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ПРЕ ГЛЕД ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ РА ДА
НА ЦИ О НАЛ НЕ АК ЦИ ЈЕ СРП СКЕ ВЛА ДЕ У 
МА ЋЕ ДО НИ ЈИ И СТА РОЈ СР БИ ЈИ КРА ЈЕМ 
19. ВЕ КА

СЛА ВИ ША НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

До га ђа ји ко ји су про и за шли из та ко зва не Ве ли ке ис точ не кри зе 
(1875–1878), из осно ве су по ре ме ти ли од нос по ли тич ких сна га на 
Бал кан ском по лу о стр ву. Осман ско цар ство је у ра то ви ма са Ру си јом, 
Ср би јом и Цр ном Го ром из гу би ло знат не те ри то ри је, а Аустро-Угар-
ска је оку пи ра ла Бо сну и Хер це го ви ну. Осло бо ди лач ки рат ко ји је 
Ср би ја по ве ла про тив Тур ске, до нео је не за ви сност и из ве сно те ри-
то ри јал но про ши ре ње, али ни је до вео до ује ди ње ња срп ског на ро-
да у це ли ни. И да ље се под ту ђин ском вла шћу на ла зио зна ча јан део 
срп ског на ро да ко ји је жи вео у Бо сни, Хер це го ви ни, Ста рој Ср би ји и 
Ма ће до ни ји. Од лу ка ма Бер лин ског кон гре са би ле су од ре ђе не но ве 
по ли тич ке гра ни це на Бал кан ском по лу о стр ву. Од гур ну та од Бо сне и 
Хер це го ви не, Ср би ја је сво ју на ци о нал ну по ли ти ку усме ри ла у прав-
цу ју га, ка до ли на ма Мо ра ве и Вар да ра. Ускла ђу ју ћи сво је осло бо-
ди лач ке пла но ве са оба ве за ма ко је је при хва ти ла пот пи су ју ћи Тај ну 
кон вен ци ју са Аустро-Угар ском (1881), ко јом је Ср би ји би ло из ри-
чи то на мет ну то уз др жа ва ње од на ци о нал не ак ци је у по гра нич ном 
по ја су пре ма за пад ној Ста рој Ср би ји, Ср би ји ни је пре о ста ло ни шта 
дру го, не го да се окре не ка још нео сло бо ђе ним те ри то ри ја ма Осман-
ског цар ства, ка ју жним де ло ви ма Ста ре Ср би је и Ма ђе до ни ји.1 Ове 
обла сти су пред ста вља ле цен тар не ка да шње срп ске др жа ве и би ле су 
из ло же не сна жном при ти ску Ту ра ка, Ар ба на са и бу гар ске про па ган-
де. Због то га је у свим пла но ви ма срп ске на ци о на лне по ли ти ке ши-
ре ња срп ске на ци о нал не иде је у срп ским обла сти ма у Ма ће до ни ји 
за у зи ма ло цен трал но ме сто. 

У про ле ће 1885. го ди не, пред сед ник вла де Ми лу тин Га ра ша нин, под-
нео је план о бу ду ћем де ло ва њу Ср би је у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни-
ји. Овај план је но сио на зив „Упут ство за одр жа ва ње ути ца ја Ср би је у 
Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји“.2 Га ра ша нин је пи сао да при та да шњем 
рас по ре ду по ли тич ких сна га, нај ве ћи не при ја тељ Ср би је ни је Тур ска, 
већ Бу гар ска. Да би се су прот ста ви ле бу гар ској про па ган ди, Ср би ја 

1 Ми ха и ло Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка, Бе о град 1988, 15.

2 Ми ха и ло Вој во дић, „При лог по ли тич кој би о гра фи ји Сто ја на Но ва ко ви ћа“; у: 
Сто ја ну Но ва ко ви ћу у спо мен, о 80-го ди шњи ци смр ти, при ре дио Ан дреј Ми тро-
вић, Бе о град 1996, 76.
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и Грч ка су при род но упу ће не јед на на дру гу. У тој ак ци ји усме ре ној 
на су зби ја ње бу гар ског ути ца ја, оне су мо гле, сма трао је Га ра ша нин, 
чак да ра чу на ју и на Тур ску, у чи јем је ин те ре су би ло да спре ча ва 
бу гар ске аспи ра ци је ко је су за њу би ле нај о па сни је, јер је иза њих 
ста ја ла Ру си ја.3 Је дан од пр вих за да та ка ко је је по ста ви ло „Упут ство“ 
Ми лу ти на Га ра ша ни на би ло је од ре ђи ва ње бу џе та за во ђе ње про па-
ган де у Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји. Овај по сао је са успе хом ура дио 
Ђор ђе По по вић Да ни чар, чи ји је пред лог бу џе та одо бри ла скуп шти-
на Кра ље ви не Ср би је. По став ка ма овог бу џе та за да ва ње ма те ри јал-
не по мо ћи срп ским учи те љи ма у Тур ској би ло је из дво је но 15.000 
ди на ра, што је би ло зна чај но уве ћа ње су ме ко ја је да ва на срп ским 
учи те љи ма у Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји и ко ја је по чет ком 1885. 
го ди не из но си ла 7.100 ди на ра.4 У про јек ту Да ни чи ће вог бу џе та је, 
осим сла ња ма те ри јал не по мо ћи срп ским учи те љи ма, би ло пред ви-
ђе но и отва ра ње срп ских књи жа ра ши ром Ма ће до ни је и Ста ре Ср би-
је. По ред отва ра ња књи жа ре пла ни ра но је и отва ра ње срп ске штам-
па ри је у Ско пљу, за шта је би ла пред ви ђе на су ма од 8.650 ди на ра.5 

Рад на ја ча њу срп ске на ци о нал не иде је у Маће до ни ји ни је био мо гућ 
без ства ра ња сна жне мре же срп ских кон зу ла та. При вре ме на кон зул-
ска кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Тур ске, пот пи са на је сеп тем бра 1886. 
го ди не у Бе о гра ду. По за кљу че њу ове кон вен ци је Сто јан Но ва ко вић 
се при хва тио за дат ка да од тур ских вла сти до би је одо бре ње за отва-
ра ње срп ских кон зу ла та у Ско пљу и Со лу ну, као и до би ја ње бе ра та за 
срп ске кон зу ле. Чи та ва про це ду ра око то га би ла је успе шно окон ча-
на, та ко да је 1887. го ди не Ср би ја отво ри ла сво је кон зу ла те у Ско пљу 
и Со лу ну.6 За пр вог срп ског кон зу ла у Ско пљу био је иза бран Алек са 
Па чић, бив ши се кре тар за тур ски је зик у Ми ни стар ству ино стра них 
де ла, док је за ви цекон зу ла био по ста вљен Пе тар Ма ној ло вић.7 Кон-
зу лат се на ла зио у ку ћи Пе тра Ле ки ћа у не по сред ној бли зи ни ми тро-
по ли је.8 Отва ра њем срп ских кон зу ла та у Би то љу и При шти ни (1889), 
за о кру же на је мре жа срп ских кон зу ла та у Тур ској, та ко да је од тог 
вре ме на бри га Ср би је за срп ски на род у Тур ској би ла уте ме ље на на 
ор га ни зо ва ном ра ду ко ји је до но сио кон крет не ре зул та те на те ре ну.

Од свих гра до ва у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји ко ји су ула зи ли у по-
ље срп ског на ци о нал ног ра да, по себ на па жња би ла је усме ре на на 
Ско пље. Овај град је пред ста вљао осе тљи во под ру ч је на ко јем су се 
су да ра ле ме ђу соб но су прот ста вље не те жње бал кан ских зе ма ља и 
Ото ман ске им пе ри је. Ско пље је има ло ве о ма ве ли ки зна чај за ши ре-
ње на ци о нал не ак ци је у срп ским обла сти ма у Ма ће до ни ји. То је би ла 
ка пи ја пре ма ју гу, из ко је је тре ба ло да кре не кул тур но-про свет на

3 Мо мир Са мар џић, „Де лат ност Ми лу ти на Га ра ша ни на на ор га ни зо ва њу срп-
ске про па ган де у Ста рој Ср би ји 1885. го ди не“, у: Исто риј ски ча со пис, књи га LI, 
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 2004, 122–125.

4 Ар хив Ср би је (да ље: АС), Лич ни фонд Ми лу ти на Га ра ша ни на (да ље: МГ), бр. 
820, Ђор ђе По по вић – Ми лу ти ну Га ра ша ни ну, Бе о град 3. мај 1885.

5 Исто, бр. 820, Ђор ђе По по вић – Ми лу ти ну Га ра ша ни ну, Бе о град 3. мај 1885.

6 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Бе о град 2003, 350.

7 Исто, 180; Пе тар Ко стић, Ауто би о гра фи ја, при ре ди ла Вје ра Ми тро вић, При-
зрен 1997, 147.

8 Ми ле Ста нић, „Успо ме не на ми тро по ли те с ко ји ма сам ра дио Ми ха и ла Г. Ри-
сти ћа“, у: Вар дар ски збор ник 2, Бе о град 2003, 76.
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и на ци о нал на про па ган да Ср би је пре ма срп ском ста нов ни штву у 
Ма ће до ни ји. Уда ље но 90 км од срп ске гра ни це, по ве за но са Ср би-
јом же ле зни цом и пу те ви ма, Ско пље је по ста ло нај ва жни ји цен тар 
за на ци о нал ну ак ци ју на ши ро ком под ру ч ју Ста ре Ср би је и де ла Ма-
ће до ни је.9 Зна чај овог гра да на ро чи то је по рас тао сеп тем бра 1888. 
го ди не, ка да је ад ми ни стра тив ни цен тар Ко сов ског ви ла је та био пре-
ба чен из При шти не у Ско пље.10 Зна чај ко ји је Ско пље има ло за срп-
ску за гра нич ну де лат ност у Ма ће до ни ји ис так нут је на кон зул ским 
и ди рек тор ским кон фе рен ци ја ма, ко је су пе ри о дич но одр жа ва не у 
Ми ни стар ству ино стра них де ла Ср би је. На пр вој кон зул ској кон фе-
рен ци ји ко ја је би ла одр жа на 22. апри ла 1891. го ди не у Бе о гра ду, 
срп ском кон зу ла ту у Ско пљу би ла је по све ће на зна чај на па жња. Овај 
кон зу лат био је над ле жан за Скоп ски, Ку ма нов ски и Ве ле шки округ, 
као и за Ве ле шку кај ма ка ми ју и Ве лес, упра во за оне обла сти ко је 
су би ле нај у гро же ни је од агре сив не бу гар ске и грч ке про па ган де. У 
ци љу спро во ђе ња пла ни ра них ак тив но сти на по љу про па ган де, срп-
ском кон зу ла ту у Ско пљу би ла је до де ље на су ма од 20.000 ди на ра.11 
Зна чај ко ји је Ско пље има ло под ву чен је и на ди рек тор ској кон фе-
рен ци ји ко ја је 1898. го ди не са зва на у Бе о гра ду, а на ко јој је, из ме ђу 
оста лих уче сни ка, при су ство вао и Ко ста Ко ва че вић, ди рек тор скоп-
ске гим на зи је.12 Ор га ни зо ван рад на по љу на ци о нал не про па ган де 
до но си ре зул та те, па је 1894. го ди не у Ско пљу по че ла са ра дом срп-
ска гим на зи ја.13 Та ко ђе је по ја чан рад на отва ра њу основ них шко ла, 
та ко да је школ ске 1895/6. го ди не у скоп ској епар хи ји у 60 ме ста 
би ло 70 срп ских основ них шко ла са 86 учи те ља и са 2607 уче ни ка.14 

По чет ком 20. ве ка Ско пље је био град од око 30.000 ста нов ни ка у 
ко ме су ско ро под јед на ко би ли за сту пље ни му сли ма ни и хри шћа-
ни.15 Срп ски на род у Ско пљу био је зна чај но број но за сту пљен и
жи вео је у се дам скоп ских ма ха ла (Игит-па ши на ма ха ла; Пај ко ма-
ха ла; Ара чи-се ла дин ма ха ла; Ха ми ди ја ма ха ла; Га зи мен теш ма ха-
ла; Та бак-ша ји на ма ха ла и Етем-па ши на ма ха ла).16 Глав на де лат-
ност Ср ба у Ско пљу би ла је тр го ви на, по че му су они би ли на да ле ко

9 Зо ран Жив ко вић Хри стић, „Два при ло га Све то за ра То ми ћа о ра ду срп ских 
кул тур них и про свет них уста но ва у Ско пљу на кра ју XIX и по чет ком XX ве ка“, 
у: Вар дар ски збор ник 7, Бе о град 2010, 129.

10 То дор Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Бе о град 1910, 
86.

11 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, 111–115; Ар хив 
Ко со ва и Ме то хи је (да ље АКМ), фонд Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на (да ље: ЈЈП), 
XXVI II/К-10-684-1981, бр. 427, 80-3-444, Пов. бр. 733, Вла ди мир Ка рић, Вла-
ди мир Љо тић, Ди ми три је Бо ди – Ми ни стру ино стра них де ла, Бе о град 25. април 
1891.

12 АС, Ми ни стар ство ино стра них де ла, Про свет но-по ли тич ко оде ље ње (да ље: 
МИД-ПП), 1902, ф V, ПП No 2922, Бе о град 3. ав густ 1902.

13 Зо ран Жив ко вић Хри стић, на ве де но де ло, 119.

14 Јо ван М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја од кра ја XVI II ве ка до осло бо ђе ња, Бе о град 
1941, 132–133.

15 Зо ран Жив ко вић Хри стић, на ве де но де ло, 127.

16 АС, По слан ство у Ца ри гра ду, не сре ђе на гра ђа, ку ти ја 48, ф 104, 1901, Пов. 
бр. 307, Ге не рал ни кон зул Ми ло сав Кур то вић – Кра љев ском по слан ству Ср би је 
у Ца ри гра ду, Ско пље 24. фе бру ар 1901.
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по зна ти ши ром Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је. Ак тив ност срп ских тр-
го ва ца у Ско пљу би ла је при сут на кроз чи тав 19. век, и од број них 
тр го вач ких по ро ди ца ко је су про да ва ле ро бу на ши ро ком про сто ру 
од Са ра је ва до Бе о гра да и Плов ди ва, ис ти чу се по ро ди це: По по вић, 
Бо шко вић, Ни ко лић, Ку зма но вић, Јо ва но вић, Трај ко вић итд.17 

При ти сну ти од Ар ба на са, тур ских вла сти, Ва се љен ске па три јар ши је 
и бу гар ске ег зар хи је, Ср би у Ско пљу су би ли ода ни бор ци у очу ва-
њу срп ског име на на овим про сто ри ма. У же љи да са чу ва ју срп ски 
на род од аси ми ла ци је, срп ски тр гов ци су би ли ак тив ни у на род ним 
по сло ви ма и све до отва ра ња срп ског кон зу ла та у Ско пљу, они су 
у сво јим ру ка ма др жа ли све по сло ве ве за не за цр кве но-школ ско 
пи та ње.18 Ода ни сво јој пра во слав ној ве ри они су би ли при ло жни-
ци мно гим цр ква ма и ма на сти ри ма у Ско пљу и око ли ни. Ме ђу до-
бро тво ри ма ко ји су сво јим при ло зи ма по ма га ли об но ву срп ских 
све ти ња у Ма ће до ни ји на ро чи то се ис ти цао на род ни пр вак, тр го-
вац Трај ко Ха џи Дој чи но вић.19 Ду ги низ го ди на он је био у упра ви 
срп ске цр кве но-школ ске оп шти не у Ско пљу, ко ја је ура ди ла мно го 
до брих ства ри за срп ски на род у скоп ској епар хи ји. Срп ске цр кве-
но-школ ске оп шти не се у Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји, ја вља ју од 
сре ди не 18. ве ка. Ства ра не по гра до ви ма и се ли ма, оне су пред ста-
вља ле ва жан фак тор у очу ва њу срп ске на ци о нал не све сти. Град ске 
оп шти не пред ста вља ле су управ на те ла са ста вље на од нај у глед ни-
јих све ште ни ка, тр го ва ца и пред став ни ка за нат ских есна фа чи ји је 
из бор по твр ђи вао ми тро по лит. Град ском оп шти ном пред се да вао је 
про та, као ми тро по ли тов за ступ ник, па је пред тур ским вла сти ма 
цр кве но-школ ска оп шти на пред ста вља ла но си о ца свих ми тро по лит-
ских пра ва за сно ва них на па три ја ршиј ским при ви ле ги ја ма. Цр кве-
но-школ ске оп шти не су ус по ста вља ле од но се са Ср би јом, уре ђи ва ле 
од но се са тур ским вла сти ма у вер ским и про свет ним, а он да ка да су 
то окол но сти до зво ља ва ле и у еко ном ским пи та њи ма. Оп шти не су 
вре ме ном сте кле ши ро ку са мо у пра ву и као та кве по ста ле но си о ци 
кул тур но-про свет ног, вер ског, еко ном ског и по ли тич ког жи во та Ср-
ба у Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји.20 

Ства ра ње и очу ва ње на ци о нал но све сне срп ске ин те ли ген ци је у Тур-
ској пред ста вља ло је ве о ма ва жан ко рак у ре ша ва њу срп ског на ци о-
нал ног пи та ња у Ото ман ском цар ству. У ин те ре су на ци о нал ног ра да 
Кра ље ви не Ср би је би ло је да се са чу ва срп ски тр го вач ко-за на тлиј ски 
ста леж, јер је он био но си лац срп ске ми сли у Тур ској. Срп ски тр гов ци
су би ли ми си о на ри на ци о нал но-по ли тич ког осло бо ђе ња и сна жан 
фак тор у дру штве но-еко ном ском и по ли тич ком жи во ту Ср ба у Ма-
ће до ни ји и Ста рој Ср би ји.

По след ње де це ни је 19. и по че так 20. ве ка до не ли су за о штре ње по-
ли тич ке си ту а ци је у европ ском де лу Тур ске. Срп ски на ци о нал ни 

17 Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Скоп ска ин ду стри ја и тр го ви на и скоп ски тр гов ци у 
XIX ве ку, Бе о град 1933, 8–14.

18 Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Ско пље и ње го ва око ли на, Бе о град 1930, 395.

19 Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Ју жна Ста ра Ср би ја – Ку ма нов ска област, Бе о град 
1909, 42–45.

20 Бра ни слав Ђ. Ну шић, Ко со во, опис зе мље и на ро да, Бе о град 1986, 95–102.
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рад ни ци у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји на шли су се пред ве ли ким 
ис ку ше њи ма. По ред тур ских вла сти и Ар ба на са ко ји су пред ста вља-
ли кон стант ну прет њу, ве ли ку пре пре ку срп ској на ци о нал ној ак ци ји 
пред ста вља ла је све ор га ни зо ва ни ја бу гар ска про па ган да, као и од-
бо јан став Ца ри град ске па три јар ши је у ре ша ва њу цр кве них пи та ња. 
Тур ске вла сти ни су при зна ва ле да у Ско пљу има Ср ба, од но сно уоп-
ште ни су при зна ва ле срп ску на род ност у Тур ској. Та да су зва нич но 
при зна ва на два пра во слав на ми ле та: Урум-ми лет (од но сно па три јар-
ши сти) и Бул гар-ми лет (ег зар хисти). У ова квој си ту а ци ји је и јед но-
став на ствар, као што је би ло отва ра ње основ не шко ле, на и ла зи ло на 
ве ли ке про бле ме.

Срп ска основ на шко ла у Ско пљу је отво ре на по чет ком фе бру а ра 
1891. го ди не, али је већ по сле пар да на би ла за тво ре на. Овај по-
тез тур ских вла сти по др жа ли су аустриј ски кон зу лат и ег зар хиј ски 
ми тро по лит, ко ји су ис ти ца ли да ова шко ла не тре ба да ра ди јер у 
Ско пљу не ма Ср ба. Ме ђу тим, и по ред на ве де них про бле ма, шко ла 
је но вем бра 1892. го ди не на ста ви ла са ра дом, а две го ди не ка сни је 
је до би ла зва нич ну до зво лу од тур ских вла сти.21 Иако је Па три јар-
ши ја у Ср би ма гле да ла про тив ни ке ко ји су за ње не ин те ре се би ли 
без о па сни ји од Бу га ра, ипак је кад год је то мо гла, оме та ла срп ски 
на ци о нал ни рад у Ма ће до ни ји. Нај бо љи при мер ко ји то илу стру је 
је сте по гр че ње срп ске цр кве Св. Спа са у Ско пљу, ко је се де си ло пред 
ус крс 1890. го ди не.22 Цр ква Св. Спа са се све до 1878. го ди не на ла зи ла 
у ру ка ма Ср ба у Ско пљу, а за тим је Па три јар ши ја од лу чи ла да цр кву 
по ред Ср ба на из ме нич но мо гу да ко ри сте и Гр ци. Ка ко скоп ским Гр-
ци ма то ни је би ло до вољ но, они су по ба ца ли све сло вен ске цр кве не 
књи ге, а све ште ни ка Јо ва на Бур ко ви ћа из ба ци ли из цр кве. Сло вен-
ска слу жба у цр кви Св. Спа са ви ше ни је би ла до зво ље на.23

Је дан од сло же ни јих про бле ма са ко ји ма се срп ски на род у Ско пљу 
су о ча вао би ла је агре сив на бу гар ска про па ган да. Бу гар ска про па ган-
да у Ма ће до ни ји је би ла до бро ор га ни зо ва на, а уз по моћ шко ла ко је 
су та мо план ски отва ра не, Бу га ри су свим си ла ма ра ди ли на аси-
ми ла ци ји срп ског ста нов ни штва у тим обла сти ма. Но си лац бу гар ске 
на ци о нал не иде је и кул ту ре би ла је Ег зар хи ја. Овла шће на од тур ских 
вла сти да ор га ни зу је цр кве ни и про свет ни жи вот сло вен ског ста нов-
ни штва у Ма ће до ни ји, Ег зар хи ја је ство ри ла сна жан про па ганд ни и 
про свет ни апа рат ко ји је са успе хом ши рио бу гар ски је зик, кул ту ру 
и на ци о нал но име.24 Ка да је 1870. го ди не Пор та при зна ла ауто но ми-
ју бу гар ске цр кве у Тур ској, ја сно се ви де ло да бу гар ски на ци о нал ни 
про грам да ле ко пре ва зи ла зи бу гар ски ет нич ки про стор. Бу га ри су 
по ка зи ва ли пре тен зи је да у окви ру свог ег зар ха та об у хва те не са мо 
област Тр нов ске па три јар ши је, већ и обла сти Пећ ке па три јар ши је и 
Охрид ске ар хи е пи ско пи је. Бу га ри су у Ег зар хи ји има ли моћ но оруж-
је ко је им је оси гу ра ва ло сна жно при су ство у Ма ће до ни ји. Бу гар ска 
ни је кри ла сво је аспи ра ци је пре ма Ма ће до ни ји ко ју је ста ви ла у

21 Зо ран Жив ко вић Хри стић, на ве де но де ло, 119.

22 Ми ле Ста нић, на ве де но де ло, 90.

23 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, 86–87.

24 Ва сиљ По по вић, Ис точ но пи та ње, Бе о град 1996, 186.
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пр ви план свог спољ но по ли тич ког де ло ва ња.25 У же љи да одво ји Ма-
ће до ни ју од Ср би је, бу гар ска про па ган да је пре пла ви ла ову област 
сво јим аген ти ма, учи те љи ма и све ште ни ци ма. Глав ни циљ њи хо вог 
де ло ва ња би ла је бу га ри за ци ја срп ског и оста лог сло вен ског ста нов-
ни штва у Ма ће до ни ји. Од 1897. го ди не бу гар ска про па ган да по чи-
ње да ме ња на чин свог де ло ва ња у европ ској Тур ској. Уви дев ши да 
кул тур но-про свет ни рад не до но си аде кват не ре зул та те, Бу га ри су 
при бе гли отво ре ном те ро ру и раз ра чу на ва њу са сво јим по ли тич ким 
про тив ни ци ма. Та ко је те исте го ди не, у Со лу ну ор га ни зо ва но бу гар-
ско „Удру же ње за уби ја ње Ср ба“ ко је је има ло у за да так да за пла ши 
срп ско ста нов ни штво у Ма ће до ни ји. Од 1897. го ди не, по чи њу на па-
ди на Ср бе у обла сти сва три ру ме лиј ска ви ла је та.26 На па да чи де лу ју 
план ски и ор га ни зо ва но и би ра ју нај и стак ну ти је срп ске на ци о нал не 
рад ни ке у Ма ће до ни ји. Та ко је 1899. го ди не, од стра не ег зар хи ста 
уби јен тр го вац То ма Јо ва но вић, је дан од нај у ти цај ни јих гра ђа на и 
пред сед ник срп ске оп шти не у Ско пљу.27 Ме ђу тим и по ред ору жа них 
на па да од стра не ег зар хи ста ко ји су обе ле жи ли по че так 20. ве ка, срп-
ски на род у Ско пљу ни је се ни за тре ну так по ко ле бао и до кра ја је 
остао ве ран свом на ци о нал ном иден ти те ту. 

  Глав ни ар гу мент тур ских вла сти, као и бу гар ске, грч ке и 
аустро у гар ске про па ган де био је да Ско пље не мо же би ти срп ски 
град, јер у ње му не ма Ср ба. Не ги ра ње по сто ја ња Ср ба у Ско пљу тре-
ба ло је да Ср би ји оду зме пра во на овај град и оста ле срп ске обла-
сти у Ма ће до ни ји. У при лог то ме да су Ср би би ли зна чај но број но 
за сту пље ни у Ско пљу го во ри до ку мент ко ји до ста вља мо у на став ку 
тек ста. То је спи сак срп ских до мо ва у Ско пљу из 1901. го ди не, ко ји 
је за по тре бе срп ског по слан ства у Ца ри гра ду са ста вио ад ми ни стра-
тор Скоп ске епар хи је и по то њи ми тро по лит Фир ми ли јан Дра жић.28 
Текст до ста вља мо у ори ги на лу без ика квих је зич ких и ин тер пунк циј-
ских ис прав ки.

25 Исто ри ја срп ског на ро да, књи га V–1, Бе о град 1994, 352.

26 Јо ван М. Јо ва но вић, на ве де но де ло, 144–146.

27 Ми лош И. Ра кић, „Тр го ви на у XIX ве ку“, у: Спо ме ни ца два де сет пе то го ди-
шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је, Ско пље 1937, 675–682; Ђор ђе Ми кић, Дру штве-
не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком XX ве ка (од чиф чиј ства 
до бан кар ства), Бе о град 1988, 316.

28 АС, По слан ство у Ца ри гра ду, не сре ђе на гра ђа, ку ти ја 48, ф 104,1901, Пов. бр. 
307, ге не рал ни кон зул Ми ло сав Кур то вић – Кра љев ском по слан ству Ср би је у 
Ца ри гра ду, Ско пље 24. фе бру ар 1901.
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Спи сак срп ских до мо ва у Ско пљу

Тек.         Име и пре зи ме             За ни ма ње               Ода кле је      Ма ха ла, у ко јој
бр.     до ма ћи на                                                 ро дом                       ста ну је

 I. па ро хи ја по па Јо ва на Бур ко ви ћа

  1.     Сто јан Јо ва но вић     па пу џи ја  из Ско пља     Игит-па ша
  2.     Трај ко Бур ко вић     тер зи ја29  –      –
  3.     Ата нас Бур ко вић     –  –      –
  4.     Пан ча Ата на со вић     слу га  –      –
  5.     Са ва Пан ко ви ћ ка     удо ва –      –
  6.     Ста вра Ђор ђе вић     са хат џи ја30 –      –
  7.     Ко чо Ђ. Ка та но вић     учи тељ  –      –
  8.     Јо ван Ни ко лић     слу га –      –
  9.     Сул та на Пан ко вић     удо ва  из Ско пља     Игит-па ша
10.     Дим. Јо ва но вић,     тр го вац –      – 
11.     Ко чо Па ну шко вић     кмет  –     – 
12.     Ко чо Ви шље вић     ћур чи ја31  –     –
13.     Ва си ли је Јо ва новић     тр го вац –     –
14.     Сте ван Ђ. Јо ва но вић     –  –     –
15.     Ни ко ла Јан ко вић     обу ћар –     –
16.     Ха џи За фир 
           Цве та но вић     тр го вац –     – 
17.     Ата нас Х. За фи ро вић     – –     – 
18.     Мих. Х. За фи ро вић     –  –      –
19.     Дим. Х. За фи ро вић     – –      – 
20.     М. Ја ње вић     – –      –
21.     Јо ван Пе шић     слу га –      – 
22.     Ди ми три је Га ље вић     дра го ман32 –      – 
23.     Ку зман Илић     тр го вац  из Те то ва     –
24.     Трај ко За фи ро вић      –  из Ско пља     – 
25.     Ану шка Х. Та со вић     удо ва  –     –
26.     Ђо ша Х. Миц ко вић     тер зи ја  –      –
27.     Ан та Ди мић     ку вар  –      –
28.     Сто јан Стој ко вић     тер зи ја  –      –
29.     Са ва Сто ја но вић     на став ник  из При шти не     –
30.     Ана 
           Алек сан дро ви ће ва     на став ни ца  из Се ни це     –
31.     Спи ра Ха џи Ри стић     дра го ман  из Те то ва     –
32.     Ха џи Коч ко 
           За фи ро вић     хле бар  из Ско пља     –
33.     Ва са Фи ли по вић     тр го вац  из При шти не   Пај ко-ма ха ла
34.     Спи ра Авра мо вић     хле бар  из Те то ва     –
35.     Ко ста Си дић     тр го вац  из Ско пља     –
36.     Сто јан Си дић     –  –      –
37.     Ђор ђе Ја ни ће вић     тер зи ја  из При зре на     –
38.     Ни ко ла Х. Ко стић     тр го вац  из Ско пља     –
39.     Јо ван Ха џи Ко стић     –  –      –
40.     Дим. Ха џи Ко стић     –  из Ско пља     –

29 Кро јач.

30 Сај џи ја.

31 Кр знар.

32 Ту мач, пре во ди лац, на ро чи то при стра ним по слан стви ма у Тур ској.
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41.    Сте ван Ха џи Ко стић  тр го вац из Скопља  Пај ко-ма ха ла
42.    Ђор ђе Ха џи Ко стић  –  –    –
43.    Ма ној ло Ре кан ли ја  –  –    –
44.    Мла ден Чу че рац  –  из Чу че ра   –
45.    Не шо Мла де но вић  –  –    –
46.    Стој ко Мла де но вић  –  –    –
47.    Јо ван Мла де но вић  –  –    –
48.    Ни ко ла Мла де но вић  –  –    –
49.    Ма ри ја 
         Ма ри ја но ви ће ва   удо ва  из Ско пља  –
50.    Ма ри ја Не ран џић  –  –    –
51.    Ата нас Цвет ко вић  бо ја џи ја 33  из Те то ва   –
52.    Ва си ли је Пе тро вић  тр го вац  из При зре на  –
53.    Пе ра Ле кић  – из Бо сне  –
54.    Мла ден Пе тро вић  –  из При зре на  –
55.    Ђор ђе  дун ђер34  из Га лич ни ка  –
56.    Ста на Јо ва но ви ће ва    на став ни ца   из Но вог Па за ра  Пај ко-ма ха ла
57.    Спи ра Ц. Ми тро вић  обу ћар  из При шти не  –
58.    Ђор ђе Ц. Ми тро вић  ба ка лин  –    –
59.    Бла жо Спа сић  по слу жи тељ  из Бу ла ча на  –
60.    Цвет ко Јо ва но вић  –  –    –
61.    Спа са Ни ко лић  –  –    –
62.    Ри ста Ва си ље вић  тр го вац  из Пе ћи            Ара чи-се ла дин
63.    Јор дан Бог да но вић  учи тељ  из Шти па   –
64.    Ни ко ла На у мо вић  тр го вац  из Ско пља  –
65.    Ри сто На у мо вић  –  –    –
66.    Ко чо Ми но вић  учи тељ  –    –
67.    Ко ста Сто ја но вић  цр кве њак  –    –
68.    Кр ста Аћи мо вић  ме хан џи ја из Га ла те   –
69.    Ба ба Ма ра  удо ва  из Ско пља  –
70.    Стев ча То мић  –  –   –
71.    Ата нас  слу га  –    –
72.    Бој ко  дун ђер  из При зре на  –
73.    Јо сиф  –  из Ки че ва   –
74.    Цвет ко Си дић  еко ном  из Ско пља  –
75.    Бог дан  зап ти ја  из Бе ра на   –
76.    Ја ни ћи је  ти шлер35  из Ву чи тр на  –
77.    Ди ми три је  ме хан џи ја  из Те то ва   –
78.    Ог њан  мле ка џи ја из Га лич ни ка  –
79.    Пан та Па ло ше вић  учи тељ  из Ско пља  –
80.    Ко ста Сто ја но вић  по слу жи тељ  –    –
81.    Ан то ни је Де сић  –  –    –
82.    Ри ста Ог ња но вић  на став ник  из Га лич ни ка  –
83.    Јор дан Пе тро вић  обу ћар  из Ско пља  Ха ми ди ја
84.    Не шо Чу че рац  ме хан џи ја  из Чу че ра   –
85.    Сул та на  удо ва  из При зре на  –
86.    Сте ван Х. Ја ни ћи је вић  обу ћар  из Ско пља  –
87.    Ди ми три је Ка је вић  ме хан џи ја из Ба ња на  –
88.    Лу ка Му ра њић  ћу мур џи ја  из При зре на  Ха ми ди ја
89.    Ан дре ја Кње же вић  слу га                      из Пље ва ља  –

33 Фар бар.

34 Ста рин ски сто лар и гра ди тељ (др во де ља, те сар и зи дар исто вре ме но).

35 Сто лар.
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  90.   Ди ми три је Је лић   ћур чи ја   из Те то ва  Хамидија
  91.   Пан то Иса и ло вић   ба ка лин   –  –
  92.   То дор Ча ка ре вић   тр го вац   из Ве ле са  –
  93.   Ћи ра Ата на ско вић   дун ђер   из Те то ва  –
  94.   Јо ван Ћи рић   учи тељ   –  –
  95.   Сте ван Бој ко вић   ре фе рент   из Не ро ди мља  –
  96.   Сто јан Сте јић   ђа кон   из При зре на  –
  97.   Ан ђел ко Јан ко вић   пи сар   из Ско пља  –
  98.   Алек са Га зи ка ло вић  ти шлер   из При зре на  –
  99.   Ко чо Х. Ди ми шко вић  ба ка лин   из Ско пља  –
100.   Три фун   тер зи ја        из Пе ћи   –
101.   Ва си ли је   тр го вац   из Те то ва  –
102.   Стој че   ме хан џи ја   из Ибра и мо ва  –
103.   Ди ми три је Ђор ђе вић  кро јач   из Ско пља  Ха ми ди ја
104.   Ва са Сте фа но вић   ба што ван   –  – 
105.   Јо ван Сте фа но вић   ка ме нар   –  – 
106.   Ми ха и ло Сте фа но вић  ба што ван   –  –
107.   Сре јо Ср би но вић   зи дар   из По ре ча  –
108.   Трен да фил Ср би но вић  –   –  –
109.   Ста но је Ср би но вић  –   –  –
110.   Се ра фим Ср би но вић  –   –  –
111.   Сте фан Ср би но вић  –   –  –
112.   Јеф та Ср би но вић   слу га   –  –
113.   Јо ван Кр стић   –   –  –
114.   Јо ван Ко стић   –   –  –
115.   Ан дре ја Ко шља нац  –   –  –
116.   Ан дре ја Ву чи до лац  –   –  –
117.   Је врем Стер ђе вић   ка фе џи ја   из Пе ћи  Га зи-мен теш
118.   Јо ван Сте фа но вић   ти шлер   из Те то ва  –
119.   Де ша Цвет ко вић   обу ћар   из Ско пља  –
120.   Си ма Ми тро вић   слу га   из Ву чи тр на  –
121.   Мар ко Че ме ри кић   ба ка лин   из При зре на  –
122.   Цвет ко Ла зић   –   –  –
123.   Или ја Ћи ћа рић   тр го вац   –  –
124.   Мла ден По по вић   ка фе џи ја   –  –
125.   Да ни ло Спа сић   по слу жи тељ  из При шти не  –
126.   Дим. По по вић   –   из Ги ља на  –
127.   Ср бин Пе тро вић   –   из При шти не  –
128.   Мла ден Мак си ми о вић  ка фе џи ја   из Пе ћи  –
129.   Пет ко То мић   по слу жи тељ  из При зре на  –
130.   Ду шан Ми лен ко вић  –   –  –
131.   Јо ван Нар лић   –   из Ву чи тр на  –
132.   Ми ха и ло Ла зић   –   из При шти не  –
133.   Та ди ја на 
          Сте фа но ви ће ва   учи те љи ца  –  Ара чи-се ла дин
134.   Јев ти ми је Ге рић   учи тељ   из Пе ћи  –
135.   Мил ка Стип ци ће ва  учи те љи ца  из При зре на  –
136.   Љу би ца 
          Ста мен ко ви ће ва   –   из При шти не  –
137.   Ко чо Јо ва но вић   књи жар   из Ско пља  Та бак-ша јин
138.   Ђор ђе Че ме ри кић   про та   из При зре на  Пај ко-ма ха ла
139.   Алек сан дар Бу квић    из Ско пља  –
140.   Ри ста Пе тро вић   шнај дер   из Ли ва ђа  –
141.   Пан та Пе тро вић   –   из Пе ћи  – 
142.   Три фун Јо ва но вић  –   –  –
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143.    Ла зар Са здић  шнајдер из Ве ле са   Пајко-махала
144.    Пет ко Ко чо вић  ба ка лин  из Ско пља   –
145.    Јо ван Аћи мо вић  ме ха нџи ја  из Го сти ва ра  –

II. па ро хи ја по па Пер ка Ди ми три је ви ћа

146.    Ни ћи фор  ба што ван  из Ско пља   Ха ми ди ја
147.    Ђор ђе Ши ше вац  во де ни чар  из Ши ше ва  –
148.    Ни ко ла  ле бар  из Го сти ва ра  –
149.    Ни ко ла те то вац  из Те то ва  – 
150.    Ка та Стој ко вић  удо ва  из Ско пља   –
151.    Ђор ђе Чи ка  ло жач  –    Га зи-мен теш
152.    Ве бер  чи нов ник  Хр ват пра во слав .  –
153.    Бо жин Ћи пра вић  по слу жи тељ  из Ву чи тр на  Етем-па ша
154.    Трп ко Ли си ча нац ба што ван  из Ско пља   Га зи-ман теш
155.    Ђор ђе Чу че рац ка пи џи ја36  из Чу че ра   –
156.    Јо ван При ште вац  тр го вац  из При шти не  –
157.    Јо сиф  слу га  –    –
158.    Ди ми три је  –  –    Игит-па ша
159.    Пан ко Кит ка  фар бар  из Ско пља   –
160    Ла зар Илић  учи тељ  –                Ара чи-се ла дин

III. па ро хи ја по па Трај ка

161.    Вељ ко Гро зда но вић  ба ка лин из Ско пља    Га зи-мен теш
162.    Бо жин Ја ње вић ба што ван  –    –
163.    Трај ко Сту бли ја  –  –    –
164.    Бра ца Ми те вић  зи дар  –    –
165.    Ан дон Авра мо вић  обу ћар  –    –
166.    Па не Ди ми три је вић  –  из Ско пља   Ара чи-се ла дин
167.    Ди ми три је Ко чо вић  ба ка лин  –    –
168.    Спи ра Ма тић  ше ћер џи ја  –    –
169.    Пе тар Спа сић  са мар џи ја37  –    Пај ко-ма ха ла
170.    Пан ко П. Ни ко лић  тр го вац  –    –
171.    Сто јан Ан до но вић  –  –    Ха ми ди ја
172.    Ки тан  му тав џи ја38  –    –
173.    Ата нас Кра ље вић  го ве дар  –    –
174.    Ла зар Ђор ђе вић  ба ка лин  –    –
175.    То дор  ше ћер џи ја  –    –
176.    На сто  зи дар  –    –
177.    Па вле Ко чо вић  Ср бин – 
  не ма све ште н. –    Га зи-мен теш
178.    Мак сим То до ро вић  –  –    –
179.    Пе труш Бла жо вић  по па Пер ко ва 
              па ро хи ја  –    –
180.    Спа со Чу че рац  –  –    Ха ми ди ја

IV. Цин ца ри у па ро хи ји по па Ј. Бур ко ви ћа

181.    Гу ша Ни ко лић  зла тар     Игит-па ша
182.    Ста вро Ђор ђе вић  ме хан џи ја     Пај ко-ма ха ла
183.    Пан че Ја ње вић  чи нов ник     Игит-па ша
184.    Ев ге ни ја Ми та вић  удо ва     Пај ко-ма ха ла

36 Вра тар.

37 За на тли ја ко ји пра ви се дла сту под ло гу за то вар на то вар ним жи во ти ња ма.

38 За на тли ја ко ји пра ви по ја се ве за ко ње.
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185.    Ма ри ја Пре ле вић          удова     Пајко-махала
186.    Гри го ри је Ди мић  ме хан џи ја    –
187.    На но Ди мић  обу ћар    Ара чи-се ла дин
188.    Ко ста Ми нић  ме хан џи ја    –
189.    Ха ри мос Ле о ни дас  док тор    Пај ко-ма ха ла

V. Срп ски по да ни ци у па ро хи ји по па Ј. Бур ко ви ћ

190.    М. П. Кур то вић  кон сул
191.    И. Ива нић  ви це кон сул
192.    Да ни ло Дра га ше вић  се кре тар
193.    Мар ко П. Ми ла но вић  ди ју ри ни ста39

194.    Р. Ага ти но вић  ди рек тор срп ске 
  гим на зи је
195.    Или ја Ву че тић  на став ник  – 
196.    Ми лош Га јић  –  –
197.    Вла да Пет ко вић  –  –
198.    Све то зар То мић  –  –
199.    Ата нас Пи ја то вић  –  –
200.    Пе тар Ко са нић  –  –
201.    Стан ко Ива но вић  –  –
202.    Алек са Ста ни шић  –  –
203.    Јо ван Жар ко вић  –  –
204.    Алек са Ри стић  –  –
205.    Је врем  ко вач  из Вра ња
206.    Мих. Шу шка ло вић  док тор
207.    Ха ри стон  ко вач  –
208.    Ри ста вра ња нац  га ваз40  –
209.    Јо ван     „  –  –
210.    Ђо ка Кр стић  апо те кар
211.    Мих. Ман чић  кро јач
212.    Мих. Стефа но вић  агент
213.    Ми ло ван Не кић  ти шлер
214.    Л. Бо жо вић  упра ви тељ
215.    Љу би ца Ж. Про кић ка  упра ви те љи ца 
  В. дев. шко ле
216.    Дел фа Му сић  на став ни ца  –
217.    Ан ђа Пет ко ви ће ва  –  –
218.    Да рин ка Ђе ри ће ва  –  –
219.    Зор ка Јо ва но ви ће ва  на став ни ца 
  В. дев. шко ле
220.    Јел ка  еко ном
221.    Ни ћи фор Ми цић  бер бе рин
222.    Па вле То мић  фи ја ке ри ста
223.    Стој ко Сто ја но вић  шнај дер
224.    Ми лан Јо ва но вић  –
225.    Лу ка Јо ва но вић  фи ја ке ри ста
226.    Иво Ра ље вић  га ваз у ру ском 
  кон зу ла ту
227.    Ми лан Ви до је вић  ку вар  – 

8-II-901 год. у Ско пљу.

39 Онај ко ји ра ди за днев ну пла ту, днев ни чар.

40 По ча сни стра жар стра них ди пло мат ских пред став ни ка у Тур ској и ви ших др-
жав них чи нов ни ка уоп ште; стра жар, по ли ца јац.
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SURVEY OF THE ORGANISED WORK OF THE NATIONAL ACTION
OF THE SERBIAN GOVERNMENT IN MACEDONIA AND OLD SERBIA
AT THE END OF THE 19TH CENTURY

Of all the cities in Macedonia and Old Serbia which comprised the field 
of the Serbian national work, Skoplje had the special place. This town 
represented a fragile spot of confrontation of the different aspirations of 
the Balkan countries on one side, and Turkey on the other. Skoplje had 
a special significance for the spreading of the national action in Serbian 
territories in Macedonia. This was the gate to the south through which a 
cultural and educational propaganda of the Kingdom of Serbia should reach 
the Serbian population in Macedonia. The end of the 19th and the beginning 
of the 20th century brought about the worsening of the political situation 
in Old Serbia and Macedonia. Serbian national workers encountered many 
ordeals. Beside the Turkish authorities and the Albanians which represented 
a constant threat, the great obstacle to the Serbian national work was ever 
more dangerous Bulgarian propaganda as well as the repellent attitude of 
the Carigradska patrijaršija (Residence of the Patriarch of Carigrad) in the 
settling of the church issues. Turkish authorities would not acknowledge 
the existence of the Serbs in Skoplje – in other words, they would not 
acknowledge the existence of the Serbian minority in Turkey. The similar 
attitude was held by the Bulgarians and the Greeks. The negation of the 
existence of the Serbs in Skoplje should serve as a reason for denying 
Serbia the right to this city and other Serbian territories in Macedonia. 
However, despite such an attitude, the historical documentation shows 
that the Serbian people was significantly and numerously represented in 
Skoplje and comprised an important part of the Christian population in 
these territories.
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