
ЕКСАРХИЈСКЕ АГИТАЦИЈЕ У СКОПЉУ 1869 И ДАЉЕ.А В Т О Б И О Г Р А Ф И ЈС К Е  З А П И С К Е  П О П А  ЈО В А Н А  Т Р А ЈК О В И Ћ А  БУРКЕ.Бележећи на хартију успомене и утиске с једног излета из Врањске Бање у Скопље јула 1905, ja сам написао неколико речи о пупу Јовану Бурку из Скошьа и о његовој стадности к свештеничкој његовој заклетви и к родноме језику. Te je белешке сада најлакше прочитати у мојој књизи „Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканской Полуострву 1886— 1905. Бе- оград 1906“ , стр. 87— 91.1 С  тога их овде нећу понављати. Автобиографија non Јованова о којој се говори y тој књизи штампа се сад y овом часопису у целини, добротом сина покојникова г. Тоше Ј .  Бурковића, који ми je за тај посао предаде.Пошто je покојни поп-Јован писао смесом и старога и новог правописа (употребљавао je у и А) и пошто у њега нема никакве интерпункције, осим понеке запете, ja сам његов текст преписао и реченичним знацима снабдео онако како сам мислио да треба. У  том послу ja сам у свему, до последььега гласка, верно чувао текст поп-Јованов са свима његовим недоследностима и колебањима. Сматрао сам да je мој задатак да преписом и интерпункцијом учиним да и данашњи свет моліе са задовољством читати мемоарске записе поп-Јована.Сами ти записи, који нису довршени, говориће сами за се свачим, и јези- ком, и мислима, и правцем оцена обичаја и навика који се у њима описују., Свак he признати њихову драгоцену искреност којом су докуменат прве врсте за оцену времена што се у њима описује.Н а Св . Илију 1907 С т . Н о в а к о в и к .1 2Београдски Виногради.
Описувал as, многоѵэгшни пой Јован Трајковић, Бурка о*ситије-то ми 

и страданије-то ми по точно во свештенски м ој эюивот от зачало до конца.Во љето 1861, месец Декебра 12-ти по Божије смотреније ме рукоположи НЬегово Високопреосвештенство г. г. Јоаким, архиепископ скопљански за дијакон во црква-та Вознесеније Господње или Свети Спас. И  па во други дан 13-ти во велика-та црква Рождество Богородично ме рукоположи за свештеник за епархија на два села, Нерези сос 24 кући христијани — има и манастир .Свети и великомученик Пантелеймона. И  нема игумен ни па какови калуђер ; само један
1 Чланак „Два дана у Скопљу“ који je ту по други пут штампан, обнародован je први пут у Годишњици X X V .2 Рукопис који овде саопштавамо предао je, још пре рата, пок. Стојан Новаковић задуж-бини Илије Милосављевића Коларца, ваљда ради ■ штампања. После рата он je нађен међу хартијама Коларчеве Задужбине. Нзеној љубазности имамо да благодаримо што се овде штампа. Уз рукопис пок. Новаковића био je и оригинални рукопис пок. попа Јована Трајковића Бурке. И  кьега нам je Коларчева Задужбина уступила. Сад се налази међу рукописима Скопског Научног Друштва, ' / " уредниште<>.



2 3 0 Г л а сн и к  Скопскоі Н а уч н о і Д р у ш ш в а 2кухар, и го кажат мађар, по грчки језик, и он от исто-то село роден, и други тројица слуги. И  уреден манастир со вси потреби манастирски, а мађар, истина сељаћ, али чуваше добро манастир. А  друго-то село Шишево со 16 кући христијани — има и манастир Свети Никола. И  тамо нема егумен, но двојица, живејеха тамо; јединија беше дијакон а други монах, које и то манастир имаше земљиште и приходи но само за њих двојица, које аз не ги видох трезни но все оба пијани, и тако измреха, и аз ги сараних. И  оста пуст манастир, и они две села, свеђере 40 кући не може да ме одржават. Того ради у град попа- Јовин, прота и заступник беше када идеше владика по епархија, те ме погодио да му служим во град на протина епархија. Ми платаше на месец по 100 гроша, и села да радим, и протини кући беху 150. И  приходи-те шта беше от епар- хијата протину во сваку недељу рачун му предавах које от где сум примал. И  тако ме погодио и да му спомагам во митрополија-та, које имаше многу посли. И  за то ме благодари и владика у митрополија-та, да ручам свагда сос прота, и да му служим литургији во Богородица кетадневна служба цела недельа за прота, и једна недеља за мене, и па друга недеља во црква Свети Димитрије служба во недельи-те и празници, свагда правило да се чита. И  тамо две недельи служех кад ми беше мој ред — чреда — то цели тридесет дана држех ред. Па у то-ва време идеха гости за поклоненије во манастир С в . Пантелеимон, и у сваки гости требаше литургија да се служи. И  немајући егумен па владика Јоаким нареди аз да служам во монастир кад да има покло- ници гости, от монастир да ми дају свака година по 400 ока жито осатка.1 И то буде во осум години један тар једва узедох само за једна година, и после не дадоше жито-то. А  за село када служех, плакали су от село свеђере четири гроша на попа, а оно што више се собере на дискос, то за манастир.И после 8 години владика господин Јоаким скопљански умрео во льето 1868 февруарија 25-ти. Koje пре смрта му четири дана, позва Пајсија от Врање и владика Игњатија од Тіустендил за да се исповеда. И  умре. Koje смо обја- вили по вейте села и градови на Скопљанска Епархија, које се собраха свеште- ници и много народ, и чесно смо га сараниле сос двојица владици и преко тридесет попова и все народ, мало и велико су присуствовали на погребеније-то.И  тако остаде Пајсија во Скопље, да учинат парастос сос владика Игња- тија, да служат литургија и спомен. И  после позваше општина-та скопљанска да дадат потписи за владика-та Пајсија врањски, речени Перистера, за да заступи за архиепископ скопски. Koje нису га хтели народ никако. И  за то остаде владика Игњатија тридесет дана у Скопл>е, да моли народо за да го примат Пајсија. Н о народ вако су отговарали. „Ето му Врање, нека го има „за епархија, али ми за Скопље хоћемо по ново владика от патријаршија. Кога „he нама спрема волимо; само Пајсију не волимо никако“ .Koje аз, поп-Јован Трајковић Бурка, от како ме рукоположио покојни Јоаким, ми наредио дањем да седим во митрополија-та и да му спомагам на г. прота поп-Јовану Ћосевић, и у митрополију да ручам сос прота. И  тако je било осам година по наредба док он умре, па зато знам всичко шта се десило и шта се учинило во митрополија-та. И  тако општина-та избраха от народна страна једнога човека да одговара по именем Кара-Јово Кара-Ћоровић, да им каже на оба владици, „никако народ неће да примат П ајсија.“ И  по два пута· го зваху у митрополија на дан, Кара-Јова, утро и вечер га њега молеха да народа принуди да се прима Пајсија. И  цел месец дана тако иде после које много се моли Ћустендилиот за Пајсију да примат. Када један вечер дојде Кара-Јово у сахат десет по турски, и седе сос оба владици горе при њих један час. И  после на часо јединадесет he да си иди Кара-Јово за код куку своја, изиде от одаја владичка. И  одма по њега обадва владици го испратиха до мердивен. И  казаха збогом и збогом. И  појде по двор. А  Пајсија позва со велики глас: „Господине Јово, стани мало!“ И  Јова застаде. И  Пајсија одма пружи обедве руки на суџуци благи које беху мухлосале,2 па слуги брисале и1 Врста пшенице. а Побелели, ушећерили се.



3 Е к са р ха јске  агиш аџије у С к о и .ь у  и даље 2 3 1обесиле да се мало посушат от ветер. И  уграби четири суџука, и долу слезна подаде на Кара-Јова. А  Јова узвиче да се смеје силно: ха, ха, ха, и одговори: „Море Пајсије, ти знаш шта радиш!“ Koje Пајсије го зовна: Господине Јово, стани мало. А  Јово му каза: Бре Пајсије, знаш шта радиш. А  они благи су- џуци беху правени от пекмеза сос ораси а други бадеми, које јесен-та су давали во дар от скопљански богаташи на Јоакима. И  Кара-Јово иде радосно своји кући. И  она вечер Јово позва от сви-те еснафи по два човека у кућу Јовову. И  тако принуди народа да се потпишу како he го примат за владика Пајсија и скопљански, будући беше врански епископ Перистера наречен, а после скоп- ски и врањски.И  тако прође време једна година. И  аз поп-Јован Трајковић Бурка бех селски non и градски у Скопље на епархија-та прота попа-Јованову Тюсевски, које бех под плата месечно по сто гроша да ми плаћа, а приход всо његово от епархија-та му. И по Божије смотреније, во л>ето 1869-то февруарија 19-ти умре поп-Георгија Папа-Крстовић, Ш ашо, Лагобија-та. И  одма народ се пожу- риха за епархија поп-Георгијеву да поделив на двоје, које имаше три стотине кући. И  то за новце продаде епархија народ сос владика Пајсиј, те мени оде- лише сто кући и ми узеше петнаесет дуката које ги бројих аз во руки Јаневу Богдановић, он беше касадар црковни и школски. А  на попа Димитрија Крсто- вић Казак Лагобија двесте кући продадоха за двадесете и пет дуката. А  он пари не даде но признаница, сиреч облигација, и добар Хаџи-Коча Протић за годину време да плати. И  после година-та дојде како остаде non Димитрија сос Бугари, и ништа не узедоха ни пару. Зашто тада се збуни во Скопље, које тајно од прије су радили владика Пајсија сос они тројица владици, неки Иларион, Панарет и Пајсиј, Бугари, па и неки агент Топчилешта Бугарин. А  они тројица бугарски владици биле и на заточеније, које су толко години су бунили народа, па се досадило и Нэеговом Величанство, и ги испратио на зато- ченије. Али по некоји години опет султан ги беше освободио. Д а  сос њима имао Пајсија тајност, и то од када се беху повратиле от заточеније, и опет су били почели бугарски вопрос. Но то било за Бугарија. А  Пајсија после када се беше издао ферман, које епархији-те биле исписани у ферман, али су остали место и по сије који би се појавили да прођев под Бугарска Екзархија, и почели да избират за ексара. Па зато беху му обештали да го постават за егзара Пајсија Скопски, само да обрати Скопска Епархија за да се кажат да су Бугари и да признаду екзарија-та.Када Пајсија иде во Тетово и седе тамо два дана, и послао писмо тајно на попа Христа Тіор, које он беше сос једно око; друго-то je било изгорело оште во детинство. А  non Христо беше прост човек и сос наука прост како мене. Н о он волеше за неку титул да добије, које имаше завист на прота поп-Јована Тіосев зато што je после попа Христа рукоположен, и го учини Господин Јоаким за прота. Човек учен и славенски, и грчки, па паметан беше попа Јован прота. Н о када го позва Пајсија во Тетово, и одма појде non Христо, и тамо отслужи литургија, и го начинил за архимандрита, нарече му име-то Харалампија, које његову ћерка имаше Кара-Јово за жена. И  дођоше во Скопље, и оно имал Јово за то известије за они тајни от Цариград шта су радили со Пајсија. Te ево једин дан позва вси попова скопљански, али само градски, а селски не, те поче вако да прича: „Благоговјејни наши свештеници, „о наша љубезна о Христу браћа! Видите и слушате, от толико година потпа- „дали под грчки јарам наши народ Бугари, па толики години нећи угледни људи „Бугари по все Европа где су се молиле да спомогнат на вопрос бугарски да „се даде право за патрик да буде Бугарин, па ето више су добиле право и „ферман се издао но вси епархији су се потписале бугарски да he признаду „екзархија, а нашу епархија није, за то које се време нисмо се објавили у бухар ск и  народи, али ми смо и овде вси Бугари, па и аз Пајсија, родом Бугарин „от град Кукуш, и мој кум Георги] Папаз-оглија, које он беше увидни човек „(и ми Скопљани вси смо га познавали зато што je бија трговац, а до това „време ми смо га знали да je чист Грк Пајсија), но сада ви наредујем вако;
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„прво: да избаците моје-то име и да споменате бугарско свештеноначалство, „па наредујем место мене НЬегово Преподобија деда-архимандрита Харалампија „во Митрополија-та у долна соба, и место прота папа-Костадина Папа-Николовић“ (и он беше млад, у воздрас на двадесет и три годный). Па му каже на Хара- лампија: „К е да гледаш митрополитски-те посли, и шта би ти не знаш, а ти „дођи код мене горе и питај, аз да ти кажам и наредим. А  ви свештеници, „када напишете писмо за Цариград, а то ви не можете како треба да се пише „от народна страна, и вси свештеници својеручно he пишете имена-та ваши и „општи еснафи-те и махалски печати, но то писмо he да го напише мој секре- „тар Стоше (учитель и родом от Врање које беше прије неколико години во Скоплье1 учитель и после писар на Пајсија које и грчки писуваше за у патри- „кана) које писуваше народо ме не познават за владика, па и свештеници-те „избацише моје име, не споменат; и поставише место мене архимандрита Хара- „лампија за то које се кажат да су Бугари наша Епархија Скопљанска тражат „да прођев под Екзарија. И  аз не знам шта да радим.“И тако лажаше Пајсија патрикана-та. И  народо одма написаше мазар, и вси свештеници печати турисмо по заповед на Пајсија, па и еснафи, и махала-та. И  заповеда да служимо литургија дванаест свештеника во велика-та црква Рождество Богородично, па су писали на ГЬеговом Величанство султан Абдул- Азис хан, име-то да живи, сос велики слова писани. И  нареди воопште народо да узму у руки ваји, ішти 1 2 зеленикови2, вси христијани, Мали и велики, мужески пак и женски. Па беше сочинио Стоша учитель похвала за султана, да чита прота non Јован. Te се служи литургија дванаесет попа, и одша име-то писано султаново, и турене на стакло, џам, двојица попови да го носат у руки. А  пак други ферман, сос кумаш црвен ганафес, а други попови који евангелије, који крст, који кадилници две и две ламбади, свеки велики, они напред и по њих парада, народот со све и деца. Te non Јован прота чита оно похвала царска и во општо да вичемо гласно „да живи султано“ , по все град, по улици и чаршија опходимо, па све наши.Турци и други су се чудили зато шта je ово. И  када разбрал Пајсија да се тражи екзар да постават други, које му беше обештали Пајсија да го постават за екзар, а за това име спомен што беше уредио Пајсија за да споменамо 
Бугарско Свештеноначалство. Вси свештеници исто тако споменуле, али када дође ред мој да служим, то не можех да погодим аз грешни non Јован, на прво Помјани Господи в место Бугарско Свештеноначалство казах Бугарско 
Кромидоначалство.ъ И  одма по литургија-та иде non Димитрија Крстовић, Казак му презиме, у митрополија, тужи у Пајсија, које казал non Јован Бурка напротиво закона казао данас у службу ко треба да каже Бугарско Свеш т ено
началство а non Јован каже Бугарско Кромидовоначалство. Па зато Пајсија ме позва у Митрополија и суди мене : „Заш то противо идеш на закона, па и „на народа противо? Ти си данас у службу, па како си ти спомен учинио?“ „ А  ja му кажем: „Господине, кажи ми ти како сум ja споменал, зато које и „ja знам да сам погрешио, али не знам како сум казао, зато што не могох да „погодим оно што сте уредиле, но како ми дође у језик и тако сум казао, „будући када се представио покојни господин Јоаким владика што ме je руко- „положио, Ваше Преосвештенство заступиле, и требаше твоје име да споменем „во всеЬи спомен, Пајсија, али извините, много пута погрешим во место П ај- 
„ cuja — Јоаким а  сум споменал, док се научих на ваше име, па и сад, доћ „да се научим, можам да погрешим, и па и твоје име и у црква како сум „спомнал, ja не знам“ . Пак Пајсија ми подаје једно комат бела књига и пена. Кажи : „Земи ту, запиши вако : Бугарско Свештеноначалство, и тури во литур- „гија-та, чувај, па када служиш, пази да не огрешиш“ . И  тако учиних аз.

1 Био je родом из села Бунушеваца недалеко од Врање, а агитатор да му није било равна, као што га и поп-Јован описује.2 Ките 2 шимширове.0 Кромид je, по грчки, црни лук. Тако се говори по Врашу и даље к југу.



5 Ек сар хи јск е агшиаиије y  С коп љ у и даље 2 3 3И после како беше ce научил Пајсија се избира други за екзар да постават онда и други неки мазар писаха народ, и се потписаха вси еснафи и увидни 
људи које и во окружни-те, сирјеч во Тетово, во Гостивар, во Куманово, во Врање, во Паланка, т. д. И  онај мазар донесоше пак у Скопље које и све- штеници-те смо се записале да ми тражимо да познамо Екзархија Бугарска со все владика Пајсија. И  подадоха она књига где бехме воопшто потписани, па и владика-та да се пише зато што и он he да познава екзара. Али му беше на две зато што го не поставите њега за екзара, Пајсија, али опет немаше друкче, но требаше да се потпише и печат да удари. И  узеде у руку онај мазар, и потражи од слуги мастило да му подаду и да потпише. Н о послучајно тада се погоди ту у митрополија Пајсијин први пријатељ, по турски дост, и адвокат Ерменија Мардорос-ефендија, које он други језик не разумева освем ерменски и турски чисто арабије. И  Мардорос-ефендија ги знаеше ови вопроси точно, и вако му каза по турски језик: Сакан алданма, деспот-Ефенди, химза верма, низин бу екзарија му вакат олацак темелсис дир, сен бак патрика-ахе-и ески гене о олацак сонгра сен калрсан мегдана (а по славјански да разјасним, во льето 1869: Немој, не се вара], владико, потпис не давај, зашто ову екза- рија биће привремено и без основа je, ти гледа] патрикана-та стара пак, она биће, и после, ти he да останеш напоље). И  тако Пајсија послуша Мардорос- ефендија, које он уште живи во Скоплье (во лето 1901), и он je у воздраст на деведесет години старец, и сваки може да га пита за ову послу истина ли или лаже пои Јован Бурка, која она посла беше во љето 1869, а ja сад описувам во љето 1896, и всичко како се десило, и што се учинило и што се казало, словом все по точно.И пошто Пајсија не потписа онај мазар последњи, одма народо му казаха на Пајсија: „Ми у Скопљанска Епархија нећемо Грк владика“ . И Пајсија други дан позва стари прота поп-Јована Тшсевић, и сос њега се посовјетува, и вако нареди на прота: „Сада ja нема како да кажам на свештеницима, но ти оче „прота папа-Јоване гле да позовнеш свештеници-те и да ги вако совјетуваш „зато што се наречеме схизматици, прокльати, анатема от вси патријарси и „архијереји и синоди па и от свети оци и апостоли, под клетва he останемо. „Н о  паки да си држимо старо-то, патријаршија-та и Пајсија да го споменамо, „а  Пајсија патријарха he да си спомина.“Но пре да позовне прота свештеници-те, народо беху се сабрале во шкоља, које до тада беше секретар Стоше учитељ Врањанец. Он будући знајеше што ради Пајсија, те вако Стоше каза на попови: „Тіе да ве зове прота попа-Јован „за да вас обрати Грци да будете. Но немојте некоји да се слажете и да не „го познавате Пајсија за владика, и он може да ви каже афорос, а ви му ка- „жите : афорос кокорос, uhu т аук бир орос,х зашто ако некоји го познаје за „владика и да· ходи код њега he да му се узме епархија,1 2 другоме да се даде, „а  он нека пасе говеда.“И тако позва прота у његову Kyhy, па вси други попови дојдоха, само ови два попа, јединио архимандрито Харалампија а другио non Димитрија Казак, а остале вси попови дођоше у куЬи прота папа-Јованову. И  тако прота прича по наредбу Пајсијину. Но вси они свештеници се отказаха. „И  вако на послетку „епархије he да нам узмев народ и други да постават на наши епархији. А  ми „шта да радимо, будући народ нећев више за владика Пајсија, па и ми попови „не познавамо њега за владика, и да видимо народ што he да учини.“И по случај, тија дни умре от нашу епархија на Стојанче Јанковић, Гале му презиме а жена-та име Јеленка Велковића, Солар презиме, које от увидни племена во Скопље, и трговец добар, али чести ради потражи и вдадика да присустви на опело-то во црква-та Богородица и да дојдат и осум свештеника за опело. Али што брате се подиже от народа велика револ>уција, те одма затворите вси три цркви, и не дају Пајсија да уђе во нику цркву. Али онај

1 Афорос je наиоље — искључење, остало значи : две кокошке један петао.2 Овде нурија.



234 Г л а сн и к  Скопскоі Н а у ч н о і Д р у ш ш в а 6богаташ и славен трговец и племенит човек, еле каже: Ja  ћу сос владика да сараним моја жена. Но народ забрани и попови да не би пошли со владиком. Па се собраха народ у двор црковни до две хиљади души, мужи, и жени, и не дају у цркви. Па се диже Пајсија, узеде от правителство једнога јусбаша, те се именоваше мемиш-миљазим, сос девет џандарми, па и ми два попа сос прота и non Бурка у кућа Стојанчетова и владика-та Пајсија, те се дигна носило-то сос мртовца. И  отидохме во црква-та Св . Богородица, те остависмо мртвец у припрат напоље, пред врата црковна. И  ту опело се соврши, а цан- дарми стојат докле пронесохме мртовца у гробље. Но народо ги учеше Стошо учитељ, да гонат Пајсија из Митрополија „које више него го нећемо, he да „тражимо Бугарски владика от екзарија-та“ , и во црква да не даду да уђе никако.При том случи се те умре једин влах во љето 1870 септембри 19-ти. Тој влах беше златар и квартир у хан, па и други власи златари имаше, и они на квартир по ханови, и други власи шнајдари, и они по ханови, без фамилије. Тада немаше у Скопље влашки фамилији ниједин, само у ханишта. И  ja non Јован ги попувам за водосвет и за славу. (Златари слават С в . Јелена и Ко- стадин еснафска слава, а пак они еснаф шнајдари слава'!’ апостоли Св. Петар и Павла), того ради што год би се случило, болен да читам, да го причестим. Того ради онај Влах по име Григорија, и млад, у возраст на дведесет години, он боледува више четиријесе дана, па ме звале његови саотечественици да му читам четири евангелиста које власи кажат по грчки тетроевателије. Ja  сам во осум дана му читах все. И  после осум дана умре. И  по обичај ме позваше да му читам трисјатоје. И  одма Власи-те сакамо и владика за опело во црква. Н о ja кажем да владика у црква не даје народ да уђе. И  Власи се пожурише, одоше при владика Пајсија. И  он им казал да даду прошеније у правителство, и тако учинише. Koje тако беху прошеније писали: Ми смо Власи, волимо га, ако je владика Грк, само да уђе у цркви да нам учини закон за мртовца, па Бугари после како знаду, тако нека си радив. Н о правительство не даде доз- воља, будући беше Скопље под Валија Призренски, а Скоплье беше тада муте- сарифлик, те посланіе депешом да тражив дозвольа от валија па и от Цариграт дозвоља. Того ради много си прође време, четири дана, и четири ноћа мртовца чуваха у хан несарањен. Видимо не може да се чува више ми попови оба, non Јован прота и non Јован Бурка. Умолисмо Власи-те ми сами да му очитамо опело во хан и да го саранимо. И  Власи дадоше дозвольа, више не се чува мртовац, па у часо девет почнахме опело, и се сврши, и штом да го дигнев носило, дојде један влах од правителство које се очекуваше телеграфски од- говор. Те онај влах вако прича: Ето сам Гали-бег и владика Пајсија седат во телеграфа-ана и чекат. Н а послетку овај одговор од Цариград, и нека стоји и овај ноћ несаранет мртовец. И  тако остаде у хан мртовец, а ми си одохме код својих домови. А  после у час један у вечер и ja што почех да вечерам, и дојде један влах тако уморан трчаићи, не може ни да каже други само: „Дигни „се, попе па he да носимо мртовца зато не се чува више“ . И  одма изиде трчајући од моја Kyha па позвао и прота. И  он само петрахил узел во недре и чека на једну улица, а ja сос петрахил у руку и право у хано где беше мртовец. Када видох тамо десет души џандарми вооружани, а речени Бугари трчат у велика-та црква сос дрва, сос тајни оружје вичат по улици: „Н е  дајте 6paha Бугари, грко- „мани-те сломише цркву и уђоше“ . И  ja идам, али не знам шта je, те читах три- 
сјетоје, и дигнем мртовца. По чаршија идемо а џандари иду једни са једну страну а други друга страна. И  ja мислим право на гробље he да се понесе, будући беше му читано опело. Када дођихте до тахтакала чаршија, гледам на раскр- сница-та четири пута. Н а две-те страни опет цандарми вооружени граничат. Која с леву страна улица-та иде за гробишта, ту граница. Када ja питам где he да ходиме, па Власи ми кажу: „Ходи оче управо за онај пут црковни за во Свети Спас, и се отвори она црква, оно готово je читан. Н о он ми каже: Колико да отворимо цркву и да унесемо владика Пајсија. Приближихмо црковна врата, видим да je отворена, и ту вооружани цандарми двадесет души.



7 Ек сар хи јск е агишаџије y  С кои љ у 1869 и да.ъе 2 3 5Уђохмо во црковни двор, и стигна и прота папа Јован. Одма петрахил метне на себе, и када дојдехмо до припрат, видим где стоји бинбаша на џандари, и при нега стоји владика Пајсија и слуга, које имаше во руку мандија патерица, петрахил, мали омофор, али црковна-та врата оште Циганин ковач отвара френг1 и потроши. И  ми придохме сос прота, те му наместихме мандија и все како треба. И  удари часо два. И  му кажемо за Пајсија: Читано je опело. Па он ва- ко каже само не порочни-те да му читамо, и одма да се дигне за на гробље, будући само да отворимо и узмемо једна црква. И  одма пратиха у магаза Ди- митри Комат влах да донесет две френга за ове две врати да се прикхову. И  кључеве ги узеде Пајсија. И  идохмо за гробље. Када ето и они џандари сос нас иду за на гробље да нас чуват от противни. Када ето где трчи једин сос дрво во руки, самарџија, Рипчевски презиме, he да бије гркомани. Те го уфа- тише џандари и побише га сос кундаци сос пушки упреко доста го биха и па понесоха га у хапсаану. А  народ су собрани во црква Богородица, и тамо се свађају помеђу си, једна страна Бугари а друга страна гркомани. Н ас тако назваха. И  тада се погодила ту двојица сељани Црногорци, от село Кучевишта. Па зато што су казале они да су патријаршеска странка, па се пуштио попа- Тодор Милевић, ударно обадва човека Кучевљани сос тупаници по носови, и потекло крви и на обадва, и они су могли добро да га избијат а не дао она] мемиш- миљазим сос десетину џандарми које беше да брани да не би станало крво- пролитије и да не пуца пушка. Али дофатил je папа-Тодора, те бијећи испра- тио у хапсаана. И  неки други које беху гласно викале по улици како људи зверови : „Н е  дајте браћа Бугари, гркомани-те сломише црква и узеше“ . Те и њих четир петину ги затворише. А  ми погрибохмо мртовца у часо три Hohe.И  си идамо куЬи, па цандари свакога до ку і̂и npahajy. Но ja идем кући, када најдох дома где кукају моја фамилија, попадија-та и четири дечицу наши у глас кукају, које беху чуле по улицама где говориле противници „Попа Јо- вана Бурка убише!“ Па имам комшији Турци, а они су дошли на капиџик. Јединио беш кол-агаси, Арап на војна-та. Тада имаше само две хиљаду војника у кале и четири топа, које било наредено, ако би се чуло једна пушка да пукне от они који су били противници, и одма от кале наредени војници да палив топови на варош-махала, које се кажу Пејко-махало и Игитпашина махала, ко je су у та махала христјани а Турци мало, да горат кући со све чо- веци. И  ja док дођох от гроблье, онај Арап кол-агаси војнички три пута до- лазил у моју Kyhy, једно моју децу утешава, а друго мене прати, да ли истина, ме убиле Бугари. И када дођох, одма Арап ме узеде у његову Kyhy и ми каза: Гечмиш ола поп-ефенди, шта има и шта нема, ела амо код мени. А  ja му кажем: Ваша Kyha турска, имате и хареми, а ви изволите код мене. Но он ми каже да испратио и друго махало фамилија. Овај вечер које беше уредено, ако би пукнала једна пушка от христијани-те, одма от кале топови-те да ги пальат за ови две махала, со све црква да се горат. „Н о  благодарим Богу које не биде то. Вас христијани-те не ве жалим, чините па тегните, но жалим које имамо умешани и Турци у ови две махала, па he да се исплашив и пакости да се учини али после имаше да патите вси христијани“ . И  седохме цел час сос разговори. И  ми начина и кафу пихмо.Па сутринта идам у митрополија. Када почеше деца да вичу то мене и да бацају кал и камени. Идох у митрополија, и седим у кафану долу. И  после дојде прота, и се качи при Пајсија. Пиле кафу, и мене позвале. Па извади Пајсија црковни кључови, ми даде и вако ми рече: Чувај добро, док наместимо једног клисара, али ходи у цркву слободно читај правило. И  тако узех кључеве. Але кажем ja: Ш та ћем сада без епархија? Сада Hehe да ме примају народ које се нарекоше да су Бугари. И  Пајсија вако ми рече: „Ти гледај који би 
људи остале наша парта патријаршеска па њих почувај за сада. И  ако би ти останеш без епархија, не бој се, тебе he да има плата или от патрикаана, или од црква, или от митрополија“ . И  тако примах црковни нови юьучови, и почех1 Брава.



2 3 6 Гл а сн и к  Скоискоі Н а уч н о і 8да радим. Сам клисар, сам свештеник, сам певец. То je било седумдесет дана. И  тија дни се собраха неколко лица при Пајсија, и предадоше кључове за пангар, епитроп Димитри Стамули, и то привремено, будући не се знајеше како he остаде посла које народо се бугарски диже. Цркву тражу натраг да узму, и владика да се дигне од митрополија-та, и то преко правитељство тражат а от суд се преда она црква на она] народ што познава грчка-та патрика-ана. Али се подигоше Бугари на сила да протерав Пајсија, да се дигне от митрополија- та које je народна, будући видоха зато што бехше малу, само двадесет и девет 
кући Славјани, а Грци три куки, једна кућа браћа-та Стамуловци, а сада су дељени две кући, и једна кућа Превлевци браћа, и они данас су две кући, а једна кућа лекар Леонида, које он беше сестричник на владика Јоакима, и једна кућа влашка, по име Наум Калдармаџија, које они су дошле пре сто гот дини, његов отац без фамилија, а Наум се ожени у Скошье со Славјанка и сељанка, и порад они где су купиле кућу, се назва улица влашка и сада влашка махала. И  правителство вако уредио на Бугари: да he чекамо када би дошел бугарски владика и тада he да се превиди берат његов како he пише. И  тада стиже Пајсија да се дигне от митрополија-та због Пајсијин берат пише скопски 
владика. А  кад би дошел други, тада може Пајсија да ре дигне от митропо- лија-та.Но наречени Бугари не слушат правителство, но се скупише преко две хильаде души во школа, па се согласише тако купно да учину јуриш на митро- полија-та, сос копачи и секири, да сасипу митрополија от основа все долу. А  када разбра Пајсија на то he да учину Бугари, одма иде Пајсија у правителство, објавио за то. И  одма правителство-то испрати во митрополија деветлина цандари вооружани, и по улици-те други, да чуват да би се то не учини. И  тако они девет цандари остадоше во митрополија-та за се дни, седумдесет дана. Ту беше једење, пијење, ден и Hoh. И они седумдесет дана цандари попише само 150 ока ракија владичка, и све пијани беху дан и Hoh. И видоха речени Бугари за то пе патив, и се растурише сваки на своја посла.И после Пајсија оде во Врање, и тамо да помири, будући онај учитељ Тошо на сви страни писма праташе, и они да су согласни сос Скопљани, да су Бугари. И  Пајсија седе неколко дана у Врање, и дође во Скопље. И  штом разбраше Скопљани Врањанци су га протерале, па и Кумановци такођер про- терале, а во Скошье му закључише митрополија-та, велика-та врата, сос букагији коњски, и гледају да уђе у митрополија. И  он кад виде тако, иде во братова си кућа, и тамо седе, док јавио валији у Призрен, и докле дође дозвоља на паша скопски да се отвори митрополија-та. Али народ не даје. Te опет се јави у валија. И  после дође заповед од валија да се отвори митрополија-та. С о  бинбаша царски сломио катанац букагински. Те они паша уредио сос ала] наредени заптији парада. И  јусбаша или бинбаша (које ja не познах каков je она] забит) па Пајсија, на коња јашећи, влезе у митрополи]а-та слободно. И  по това, ja и прота non Јован идемо у митрополија. Седимо тако као осудени. Епархија наши нас не примат, које нас нарекоше грекомани, и сос малу право- славни само двадесет и девет кући, со све три кући Грци, и ми два попа. Па се тужимо владику како ми да живимо. Па овако Пајсија каже: „Поп Бурка je сиромах човек, со фамилија 6 души; гледај у куЬи они остали православни кући да ради свештенодјевствује, да може да живи. Н о и то ja знам да неможе да ужива како треба, по мало време, па обадва радите да повратите народ и да можемо да се добије опет старо. И  вако народу кажите: да Пајсија опет буде владика и од сада неће да узима владичнина ни пару, но бадава he да седи скопски владика, зато што он има много богатство, паре. Кажите: да живи оште сто години, има он да ужива. Па за венчање доз- воле писмо, до сада зимао по 12 гроша, од сада he 6 гроша да платив, и то прота да једе“ .И после недеља дана, поче Пајсија да тужи на они противницима које су сви три цркве затворише, па и митрополија сос коњски букагији. Па je осу- дио правителство овије 4 човека за цели народ: први архимандрита Харалам-



Е к сар хи јск е спишаџије y  С кои љ у 1869 и. даље 2 3 79пија, и други учитељ Тоша Врањанец, Пајсијин секретар, и трети Тодорче ћур- чија, презиме Пржо, и четврти Ставре сахатчија. И  ги испратише на заточеније. Али онај архимандрит Харалампија до Призрену, и паде на молбу валији, да he да познаде Пајсија за свога владика, и то после петнаест дана, седећи у хапсану во Призрен.И тада се поплашише овде у Скоплье други свештеници, па оставите епархије бугарске, те се поклонише на Пајсија, сос вакву споразумевање беше. Ако сте остале без епархија, ви he уживате сос плата, или патријаршија he ви плаћа месечно, или од црковни приходи, или ja he вас плаћам. А  ови су попови по име: први non Димитрија поп-Васиљовић, от село Драчево; други поп-Ко- стадин поп-Николовић Сикеларијев; трети поп-Нако Спировић, от село Цре- шево; четврти поп-Димко поп-Кочовић; пети поп-Димитрија Трајковић; шести non Тодор Милевић, Нережанец, које он лежаше ухапсен 16 дана за они два Црногорца, Кучевиштани, што пусти крви от носови, када ги удари во школа. Koje ни обештаху да he нама плаћа месечна. И почеха да ни дадоха по 50 гроша на сви ови попови. Али смо се одговориле: Ш та Ьемо сос 50 гроша на месец? Но он, владика, ми вако каже: „О в о  вама дамо само за дуан пари. Ако би добиле опет епархија, добро; ако ли не, вама плаћа биће 500 гроша за месец, да можете да уживате“ . И  то било по 50 гроша што су нама месечно давале само 5 месеца. И  после и това су престали да не дајев, и опет вако ми казале: Нема от где да ви се даде ни по 50 гроша. И  када тако останахмо и без епархија и без никаква плата, онда се повратише попови да се молив во епархији своји мирјанима. Али они нису хтели да ги приму. И  тако ги примаха, које ми узедоше епархији по на поле, те пратише други во Цариград код Ексархија, запопише други попови. И  ми двојицу, non Јован Бурка остадосмо код Пајсија, тако без ништо две години.После се определи от Цариград да he дође Бугарима владика Бугар. И  ja non Јован Бурка за то нисум се повратио Бугари речени да ги молим за епархија да даду и да будем Бугарин, које када узедохма црква Свети Спас сос Пајсија, после неколико дана мени, у црква Свети Димитрија мене жени бугарски побише зато што црква je била затворена, да владика Пајсија не уђе, али и никоји non при нега да не ходи зато које беху народ дале арзовал: Пај- сија нема никако non, пошто народ го неЬе, зашто je Грк, а народ су Бугари, па и попови су Бугари а non Јован Бурка се погрчи, те сложно сос владика црква, и узедоше нашу цркву. Па се согласите еснафи да ме от епархија избацив и убију. О т вечерта тако било je уговорено, па мени ми доказао једин мој сродник, које и он Бугарин се чини. Па ja идем по Пајсија, кажем: Сутра ево je нам задушница, па моја епархија гробови су во она црква Св. Димитрија зато што смо се копале во напредно време све у цркви, и после преко царски заповед напоље се поче да се укопају, от град напоље, па они који су имали гробје стари тражале су тамо гробови и парастос да читамо, но ja ако би да идам у она црква Свети Димитрија, речени Бугари he да ме бију или убију. И тада имаше код Пајсија три лица, увидни старци први. То када му казах, владики, да не идем у та црква, а владика вако мени заповедио: „Ти да идеш у ону цркву, и гледај своју послу, па и ови наши старци, и први људи градски неЬе да оста’ ев да тебе бију или убију. Но и ако би неко то дигне руку и те удари, ти да претрпиш и да не повратиш другому, ти да не удариш, да претрпиш које по закону христијански he да се покажеш јакоже једин от мучених ради Христа и веру“ . И  они три лица су по име: Кара-Јање Петровић, и Србин КитановиЬ и Коте ВелковиЬ. Но они речени Бугари што су от вечер били уговориле да ме бију, се отрекли, но. у јутро рано су се согласиле: то боље ja да га жени бију или да го убију, па и суд Hehe толико тражи, будуіш су жени. Па наре- диле шездесет жени да бију и убију. Н о ja што Ьем? Ваља да идем во црква она, када дође време за каноник. И  тада почехмо парастаси да читамо, ja сос епитрахил и у руки кадионица. Када чредни свештеник, non Димитрија Крсте- вић презиме Казак, место да се прости и принести от Христових таин, и он отвори на царски двери завеса, па појави главу кроз двери и позва гласом



2 3 8 Г л а сн и к  Скопског Н аучног 10великим, гледајући у жени: „А ! Ш то ги стојите, ви жени?“ Каде ево, брате, 
како љути оси 60 ж ени , те једни ме јурив, а други тегну, па други бију шакама, па други с папучама. Али једна жена, која се именува Мушка Божана, Оцедарка, те ме уфати от трагу за петраил, па петрахил за гушу, и ме обали долу на земљи. И  тада чух једин глас от неку жена која каже: „Н е  дајте тако жени, које грехота. Па non наши црква у руки држио, па he данас уфати клетва, те никако не можемо децу да завртимо у животу.“ Те тако ме оставите јеле жива и из црква изјурише мене напоље. А  они људи које беху наређени да мене пазат и бранат, они нису смејали да приду при они жени да ме одбрану, да би не паднали суду. Но они одма одоше во митрополија, јавише владику како биде они љарма. И  одма владика оде код паша, те тужио устно. Али они жени 60 изидоша из цркву те пођоше по сви махала. Скупите се до двесте жени, па написаше арзовал да non Јован Бурка у цркви поломио бльуда со пшеници које ми за мртве донели, и non полудео, те поче нас жени да пофата и осрамоти при толико жени, па зато смо га били и изјурили от црква, па ми тражимо своја чест. Али пак паша паметан и вако одговорио: „Види се да то je лажа ко не може такву срамоту у цркви да буде при толико на- род, но велика je срамота да ваши мужи шта су вас наставиле и себе да безчестите и на ваши мужи големо безчестије сами донели“ . А  и то када доне- соха онај арзовал сви двесте жени копно уђоше у конак да даду арзовал. Али када догледа јусбаша Бекир-ага Флинта, одма изиде сос грбач у руки на сусрет да види шта иду толико жени и чинат велику љарму. И  позва на врата заптији, испре пред врата сос пушки, те ги не пушти у конак но ги пита: Ш та вако безобразни идете во царски конак? А  они вичу у глас: Д а ћемо ми код пашу, имамо велику муку. Па јусбаша каже: То тако код паша не се ходи, но што имате муку, ви напишите арзовал, па само једна или две жени донесите на паша. Па они вако кажу: Ми имамо арзовал писан, па вако сви ћемо га дати пашу. И  пак им каже јусбаша: Дајте мени арзовал, да ja понесем горе кот паша. Н о они не дају, но вичу у глас: Ми ћемо сви код пашу. Па јусбаша на заптије запрети да не би попустили да не уђев жени, но сам оде горе код паша јави ову љарму. И  одма слезе долу те повиче на заптије арнаутски: Ју- рите ги напоље! А  сам јусбаша сос грбач поче да бије жени. И  одма жени подадоше арзовал њему. И  он узеде арзовал, и каже: Идите ви, ja he да пре- дам пашу, па од вас једну или две мени дојдите тражите арзовал. Али они: Сада ми тражимо. Онда када почеше заптији да ги јурив, па јусбаша сос гр- бача по д . .е само две жени градски удари и спискаху да плаЬат и да бежат. Онда јусбаша поче да удара на они жени што су биле у град по крајини сел- ски. Они су биле сос кожуси, те нарочно удара да пуцат кожуси: пу, пу, пу, па почеху да бегат от конак наполье. И  тамо су стајале по сахат, и после побегнале. Али, брате, одма еснафи се сакупише опет во велико шкољо, и одма пишу мазар да Пајсије го дигну от Скоплье. И  одговор дође от Цариград: Пајсија he да седи во Скошье патријаршијски владика за онај народ што поз- наје патрикану, које су се повратили от речени Бугари схизматици опет пра- вославни. А  Бугари-те нас православни-те ни нарекоше гркомани и Грци.И  то тако иде близу две године. И  речени Бугари су чекали да им дође бугарски владика. По царски заповед дојде једин Грк владика, наречен Буга- рин, по име Доротеа. И  тада они попови што беху се повратили патријаршеска страна одоше опет схизматичка страна. И тога останахмо само двојица, прота non Јован TiocoBHh и ja non Јован Бурковић, и једин non селски драчевски, које беше родом Грк, али и славјански читаше, но село-то го неће зато што je Грк. И  он дојде во град да седи и без епархија. Н о то време се пра- веше у Скопје станица и железница, и много човеци, странци и Грци, радеха за железница. Н о ми бехме патријаршеска страна само двадесет и девет кући православни, и имаше Власи по ханишта-та што седеха, једни златари, други терзији, други ханџији, али и то су били до 20, до двадесетина човека Власи без фамилији, и то по ханишта. И  док не бје дојден бугарски владика, они вси Власи идеха у наша црква, во Свети Спаса. И  пошто дојде бугарски вла



; ; Е к са р хи јск е агишације y  С коп љ у 1869 и даље 2 3 9дика, и Власи-то всички отидоха во бугарска црква за да гледат да не би имал рогова, и наша црква остаде празна, само сос двадесетина човека. А  ми попове-те које, бехме скудни и за хлеба, па бехме наредили во сваки праздник да миросујемо (сирјеч да помазујемо), па и сос диска да провођамо за ефи- мерија за да се собере неку пару више, за да поделимо поизмеђу себе, и то ништо не беше, а празник на празник he поделимо по два или три гроша. Али када и Власи нема у црква наша, па сос десетину човека што да чинимо во големо страдање за хлеб, оставих за други, како кућа свашто треба. А  ja сос шес души во кућа за хранење. Три дана ми стари-те без хлеба; само по малу на деца смо давале, зато које Бугари забраните ни да продајев ни да купује. Али једна вечер никако немамо хлеб ни за деца. И  што да радим? Те од једнога Еврејина узедох 10 гроша пари, које му бех дужен пре седумдесет гроша. Па купих десет паре једно хлебче за деца-та четворица. И  они наредиха софра, и туриха, оно хлебче, па „Хајде, тате, седи да вечерамо. И  ja кажем да сум вечерал на гробишта, имаше неки за душа те су делили; се наједох више не могу. А  попадија-та легна во једно ћуше, каже: Ja  сум болна, не ми се једе. А  она плаће тајно. И  ja седнах при софра, узех хлеб да им поделим на четири деца да једу. Н о, брате, истина деца, али се сетише. Једно хлебче на четири деца — ништо. Само се погледаше помеђу себе у очи, и одма се дигоше на ноге, гласно се заплачише. Koje и ми стари-те от мука не можемо да се дотрпимо, па се и ми оба гласно со деца се заплакасмо неутјешно. И  тако гладни легнахмо да спавамо. Но другио-т дан што се раздани, пред да појдам за во црква за на правило, ето Бог послао код мене једнота болника сельанин да го читам. Koje беху Бугари запретиле: никој да не иде код мене за читање. И  болник речен Бугарин. И  го читах, ти ми даде два гроша паре. И  тако онај дан пројдох.Н о само се мислим шта he радим без хлеба, и сву ноћи не могу да спавам. Па ово измислих како да доведемо они Власи које одоше во бугарску цркву. Па и железничка станција се правеше, те имаше радници Грци па и Власи-те по језик грчки су учили и волили да слушат гречески црковно пје- није, да наредимо и грчки у нашу цркву, па би добили људи више, за да добивамо по неку пару више у дискос. И  тако се разговорих сос протом non Јована: je ли се може ово питање да се уреди. Па прота казао на Хаџи-Коста Панчевић, које и он волеше грчки да слуша читање, па су обадва ишли . код владика Пајсија, и му казале што сам ja измислио. Тада одма Пајсија решио да добро he да биде, зашто Власи-те, в истина, није њима по језика, но вси су учили грчки, би волели да се чита грчки. Па и они работници на станица, и они he да дојдев у нашу цркву. Н о немамо кньиги грчки. Те Пајсија обештао његови књиги да дадне митрополитски док га набавив други. И  со прво кад поче се да се чита по нетто, те до Всјакоје диханије да хвалит  Господа беше мирно. И  одма се чу једин висок глас от народа које ово вако узвика: Ако смо христјани а не Грци, нећемо грчки да се чати, (и то беше по именем Коте Велковић Соларовче) ми славенски сакамо да се чита. И  после, пошто литургија се сврши, Коте Соларовић ми послао писмено вако: Д о сада си ти био мој свештеник, зато што си био православен, а сада нема више, у моја Kyha да не долазиш, и више не идем во она црква но во бугарска црква; зато Бугари-те нас су назвале гркомани, па сада he кажат да смо Грци. И  тако он одоше во бугарска црква три месеца. Али non бугарски не примал. Но пошто му се заболела његову hep, те тада опет ме позвао мене да читам болесна. И  тако он поче да доходи во нашу цркву. И  тако иде таја наредба, и после Хаци Коста отвори школо грчко ради његови деца. Па и ми почехмо да праћамо у грчко школо зато што бугарски не примамо.И  тако иде до льето хшьада осам стотин осумдесет и девето (1889). Тада умре покојни прота non Јован Тшсевић. И  почеле су тајности да радат Грци, по имено Димитруљ Стаму./ь, и брат Михаил Стамуљ, и Кочо Кондродимо, слуга на Алатини Базаргјани, и доктор Паламидис, и неки инџинер Василијадис, и два 6paha Превлевићи. Ови су били Грци и странци, само Стамуловци и Прев-



2 4 0 Г л а сн и к  Скоискоі Н а у ч н о і Д р у ш и ів а 12левци су биле стари рођени от пре 70 годный во Скопје. И  други Грци немаше. Па и ови Власи (или Цинцари) два браћа Дичовци, единио Томо а другио Ванчо, и једин Димитри Комади, и ови Власи без фамилија, само кући купени, да не седат во ханишта. И  тако тајно сос владика Пајсија, да доведат једин non грчки, да им служи по гречески. И  тако писмено се решили и потписале. Па тада и Пајсија отиде во Солун да лечи очи. Беше велики пости, те от тамо пратио једнога попа Грка от Солун, по име non Атанас. И  дојде во недеља пред субота акатист Богородичен. И  је бјех чредија (илй ефимерија), мој ред беше, те у петоко-т у вечер за мало повечерије благослових, и читамо все словенски, па се поче каноно на акатисо от десна страна грчки от лева словенски. И ето дојде епитроп Димитруљ Стамули, па отрагу мене уфати за епитрахила, те ми каже: Да] епитрахил на попа Атанаса, те он прво акатис да чита гречески. А  ја њему дадох одма. Само му казах: ja сум ефимерија и ja сум благословил, па he да кажем прва статија. А  друга статија he дам и њему. Па и така учиних. Прва статија ja читах, а друга статија дадох на Грка non-Атанаса, а трета статија дадох на поп-Трајка, и он чита славјански. Ипак четврта-та статија дадох на Грка поп-Атанаса, које опет грчки читал. И  субота-та ништо немало. Ja  сум литургија служио славјански. Када во недеља-та го наредил епитропо да служи грчкио-т non Атанаса. Koje ja знам без дозвољеније архијерејско или заступник архијерејски да дозволи, от друга епархија да не може да литургисува. И  то ja му рекох на Руфима јеромонаха, калуђер от Дечански Манастир, које Пајсија беше го поставил како прота или заступник привремен док да дојде от Солун, да излечи очи-те. Али Руфим беше казал на поп-Трајка, зашто, истина, non Јован има право. Koje non Атанас не пита митрополија, а владика није у Скопје, то je преко закона. А  поп-Трајко казал на попа Атанаса Грка, и он казал на епитропа Димитруља Стамули, па он позвал Коча Кондродима и Тоша Дичов Влах. Беху се собрале у митрополија, у велика одаја, па и нас двојица су позвале, мене и поп-Трајка. И  извадише једно писмо, грчки, нама го читат. Па ми и обадва не знамо што говорат. И  ми кажемо: Кажите нам по наш језик; ви знате да не знамо грчки што говорите. И  тако обрнаше славјански да нама разјаснит зато што владика Пајсија го пратил да he буде нама содружник за служење. Но non Трајко беше разбрал да he да му плаћам на поп-Атанаса Грко-т по 500 гроша на месец от црква и по неколко кући от моја епархија и от поп-Трајкова епархија да одграбив, да му даду и њему епархија. Koje все патријаршеска епархија моји су биле, али ja бех оболео и немоштен, те половин епархија дадох на поп-Трајка. И  када оно писмо Пајсино нас показале, али ja сум вако одговорио: Д а лепо, али на поп-Атанаса платаЬе да му давате, а нама што смо на једну епархијадвојица...... Па беху се сагласиле сос калугера Руфима Дечанца, те ми дојдохадома у мене. Почеше да ми објаснат оно које сос они речени Грци се согласите да he му дадат епархија, от наши да уграбив, њему да додаду. И  тако поче калуђер Руфим да ми мене говори. Каже ми: Добротвор које си дал не поп-Трајка половина епархија које и њега не може да га учини идаре, ни пак тебе; а ви после како he живите? Н о ти поп-Јоване, ти си стари во митро- полија и во ову цркву, које ти си се борио и толико си страдао, па си узео под твоје крило поп-Трајка, не дај и он и ти да останете без хлеба (без епархија),..............................................................................................................................................................................


