
ИСЛАМСКЕ ПРИЧЕ О АРАПСКОМ ПОРЕКЛУ: АРНАУТА, ЛАЗА, АБАЗА И ЧЕРКЕЗАУ V књизи Г.ласника Скопског нау друш тва, одељење друштвених наука, 2, на стр. 311 и 312, штампао je г. Атанасије Урошевић подужу бе- лешку под насловом: „Једна традиција о пореклу Арбанаса“ .Бавећи се испитивањем порекла становништва Горње Мбраве у срезу гиланском, г. Урошевић je запазио да се међу тамошњим Арнаутима причају приче из којих излази да je њихова постојбина у Арабији. Забележио je три варианте, можда једне исте приче, о арапском пореклу Арбанаса. У  тој бе- лешци вреди само констатација, да такве приче постоје међу Арнаутима Ги- ланског среза. Објашњења његова те појаве, на жалост, не могу се одржати. Нарочито се не може одржати његово ничим непоткрепљено тврђење: „О тпада помисао да je она (традиција Арбанаса о арапском пореклу) раширена помоћу Ислама, јер би Арбанаси у том случају за своју браћу сматрали Турке као носиоце Ислама на Балканской Полуострву“ . Међутим, већ наведено место из Хана била je довољна опомена да се поменута тврдња не сматра за потпуно несумњиву и тачну.Лако се, наиме, даје уочити, да су све три приче, које je изнео г. Уро- шевић у ствари она арапска прича о којој говори Хан, а коју je г. Урошевић у својој белешци препричао... Њему, међутим, није било јасно како су могле арапске приче доћи до Гилана, пошто се, по њему, „не би смело рећи да су њу пренели Арбанаси, који су за турске владавине служили војску у Ара- бији, кад се зна да су се они и то сасвим ретко одазивали позиву за војску и после укидања самовлашћа и завођења државног поретка у овим краје- вима (педесетих година прошлоіа века)“ . Ma да се поуздано може доказати да су у току векова Гиланци као турски војници ишли у све, па и најуда- л^еније области Турскога царства, кад год су то војне потребе изискивале, за саму ствар ту околност није неопходно потребно претпоставити, јер ако се и претпостави да Гиланци нису ишли у Арабију, муслимани из свих и турских и арапских покрајина долазили су и пролазили кроз срез гилански, Горњу Мораву и Гилане. Дуго година су духовно ближи били Гилану: Мисир, Јемен, Шам и Багдад, него Беч и Рим или ма која друга европска хриш ћанска престоница. Муслимански Арбанас наших крајева не само да je у последње време битисања Турске сматрао Турке за носиоце исламске вере и своју браћу, него je био на путу да се са Турчином потпуно идентификује. Он je у последнье време себе чешће звао но Арнаутин, кад jeхтео да каже истину, клео се : Kovša Turk, а не Kovša Š ip tar.Дакле, приче о арапском пореклу Арнаута, више je но поуздано, до- нели су учевни муслимани и исламске књиге у наше крајеве, и оне ни у каквој вези не стоје са: „преношењем култа Св. Срђа и Вакха из арапске земље Сирије у скадарски к р а ј . . .“ .Овим се питањем бави и Евлија Челебија у својим путописима на више места. — У VII кшизи свога Путописа, на стр, 715, у чланку: „ и -



256 Гласник Скопског Друштва

jaea, порекло и грсінаѣе народа М амелучког, т . ј.  , он каже дапише: „по казивању историчара римских, пуних тананог смисла и према дугачким причама историчара римских и грчких, и историчара латинског Мигјал-а, и историчара египатског Тутиса сина Натисова, и историчара Але- меин Јармени Мугдиса, и, укратко, по свима поузданим и цењеним исто- ријама народа римског, арапског и татарског“ .После тога он тамо наставља: „Али од свију хришћанских народа, који су напред наведени, то су народи: Абази Кореишити, Черкези Кореишити, који исламу признају добра својства. Незнабошци су. Народ je непросвећен са много брда и планина, воћа и стоке. П о прачаѣу ѣихових историчара, преци су им из Меке свете од кореишког племена, које je племе најбоље од свих арапских племена“ . 1Очевидно je да je Евлија Челебија од некуд позајмио податке о овом питању. Ван сваке je сумње да он лично није читао ни грчке, ни латинске, ни „румске“ историописце, али су може бити читали неки од оних од којих je он узимао податке, кад je писао о овом кореишком пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и Черкеза. Ja се у то питање овога пута дубље не могу упу- штати, али констатујем да то нису знали ни Хан ни Лапински кога спомиње и који по Хану у свом делу Кавкаски Брђани I, стр. 68, вели да „Арбанаси држе да су браћа са Авказима“ .2 3 fОвде доносимо у преводу шта je написао Евлија Челебија о пореклу Арнаута, кад je путовао из вароши Галате у Албанији. За становнике око Делвина на стр. 670, у VIII књ. поменутих својих путописа он каже:„Цео je народ одметник. И м аутом крају Галате 70 села и броје 20.000 фитиља пушака. За себе веле: „ alahimafena (т.ј. боже, опрости нам), мусли- мани смо“, али не знају нити појма имају о томе шта je вера, нити шта je страшни суд, нити ускрснуће мртвих“ .После тога долази оно што je за ово питање о коме говоримо најважније.
ГЛАВА О П О СТ А Н К У  И П О РЕК Л У Н О РО Д А АРН АУТСКОГЗ„Они су онај народ који je живео у Меки светој, а био je члан племена Кореиш. Чудо божје. Имали су за поглавицу некаквог ІДебел-ул-Хаме.4 То je један племенити народ, који je од племенитог рода арапског. Нехотице овај Џебел-ул-Хаме избије око једном арапском властелину. Овај властелин коме je било избијено око дође пред Ебу Омара. Кад je затражио на основу изричне суре (Ve kjetebena ’a le jh im  fih a  en nefs-i- e l’ ’a jin  b ilда ce Џебел-ул-Хаму шериатским путей избије око, тад Ебу Омар по гласу божје књиге пресуди да ce Џебел-ул-Хаму извади око. Te вечери, Џебе-ул- Хаме из страха да му око не ископају, узе 3.000 људи од свога браства и, дође право у Антакију'·1 6 краљу Харкилу.0 Предавши се њему и затраживши његову заштиту, краљ му даде планине Џебели и ту се Џебел-ул-Хама насели. Име планине Џебели и постало je по његову имену. Један брат овога Џебел-ул-Хаме насели се у пустињи званој Кисваје Селеме и по њему je остало име Кис-и-Урјани.7 8 По том je Хелагју убио Ел Мутанасира Билахију из династије Абасида, па je опустошио Багдад и тад je прогнао племе Кис отуд пустиња Хејхат и населио га у Мишеистану.0 Тако je постао черкески

1 Евлија Челебија, Seyahat-namme, књ. VII, стр. 717, Цариград 1928 год.
2 Хан Ј . Г., Путовање кроз Поречину Дрима и Вардара, с немач. превео М. Н. Илић, стр. 2 0 , у нап. 1 .
3 Евлија Челебија, Seyahat-namme, књ. ѴШ, стр. 671—672, Цариград 1928.
4 Перс. hame, све; Cebel-ul-hame, планине уопште, али арапски 'ama ћорав, слеп.
5 Антакија тур. назив за стару Антиохију, седиште истоимеие казе у вилаету Халеб 35 км далеко од морске обале.
6 Ово име потсећа на име цара Хераклија. У неким рукописима напи а но je и Хазкил
7 K is  удубљење, кеса, кут.
8 Mišeistan земља храстовине,



3 Исламске приче о арапском пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и Черкеза 257род, и створи се један други језик, и они постадоше черкески народ.9 10 Отуда черкески народ води порекло од кореишидског народа. Бивши првобитно арапска грана, постали су доцније Черкези. Доцније од рода овог Џебел-ул- Хаме je још један огранак из Меке утекао и дошао у Газа код Арап-ул- Хашима који je ратовао са Пророком, који нека je поздрављен, и тако су постали Хаџими. После тога свети Омер чувши да je Џебел-ул-Хаме по- бегао краљу Харкилу и тако постао издајник, посла против њега 40.000 пра- воверне војске на челу са Омером сином Абдулазизовим, Халидом сином Вели- довим и Асудом, сином Мукдадијевим. Џебел-ул-Хаме није се могао одржати y тврђави коју je подигао y Џебелу и променивши одлуку место да се ту брани, он са свима својим присталицима и припадницима побеже на острва у Белом Мору. Од његових синова тројица по имену: Абаза, Лазика и Мигјрал кад улучише погодно време дођоше у Маћедонију, т.ј. краљу ђеновљанском који je становао у Цариграду, у Галати. Он им даде крајеве дуж обале Црнога Мора да се населе. ’Абаз са својима се насели у планинама добише и други језик. И то je језик Абасида.19 Л азика  се насели у правду према Трапизунду. И они створише свој језик. И од њих се створио народ 
Лаза. М играл  насели се дуж обала реке Џуруг, која протиче испод града Гјунија и све до санџака Батум. Од њих су постали народ М игрел. Међутим поменути Џебел-ул-Хаме од страха од светога Омера нигде1 се није могао да смири. Другим речима, укрца се на бродове и оде шпанском краљу и ту се склони. Кад му je рекао: „Ми смо народ Кореишки“ , даде им земље у којима се и сада налазе, о којимаЈе била реч раније. Даде им планине око Делвина. Ту се умножите и испунише оне љуте и стрме планине. Почеше да говоре другим језиком, и по ономе да му се око не би вадило,11 про- зваше их Арнауд. Но за то што су пореклом од арапског племена Кореиша, они су планине у којима сада станају прозвали Корија Кеш,12 т.ј. планине Криш.13 То je нелојалан и неверан народ. Они свакад служе Млечанима за плату од једнсг дуката на дан. На Кандији су са нама сами они ратовали. Па ипак и овако стање ствари будући они за себе веле: „ми смо муслимани“ . Но снажни су, и јаки, и храбри, и смели. Ето таквог je постања и порекла тврдоглави арнаутски народ. После je међутим Џебел-ул-Хаме умро у ва- роши Елбасану, као муслиманин. Историје су пуне опширних приЧа о овом арапском народу. Ово племе кореишког порекла иако има арапску физи- ономију, осим свега другог оружја има и стреле и лукове“ .Ову исту теорију о арапском пореклу неких народа које наука убраја у ариску расу, много je опширније изложио Евлија Челебија у глави која носи назив:

„К а ко  су народи : А рн а ути , Лазике, М играли, Абази и Черкези, пореклом  
од Кореиша из Араби/е, доіиавши у  Романи/у (Р ум ), о тпал и  од бога“ А*„Прво, за време док je у светлој Медини био халифа свети Омер, један угледан првак из племена Кореиша, Џебел-ул-Хама, нехотице je избио око једном арапском шейху. На шериатском суду, по законском пропису а у смислу ајета : Ve kêtebena aleyhim fi ha en nefes bi-n-nefes, vel ’ain bil ’ain, изашла je Омерова одлука да се и Џ ебел-ул-Хаму  избије око. Тад једне ноћи Џебел-ул-Хама  пренесе власт на свога брата и са целим племеном пође на пут и дође у А н та ки ју , романиском пару Х аркилу, и стави се под ње- гову заштиту. Цар Х аркил  пак даде Џебел-ул-Хаму  планине што су близу Антакије да се насели. А Џебел-ул-Хама  освоји један град што je на мор-

э О постанку черкеског-мамелучког народа види даље засебну главу из Путописа Евлије Челебије.10 Абази, тако се зове једна трупа кавкаских племена.
11 У  једном рукопису стоји : Не давши да му се око извади, осрамотио се. И зато што je побегао и напустио завичај, потомци његови прозвани су ’Ар на буд, тј. изгубљена част.
12 У неким рукопигима стоји : Курталиш и Фурта Кес.13 Ово име потсећа на Карсне, Кршне планине.и  Evliya Çelebi, Seyahat-name, књ. VII, стр. 717—728. 17
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GKoj обали од кривоверних Шпањолаца. Сад се та тврђава по имену 
ул-Х ам а  искварено зове град Џебелије. После тога je  Џебел-ул-Хама  напао свети Омер, пошто je  освојио Јерусалим. И не могавшй одо-лети халифи Омеру са свом својом тевабијом, с а . . .  на броју душа укрца се у бродове и преда ce шпанском краљу. И овај заблудели краљ Џебел-ул- 
Х ам у  у путу милости даде у баштину садашњи , 15 планинскепред ле у вилаету Авлоѣе  и Делвина. Зато што je  овај народ Џебел-ул- Хамов кореишког порекла, и.сад се те планине тамо зову Ириш  (Кореиш). И за то што један син Џебел-ул-Хама по имену Д укадпн  живи у тим планинама и сад се једна планина зове планина Д у к а т .  Народ овога Џебел-ул-Хама  умно- жио се и помешэвши се са кривоверним Шпањолцима заборавио je свој арапски, кореишитски језик, и тако je  постао арнаутски језик. Будући jë арнаутски народ израстао из Кореишита арапских, од ’A rnabud  постало je  A rnavud, т.ј. који су изгубили стид и част. За то што су кривоверци зову их ’A rnabud.Доцније овај Џебел-ул-Хаме  помогнут од Цариграда,17 близу /вароши Елбасана има од чистог камена своје турбе. Народ арнабудски на то место за похађање . .  . lö јер код тога места близо преци арнаутски... Џебел-ул-Хаме  
у тој надгробној капели лежи. После овог Џебел-ул-Хаме  остало је... сйнова. Сва су браћа била увређена од арнаутског бана. . . .н а  бр(£ју браће сложите се и са имовином својом укрцаше се у једну лађу и дођоше у варош Бу- 
зе н ту , и ставите се под заштиту ђеновског краља, који je живео y Галати, y Цариграду. И он, у путу милости, поклони им пределе (у једном руко- пису стоји : велике висове) што су на крају обала Црнога Мора, и испрати свакога брата на другу страну. Л азика, син Џебел-ул-Хаме, задржао се на планинама Трапизонда. Лепо су се спријатељили са ђурџијанским народом. Са њим се помешао и од њих се изродио велики народ. Овај народ уместо да се зове 
Л азика, погрешно се зове Л аз. Имају друкчији језик. Ми смо у првој свесци нашег Путописа описали њихов језик, њихове изразе, фразе, рекли смо по нетто о ньиховим особинама, а описали смо и крајеве кроз које смо прошли.После тога се М икјрал , син Џебел-ул Хамлађом преселио'у планине Батумског санџака, иза реке Џ иру’ (по једном рукопису која течеблизу Коње. Народ му се умножио. Од њега je постао народ мигрелски, које je име искварено од Микјрал.Њихово je порекло опет од арапских Кореишида. Помешавши се са народом Ђурџистана, створио се језик мигралски. Припад- ници су хришћанске вере. И о њима je говорено у нашој првој свесци Путописа.После тога опет на лађи ’И барка  (у другом рукопису ’И базка) син 
Џебел-ул-Хама  дође и насели се на обали Црнога Мора, и пбстадоше народ 
Абаза. И Абази су порекла кореишког. Имају други језик. И они су у нашој првој свесци споменути са 27 брастава и са њиховим.беговима који су им на челу. После тога укрца се у лађу Садушан син Џебел-ул-Хама, па се насели у планинама. Броје се као народ Ибарка  (у другом рукопису Абазка). Но за то што се населио по планинама, није од једне вере. Имају Друкчији језик. Храбар и јуначан je народ. О њему je говорено у нашој првој свесци.После тога укрцао се у лађу Ш иф акје  (у другом рукопису Ш а га к ј) син Џебел-ул-Хама, дође у град Анапа, у планинама Черкезистана. Ту се населио. И данас још овај народ, о коме je овде реч, зову именом Ш иф акје.За тим један његов брат са свом чељади и имовином — Бербере (по другом рукопису Бербер) син Џебел-ул-Хама  насели се на острову Д ум ая. Ово острво Д ум ая  зато историчари зову Берберова земља (Бербер-и-земин). Горе je описана. * 18

Арнаутлук, земља арнаутска.Врло je интересантан овај податак. Познато je напр. да се у тур. изворима крај око Ђаковице и западно од ње зове Altun ili, т ј. Земља, покрајина Дукат. Очевидно да. су Турци овде били под утицајем српског значења речи дукат и тако превели име области Дука Ъин, не знајући да дука и дукат није све једно.
т У  једном лругом рукопису стоји : прешавши у исламску веру, умро je.18 Овде je рукопис нејасан био, ЈИГје тако и штампано,



5 Йсламске приче о арапском гюреклу: Арнаута, Лаза, и Черкеза 25ÛПосле тога један њихов брат, М ам  син Џебел-ул-Хама  заустави се на планинама Хабеіиа (у једном рукопису стоји Чеіи). За то се ова Черкеска земља, по тврђењу историописаца, зове М амелучкаПосле тога један брат од оних старијих, Б узудука, син остаде око Обур планина, а сад се зову народ И доста.Али опет по казивањима историчара и арапских, и персиских, и татар- ских, који износе такве кйже и приче и домишљања, излази да je свети Омер, за време свога калифства, кад Џебел-ул-Хама  није пристао да му по пресуди изваде око него je побегао у ћафирску земљу, на место његово по- ставио за поглавара племена његова брата му (Беше). Овај Пеше чувени старешина арапски, био je врло добар. Тако je чврсте руке и добро управљао над Арапима кореишког племена да су слободно са својим стадима ишли по пределима: Јасраб, Б у [fixa, Јермелем, ’Абас, Хеџас, Taucß. До тога степена je јавну безбедност учврстио у М еки, М едина, у Йемену и Адену да je халифа свети Омер — Бог нека њиме буде задовољан! — био расположен па j e . . .  синовима администратора Беше поклонно свакоме по једну по- крајину, и сваки je постао владар у својој провинцији. Почеше да управљају сваки у својој држави. Пре свега најстарији син арапског шейха зваосе Араб-ул-М евал, други се звао ’Аре нуди Зухд  (у једном рукопису стоји 
’Арнуд З ухд ), један се звао ’Амур, један један један }К а н а ј,један Беснај (у једном рукопису стоји Беш нај), један се опет звао a један Кабартак. . .После тога од свију најстарији je био Ке јс  син шейха Беше. Сви ови споменути и мили указом халифе Омера добили су по једно ханство над људским родом. И тако синови шейха Беше постадоше господари све до вилаета И рака, и Јасреба, и Б у тх а , и К онф ута , и и М ухана Бен
дера, и Зубејде Бендера, и Бендер-и-Тазе, и града И па, и града Г и  града Санана, и вароши Тула, и града Кјулијаш е, (у једном рукопису стоји 
Г јулнона), и града Аруса, и предела и града и града
Хаба, и града Каира, и вароши Динва, и све ове споменуте покрајине Je - мена до вароши Себа.Неколико њихових драгих синова благодарећи својим способностима и великом имену постали су господари у абисинској земљи вароши : Зејл, 
Д ехл, М у т а н  ова, Чирак ова, и Кеи и Савакин, и . . .  градова. Њи- хових неколико синова загосподарили су над земљама западним,
Харба, Триполис, Тунис, Џ езаирД  Саџа, Фис, Франгисе, Талмесан, Судан, 
Иса  (код другога Ибса), Исван, Д акул а  (у једном рукопису записано : Дан- кула), Бербериспіан, Ф унџистан, затим над вилаетом над вилаетом
М еан  (у једном рукопису: Маган), и вилает Афно, и вилает M a j Буруна, и вилает Секи (у једном рукопису: Тефески), и вилает Ремилет-ул-Хамалдар, који je велики град где je свети Идриз изишао из мајчине утробе.Укратко, узели су под своју управу ово што je споменото у М исирском  
острву  (Мисир џезиреси), Букаралар  вилает. И тако управљајући и влада- јући божјим провиђењем за време рата светога Омера, кад су свети Омер и арапски шеих знаменити Беше погинули, тад се међу светим Пророковим асхабима’9 створила п о м е т а  и свађа. Тад су у свима муслиманским зем- љама међу ондашњим владаоцима отпочели међусобне борбе, ратови и крво- пролића. И међу потомдима овога поминьатог шейха Беше појавила се неслога, страшан раздор, те су један против другога водили рат. Другим речима понеколицина се удруживала, па су ради хилафета крвави рат водили са изабраним и најдражим сином Кисв-ом. Тад je емир Омер победио а емир 
Кисв  био je побеђен. Овај Касв  једне ноћи са целим племеном и свом имо- вином одлучи се да побегне. Кад je на његово место постао арапски не- 18 19

18 Име покрајине са истоименим градом у њој по којој je прозвана. Налазила се између Туниса и т зв. Малог и Средњег Магзеда у северној Африци, Алгир.19 Асхао, рі. од сахиб онај који je разговарао са пророком Мухомедом, свети отац.17*



26Ô І'ласник Скопског Научног Друштва 6зависан бан, ујутру рано видеше, да су Кисвови људи побегли. Тад ре- коше: Сира Касв, т.ј. владалац Кисв побеже. И сад још носе име После je од тога имена постало Сиракис. Доцније се и то име искварило па постало Чиракасе. У  језику романиском (рум) каже се Черкез и Черкес. Татарски се каже Серкис (у једном рукопису Серкес). Персиски се каже Сер- 
кјеш , т.ј. који диже главу, још боље који главу сподбије па иде. И ако je 

Серкеш народ, y чагатајском језику зову их Чаркјес, јер првобитно су на земљу садањег Черкезистана ногом ступили : (у једном рукопису
Ш ага кје ), Бербера, М ам елука  и Бузудук, свега четири лица. За то њихнарод чагатајски зове Чаркјес, т.ј. четворица. На могулском језику овај народ зову Черкез. Арапски зову га Се јер Черкеза у Египту има много и, због тога што су арапску децу туром ударали, Черкески народ су прозвали Ш еракјисе-а-накисе.Черкези су мрски у души египатским Фел-сима. У језику Кумучком20 зову и хЧаркшто значи људи наши суседи. Да скратимо. Черкезе разни народи различно називају. Имена која смо чули, ми смо овде поређали. Да завршимо. Поменути Черкези према поузданим вестима са свима својим приврженицима и присталицама напустили су свету земљу, Меку и побегли су у земље Јасреб и Бутхан. Одатле су дошли и населили се код старога Мосула на земљишту Багдада, ^рајскога града. Ту су се умножили. На тисуће се арапсКог народа створило: Ту су чисту земљу учинили својим завичајем. Данашши т.зв. Кисв Арапа  њихови су потомци. Арапска племена међусобом ове Арапе, Киса  зову Сера Киса  Арабима, а зову их и народ Ервам Кис. После тога, г о д и н е ..., кад je у Багдаду, paj- скоме граду, владао халифа Ел Мутенасир-ул-биллах из династије Абасида и на њега напао Хелагју хан, после крваве борбе од 70 дана овај Хелагју хан ухвати владаоца правоверних Ел Мутенасира Билаха и зави га у сирову кожу од камиле, па га остави у Багдаду. Ту се халифа у камилиној кожи осушио као чварак. Ел Мутенасир-ул-Биллах je у рукама Хелагју хана умро, после боја са јуначким татарским народом. Са смрћу овог Ел Мутенасир-ул- Биллаха династија Абасида je изумрла. Принчеви из династије Абасида који су се крили код Арапа по пустињама побегоше у Египат, и тамо Абасиди понова постадоше халифе, и доцније завладаше Багдадом. Али свирепи 
Х елагју хан  за време Ел М утенасира  Багдад je опустошио и разорио. Само једнога дана je распорно утробе 70.000 жена. Многима су извађена зачета деца из утробе, а код многих je пак из утробе извађено драго камење које су оне прогутале биле. Тих страшних дана много пута по 100.000 душа je изги- нуло у рукама Хелагју, татарског хана. После je још једном дошао Х елагју. Кад je био на путу с оне стране реке и кад je дошао у стари Мосул, про- терао je све оне поменуте Серакис Арапе из њихових пустара и дао им je да се населе у земљи с оне стране реке Кубана, на југу од равнице Кабчака. И ови се, немајући куда, ту и населе. Черкези понова завладаше и у пла- нинама почеше подизати своје станове и стално се насељавати. После тога су се нашли и видели у овим черкеским планинама са потомцима од синова онога Џебел-ул-Хама, који je побегао из Медине да му не би било око из- вађено, који су се ту населили за владе халифе Омера под вођством Џебел- ул-Хамових синова : Ш еф акје, и Бузудука, и М амелука, и Бербере. Ова четири брата сви заједно су пореклом исто тако од кореишког племена као и черкески Арапи. Дочекаше ове нове Арапе. Рекоше им : „добро нам дошли!“ Сви се рођаци састадоше, измирише, и ижљубише, и измешаше. Сви Черкези једногласно изабраше себи судију и господара, и његовим се заповестима покораваху. Сада њихов заповедник будући je из кубратских Черкеза, се- диштё му je у њихову центру и сматра за своју престоницу Пешкју. Клима овога краја је дивна, и зато су се Черкези намножили. Поживели су овде 205 година. Сваки je родио по 70 деце. Свакоме од њих дао je по једну покрајину у којој je владао и судно. Ако Бог да, ми ћемо пописати имена свију племена.



7 Исламске приче о арапском пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и Черкеза 261По том, ови Черкези најпре били су љути на арапски народ. И зато што су се са татарский и ђурџијанским народом измешали, од те мешавине језика постао je један језик. Сада je језик черкески као језик свракин, један исецкан, чудан језик. Тако je то чудан језик да се данас он ни на који начин не може записати. Само се по слуху може знати. To je један језик који je састављен од коштица вокалних гласова. Не може се писати на њему, јер се изговара из грла и шупљина између образа и зуба, као кад се млеко музе.Ja , најпонизнији слуга, Евлија непритворни, светски путник и забављач људи, ево има 51 годину како путујем, походио сам свих седам зона21 зем- љине лопте, газио сам земљу у 18 држава. У свакој земљи, да бих са љу- дима разговарао, записао сам 147 језика са свом њиховом красноречивошћу, іьихове стихове и поезију, али овај језик черкески, што звучи као свракин језик, нисам могао записати. Него ja Ну се постарати да и тај језик коли ко буде могуће запишем. Они имају нарочита речник (или диалекат). Писмени нисѵ, нити имају књига на своме језику,, за то се њихов језик у перо не може ухватити. Укратко, мучан je то језик. Ето, дакле, на овом су мёсту ови Черкези чије се порекло првобитно води од арапског племена коре- ишког. Черкези су подељени у групе. И благодарећи провиђењу господњем изложено je како су се распрострли у описаним крајевима.Сад да се вратимо на предмет о коме смо говорили. Пошто je постанак ових Ш иф акје -јевих Черкеза и пошто су се и на овој чистој груди наста-нили, због здраве и пријатне климе има много лепих младића и девојака. Чак Њ . Височанству Мехмед Гирај хану дадоше две девојке на изглед као кнегиње, анђеоског лица, две цуре без мане, две ззезде нетакнуте, joui пу- пољци нерасцветани, говорећи: „Гост си нам“ . Свака je од њих била сјајна као сунце, нежна као месец и вредила je свака по мисирску хазну.22 23 24
О необ тним  особинама народа черкес\ог. — Сви носе рутаве од ува- љане длаке црне капе. На себи носе доламу као ихрам доста тесног кроја од црног, танког сукна од предене црне овчије вуне. Иду обучени као ста- рински прваци у неслужбеној ношньи. Ништа друго на себи не носе. Њи- хови богаташи за време зимских дана облаче Нурак од јагњеће коже. Све хаљине су им узане код колена. Преко груди носе лаке хаљетке, а облаче чакшире од танког сукна. Многи без гаћа иду. На ногама носе неку врсту опанака што су одозго затворени, и не личе на опанке ни једне друге земље. Појасеви су им од овчије вуне. Има их којима су појасеви као од свиле. Њихове мирзе (поглавице) носе неку врсту од црвеног сахтијана чизме као местве, које су озго сашивене као из једнОг комада, и тешко се с ногу ски- дају, тако су тесно скројене и сашивене. Ћебад што као шал носе закопчавају испод грла. Али ови њихови огртачи немају ни прореза, ни јаке, нити рукава, него су то дебела ћебад са дугачким влакнима с једне стране. За време борбе, кад Черкез ступи у акцију, држећи ово ћебе преко лица, не би му могао пред њим застати ни Рустем Ефрасијабов, ни Сааб. Као да су им та ћебад њихови градови.-3 И доиста ту ћебад ни стрела, ни сабља не сече, нити пробија. У неким борбама Черкез накваси једно ћече-4 и пребаци га преко леђа, после га према потреби премешта час на десну, час на леву страну. У окршај упада као бесни медвед. Њи.хов војник дакако по про- пису јаше доброг коша, има оклоп, тоболац за стреле, сабљу и копље. Сабље су им при врху четвороугле и троѵгле као кратка копља. Најпре не- пријатеља копљем прободу, па га после сабљом посеку. Пешаци су им сви наоружани пушкама. Од ока буху пушком погоде, пошто сами израђују црни барут. Много хиљада њих пушку о бок носе а копље не носе. У овим стра-

21 Ekalim-i-sebea. По старой учењу само 1 /4  кугле земљине била je могућа да буде населена. Од полутара до северног пола стари су делили земљу на седам зона --- Ekalim-i-sebea.
22 Поред обичног значења благајница, у тур. као јединииа за бројање hazine обележа- вала je суму од 16.000 гроша, а мисирска хазна  биће да je вредела и више,
23  У једном рукопису стоји место градови штитови.24 У другом једном рукопису стоји место ћече, ћебе.



262 Гласите Скопског Научног Друштва 8

нама на цени су сиви и врани коњи, тако да за једног коња од соја Оз Демир Огли-Осман паше дају се и узимају пет черкеских робова. Но иначе овај народ je врло крадљив. Тако да се на овим странама ономе који није ишао у крађу не даје девојка, веле: „није јунак“ ! За то по ноћи обуку црно одело, па иду у хајдучију. Поткопавањем куће или кад у планини у теснацу начекају де- војке, младиће и старе људе зграбе, украду и брзо носе у своје село. Ако читави и хитро у село стигну, спасени су. Али ако овакве лупеже потера стигне, онда њих заробе, па их продају или Турцима, или Татарима, или се откупом за тисућу или две тисуће грла стоке откупљују. Стока за откуп главе рачуна се по хиљаду, или по две хиљаде коња, или оваца, или крава, или робља, или оклопа, или шлемова. Па и дана данашњег најомиљенији им je посао и највише живе од тога што плене једни другима села и домове. А лопови су такви да су кадри да са ока шминку украду, а око да остане на своме месту. До тога степена су лупежи. Међутим својим гостима не жале ништа да их само што боље дочекају и угосте. Сваки госта код куће гости, храни, поји и провађа. До села те испрате. Кад стигнеш па им даш у руке какво платно, или један лук, или једну стрелу, или једну мараму, или кратко речено, макар иглу и конац, или мало ибришима, ма шта да им се дй врло се обрадују и благодарни су. Своју чељад од тебе не крије. Незавијених лица и очију служе те. Младе ти девојке постељу намеАтају, и дворе те. Али човека, који их дирне, или покуша да учини непристојност према њима, терају из куће, или га убију. Али ништа не кажу, ако пружиш руку на робиње њине зване шулуфе, или робове младиће. Али ако и њих не дираш, сматраће те за хаџију човека, и поштоваће те. И кога год човека са саруком виде, сма- трају га за хаџију, и тако га зову. Хлеб у овој земљи зову чако. Преда те доносе бео у жеравици печен хлеб.
У  похвалу је л а  черкеских. — Сви једу тесто од проса, то јест качамак од проса. Скувају га, па рукама направе лопте и онако вреле једу умачући у топљени мед. Мед на неки начин кувају. Орахе у авану истуцају, па изме- шавши их са слачицом, и сољу сипају у hace. И од ораха цеде уље па га туцају са црвеном франачком паприком и тај црвени од ораха зејтин из- мешан са сиром саспе се у истопљени мед. После се качамак умаче у овако спремљени мед и тако једу. И дебеле овце и јагањце са главой, роговима, папоњцима, са џигерицом, и ширденом, и пенџевишем, са бубрегом и лојем око бубрега, пошто се све то из седам вода опере, онако целога брава пеку у фуруни и пред госте износе. Они исто овако пеку и крупну и ситну дивљач.
У  похвалу пика черкеског. — Сви пију кумис, кобиље млеко, талкан,25 и мућеницу, и вучју мућеницу,26 бозу, слатку и киселу, јаку и слатку медо- вину. У  опште мало воде пију.Све су им куће покривене трском и рогозом. Куће су им од прућа оплетене и имају двоја врата. Коњи су им увек чело главе, а оружје увек je поред њих кад спавају. Зими наваљају велика дубова дрвета на огањ на сред куће. Сви укућани седе поред ватре. Kyhe су им топле као хамам. Мир- занске куће су застрвене чистим ћилимима, ћебадима, покровцима. Имају од- војена гостинска одељења. Но у сваком одељењу за госте по један или два Черкеза не спавају и чувају госте од лупежа. Врло су гостољубиви људи. Али имају један чудан обичај. И старди од сто година брију браду. А к о , који пусти браду, ипак je потсеца на висини колико може за недељу да на- расте. Сваке недеље потсецају браде. Исто тако и главу од чела средином до иза врата брију. Изнад ушију с обе стране остављају косу да им виси. Неки сиромаси масне руке косой избришу. Угледнији пак њихови људи не перу руке, него обришу их од земље.
Обичаји народа черкеског. — Кад се приступа јелу, дрвена софра кад се изнесе, запале једну воштану свећу и сви се поклоне свећи и једном из-
25 Није ми познато шта ова реч значи.26 Курт ајрани.



9 Исламске приче о арапском пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и Черкеза 263говоре: „D ano, dano, •M am eluka!'1 После тога почињу јести. После јела опет се тако поклоне свећи и дигну софру. Чудан je то призор.
О имешіма черкеским. — Хафир, Елбозди, Базрук, Мусус, Џангири,Хапиш.
О ж е кс ко ј черкеској ношњи. — Све черкеске жене носе белё капе од беле исплетене и уваљане вуне. Но као жене других земаља, косу не пу- штају низ леђа, руке не маете хеном, нити превлаче црно преко очију. Жене угледнијих људи граде узане кафтане од платна у боји или од свиле.На крају да завршимо. Народ черкески има на стотине хиљада чудно- ватих особина, али све те особине његове, опхођење и држање, владање и понашање, његова јела и пића, све je то на начин као што je описано. Но и све манире и начине које у будуће будем запазио, ja ћу, ако бог да, описати.Мехмед Гирај хан, наш господар, пет дана се одмарао у Пешкуву, у овом племену Ш иф акје. Кад je одавде хан полазио, хаџи Гирај султан и Се- ламет Гирај султан не одоше у Цариград. Ми се не хтедосмо одвојити од свога хана. Дођох хану. Кад му дођоше и поклонише му се говорећи : „да будемо браћа“ , хан тада издаде наређење да се код ових Ш иф акје  остане још три дана. Тада се ja грешни опростих од хана, па са дружином пођох да разгледам обале Црнога Мора. Пођох од племена Ш иф акје  на југ по планинама и прешавши високе планинске ланце за 7 сати дођох у град Анапа“ .Најзад, Евлија Челебија бави се и племенима Кавкаским у II књ. својих путописа. На стр. 108 он о њима каже:„Ако им рекнеш „ђаур“, љуте се, убиће човека; ако им рекнеш „му· слиман“, мило им je, ма да они нису народ који има свете књиге,27 нити припадају и једној вери. Па ипак невернике28 не воле, а душу дају за му- слимане. Кад би прешли у ислам, били би врло побожан свет. Преци су им од племена Кореиша. — То су они што на обали мора имају приста- ниште Абас.“29Београд, 1929 год. Глиша Елезовић

R ÉSU M É

Dans le but de rectifier les affirmations erronées de M. A. Urochevitch dans son article publié dans le livre V de ce même „Glasnik“, pages 311 et 312, M. Gl. Elezovitch, se basant sur des documents turcs, s’ est proposé de montrer que les légendes populaires albanaises de la Serbie méridionale, qui racontent que les Albanais tirent leur origine de 1’ Arabie, ne sont nullement nées, comme Г affirme M. Urochevitch dans Г article précité, du transplantement du culte de saint Serge et de Saint Biaise de la Syrie, terre arabe, dans la région de Scutari, mais que ces légendes ont pris leur source dans la littérature islame, comme par exemple, le journal de voyage du célèbre voyageur turc, Evlia Tchelebi, et dans la transmission orale des voyageurs qui, au cours des siècles, les avaient apportées du Levant et du Sud turc dans la Serbie méridionale; encore, les Albanais — eux mêmes, pouvaient les entendre, en voyageant en Anatolie et en Arabie soit comme pèlerins, soit comme soldats ou pour quelques autres raisans.
27 Ehli kitab, назив за народе вере хришћанске, мојсијевске и исламске.28 Хришћане.29 У Јемену има место Abbas, седишге je једне нахије. Abbas, било je има стрица пророка Мухамеда, који јебиоиз племена Кораиша. Рођен je хиџр. 32 или 652 год. по нашем бро- јању. Један од праунука Abbas-a оснивач je славне арапске династије Абасида.
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Pour confirmer sa thèse, M. Elezovitch cite ce qui se trouve sur cette matière dans les livres VII et VIII du journal de voyage (Seyahat namme) d’ Evlia Tchelebi, où il y a un chapitre sur naissance et Г orig ine du peuple 
albanais, e t comment les peuples: A lbanais, Lazes, M igré liens, Abazes et 
Circassiens, qu i tous tire n t leu r orig ine des Koréichites d ’ A rabie, renièrent D ieu, 
étant venus en Romanie.M. Elezovitch donne la traduction littérale serbe des passages précités, sans entrer plus loin dans les considérations comment Evlia Tchelebi avait pu apprendre ces légendes.


