
Je дан наш трговачки дневник из XVIII века
У историографији нашој рано je обраћена пажња и старој 

трговини, нарочито у радовима покојног Чеде Мијатовића. 
Али се и у овој грани њеној много још мора очекивати. За 
старо доба наше државне самосталности имамо у објављеним 
споменицима прилично грађе ове врете. Али смо из доба 
турске управе, иако нам je оно ближе, оскуднији у њој. А 
то je баш време у коме je трговина по нашим земљама на
ционализована. Несигурност на путу, а и по самим трговин- 
ским центрима, настала за време турске владавине, била je 
■опаснија за странце. Зато су Млечани и Дубровчани са осталим 
нашим приморцима осетили ja чу потребу за мештанима по- 
средницима. Ови су постелено задобили углед ишчезле наше 
властеле. У посредовању пред Турцима, којима су такође, 
нарочито због иностранства, потребни били, трговци су по- 
стали главни морални и финансијски ослонац и нашој независној 
цркви и њеној аутономној организации.

У најновије време појавило се неколико добрих прилога 
историји трговине у Босни из времена последња два века.1 
Ja сам, међутим, дошао до једне трговачке књиге из тога 
времена, која je и за ширу територију нашу, а и за трговину 
ça иностранством сачувала више детаља о предметима и на

1 А.Гильфердингъ, Бостя, Герцеговина и Старая Серб1я (Собрате 
■сочиненШ, т. III, СПетербургъ 1873; Вл Из трговачких тев- 
тера и писама, Загреб 1914; Хамдија Из босанске трго
вине XIX века, Narodna Starina, Zagreb, књ. 1 и Сарајевска чаршија, Narodna 
Starina, књ. 14; Д -р  Влад.Ћоровић, Босанско-Херцеговчки трговци у Дал
мации, Годишњица Н. Чупића, кн>. 33; Д -р  Поповић, Трговина Бу-
димлића, Narodna Starina, кн>. 14; Трговина и промет Босне у Напалеоново 
доба, Споменик Ср. Кр. Ак. Наука, кн> 69.
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чину трговања, као и о неким правцима, којима je наша тр- 
говина још од најдубљих старина вођена.

Да би се са њеном садржином упознао шири, за оваква 
питања заинтересовани, круг, а и да би и ово објављивање 
изазвало изналажење и изношење на видело сличних старих 
„тевтера“, који негде по забаченим уџерицама труну, објав- 
љује се овај споменик у целини, па и са мање важним ме- 
стима, пошто и она нису без извесног интереса. Поводом са- 
држине овог споменика, а и на основу других података,, 
спремио сам засебну расправу о овом предмету, која he ce 
накнадно штампати.

Овде се мора рећи бар само оно, што треба да објасни 
споменик и лице, ко je je записивало главну садржину његову. 
То je Петар Андрејевић,негде Андрејић, трговац из Пећи. 
Он je записивао комисион, куповине и продаје, што их je 
вршио за време и у међувремену четири путовања своја у 
Млетке и обратно. Извозио je тамо вуну, а за добивени новац, 
па и на кредит, куповао највише манифактурне, али и друге 
робе. Вуну je сакупљао и сам, али je, нарочито у прва два 
предузета путовања („сефера“ , како се то звало), узимао ради 
извоза и продаје и туђу вуну, највећу количину од хаџи Ахмета 
Казасовића, трговца из Пећи, с којим je, изгледа, у почетку 
био ортак, Вуну je, преко старог брода на великом Дриму, 
Спаса, караванима преносио до Скадра. Ту je укрцавао у 
мање бродове, којима je до ушћа Бојане одвожена и тамо у 
веће за Млетке претоваривана. У Млецима je сортирао вуну, 
продавао je, куповао робу, с којом се некад преко Сплита, 
некад преко Дубровника враћао у Сарајево. У њему су, као 
и за робу са истока и југа, била главна стоваришта, нека 
врста „антропота“ . И Петар се у Сарајеву дуже задржавао, 
продавао, мењао и куповао, па се онда враћао у Пећ. Одатле 
je остатак непродате увезене робе разносио. Видимо га у 
Скопљу, Приштини, Нишу, Пироту, Софији, Белом Пољу и 
другим мањим местима.

У току прва два путовања детаљније je заводио пупо
вину и продају. Свакојако због обрачунавања са повериоцима. 
Последња два су краћа, јер их je водио у главноме својим. 
капиталом.

Није записивао доследно по хронолошком поретку, него 
je, свакојако због намераваних накнадних допуњавања, про-
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пуштао листове, па после, место допуна, уписивао до дни ja 
путовања, те се тако створила мешавина. За штампање je 
према датумима, а где их нема, према мастилу и рукопису, 
све доведено у хронолошки поредак,

Књига je формата четвртине, има 193 листа, али они 
нису сви исписани. Увезана je у домаћу (табачку) уштављену 
кожу за/ворено жуте б oje, карирану црним линијама. Повез je 
оригиналан. На задњој корици оставлено je продужење коже, 
којим се преко предње корице преклапа прва корица. Ово 
ради очувања од времена и непогоде, jep je на путовањима 
ношена у бисагама по мору и суву, по киши и снегу. Зато 
су и бисаге старих трговаца по бртским пределима још и 
у нашем времену од коже сарачи израђивали. И садржина 
и трагови на спољашности њеној сведоче, да je књига ова 
деценијама била нераздвојни приручник једног трговца и да- 
леког, готово сталног путника.

Отпочео га je водити у 1746 години. Он je морао бити 
не само као трговац, него и као грађанин и као Србин врло 
истакнута личност. Имао je и солидно књижно образование, 
свакојако добивено у манастиру Пећске Патријаршије или 
Високим Дечанима. О томе налазимо трагова и ван овог 
његовог обртног дневника.

Навешћу само два. —  У Народној библиотеци у Београду 
налази се под бр. 37 рукописа један уметнички израђен ру- 
кописни цепки вечйти календар са пасхалијом, писан 1703 год. 
Издати2 запис са 5-ог чистог листа те књижице, од 2 јануара 
1736 године, каже да je он својина господара Петра Андреје- 
вића из Пећи, и да га je купио, свакојако у je дном од споме- 
нутих суседних манастира, за 3 гроша. Кад се сравне руко
писи, види се да ово није записао сам Петар, по свој прилици 
да би другом руком била посведочена његова својина. Али 
je за оцену његова угледа важно, што га je записивач у оно 
тешко време и у оном политичком паклу за онамошње пра
вославие Србе називао господарем. Друга два записа, на 4-ом 
чистом листу, нису издата свакојако зато, што се није ви
дело, на кога се односе. Кад се сравне са рукописом овог 
трговачког дневника, излази јасно, да je сам Петар Андрејевић

2 Jbyô. Сшојановић, Стари српски записи и натписи, кн>, II, стр. 106, 
зап. 2697.
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фамилијарно записао : 1) 1739, мсца мага 14 дн'к, ср«да, роди 
с'к Андреи; 2) 1743, мси,а ïioa 29, S п-ктак, скнтлк>щ,(8) ( д ) н к ^  
престакн с*к ловимое чедо (мое) Андреи; 3) 1743, мсца 17, 9 
часа дн... (даље није завршено).

У  библиотеци манастира Пећске Патријаршије сачувана 
je штампана књига са значајним записима из 1737 год. а 
ратним невољама и о бекству патријарха Арсенија IV, са овим 
завршетком : несть, вило сии/fe ва дни Диижлитганеки, такожде 
нинЪ, Еог8 попЗстикшЗ за гре̂ и наше. Пнса  ̂ Петар Андренчк“.3

Д ок je ово, као хронику, за доцнија поколења иисао 
добро познатим му ондашњим богослужбеним и књижевниад 
српско-словенским језиком, дитле je дневник и рачуне трго- 
вачке, као што ћемо видети, водно говорним народним је- 
зиком, истина са малом примесом словенизама и талијанских 
израза, али то je неминовна последица шеговог васпитања, а 
то су били и термини ондашњег књиговотства и кореспонден- 
ције у трговини сриској, вођеној са Млецима. Ова двојба у 
начину писања, садржај, тачност и прецизност у њему откри- 
вају у Петру Андрејевићу ретку интелигенцију, с обзиром на 
она тешка времена од пре двеста година. Само трговинске 
везе и ортачина у пословима са месним муслиманима и по
треба њихова, као што ћемо видети, за Петром могле су 
задржати овог подузетног Србина од тога, да попут других 
првака пође за патријархом Арсенијем IV и да га на дому 
сачува у оним бурним и неподношљивим приликама. Или се 
и он, разочаран у надања на хришћанство цесареваца, попут 
многих других Срба, вратио на старо огњиште ?

Тешко да je Петар Андрејевић почетник знаменитости 
своје породице, да се могао као самониклица онако израдити 
без извесног моралног наслеђа од предана. Биће да je и ње- 
гова господарска титула водила своју линију још из дубљих 
срећнијих времена нашег народа. Садашњим потомцима ње- 
говим у Пећи причали су њихови стари, да им je далеко по- 
рекло из Неродимља, крај Косова. По општем предању, очу- 
ваном у Пећи, после пропасти наше и завојевања од Турака, 
није остало тамо више од пет православних домова. Све je 
друго помуслимањено, погубљено или je успело побећи и 
склонити се, поглавито међу васојевићске кршеве. Указује ce

з Jb. Сшојановић,Зап. и натп. бр. 7734— 7737.
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само на две пећске православие породице из дубоке старине, 
на Витиће и Чукиће. Али, над су се утишале прве завојевачке 
бујице и показала потреба за радном и производном снагом, 
враћала се и емиграција нашег народа. Кроз све векове про- 
дужавало се спуштање са западних врлети ранијих исељеника 
и њихових староседелаца. И чак до Призрена и његове око- 
лине допрли су белопољци, подгоричани, скадарци („шкодре“), 
па и помуслимањени и поарнаућени кабашани, a Пећ с Мето- 
хијом je увек била прва утока и етапа од васојевића и даљих 
црногорских племена. Зато се и у говору пећанаца, па и у пи
санку Андрејевића види прелаз из источног косовско-моравског 
у јужни говор.

Петар Андрејевић je умро 26 августа 1787 године. Ако 
узмемо онај први познати запис његов из 1736 г. као почетак 
јавног рада његова, онда je он у њему провео 51 г.

У Турској се службено ни je записивало старо презиме 
или породичан надимак („галап“ ) лица, него само по оцу 
(„веледи“ , руско „очество“). Томе je још дошла и сујета очева, 
да се деца презивају на ньихова имена, те се по том наслеђу 
и у нашем народу и до данас губила прадедовска презимена. 
И потомци Андрејевићи неколико пута су их мењали. У колико 
су се уписивали у овај породични трговински дневник и ко
лико сам могао распитивањем сазнати, син његов звао се Јован 
Петровић, унук, свакојако син овог Јована, звао се Петар 
Јовановић (t  1847), прво учитељ у селу Дрснику, у пећском 
Прекорупљу, затим свештеник при манастиру Св. Патријар- 
шије и парох у Пећи и околним селима.

Један од синова овог свештеника Петра звао се Јован 
поп Петровић. Други његов син, Панта, преселио се био у 
Призрен. Код овог сина његовог, при деоби браће, остале су 
неке богослужбене књиге (Часловац, Псалтир и др.), Андреје 
Качића-Миошића „Разговор угодни народа словинског“ , штам- 
пан 1801 г., и стари трговински дневник о коме je овде реч. 
Ову je књигу наследио син Пантин, Обућар и виђени гра- 
ђанин призренски Младен Петровић-Антић. Ово друго пре
зиме добио je по призренској познатој трговачкој кући Ан- 
тића, у коју ce мати његова, као удова, преудала и у којој je 
он одрастао, те су га овако презивали. Младен ми je ове две 
кньиге уступио. Од н>их се дневник ево објављује, а 
Качићев сам у своје време, уз збирку рукописних и старих 
штампаних књига, предао Народној библиотеци у Београду.
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Они Андрејевићеви потомци, синови споменутог пои Пе
тра, што су се задржали на старини, у Пеки, пошто су остали 
без оца мали са мајком, удовом попадијом, прозвани су По-

Сл. 1. —  Икона Св. Алимпија, донешена из Млетака 1746 гол.

падићима. Тако се и данас презивају остале три куће њихове: 
1) Алекса, Милош и Аранђео, синови покојног Антонија- 
Антуша-Туше Попадића, виђени^пећски трговци, који чувају 
огњиште и традиционзлно занимање њиховог родоначелника, 
као и славску икону Св. Алимпија (сл, 1), коју je он, према
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књизи његовој, 1746 г. донео из Млетака; 2) Драгољуб и Ти- 
хомир, синови покојног Петра Попадића у Косовској Митро
вици, куда ce отац њихов ради посла преселио био; и 3) удова 
и деца пок. Трифуна Попадића у Урошевцу, кога je ослобо- 
ђење тамо као пресељеника затекло.

У књигу ову продужили су по нетто записивати по- 
томци Петра Андрејевића, од ко]их je било учитеља и све- 
штеника и занатлија, али ни трговину никад нису напуштали 
и били су месни прваци све до 1830— 1832 г. Онда су Мах- 
мудбеговићи, у распри са својим противницима муслиманима, 
а у ондашњим борбама између побуњеника наследних паша 
наших крајева против Цариграда и увођења реформи, довели 
били бошньаке, а ови су пљачкали Пећ, подједнако и право
славие и муслимане.

Тада су и потомци Петра Андрејевића пострадали и 
ослабили имовно, све док Антоније-Туша Попадић није успео, 
да радом својим поврати старо трговачко име кући њиховој. 
Споменута три сина његова, сви ожењени и сви у патријар- 
халном задружном животу и с кућом и с мешовитим коло- 
нијало-манифактурним радом, чувају характер и традицију 
свога главног занимања још од оног далеког времена Петра 
Андрејевића, a свакојако и његових предана још из дубље ста
рине. Од ослобођења у 1912 години, пошто су купили пољско 
добро Ракош и подигли на њему вештачки млин, баве се и по- 
љопривредом и индустријом. — Тако сада документовано знамо 
за трајање једче трговачке куће наше преко двеста година.

Непосредни потомци Петра Андрејевића нису продужили 
онако регуларно водити ову породичну трговачку књигу, како 
je он то чинио, jep су свакојако имали других својих тевтера. 
ТЬихова записивања и по рукопису, и по садржају показују 
приличну декаденцу, али и поред тога нису без вредности, 
те се зато и она објављују.

ПРВО ПУТОВАЊЕ, ОД 1746-1747 ГОД.

(л. 26) — Боже, ва име твое да ббдетъ сие д"Ьло.
Нека се зна що cwm w кога 8з1э1У вбне, кад cwmb nomavv 

■8 Млетке.
Прво вйна Салахбеговића бала —  7 — . Ово с8 киражТе 

ратковчани :4

4 Рашковац, село у срезу г’одримском, прАмa пећкој страни.
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Прво Хасан Коли (ока) 75 (ћир'1'a) 127 (аспри);5 Османъ, 
Марко 62 —  105; Мехмедъ Мемига 62 —  105; Хасан Хасеищ 
67 —  000; пак Хасанъ Хасеин 71 —  235; Хасъ ©смани 73 —  000; 
пак Хасъ ©смани 74 —  250. Сама ване (ока) 484, ћирУа 
822 (аспре).

Вана Мага касапа бала 5 —  ћиражие :
Прво Хека (ока) 72 (ћир.) 000 (ас.); пак Хака 74 — 248; 

Меца Лачанинъ 73 — 124; Салъ Цанъ 76 — 000; пак Салъ, 
Цан 95 — 290.

Нота w ване (ока) 390, hïpra ас. 662.
Сале НитШа —  2 бале ване:
Прво Хасан (ока) 75 (ћир.) 228 (ас.); Елезъ Хасан 74 —  226. 

(Сама ока) 149, (ћир.) 254 (ас.).
(л. За). —  Хасеина Валића вана бала 6 —  Мражие Ист!-, 

нићани :6
Прво Марко (ока) 87 (ћир.) 257 (ас.); ©  Гораждевца7 

Ибрахимъ 91 —  155; Которадийь Никола 92 —  156; Махматъ. 
Лоћани 82 — 140; Демь Ал!'а 92 —  156; Ш лаМкшинъ 64 —  252. 
(Сама ока) 508, (ћир.) 1216 (ас.).

Вбна мала ^мера Бадића бала 8 — ћиражие косорићани:8 
Прво Радойко (ока) 90 (ћир.) 300; пак Радоико 85 — 0 0 0 ;  

Никола НикочевиЬъ 82 —  270; пак Никола 77 — 000; Ра- 
досавъ Мблановийъ 76 —  280; пак Радосав 93 —  000; Томаш 
84 —  143; Гмитаръ 77 —  145. (Сама ока) 664, (ћир). 2248 (ас.). 

Вуна Али Жиковића бале 4 —  ћираж!'е раашићани :9 10 
Прво Демъ Алии (ока) 80 (ћир.) 240 (аспри); пак Демъ, 

Алии 60 —  000; Бали Мастава 59 —  222; пак Бали Мастава 
65 —  000. (Сама ока) 264, (ћир.) 452 (аспри).

(л. 36). —  Вана Хажи Хасеинова бал 23 — ћираж!'е 
Любашани :!0

5 Аспра, од грчке речи истог облика, ко ja значи бело, оно што № 
акна, турски назив за ситан сребрни новац. То je био сићушан од поме- 
шаног сребра новац, који се и сада налази на старияским сеоским женским* 
накитима и тако зове. Вредила je трећину паре, а четрдесет пара чинило je* 
грош. На аспре се рачунало до пред крај XViII в.

6 Истинићи, село у ср. пећском.
7 Гораждевац, село у срезу пећском.
8 Косорићи, село код Пећи.
э Раушићи,село у срезу пећском.
10 Љубуша,село у срезу пећском.
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Чолакъ (ока) 76 (ћир.) 254 (аспри); пакъ Чолак 73 —  000;; 
Мб и Алии 80 —  263; пак Алии 75 —  000; Юсбвъ Хасани 80 —  265; 
пак Юсбвъ 76 —  000; Меметъ Алии 80 — 135; Османъ Алии
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(л. 4а). —- Вбна Ћоре Сбжи.дшћа бал 15 — ћ!'раж!е 
‘истшићани :

Прво Смака Асанъ (бала) 74 (ћир.) 240 (аспри); пак Смака 
67 —  000; Адемче Ибрдеминъ 200 —  338; пак Адемче 098 —- 000; 
w ЛюболШа И^'ван 069 —  231; пак Ииван 067 —  000; Илига 

•Мкшин 084 —- 000; Али ЛюболиЬъ 068 — 232; пак Алии 
068— 000; Смайл Челопекъ 072 — 122; Халилъ Цани 090 — 287; 
пак Халилъ 079 —  000; Марко Михаиловъ 064 —  000; Демъ 
Али га 066 —  223; Мамбтъ Лоћани 078 — 233; пак последни пбтъ 
денак вбн 059 —  222. (Сбма ока) 1203, (ћир.) 1917 (аспри).

(л. 46). —  Що ми е пошло харча на Спасъ11 и наметь и 
баждарине11 12 8 Скадаръ по 20 аспри на балб, кое чини свега 
на 62 товара 1240 (ас.); на 62 бал крамарине по naps на 
товар 0186 (ас.); що симъ напбнии 8 Скадрб 44 бал по 4 
ас(пре) 0176; и кад см о пбнили леб и месо и вино 0040 (ас.); 
що С8 погнали из магазе до люндре13 44 бал 0044 (ас.); ћирие 
за магазб по 4 на бадб 44 бале 0176 (ас.); ди> брода що сб 
понеле лаће по 12 ас. 40 бала 0480 (ас.); послаw cwm на бродъ 
мрнарима 2 иже ракие 0066 (ас.); на 40 бала ћбмрбкв що € 
било на тртанб14 2330 (ас.); бала 18 що € било на тракблб15 В б -  
ковб 0000 (ас.).

11 Спас, прелаз, скела на Великом Дриму, преко које воде путеви из 
Пећи, Ђаковице и Призрена за Скадар.

1 2 Баждарина,  мерина или кантарина, а и трошарина (калдрмина). 
Мамет ванредна државна дажбина, а и појединих обласних паша („ударно 
намет на вијалет“). И у чл. 108 Законика Душанова један од видова дажбина.

13 Љундра, лундра, чамац, којим се и роба преносила са обале на 
лађу; од тал. Г undre.

14 Тртана, од тал. taitana, „врста повећег, али не веома великог брода
с кровом, који je био у обичају у нашем приморју до краја XVIil в. Сад их 
нема нигде сем шпанског приморја“ Богишић, Народне пјесме књ. I,
Гласник Српск. Учен. Друштва, другог одељ. X, 393).

15 Тракула, трабакула,од италијанског il trabaccolo — једрилица ca 
једним платном. В. Богишић објашњава, да ce y нашем доњем приморју све 
велике пловуће зграде зову брод, а за мање нема зборног назива, него их 
појединци зову: барка, барчица, каић, брацијера, трабакула (Гласник другог 
одељ. X, 361). Специјално за употребу оваквог назива, на истом месту, о 
коме je у овом трговачком дневнику реч, Ив. Ст. Јастребов каже, да, кад 
се на путу из Призрена, Ъаковице и Пећи дође близу Скадра, ту се преко 
разливеног Дрима „преброђује на бродовима нарочите врсте названим тра
бакула. Ово je врста скела, само без паламара, конопаца“ (Стара CepöiH и 
Албанш, Споменик XLI, 193).
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Нека cfe зна що арчимъ. Прво до брода по 12 — 0220. 
(ас.); ћириа за магазб на бале по 4 — 0056 (ас.); що напб- 
них 14 бале по naps 0042 (ас.); еминб16 Ьбмрбкъ на IS 
бала 0620 (ас.). (Свега) 4676 (ас.).

Що CWM харжиш nSTWM ис ГТећи два пбтъ и докъ сомъ, 
сЬдеи> 8Скадрб 0670 (аспри); 3 иже казбла и канала за шене 
(шивење ?) 0070 (ас) ; 10 ика масла дадо патроне,17 да ми 8крца 
0180 (ас.). (Свега) 5496 (аспри).

(л. 6а). —  1746. мсца декем. 5.
Нека се зна, како cwm измерии? вбнб лазаретб, що ç 

било на бродб капетан Пренчь Гоци.
Прво фине бал 46. —  Сбма w фине 6990 (ока); мезана1̂  

991 (ока); пелада19 334 (оке); скбпбрин 571 (оке); патгго20 116 ижа.
Що е било на трабакблб naTpvvH Века вбна фина 2696, 

wKa; скбп(бр'т) 869 wKa; мезана 509 wKa. Свега фине 9686 (ока).
(л. 66). —  1747 (год.). —  Нека се зна що кбпбемъ черта21 

8 Млетцима на понти wРигалта б ббтиги22 Мар^ко Цинели.
Прво 20 ли(тара) тела жбта, лит. по 57 снд(ада) 1140 (ас.); 

300 камена кбюнщска 0080 (ас.); 2 маца23 Tip гака24 0100 (ас.);

>6 Емин ђумручки, ревизор царински.
17 Патрон,или како наши приморци кажу од „талијанскога

patrone, вођа омање лађе или брода званог каботажнога, с кровом или без. 
крова. Назив капетана даје се само заповедницима великих бродова, назна- 
чених за високу морску пучину или за океанско пловљење“
Гласник другог одељ., X, 82).

18 Мезана, овде у смислу означења сортиране вуне средње каквоће, од 
талијанског mezzana — средњи. У дубровачкој и млетачкој монети мезанин, 
полутак je био половина великог динара, а 12 великих динара чинило je перпер.

19 Пелада, тканина чупава лица, од талијанског pelato или млетачког 
изговора pelado — длакав, рутав Да не буде овде умршена табачка вуна, 
табачина, или ситна кудр?ва са острижених постарелих јагањаца, шиљежади..

20 Скупурин, овде измешана не рунска, него наситно купована вуна. 
Патито, овае значи поштећена искварена вуна, серава, или можда у броду- 
испрљани отпатци од тал. patire — оштећен.

21 Черта робе, врста робе.
22 Бутига, дућан, од талијанскога la bottega.
23 Маца, пакет туба са лекарством, а и везаница гајтана, у којој има 

10, 12, 20 или 30 топа или канура од по '20 —28 аршина, како je које 
дебљине гајтан.

24 Тирјак, маџун од опијума, т.ј. лековита хладно начињена кашица 
са опијумом, која ce даје ради успављивања, нарочито плачљиве деде. Да 
скора се по Јужној Србији тражио по бакалницама „венедички тирјак“, којц 
je из Скадра доношен.
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ма(лих) дбгмета w срче 0020 (ас.); тела w гвоиза за кбюмще 
0078 (ас.); игле 8 книга 0160 (ас.); пак игала шпака 8 книга 
0160 (ас.); 4 теста дбгмета wкалага 0116 (ас.); пак дбгмета 
мале w калага 0095 (ас.); 2 теста лима 0068 (ас.); 2 теста борчи25 
кбюнциски 0240 (ас.); лиме26 27 кбюнциске мале 0095 (ас.); 6 кбтш 
'С wглeдaлwм 0110 (ас.); 1 тесте игала башли га27 0072 (ас.); мале 
бритвице 0036 (ас.); 2 теста бригаће бритава 0080 (ас.). (Свега) 
2650 (аспри).

9 ризма28 xapTïe w вишека, ризма по 107, чини свега 0 9 6 3  

'(ас.); 3 ризме пенжерлбка, риз 120 —  0360 (ас.); “1 ризма за 
писане 0120 (ас.); 2 ризме трелбне по 210 чини 0420 (ас.); 
за бблетз29 на ћагегв 22 (ас.). (Свега) 4535 (аспри).

(л. 7а). 1747 (год.). —  12 цвета срче аспри 0 0 6 0 ;

'чивтъ пищола 0610 (ас.); свеЬншкъ бзо хажи 0100 (ас.); една 
флинта30 и 17 намлига31 арнабтске 6025 (ас.).

(л. 56). —  Нека се зна що бзимам чохе б Be не ц т  s 
ббт1ги Марка Рицота.

HwMe(pa) 2773. —  Прво ангбрига32 ар. 50, чини аспри 09250; 
(H wm.) 5045 карпузи ешил33 ар. 50, чини аспри 09250; (Hwm.) 

5082 невти34 бога ар. 47 чини аспри 08695; (H wm.) 2761 ве- 
зентинъ35 ар. 50, 2 по 230 аспри, 11615; (H wm.) 2085 ачикъ 
ешил36 сопрафин37 16 по 210 ас., 03360. (Свега) 42170 (аспри). 

велондрине38 есб кбплене по 185 ас.

25 Борка и фрча, и сада у Јужној Србији и Босни тако називају четку.
26 Лима, пила, турпија, јега за струган>е метала.
27 Башлијаигла, игла са стакленом, металном или ћилибарском главом 

за косу и утврђивање бареша и шамије. У Јужној Србији зову je и топу зли ja.
2в Ризма хартије, 100 табака — трелуне, са три полумесеца; разма 

1 барута, 100 фишека,
29 м Булетуна ћагет", царинску деклерацију на хартију.
30 флинта, већа пушка, која се палила фитиљем, а не кременом. Од 

иемачкога die Flinte.
31 Намлија, цев пушчана и од пиштоља.
32 Ангурија, зелена боја налик на боју краставца.
33 Карпузи ешил, као лубеница зелено и пругасто лице за женске 

хаљине, од речи карпуз —  лубеница.
34 Ешил, отворено зелена боја.
35 Везентин —  нека врста лица за женске хаљине.
36 Аник ешил, светло, отворено зелена боја.
37 Сопрафин чоха, најфинија чоха; „сопрафине ", најфи- 

нијих шара.
зз Велондрина — врста енглеске (лондонске) чохе.



367

HwMepa 2707 —  пак Cv Дриюце лечу39 сагатина40 07440 
{ас.); (HwM.) 2728 пак w Др'1'кмда печу моръ 06820 (ас.). (Свега) 
'56430 (аспри).

(л. 86). —  1747 верфара 24, Венеции.
Кандило що CWM KSnlw за Пекскб цркву, caMw за сребро 

за 8нача 20: 3: 2: карат, ас. 4568; плат, фатбра41 0580 (ас.); ка
тета за исто кандило 0030 (ас.), (свега) 5178 (аспри).

За црквб Дечанскб пбт!'ръ, сребра бнача 10, 11 карат, 
кое чини само среб(ро) 2436 (ас.); за фатбрб и позлатб 0560 (ас.), 
{свега) 2996 (аспри).

(л. 9а). 1747 (год.). —  За две бале чохе 4 капблета42 0060 
{ас.); канавеца43 и конопа и на навло44 0163 (ас.); пак 8 Трои 
що свеза еднв 6ал8 и за капулу 0050 (ас.); на 19 печа и 
по чохе за бблетв на свакв 20 —  0390 (ас.).

(Одавде доцније дописано мастилом, којим je записивао 
у Скопљу 20-IV-1747 год.:) —  Навла за чох8 и денак хартие 
до Сплита 0690 (ас.); емин8 Ь8мр8къ за чох8 и за чивитъ 
2000 (ас.); 8 Шбиди45 на чох8 и встало робе 0240 (ас.); ћирие 
до Скопли 0840, (свега) 4433 (аспри).

(Додније додао:) — Пак до Сараева ћирие 0860 (ас.),
(л. 86). —  1747 ап. 20. —  & Скоплю на панаћбрб

промиени 15 wKa чивита за 25 аршина ал чохе и ж8те 10 
аршина и дадохъ готове аспри 180, чивит по 6 гроша, ал чоха 
по 3 гроша, жута по 200 аспри.

39 Печа, пече, свитак, комад, топ чоје и других тканина, а и исечени 
четвороугли комад свилене тканине, којим муслиманке покривају лице, на 
коме се изрежу и оивиче три отвора за очи и уста; печа мор, свитак затво
рено плаве материје за одело. И сада се чује „морава“ боја.

40 Сајатин —  сатин.
41 Фатура, фактура —  рачун трговачки и мајсторски.
42 КапулеШ, тканина за паковање бала; завијач.
43 Канавац, тканина од кудеље за паковање робе, од тал. il canevazzo, 

У  Призрену je канавац и дебљи, грубљи убрус (пешкир) за брисање, 
утирање руку.

44 Наело, возарина и други трошкови око преноса робе.
45 ЦЈујица, село код Ливна у Босни свакојако онда турско погранично 

царинско место, према Сињу на аустријској граници. Све док Аустрија у 
половини 17 в. није од Метковића створила трговачко пристаниште, ко je je 
скренуло увоз и извоз на Мостар, главна je трговачка веза с иностранством 
била пут Ливно— Сињ— Сплит (А, Гилъфердинга, Собраше сочиненШ,
т. III, 276).
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(л. 76). 1747 (год.). —  Нека се зна що харчим за мои 
конатъ.46

Прво една канавета 0540 (ас.); скринга за пбтъ на море 
0520 (ас.); на канаветб брава 0060 (ас.); кантаръ велики вбнски 
0880 (ас.); бритве бригаће с калбвбмъ 0090 (ас.); за дбшекъ 
беза 6 аршъ 0120 (ас.); на Ьбракъ постава са свемъ 0500 (ас.);, 
мене за влекъ кадиве моръ 4 комата 0320 (ас.); дбрбинъ: 3: 
на^чаре 0060 (ас.); балсама коекакве 0060 (ас.), (свега
аспри) 3150.

Едно гладило за бритве бршће 0100 (ас.); ћепча47 и 
еренде48 за дома 0040 (ас.); свећа w биелога воска 0450 (ас.); 
2 ширита wзлата, 4 кангала злата 0435 (ас.); 2 чешли бела 
0060 (ас.); 1 аршин хитаххе49 0260 (ас.), (свега аспри) 4495.

Иконб с(ве)т(о)га Але(м)пш 0240 (ас.); 3 калбпа сапбна 0032 
(ас.); 2 аршин(а) свиле за дома 0480 (ас.); пингата50 за пбта 0120 
(ас); шалваре са свемъ арчем 0680 (ас.), (свега аспри) 6037.

Мачъ и чизме и бисаге 1163 (ас.); б Сараевб 3 сахана 
270 (ас.), (свега аспри) 7470.

(л. 5а). —  riwhoxb ис Пећи б име Б(о)же пбтъ Млетака 
]'юла 28 (1746 год.), бкрцах робб на тртанб Пренча Шамате, 
партисмо сЬ из Богане авг. 18, аривасмо б Млетке wk. 2. Изаћо 
из лазарета ни-ем. 11. ITwhwx с pw6wM на г(о)с(по)дара Трога 
Лалића. Стагах б Млетцима до м(е)с(е)ца мар. 25. Поћо из 
Млетака зъ^*гсдри>м Димитриемъ хаџи Дамигановием. Искр- 
цасмо се на Сплетъ, a доћосмо б Сараево ап. 26. Стагахъ 
Сараево до маига 11, а доЬн>хъ б ПеЬъ ма 22 (1747 год.).

ДРУГО ПУТОВАЊЕ, 1747— 1748

(л. 13а). — На 1747 що cwm вбне б Пећв, що cwm
га био caöpaw и отъ Салахбеговића.

(За овим je записао, колико je бала од кога узео и те- 
жину сваке бале. —  Дали му свега:)

46 Конат, рачун — од талијанског il conto.
47 Ћепча, дубока кашика за сипање јела (супњача). У Скопљу кепкеу 

цедиља-сахан са избушеним рупицама за вађење меса из казана или котла и 
отпењивање при кувању, a кевчија — кутљача.

48 Еренде, треница, ренде за рен, а и столарски струг.
49 Хитаија, ћитабија, ћитајка, — „исписана тканина“, разне боје и 

пругастих шара, ко ja се за грудњаке (јелеке) и антерије највише из Да
маска доносила.

so Пињата, лонац, од талијанског la pignatta.
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Бале 974, Хусейн Валић 756, хаџи Сбля 640, Хусейн 
спаи 1247, Аметь Казазовић 487, хаџи Татаровић 494, Мбга 
Порда 336, хаџи Парака за 497, хаџи Криван 957 ока.

(л. 12а). —  На 1747 м(е)с(е)ца аг. 27.
Кад послах б Скадаръ на попа Ииъана 34 товара вбне 

по крамарб-1 Марькб w Белице51 52. Дадох мб аспри 5580 да 
да попб Ииъанб, да ми намири ћирикз. Пак мб дадо на 
товарь по 2 тимбна кое чини 680.

(Другим мастилом:) М(е)с(е)ца wk. 24, када посла 14 товара 
вбне по крамарб Живкб из Любовще53, по 220 на сто wKa, кое 
чини 2551 аспра, пак на товарь по 20 —  ас. 280; крамарб кра- 
марине54 60 аспри. (Све ово записао на л. 12а, затим прецртао).

(л. 126) — 1747 HweM. 14.
nohwx б име Б(о)же ис Пећи пбтъ Млетака и бкрцах 

робб на тртанб патриш Марка, кои се позивле Мбшбни, из 
Лепетана.55 Парт'тмо из Богане ноем. 29, Аривасмо подъ Дб- 
бровник дек. 7, и тб се га искрца да бчиним лазаретъ, а бродъ 
nwhe пбтъ Млетак (после додао:) ПоЬохъ пбтъ Млетака из 
Дббровшкз ф(ев)р. 21, a доћо б Млетке мар. 10.

(л. 136). —  На 1748, м(е)с(е)ца маига 20, б Млетцима, що 
бзе чохе б ббт1‘зи Марка Рицота.

Невтш аршина 33; пак невтш аршин ЗЗх/2; пак невтш 
аршин 49; пак карпбзи ешилъ аршина 47; пак карпбзи ешилъ 
аршин 481/2, (свега) аршина 211. —  Аршин по 185 аспри, 
(свега) 39035.

Везентинь едан аршин 49V2'> везентин по 230 аспри, 
(свега) 11385 (ас.).

Що ми е пбстии? TpoHw алъ кредито б истои ббтизи :
Прво невтш аршин 481/2; пак невт'т дрбга аршин 49; 

пак карпбзи ешилъ аршина 491/2; пак карпбзи ешилъ аршин 49, 
(свега) 196 (аршина).

&) велондрине есб по аспри 195, кое чини аспри 38220, 
гроша кбрение56 308:5.

51 Крамар, глава или вођ каравана кириџија с товарним коњима.
52 Белица, село у срезу дреничком, према пећском крају.
53 ЈБубовшта, село у срезу пећском.
54 Крамарина, проценат за крамара од укупяе кирије једног каравана.
55 Лепетане, село у срезу бококоторском.
56 „Курентије гроша", здравих, чистих гроша, који су у ходу, од 

талијанскога corrente —  текући.
24
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(л. 15а). — На 28 маии 1748, Венеции. Лоренцо Лампарини.
Прво 40 ар. кбмаша вбстећин по 6, 4 — 248 (либ.); пак 20 ар. 

кбмаша57 крмеза5̂  по 7 ,4 — 144, 12 (либ.); пак 15 ар. харета59 60 
крмеза по 10 —  150 (либ.); пак 14 ар. харе вбстекин по 9 — 126 
(либ.); пак 10 ар. харе лимбнъ по 9 —  90 (либ.); пак 14г/3 харе 
зелено по 9 — 132,15; пак 15 ар. харе ми>ръ по 9,10— 142,10 
(либ.); пак 20 ар. хитаие крмеза по 14,10 —  290 (либ.); пак 
20 ар. хитаие зелене по 14,10 —  290 (либ.); пак 10 ар. ћахме 
крмезе по 11 либ. 110 (либ.); пак 10 ар. ћахме вбстекина по 
11 либ. 110 (либ.); печа 1 чохе, зелена ангбрига, номер 8, 43г/2; 
апрецщубо 9, 5 —  402 (либ.); hwm. 539 чоха падвана51 фина 
зелен. 301/2 (по) 10,10 —  320,5 (либ.); hwm. 372 пабнаца62 
дк. 60, дуката 5372, 331,14 (либ.); hwm. 1085 везентинь 48 
ар., по 12 либ. 576 (либ.); hwm. 751 невЛга фина ар. 321/3, 
по 10,10 либ., 343,17 (либ.), (света) аспри 76160, либ. 3808, 
грош кбренЛе 614,5.

(л. 14а). —  По талигански июн. 12, 1748, Венеции.
>т*

(х) шиифъ Трога Ладића свите63 алъ кредите.
• t ’

(х) Дриюца по пече морь 52,12 (либ.); пак по пече сагати- 
на скарлата 65 (либ.); w истога Трога лондрине64 браца65 66 66 по 
9,15 —  103,19 (либ.); пак падвана 9 кварата, 2 печ. ар.
55 (по) 12,10—  118,23 (либ.), (света) 345,6 (либри).

(л. 146;. —  Июн 12, 1748, б Венеции w шии-ръ Марка 
Мирковића:

Прво ебнпора лит. 237 —  41,1 (либ.); сблмента56 лит. 25,

57 Кумаш, свилена и полусвилена тканина за женске хаљине са линем 
с обе стране.

58 Крмез, затворено црвено.
59 Харе, врста свиленог лица разне боје за женске хаљинс; харир, 

неизрађена свила.
60 Апрецо, по цену.
61 Падвана, тканина зелене и вишњеве боје.
62 „Паунаца пена“, комад тканине са шарама пауновог перја.
63 Свита, таньа чоха.
64 Лондрина, енглеска, лондонска чоја разне боје и квалитета.
65 Браца, мера за дужину од латинске речи il braccio —  лакат.
66 Сулмент, врста белила, које и данас употребљавају муслиманке, а 

и отров. „Сулимен да попијеш“, куне жена пијаног мужа. Раније свуда, а 
међу Арнаутима и сада мељу скоро као земља мекани црни и бели камен, звани 
сурма, којим женске подвлаче доње трепавице, правдајући се, да je то и 
здраво за очи.
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по 26 гр. лит., 167,18 (либ.); живе лит. 15, по 22 грошића,67 68 85,5 
(либ.); шапава 3 сакета69 лит. 871, по 25 стотина, 217,15 (либ.); 
и’лова лит. 500, по 41 либ. стотина, 205 (либ.); стреша70 лит. 
130, по 30 либ. стотина, 39 (либ.); чивита лит. 37 — 321,2 (либ.); 
калам лит. 30, по 44 С1улда литра, 66 (либ.); за балета и скршю 
11,12 (либ.), свега либра 1154,13; аспри 23080, грош(а) ка- 
ренти 186,5.

Меневиш71 чоха аршина ас. 9920; зелена вранцеза72 арш. 
27, по 180 — 4860 (ас.); Маркь Ћорове сае73 арш, 9920 (ас.),

■ту»

кое чини аспри 24.700; гроша карентие 199,5. —  GD ланскога 
що wcra 120; за кандило 36,7; мене кад поћо 5. (Свега) ду
ката каренти 546,17.

(л. 14а). —  Июн 15, 1748, а Млетцима, ал кр(е)дито що 
«зе а Пиера Сатони инъ кале дела биша намлига 18, пищола 
пари 5, табана 5, кое чини свега либара млетачкие 591; дадо 
ма готово грош(а) 10.

(л. 8а). 1748 (год.). —  (Прво било „а Рагажи“ , па пре- 
вучено и записано) „а Венецш“ (нема дана и месеца).

Капшх за дома ћебе велико 392 (ас.).
(Други пут продужено:)
& Дабровника що капих гайтана ибри(шим) ширит 410 

(ас.); 3 аршина ï nw ени чикме чохе за биниш,74 ар. по либара

67 Грошики, „новци на уплетњаку у девојака“ (Бука Ст. Караџића — 
Српски рјечник), оно што и аспре.

68 Шап, турски —  стипса.
69 Сакет, мала врећа, сд тал. il sacchett, врећица.
70 Стреш, црвени вински камен, који се после врења новог вина и 

после дугогодишњег држања вина нахвата на винске судове. Употребљавао 
се за машћење (бојење). До појаве аналинских боја, стреш je, састругаван 
из буради, бачава и каца, био предмет трговине, па и сада се по негде у 
Јужној Србији продаје.

71 Меневиш чоха, плавкаста чоха.
72 Вранцез, француска чоха.
73 Саја, чоха отворено црвене боје.
74 Бињиш, дугачка горња хаљина широких рукава, обично од црвене 

и мораве чохе. Кад су почетном XIX века почели у Турској уводити стајаћу 
војску и сејмене место спахијске коњице, униформисали су их вуненим из- 
рађевинама из Ески (Старе) Загоре и других места у Јужној Бугарској. И 
досада се из доба те смене очували у Сарајеву стихови : „Дошо ферман из 
Стамбола, да се are пишу у сејмене. Мор бињише поскидаше, загарије (гу- 
Фьеве од загорског сукна) огрнуше“.

24*
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29 и nw, кое чини аспри 2163; пак за џббе аршин и по 25 ли 
бара, acnpi 0777; 2 аршина кадифе за колсбзь елек75 ас. 0400. 
(Снега) 4142 (аспри).

Харчь на бишшь и џббе и елек и елхаюе76 св'Ьга харча 
0720 (ас.); ширита на елек и илике77 0 1 50 (ас.); бечве78 за мене 
биеле 0070 (ас.), (свега) 5082 (аспре).

(л. 156). —  На июна 3, 1748 (год.), б Венеци.
Да се зна що cwm похарчии» за мое ело и за фит79 w ка- 

маре, како cwm Hsauiaw из дома ноемра, 11 до июна 3, s све- 
мб 6587 (аспри).

Нека се зна що харчим на чохб. —  Прво за 4 бале постава 
конопа канава 360 (ас.); за бблетъ 340 (ас.); за 4 пара капб- 
лета и що звеза 200 (ас.); за пигать80 и ббцеле8* и консблат 
500 (ас.), (свега) 1400 (аспри).

Мбрги82 чох'Ь вранцеза четири дишлбка.
(л. 126). 1748 (год.). —  nohwx из Млетак нона 3.
(л. 16а) —  1748 (год.), б Пећи.
Мбки донлбкь чохе зелене 9 брбпа по 330 аршин, кое чини 

аспри 1320; пак аршин везентша и аршин Mivp 560 (ас.). Мбки 
що е даи> хаџи Хасан чохе скадарске зелене диш(лук), пак 
вранцеза 5 аршина, пак ал вранцеза 7 брбпа, (свега) 170340 (ас).

Хаџи Мамбть Криван дишлбкь шопрафини невти83 по 270 
аспри аршин —  1080 (ас.); пак едан аршин лондрине зелене 
240 (ас.); пак два аршина кбмаша ветки ешил 320 (ас.); пак 
едан аршин кбмаша ветки ешил 160 (ас.); и едан аршин и

75 К о л с у з  јелек,мушки јелек без рукава са raj та ном опшивеним и 
украшеним отворима за руке. Тако израђени отвори зову се колчаци.

76 Елхак, награда за шивење одела на парче, за руке. Наручивалац 
одела набави све, па донесе мајстору и пита: „колико je вашег елака“?

77 Илици —  од бућма или гајтана израђене петље за запучавање 
јелека и у опште хаљина са пуцадима.

78 Бечве, врста мушких шалвара, доколеница; у Дубровнику —  чарапе.
79 ж Фит от камаре" , станарина за собу, од тал. Г affitto — најам, 

закупнина.
80 Пјат ,тањир, тал. il piato.
81 Буцела, двопек (пексимит) у виду.колача, од талијанскога buzzolai.
82 Мурги чоха, мургава, црнкаста чоха.
83 Невтија, зејтинова боја, од „нефт jar“, врсте затворено зеленог 

зејтина, што су га хаџије доносиле.
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«р8п чимени ешил84 180 (ас.); пак аршин и по чохе ми?ръ 
420 (ас.); пак 6 донлбка чохе вранцеза; пак 2 аршин(а) чохе 
зелене 4 гроша; пак ди?нл8кь вранцеза зелена. Сбма 11160 (ас).

(л. 166). 1748 8 Пећи — Мбставь челебие Татаровићб два 
аршина везентина по....

Даде Мирко и Гвоздо w пбшака гроша 36.
(л. 246). — 1748 (год.) 8 Нишб avr. 7.
Протосинћелз 0еидор8 8жичкога владике, s h s k s  папа 

Гбде из Тпораковаца85, с8тъ мави86 ћахме 8 аршина по дьва 
гроша, кое чини гроша 16; пак харета алъ 8 аршина по два 
гроша аршин, кое чини гроша 16.

(л. 196). —  1748 (год.) avr. 10 8 Ниш8.
Такьгаще87 88 стари Цветки? и неги?в и’ртак Ии?ван и такгаџи 

Стоичо, и такгаџи бзеше чохе прво везентша ар. 21, аршин 
по 275, кое чини аспри 5775; пак саантина аршина 10, аршин 
по 310 аспри, кое чини 3100 (ас.); зелене падване широке 
аршин 31, аршин по 310, ко(е) чини аспри 9765; мале пад
ване аршин 15, аршин по 230, кое чини аспри 3450; ми?рь 
аршин 10,7, аршин по 270, кое чини аспри 2933. (Свега) 
24.993 (аспри).

Пак 8 Нишб продадо дишлбкь падване мале аршин по 
два гроша, кое чини гроша 8.

(л. 236). —  Владика нишки 8зе 8 Нишб дишлбкь чохе 
сае аршин по 660 аспри —  2640 (ас.); пак харе ми?р аршин 5 
по 2 гроша —  1320 (ас.); тес. гроша 13.

Дшаки>н8 Михаиле 8 аршина ћахме с8тъ мави, 6 аршин 
ћахме т8р8нџие83 (прво било „лимоние“, па пребрисано), аршин

84 Чимени ешил, отворено зелена боја, као трава, од турских речи 
чимен — зелени бусен, чимен’лк — зеленило. У Босни сељаци чименом на- 
зивају прво пролетње зеленило траве, појаву злака. Пред крај оскудној у 
^гточној храни зими кажу: „да je стоци само на чимен изаћи“.

85 Ђураковац, село у срезу источком, у пећском крају.
86 „Сут мави“, млечно модра, а и сасвим отворено плава боја.
87 Такјаџија, нарочити занат, у коме се израђивале, капе, а нарочито 

таки je или кауци, мекане Капице, што се носиле под некада врло раширеним, 
званим скадарским, али у Бечу израђиваним фесовима са великим плавим ки- 
ћанкама, које су на плећа падале. Таки je су чувале, да се под тежином ки- 
ћанке укалупљени фес не би извио. Међу 18 заната 1711 године у Београду

* био je и „таћаж1иски“ ( Споменик34, стр. 183).
88 Турунџија.чоха наранџасте боје.
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по 2 гроша, кое чини свега гроша 28; пак 3 аршина и по 
7 (гроша). Даде гроша 10.

(л. 24а). а Ниша. —  Патриарх _ Аеанасие що азе харета 
аршин 6 l i2аспри — 1470; пак едан чивтъ пищолга аспри 1440; 
пак що дадо хаџи Ибраима динлак чохе невт1 1000 (ас.); пак 
що е рекао Теифила дин. чохе 1ч40 (ас.); кад ме посла 8 
Прищина за чизме мимцима 990 (ас.).

(л. 246.) 1748 avr. 15, а Пирита. — Арнаатъ (Всмана из 
Ниша 12 аршина телие деве табан8', аршин по 5 гроша, кое 
чини свега гроша 60.

(л. 25а) 1748 avr. а Пирота. — Мила Аметъ из Ниша 
азе ћавезв^' камаш аршина 1],2 арапа ’1, ар. по 147, кое чини 
свега аспри 1652.

1748 (год.), avr. 16 а Пирота. —  Трзчко терзига из Ниша, 
Смайл башин иртак, азе атлаза црвена аршин 7 (и) 5 арапа по 
147 аспри — 1120; пак азе Тричко тели хитаие аршина 7, по 330 
аршин, кое чини гроша 19 и арап, и иста а нега аршин и 
арап исте хитаие на аманеть.

(л. 256) 1748 (год.), avr. 16, а Пирота. — Соломонь изъ 
Софие, иртакъ азанъ Аврамив, азе тели хитаие Ьввезь и зе- 
лене мали бои, и харе ал и црвено, ваде Петрив дан, гроша 
133, ас. 80.

(л. 20а) 1748 (год.), avr. 16 а Пирота.
Ииванв Дебрилш, що има даћан а Лесковца, дадо чохе 

падване мале аршина 23, аршин по два гроша, кое чини 
гроша 46. 89 * 91

89 „Телије деве табан“, тели —  накићено, накончано телом, т.ј. жутим 
или белим трачастим клободаном ; деве —  камиљи; табан —  стопа, али у 
преносном смислу и основа (основна греда на кровној конструкции, табан 
на пушци, дно бразде и др.). Према томе, ово би била нека тканина, која je 
имала у основи камшьу длаку, телом — клобиданим проткана И сада се у 
Јужној Србији израђују „тели такје“, капе са украсима од тела, које носе 
муслиманска мушка деца у данима сунета, на којима je често пута клободан 
на федеру, нека врста металног вештачког цвећа, које трепери, као пера на 
металним челенкама старих витезова. А  муслиманке и сада тамо носе преко 
главе покриваче од камиље длаке, клободаном проткане.'

-О Ъувез, затворено црвена боја, она што je даје варзило, којим ce 
маете ускршња црвена jaja.

91 Уруп, осмина од аршина или 9’/2 сантиметра. Некад су домаћа 
платна била ужа и реч уруп употребљавала се и за означење отсечка једнаке 
ширине и дужине. Као новац уруп je био осмина гроша, т.ј. 15 аспри.
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Пак s nipOTS едномб гамакб82 из Видиша падване мале 
аршина 12, по 225, кое чини аспри 2700.

(л. 256) (1748) avr. 27.
& Софии дадо Арменинб Дндо тели хитаие деве табан 

крмезь и морь, свега гроша 91.
(л. 25а). —  Пак сек. 4 б Нишб, кад се вратих из Софие, 

дадо Смайл баши харе зелено аршина 10 и црвено аршина 
10, по 200 аршин, кое чини свега аспри 4000.

(л. 20а) —  Кад се вратих из Софие б Ниш продади>хь 
два дишлбка чохе за 15 гроша и по.

(л. 166). —  1748 (год.), сек. 18, б Пећи.
&сеинб Валићб чохе лишдрине зелене дишлбка три, по 8 

гроша диш., —  2880 (ас.); пак диш. везентина аспри 1120, 
(свега) 4000 (аспри).

Пак три дишлбка вранцеза едан аль, два зелена, гроша 
32, пак ал вранцеза 2 ар. и едан зелен, пак чохе мшрь фине 
2 аршина и по —  750.

(л. 17а).—  1748 (год.) б Пећи. —  Марко латшинъ шбщерь 
бзе дишлбкъ чох^ Арнабтинб що с1Ьди б Летше, аспри 1200, 
тес(лим) 930 (ас.).

Хаџи Сбли НитШб по аршин чохе мшрь, по аршин везен
тина аспри 280; пак четири дишлбка невти чохе, дишлбкь по 
1000, кое чини аспри 4000; пак диш. ачик ешил аспри 1000; 
пак диш. везентша аспри 1120; пак 9 аршин(а) чохе ачик ешил 
ас. 2250; пак 2 аршина чохе невти ас. 500; пак диш. са1антина 
аспри 1320; пак 12 аршина кбмаша ачик ешил, аршин по 160, 
кое чини аспри 1920; пак диш. чохе вранцеза ал, аспри 1200* 
Що мб е дaw хаџи Хасань Вран(а) ал диш., пак скадарске 
чохе'* 93 зелене дишлбкъ, пак ал вранцеза 2 ар.

(л. 176). —  1748 б Пећи : Хамзи дишлбкь лишдрине
карпбзи ешил по 240 аспри аршин, 960. Пребисмо на Кара 
Ибрахима.

62 Јамак оно што и исчија: терзија или други занатлија, који није 
погођен стално, него му се по такси плаћа од израђеног комада, парчетар, 
уопште раденик у ужем смислу речи и сваки помагач; исчија и онај, што je 
ишао уз барјактара.

93 Скадарска чоха, разне je боје, има тање и грубље, употребљавају 
je терзије за окрајке одела, која се бућмем и гајтаном везу. Не троши се 
много. Највећа радња у Јужној Србији држала je до 5 аршина. Мајстори je 
куповали на урупе. Скадарска зато, што се из Скадра доносила.
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Кара Ибрахиме чохе зелене люндрине 4 ди>нл8ка, по 960 
донлекь, кое чини 3840 (ас.); пак 6 аршина кумаша по 160 
—  960 (ас.); пак пребисмо Хамзинъ дншлекъ чохе 960 (ас.); 
пак дишлбкъ чохе невти 960 (ас.). (Свега) 6720 (ас.).

Пребисмо що CWM га нем8 6 hw  дбжан 360 (ас.).
GOcra WH мени д8жан 1072 (ас.).
(л. 18а). —  1748, 8 Пећи. —  GO си касапинб дwнл8кь чимени 

ешил чохе аспри 1050; Подгоричанима Николи и Марк8 дшн- 
л8къ чохе невтие аспри 960; пак дwнл8къ везентина аспри 
1120; пак аршин и три 8р8па везентина аспри 385.

(л. 186). —  1748, 8 Пећи.
И\л!ван8 Еринић8 аршинь чохе морь ас. 280, теслимь 180 

(ас.); В8лић сапбнџига 2 и по чохе Mwpb 750 (ас.); &сеин Сто- 
ићу дwнл8кь чохе невт!, аспри 1000, тес. 2 wne Bwcxa 300 (ас.); 
пак Ии’ванз Еринићз 2 ар. мшрь чохе 560 (ас.); Вазлиномз 
таст8 барзтчш дwнлsкьx чохе шопровин аспри 1060, тес. 240. 
Мехмедз Тевипб чет1ри аршина и по чохе Mwpb 1260 (ас.); 
к8ма Андреи аршин везентина 280 (ас.); Мати Дедокићз 
2 ар. чохе Mwp и везентша 560 (ас.); Хоџе Салабеговићб ар
шин везентина 280 (ас.); Кости терзибаши ди>н. чохе невти 
969 (ас.); Д8ћз аршин везентина и ар. и 8р8п харе Mwp 605 
(ас.); Шапталовићб аршин чохе 280 (ас.); пак Кости два ар
шина и по кбмаша 375 (ас.).

(л. 19а). —  1748, 8 Пећи.
Пи’що се прехесаписмо са хаџи Хасанwm Казази?мь, кад 

Äwho из Млетака, wcTa шнъ мене дбжан после свега хесапа
1164 (ас.); пак 2 аршина чохе Mwpb 560 (ас.); пак аршин и по 
чохе Mwp аспри 420; чохе вранцеза 5 ар., пак вран. 2 ар.,
зе(ле)н(а) кбмаша 3 ар. 6 8р8па. —  GOcra 3636 ас. G0 хаџине 
в8не харча 3770 (ас.). (Свега аспри) 7436 (тако).

Деми Истинићанину четири дшнлзка зелене чохе, два 
карпузи ешил, два невт!' 4000 (ас.); пак два аршина везентша 
и два Mwp 1120 (ас.).

(л. 236). —  1748, 8 Пећи,
Що продадо хаџи Краги харета гроша 33; пак хаџи 

Краги мwpъ харе 9 аршина 6 8р., аршин по 220, кое чини 
аспри 2155; пак црвено харе 4 ар. 6 8р., аспри 1135.

(л. 96, 106— 11а). —  (На турском језику обрачунавање 
између Петра Андрејевића и хаџи Хусейна, с којим je сва-
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којако овога пута ортак био. Тако, тамо je записано: (л. 96) 
да je капитал Хусейнов износио 70.730 (аспри), а Петров 
40.090; да je Хусейн (л. 11а) предао Петру, до времена обра- 
чунавања године 1160 по арапском рачунању, која одговара 
времену између 13-ог јануара 1747 и 2-ог јануара 1748 год., 
у два маха вуне у вредности 73.354 —  и још нека ситна не- 
јасна међусобна узимања и давања).

ТРЕЋЕ ПУТОВАЊЕ, 1749—1751

(л. 206). —  1749 го., що cwm asew ване s П'ЬЬи.
Прво w Ћоре 422, Мастава Таровићв 875, Кара Ибраимъ 

1108, Макина вана 1932, хаџи Кривана 1203, хаџи Казазь 868, 
Марата Главаша 790, пак Главаша 679, Валићв 268, Али Џи- 
ковиЬь 234, хаџи Салп 2604, £>мерь Бада 557,

(л. 21а) а мене що е било 708, Салабеговић 370, Демо 
Истинић 396. (Код сваког имена записао je и колико je ока 
ко ja бала тежила).

(л. 193а). —  (Судећи по рукопису и мастилу, записао je 
свакојако у овој години следеће упуство).

Како вали проесапити кирижиима кирию. — Ставити прво 
колико wKa има ване свега и пшд ним поставитъ намера, по 
колико е аспри погоћено сто wna и молтипликати, и що изаће 
одбити два номера и що и-стане есть кирии.

(х)ка ване 365 X  232 (кирија од 100 ока) 730
1095 
730
846,80

(л. 8а). —  1750 маии 3, а Венеции.
Що капаемъ за дома: прво 2 боце ca HaBeTWM94 48 (ас.); 

2 бригаће бритве с калави>м 70 (ас.); що и’мастихь npehe за дома 
25 (ас.); наместих клачъ на канавета 30 (ас.); 5 пемта w коситера 
250 (ас.); граделе 50 (ас.); измирне 30 (ас.). (Свега) 503 (аспре).

(л. 26а). —  На 13 маии по талиински 1750 а Венецш. 
Що смо азели чохе а баДзи Г. В. Гвадишновои прво ном. 
5788, чоха везентшь ар, 50'/2; (ном.) 5765, пак везентин 4872 
(ар.); (ном.) 5785, пак везентин 50 (ар.); (ном.) 5784, пак ве
зентин 49 (ар.); (ном.) 5767, пак везентин 4972 (ар.); (ном.)

94 Н а вет , оплет, боца с наветом, прућем оплетена.
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5773, пак везентин 49г/2 (ар.). (Свега) ар. 297 по 11,10 ар.* 
либ. 3415,10.

(Ном.) 5780, широка зелена ар. 50; (ном.) 5770, пак невти 
широка 48 (ар.); (ном.) 5762, пак широка зелена 46% (ар.); 
(ном.) 5774, пак широка зелена 49 (ар.). (Свега) ар. 193% по 
12,15 ар., либ. 2467,3.

(Ном.) 5771, Mvvp ширине ар. 2 ас. 46 по 12 ар. — либ. 552; 
(ном.) 5764, пак сбть мави иста 42 по 11,10 ар. — либ. 483; 
(ном.) 5766, пак жбта 32 (ар.); (ном.) 5679, пак зелене cwnpa 
фин. 8,3 (ар.); (ном.) 5759, вбстећин cwnpa фин. 32,2 (ар.); 
(ном.) 5759, пак вбстећин95 33,2 (ар.). (Свега) ар. 106,3 по 
10,10 ар. —  1120,18.

(Ном.) 5775, л^’н. невти ар. 50; (ном.) 5749, пак ангбрига 
48 (ар.); (ном.) 5787, пак ангбрига 49,2 (ар.); (ном.) 5769, пак 
исто 49,2 (ар.); (ном.) 5755, пак исто 50 (ар.); (ном.) 5251, 
пак зелено 49 (ар.). (Свега) ар. 296 по 9,5 ар. — 2738; 
(укупно) 10.774,11.

(л. 266). —  (Ном.) 4419, л^'н. винада венециан ар. 42,3 по 
30 —  либ. 1782,10; (ном.) 4118, ли’н. вене, скарлата"6 11 по 30 — 
либ. 330; (ном.) 4424, ли н. вене кремезе 28,2 по 29 либ. — 828,10; 
(ном ) 1001, бортблацъ едан, (ном.) 1007, бортблаць други, по 
35, гроша 70, либ. 434. (Свега) 2875 (либ.).

2 печ"ћ л^'н. сага бое ар. 64 по 18,10 —  либ. 1184; пак печб 
ли>н. зелен по 9,5, ар. 50 либ. 462,10. (х)ве свите има да ни пи’шле^ 
(Свега) 1646,10 (либ.).

Сав конать w чохе Владанинове либ. 15296,1.
(л. 27а). —  1750 (год.) маћа97 (тако) 13, б Венеции.
Конатъ що смо бзели б Антонига Гаваданина, како го

вори конать, 15296,1 (либ.). —  & v v b o m ö  що е ставив б конат, а 
ние ми дай; не ббдбћи доспиело: 2 пече свите cwnpa вине ко- 
лбра w сае ар. 64 по 18,10— 1184 (либ.); пак печб ли'н. зе- 
лене има ми послати ар. 50 —  462,10 (либ.).

На конать горни що е даи> nimvp Опеван Владанинб це- 
кина 300 —  либ. 6600; що смо бзели черта б ббтгзи Рбби — 
либ. 833,16; за бблете и що сћ везала чоха и капулете и 
поставь и пштб либ. 91; мене що даде, те платах пбшкарб

95 Вустећин, фустакин, фистакин, лешњикова боја, од турске речи 
фистак — лешњик. Фистакин ешил — отворено лешњикове боје_.

9S Скарлата, чоха скерлетно црвене боје.
97 Make, маја месеца, од талијанскога il maggio.
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440 (либ.); пак 8 пбшкара що узесмо 1£0 дбката на вересию, 
дасмо м8 либ. 310; пак мене даде 8 готовб либ. 85,17; пак 
мене даде цекина 120; що смо бзели пзшака на вересию 
Пера пбшкара 100 дбката; wДриюца печ8 пабнаца 112 д8- 
ката; пак w Дриюца печб сангатина 130 дбката.

(л. 276). —  Нека се зна що харчим за чох8 и роб8: прво 
8 Дриюца що смо свезали бале свите са свем харчем и ва- 
кин898 99 либ. 19.

(л. 29а). —  1750 авг. 27, 8 Пећи.
Що дадо М8кичохе, прво ди-н. 1 широке ли-н. невти 

ас. 1200; пак жбте 2,5 ар. по 400 —  1000 (ас.); пак що даде 
Мамбть аги диш. 14 по 920— 12880 (ас.); пак Долгане" ши- 
роке лиш. карпази ди’н. 2, ди>н. по 1120 — ас. 2240; пак дин. 
1 лиш. мале чимени 880 (ас.). (Света) 18.200 (аспри).

Пак 8 Долгане с8т мави ди'н. 1 аспри 1000; пак 8 Пећи 
що 8зе Кадрии Касићз ди'н. 2 невти широке, аспри 2240; 
ми’ръ чохе 2 аршина 560.

(л. 286). —  1750 сек. 25, 8 Пећи.
Пощо ch прохесапих с терзибаши>м, wcTa дажан аспри 

3717; w тога ми даде конга — гроша 20.
1750, сек. 26.
Пощо сћ прохесапих с &сеин СоиЬемъ и пощо ищби вино 

и робе шо ми дай» из дбћана, wcTa д8жан 117 (ас.); пак 8зе 
аршин везентина 280 (ас.); 100 драма сблмента 160 (ас.); пак
живе драм 50, ас. 80.

(л. 296). —  1750 WK. 15, 8 Долгане.
Що 83^ Хамза чохе пет дишлбка: прво ди’н. мави, аспри 

880; пак чимени ешил ди’н. 1, аспри 880; пак ди>н, 1 невти, 
аспри 880; пак дшн. 1 невти за долам8 себе, ас. 800; пак диш.
1 вез'Ънътина, 1040 (аспри). (Свега) 4480 (аспри).

Пак Хамзи дадо гроша 7, аспри 840.
(л. 30а). —  1750 ноем. 12, 8 Пећи.
Хаџи Казаз8 ди’н. 2 зелене, пак везентина ар. 1, ћахме 

т8р8нџи ар. 5, 8р8па 3. Пощо прохеса(пи) 576 (асп.); пак
2 ар. чохе зелене 440 (асп.).

(л. 306). —  Ноем. 11, 8 Пећи.

98 Вакин, факин, носач и онај, 
јанског il facchino.

99 Дољане, село код Пећи.

који свезује купљену робу, од тали-
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Мбла Местава Ед'ЬмовиЬ M v v p  чохе ар. 2, везен, ар. 2.
(л. 31а). —  (Другим мало нејасним рукописом записано).
На 1751 (год.) м(е)с(е)ца анериа 16, Бело Поле, a (т.ј. — ja )  

Живко имам дати Петре Андриће w чохе аспри 72420.
(Потпис) Живко.

(Исти записао :)
На Саврате Лазовиће Аври Cv чохе 1080 (аспри).
(Сам Петар продужио.)
Миливои терзша ар. чохе мор, и’с(та) 180 (ас.); Стогане и 

Станке челика wKa 23 — 874 (ас.); пощо се прохесашсмо 
ivcra на Стогана 544 (ас.); Деће 2 wne сапена 90 (ас.); Мерги 
две wKe сапена 90 (аспри).

(л. 316). 1751 (год.) —  Меки, пощо cfe прохесапимо и
вене шдбисмо, wc(Ta) Мека 700 (ас.); пак Мамет аги чохе диш. 
14 —  12880 (ас.); Кадрии Касиће ди’н. 2 невти чохе ши- 
роке —  2240 (ас.); саган(тина) ди»н. 3 —  3600 (аспри). (Свега) 
19420 (аспри).

Пак wхесапа кема Неделкова 600 (ас.); пак що преби 
Хасан Башић 120 (ас.); дадо ме го(то)во аспри 600.

После свега хесапа ч.’с(та) Меко дежан ас. 4060; пак езе 
ар. 3 и ерепа 5 л^н. зелене невти 870 (ас.); ландрине широке 
невти аршин 2 —  600 (ас.); 2 шерита клабодан100 велика 140 
(ас.); пак 7 ширита велике 490 (ас.); пак 19 ширита мале 
684 (ас.); пак 4 топа гайтана, 2 црна 2 сет мави, 480 (ас. ; пак 
2 ширита велика 140 (ас.); пак топь гайтана 120 (ас.).
(Свега) 3980 (аспри).

(л. 326). —  1751 (год.), ].юл(и) 24, е П"ћћи.
Що имам хаџи Асане платити вене кантара 31, *л’ка 1 

и по. Имам дати за више ас. 23600, тес. 5600; пак вене хаџи 
Асанове нжа 1664.

(У књизи се налази један одвојени недатирани листић. 
По рукопису и мастилу као да je у овој години и у ово 
доба писан. То je свакако списак кирајџија, по којима je 
послата вуна у Скадар).

Мека 6г) Црколеза1̂ ! Вечина 93 (оке); пак Вечина 83 
(оке); Милосав Стаматов 99 (ока); пак Милосав 83г/2 (оке);
■----------------- у

!П0 Клободан, варак, лажно злато, а и свилени или памучни конац 
сребрком или од другог простијег метала израђеном, па позлаћеном жицом 
обавијен, за вез употребљаван.

101 Црколез, село у ср. неточном, пећском крају.
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Вбча wЦрколеза 78 (ока); пак Вбча 90 (ока); Радичь 92 
(оке); w Црнаца102 * 104 Мћин (тако!) 77 (ока); пак Аћим 81 (ока); 
Радонга w Црнаца 71 (ока); пак Ра донга 651/2 (ока); 917, 502, 
(света) 1419 (ока\

Кара Ибраим. —  Мнко vv Ћбрћевика 69 (ока); Ни
кола vv Леи?чине103 731/й (оке); пак Никола 70 (ока); пак 
Мнко w Ћбрћевика104 66 (ока); 62у2, 61, 21V2> (света)
423V2 (оке).

За вреће 27 1/2(ас.). Имам дати 1161 (ас.). vv Сир Ббба- 
ловића вбне 391/2 (ока), w хаџи Хайдара 61V2 (ока).

&мерь Ббда Радосав vv Старо Дворана105 90 (ока); пак 
Радосав 73 (оке); HvvBaH Милошев 89 (ока); пак Ии>ван 77 (ока). 
(Света) 333 (оке).

(л. 32а). —  1751 (год.), сен. 26, 8 Пећи.
Пощо cb прохесапих с аџи ^сеиншм и съ Mxwm и пощо 

вбнб и’дби и'ста дбжан 1440 (ас.).
(Свакојако су из овог времена и ова не датирана за- 

писивања).
(л. 336). —  Пощо се прохесаших с &сеини?м ВалиЬемъ, 

(на Мбкин дбћан) и пощо в8н8 и>дби, що ми е давай?, мене 
wcra дбжан 4640 (ас.); пак ди?н. чохе зелене падване широке, 
що е извадии? Хасанб Амиџићб 1200 (ас.); Кара Ибраим 5 
аршин невти чохе аспри 1200; на старога (патријарха?) света 
що cwM давай? гроша 35; на протосићела äwh. чохе гроша 10; 
на архидиакона чохе ар. 2 и по, гроша 5; на попа Стамата 
кафе №к(а) 10, гроша 20; на Димитрига и Ћерасима vv ДЬ-. 
чан(а), що cwm pe3 aw халине света аспр. 4380.

(л. 34а). — На Тюръ хочина сина гроша 10 б Скадрб, 
на Речь Камбоина сина w вбне, що е настало кбсбрь, аспри 7000.

ЧЕТВРТО ПУТОВАЊЕ, 1755 ГОД.

(л. 346). 1755 (год.). — Нека се зна що vv кога бзимамо 
вб(нб) по Пећи с Ахметом заедно. Прво (под именом уписане 
су бале са тежином) :

102 Црнце, село у ср. источком, у пећском крају.
ЮЗ Леочина, село у срезу дреничком, према пећском крају.
104 Ђурђевик, село у срезу подримском, према пећском крају. 
i°5 Стари Дворани, село код Пећи.
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Хаџи Мамбтъ Криван 9291/2 (ока); Кара Ибраим 437 (ока); 
Али Џиковићв 194V2 (оке); Каз(ас)овић Аметь 93 (оке); Пордин 
синь 94 (оке); Мбстава Башић 67V2 (ока); Хаџи Асан 88 (ока); 
Хамза 96 (ока).

(л. 35а) —  Наша вбна 174 Р/2 (ока); Мбкина вбна 1173 
‘{оке); Мбча Нитић 180 (ока); Мбстава БашиЬь 671/2 (ока); Хаџи 
Кбрта 81 (ока).

ОСТАЛА ЗАПИСИВАЊА

(л. 1926). —  (Рукописом и мастилом досадашњег запи- 
сивања отпочето je било записивање талијанских речи :) инъ- 
посубиле — невазможно, посубиле —  вазможно, нечесаршу 
— потребно.

(л. 1916). —  Зде престави се Петаръ Андреевичь на 
1787-го лета месеца аввгбста 26 дан, ва 10 часъ нощи. По- 
гребенъ бистъ близъ светия проскомиди светаго храма 
Вознесения.

На 1788 помръча в слънъце по васеи земли 8 и’чи 
Вознесения, i би велики погибель родб христянскомб.

Н(а) 1790 лето м(е)с(е)ца апршия помрча месецъ 18 дан.
(л. 192а). —  На 1790 лето м(е)с(е)ца ма'1'я 24 дан бисть 

дождь w 10-го часа дне до полбнощи, що некая река мала 
многие доми сокрбши и виногради wnscre.

На 1793 (год.) м{е)с(е)ца августа 25 ден, 6 часъ дне, по
мрча сбнце и би т(а)ма до 8-го часа дне.

(л. 1926). —  На 1804 м(е)с(е)ца јголин 7 числа престави 
се блажена моя покойна мати Росанда. Ббди ей вечная паметъ. 
Тогожде лета месеца 5 яна {тако) престави се любимое чедо 
мое Лерем!я.

(л. 177а). —  Писа многогрешш рабъ Божи Петръ Iwch- 
новиЬъ на 1809 м(е)с(е)ца априлия, во 17 лето w рождения 
своего, 17 день, и бистъ оучителъ мне 1саие јеромонахЂ, 
родъ бе wШияка,* 106 vv Сребренице.

Î06 „Ш ијак  од Сребрнице“. Тако Босанце из долинских крајева, наро
чито оних око Дрине, називају горштаци; свакојако зато, што, подбријана 
врата, носе оборене колире, те им вратови изгледају дуги, као шије. У неким 
крајевима Србије због тога голошијасте петлове називају „бошњаци“, по му- 
олиманима брдарима, који од најстаријих времена крстаре са својом робом 
по варошима и селима.



(л. 1766). — Преподобная мати Марие, ми>ли Бога w 
насъ. 1813 л%тш Гсдн'Ь, мсца марта 2 числа, оу ПеЬъ (сведо- 
чанство како се и онамо осећало у овој судбоносној по осло- 
бођену Србију години).

(л. 192а). —  Зд'Ь почиваетъ Июаннъ ПетровиЬъ близъ 
проскомиди с(вя)таго храма Вознесешя. Престави се во л-ћто 
Гсдн'Ь на 1813 м(е)с(е)ца септевр!я 22-го, нощи часъ 5.

(л. 1906). —  Знати се 8 ПеЬъ ч«ма катъ би 1815 лето, 
и бистъ жито BevvMa ск$по. Млого сиротина м$к« протегли.

(л. 356). — 1822, ноевра 25, що саши Андри Хачићз vv 
воскресешя до 1823, за васкрсеше, v v Шбмнакове, сас гроша 
3, п. 5; wТошине Иконића димия гроша 2; w Зене vv с. Вок- 
шића107 2 елека108 гроша 2; ћак« дечанском« ч«пь109 * * и димх'е 
грош(а) 6; Радосавлевл? ч«бе гроша 3, пара 20; авдеслЗкъ 
дечанца моръ гроша 6; дадо мб готове поневе 2 и мар., 
гроша 19, пара 20. (Света) 42 (гроша) 5 (пара).

Доламица1'-9 гроша 3 (п.) 20; хантерия гроша 5; ч«п« по
става гроша 1; елекъ гроша 2 (п.) 20; w Циганина гроша 9. 
(Свега) 63 (гроша) 5 (пара).

(л. 36а). — 1822 (год.) знат!' се що Коста «зе пара го
тове, перви гроша 61; w Ћорћа Заблаћа гроша 7; vv Coxvv- 
Грла!И гроша, 10 пара 32; за памбкъ Мемед Л «б«ш  гроша 2; 
vv хачи Медь Зеке гроша 1, пара 14; Белишолцб капар« гроша 
2, пара 20; v v ТГЗраковчанина Лазе пара 20; vvЕрем!‘е vv Накла 
пара 18. (Свега гроша) 79, (пара) 35.

Веселии« за (уц(а)ть пара 60; за ресамъ112 гроша 1, пара 8; 
Заке готове пара 70; финчанъ гроша 1, (пара) 10; ИлТе пара 65; 
мзла Мхе гроша 10, пара 20; Ћаковц« гроша 100, пара 10; 
Белополц« гроша 56.

(л. 366). —  Знати се що ми прати Мнићие кал«Ьеръ

107 Вокша, село у срезу ђаковачком, на страни према Пећи.
108 Јелек, прении без рукава : „за елек и елхакие“ — за материјал и 

за руке, за израду.
109 Чуп, кратко џубе, а и мали ћилим чупавац.
по Доламица, дечија долама, Долама, дон>а до колена дугачка ха- 

љина са рукавима који висе, чепкени.
Hl Суво Грло, село у ср. неточном, околини пећској.
П2 Ресам, завршени, ресићени рачун. Кад исплати вересијЈ трговиу, 

и сада у Скопљу дужник каже : „поресиди“ (т.ј. ресити), a сељак „реси ме“, 
т.ј. избриши из књиге вересије.
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1831, маръта 15, по В«кашин8 13 д«ката кременщя113 по 40 —  
гроша 520; по Мнк8 1831 о>ктовра 5-го 20 карловаца114 по 15 и 
по —  гроша 310; рйшпа115 гроша 036; 100 цванцша116 по 100 
пара, 72 похарчи м$ за роб«, 28 цванцша по 100 пара —  гроша 
070; по Шнк« 1832 майя 20 — 22 карловца по 17 —  гроша 374; 
од T oms 1 р«шпа гроша 037. По мене из Шекблара, ј«н!'н 20-го, 6 
хаир1'я117 по — 20 гроша 120; по М«стафе септевр!'я 30-го 9 кар
ловаца по 18 гроша —  162; 14 цванцика по 3 гроша —  42; по М«- 
стафе, ноевра 20-го, 30 карловаца, 15 м« вратих по истом« 
Мбстафе, а 15 карловаца атташе по 18 и по —  277 (гр.) 20 (п.). 
(Свега) 1948 (гроша) 20 (пара).

Оу мене 6 кременща 252 (гр.); оу мене 2 карловца 034; 
оу мене гроша 077, (п.) 20; оу мене гроша 0.4. (Свега) 367 
(гроша) 20 (пара).

(л. 37а). —  Дада к«юмч'1'ама 7 дбката—  гроша 294; 20 
карловаца гроша 310; 1 р«шпа гроша 36; 28 цванцика по 
гроша и по —  70; 20 карловца гроша 340; 1 рбшпа гроша 
37; 6 хаир!'я гроша 120; па гроша тбрске гроша 400. (Свега) 
1607 (гроша).

(л. 37а). —  1833 апршя 15. Паприке по Вукман« гроша 1; 
по Мустафе wk« и по кочане гроша 4, (п.) 20; по Мбстафе 
гаица 30, гроша 1 (п.) 5; по Мнк« воска црвена пара 20; по 
Мнк« пресада кроми(да) и паприке и праза, гроша 17 (п.) 20; 
по Мбстафе 2 капе, гроша 50. (Свега) 74 (гроша) 25 (пара).

(л. 38а). —  1834, ]анн«ар!'я 10-го, що похарч!" за Марка: 
Миленк« гроша 30; за чамадан гроша 2 (п.) 20; за тозлбце118 
гроша 2; за фермене119 гр. 5; за минтаи120 гроша 12; за

из Кременац, — дукат цесарски, цели до ратова вредео 64 гр., 12.80 
дин , а бушени 60 гр., 12 лин.

114 Карловац, — талир, до последњих ратова вредео 11 гроша, 2.20 дин.
U5 Рушпа — венецијански дукат, била je вредност 66 гр., 13.40 дин. 

аяи je за накит било и великих рушпи од 2, 5 и 10 обичних рушпа,
не Цванцик, —  стари аустријски новац од 20 крајцара, налазио се 

на сеоским накитима, вредео je 4 гр., 0 80 дин.
117 Xapuje, — стари турски дукат, налази се само у старим накитима, 

вредео je такође 66 гр.
из Тозлуци, дизлуци —  доколенице од сукна или чохе (садашње ви- 

соке камашне), од турске речи тоз, — прах, Прашина, тозмак —  упрашити се.
119 Фермене, Bpi-та мушког чоханог или свиленог грудњака без ру

кава, украшеног raj та ним а и бућмем.
120 Минтон,напрсни мекани хаљетак са рукавима, којн се преклапа 

на грудима.
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емеше121 гроша 9; за свећ» и вино за свега гроша 2 (п.) 10; готове 
гроша 3 (п.) 20; за глоб» Фета are що се тера с к»мом све 
харчеве гроша 72; копоран122 за н’Ьга гроша 27; чакиире гроша 
26; ч'панце гроша 4; за п»тъ гроша 8; за погасъ гроша 5. 
(Свега) 208 (гроша) 10 (пара).

За под»ше по манастира оц» и матере гроша 100.
(л. 37а\ — 1834 (год.), септевра 20-го.
Емеше за Н'Ьга (свакојако Јанићија калуђера) гроша 18; 

за поясъ боя гроша 6 (п.) 20; за ч»пъ що препостави гроша 
2 (п.) 20; чоха нова за кр'Ьпл'Ьн’Ь доламе гроша 3 (п.) 30; 2 
аршша и по м»с»ла123 по 2 гроша, 5 (гр.); ибрисшма капакъ 
алт!е124 гроша 2 (п.) 20; р$к» за мереметъ гроша 3 и 20 (п.). 
(Свега гроша) 42 (п.) 15.

(л. 376). —  30 цванцика дадо mS по 3 и по гроша 105 
(гр.); Шнк» карлиц»125 коломбоћа126 и косе гроша 19; р»к» за 
долам» и ч»пче и дизл»це и петрахилъ 65 (гр.); за стари» ч»бе 
прекроеван'Ь ибришим гроша 17.

121 Јеменије, мекана обућа без потпетница (опсека, штикала) са рого- 
вима на врху, махом црвене и жуте боје. У Призрену су и сада јеменеџије 
одвојени еснаф (цех) од обућара, кондураџија.

122 Копоран, хаљина од сукна или чохе, дугачка до испод појаса, 
која се облачи преко јелека, а преко њега се опасује.

123 Масул, црвено платно, а у старије време и четвртасти комади 
платна са шарама, доношени из Мусула, у Азији, којима су се жене забра- 
ђивале, и који су били већи од садашњих шамија.

524 „Ибришим кайак алтија“, ибрушим — свилени конац, којим се 
ушива гајтан и бућме, кад се везу зарукавља и уопште ивице чоханог одела; 
капак — овде означава онај део одела, који се, гајтаном и нарочитом по
ставом украшен, посувраћа, као: зарукавља, скутови, крајеви од ногавица (па- 
чалука) и јелека ; алтија, алтил’к — овде шестак, што се односи или на 
дебљину ибришима за учвршћење шест редова гајтана, или на плетенииу 
бућма, упреденог од свиленик конаца ивичњака, поруба везова, а употреб- 
љаваног и за саме финије чохаџиске везове, те се за овакав појам чује и 
израз „бућме капак алти“ . „Ибришим капак урту“ називао се комад чохе, 
извезене ибришимом (свила чува од влаге), којом се увијао ороз и део та- 
бана на пушци нремењачи.

*25 Карлица, je у Јужној Србији оно, што у другим нашим крајевима 
мерница, шиник, бучук, у Душановом Законику кабао — мера за запремину 
жита : данас призренска тежи око 33, a пећска и ђаковичка око 90 старих 
ока пшенице, али може по мало и да варира, с обзиром на једрину, па са 
н>е и тежину пшенице у дотичној години.

126 Коломбоћ, кукуруз: на Косову, у призренском и пећском крају, 
Албанији и Грчкој.

25
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(л. 386). —  1845 (год.) янбария 10-го.
Разболе ми се майка по имен» Наста и паде на постелю 

и болова све еднако до марта 24-го и Богъ да ю опрости 
престави се той исти данъ, 8 неделю, 8 часъ 6-ти дни.

И що трошисмо за н8 докъ болова, за свеће що cs 
гореле ноћ8 за ню, гроша 12 (п.) 20; за масло що ю свещасмо 
и читан'Ь за л(ек)арие (гр.) 14; 1 iv k 8 panie s Гашића127
комове гр. 02. (Свега гроша) 28 (п.) 20.

За погребъ що трошимо: за први данъ и за 7 дана 
воска 300 драма гр. 16 (п.) 20; за ковчегь Ристе г. 12; за 
гробъ копан'Ь г. 03; за опело г. 12; за први данъ леба г. 20; 
за кромида128 г. 03; за дрбги данъ леба г. 10 (п.) 20; за прасъ 
г. 01 (п.) 10; за три ютра за на гробие леба п. 02, (п.) 04; 
за погребъ и за покаике129 и за седамъ дана panie ока 45, г. 
60 (п.) 10; за погребъ вина ока 33, г. 13 (п.) 08; за 7 дана 
делен'Ь леба г. 16; за парастасъ за 7 дана г. 05; за бкопниб 
елекъ новъ г. 08. Свега до седамъ дана сбма г. 233 (п.) 12.

(л. 39а). —  Переводимъ с8м8 ист8. — Трошакъ за 40 дана, 
2 майя: прасе гроша 09 (п.) 20; ягне г. 05 (п.) 20; вина ока 
9, г. 04; шиникъ130 пшенице г. 08 (п.) 20; масла по (о)ке, г. 02 
(п.) 20; 4 кромида и ориза по (о)ке г. 03; ли(тра) воска г. 06; 
4 оке сира г. 05; panie ivna 15, г. 22 (п.) 20; леба за делен1з 
г. 18; за парастасъ г. 05; за дрвге трошкове к$ћи: бибера, 
паприке, соли, дрва, ахчие131 гр. 05. (Свега гроша) 94 (п.) 20.

Трошакъ за по године септемра 20 : —  Меса ока 9, г. 
09; шиникъ пшенице г. 08; масла г. 02; кромида г. 01 (п.) 
20; литра воска г. 05 (п.) 30; ракие и>ка 15, г. 25; вина и’ка 
9, г. 04 (п.) 20; парастасъ г. 05; 4 оке сира г. 04; леба за 
делен'Ь г. 17; шстали харчеви мали гр. 03. (Свега гроша) 
74 (п.) 30.

(л. 396). —  Преводимъ с8м8. Трошакъ за годинб 1847, 
марта 22-г: Воска г. 07 (п.) 20; ракие wKa 13, г. 23 (п.) 30;

127 Г>ашићи и сада трговци с пићем у Пећи.
3 28 Кромид, црни лук.
129 Покајке,оне што наричу за покојником, покајнице у Црној Гори, 

биле у обичају и у Пећи.
130 Шиник, мера од обручастог луба за запремину жита, која за

хвата око 15 килограма.
*31 Ашчије,кувари који се узимају о свадбама и даћама,
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леба за делен'Ь г, 19; 3 саландара132 8 3 манастира г. 30; воска 
спомена на лет8ргие за цел8 годин(в) гр. 25. (Свега гроша) 
100 (п.) 10.

(За сахрану и три парастоса укупно гр. 485 (п.) 32.
(л. 1926). —  На 1847, февруар 16, први часъ нощы, у 

неделю вечера, престави се попъ Петръ Ы>ванонови1гь(!), унукъ 
Петра Андрегћа и укопа се у манастир пећски иза и^лтара 
велике цркве у гробъ свога д'Ьд’Ь Петра Андреића. Буди ему 
в'Ьчная памят.

(л. 406). —  На 1848 лето, марта 7, роди се дете Иван** 
попа Петровић$ у неделб вечеръ, у сахатъ 1 и по ноћи, по 
имен8 1осифъ.

(У  часовима одмора забављали су се у старини и трговци 
наши песмом, приповедањем у свима његовим видовима, по- 
уком и гатањем. Ни у томе нису они изостајали од осталог 
нашег народа у доба, у коме патријархални живот његов го
тово још ни дирнут ни je био. —  Сопственици овог трговачког 
дневника записали су неколике ствари из ове области, ко je 
им свакојако дотле нису познате биле. Чули их, по свој при- 
лици на своме трговачком путу, па хтели да изненаде дру- 
штво своје новином.)

(Над овим записивањима нема године, али сравњивањем 
•са датираним странама јасно се види, да су из 1746 год., 
дакле да их je записао сам Петар Андрејевић).

(л. 1936). — (Рукопис потпуно идентичен писању ње- 
говом на л. 5а из 1746 год.).

а) 40 люди ес8 пошли 8 баню ижЗпати се, Тзрчин 1 за
динара два, 15 Грека по динаръ, 24 Чивбна по 4 за аспрй, 
кое чини 6 ас....

б) Едан човекъ имаw cw 6 wm лава и коз8 и к8п8сов8 гала- 
виц8(!), и валило м8 проћи преко воде лаЬомъ и пренети свако 
noce. Защо, ако и’стави лава и козз заедно изеће лав коз8, 
ако wcTaBH коз8 и к8п8сов8 главщй изесће коза. Вала рас8- 
дити како е npeHew.

132 Саландар, спомињање умрлога у манастиру или цркви за 40 дана, 
од новогрчке речи aapav-sa четрдесет. Овде „3 саландара у 3 манастира“
треба разумети манастире : Пећске Патријаршије, Високих Дечана и Девича, 
Овом последњем су пећанци нарочито ишли и прилагали. У њему имају 
и свој конак.

25*
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(л. 1716). — (Рукописом, којим je увођена показана садр- 
жина из год. 1822 —  1834 (лл. 356 —  38а) отпочето je записива- 
ње гатања. Записана су ова два под насловом) —  знаки человеке:

а) <х)ванъ верхъ глави естъ, телацъ — чело, близнцъ — 
W4H, ракъ — скрани, хомбдъ —  образ, лавъ —  рамЪ, девица 
—  прей, мокрош — деша, скорпия —  пепакъ, стрелецъ — 
мисли, козирогъ :—  колени, водолеи — предни проход* 
риба —  плесни.

б) Ланеария 25 обращение апостола Павла ко Господе. 
Виждъ, ако аще бедетъ в той денъ ведр^, всеме мире добри? 
бедетъ, аще ли ветаръ, то ратъ по морию, аще ли магла, та 
скоте пагеба.

Сш. М . ДимишријевиН


