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СЕ ЋА ЊА ЈА НИ ЋИ ЈА ПО ПО ВИ ЋА НА СВО ЈЕ
ШКОЛ СКЕ ДРУ ГО ВЕ И КО ЛЕ ГЕ УЧИ ТЕ ЉЕ
У ВА Р ДАР СКОЈ МА ЋЕ ДО НИ ЈИ
ОД 1905. ДО 1915. ГО ДИ НЕ

ВЛА ДИ МИР БО ВАН

Ја ни ћи је По по вић, учи тељ и пи сац, ро ђен је у Гра ча ни ци, на Ко со ву, 
1883. го ди не, а умро је у При шти ни 1951. го ди не. За вр шио је Учи-
тељ ску шко лу у Ско пљу 1904. го ди не.1 По сле 1904/5. школ ске го ди-
не, ко ју је про вео као учи тељ у се лу Зла та ру код Кру шев ца, вра тио 
се у Вар дар ску Ма ће до ни ју и учи те ље вао све до осло бо ђе ња од Ту-
ра ка 1912. го ди не. Пр во је био учи тељ у се лу Ку че ви шту на Скоп ској 
Цр ној го ри, школ ске 1905/6. го ди не, а он да у Ку ма но ву, Ве ле су, па 
у Но вом Се лу код Бу ја нов ца, за тим у Бо го ми ли у ве ле шком кра ју. 
Го ди не ње го вог слу жбо ва ња у Вар дар ској Ма ће до ни ји би ле су вр ло 
те шке и муч не за Ср бе у тим кра је ви ма, а по себ но за срп ске учи те ље, 
све ште ни ке и ви ђе ни је љу де. Над Ср би ма бу гар ски те ро ри сти вр ши-
ли су не за пам ћен те рор и на си ље, си лом их на го не ћи на од на ро ђа-
ва ње и бу га ри за ци ју. Ка ко су им срп ски учи те љи и све ште ни ци би ли 
не пре мо сти ва пре пре ка, њих су уби ја ли и му чи ли нај те жим му ка-
ма. Ја ни ћи је је знао са мо за још је дан сли чан те рор над Ср би ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји ко ји су вр ши ли Ар на у ти, али овај у Вар дар ској 
Ма ће до ни ји је био на ма хо ве још кр ва ви ји и же шћи. Ја ни ћи је је био 
на ви као на те рор над Ср би ма у свом за ви ча ју и успе вао је да са чу ва 
гла ву и да пре бро ди без број си ту а ци ја у ко ји ма му је пре ти ла смрт на 
опа сност. Мно ги ње го ви школ ски дру го ви, на жа лост, ни су. Био је Ја-
ни ћи је вр ло сна жно ве зан за сво је школ ске дру го ве и ко ле ге учи те ље, 
и у по чет ку ни је мо гао да схва ти ис тре бљи вач ку по ли ти ку бу гар ских 
по ли ти ча ра пре ма Ср би ма у Вар дар ској Ма ће до ни ји, ка да се ра ди ло 
о истом на ро ду, са истим на род ним обе леж ји ма. Стао је на стра ну 
угро же них Ср ба и сна жно се су прот ста вио на сил ном од на ро ђа ва њу 
Ср ба и бу га ри за ци ји.

Бу гар ски на ци о нал-шо ви ни сти су би ли је дин стве ни у бор би за од на-
род ња ва ње Ср ба и бу га ри за ци ју. Нај ши ри на пад на срп ске учи те ље и 
све ште ни ке вр ши ла је Бу гар ска ег зар хи ја, пре ко цр кве и пре ко шко ле, 
а на ро чи то пре ко сво јих пла ће ни ка, пред сед ни ка цр кве но-школ ских 
оп шти на. У ис тој слу жби су се на шли и Вр хо ви сти ВМРО, али сви су 

1 Ја ни ћи је По по вић је за вр шио основ ну шко лу у Гра ча ни ци, а он да па у зи рао, 
јер је био „ма ли“, па I раз ред гим на зи је у При шти ни, а по сле је опет па у зи рао 
због бо ле сти сво је мај ке; за тим је про ду жио у Би тољ ској гим на зи ји II и III раз-
ред; IV у Ско пљу, где је за вр шио Скоп ску учи тељ ску шко лу 1904. го ди не.
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би ли сна жно по др жа ва ни од Дво ра и Вла де у Со фи ји, а глав ни фи нан-
си јер ово га ан ти срп ског по кре та би ла је бу гар ска бур жо а зи ја. Сво је 
стра да ле и из гу бље не школ ске дру го ве и ко ле ге учи те ље Ја ни ћи је ни-
је мо гао да пре жа ли, али су га те смр ти на стра да лих, са мо за то што 
су сво јим про све ти тељ ским ра дом бра ни ли Ср бе у Вар дар ској Ма ће-
до ни ји од на сил ног од на ро ђа ва ња и бу га ри за ци је, још ви ше сна жи ле 
и под сти ца ле у ње го вом опре де ље њу. Знао је он и за оста ле срп ске 
не при ја те ље, злих на ме ра пре ма Ср би ма. Ве ков ни и нај те жи су би ли 
Тур ци, с на ме ром по тур чи ва ња, ко је се ка рак те ри са ло пре во ђе њем у 
ислам, па за по ар на у ћи ва ње, с ко јим се су сре тао стал но у сво ме за-
ви ча ју, и за по гр ча ва ње, ко је је би ло по себ но ак тив но пре ко грч ких 
вла ди ка и Ца ри град ске па три јар ши је, по себ но от ка ко су Гр ци до би ли 
сво ју но ву др жа ву 1830. го ди не, али од свих је би ла нај те жа у том тре-
нут ку Бу гар ска ег зар хи ја, ко ја је ишла на ди рект ну и бр зу бу га ри за ци-
ју Ср ба у Вар дар ској Ма ће до ни ји. 

Ја ни ћи је По по вић је до шао за учи те ља у се лу Ку че ви шту на Скоп ској 
Цр ној го ри у је сен 1905. го ди не, мо жда у вре ме нај же шћих на па да и 
те ро ра, ко ји су вр ши ле бу гар ске ко мит ске че те и по срп ским се ли ма 
у Скоп ској Цр ној го ри. Ови пр ви су сре ти са звер стви ма бу гар ских 
ко мит ских че та су би ли не из мер но бол ни, јер су уби ја ни љу ди исте 
ве ре, исто га на ро да, истог мен та ли те та, об ра чу на ва ли су се кр ва во, а 
не зна ју ћи ни са ми због че га. У ње го вом за ви ча ју се зна ло да су Ар-
на у ти му сли ма ни, дру гог је зи ка, дру гих оби ча ја и на чи на жи во та, па 
је то не ка ко и раз у ме вао, по себ но за то што су Ар на у ти би ли бли ски 
са рад ни ци с оку па тор ским тур ским вла сти ма. Гр ци за ци ја је вр ше на 
не на сил но, већ ве штом про па ган дом, ка ко би се ре кло: ми лом. Бу-
гар ска ег зар хи ја ни је ус пе ла ми лом и он да је при шла нај го рим сред-
стви ма си ле: не за пам ће ној бру тал но сти у на ср та ју, пр во на срп ске 
учи те ље и све ште ни ке.

То опа сно до ба по Ср бе у Ма ће до ни ји, ка да су гла ве срп ских учи те ља 
и све ште ни ка па да ле че сто и у стра вич ним сли ка ма на мно гим ме-
сти ма, па и у се лу у ко је је Ја ни ћи је до шао за учи те ља, он је опи сао у 
јед ној при по ве ци сво је збир ке Пла мен.2 Уочио је про ме ну од но са тур-
ских вла сти пре ма Ср би ма и у Ма ће до ни ји по сле бо сан ско-хер це го-
вач ког устан ка 1875. го ди не и ра то ва са Тур ском у на ред ним го ди на-
ма. „До ра та 1876–78. го ди не по сви ма глав ним ме сти ма Ма ће до ни је 
шко ле су би ле чи стог срп ског ка рак те ра. Рат их је за тво рио. Учи те љи 
прог на ни. Уста но вље њем бу гар ског Ег зар ха та у Ца ри гра ду по че ли су 
се за ме њи ва ти срп ски учи те љи бу гар ским. Не во љом на ро да – већ 
при ти ском тур ске вла сти. Ра зу мљи во. Че стим ра то ви ма, из ме ђу Ср ба 
и Ту ра ка, Тур ци ма је би ло та ко мр ско име Ср бин да га ни су хте ли ни 
уши ма чу ти, а ка мо ли још и њи хо ве шко ле тр пе ти. Под тим окол но-
сти ма име Ср бин за ме ни ло се име ном Бу га рин. Но, уста но вља ва њем 
на ших срп ских кон зу ла та у Ско пљу, Би то љу и Со лу ну, Тур ци су, хте ли 
не хте ли, мо ра ли при зна ти име Ср бин. А то је до вољ но би ло да се на-
род по но во вра ти сво ме пра во ме име ну и тра ди ци ја ма сво јих де до ва. 
И он се вра тио. Ти ме су по че ле да ни чу и срп ске шко ле. До ста ра-
пид но. Учи те љи су он да би ли пра ви апо сто ли. А са исто риј ским ар гу-
мен ти ма сва ког да на су ту кли аген те та ко, да им ни је оста ја ло ни шта 

2 Ја ни ћи је По по вић, Још ни сам био пе чен; Пла мен, При шти на, 1930, стр. 27–34.
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дру го не го да узму ка пу и оду от ку да су и до шли.“ Про паст Илин ден-
ског устан ка још ви ше је оја ча о на па де на Ср бе, ово га пу та на ро чи то 
че та ма ко ми тет ске ор га ни за ци је ВМРО.

„Да је бор ба про ду же на у том мир ном прав цу, ви ше је но си гур но, 
да би бу гар ски аген ти за ма ње вре ме на иза шли из Ма ће до ни је но 
што им је тре ба ло да се у њој угње зде. Али они, у тој не во љи, узе ше 
дру гу так ти ку. У ме сто пе ра, ре чи и исто риј ских фа ка та, при бе го ше 
пу шци, но жу и бом би. За ту свр ху уста но ви ше ору жа не че те под име-
ном „ко ми те“. И те ко ми те су, ка мом и кур шу мом, има ли да одр же 
бу гар ско име у Ма ће до ни ји. Њи хо вим уста но вља ва њем је на сту пио 
ужа сан те рор, и, за не ко ли ко го ди на те ак ци је, мно ги срп ски све ште-
ни ци, учи те љи и углед ни гра ђа ни пла ти ше гла вом за сво ју на ци о нал-
ну свест.

Ста ње по ста де ве о ма кри тич но. И не са мо што се ни је мо гло да ље у 
за до би ја њу и бу ђе њу на шег на ро да – не го је, по сле то ли ко да тих на-
ци о нал них жр та ва, био у пи та њу и оп ста нак оно га што се већ има ло. 
И шта са да? Да се ка пи ту ли ра пред ору жа ним ко ми та ма, или – да се 
од го во ри истом ме ром?

На род, са учи те љи ма и све ште ни ци ма за јед но, био је за ово дру го. 
Али по зва ни у сло бод ној Ср би ји су за ду го окле ва ли да при хва те ову 
оправ да ну же љу. Тек ка да је да ра пре ва зи шла ме ру и до шло се до 
ћор со ка ка, при хав ти ло се ово, и – у је сен 1904. го ди не по ја ви ше се 
пр ве на ше на о ру жа не че те, пред во ђе не, ве ћим де лом од са мих учи-
те ља...“3

Ја ни ћи је По по вић је и сам, још као уче ник Учи тељ ске шко ле у Ско-
пљу, у за вр шном раз ре ду, до бро упам тио тре нут ке смрт не опа сно сти, 
ка да су са зна ли да им пре ти опа сност од бу гар ских те ро ри ста, да ће 
да диг ну у ва здух Ин тер нат, и то но ћу, ка да уче ни ци спа ва ју. „Ове, 
1905. го ди не Бу га ри по бе сне ше у свом ко мит ском ра ду. Те рор и уби-
ства су пре ва зи шла сва ку ме ру. Ма ја ме се ца хте до ше наш пан си о нат 
ба ци ти бом ба ма у ва здух, али је на ша упра ва са мо за дан ра ни је до-
зна ла за њи хо ву на ме ру и на о ру жа ла, по ред два га ва за још и че ти ри 
слу ге, а од ра сли ђа ци, по два де сет на бро ју, по три са та но ћу смо де-
жу ра ли на из мен це по отво ре ној авли ји, на рав но не у го ми ли, а на зи-
до ви ма дво ри шта по ста ви ли де се так ве ли ких фе ње ра те је свуд око-
ло пан си о на та би ло осве тље но, да се не би по по мр чи ни до ву кли и 
уба ци ли бом бе. Ова ко смо се чу ва ли док се ни смо раз и шли ку ћа ма.“4

Уочи до ла ска Ја ни ћи је вог за учи те ља у Ку че ви шту, бу гар ске ко ми те 
су по у би ја ле мир не се ља ке, ни кри ве ни ду жне. „Го ди не 1904. но-
вем бра 23, са мо из Ку че ви шта бу гар ске су ко ми те уби ли че тво ри цу: 
Мла де на Мар ко ви ћа, Ла за ра Бо ји ће ви ћа, Пе ру Би гу ло ви ћа и Пе шу 
Ко ње ви ћа.“5 А ка да су се ма ту ран ти, по сле по ло же не ма ту ре у Учи-
тељ ској шко ли у Ско пљу спре ма ли да иду ку ћа ма, њи хов друг из се ла 
Гер ма на до би ја пи смо од свог још пре о ста лог оца, јер су бу гар ске 

3 Исто, стр. 27–28.

4 Ја ни ћи је По по вић, Мој мла ди жи вот, ру ко пис, ар хи ва Ја ни ћи је вог си на Ди-
ми три ја у Бе о гра ду, стр. 118.

5 Исто, стр. 228–236.
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ко ми те ма са кри ра ли це лу ње го ву по ро ди цу (мај ку, бра та, се стру и 
сна ху), са мо за то што је њи хов син оти шао у срп ску шко лу.6

Ре ђа ли су се зло чи ни бу гар ских те ро ри ста по Ма ке до ни ји, па да ле 
су гла ве срп ских учи те ља, све ште ни ка, али и не ду жних срп ских по-
ро ди ца. Ја ни ћи ја је, из гле да, нај ви ше по тре сла смрт ко ле ге Пе тра 
Ба љо ше ви ћа, ро дом из Ве ли ке Хо че у Ме то хи ји и ње го ву му че нич ку 
смрт је опи сао нај пр во, у свом ру ко пи су „Мој мла ди жи вот“, али та-
да још ни је на ла зио сна ге да опи ше, или бар по ме не, дру ге сво је ко-
ле ге ко ји су уби је ни од стра не бу гар ских ко ми та и дру гих бу гар ских 
те ро ри ста, али је упи сао као сво ју оба ве зу да о њи ма на пи ше, као се-
ћа ње на смрт не ду жних ко ле га, по ги ну лих од бу гар ских те ро ри ста и 
пла ће них зли ко ва ца. „Ни су са мо ове жр тве од стра не учи те ља. Би ће 
их још, и ја ћу их на сво ме ме сту из не ти.“7

Овај за пис Ја ни ћи је је сма трао за ве том пред се ни ма сво јих на стра да-
лих дру го ва и ко ле га и он је тај за вет, као све ту оба ве зу, ча сно из вр-
шио. Свој ру ко пис Мој мла ди жи вот за вр шио је 1919. го ди не,8 али он 
ни је об ја вљен, јер, иако је Ја ни ћи је на пи сао Мој мла ди жи вот, ње га 
је пи сао сво јој та да ма ле ној де ци, да би ка да од ра сту мо гли да про чи-
та ју исти ну о сво јим ро ди те љи ма.9 По сле је за вр шио пи са ње ро ма на 
Љу бав јед ног учи те ља и учи те љи це,10 али свој дуг пре ма па лим дру го-
ви ма ни је за бо ра вљао.

Пи сао је и при по вет ке о сво јим дру го ви ма и опи си вао сво ја се ћа ња и 
исти ни те при че о њи хо вом ра ду и стра да њи ма. Го ди не 1930. сло жио 
је те ру ко пи се и об ја вио их сам, о свом тро шку, као збир ку при по ве-
да ка под на зи вом Пла мен.11 У збир ци је 26 при по ве да ка. Од тих 26 
са мо су две об ја вље не пре из ла ска из штам пе збир ке Пла мен: Још ни-
сам био пе чен12 и Од бра та по моћ тра жим.13 Од 26 при по ве да ка три 
су ве за не за дру ге сре ди не.14 Оста ле, њих 23, ве за не су за Вар дар ску 
Ма ће до ни ју и срп ске учи те ље, све ште ни ке и ви ђе ни је Ср бе и њи хо ве 
по ро ди це и њи хо ва стра да ња од бу гар ских ко ми та и дру гих пла ће-
ни ка и зли ко ва ца ко ји су слу жи ли Бу гар ској ег зар хи ји, Дво ру бу гар-
ском, Вла ди, ВМРО-у (Вр хо ви сти ма), слу же ћи не прав ди и мра ку.

6 Исто, стр. 117–118.

7 Исто, стр. 228–144.

8 Ру ко пис Мој мла ди жи вот, у ко јем је опи сао свој жи вот од ро ђе ња до смр ти су-
пру ге Пе три је, сма трао је породичним до ку мен том и на ме нио га је сво јој де ци, 
ко ја су та да би ла ма ла, ка да од ра сту да про чи та ју и са зна ју о сво јим ро ди те љи-
ма: ко су, шта су ра ди ли и ка ко су жи ве ли.

9 Исто. Ме ђу тим, тај ру ко пис од хи ља ду стра ни ца са др жи дра го це не по дат ке и 
о ра ду ње го вом и ње го ве су пру ге Пе три је у Вар дар ској Ма ће до ни ји.

10 По да та ка о жи во ту и ра ду ње го вом и ње го ве су пру ге Пе три је са др жи и ње гов 
ро ман у ру ко пи су: Жи вот јед ног учи те ља и учи те љи це, ко ји, нажа лост, још ни је 
об ја вљен.

11 Ја ни ћи је По по вић, Пла мен, При шти на, 1930. го ди не.

12 Ј. По по вић, Пла мен, при ча: Још ни сам био пе чен, стр. 27–34.

13 Исто, при ча Од бра та по моћ тра жим, та ко ђе у збир ци Пла мен, стр. 106–111.

14 Три при че из збир ке Пла мен опи су ју Ар на у те у Ја ни ћи је вом за ви ча ју, Ко со ву.
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У Ја ни ћи је вој збир ци при по ве да ка Пла мен, од њих 23 мо гу се узе ти 5 
при по ве да ка у ко ји ма су опи са на ди рект на стра да ња глав них ју на ка 
ових при по ве да ка, где је опи са на њи хо ва му че нич ка смрт. Нај је зи-
ви ја је смрт Ја ни ћи је вог зе мља ка Пе тра Ба љо ше ви ћа, па ће мо, због 
огра ни че ног про сто ра за овај при лог узе ти ово га пу та са мо тих пет 
при ме ра, ко ји ће нај бо ље илу стро ва ти јед но вре ме бу гар ских за блу-
да, ко је пра ти стра хо ви та и не за пам ће на му че ња не ду жних љу ди и 
мир ног ста нов ни ка Вар дар ске Ма ке до ни је, са мо за то што су би ли 
Ср би и ни су хте ли да се по бу га ре.

Све су при по вет ке у збир ци Пла мен сло же не хро но ло шки у вре ме ну 
од 1904. до 1912. го ди не. Нај ви ше их је, ипак, с по чет ка овог пе ри о-
да, ка да је те рор бу гар ских ко мит ских че та био нај ја чи и нај су ро ви ји. 
Али, по чео је да по пу шта ка да се Ср би ја окре ну ла сво ме на ро ду и 
у Вар дар ској Ма ће до ни ји. Ја ни ћи је је пра тио и од но се Ср би је пре-
ма овим кра је ви ма и о то ме је имао сво је ми шље ње. „Кад се Ср би ја 
отре зни ла и по че ла да ша ље сво је кон зу ле у Тур ску и отва ра срп-
ске шко ле на род је по чео да при ма срп ске учи те ље и све ште ни ке, 
ски да ју ћи ја рам Ег зар ха та бу гар ског, ко ји им је си лом на мет нут у 
вре ме кад Ср би ја ни је по ми шља ла на ове кра је ве. Бу га ри ни ка ко ни-
су мо гли ло јал ним сред стви ма да спре че ово пре ла же ње на срп ску 
стра ну, за то при бег ну те ро ру. Обра зо ва ли су на бу гар ској те ри то ри ји 
„ко ми те те (че те) и ши ља ли их у Ма ће до ни ју да си лом оруж ја за др-
жа ва ју пре лаз се ла на срп ску стра ну, као и да при си ле пре шав ше да 
се на но во вра те у бу гар ско кри ло цр кве и на род но сти. У том сме ру 
ко ми те су на па да ли но ћу или да њу срп ска се ла и нај бо ље, нај ви ђе ни-
је љу де уби ја ли, а на ро чи то све ште ни ке и учи те ље, да би на тај на чин 
обез гла ви ли се ло, за стра шив ши га и пре ве ли на сво ју стра ну. Овом 
те ро ру ни је би ло кра ја. Не ма срп ског се ла где ни је пла ти ло сво је име 
Ср бин, са по не ко ли ко нај ви ђе ни јих сво јих љу ди, по пом или учи те-
љем. И кад би се при ку пи ли по да ци име на тих муч ки из ги ну лих Ср ба 
за срп ско име, мо гла би се на пи са ти чи та ва књи га са сто ти на ма стра-
ни ца, али то се ов де не мо же уне ти...“15

У пр вој од ових пет из дво је них при по ве да ка по же сти ни бу гар ских 
ко ми та, Ја ни ћи је опи су је слу чај сво га школ ског дру га од мо мен та 
ка да до би ја пи смо од сво га оца, је ди ног пре жи ве лог чла на ње го ве по-
ро ди це, ко ја је сва стра да ла, а стра дао би и отац да ни је био те но ћи 
у во де ни ци. То је при по вет ка с на сло вом Ђер ман ски цар. Ја ни ћи јев 
школ ски друг, ко ји са Ја ни ћи јем за вр ша ва шко ло ва ње за учи те ља у 
Учи тељ ској шко ли у Ско пљу, у мо мен ту спрема ња за од ла зак ку ћи 
у се ло Гер ман, до би ја оче во пи смо о ка та стро фи њи хо ве по ро ди це 
и опо ме ну и мол бу упу ћу је си ну да се не вра ћа ку ћи, да и он не би 
стра дао од бу гар ских ко ми та. Ка да њи хов друг Ди ми три је Јо ва но вић, 
из се ла Ђе рма на из око ли не Пре ше ва про чи та оче во пи смо ска ме ни 
се, и та да, ви де ћи да је због пи сма, је дан од ње го вих дру го ва са ги ње 
се, узи ма ис па ло пи смо из уко че но га дру га и чи та на глас:

„Дра ги си не,

Опро сти што ти ра ни је ни сам ја вио. Ни сам хтео ми сли да ти од вра ћам 
од тво јих пред ме та. Сад си већ за вр шио са ис пи том и ево ти ја вљам.

15 Ја ни ћи је По по вић, Мој мла ди жи вот, ру ко пис, стр. 233–234.
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Но ћу 12. ма ја 1904. го ди не, бу гар ске ко ми те, њих де вет, под вођ-
ством не ко га Трп че, на па ли су нам ку ћу и уби ли су нам: чи чу Ки-
та на, бра та Сто шу, сна хе Ани цу и То до ру, и те чу Ка ран фи ла. Он је 
те но ћи био код нас у го сте. Мај ку тво ју, Ми љу, ра ни ли су но же ви ма 
на осам ме ста и је два је оста ла жи ва. Ја те но ћи ни сам био ку ћи, био 
сам у во де ни ци, те сам из бе гао ту не сре ћу. Са да оче ку ју те бе. И те бе 
да уби ју. За то те мо лим, си не, не мој до ћи ку ћи. Оста ни у Ку ма но ву. 
По сла ћу ти но вац. По слу шај ме. По здра вља те твој отац Јо ван Спа-
сић, зе мљо рад ник.“16

У дру гој при по ве ци, Жр тва ду жно сти,17 Ја ни ћи је је опи сао злу суд-
би ну сво га зе мља ка Пе ру Ба љо ше ви ћа, ро дом из Ве ли ке Хо че у Ме-
то хи ји, учи те ља у се лу Не жи ло ву, у ве ле шком кра ју. Ре вол ти ран на 
звер ства бу гар ских ко ми та, ова ко по чи ње сво ју при по вест о Пе тру, 
од ми ло ште зва ном Пе ра Ба љо ше вић: „Ми слим да на зе мљи ни ко 
ни ко га ни је ви ше мр зео, не го што су бу гар ске ко ми те мр зе ли срп ске 
учи те ље у Ма ће до ни ји. А има ли су ва ла, и ра шта. Бу га ри су хте ли 
на сил но оти ма ти и при сва ја ти на ша се ла и гра до ве, на ше љу де, на ше 
ста ри не и све ти ње. А учи тељ је био тај ко ји је пр ви стао на бра ник. 
Нај пре реч ју. По том пу шком. Не дâ он сво је. Бу га рин хо ће и на ср ће. 
А ко на ср ће на ту ђе, тај скру пу ла не ма, ми ло сти не ма, па ни Бо га ни 
ве ре. Он он да по ста не звер ко ја ни за шта дру го не зна, већ са мо за 
плен и крв. А срп ска крв као да је би ла спе ци јал но оми ље на бу гар-
ским ко ми та ма. За њом су жу де ли. Над њом су пи ро ва ли и ли ко ва-
ли.“18 Пе тар Ба љо ше вић јед ном по шао из Ве ле са код по па Ата на са 
Чу ре ви ћа, али ка ко је овај био оти шао у се ло Га бров ник, па је мо рао 
да иде та мо, али би ло је већ пред ве че, а мо рао је да иде кроз опа сну 
уску кли су ру. За у ста вља ли су га, али он им ре че: „Ду жност не зна 
за ноћ“, од лу чио је Пе ра учи тељ, и по шао је.“19 С њим је по шао Пе-
ра по љак. „Ишли су оба зри во. На по пу та, у јед ној ја ру зи, од јед ном 
при ме те за се ду бу гар ских ко ми та. Оче ки ва ли су по па Ата на са да се 
из Га бров ни ка вра ти. Па кад је на и шао учи тељ, до бро до шао и он! А 
по па ће доц ни је.“20

Ка ко Пе тар учи тељ и Пе ра по љак ни су хте ли да се пре да ју, по че ла је 
бор ба, јер су и Пе тар и Пе ра би ли на о ру жа ни. Њи ма је по не ста ја ло 
му ни ци је, па дао је мрак, а Пе тра Ба љо ше ви ћа ра не ко ми те. Учи тељ 
је два успе да упу ти Пе ру по ља ка у нај бли же се ло за по моћ, али ко ми-
те са вла да ју учи те ља Ба љо ше ви ћа, ко ји ви ше ни је имао му ни ци је, и 
од мах га, она ко ра ње ног у но гу, од не су у обли жње се ло Би стри цу. „У 
Би стри ци су ску пи ли це ло се ло и пред сви ма учи те ља ре дом ја ха ли. 
„Ди-и-и!... срп ско ма га ре, иди си ар но...“ ви као је ја хач, а дру ги са 
стра не су га бо ли но жем. На род се је згра ња вао и окре тао гла ву да 
не гле да по ни же ње и му ке јед ног ра ње ног учи те ља. То њи хо во са у че-

16 Гер ман ски цар, Пла мен, стр. 25.

17 Жр тва ду жно сти, исто у збир ци Пла мен, стр. 37–41.

18 Исто, стр. 37.

19 При ча Жр тва ду жно сти, Пла мен, стр. 39. 

20 При ча Жр тва ду жно сти, Пла мен, стр. 39. † По па Ата на са су убили од мах, 
на Св. Пет ку у са мом ње го вом Ора хо вом Ду бу. С њи ма и Ана ста са Пле вен ског, 
се ља ка из Те о ва.
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шће ни је оста ло не за па же но, те им вој во да под вик ну: „Кој си го жа ли 
– мо же да го за ме ни... – Да! вој во до, за ме ни ће ме овај на род, али не 
ова ко, већ спу шком про ти ву, да стре се са се бе ја рам и не гле да ви ше 
ва ша чу да и по ко ре...“ по но сно и сме ло им до вик не Пе ра. Вој во да га 
на то лу пи кун да ком у гру ди и чет ни ци ма на ре ди: „Те рај те ово ку че 
одав де и во ди те му ра бо ту...“ Чет ни ци су га из ве ли ван се ла. Ра ку ис-
ко па ли ње му на очи глед – ма ле ну и уза ну, а по том су му се кли део по 
део те ла, ме та ли у ра ку и за тр па ва ли га. То је би ло 7. сеп тем бра 1905. 
го ди не.“21

Тре ћа при по вет ка од ових пет но си на слов Па три о та.22 У њој је Ја-
ни ћи је опи сао украт ко суд би ну си ро че та Гли го ри ја Ђор ђе ви ћа. Ње га 
при хва та све ште ник Ата нас Ци ка ре вић и шко лу је га. Био је школ ски 
друг Ја ни ћи јев у Учи тељ ској шко ли у Ско пљу. Јед но га да на ја ви ше му 
да су бу гар ски ко ми ти муч ки уби ли ње го вог до бро тво ра све ште ни ка 
Ата на са Ци ка ре ви ћа. Гли го ри је Ђор ђе вић је ор га ни зо вао, са сво јим 
дру го ви ма, па ра стос по ги ну лом све ште ни ку, али ди рек тор шко ле не 
до зво ли то, па ње го ви од у ста ше, али Гли го ри је не од у ста, већ одр жа 
па ра стос. Он да Гли го ри ја ис кљу че из ин тер на та и уки ну му сти пен-
ди ју, али га при хва ти је дан про фе сор њи хо ве шко ле и он за вр ши Учи-
тељ ску шко лу. Го ди ну и по да на је био учи тељ, али не мо га ше ви ше 
да из др жи, а да не осве ти сво га до бро тво ра, по па Ата на си ја. Оти шао 
је у чет ни ке. „Под вођ ством Ђу ре Ива ни ше ви ћа, Цр но гор ца, срећ но 
су сти гли у Ма леш. Бе ро во и Ра те во су их при ми ли као озе бло сун це. 
Али та њи хо ва ра дост бе ше крат ка. Бу гар ски аген ти про ка за ше че ту 
вла сти ма. Аске ри је оп ко ли ше са три стра не, са че твр те оче ки ва ли 
су их бу гар ске ко ми те. Што не по ги ну од ве ли ког бро ја аске ра, по ги-
ну од ко ми та. Гли го ри је је пао од кур шу ма бу гар ског вој во де Чер но-
пе је ва. Уми ру ћи, до вик нуо је ово ме: „Не ли куј, Бу га ри не, и опет ће 
Ма леш би ти наш...“23

У че твр тој при по ве ци, Кр вав по клон,24 је опет по тре сна при ча о срп-
ском учи те љу, ко је га те шко ра не бу гар ски ко ми ти уочи са ме свад бе 
учи те ље ве. Јед на иди лич на сли ка отам њу је хи ци ма из ре вол ве ра бу-
гар ских уби ца, да би се, на кра ју, по сле учи те ље вог оздра вље ња, вра-
ти ла сре ћа угро же них мла де на ца. Има у овој при чи и не ке сим бо ли-
ке. Ова ко по чи ње при по вет ка: „Пе так је. Ок то бар 24, го ди на 1906. 
Дан је се њи. Ве дар. Под при леп ским сун цем то пао, мио и при ја тан. А 
у ку ћи Ми ла на Ко ва че ви ћа, учи те ља, све је ве се ло и ужур ба но. Чи-
сти се, ме те и спре ма на све стра не. У не де љу ће би ти свад ба. Же ни се 
Ми лан. Ала ће би ти ве се ља! Срп ског!... За де вој ку ће се ићи ко ли ма. 
Чак у Би тољ. Та мо је де вој ка. Она Шу ма дин ка, а ње ни ста ри – Цр но-
гор ци, пле ме Ка ди ћа. У Би то љу је код сво га те че, Јо ва на Ћир ко ви ћа, 
про свет ног ре фе рен та. И она је ужур ба на, ве се ла. Са мо још два да на 
па ће би ти див но ује ди ње ње – Шу ма дин ка и Ма ће до нац!... Та ко они 
са ња ху... Али ђа во не же ли то њи хо во ује ди ње ње и пле те им цр ну 
мре жу...“25

21 Исто, стр. 40–41.

22 Исто, Па три о та, стр. 48–50.

23 Исто, стр. 50.

24 Исто, Кр вав по клон, стр. 73–75.

25 Исто, стр. 73.
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Ми лан је по шао у чар ши ју да ку пи још не ке по треп шти не за свад бу. 
Ишао је опре зно. Али, ка да је био код шко ле у ко јој ра ди, за гр ме ли 
су пуц њи из ре вол ве ра. Пао је по го ђен од се дам ме та ка, от по за ди. 
„Ми лан је ро дом из При ле па. Свр шио је срп ске шко ле. Од 1903. г. 
учи те љу је у При ле пу. Млад, здрав, ва трен и оду ше вљен пр ко сио је 
бу гар ским на јам ни ци ма, као и сви оста ли ње го ви дру го ви. Срп ска 
ми сао у При ле пу све ви ше се ши ри ла. На род бу дио. Бу гар ски аген ти 
су бе сне ли – оча ја ва ли. И да би на пре дак срп ски – бу ђе ње на ро да – 
спре чи ли, тре ба ло је, по њи хо вом бол ном ве ро ва њу и на ви ци но вих 
жр та ва, но вих срп ских гла ва. Гла ва осни ва о ца срп ске шко ле, То до ра 
поп Ан ти ћа, одав но је па ла. „Те за ку чи ња се не се ћат ви ше...“ И од-
лу ка је па ла. Ово га ре да на Ми ла на. А доц ни је, ни Или ја поп Ан тић, 
књи жар, што ши ри „ср бо ман ска та кни га...“, ни Иван Џам ба зо вић, 
хо те ли јер што при хва та „Ср бо ма ни те“, не уто ли ше њи хо ву жеђ...“26

Ми лан Ко ва че вић, срп ски учи тељ у При ле пу, је два је пре жи вео. Опе-
ри сан је шест пу та и оздра вио је по сле де вет ме се ци ле жа ња у по сте-
љи. Оже нио се сво јом во ље ном Шу ма дин ком.

Ово је је ди на Ја ни ћи је ва при по вет ка, од ових пет, у ко јој не уми-
ре срп ски учи тељ или све ште ник или ко од Ср ба чла но ва по ро ди це 
срп ског учи те ља, све ште ни ка или ви ђе ни јег чо ве ка ко ји не ће да се 
по бу га ри.

По след ња од ових пет при по ве да ка, Три дру га,27 опи су је тро ји цу нај-
бо љих школ ских дру го ва, у су сед ним се ли ма, гра нич ним са се ли ма у 
ко ја су до ла зи ле че те бу гар ских ко ми та. Јед но га да на учи тељ То дор 
Ми ха и ло вић, ро дом из Те то ва, био је по слов но у Ку ма но ву. Вра ћао 
се у сво је се ло за не ким аске ри ма, али се одво јио од њих ус пут, а ка-
да се на шао на уса мље ном и за кло ни том ме сту од по гле да, на и шао 
је на за се ду. Био је то је дан Ар на у тин, ко ји је, ка ко се ка сни је от кри-
ло, за но вац ко ји је до био од Бу га ра тре ба ло да уби је сву ову тро ји цу 
школ ских раз ред них дру го ва. Пр ви је, ето, слу чај но, на и шао учи тељ 
То дор. „Од аске ра је од ма као за чи тав сат. Сам. Сло бод но. Без стра ха. 
Али, по пев ши се на ви со ра ван, из ме ђу Про јев ца и Мла дог На го ри-
ча на, ода кле се ни јед но обли жње се ло не ви ди, хо те ћи да за о кре не 
иза јед не оку ке, пред њим је, не ви ђе но, пла ну ла са мо јед на пу шка: 
„Бум!“, крат ко и тан ко. Мо мен тал но се је до хва тио јед ном ру ком за 
сто мак, дру гом за кич му ви ше кр ста. Те лом му је про стру јао не ки 
го ру ћи пла мен... За њи хао се и с ко ња пао на пут... Од њи хан у Те то-
ву ме ђу Тур ци ма и Ар на у ти ма и вас пи тан у срп ској шко ли, жив це је 
имао че лич не. Ни ја ук нуо са да ни је... Са мо се је ре вол ве ра ма шио и 
је два гла ву ма ло по ди гао да ви ди ко га то уби. На два де се так ко ра ка 
пред њим, као кроз ма глу спа зио Ар на у ти на по ља ка про јев ског, где 
са бр зо мет ком сто ји и као звер га по сма тра... Ви део је да же ли и да га 
опљач ка... На ни ша нио је. На ган је пла ну... са мо јед ном... То ли ко му 
је са мрт ни ро пац до зво лио... Па ипак, Ар на у тин се за љу љао и пао... 
„Ах, изе де ме!... мај ку ту ка ур ску“... ја ук нуо је.

То дор је, као кроз по мр чи ну, ви део ње гов пад и као кроз сан чуо ње-
гов ја ук... Због то га му је, не ки бла же ни осме јак про шао пре ко уса на... 
Та ко је скло пио очи...“28

26 Исто, стр. 75.

27 Три дру га, стр. 81–84.

28 Исто, стр. 83–84.
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Аске ри су угле да ли на пу ту мр тво га То до ра, ја ви ли ње го вом дру гу 
и до шли су из се ла и од не ли га, па је су тра дан са хра њен. Ар на у тин, 
ра њен у кар лич ни зглоб скло нио се пу зе ћи до шу ме, а он да је до-
звао сво је се ља ке и они су га од не ли у Ку ма но во на ле че ње. Ле чио 
се у Ку ма но ву, тај но. То ма и Ар се ни је, То до ро ви дру го ви учи те љи, 
тра га ли су за ра ње ним Ар на у ти ном, от кри ли где се ле чи, при ја ви ли 
вла сти ма па је Ар на у тин ухап шен. „У Ку ма но ву се при ват но ле чио 
од ра не у кар лич ном згло бу де сне но ге, од кур шу ма То до ро вог на-
га на. Про на ђен. Ухап шен, у за тво ру но га му се ин фи ци ра ла. Смрт 
на гло до ла зи. Гре шник мо ли за ис по вест пред кај ма ка мом. „Не ка ми 
Алах опро сти. При зна јем, убих То до ра на прав ди Бо га. На го во ри ше 
ме Бу га ри. И пла ти ше ми. Де сет ли ра“ И још по де сет су ми да ва ли 
за оно га у Ја чин цу и Стре зов цу. Али, ето, не да де Бог. Бог им до са дио, 
Бу га ри ма...“ То је ре као и из да ну.“29

Ја ни ћи је је по зна вао и из сво га за ви ча ја да Ар на у ти вр ше и уби ства 
за па ре, без ика квог лич ног или ка квог дру гог раз ло га, узи ма ју ћи то 
као је дан од из во ра при хо да, али га је и то уве ра ва ло у око ре лост и 
без об зир ност бу гар ских те ро ри ста.

Збир ка при ча Ја ни ћи ја По по ви ћа Пла мен пру жа вер ну сли ку при-
ли ка у Вар дар ској Ма ће до ни ји и усло ва жи во та Ср ба у Вар дар ској 
Ма ће до ни ји на по чет ку ХХ ве ка, у оно ли кој ме ри у ко ли кој се мо-
же оче ки ва ти од јед ног пи сца исти ни тих при ча, раз у ме се, узе тих из 
сво јих се ћа ња на до ба сво га учи те ље ва ња.

Ср би ја је на по чет ку ХХ ве ка сре ђи ва ла сво је уну тра шње при ли ке, 
ски да ла са пре сто ла ди на сти ју Обре но ви ћа и усто ли ча ва ла ди на сти-
ју Ка ра ђор ђе ви ћа. Жи вот Ср ба оста лих у роп ству под Тур ском, од 
срп ско-тур ских ра то ва осам де се тих го ди на ХIХ ве ка, био је по ти снут 
у дру ги план, али не за то што он ни је за слу жи вао пр во ме сто и био 
у цен тру по ли ти ке Ср би је у спољ ној по ли ти ци, ка ко је то по не ка да 
из гле да ло. Уну тра шња по ли ти ка и учвр шће ње но ве ди на сти је је то 
на ме та ло, јер се сти цао ути сак да су Ср би би ли пре пу ште ни са ми-
ма се би. Ср би под Тур ском су ску по пла ћа ли сул та ну и Пор ти сво ју 
не ло јал ност у ра то ви ма Ср би је са Тур ском. Тур ска ни је по што ва ла 
до го вор са Ру си јом о ам не сти ји за све Ср бе из Цар ства ко ји су би ли 
не ло јал ни гра ђа ни Тур ске. Бу га ри су, го то во као и увек, ко ри сти ли 
нај не по вољ ни ји мо ме нат да на па ко сте Ср би ји и Ср би ма у Тур ској 
и би ли су пра ви са ве зни ци Тур ске у об ра чу ну са Ср би ма у Тур ској. 
До та да ни су мо гли, ни уз све срд но за ла га ње Ег зар хи је, да на у де Ср-
би ма у Тур ској, ни у по гле ду цр кве ном ни на по љу школ ства. Срп-
ске шко ле су отва ра не и нор мал но су ра ди ле. Бу га ри за ци ја, ко ју је 
мар љи во спро во ди ла Ег зар хи ја, ни је ус пе ла, па се он да при шло опа-
ким ме ра ма: на си љем, про го ном срп ских учи те ља и све ште ни ка, а 
за тим и уби стви ма он да шњих Ср ба ко ји се ни су мо гли од ре ћи сво је 
на ци о нал не при пад но сти и ко ји ни су хте ли да се по бу га ре. На стао 
је ве ли ки, не за пам ћен те рор над Ср би ма у Вар дар ској Ма ће до ни ји. 
Ег зар хи ја је са свим би ла по мах ни та ла у сво јој те ро ри стич кој ра бо ти.
Осно ва ла је ко мит ске че те у зе мљи и уба ци ва ла их у Вар дар ску Ма-
ће до ни ју, где су оне, у са рад њи са оста лим срп ским не при ја те љи-
ма, са ВМРО, вр хо ви сти ма, Ар на у ти ма и с ким још не, се ја ле смрт 

29 Исто, стр. 84.
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и вр ши ле не чу ве ни те рор над срп ским ста нов ни штвом. По че так тог 
без у мља Бу гар ске ег зар хи је, ко ја је ра ди ла у нај те шњој ве зи и уз по-
моћ Дво ра и Вла де у Со фи ји, Вр хо ви ста и дру гих пла ће ни ка, нај бо ље 
је опи сао по чет ком осам де се тих го ди на ХIХ ве ка и пред сво ју смрт 
ве ли ки за ду жби нар и срп ски пр вак из При зре на, Си ма Ан дре је вић 
Игу ма нов у јед ној књи жи ци, на пи са ној Срп ској Вла ди и ве ли ким 
европ ским си ла ма, Са да шње не срет но ста ње у Ста рој Ср би ји и Ма-
ке до ни ји, ко ја је плод за кљу ча ка срп ских пр ва ка из Ста ре Ср би је и 
Ма ке до ни је.30 Он је ука зао на глав ног крив ца за та кво не сно сно ста-
ње под Тур ском, али је окри вио као глав ног крив ца Тур ску, сул та на 
и Пор ту, и Ар на у те, ко ји су спро во ди ли њи хо ву по ли ти ку на це лом 
про сто ру Ста ре Ср би је и За пад не Ма ке до ни је. Бу гар ска ег зар хи ја је 
од мах на кон об ра чу на Ту ра ка са Ср би ма у Ца ре ви ни на ва ли ла на 
При зрен ску бо го сло ви ју са на ме ром да је по сва ку це ну при сво ји и 
Србе и на Ко со ву и Ме то хи ји по бу га ри.31 Ср би су до бро зна ли сво-
је ве ков не не при ја те ље и по вер ској и по вла да ју ћој ли ни ји, чак су 
зна ли и за сво је пра во слав не хри шћа не Гр ке да ра де на по гр ча ва њу 
Ср ба под Тур ском, и опи ра ли се то ме, па су се бо ри ли за јед но са Бу-
га ри ма да им се да цр кве на не за ви сност и са мо стал ност, оче ку ју ћи 
то исто и за се бе, али су би ли из не на ђе ни обр том Бу гар ске ег зар хи је, 
ко ја се на нај под му кли ји и нај звер с ки ји на чин окре ну ла про тив Ср ба 
у Тур ској и сву сво ју ак тив ност под ре ди ла од на ро ђа ва њу Ср ба под 
Тур ском и њи хо вом по бу га ри ва њу. Ср би у Тур ској су се на шли по сле 
срп ско-тур ских ра то ва и Бер лин ског кон гре са у нај те жој си ту а ци ји, 
јер су тур ске вла сти по хап си ле на сто ти не срп ских учи те ља, све ште-
ни ка и ви ђе ни јих Ср ба и осу ди ли на ро би ја ње у тур ским ка за ма ти ма 
у Тур ској, ода кле се ма ло ко жив вра тио. На ис то ку, пре ма Бу гар ској, 
Бу гар ска ег зар хи ја, ко ри сте ћи по го дан мо ме нат, кре ће у рас те ри ва-
ње и уни ште ње срп ских све ште ни ка и срп ских учи те ља и шко ла, са 
при ти ском на ста нов ни штво, с на ме ром да га од на ро ди и по бу га ри. 
На ста је у Вар дар ској Ма ће до ни ји не за пам ћен те рор над Ср би ма.32 
Срп ска Вла да као да је до ве де на пред свр шен чин: пре пу шта Ср бе у 
Тур ској на ми лост и не ми лост тур ских вла сти и Ар на у та и Бу гар ске 
ег зар хи је и ње них ко мит ских че та и дру гих те ро ри ста и пла ће ни ка. 
У тој по ди вља ло сти Ег зар хи је на уда ру ње ном на шла се При зрен ска 
бо го сло ви ја, и то у тре нут ку ка да су у њој оста ли са мо ђа ци и је дан 
на став ник, ко ји је био и рек тор, и упра ви тељ ин тер на та, и про фе сор 
ко ји је сам др жао све ча со ве, ка ко се не би шко ла уга си ла.33 Све је ра-
ђе но по до го во ру срп ских не при ја те ља, син хро ни зо ва но, уз све срд ну 
по моћ тур ских вла сти. 

Ср би ма под Тур ском пре ти ло је ис тре бље ње у свим обла сти ма и они 
су се ма сов но жа ли ли и тра жи ли за шти ту сво јих жи во та, сво га име-
на и је зи ка. Би ло је, што се ка же, до го ре ло до но ка та. И он да ка да 

30 Игу ма нов, Си ма Ан дре је вић, Са да шње не срет но ста ње у Ста рој Ср би ји и Ма-
ке до ни ји, у књи зи Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852–1912, СКЗ, Бе о град, 
1988, стр. 71–106.

31 Ђор ђе Кам пе ре лић, у ли сту „Ма ће до ни ја“, бр. 12, 13, 14, 1897. и у „Пра во сла-
вљу“, бр. 2. и 3, 1937. го ди не.

32 Исто. 

33 Исто.
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су бу гар ске ко мит ске че те и оста ли пла ће ни ци нај ја че на ср ну ли на 
њих, не ште де ћи по ро ди це од уни ште ња уко ли ко ње ни чла но ви ни су 
хте ли да се по бу га ре. На лет је за пре тио за ти ра њем срп ско га име на 
у Вар дар ској Ма ће до ни ји. И тек та да, ка да је и Срп ска вла да у Бе-
о гра ду ви де ла сву озбиљ ност си ту а ци је у ко јој су се на шли Ср би у 
Вар дар ској Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји, осно ва ла је сво је кон зу ла те 
у ве ћим гра до ви ма, у се ди шти ма ви ла јета. Тај по тез је из ме нио си ту-
а ци ју у ко рист Ср ба, али су ко мит ске че те и да ље ди вља ле у се ли ма 
пре ма Бу гар ској. Ср би су он да за тра жи ли од Ср би је да им одо бри да 
се бра не од уби ца и те ро ри ста с бу гар ске стра не, и ка да им је и то 
одо бре но, он да су они са ми бра ни ли се бе и ус пе ли су. Учи те љи су се 
вра ти ли у сво ја се ла и ва ро ши, у срп ске шко ле, ко је су би ле за тво ре-
не, и њи хов рад је те као нор мал но за она вре ме на, раз у ме се.

Од сред њих шко ла Ср би у Тур ској су има ли са мо јед ну сред њу шко-
лу, и то од 1871. го ди не у При зре ну,34 а он да су, по сле отва ра ња срп-
ских кон зу ла та, осно ва не и дру ге срп ске сред ње шко ле, ме ђу ко ји ма 
је би ла и Учи тељ ска шко ла у Ско пљу, зва на Ида ди ја,35 у ко јој је и Ја-
ни ћи је По по вић за вр шио шко ло ва ње.

Ја ни ћи је По по вић је до бро по зна вао при ли ке у Вар дар ској 
Mаћедонији, јер је II и III раз ред гим на зи је за вр шио у Би то љу, IV у 
Ско пљу и Учи тељ ску шко лу у Ско пљу. И у свом за ви ча ју се жи ве ло 
под Тур ци ма, али ни су има ли Бу га ре за вра том, као ови у Вар дар-
ској Ма ће до ни ји, но су има ли Ар на у те, ко ји су та ко ђе би ли те ро ри-
сти над Ср би ма, уз по моћ тур ских вла сти, уоста лом као и Бу га ри од 
осни ва ња Бу гар ске ег зар хи је. Од 1905. го ди не па до 1912. слу жбо вао 
је у не ко ли ким се ли ма и ва ро ши ма у Вар дар ској Ма ће до ни ји и од-
лич но је упо знао срп ски на род у тим кра је ви ма, за во лео га и бо рио 
се за јед но с њи ма про тив од на ро ђа ва ња и бу га ри за ци је.

Ја ни ћи је По по вић је по ка зи вао свој та ле нат у пи са њу још у вре ме 
школовaња у Ско пљу. На ста вио је да пи ше за но ви не, а он да је по чео 
да об ја вљу је и сво је при по вет ке. Ње го ва збир ка при по ве да ка Пла мен 
је и на ста ла као не ка вр ста ду га пре ма стра да лим школ ским дру го ви-
ма и ко ле га ма учи те љи ма у Вар дар ској Ма ће до ни ји.

Ка да је по свр ша вао мно ге дру штве не, по ро дич не и лич не оба ве зе, 
спре мао се да оду жи и тај дуг. При че ко је је до та да на пи сао о њи ма 
сло жио је и об ја вио у сво јој При шти ни.

Ја ни ћи је ва збир ка Пла мен је на и шла на од зив књи жев не кри ти ке. 
Об ја ви ли су сво је књи жев не крити ке књи жев ни кри ти ча ри у Срп-
ском књи жев ном гла сни ку,36 Ју жном пре гле ду,37 Бе о град ском Жи во-
ту,38 а би ло их је још у ло кал ној пе ри о ди ци.39

34 Вла ди мир Бо ван, При зрен ска бо го сло ви ја, Ниш, 2007. го ди не.

35 Ја ни ћи је По по вић, Мој мла ди жи вот, ру ко пис, стр. 106–107.

36 Срп ски књи жев ни гла сник, 1930, 1. ок то бар.

37 Ју жни пре глед, 1930, бр. 11.

38 Бе о град ски ча со пис „Жи вот“, 1930, књ. VI, стр. 878.

39 Сто јан Ка пе та но вић у ча со пи су „Ко сов ски бо жур“ и др.
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Књи жев на кри ти ка је по здра ви ла књи гу при ча Пла мен Ј. По по ви ћа, 
и сви су се кри ти ча ри сло жи ли са јед ним: при че су исти ни те. Сло жи-
ли су се и у дру гим од ли ка ма при ча ове збир ке и ис та кли њен зна чај 
и као исто риј ских све до чан ста ва...

Књи жев на кри ти ка ни је ис ти ца ла умет нич ку вред ност при ча ове Ја-
ни ћи је ве збир ке, и у то ме су се, ма ње-ви ше, сви сло жи ли. Уоста лом, 
и сам пи сац ни је сма трао да су оне на не ком за вид ном ни воу умет-
нич ке вред но сти. Он их је на звао „члан ци ма“,40 на зи вом из жур на-
ли сти ке, где је го ди на ма об ја вљи вао сво је тек сто ве. А у Пред го во ру 
збир ци Пла мен Ја ни ћи је ја за пи сао и ово: „Рад срп ских учи те ља под 
Тур ци ма, до осло бо ђе ња 1912. г., био је пун по жр тво ва ња, и као та-
кав, за слу жу је да га не ко ја ко пе ро са чу ва од за бо ра ва. А до тле же-
лим да ови мо ји ре до ви бу ду ма кар са мо под сти цај“.41

У при ча ма Ја ни ћи ја По по ви ћа, у збир ци Пла мен ис ти чу се три еле-
мен та: се ћа ње, исти ни тост и при ча. За то би ове при че и тре ба ло на-
зва ти ИСТИ НИ ТЕ МЕ МО АР СКЕ ПРИ ЧЕ.

40 Ја ни ћи је По по вић, Ка та лог мо јих штам па них ра до ва, и ра до ва у ру ко пи су, до 
1. ма ја 1950. год., ру ко пис, код си на Ја ни ћи је вог при ја те ља – учи те ља Бо ри во ја 
По по ви ћа, у Бе о гра ду.

41 Ј. По по вић, Пла мен, стр. 3.
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MEMORIES OF JANIĆIJE POPOVIĆ OF HIS SCHOOL FRIENDS
AND TEACHER COLLEAGUES IN VARDARSKA MACEDONIA
FROM 1905 TO 1915

The paper presents the memories of Janićije Popović of his school 
friends and teachers in Vardarska Macedonia in the period from 1905 
to 1915. In his collection of short stories and notes, Plamen, he showed 
the teachers Petar Baljozović (from Velika Foča), Milan Kovačević 
(from Montenegro) who was teaching in Prilep, Todor Mihajlović, a 
teacher (from Tetovo). He especially wrote about himself and his wife 
who was a teacher, too. The memories mention other personas from 
Popović’s circle. There are picturesque descriptions of Serbian priests 
and countrymen. He also presents the data on Bulgarian crimes.
The memories of Janićije Popović represent an interesting picture of 
the life of the Serbs in Turkey before the Liberation of 1912 and are 
important as a historical document.
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