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ЂАЧ КА ЛИ ТЕ РАР НА ДРУ ЖИ НА „ДОЈ ЧИН“,
У СО ЛУ НУ И СКО ПЉУ, ОД 1903. ДО 1912. 
(Ет но граф ска гра ђа у за о став шти ни Ми ло ша Ив ко ви ћа, I)

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ ХРИ СТИЋ

Ми лош Ив ко вић,1 по сле смр ти ро ди-
те ља и пре ла ска из род ног Оси је ка у 
Бе о град, на сту ди је срп ске и сло вен-
ске фи ло ло ги је на Ве ли кој шко ли, 
1901. го ди не, при хва тио је по зив свог 
мла дог про фе со ра Алек сан дра Бе ли-
ћа, и од 1903, био је укљу чен у рад 
Ет но граф ског од бо ра Срп ске кра љев-
ске ака де ми је на у ка. Про фе сор Бе лић 
по слао га је на те рен ска ис тра жи ва ња 
на под руч ја Ре са ве и Лев ча, где је про-
у ча вао је зич ке, а пре све га ди ја лек то-
ло шке осо би не го во ра ста нов ни штва 
у ко сов ско-ре сав ској ди ја ле кат ској 
области, ко ри сте ћи у ра ду свој ве о ма 
раз ви јен осе ћај за ак цен то ва ње. Во ђен 
си гур ном ру ком Алек сан дра Бе ли ћа, 

ко ме је по стао ве ран са рад ник, Ив ко вић је и по сле за вр шет ка сту ди ја, 
1906, на ста вио са пр во бит ним ис тра жи ва њи ма и на ши рој те ри то ри-
ји, у вре ме при пре ма ња про фе сор ског ис пи та, ко ји је ка сни је успе-
шно по ло жио код свог про фе со ра 1911. го ди не. Са ку пље ни ма те ри јал 
са ових ис тра жи ва ња пре дао је Срп ској кра љев ској ака де ми ји.2 

Ка да је као про фе сор Дру ге бе о град ске гим на зи је, пре ме штен 12. но-
вем бра 1913. го ди не у Ско пље, за про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев-
но сти у Му шкој гим на зи ји, у ко јој је пре да вао до сре ди не 1919. го ди не,

1 Оп шир ни ју би о гра фи ју ви ди у ра до ви ма истог ауто ра: „Ми лош Ив ко вић, ње-
гов жи вот ни пут, ства ра ла штво и рад у „Дру штву за про у ча ва ње осло бо ђе них 
срп ских обла сти“ у Ско пљу 1915. Го ди не“, СА НУ, Вар дар ски збор ник, 8, Бе о град, 
2011, 103–134. и „Ми лош Ив ко вић и ње го во про у ча ва ње ре сав ских го во ра – по-
себ но у обла сти Гор ње Ре са ве“, у збор ни ку ра до ва са на уч ног ску па Сред њи век 
у срп ској на у ци, исто ри ји, књи жев но сти и умет но сти, II, одр жа ног 21. и 22. 
ав гу ста 2010, на Да ни ма срп ско га ду хов ног пре о бра же ња, XVI II, Де спо то вац, 
2011, 169–196. 

2 Ар хив СА НУ, Ет но граф ска збир ка, бр. 134/1 и 2. Гра ђа са др жи де вет на ест на-
род них при по ве да ка и три еп ске пе сме, ко је је Ив ко вић по слао Срп ској кра љев-
ској ака де ми ји 21. мар та 1906. (Е–375/27).

МИ ЛОШ С. ИВ КО ВИЋ 
(ОСИ ЈЕК, 3. V 1880 – БЕ О ГРАД, 14. V 1950)
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Ив ко вић је сво ја ин те ре со ва ња кон цен три сао на овај про стор Кра ље-
ви не Ср би је, на та да шњу, по сле бал кан ских ра то ва, Ју жну Ср би ју. 

Ив ко ви ћа је Ми ни стар ство про све те, за јед но са сво јим на чел ни ком, 
Мир ком М. По по ви ћем,3 по сла ло у Ско пље и они су исто га да на
сту пи ли на по сао у Скоп ску гим на зи ју, пр ви као про фе сор, а дру-
ги као ди рек тор. Они су има ли оба ве зу да по кре ну рад „Дру штва за 
про у ча ва ње осло бо ђе них срп ских обла сти“. То Дру штво је за слу гом 
срп ске вла де и ње них ми ни стар ста ва осно ва но у Ско пљу, са ци љем 
да ор га ни зо ва но при сту пи сре ђи ва њу дру штве но-по ли тич ких и кул-
тур но-про свет них при ли ка у но во о сло бо ђе ним кра је ви ма по сле бал-
кан ских ра то ва. Рад Дру штва ор га ни зо ва ли су у ме се ци ма за тиш ја 
на фрон то ви ма, у ма ју и ју ну 1915. го ди не, По по вић као пред сед ник, 
а Ив ко вић као се кре тар. Дру штво је има ло за да так да са ку пља ма те-
ри јал не и ду хов не вред но сти срп ске кул ту ре на под руч ји ма окру га 
у Ју жној Ср би ји и да обез бе ди њи хов сме штај у Исто риј ски му зеј и 
би бли о те ку у Ско пљу.

Ова кав Ив ко ви ћев рад, од по чет ка ње го вих сту ди ја и ка сни ји рад као 
гим на зиј ског про фе со ра, а по себ но ње го ва ин те ре со ва ња за лин гви-
стич ке сту ди је, са ку пља ње на род них умо тво ри на и је зич ког ма те ри-
ја ла, бри га за очу ва ње ста ри на, по твр ди ли су се и за вре ме бо рав ка у 
Со лу ну, где се на ла зио од 1916. до 1918. го ди не као из да вач и уред-
ник „Срп ског гла сни ка“. За то не из не на ђу је што се у Ив ко ви ће вој за-
о став шти ни, ко ја се чу ва у Ар хи ву СА НУ, на шла гра ђа на ста ла у ра ду 
Ђач ке ли те рар не дру жи не „Дој чин“. Он је до ње до шао као про фе сор 
гим на зи је у Ско пљу и са чу вао је део те гра ђе ко ја се од но си са мо на 
је дан пе ри од ра да ове Ђач ке дру жи не, од 1903. до 1912. го ди не.4

По зна то је да су ђач ке дру жи не би ле осни ва не у школ ским и уни вер-
зи тет ским цен три ма Евро пе још од сред ње га ве ка5 и да су се то ком 
вре ме на, по ка рак те ру и ци ље ви ма ор га ни зо ва ња де ли ле на дру жи не 
са књи жев ним или на уч ним усме ре њи ма, али је би ло и па три от ских, 
по ли тич ких и спорт ских дру жи на. Удру жи ва ње ђа ка има ло је за по-
тре бу раз ви ја ње ме ђу соб не са рад ње, дру же љу бље, по ма га ње ра ди 
успе шни јег са вла ђи ва ња гра ди ва из школ ске на ста ве, али и до пу ња-
ва ња школ ског обра зо ва ња. Ђач ке дру жи не по ма га ле су сво јим чла-
но ви ма да лак ше до ђу и до по треб них књи га, али и да на ба ве ли сто ве 
и ча со пи се, што су мо гли да оства ре са мо пре ко дру жи на. 

Ђач ку ли те рар ну дру жи ну „Дој чин“, осно ва ли су уче ни ци срп ске 
гим на зи је у Со лу ну, у про сто ри ја ма Со лун ске гим на зи је „Дом на у ке“,

3 Мир ко М. По по вић, на чел ник у Ми ни стар ству про све те Кра ље ви не Ср -
би је, био је ди рек тор Скоп ске гим на зи је од 12. XI 1913. до 24. XI 1919, ка да је 
пре ме штен за ди рек то ра II му шке гим на зи је у Бе о гра ду (Спо ме ни ца че тр де се-
то го ди шњи це Му шке гим на зи је у Ско пљу, 1894–1934, Ско пље, 1934, 144). Сви 
по да ци о про фе со ри ма и уче ни ци ма од но се се са мо на пе ри од њи хо вог ра да 
или шко ло ва ња у гим на зи ја ма у Со лу ну и Ско пљу и узе ти су из ове Спо ме ни це, 
па ће у да љем тек сту би ти на во ђе не са мо стра ни це из те Спо ме ни це.

4 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, Исто риј ска збир ка, бр. 
15050/II/36–64.

5 Лу ка Зр нић, Срп ске ђач ке дру жи не, Бе о град, 1912, 3–15.
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ка кво је име гим на зи ја но си ла. Дру жи на је осно ва на у но вем бру 
1900. го ди не, уз по моћ на став ни ка, Пе тра Јан ко ви ћа6 и Гли го ри-
ја Ха џи-Та шко ви ћа.7 Име су да ли по со лун ском ју на ку, из срп ске
на род не по е зи је, Бо ла ном Дој чи ну, чи ји култ је ме ђу уче ни ци ма био 
по себ но не го ван. 

Срп ски ђа ци, уче ни ци гим на зи је у Со лу ну, удру жи ли су сво је за јед-
нич ке ин те ре се са ци љем, пре све га, ме ђу соб ног ма те ри јал ног по ма-
га ња, али и лич ног уса вр ша ва ња и раз ви ја ња са мо стал ног ми шље ња, 
ум ног ра да и ства ра ла штва. „Ђач кој дру жи ни Дој чин је смер: да се 
уче ни ци ви ших раз ре да упу ћу ју јав ном жи во ту и да до пу њу ју ли те-
рар но и на ци о нал но обра зо ва ње“.8 То су оства ри ва ли оку пља њем на 
са стан ци ма, раз го во ри ма и са оп шта ва њем при пре мље них ра до ва, у 
ко ји ма су би ле за бе ле же не на род не при по вет ке и пе сме, ка ко лир-
ске, та ко и еп ске, ка зи ва ња о ме сти ма, на род ним оби ча ји ма и пре да-
њи ма; а не ки су чи та ли и пре во де де ла са свет ских је зи ка. На са стан-
ци ма су да ва не и „оце не“ на прет ход но са оп ште не ра до ве. То су би ле 
пи са не кри ти ке јед ног или два ђа ка, чла но ва Ђач ке дру жи не, ко ји су 
про це њи ва ли по је ди не ра до ве, из но си ли сво је при мед бе и пред ла га-
ли ауто ри ма ра до ва уно ше ње ис прав ки.

Ђач ка дру жи на „Дој чин“ по сто ја ла је у Со лу ну до уки да ња сед мо ра-
зред не гим на зи је, ко ја је као та ква по сто ја ла од школ ских 1897/1898. 
до 1908/1909.9 Ово је би ло у ве зи са од лу ком од 30. сеп тем бра 1909. о 
осни ва њу осмо ра зред не гим на зи је у Ско пљу, па су сви гим на зи јал ци 
из Со лу на би ли пре ба че ни у Ско пље. Со лун ска гим на зи ја је од та да 
по но во по ста ла че тво ро ра зред на ни жа гим на зи ја, али је то тра ја ло 
са мо јед ну школ ску го ди ну, 1909/1910, по сле ко је је у Со лу ну би ла 
уки ну та срп ска гим на зи ја.10 „Дој чин“ је у Скоп ској гим на зи ји на ста-
вио рад у ок то бру 1909. го ди не. Док је Ђач ка дру жи на ра ди ла у Со лу-
ну, у пр вој го ди ни, 1901, она је има ла 25 са ста на ка и 57 про чи та них 
ра до ва. За бе ле же но је да је од то га, 18 би ло ори ги на ла, 9 пре во да и 
30 кри ти ка. У дру гој го ди ни (1902), на 29 одр жа них са ста на ка, са оп-
ште на су 82 ра да (14 ори ги нал них ра до ва, 27 пре во да и 41 кри ти ка); 
у тре ћој, би ло је 9 са ста на ка, са 54 ра да (13 ори ги нал них ра до ва, 
12 пре во да и 29 кри ти ка); у че твр тој: 12 са ста на ка, са 38 ра до ва (17 
ори ги на ла, 8 пре во да, 13 кри ти ка); у пе тој: 12 са ста на ка, са 52 ра да 
(19 ори ги на ла, 3 пре во да и 32 кри ти ке); у ше стој: 11 са ста на ка, са 40 
ра до ва (11 ори ги на ла, 7 пре во да и 22 кри ти ке); у сед мој (1907): 8 са-
ста на ка, са 22 ра да (5 ори ги на ла, 2 пре во да и 15 кри ти ка).11 

При ли ком осни ва ња, „Дој чин“ је имао 55 чла но ва, а у по след њој го-
ди ни ра да у Со лу ну, пре пре ла ска у Ско пље, 141-ог чла на. 

6 Пе тар Јан ко вић био је на став ник и про фе сор у Со лун ској гим на зи ји од 1. VI II 
1899. до 1. XI 1905. (Спо ме ни ца..., 140).

7 Гли го ри је Ха џи-Та шко вић, су плент у гим на зи ји од 1. X 1900. до 1905. (Спо ме-
ни ца..., 141).

8 Лу ка Зр нић, на ве де но де ло, 176.

9 Спо ме ни ца..., 35.

10 Спо ме ни ца..., 40.

11 Лу ка Зр нић, на ве де но де ло, 176.
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По сле до ла ска у Скоп ску гим на зи ју, „Дој чи ну“ су при дру жи ли сво је 
члан ство, у фе бру а ру 1910, и уче ни ци ни жих раз ре да те гим на зи је, 
ко ји су се одво ји ли од ђач ке дру жи не „Срп ско ко ло“ (осно ва но у ја-
ну а ру 1901), а ко је је оста ло са мо као ђач ка дру жи на у Учи тељ ској 
шко ли у Ско пљу.12 

За вре ме Пр вог свет ског ра та Ђач ка дру жи на „Дој чин“ ни је ра ди ла, 
али је њен рад об но вљен 1919. го ди не, под име ном Ђач ког ли те рар-
ног дру штва „Дој чин“, и од ви јао се до Дру гог свет ског ра та. 

Из вре ме на об но вље не ак тив но сти, 1919, по сто ји до ку ме нат о Пра-
ви ли ма Ђач ког ли те рар ног дру штва „Дој чин“. На по чет ку, ка да су га 
осно ва ли, уче ни ци га са ми на зи ва ју ђач ком дру жи ном, али ка ко пи-
са на до ку мен та о пр вим го ди на ма ра да ни су са чу ва на,13 у овим Пра-
ви ли ма, а и у ка сни јој ли те ра ту ри, по ми ње се као ђач ко дру штво. 
Пра ви ла су пи са на ру ком уче ни ка осмог раз ре да То до ра Кр сти ћа14 и 
об ја вљу је мо их у це ли ни:15

Пра ви ла ђач ког ли те рар ног дру штва „Дој чин“

Ђа ци ви ших раз ре да скоп ске гим на зи је са ку пље ни на за јед нич ком 
са стан ку 31. ав гу ста 1919 год. ре ши ли су, да об но ве ра ни ју ли те рар ну 
дру жи ну „Дој чин“, ко ја од 1915 год. па све до да нас ни је ра ди ла из раз-
ло га, ко ји је сви ма по знат.

Циљ је дру жи не, да код уче ни ка по бу ди ин те ре со ва ње за на у ком 
и ле пом књи жев но шћу, што је од ве ли ке ва жно сти на шег под млат ка. 
Шко ла са ма по се би ка ква је да нас, не мо же у пу ној ме ри пру жи ти 
уче ни ци ма мо гућ но сти да раз ви ја ју све стра но сво је скло но сти за оно 
оп ште ду хов но обра зо ва ње, ко је је та ко по треб но јед ном шко ло ва ном 
чо ве ку. И у ко ли ко мо же шко ла то учи ни ти, при ли ке под ко ји ма се 
на ла зи мо ни су ни из да ле ка по вољ не да се за до во ље по тре бе ко је се осе-
ћа ју у по гле ду школ ског пи та ња. Оту да је по тре ба за осни ва њем јед не 
та кве дру жи не са да ве ћа но ика да и то уто ли ко пре, што на шу омла-
ди ну оче ку ју ве ли ке ду жно сти пре ма свом на ро ду, ду жно сти, о ко ји ма 
су ра ни је ге не ра ци је са мо са ња ле. И ђа ци све сни сво је16 сво јих ду жно сти 
и по тре ба об на вља ју јед но ду шно ра ни је уста но вље ну дру жи ну ми сле ћи 
да ће им она по ред шко ле да ти пу но га ран ци је за њи хо во ум но и мо рал-
но раз ви ће.

Удру же ни у јед ну све сну за јед ни цу ђа ци ће мо ћи на сво јим са-
стан ци ма, ко ји ће се одр жа ва ти сва ке не де ље, а по по тре би17 и че шће, 

12 Спо ме ни ца..., 128–129; Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне 
Ср би је 1912–1937, Ско пље, 1937, 949–951.

13 Спо ме ни ца..., 128.

14 То дор Кр сте Кр стић, из Пи ро та, школ ске 1919/1920. учио је VI II раз ред Гим-
на зи је у Ско пљу, ка да је за вр шио гим на зи ју. (Спо ме ни ца..., 323). 

15 Ар хив СА НУ, Исто риј ска збир ка, бр. 15050/II–36. Са чу ва ни пре пис Пра ви ла 
ис пи сан је ћи ри ли цом, на два ли ста, а ре чи у тек сту под ву као је сâм за пи си вач 
овог тек ста.

16 Ову реч, иако су ви шну, за пи си вач ни је пре цр тао.

17 Пр во је на пи са на реч мо гућ ству, па је пре цр та на.
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да рас пра вља ју мно га пи та ња из обла сти на у ке, ле пе књи жев но сти и 
оста лих умет но сти. На тај на чин да је се мо гућ ност сва ком по је дин цу 
да узме жи ва уче шћа у ди ску си ја ма, ко ја ће се раз ви ја ти по сле сва ког 
про чи та ног ра да. И та ко за јед нич ко и све стра но рас пра вља ње до при-
не ће у ве ли ко, да се по гре шна и не пра вил на ми шље ња код по је ди на ца 
у по гле ду ре ша ва ња из ве сних пи та ња, по пра ве и до те ра ју. А па мет не 
и ра зум не иде је на тај на чин нај лак ше се при ма ју и раз у ме ју; са мим 
тим и ум ни хо ри зо нат ђа ка по ста је све ши ри и при сту пач ни ји мно-
гим ле пим ства ри ма, до ко јих се нај лак ше до ла зи удру же ним ра дом.

За тим, у јед ном та квом удру же њу ђа ци ће има ти пу но при ли-
ка да раз ви ја ју осе ћај дру же љу бља, со ли дар но сти и мно ге дру ге ду хов не 
осо би не, ко је су та ко по треб не у да љем дру штве ном жи во ту, ко ји ће 
на ста ти по свр шет ку шко ле. Чо век у18 тим дру жи на ма до ла зи до јед-
ног ви шег сте пе на дру штве ног обра зо ва ња и успе ва да од се бе на чи ни 
јед ну ко ри сну дру штве ну је дин ку, ко ји ће мо ћи на до бру да по слу жи 
чо ве чан ству.

Све сни све га го ре из ло же ног ђа ци об на вља ју ли те рар ну дру жи ну 
„Дој чин“ и усва ја ју јед но гла сно сле де ће од ред бе о ње ном кон сти ту и-
са њу.

Оп ште од ред бе:

1. Члан мо же би ти сва ки уче ник–ца ви ших раз ре да гим на зи је. 
Онај ко хо ће да по ста не члан дру жи не, мо ра се ја ви ти се-
кре та ру ра ди упи са.

2. Сва ки члан без об зи ра на ма те ри јал но ста ње ду жан је пла-
ћа ти ме сеч ни улог од 1. ди на ра, ко ји ће се упо тре би ти на 
об на вља њу би бли о те ке и ку по ва њу но вих књи га, за ко је бу ду 
чла но ви на са стан ку19 ре ши ли да се ку пе.

3. На са стан ке, ко ји ће се одр жа ва ти сва ке не де ље, тре ба сва-
ки члан ре дов но да до ла зи, јер је то у ње го ву ко рист. По 
свр шет ку сва ког са стан ка чи та се спи сак чла но ва и од сут-
ни ма се бе ле же из о стан ци, ко ји се за тим20 без раз ло га не 
оправ да ва ју.

4. Ти ши на и озбиљ ност при ра ду је од ве ли ке по тре бе. То га ра-
ди сва ки члан тре ба да одр жа ва мир; и за вре ме ди ску си је 
да бу де пар ла мен та ран, да не упа да у реч и да не иза зи ва 
сва ђу или раз дор. Сва ки та кав члан би ће осу ђен од сви ју као 
чо век, ко ји хо ће да оме та рад и да на у ди оп штој ства ри.

5. У слу ча ју ако не ки члан иде у крај ност у по гле ду уз не ми-
ра ва ња при ра ду, п.[от] пре сед ник при сва ја се би пра во да га 
уда љи са са стан ка. Ти су слу ча је ви рет ки и же ле ти је21 у 
оп ште и да их не ма.

18 На пи са на је реч се, па је пре цр та на.

19 Две по след ње ре чи до пи са не су из над ре да и умет ну те.

20 На пи са но као јед на реч, па одво је но во до рав ном цр том.

21 У на став ку су на пи са не ре чи да их да и, ко је су пре цр та не.
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6. Чла но ви дру жи не по је ди нач ним гла са њем би ра ју се би упра-
ву, ко ја се мо же про ме ни ти са мо он да, ако јој ве ћи на из ка же 
не по ве ре ње.

7. Упра ва се са сто ји од сле де ћих чла но ва:

а) Пре сед ник дру штва би ва обич но на став ник, ко ји у ви шим 
раз ре ди ма пре да је књи жев ност. Он при су ству је на са стан-
ци ма, да је пре ма сво јој во љи ми шље ње о по је ди ним пи та њи-
ма и у оп ште ути че, да ди ску си ја бу де све стра ни ја и плод-
ни ја.

b) П.[от] Пре сед ник је ђак из осмог раз ре да. Он отва ра са стан-
ке, да је реч оно ме ко ји хо ће не што да ка же и па зи на ред и 
ти ши ну за вре ме ра да.

c) Се кре тар је та ко ђе ђак из VI II раз ре да. Ње го ва је ду жност да 
во ди за пи сник, да тач но и украт ко при бе ле жа ва ми шље ња, 
ко ја по је ди ни чла но ви да ју о не ком пи та њу. Пре отва ра ња 
са стан ка се кре тар је ду жан да про чи та за пи сник са про-
шлог са стан ка, и да у за пи сник убе ле жи при мед бе, ако бу ду 
ста вље не због из ве сне не пра вил но сти.

d) Књи жњи чар је ђак из VII р.[азреда] ње го ва је ду жност да се 
за ни ма дру штве ном би бли о те ком. Све књи ге тре ба да упи-
ше у спи сак и да их ста ви на рас по ло же ње чла но ви ма. Сва ки 
члан је ду жан да вра ти узе ту књи гу по сле од ре ђе ног вре ме на 
у ста њу у ко ме ју је узео. У слу ча ју да упро па сти књи гу, ду-
жан је да је пла ти у пу ној вред но сти.

е) Бла гај ник је та ко ђе из VII р. Он при ку пља ре дов но уло ге од 
чла но ва и ду жан је у сва ко вре ме да ста ви на рас по ло же ње 
при ку пљен но вац упра ви.

f) Сем то га би ра ју се још по три чла на за управ ни и над зор ни 
од бор, ко ји се ста ра ју о оп штем то ку ра да у дру жи ни.

О ра ду.

1. Са стан ци ће се одр жа ва ти сва ке не де ље, а по по тре би и че-
шће. На њи ма ће се рас пра вља ти пи та ња из сви ју обла сти 
људ ско га са зна ња.22

2. Сва ки уче ник, ко ји хо ће да из не се не ки свој рад на чи та ње, 
тре ба то да при ја ви на не де љу да на ра ни је при свр шет ку 
про шлог са стан ка. У исто вре ме тре ба да ка же и на слов ра-
да, ко ји се за бе ле жа ва у за пи сник то га са стан ка.

3. Исто та ко сва ки уче ник има пра во да узме не чи ји рад на оце-
њи ва ње и кри ти ку са мо ако то ве ћи на на ђе за сход но. При 
то ме сва ки тре ба да бу де ин спи ри сан чи стом исти ном,
а не лич ним рас по ло же њем пре ма до тич ном или сво јим са-
мо љу бљем. Кри ти ке се чи та ју увек на сле де ћим са стан ци-
ма.

31 ав густ 1919 год
Ско пље                                                                         То дор Кр стић 

             VI IIª

22 Би ло је на пи са но жи во та, па је пре цр та но.
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Из Пра ви ла Дру штва ја сно је да је пред сед ник био про фе сор срп ског 
је зи ка и књи жев но сти, а да је на са стан ци ма пред се да вао пот пред-
сед ник из ре до ва уче ни ка, се кре тар је та ко ђе био уче ник, ко ји је во-
дио за пи сни ке на са стан ци ма, а бла гај ник је са ку пљао чла на ри ну од 
ко је су ку по ва не књи ге за би бли о те ку дру штва. До бро је што су ова 
Пра ви ла са чу ва на, ма кар и из 1919. го ди не, док је број ђач ких ра до-
ва, на жа лост, са мо из пе ри о да пре бал кан ских ра то ва и то из Со лу на, 
од 1903. до 1906, и из Ско пља, од 1909. до 1912. го ди не. Ив ко ви ћа су 
са че ка ли ра до ви из пе ри о да ка да још ни је био сти гао у Ско пље (12. 
XI 1913), а по сле Пр вог свет ског ра та, већ 10. ју ла 1919, оти шао је из 
гим на зи је на фа кул тет, та ко да је са чу вао са мо ра до ве ко је је за те као 
у гим на зи ји. За што их је по нео са со бом и у Бе о град ка да се зна да је 
Дру штво на ста ви ло да по сто ји у скоп ској гим на зи ји све до пред Дру-
ги свет ски рат, ни је нам по зна то. Мо же мо са мо да прет по ста ви мо да 
је то за то што је гра ђа у њи ма од пр во ра зред ног зна ча ја не са мо за 
ет но ло ге, већ и за лин гви сте, што је Ив ко вић и сâм био.

Део са чу ва не ар хи ве Ђач ке ли те рар не дру жи не „Дој чин“ (ка ко ће-
мо је зва ти по ње ном пр во бит ном на зи ву), по де ли ли смо на ра до ве 
на ста ле у Со лун ској, и на оне пи са не ка сни је у Скоп ској гим на зи ји. 
Очи глед но је да су ра до ви уче ни ка ар хи ви ра ни, јер сва ки ру ко пис на 
по ле ђи ни има за ве ден број, го ди ну и ме сто. Ра до ви су чи та ни на са-
стан ци ма Дру жи не; чак је код јед ног ра да обе ле же но ко ји је то са ста-
нак био по ре ду. Са стан ци су одр жа ва ни од по чет ка сва ке школ ске 
го ди не, па су та ко и обе ле жа ва ни. Са оп ште ни ра до ви има ли су сво је 
ре цен зен те у уче ни ци ма, ко ји су оце њи ва ли сво је дру го ве и да ва ли 
кри тич ке при мед бе на њи хо ве ра до ве. 

Пре ма бро ју ђач ких ра до ва, ко ји су са чу ва ни у Ив ко ви ће вој за о став-
шти ни, и да ту ми ма ко ји ма су да ти ра ни ђач ки ру ко пи си, ово је са мо 
је дан ма њи део ру ко пи са ко ји су чи та ни на са стан ци ма Ђач ке дру-
жи не „Дој чин“. Од ра до ва је би ло ори ги нал них при ча, са ку пље них 
на род них умо тво ри на и пре во да; а од на род них умо тво ри на, ту је 
би ло пе са ма, при по ве да ка и по сло ви ца. Оно што је нај ва жни је, сви 
тек сто ви су аутен тич ни и пи са ни су на на реч ју кра ја из ко га су са-
ку пља ни, у ко ме су и на ста ја ли. Про фе со ри су то, ина че, тра жи ли 
од сво јих уче ни ка, у ци љу про у ча ва ња ди ја ле ка та срп ског је зи ка у 
Ма ће до ни ји. Кри тич ко оце њи ва ње ра до ва од стра не уче ни ка би ло 
је по треб но ра ди да ва ња од ре ђе них до пу на и по прав ки у са мим тек-
сто ви ма, у је зич ком и сти ли стич ком сми слу. Те кри тич ке оце не би ле 
су и сво је вр сне ре цен зи је за ра до ве ко ји су по сле би ли об ја вљи ва-
ни у ли то граф ском ли сти ћу, што су га са ми уче ни ци при пре ма ли и
об ја вљи ва ли. Лист су чи та ли са мо уче ни ци ове гим на зи је.23 За оце-
њи ва че ра до ва обич но су би ли за ду же ни уче ни ци из истих раз ре да, 
као и са ми ауто ри, али је би ло и уче ни ка из ста ри јих раз ре да. По-
ред са ку пља ња на род них умо тво ри на, уче ни ци ма је су ге ри са но да у 
ме сти ма из ко јих су до ла зи ли, у то ку лет њих рас пу ста, опи су ју свој 
род ни крај, и са ге о граф ског, и са ет но граф ског ста но ви шта, ка ко би 
бо ље би ла про у че на те ри то ри ја Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је, ко је су 
се та да на ла зи ле у окви ру Тур ске Ца ре ви не.24

23 Спо ме ни ца..., 128.

24 Спо ме ни ца..., 128–133.
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Ов де ће мо на ве сти на сло ве свих ра до ва, име на њи хо вих ауто ра и 
кри ти ке на по је ди не ра до ве, ко је су са чу ва не. На по ми ње мо да има 
и не ко ли ко ра до ва за ко је не ма оце на, али и из ве стан број оце на–
кри ти ка, али не и ра до ва на ко је се од но се. Тру ди ли смо се да ра до-
ве гру пи ше мо по за ве де ним бро је ви ма и го ди на ма на стан ка, пр во у 
Со лун ској, а по том у Скоп ској гим на зи ји. Бро је ви ко је су до би ја ли 
ра до ви али и оце не–кри ти ке, зна чи ли су бро је ве под ко ји ма су би ли 
за ве де ни у ар хи ви Ђач ке дру жи не „Дој чин“. 

У Со лун ској гим на зи ји, где је и осно ва на Ђач ка ли те рар на дру жи на 
„Дој чин“, из 1903. го ди не, у Ив ко ви ће вој за о став шти ни, са чу ва на су 
два ра да – је дан са две уче нич ке оце не и дру ги без њих. У овом го-
ди шту по сто ји јед на за јед нич ка оце на тре ћег ра да, ко ји не до ста је.25 
Овај рад је, пре ма да ту му, нај ста ри ји. То је рад То ме Пар ли ћа,26 уче-
ни ка VII раз ре да, Же нид ба у Те то ву – сва тов ске пе сме, за ко ји су за-
јед но да ли оце ну Вла ди мир Ста ма то вић,27 уче ник VII раз ре да и Са ва 
Бо го је вић,28 уче ник VI раз ре да гим на зи је (31. I 1903). Њи хов ру ко-
пис обе ле жен је бро јем 2.

Из овог го ди шта је и рад Не дељ ка Си мо но ви ћа,29 уче ни ка IV раз ре да 
гим на зи је, Ка ко се сла ви сла ва у Пећ ској око ли ни (Со лун, 15. III 1903), 
ис пи сан на два на ест стра ни ца и озна чен са бро јем 3, има две оце-
не: Ри сте На но ви ћа,30 уче ни ка IV раз ре да гим на зи је (Со лун, 24. III 
1903) и То до ра Ми хај ло ви ћа,31 уче ни ка IV раз ре да гим на зи је (Со лун, 
12. IV 1903).32 

Рад Ан то ни ја Та на ско ви ћа,33 уче ни ка VII раз ре да гим на зи је, Оби ча-
ји у Ку фа ло ву (Со лун, ја ну а ра 1903), за ве ден је под бро јем 4, у 1903; 
са др жи ис пи сан текст на де вет на ест стра ни ца и не ма оце на уче ни ка. 

25 АСА НУ, 15050/II/37–39.

26 То ма А. Пар лић (Те то во, 15. III 1884); школ ске го ди не 1898/1899. учио III 
раз ред гим на зи је у Ско пљу, школ ске 1899/1900–1902/1903. учио IV–VII раз ред 
гим на зи је у Со лу ну; као ле кар, за вре ме Пр вог свет ског ра та, 1915, умро од пе-
га вог ти фу са (Спо ме ни ца..., 239). 

27 Вла ди мир М. Ста ма то вић (Ла за ро по ље, 1884); школ ске 1897/1898–1902/1903. 
учио I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; умро као су плент гим на зи је у Кру шев цу 
(Спо ме ни ца..., 259).

28 Са ва К. Бо го је вић (Те то во, 1883); школ ске 1895/1896–1898/1899. учио I–III 
раз ред гим на зи је у Ско пљу, а школ ске 1899/1900 – 1902/1903. учио IV–VI раз-
ред гим на зи је у Со лу ну; по сле за вр ше не шко ле жи вео у Те то ву (Спо ме ни ца..., 
183).

29 Не дељ ко С. Си мо но вић (Пећ, 14. XI 1883); школ ске 1899/1900–1906/1907. 
учио I-VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 256).

30 Ри ста М. На но вић (Дој ран, 5. XII 1984); школ ске 1899/1900–1905/1906. учио 
I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; по сле за вр ше не гим на зи је био је учи тељ и 
пи сар Сре ског су да; на Со лун ском фрон ту ухва ћен као из ви ђач и стре љан од 
Бу га ра 1917. (Спо ме ни ца..., 231 и 433).

31 То дор Р. Ми хај ло вић (Те то во, 16. II 1884); школ ске 1900/1901–1902/1903. 
учио II–IV раз ред гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1903/1904–1905/1906. учио
I–III раз ред Учи тељ ске шко ле у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 229). 

32 АСА НУ, 15050/II/38 и 38/а–б. У сре ђе ној ар хив ској гра ђи, ра до ви су сиг ни ра-
ни арап ским бро је ви ма, а оце не ра до ва и слов ним озна ка ма.

33 Ан то ни је А. Та на ско вић (Ку фа ло во, 28. VI 1881), школ ске 1896/1897–
1902/1903. учио је I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 263). 
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Из го ди не 1904. са чу ва на су че ти ри ра да са оце на ма, два без њих и 
јед на оце на ра да, ко ји не до ста је.34

За ха ри је Ђор ђе вић,35 уче ник VII раз ре да гим на зи је, про чи тао је два 
ра да у тој го ди ни. Пр ви, под на сло вом На род не при че из гњи лан ске 
око ли не (Со лун, 6. XII 1903), ис пи сан на три стра ни це и обе ле жен 
бро јем 4. Оце ну овог ра да дао је То дор Шу ба ре вић,36 уче ник VI раз-
ре да гим на зи је (Со лун, 10. I 1904).37 Дру ги рад по све тио је ка зи ва-
њи ма сво је мај ке, под на сло вом Ђа во ли у гњи лан ској око ли ни (Со лун, 
14. II 1904), та ко ђе на три стра ни це и за ве ден под бро јем 11. Оце ну 
је по но во дао То дор Шу ба ре вић (Со лун, 28. II 1904).38

И Трај ко Јо ва но вић,39 уче ник IV раз ре да гим на зи је, пи ше о слич ној 
те ми под на сло вом Вам пир (до жи вљај из мо јег жи во та), ко ју је ис-
при чао на три стра ни це (Со лун, 18. XI 1904). Рад је озна чен бро јем 
13 и са јед ном оце ном За ха ри ја Мар ко ви ћа,40 уче ни ка V раз ре да гим-
на зи је, ко ји је по гре шно на пи сао пре зи ме ауто ра као „Илић“.41 

Љу бо мир Гло ма зић42 пре пи сао је две срп ске на род не пе сме, без ика-
квог ко мен та ра – јед ну као уче ник VI раз ре да гим на зи је, под на сло-
вом Же нид ба бе га Љу бо ви ћа (Со лун, без на ве де ног да ту ма, 1904), на 
се дам стра ни ца и озна че ну бро јем 7, и дру гу, ка да је већ био у VII 
раз ре ду гим на зи је, Гу сле ја во ро ве (Со лун, 20. XI 1904), на јед ној стра-
ни ци и са упи са ним бро јем 20. Пр ву су ко мен та ри са ли и за јед нич-
ки оце ни ли рад: Сте ван По по вић,43 уче ник VII раз ре да гим на зи је и 
Ђор ђе Вој во дић,44 уче ник VI раз ре да (Со лун, 31. ја ну ар 1904), док за 
дру гу оце на ни је са чу ва на.45

34 АСА НУ, 15050/II/40–46.

35 За ха ри је Ђ. Ђор ђе вић (Гњи ла не, 7. II 1885); школ ске 1901/1902–1903/1904. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 201). 

36 То дор Д. Шу ба ре вић (Гњи ла не, 14. XI 1886); школ ске 1899/1900–1904/1905. 
учио II–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ин же њер у Бе о гра ду (Спо ме ни-
ца..., 276). 

37 АСА НУ, 15050/II/41 и 41–а.

38 Исто, 43 и 43–а.

39 Трај ко Ј. Јо ва но вић (Ко сов ска Ми тро ви ца, 15. XI 1887); школ ске 1901/1902–
1904/1905. учио I–IV раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 213). 

40 За ха ри је С. Мар ко вић (Жуњ, Ср би ја, 11. XI 1889); школ ске 1900/1901–
1903/1904. учио I–IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1904/1905–
1906/1907. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 225). 

41 АСА НУ, 15050/II/44 и 44–а.

42 Љу бо мир Д. Гло ма зић (Дроб њак, 25. XII 1884); школ ске 1902/1903–1904/1905. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је је био су ди ја у Под го ри ци (Спо ме-
ни ца..., 192). 

43 Сте ван А. По по вић (Ре сан, 1884); школ ске 1900/1901. учио IV раз ред гим на-
зи је у Ско пљу; школ ске 1901/1902–1903/1904. учио V–VII раз ред гим на зи је у 
Со лу ну (Спо ме ни ца..., 249). 

44 Ђор ђе К. Вој во дић (Ра до мир, Ул цињ, 10. VI II 1883); школ ске 1902/1903–
1904/1905. учио V и VI раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 189).

45 АСА НУ, 15050/II/42, 42–а и 45. 



ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ

ХРИСТИЋ

150

Два пре о ста ла ра да у овој го ди ни су: Бо жић и Но ва го ди на Ми ха и-
ла Ђор ђе ви ћа,46 уче ни ка VII раз ре да гим на зи је, на пи са ног у Со лу ну 
(без да ту ма), на се дам стра ни ца и обе ле же ног бро јем 1, у 1904. го ди-
ни, и са мо оце на ра да Јо си фа Ми ха и ло ви ћа47 На род не жен ске пе сме 
из Тре сон ча, ко ји ов де не до ста је, а обе ле жен је бро јем 21, у 1904. го-
ди ни. Оце ну је на пи сао То ма Сми ља нић,48 уче ник VI раз ре да (Со лун, 
12. III 1905).49

У овој за о став шти ни нај ви ше ра до ва, ко ји су на ста ли у Со лун ској 
гим на зи ји, има из 1905. го ди не.50 Те го ди не нај плод ни ји је био са три 
ра да Гли го ри је То мић,51 уче ник VI раз ре да гим на зи је. Он је на пи сао 
ра до ве: Свад ба у Кру ше ву, на два на ест стра ни ца; иако не до ста је да-
тум, ру ко пис је обе ле жен бро јем 1, у 1905; Ђур ђев-дан у Кру ше ву, на 
шест стра ни ца – исто без да ту ма, али је за ве ден под бро јем 4; Не ко-
ли ко жен ских на род них пе са ма (из Кру ше ва), рад ко ји ов де не до ста је 
али је но сио број 22, у 1905. го ди ни.52 За пр ви и тре ћи рад оце не је 
дао То ма Сми ља нић, а за дру ги Јо сиф Ми ха и ло вић.

Дра ги ша Бо ри чић,53 уче ник III раз ре да гим на зи је, на пи сао је рад 
Крв ни умир (на род ни оби ча ји у Бе ран ској на хи ји), на 6 стра ни ца, у 
Со лу ну, 6. но вем бра 1905, ко ји је био за ве ден као број 2. Оце ну ра да 
дао је Ри сто В. Јо јић,54 уче ник V раз ре да гим на зи је.55

И у овој го ди ни То ма Сми ља нић је на пи сао рад – при чу Бај ка, ко ја је 
би ла за ве де на под бро јем 7.56

46 Ми хај ло Ђ. Ђор ђе вић (Но ви Па зар, 20. III 1885); школ ске 1897/1898. учио I 
раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1898/1899. учио II раз ред у Вра њу; школ-
ске 1899/1900–1903/1904. учио III–VII раз ред у Со лу ну; ка сни је ди рек тор гим-
на зи је у Пан че ву (Спо ме ни ца..., 202). 

47 Јо сиф М. Ми хај ло вић (Тре сон че, Гор њи Де бар, 25. III 1887); школ-
ске 1899/1900–1900/1901. учио I–II раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 
1901/1902–1905/1906. учио III–VII раз ред у Со лу ну; ка сни је ин же њер и пред-
сед ник оп шти не у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 228). У ру ко пи су се пот пи сао као Ми-
ха и ло вић.

48 То ма С. Сми ља нић (Тре сон че, 30. V 1888); школ ске 1903/1904–1905/1906. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; су плент у Ско пљу од 27. IX 1921; про-
фе сор од 8. III 1922. до 4. XI 1925, ка да је пре ме штен у Жен ску гим на зи ју у 
Ско пљу; ка сни је на род ни по сла ник (Спо ме ни ца..., 156 и 257). 

49 АСА НУ, 15050/II/40 и 46.

50 Исто, 47–55.

51 Гли го ри је Т. Том(ов)ић (Кру ше во, 1886); школ ске 1899/1900–1905/1906. 
учио I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ин же њер и пред у зи мач у Ско пљу 
(Спо ме ни ца..., 266). У ру ко пи су се увек пот пи си вао као То мић. 

52 АСА НУ, 15050/II/47, 49 и 54.

53 Дра ги ша Н. Бо ри чић (Дра го са ва, код Бе ра на, 18. IV 1889); школ ске 1904/1905–
1908/1909. учио II–VI раз ред гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1909/1910. учио VII 
раз ред гим на зи је у Ско пљу; про фе сор гим на зи је у Ско пљу од 18. IX 1928. до 
10. IX 1930, ка да је пре ме штен за ди рек то ра гим на зи је у При је по љу; ка сни је 
пе сник, при по ве дач, есе јист и књи жев ни кри ти чар (Спо ме ни ца..., 163 и 186). 

54 Ри сто В. Јо јић (Бу ди мље, код Бе ра на, 6. X 1886); школ ске 1902/1903–
1904/1905. учио II–IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1905/1906–
1907/1908. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 213). 

55 АСА НУ, 15050/II/48 и 48–а.

56 Исто, 15050/II–51.
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Ри ста Спа сић,57 уче ник VI раз ре да гим на зи је, имао је два ра да: Оста-
так на род не тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу у мо ме се лу То пол ча ну (Со-
лун, 19. XII 1904), на осам стра ни ца, за ве ден под бро јем 10, у 1905. 
и Што је ре че но, то ће би ти (при ча из при леп ске око ли не), та ко ђе на 
шест стра ни ца, али без да ту ма и са бро јем 26, у ис тој го ди ни. Са мо 
пр ви рад има оце ну, не што ра ни је по ме ну тог, Гли го ри ја То ми ћа (Со-
лун, 30. I 1905).58

Рад Тр пен спа сен, на че ти ри стра ни це, Ан дре ја П. Сто ја но ви ћа,59 уче-
ни ка VI раз ре да гим на зи је (Со лун, 18. XI 1906), за бе ле жен је бро-
јем 21, у 1905. го ди ни. Две оце не на пи са ли су уче ни ци VI раз ре да: 
Ми лан С. Ми нић60 и Цвет ко Ђор ђе вић,61 у Со лу ну, 28, од но сно 30. 
XI 1906, а тре ћу, Ри ста Јо ва но вић,62 уче ник V раз ре да (Со лун, 2. XII 
1906).63

О на род ним пе сма ма из Кри ве, у Ма ће до ни ји, пи сао је Ђор ђе Јо ва-
но вић,64 уче ник VI раз ре да, али, иако је рад озна чен бро јем 5, ов де 
ни је са чу ван већ са мо три оце не о ње му: Ђор ђа Јан чи ћа,65 уче ни-
ка VI раз ре да гим на зи је (Со лун, 15. X 1905), Ан то ни ја Ј. Го це ви ћа,66 
уче ни ка VII раз ре да (Со лун, 16. X 1905) и Си ме Па ви ћа,67 ма ту ран та 
(Со лун, 5. XI 1905). Ту је и оце на Ан то ни ја Ј. Го це ви ћа, од 6. XI 1905, 
ко ја је оста ла не за ве де на јер не ма бро ја на по ле ђи ни по след њег ли-
ста, а од но си се на дру ги ру ко пис Ђор ђа Јо ва но ви ћа, чи ји се на слов 
не на во ди, али се из са др жа ја ви ди да су у пи та њу на род не пе сме са-
ку пље не у том кра ју, ме ђу ко ји ма се по ми њу и по ско чи це.68

57 Ри ста С. Спа сић (То пол ча не, 30. VI 1884); школ ске 1903/1904–1905/1906. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 258). 

58 АСА НУ, 15050/II/52 и 55.

59 Ан дре ја П. Сто ја но вић (Бо ро вац, Охрид, 4. VII 1889); школ ске 1905/1906–
1907/1908. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ле кар у Ско пљу 
(Спо ме ни ца..., 262). 

60 Ми лан С. Ми нић (При је по ље, 21. III 1889); школ ске 1905/1906–1907/1908. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ин же њер у Бе о гра ду (Спо ме ни-
ца..., 227). 

61 Цвет ко К. Ђор ђе вић (Тре сон че, код Де бра, 24. II 1888); школ ске 1900/1901–
1904/1905. учио I–IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1905/1906–
1907/1908. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 203). 

62 Ри ста Ј. Јо ва но вић (Дој ран, 10. II 1888); школ ске 1902/1903–1908/1909. учио 
I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 212). 

63 АСА НУ, 15050/II/53 и 53/а–в.

64 Ђор ђе Ј. Јо ва но вић (Кри ва, Је ни џе–Вар дар, 26. IV 1887); школ ске 1900/1901–
1906/1907. учио I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 211). 

65 Ђор ђе М. Јанч(ев)ић (Во ден, 10. III 1887); школ ске 1901/1902–1906/1907. 
учио II–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ин же њер (Спо ме ни ца..., 209).

66 Ан то ни је Ј. Го це вић (Во ден, 12. VI II 1887); школ ске 1900/1901–1905/1906. 
учио II–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је пред сед ник су да у При шти ни 
(Спо ме ни ца..., 193). 

67 Си ме ун–Си ма Б. Па вић (Бо сан ска Ду би ца, 23. X 1888); школ ске 1900/1901–
1905/1906. учио II–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 237). 

68 АСА НУ, 15050/II/50/а–г.
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Из Со лун ске гим на зи је до нас су до шла са мо че ти ри ру ко пи са ко ја 
но се озна ке 1906. го ди не, од ко јих, на жа лост, три не до ста ју, а по сто је 
са мо њи хо ве оце не.69  

Ђор ђе Јо ва но вић био је вр ло вре дан са ку пљач на род них пе са ма и 
оби ча ја из Кри ве, и то не са мо у јед ној го ди ни. Та ко је и те, 1906, 
при пре мио два ра да: пр ви под на сло вом Кра так опис свад бе у Кри-
ви (Ма ће до ни ја, со лун ски ви ла јет, је ни џе–вар дар ска ка за), ко ји је био 
на пи сан на два на ест стра ни ца, у Со лу ну, 12. апри ла 1906. и озна чен 
бро јем 2. Тај рад је до био оце ну Ан то ни ја Ј. Го це ви ћа, уче ни ка VII 
раз ре да гим на зи је (Со лун, 7. V 1906). Дру ги рад, ко ји не до ста је, са-
др жао је са ку пље не На род не пе сме из Кри ве (око ли на Со лун ска); има 
са мо оце ну Не дељ ка Си мо но ви ћа, уче ни ка VII раз ре да гим на зи је 
(Со лун, 18. XI 1906) и за ве ден је под бро јем 2, у 1906. го ди ни.70

Ра до ви Ан дре ја Сто ја но ви ћа и Ри сте Јо ва но ви ћа ов де не до ста ју, али 
има ју са чу ва не оце не. Сто ја но вић је на пи сао рад На род не пе сме у 
охрид ском Дрим ко лу, ко ји је обе ле жен као број 1, у 1906, са две оце-
не, два зе мља ка и два вр шња ка: Вла ди ми ра Пе тро ви ћа,71 уче ни ка V 
раз ре да гим на зи је (Со лун, 18. XI 1906) и Ни ко ле Кр сти ћа,72 та ко ђе 
уче ни ка V раз ре да (Со лун, 3. XII 1906). Рад Ри сте Јо ва но ви ћа о на-
род ним пе сма ма из Дој ра на има оце ну Гли го ри ја Та си ћа,73 ко ја је 
пот пи са на али не до ста ју ме сто и да тум, а го ди на 1906. је на кнад но 
до пи са на.

Из пе ри о да по сто ја ња Ђач ке ли те рар не дру жи не „Дој чин“ у Ско пљу, 
од 1909. до 1912. го ди не, у за о став шти ни Ми ло ша Ив ко ви ћа са чу ва-
но је са мо че ти ри ра да, од ко јих је је дан без оце не, али и по две оце не 
за два ра да ко ји не до ста ју.74

У 1909. го ди ни, под бро јем 3, обе ле жен је рад Мар ка М. Ми ло са вље-
ви ћа,75 уче ни ка VI раз ре да гим на зи је, под на сло вом Срп ске на род не 
жен ске пје сме из Но во ва ро шке око ли не (за бе ле жио од сво је ба бе), на три 
ис пи са не стра ни це (Ско пље, 22. XI 1909). Ту су и две оце не уче ни ка 

69 Исто, 15050/II–56–59.

70 Исто, 15050/II–57, 57–а и 58. 

71 Вла ди мир С. Пе тро вић (Ла бу ни ште, Охрид, 23. XII 1891); школ ске 1906/1907–
1908/1909. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну (Спо ме ни ца..., 240). 

72 Ни ко ла А. Кр стић (Ла бу ни ште, Охрид, 15. XI 1891); школ ске 1906/1907–
1908/1909. учио V–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; ка сни је ле кар (Спо ме ни ца..., 
220). 

73 Гли го ри је Д. Та сић (Дој ран, 26. X 1889); школ ске 1901/1902–1907/1908. учио 
I–VII раз ред гим на зи је у Со лу ну; био упу ћен у ца ри град ску ида ди ју; у Скоп ској 
ђач кој че ти био до кра ја 1914; по ги нуо у од бра ни Бе о гра да 1915. (Спо ме ни ца..., 
263 и 435). 

74 АСА НУ, 15050/II/60–65.

75 Мар ко М. Ми ло са вље вић (Но ва Ва рош, 5. IX 1891); школ ске 1907/1908. учио 
IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1908/1909. учио V раз ред гим на зи је у 
Со лу ну; школ ске 1909/1910–1911/1912. учио VI–VI II раз ред гим на зи је у Ско-
пљу; умро као ди пло ми ра ни прав ник 1919. (Спо ме ни ца..., 227). 
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истог раз ре да: Све то за ра Н. Не ди ћа76 (Ско пље, 28. XI 1909) и Ми ха-
и ла С. Ста ни ћа77 (Ско пље, 27. XI 1909).

Ста нић је у сле де ћој го ди ни, као уче ник VII раз ре да, за бе ле жио че-
ти ри пе сме, под на сло вом Срп ске на род не жен ске пе сме, из се ла Окла-
ца (Ми тро вач ка око ли на), 15. VI II 1910. Рад је обе ле жен бро јем 12, 
у 1910/1911. го ди ни. Оце не су на пи са ли Га вро А. Це мо вић,78 уче ник 
VI раз ре да гим на зи је (Ско пље, 12. III 1911) и То дор По по вић,79 уче-
ник V раз ре да (на ра ду не ма да ту ма).

Не до ста је и рад То до ра Ар си ћа,80 уче ни ка VI раз ре да, чи ји је на слов 
На род на пе сма „Мом чи ло вој во да“. Са чу ва не су две оце не, обе ле же-
не бро јем 14: Ве ли ми ра Ста ври ћа,81 уче ни ка VII раз ре да (Ско пље, 
16. IV 1911) и То ме Ни ко ли ћа,82 уче ни ка V раз ре да (Ско пље, 16. IV 
1911).

Сло бо дан Ма рић,83 уче ник VI раз ре да, за бе ле жио је срп ске на род-
не жен ске пе сме у се лу Се ља ни ма, али на ру ко пи су од 5 стра ни ца, 
не ма упи са них ни ме ста, ни да ту ма, док је рад обе ле жен бро јем 1, у 
1911/1912. го ди ни. Рад је без оце не.

Ни ко ла В. Да бе тић,84 уче ник VI раз ре да гим на зи је за пи сао је на -
род ну пе сму Смрт Ма глић-бе га Ре џе па ги ћа (Ско пље, 1. XII 1911), ко-
ја но си број 5, док су за њу оце не на пи са ли уче ни ци истог раз ре да: 

76 Све то зар Н. Не дић (Пе шац, Бе ра не, 22. IV 1893); школ ске 1904/1905–
1907/1908. учио I–IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1908/1909. учио V 
раз ред гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1909/1910–1911/1912. учио VI–VI II раз-
ред гим на зи је у Ско пљу; ка сни је адво кат у Но вом Па за ру (Спо ме ни ца..., 232). 

77 Ми ха и ло С. Ста нић (Но ви Па зар, 5. XI 1892); школ ске 1904/1905–1907/1908. 
учио I–IV раз ред гим на зи је у Ско пљу; школ ске 1908/1909. учио V раз ред гим-
на зи је у Со лу ну; школ ске 1909/1910–1911/1912. учио VI–VI II раз ред гим на зи је 
у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 260). 

78 Га вро А. Це мо вић (Бу че, код Бе ра на, 14. II 1894); школ ске 1905/1906–
1908/1909. учио I–IV раз ред гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1909/1910–1911/1912. 
учио V–VII раз ред гим на зи је у Ско пљу; ка сни је ин же њер и шеф сек ци је на Це-
ти њу (Спо ме ни ца..., 272). 

79 То дор А. По по вић (Но ви Па зар, 5. X 1893); школ ске 1907/1908–1913/1914. 
учио II–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 249). 

80 То дор А. Ар сић (Те то во, 13. II 1892); школ ске 1907/1908–1911/1912. учио 
III–VI раз ред гим на зи је у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 179). 

81 Ве ли мир Ђ. Ста врић (Ско пље, 31. X 1894); школ ске 1908/1909. учио V раз ред 
гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1909/1910–1911/1912. учио VI–VI II раз ред гим-
на зи је у Ско пљу; ка сни је ин же њер у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 259). 

82 То ма И. Ни ко лић (Те то во, 6. X 1894); школ ске 1907/1908–1913/1914. учио 
II–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 235). 

83 Сло бо дан В. Ма рић (Но ва Ва рош, 6. XII 1894); школ ске 1910/1911–1913/1914. 
учио V–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу; као ђак–на ред ник из Скоп ске ђач ке че-
те по ги нуо је на Ва лан до ву 25. мар та 1915. у су ко бу са Бу га ри ма (Спо ме ни ца..., 
224 и 433). 

84 Ни ко ла В. Да бе тић (Бу ди мље, Бе ран ска ка за, 1891); школ ске 1907/1908–
1913/1914. учио III–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу; ка сни је аграр ни су ди ја у 
Пе ћи (Спо ме ни ца..., 193). 
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Сло бо дан Ма рић (Ско пље, 7. I 1912) и Љу бо мир М. Це мо вић85 (Ско-
пље, 20. XII 1911).

У овој гра ђи, по след ње са чу ва не су две оце не ра да Ђор ђа Ђур чи но-
ви ћа,86 уче ни ка V раз ре да гим на зи је о срп ским на род ним пе сма ма 
из Дрим ко ла. Оце не су на пи са ли: Љу бо мир Мар ко вић,87 уче ник VI 
раз ре да (Ско пље, 5. V 1912) и Дра гу тин Н. Ана ста си је вић,88 уче ник V 
раз ре да (Ско пље, 6. V 1912). Рад је за ве ден под бро јем 9, у 1911/1912. 
го ди ни.

Ми лош Ив ко вић је ди пло ми рао срп ску и сло вен ску фи ло ло ги ју у 
Бе о гра ду. Ду го го ди на био је про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но-
сти у гим на зи ја ма у Бе о гра ду и Ско пљу. Ње гов раз ви је ни сми сао за 
лин гви стич ка ис тра жи ва ња, са об ра дом и ак цен то ва њем про на ђе ног 
ма те ри ја ла, са ку пља ње и про у ча ва ње ет но граф ске гра ђе, нај бо ље се 
огле да ју кроз са др жај ње го ве за о став шти не. И ови ра до ви Ђач ке ли-
те рар не дру жи не „Дој чин“, по слу жи ли су му у те свр хе. 

У овом ра ду на ве ли смо све са чу ва не ру ко пи се – ори ги нал не ра до ве 
и кри ти ке–оце не ра до ва уче ни ка, Ср ба из ра зних срп ских по кра ји на, 
са те ри то ри је Ото ман ске Им пе ри је, ко ји су по ха ђа ли срп ске гим на-
зи је у Со лу ну и Ско пљу, у пе ри о ду од 1903. до 1912. го ди не. Ра до-
ви, ко ји су са чу ва ни, на ста ли су у Со лун ској гим на зи ји у пе ри о ду од 
1903. до 1906, и у Скоп ској гим на зи ји, од 1909. до 1912. го ди не. Са-
чу ва но је два де сет ори ги нал них ра до ва, шест је без оце не, док оста ли 
има ју јед ну до три оце не; оце на–кри ти ка има и де сет ра до ва ко ји не-
до ста ју; укуп но има три де сет шест оце на. У пи са њу ов де са чу ва них 
ра до ва и њи хо вих оце на уче ство ва ло је че тр де сет шест уче ни ка, што 
је ма њи део у од но су на уку пан број ра до ва ко је су уче ни ци са ста вља-
ли. То се мо же за кљу чи ти на осно ву бро је ва ко ји су упи си ва ни на по-
ле ђи ни по след ње стра ни це, ка ко ра до ва, та ко и оце на, а озна ча ва ли 
су бро је ве под ко ји ма су, по го ди на ма, би ли за во ђе ни у ар хи ви Ђач ке 
дру жи не „Дој чин“. 

Ив ко вић је до шао у Ско пље у тре нут ку ка да су већ би ли за вр ше ни 
бал кан ски ра то ви, а пред по че так Пр вог свет ског ра та. У том пе ри о-
ду, ак тив но сти Ђач ке дру жи не „Дој чин“ за мр ле су, да би по но во би ле 
об но вље не у 1919, али је Ив ко вић та да на пу стио Скоп ску гим на зи ју. 
Ра до ве, ко је је за те као по до ла ску у Ско пље, у но вем бру 1913, или 
бар је дан њи хов део, узео је са со бом и они су та ко би ли са чу ва ни у 
ње го вој за о став шти ни.

Уче ни ци су би ли из ра зних кра је ва Ма ће до ни је и Ста ре Ср би је, али 
и из дру гих кра је ва, са те ри то ри ја где су Ср би жи ве ли. Пре ма овим 

85 Љу бо мир М. Це мо вић (Бу че, код Бе ра на, 14. VI II 1894); школ ске 1907/1908–
1909/1910. учио II–IV раз ред гим на зи је у Со лу ну; школ ске 1910/1911–
1913/1914. учио V–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 272). 

86 Ђор ђе Ђ. Ђур чи но вић (Ја бла ни ца, Дрим кол, 28. I 1895); школ ске 1911/1912–
1914/1915. учио V–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу (Спо ме ни ца..., 204). 

87 Љу бо мир М. Мар ко вић (Под го рац, Охрид, 21. XI 1895); школ ске 1910/1911–
1913/1914. учио V–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу; ка сни је шу мар ски ин же њер 
и са вет ник у Вар дар ској ба но ви ни (Спо ме ни ца..., 225). 

88 Дра гу тин Н. Ана ста си је вић (Ша бац, 13. IV 1896); школ ске 1911/1912–
1914/1915. учио V–VI II раз ред гим на зи је у Ско пљу; ка сни је ле кар у Ско пљу 
(Спо ме ни ца..., 177). 
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ра до ви ма, из Те то ва је би ло пет уче ни ка; из Тре сон че, код Де бра – 
три; из Дој ра на, та ко ђе, три; из не ко ли ко се ла Бе ран ске ка зе – шест; 
по дво ји ца су би ли из Во де на, Гњи ла на и Но ве Ва ро ши; из Дрим ко-
ла – гор њег (охрид ског): Бо ров ца, Под гор ца и Ла бу ни шта, а из до њег 
(де бар ског): Ја бла ни це. По је дан ђак био је из: То пол ча на, Ла за ро-
по ља, Кру ше ва, Ку фа ло ва, Кри ве (Је ни џе–Вар дар), Ре сна, Ско пља, 
Пе ћи, Ко сов ске Ми тро ви це, Ра до ми ра (Ул цињ), Дроб ња ка, При је по-
ља, Бо сан ске Ду би це и Шап ца. Нај ста ри ји, Ан то ни је Та на ско вић, био 
је ро ђен 1881. у Ку фа ло ву, а нај мла ђи, Љу бо мир Мар ко вић, 1895. у 
Под гор цу, код Охри да. 

Иако су уче ни ци би ли ве о ма мла ди, по за дат ку про фе со ра срп ског 
је зи ка и књи жев но сти, при сту па ли су ве о ма озбиљ но и од го вор но 
из ра да ма би ло за да тих или иза бра них те ма. Оне су се од но си ле на 
опи си ва ње срп ске на род не тра ди ци је, пе са ма, ига ра, при по ве да ка и 
умо тво ри на, на род них оби ча ја на те ри то ри ја ма са ко јих су уче ни ци 
до ла зи ли, ода кле су по ти ца ли, жи ве ли, слу ша ли ка зи ва ња ста ри јих 
и то за пи си ва ли и пре но си ли у сво јим ра до ви ма, на са стан ци ма ове 
дру жи не „Дој чин“, ка ко у Со лу ну, та ко ка сни је и у Ско пљу. 

Иза бра ли смо два ђач ка ра да, и две оце не ра до ва, ка ко би смо на 
овим при ме ри ма по ка за ли на чин њи хо вог пи са ња. Оце ном ра до ва 
са гле да вао се ква ли тет са др жа ја, на чин пи са ња, пра вил но ко ри шће-
ње пра во пи са и ука зи ва ло на по гре шке. Те оце не тре ба ло је да бу ду 
пра ве ма ле ре цен зи је ко је су слу жиле као пре по ру ке за об ја вљи ва ње 
ра до ва у њи хо вом књи жев ном под лист ку, ко ји је јед но вре ме из ла зио 
и био са став ни део де лат но сти ове ли те рар не дру жи не. 

Уче ник Со лун ске гим на зи је, Ри ста Спа сић, из се ла То пол ча на, код 
При ле па, ро ђен 1884, учио је пе ти до сед ми раз ред (1903–1906). У 
1905. на пи сао је рад Оста так на род не тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу 
у мо ме се лу То пол ча ну, у ко ме из но си за ни мљи ве по дат ке о на зи ви ма 
ло ка ли те та у свом кра ју, ко ји су сви би ли ве за ни за име ове ле ген дар-
не лич но сти срп ске исто ри је и на род не по е зи је. 

 

Оста так на род не тра ди ци је о Кра ље ви ћу Мар ку
у мо ме се лу То пол ча ну

Не ма то га се ла у При леп ској ка зи, где се не би мо гло на ћи ка кво 
ме сто, у ко ме је Кра ље вић Мар ко са сво јим „Кри ла тим Шар цем“ жи-
вео, и у ко ме се на ла зи ка ки89 оста так, ко ји под се ћа Срп ски на род у 
овим кра је ви ма Ма ће до ни је, на ње го вог слав ног и чу ве ног ју на ка Краљ.
[евића] Мар ка. Не ма то га Ср би на у овим пре де ли ма, ко ји ти не би 
знао при ча ти о ње го вом ју на штву. Па ка ко се и се ло То пол ча не на ла зи 
у При леп.[ској] ка зи, мо ра ла је и у ње му оста ти ка ква на род на тра ди-
ци ја о ово ме ве ли ком Срп ском ви те зу.

Се ло То пол ча ни, као што ка за смо, на ла зи се у При леп.[ској] 
ка зи, и да ле ко је од При ле па три, а од Би то ља пет са ха ти. Оно 
ле жи на под нож ју јед ног по ве ћег бре жуљ ка, ко ји се ов де зо ве „Ду пен 
– Ка мен“; и пре ко ко га во ди пут Би тољ–При леп. Ово је име бре жу-
љак до био по јед ној сте ни, ко ја је с кра ја на крај про бу ше на, и ко ја 

89 Ка кав [примедба приређивача].
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се на хо ди се ве ро-ис точ но од овог се ла, а на са мом вр ху тог бре жуљ ка. 
Од се ла до ове сте не има ви ше од по ла са ха та. За ову се сте ну при ча 
да је про бу шио Краљ.[евић] Мар ко у на ме ри да ње гов „Зла то кри ли 
– Со ко(л)“, ка ко га ов де на род зо ве, ста ну је. Ма ло по да ље од ове сте-
не на хо ди се дру га, у ко јој се на ла зи ве ли ка пе ћи на („Пе ште ра“), где 
је Мар ко са сво јим „Кри ла тим – Шар цем“ оби та вао. У овој пе ћи ни 
по сто ји је дан стуб од са ме сте не, ко ји (стуб)90 је ви сок ско ро је дан 
ме тар; а при лич но је де бео. Ве ли се да је Кр.[аљевић] Мар ко за њ свог 
„Шар ца“ ве зи вао ка квим ве ли ким „син џи ром“ (ла нац). А то се ми-
сли по то ме, што се на овом сту бу, и дан да нас, ја сно мо гу ви де ти 
уре зо ти не, где је обич но „син џир“ био при ве зи ван. Око овог сту ба у 
пе ћи ни на са мом ка ме ну по сто је не ке огре бо ти не, упра во жље бо ви, 
за ко је се ве ли да је „Зла то кри ли – Со ко(л)“ на чи нио сво јим кан џа-
ма, не ком при ли ком ка да је хтео одре ши ти „Шар ца“ да би га спа сао 
од не ких Ара па. По при ча њу ов да шњег на ро да, овај је со ко био пи смо-
но ша Кр.[аљевића] Мар ка. За њ се ве ли да је пи сма но сио под сво јим 
„злат ним кри ли ма“; и да је био мно го бр жи од гро мо ви те му ње.

Из ме ђу „Ду пен – Ка ме на“ и „Пе ште ре“ на ла зи се јед на ома ња 
сте на, ко ја је од при ро де та ко из ду бље на, да пот пу но на ли чи на фу-
ру ну; па се због то га и зо ве „Мар ко ва – фур на“. У њој је, ка ко на род 
при ча, Мар ко пе као хлеб. Не да ле ко од ове „Мар ко ве – фур не“ а од мах 
ис пред „Пе ште ре“ на хо ди се они жа сте на са по ве ћом, го то во рав ном, 
по вр ши ном, по ко јој се на ла зе ве ли ка из ду бље ња у об ли ку ча ша. Овак[в]
их ча ша има пре ко де сет. И по њи ма је ова сте на до би ла име „Ча шки“. 
За ова се из ду бље ња при ча да [их] је Мар ко сво јим бу здо ва ном на чи нио, 
јед ном ка да се на љу тио на свог „Шар ца“ па је уда рао по сте ни да би 
га љу ти на ми мо и шла. Она су при лич но ду бо ка, те во да, ко ја се при-
ли ком ки ше на ку пи, не мо же сва ис па ри ти; па због то га у њи ма91 се 
увек во да на ла зи, па и он да, ка да је у овом кра ју нај ве ћа су ша. За ова се 
из ду бље ња ми сли да су Кр.[аљевићу] Мар ку слу жи ла као ко ри то, где је 
сво га „Шар ца“ по јио. Још се, по ред све га ово га, на овом „Ду пен – Ка ме-
ну“ на хо ди јед на при лич но ви со ка дру га сте на, на ко јој се на хо де, по ред 
уду бле ња у об ли ку коњ ског ко пи та, и уду бле ња у об ли ку коњ ске сто пе. 
Са мо и јед на и дру га су мно го ве ће, не го што су обич на уду бле ња од сто-
пе и ко пи та. Па се за њих ве ли, због то га што су не при род не ве ли чи не, 
да су то „ста пал ке“ (сто пе) Кр.[аљевића] Мар ка и ко пи та „Кри ла тог 
– Шар ца“. А зо ву се „Мар ко ве – ста пал ке“. По њи ма је и сте на, на ко-
јој се на ла зе, на зва та „Мар ко ва – ста пал ка“. Са ове сте не, ве ли се, да 
је Кр.[аљевић] Мар ко са сво јим „Шар цем“ јед ном при ли ком ско чио на 
„Ска ру – Бу чин ску“; што ће мо од мах ви де ти због че га је ско чио. (Раз у-
ме се ка ко на род ов де при ча.) „Ска ра – Бу чин ска“, то је огром на ве ли ка 
кли су ра бли зу се ла Бу чи на, ко ја се на ла зи на са мој ме ђи Би тољ ске и 
При леп ске ка зе. Ово се ло спа да у Би тољ ској ка зи, а на хо ди се се вер но 
од То пол ча на на да љи ну од 4 са ха та. „Ска ра – Бу чин ска“ ле по се ви ди 
са „Ду пен – Ка ме на“; па се ве ли, да је „Зла то кри ли – Со ко(л)“ одав де 
по сма трао пут, ко ји во ди овом стра хо ви том кли су ром, у на ме ри да 
би ка квом пут ни ку при те као у по моћ, ко ји би, ову да про ла зе ћи, био у 
опа сно сти.

90 Реч у за гра ди уба че на је на кнад но из над ре да.

91 Две по след ње ре чи би ле су на пи са не за јед но, па су раз дво је не цр том.
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При ча се ка ко је Кр.[аљевић] Мар ко јед ном био по звао „Ђур ђу – 
Са мо ви лу“, сво ју по се стри му, да му до ђе у по се ту. Па се ве ли да је ова 
мо ра ла про ћи овом кли су ром, јер је ту да пут во дио. Овом при ли ком, 
при ча се, да је на њу на пао „Ђе мо – Бр ђа нин“; и да је ова, на шав ши се 
у опа сно сти, пи сну ла ко ли ко је год мо гла: „Кај си, бра те Кр.[аљевићу] 
Мар ко, тво ја по се стри ма од Ђе ма за ги на (по ги бе)“. Чим је ово до знао 
Кр.[аљевић] Мар ко од сво га со ко ла, од мах је са сво јим „Шар цем“, да би 
је („са мо ви лу“) спа сао, ско чио на „Ска ру – Бу чин ску“. 

Сва се ова до са да спо ме ну та ме ста, као што ви де смо, на ла зе на 
са мом вр ху спо ме ну тог бре жуљ ка јед но по ред дру го га. Се вер но од све-
га то га у јед ном по то ку, а ис под јед ног ве ли ког ду ба, на хо ди се је дан 
кла де нац, ка ко се ов де зо ве, „Не дељ ска – Во да“. Овај је кла де нац чу вен 
са сво јом ле ко ви том во дом. Име „Не дељ ска – Во да“ је до био, ваљ да по 
то ме, што се са мо не де љом, и то пре из ла ска сун ца, на њ иде ра ди за-
и та ња во де; а дру гим да ном не.

Овај је кла де нац, као што већ ка за смо, чу вен са ле ко ви то шћу 
сво јом од сва ко ја ких бо ле сти у це лој При леп ској ка зи. На ову су во ду 
до ла зи ли чак из нај у да ље ни јих кра је ва ове ка зе љу ди, ко ји су бо ло ва-
ли од ра зних бо ле сти, с на дом, да ће, по што се на пи ју и умио92 њо ме, 
оздра ви ти. А по сле то га као „ни шан“ (знан) са сво је стра не при ве зи ва-
ли су на гра на ма по ме ну тог ду ба ста ре сре бр не нов це, ко ји са да не ма ју 
никак[в]е вред но сти. Ове су нов це, ве ли се, при ве зи ва ли за то што су 
ве ро ва ли да ову во ду чу ва ју не ка кве са мо ви ле; па, ка ко се при ча, бо ле-
сни ци су, оста вља ју ћи нов це на ду бу, да ва ли овим са мо ви ла ма за во ду, 
од ко је ће се на пи ти и уми ти. При ча се и то, да је Кр.[аљевић] Мар ко 
пио во де са мо из овог кла ден ца, а ни из ко га дру гог; и да је ле ти че сто 
пу та по ред ње га се део са сво јом по се стри мом „Ђур ђом – Са мо ви лом“, 
у хла ду ис под овог ду ба. По при ча њу, овај је дуб био лет њи ко вац, или 
ка ко на род ов де ка же „лет на – ку ћа“ Кр.[аљевића] Мар ка. Дуб се да нас 
сма тра као све ти ња; и не сме се ни шта од ње га од се ћи. А нај ви ше се 
скре ну ло па жњу ов да шњем на ро ду пре ма ње му то, што је јед ном је дан 
деч ко од 19 го ди на слу чај но, пе њу ћи се на ње га, пао и сло мио де сну ру-
ку, ко ја му се од он да и осу ши ла. И од та да се овај дуб др жи за нај ве ћу 
све ти њу у ово ме се лу. Сва ки се хри шћа нин у овој око ли ни ње га бо ји као 
жи ве ва тре. Шта ви ше га се и Тур ци, ко ји зна ју шта се о ње му при ча, 
бо је. Чак се не сме ју ни нов ци ди ра ти, ко ји се на ње му при ве зу ју. Те та-
ко су гра не, ко је се мо гу са зе мље до хва ти ти, јер се не сме на ње га пе ња-
ти, оки ће не не у по тре бљи вим нов цем.

Пре сла ва (оп шта сла ва се о ска) се ла То пол ча на је Спа сов-дан (Св. 
Спас), ко ме је све цу и храм овог се ла по све ћен; и ко ји – пра зник, па да 
у ма ју ме се цу, ка да је, ако се мо же ре ћи, нај леп ше го ди шње до ба. Јер се 
он да це ла при ро да бу ди из ду го трај ног зим нег сна. На овај дан до ла зе у 
го сте ро ђа ци и при ја те љи, ов да шњих се ља на, из сви ју окол них кра је ва. 
То је та ко са да од пре 18 го ди на ова мо, а до пре се дам на ест и осам на-
ест год.[ина] ни је та ко би ло. До пре то га вре ме на на овај је дан до ла-
зи ла, по ред ро ђа ка и при ја те ља, ма са не по зна ни ка, ко ји су бо ло ва ли од 
ра зно вр сних бо ле сти са мо ра ди по хо ђе ња „Ду пен – Камен[а]“, за ко ји 
се та ко ђе, као и за „Не дељ ску – во ду“, ве ро ва ло да је ле ко вит. А та се 
ле ко ви тост ње го ва са сто ја ла у то ме, да кад бо ле сник про ђе кроз ње га 

92 Уми ју [примедба приређивача].
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по ста је здрав; па ма од ка кве бо ле сти бо ло вао. Па се ве ли, да су бо ле-
сни ци до ла зи ли ра ди „про ви ра ња“ (про вла че ње) кроз ка мен; јер су би ли 
убе ђе ни да ће оздра ви ти, са мо ако се про ву ку кроз ње га. Ово се „про ви-
ра ње“ вр ши ло са мо на Спа сов-дан; а дру гим да ном не. Али, ка ко је ово 
се ло до пре 18 го ди на овај пра зник про сла вља ло по не де љу да на, то је 
и „про ви ра ње“ тра ја ло це ле те не де ље. Што је све, раз у ме се, ишло на 
ра чун ових се ља на.

Ка ко се при ча, по хо ђе ње је ово на „Ду пен – Ка мен“ би ва ло све ча но; 
и от по чи ња ло је ова ко: У ју тру ра но на Спа сов-дан, по што „кле па ло“ 
(м.[есто] зво на) огла си да слу жба бож ја от по чи ње, сви се ља ни са сво јим 
го сти ма иду у цр кву на бож ју слу жбу. По сле слу жбе сви ску па, с њи ма 
за јед но и све ште ник, по ла зе на „Ду пен – Ка мен“ са ве ли ким ве се љем и 
ра до шћу; пе ва ју ћи уз пут раз не цр кве не пе сме. Као: тро пар Св. Спа са: 
„Во зне сол сја је си Хри сте Бо же наш“ и дру ге све тов не пе сме. И та ко би 
сти гли на по ме ну то ме сто, ко је је да ле ко од се ла по ла са ха та, и ви ше. 
По што та мо до ђу, пре све га све ште ник „кр сти“ (осве ти) во ду на овом 
ка ме ну, и он да се бо ле сни ци ста ну „про ви ра ти“ кроз ка мен, а оста ли 
за ово вре ме, по што се од мо ре, пе ва ју т. зв. „Кра љев ски пе сми“. Као: 
„Кра ље вић Мар ко и ри ба од Охри да“; „Кра ље вић Мар ко и Му са Ке се-
џи ја“; „Кр.[аљевић] Мар ко и Ђе мо – Бр ђа нин“; „Кр.[аљевић] Мар ко и 
Цр на Ара пи на“; и т. д., и раз не дру ге пе сме, ко је се у овим кра је ви ма у 
ве ли ко и да нас пе ва ју. И то нај ви ше о „Кр сном – име ну“, о ка квој про-
сла ви би ло по себ ној би ло оп штој. Еле, та ко пе ва ју ћи ов де оста ју до 
под не. У под не се, та ко ђе сви за јед но пе ва ју ћи пу тем, вра ћа ју у се ло. 
По што до ђу у се ло, ста ну сви та ко ску па на „Сред се ло“ (у сред се ла) и 
ту по но во све ште ник „кр сти“ во ду. По сле осве ће ња во де ра зи ла зе се; и 
сва ки иде сво ме до ма ћи ну на ру чак. По што ру ча ју по но во се ску пе на 
„Сред се ло“ где се ве се ле до за ла ска сун че ва. И то је та ко тра ја ло, ка ко 
ка жу, чи та ву не де љу да на. Као што ви де смо, ова је це ре мо ни ја ли чи ла 
на да на шње „Кр сто но ше“.

Овај је оби чај био од ве ли ке ште те по ово се ло. Се ља ни су то уви-
ђа ли, али га ни су мо гли по ква ри ти ни ка ко, до да се овај ка мен сло ми, 
а што ни је ни ко смео учи ни ти; те је та ко тра јао до пре 18 го ди на. Те 
го ди не на шао се је је дан се ља нин, по име ну Сто јан Ши шко вић, ко ји је 
са не ко ли ко сво јих дру го ва без се о ске до зво ле сло мио овај ка мен. Ка да 
су се ља ни то до зна ли, за хва ли ли су му на ње го ву сме лост, што се је 
усу дио да то учи ни; а да не би би ла ка ква не при ли ка око то га, ови су 
од мах огла си ли да су Тур ци ка мен сло ми ли, да би ти ме по ква ри ли овај 
се о ски оби чај, ко ји им се ни је до па дао. Те су на тај на чин се ља ни до ско-
чи ли сво јој ве ли кој ште ти. Од та да се [је]93 овај оби чај уки нуо. Са да 
се Спа сов-дан, ме сто не де љу да на, ка ко се је по ста ром оби ча ју про-
сла вљао, про сла вља са мо је дан дан. То је та ко оста ло све до да нас. Али 
по што се је овај ста ри оби чај по ква рио, од мах се је у ово ме се лу по ја ви-
ла ужа сна бо лест т. зв. „Гр ло“ (у гр лу се је раз ви ја ла), од ко је су љу ди, 
по што их не ко ли ко да на др жи, па да ли као од при па дљи ве бо ле сти, и 
од мах свр ша ва ли са сво јим жи во том. За ову се бо лест ве ли у на ро ду да 
је по сла ла „Ђур ђа – Са мо ви ла“ да би осве ти ла ште ту сво га по бра ти-
ма Кр.[аљевића] Мар ка, што су му ови, сломив[ши] ка мен, учи ни ли. А 
за при па дљи ву бо лест, ко ја се је по ред „Гр ла“ ја вља ла ве ли [народ] да 

93 Реч је уба че на на кнад но из над ре да.
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је Кр.[аљевић] Мар ко сво јим бу здо ва ном уда рио на љу де, па су они, не 
мо гу ћи му из др жа ти, од мах па да ли мр тви. А што је ви ше у очи ово ме 
се лу па ло, то је, што је сва по ро ди ца Сто ја но ва од те бо ле сти по мр-
ла. Те је та ко све ово учи ни ло да се име Кра ље ви ћа Мар ка у ово ме кра ју 
Ма ће до ни је не за бо ра ви „док је сун ца и док је ме се ца“.

19. де кем бра, 1904.                                     Ри ста Спа сић,
 Со лун.  уч. VI-ог раз.[реда] гим на зи је.94

Ме ђу ра до ви ма, са чу ва ним у овој збир ци, нај ста ри ји је из Со лун ске 
гим на зи је, са да ту мом: 15. март 1903, за ве ден под бро јем 3, а на пи-
сао га је уче ник че твр тог раз ре да Гим на зи је, Не дељ ко С. Си мо но вић. 
Он је био ро ђен у Пе ћи, 1883, а у Со лу ну је учио свих се дам раз ре да 
гим на зи је, од 1899. до 1907. го ди не.95 Рад је на пи сао као уче ник че-
твр тог раз ре да гим на зи је, у сво јој два де се тој го ди ни. У ње му је до ста 
оп шир но али и де таљ но, опи сао оби ча је ве за не за про сла ву кр сне 
сла ве ме ђу Ср би ма, ка ко је о њи ма слу шао од ста ри јих, а и сâм до-
жи вео. Овај за ни мљив рад до но си мо у це ли ни.

Ка ко се сла ви сла ва у пећ ској око ли ни

Без сум ње сва ки ће Ср бин же ле ти да чу је што год о оби ча ји ма 
ра зних на ро да а нај ви ше о оби ча ји ма сво га на ро да у ра зним кра је ви ма. 
То га ра ди осла ња ју ћи се на ово што сам спо ме нуо, из не ћу96 у не ко ли ко 
ка ко се сла ви сла ва у пећ ској око ли ни, по што је то је дан од нај ва жни-
јих срп ских оби ча ја и ко га сви Ср би пра во слав не ве ре без раз ли ке сла ве, 
ма да је у не ким срп ским кра је ви ма97 у не ко ли ко из ме њен.

Сла ва се у пећ ској око ли ни98 сла ви три да на, и то не99 сла ви се 
под јед на ко, т. ј. ни су исти оби ча ји за вре ме сла ве код оних Ср ба ко ји 
су у не по сред ној бли зи ни с Ар на у ти ма, као код оних ко ји су пот пу но 
из дво је ни од њих.

Сла ва се у ово ме кра ју зо ве: Све ти, кр сно име и све то га. Нај ви ше 
се сла ве: Св. Ни ко ла, Св. Јо ван, Аран ђе лов дан и Ми тров дан.

Кад би ко за пи тао Ср би на из овог кра ја за што сла ви сла ву, он би 
од го во рио да сла ви сла ву за то, што му онај све тац, ко га он сла ви, чу ва 
сву ку ћу, т. ј. сву че љад, сто ку и т. д. Не ки би пак на ово пи та ње од го-
во рио да се сла ви сла ва за то што су се на ши ста ри по кр сти ли та да. 
Али ово дру го го во ри се са мо у не ким кра је ви ма и то вр ло рет ко.

По сто ји пре да ње за што сва ки мо ра оку си ти по ма ло ви на кад се 
ко лач ре же. О то ме ова ко100 при ча ју: „У ста ро вре ме це ла је ова зе мља 

  94 АСА НУ, 15050/II–52.

  95 Спо ме ни ца..., 256.

  96 Би ло је на пи са но из не шћу, па је ш пре цр та но.

  97 По след ње две ре чи има ју обр ну ти след у ру ко пи су, али им је бро је ви ма 1 и   
      2 из над ре чи, ре до след про ме њен.

  98 Пр во је би ло на пи са но на хи ји, та реч је пре цр та на.

  99 На пи са но у раз лич ним, па је пре цр та но.

100 Би ло је на пи са но се, али је пре цр та но.
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би ла на ша. Кад је био цар Ду шан, ра тио је је дан пут с урум ским ца-
рем. Ду шан га осво ји, па му о[д]сече гла ву. Тај је цар био ве ли ки ду шма-
нин, да би му се Ду шан на си тио101 чак му гла ву ста вио да се ва ри. Кад 
се гла ва сва ри ла ис пао је гор њи ка пак,102 па је тај ка пак дао зла та ру 
да га по зла ти. Ка пак је био го тов баш кад му је Све ти сти гао. Кад су 
ло ми ли ко лач за по ве дио је слу ги да му на пу ни ка пак с ви ном и с њим су 
сви пи ли ви но и тај адет103 да пи је мо ви но кад се ло ми ко лач остао ни 
је од то га та ра104“. Али ово пре да ње по сто ји код Ср ба ко ји су одво је ни 
од Ар на у та, док је код оних ко ји су у бли зи ни Ар на у та105 иш че зло.

О про сла ви ово га да на до ма ћин се поч не при пре ма ти ме сец да на 
пре сла ве. Сва ки из дво ји из сво га то ра по јед но го ве че, ко је ће за кла ти 
за сла ву. На не ко ли ко да на пре сла ве на ба ви пре ко 80 ока106 ра ки је и 
20–30 ока ви на. Да кле на ба вио је оно што је нај по треб ни је. Сад му још 
оста је да на ба ви ка фе, ше ће ра, пи рин ча и дру ге сит ни је ства ри, ко је ће 
на ба ви ти на дан два пре сла ве.

Уочи сла ве на ста је пот пу но при пре ма ње. На ме шта се со ба за го-
сте, ме те се дво ри ште,107 ко ље се го ве че (ако је ко бо гат по ред го ве че та 
ко ље још или ка квог ве пра или ка квог ов на), ме си се ко лач, ко ји је уре-
шен раз лич ним ша ра ма ко је и раз ли чи то зна че. Из ју тра иде до ма ћи-
ца код по је ди них сво јих по зна ни ца и по зи вље их на сла ву, ко је обич но 
до ла зе по под не и по ма жу до ма ћи ци у по сло ви ма пре ко сла ве.

У ак шам108 по ста вља се у со би ду гач ка тр пе за, за ко јом мо же се-
сти око 40 ду ша. На њој по ста ве 2–3 хле ба, ра ки је и јед ну во шта ни цу. 
У ово исто до ба поч ну до ла зи ти го сти из да љих се ла, а то су ма хом 
при ја те љи, по зна ни ци и т. д. Ови се го сти при че ку ју на овај на чин. 
Од мах чим се спа зи гост из ла зи је дан од уку ћа на на су срет. Гост он да 
ка же: „До бро ве че!“ На што до би ја од го вор: „До бро ти Бог дâ и до бро 
до шао!“ Гост од го ва ра: „Бо ље ве на шао и срећ на ви сла ва!“ Уку ћа нин 
од го ва ра: „Да си жив и здрав!“ Ако је гост мла ђи од тог уку ћа ни на ко-
ји му је иза шао на су срет, он да се ме сто овог дру гог обич но од го ва ра: 
„Жив био и сре ћу имао!“ Кад гост ула зи у со бу би ва све ово што сам го ре 
спо ме нуо.

Но ако су го сти ме шо ви ти – љу ди и же не, он да од уку ћа на из ла зе 
на су срет не ки чо век и не ка109 же на, ко ји се по здра вља ју на по ме ну ти 
на чин. Ме ђу овак[в]им го сти ма има и та квих ко ји не до ла зе у ве че, не-
го су тра дан110 пред ру чак.

101 „На си ти ти у овом сми слу зна чи осве ти ти се“ [Симоновићева напомена].

102 „Ка пак = лу ба ња“ [Симоновићева напомена].

103 „Адет = оби чај“ [Симоновићева напомена].

104 „Од то га та ра“ = од то га до ба [Симоновићева напомена].

105 На пи са но Ар на у ти ма, па пре пра вље но.

106 Ме ра за те жи ну – 1280 гра ма.

107 Пр во је би ло на пи са но авли ја, али је пре цр та но.

108 Пр ви део ве че ри, не по сред но по сле за ла ска сун ца.

109 Реч је уба че на на кнад но из над ре да.

110 На пи са но ују тру, па пре цр та но.
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Пре не го што су по че ли до ла зи ти го сти из да љих се ла, је дан од 
уку ћа на, обич но нај мла ђи, за ђе по се лу од ку ће до ку ће, те по зи вље су-
се де. Пред сва ком ку ћом по зо ве по име ну до ма ћи на те ку ће, на шта до-
би ја од го вор: „Чу је мо!“ Кад уђе у ку ћу ка же: „До бро ве че“, и по што по-
се ди не ко ли ко ми ну та, он да уста не, пре кр сти се и ка же: „За по ве дај те 
до ве че, што бид не до нео Бог и све ти Јо ван (или др.[уги светац] не ће мо 
по жа лит’. Не мој да оста ви те а да не до ђе те!“ До ма ћин од го ва ра: „Да 
има мо ’де доћ’ да Бог дâ; доћ’ ’емо, не ће мо оста вит’.“

Кад се пот пу но смрк не поч ну до ла зи ти су се ди и сва ки пред ку-
ћом по зо ве111 до ма ћи на по име ну и да ље би ва као што сам спо ме нуо 
ма ло пре за го сте из да љих се ла.

По што се сви ис ку пе, и по сле по ду жег раз го во ра, по се да ју за тр-
пе зом. За тр пе зом се да ју овим ре дом: Пр во ме сто за тр пе зом за у зи ма 
поп; с де сне стра не по па се ди кум, а с ле ве стра не кмет, да ље се да ју по 
ста ри ни. Кад сва ки за у зме ме сто он да сви уста ну, до ма ћин при па ли 
во шта ни цу и ока де се. По што се ока де он да до ма ћин ка же: „Сад до бро 
ми до шли сви!“ а они сви од го ва ра ју: „Бо ље ве на шли!“

По ово ме до ма ћин поч не по слу жи ва ти ра ки јом ре дом. Да кле пр-
во по ну ди по па. Поп при ми ча шу и на здра ви кме ту крат ком здра ви-
цом, а кмет да ље и т. д. Но ако слу чај но поп ни је до шао, он да се ну ди 
опет оно ме ко ји је пр ви за тр пе зом. Али овај не при ма ча шу кад му је 
до ма ћин ну ди, не го од го ва ра: „де’ ’оће мо.“ (Што зна чи, пр во ис пиј ти 
па по сле ми). Та ко сви ма ну ди и сви од го ва ра ју на по ме ну ти на чин. На-
по слет ку, кад ни ко не при ми, до ма ћин се пре кр сти, го во ре ћи: „По мо-
зи, Бо же, и св. Јо ва не,112 срећ но ве че, срећ ни пра зник, срећ не ни са бра ње; 
при мај те за љу бав, ка ко да је, да мо гу све би ве у не дра ста вио; до бро 
сте ми сви до шли! Здрав си кне же!“ Кнез од го ва ра: „Бог ти дао жи вот 
и здра вље.“ По што до ма ћин ис пи је ча шу он је на пу ни и по ну ди кме ту, 
ко ји на здра ви ку му здра ви цом слич ном овој по ме ну тој. Кум да ље на-
здра вља и то тра је до кра ја тр пе зе.

По што по пи ју по две овак[в]е ча ше, он да до ма ћин поч не по слу-
жи ва ти ве ћом ча шом. Пр во по ну ди кме ту113 и кмет ка же: „Не, то 
је тво ја, а дру га мо ја.“ До ма ћин он да на здра ви кме ту овим ре чи ма: 
„Здрав си, кне же, ово тре ћа до бра сре ћа, брац ка љу бав мно го ле та и 
го ди на; не мој те се омр знут’,114 што бид не Бог и св. Јо ван до нео не ће мо 
по жа лит’. Здрав си, Кне же.“ Кнез да ље на здра вља ку му, а кум да ље. 
По што ис пи ју по три че ти ри ова ке ча ше, он да Кмет с ча шом у ру-
ци по ви че: „Ко ће ра ки је!“ (Ово по ви че у ша ли). Он да се не ки из ме ђу 
го сти ју ја ви с од го во ром: „Ја ћу! Пре ско чио ме до ма ћин.“ (Што зна чи 
ни је ми ре дов но ну дио ра ки је). Кмет му на здра ви, а овај дру гом и то 
тра је та ко по ду же вре ме на и на по слет ку, по што се при лич но по на пи-
ју, опет кмет пи та [х]оће ли ко год ра ки је, али се он да сла бо ко ја ви, и 
он да кад ви ше ни ко не ће ра ки је, кмет с ча шом у ру ци уста не и ка же: 
„Опро шћа вај те ра ки је!“ – „Про сто не ка је!“ до би ја од го вор, и ис пи је 

111 Би ло је на пи са но ка же, али је пре цр та но.

112 „Спо ме не све ца ко га сла ви“ [Симоновићева напомена].

113 На пи са но ку му, па је пре цр та но.

114 „Не мо да вам се досат[д]и“ [Симоновићева напомена].
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ча шу до ка пи, па је по сле из вр не и ка же: „Ово ли ко ду шма на на ше му 
не при ја те љу!“115 (Што зна чи ко ли ко ка пи из ове ча ше па ле то ли ко му 
не при ја те ља би ло). По сле ово га до ма ћин опет на пу ни ча шу и по ту ри 
је код кме та, јер ће овом ча шом, кад се бу де је ло до но си ло, кмет по ну-
ди ти оно га ко ји пр ви до не се је ло. По ово ме уста не кмет пре кр сти се 
и узме је дан хлеб, по зи ва ју ћи ку ма и до ма ћи на да га пре ло ме. По што 
га пре ло ме, сва ки сво је пар че по љу би и до ма ћин на ре ђу је да се до но си 
је ло. Оно га, ко ји до не се је ло, кмет по ну ди оном ча шом ра ки је, ко ју сам 
ма ло пре спо ме нуо и овај на здра вља не ком од го сти ју. На по ла ве че ре 
уста ну сви; до ма ћин при па ли во шта ни цу и ока де се. Док се го сти ка-
де, до ма ћин на пу ни ча шу с ви ном, и кад се сви ока де, по ну ди је кме ту. 
Кмет на здра вља ку му ова ком здра ви цом: „По мо зи, Бо же, и св. Јо ва не, 
сва ком бра ту Ри сја ни ну116 и ово ме до му ’де се на ла зи мо. Здрав си,117 ку-
ме, здра вље до бро, до бро за мно го. До ма ћин на ма (да вао) а ње му Бог и 
св. Јо ван118 по да ро ва ли здра вља и на прет ка.“ По сле ре ђа: ро ди ла му се 
му шка де ца, у по љу му ро ди ла пше ни ца и ви но и т. д. Чим кмет свр ши 
здра ви цу и при бли жи ча шу усти ма, поч ну сви пе ва ти: Го спо ди по ми-
луј. По што по пи је ма ло ви на, он да му до ма ћин до пу ни ча шу па да ље 
на ста вља: „Пр ва бе ше за здра вље и дуг жи вот на ше га до ма ћи на, а ова 
за жи вот и здра вље119 ње го ве бра ће и њи не де це“ ( па он да ре ђа по име ну 
све му шкар це); и по тре ћи му је пут до ма ћин120 до пу њу је и кмет на-
ста вља: „Ово је тре ћа за сре ћу и на пре дак ово га до ма“,... (по сле ре ђа 
ро ди ла пше ни ца, ро ди ло се то и то и т. д.). По што кмет ис пи је ча шу, 
до ма ћин је на пу ни и дâ је оно ме, ко ме је кмет на здра вио, а то је ку му, 
ко ји на здра ви оно ме што је пре ма ње му, а овај да ље. Као што сам ка-
зао ма ло пре да пе ва ју Го спо ди по ми луј кад поч не кмет121 пи ти ви на, 
то Го спо ди по ми луј пе ва ју кад и ма ко дру ги пи је ви на. По што „диг ну 
сла ву“ он да опет сед ну и на ста ве ве че ра ње. С њи ма са да сед не и до ма-
ћин да ве че ра, а за ме ни га не ко од уку ћа на.

По што ве че ра ју оста ну и су се ди ду же вре ме на, про во де ћи то вре-
ме нај ви ше пе ва њем уз гу сле и при ча њем ра зних при ча. Обич но за мо ле 
не ко га стар ца ко ји је чу вен пе ва њем уз гу сле, па му ка жу да поч не јед ну 
пе сму „ама ко ја се че“ (што зна чи у ко јој се по ми ње ка кав рат у ко ме 
ги ну Т.....[урци]).122 Сви га слу ша ју с ве ли ком па жњом и кад123 се од ма ра 

115 Реч је не ко олов ком, дру гим ру ко пи сом, ка сни је пре цр тао и до пи сао: до ма-
ћи ну.

116 Хри шћа ни ну [примедба приређивача].

117 На пи са но као јед на реч.

118 „Спо ме не све ца ко га сла ви“ [Симоновићева на по ме на, ко ју је на кнад но 
убацио].

119 Код три по след ње ре чи про ме њен је ре до след, ко ји је обе ле жен арап ским 
бро је ви ма од 1 до 3.

120 По след ња реч на пи са на је два пу та, па је по но вље на пре цр та на.

121 Реч је на кнад но уба че на из над ре да.

122 Не са мо у Со лу ну и око ли ни Пе ћи, већ и на под руч ју це ле Тур ске Ца ре ви не, 
у том пе ри о ду, за бра ње но је би ло да се по ми ње име срп ске на род но сти, ни ти су 
Ср би сме ли да у пи са ним тек сто ви ма на па да ју тур ско име, за то оно ов де ни је 
би ло по ме ну то.

123 Ова реч је олов ком би ла уба че на из над ре да.
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сви се на сла ђу ју или уз ди шу. Раз у ме се да уз ди шу са мо он да кад на ше 
про па да, а на сла ђу ју се кад ми се че мо или на пре ду је мо. По што овај 
свр ши пе сму, он да поч ну при ча ти о оним ју на ци ма ко ји се у тој пе сми 
по ми њу. По што се от пе ва ју не ко ли ко пе са ма, иза ко јих раз у ме се на-
ста је при ча ње о ју на ци ма ко ји се у њи ма по ми њу, су се ди поч ну од ла зи-
ти сво јим ку ћа ма, и при по ла ску до ма ћин их по зи вље да до ђу ују тру 
на ра ки ју и ка фу.

Али са да на ста је ве се ље ме ђу же на ма. Оне тек по од ла ску су се да, 
поч ну ве че ра ти. По сле ве че ре поч ну пе ва ти раз не пе сме све по две и две. 
По сле ово га поч ну и оне при ча ти и нај ви ше124 гат ке. По што ве че ра ју 
он да отид ну код го сти ју ко ји се на ла зе у со би, па се та мо ве се ле до 2–3 
ча са пред зо ру. У ово вре ме мно ги по ле га ју, а мно ги од уку ћа на оста ну 
пре ко це ле но ћи не спа ва ју ћи, те при пре ма ју за су тра дан ру чак.

Су тра дан го то во сви иду у цр кву. Но ако цр ква ни је бли зу, он да 
иду са мо не ко ли ко од уку ћа на и по мо гућ ству по не су зеј ти на, или па ра 
или че га дру го га. Уз то по не су и ра ки је, те ча сте по је ди не сво је по зна-
ни ке, ко ји се де се у цр кви.

По што ови до ђу из цр кве, он да поч ну до ла зи ти су се ди на ка фу 
и ра ки ју, ко ји ле по би ва ју по ча шће ни и по сле125 јед ног ча са од ла зе. Но 
ово га су да на ши ром отво ре на вра та сви ма, чак ће свра ти ти и пут-
ник126 ко ји ни ка ко не по зна је ни јед ног од уку ћа на, а о Ци га ни ма и дру-
гим про сја ци ма не ма сум ње да не ће до ћи; по цео се дан вр зма ју по дво-
ри шту, ко ји би ва ју и ле по по ча шће ни. А кад се на пи ју поч ну се и они 
ве се ли ти, та ко, да сви го сти иза ђу из со бе и по сма тра ју Ци га не ка ко 
се ве се ле.

Пред ру чак за ђе по се лу не ки од уку ћа на и по зо ве су се де на ру чак. 
На руч ку се све де ша ва што и на ве че ри, са мо се на руч ку ре же ко лач. 
Вр ло се рет ко ре же ко лач у цр кви, не го у до му све ча ре ву. У све ча ре ву 
до му ко лач се ре же или из ју тра или на руч ку. Ако у127 не ком се лу има 
ви ше све ча ра, па су им ку ће раз да ле ко, он да се ко лач ре же из ју тра, јер 
поп не би мо гао код сва ко га на ру чак до ћи.

Чим поп до ђе до ма ћин му128 дâ129 ко лач с ко љи вом у јед ној шо љи-
ци, а ви ше се ко љи ва и не ку ва. Кад све ште ник ре же ко лач, он да сви 
оку се по ма ло ви на и пе ва ју Го спо ди по ми луј. По што поп по се че ко лач 
он да узме за се бе130 јед ну по ло ви ну ко ла ча, а дру га по ло ви на оста не до-
му све ча ре ву. Обич но се гле да да оста не ку ћи она по ло ви на, на131 ко јој 
су уре ше ни аков, пче ла ник и т. д.132

124 Реч је пре цр та на па је из над ње олов ком, дру гим ру ко пи сом, на пи са но: раз не.

125 Би ла је на пи са на реч кроз, ко ја је пре цр та на.

126 Пр во бит но је ста ја ло: чак ће до чи и онај, па је ис пра вље но пре цр та ва њем.

127 Би ло је на пи са но су, па је пре цр та но.

128 Реч је уба че на на кнад но из над ре да.

129 Би ло је до да то по пу, али је пре цр та но.

130 По след ње две ре чи до пи са не су из над ре да.

131 Реч је до пи са на из над ре да.

132 По след ње две ре чи су до пи са не олов ком. 
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За вре ме руч ка опет се „ди же сла ва“133 и то све ча ни је не го у ве че, 
јер се сви ис ку пе на јед но ме сто и уз сва чи ју здра ви цу пе ва ју Го спо ди 
по ми луј.

По сле руч ка опет се ве се ле, а на ро чи то же не. 

Кад су се ди по ђу сво јим ку ћа ма, он да их до ма ћин опет по зи вље да 
до ђу на ве че ру. Ве че ра на дан сла ве би ва као и она у очи сла ве, са мо не 
„ди жу сла ву“. При по ла ску опет их до ма ћин по зи вље на ка фу и ра ки ју.

Дру го га да на би ва све што и пр во га са мо за вре ме ве че ре не „ди жу 
сла ву“.

Тре ћи се дан нај све ча ни је134 про во ди и на зи вље се „ис прат ним да-
ном“.135 У ју тру на ра ки ју и ка фу до ла зе са мо ста ри љу ди, а пред ру чак 
опет не ки од уку ћа на иде по се лу од ку ће до ку ће и по зо ве их да до ђу 
ка ко би за јед нич ки с при ја те љи ма про ве ли још овај дан, и ка ко би доц-
ни је при ја те ље (го сте из дру гих се ла) ис пра ти ли.

Ако је ле по вре ме он да по ста ве тр пе зу у дво ри шту, и ру чак се 
про ду жи по 4–5 ча со ва, пе ва ју ћи уз гу сле ша љи ве на род не пе сме, та ко 
да се сви сме ју из свег ср ца. (Овог је да на пу но дво ри ште Ци га на, ко-
ји оче ку ју да по ку пе оно што оста не по сле руч ка. До ма ћин их та ко
на пи је да се они и136 нај ви ше ве се ле.) По што го сти137 ру ча ју, он да сва ки 
оста ви по не ко ли ко ме та ли ка на тр пе зу, ко је ће по ку пи ти она же на 
ко ја пр ва до ђе да чи сти, и ко ја ће по де ли ти с оста лим же на ма.

По сле руч ка поч ну се го сти спре ма ти да од ла зе сво јим ку ћа ма. 
По што се спре ме поч ну је дан по је дан од ла зи ти. Па не ко га при по ла-
ску да ру је не ка же на ко шу љом, ча ра па ма или дру гим чим, а и овај се 
ма ши ке се те138 да ру је њу и све при сут не же не. По што отид ну го сти 
из да љих се ла, поч ну од ла зи ти и су се ди, а мно ги оста ну и до ак ша ма, 
про во де ћи то вре ме пе ва њем уз гу сле. При по ла ску и њих да ру ју же не 
не чим, а та ко исто и ови139 же не. По сле ово га ни ко од ту ђи на ца не 
оста не у ку ћи све ча ре вој.

По ред ове сла ве, ко ју зо ву „ве ли ки све ти“, има ју још јед ну ко ју 
зо ву „ма ли све ти“. Та ко они ко ји сла ве Ар хан ђе лов дан (8. но вем бра)140 
сла ве као „ма ли све ти“ Ар хан ђе лов дан ко ји [је] у ле ту (13. ју ла).141 За 

133 Аутор увек ове две ре чи пи ше под на вод ни ца ма, али их је не ко олов ком сву-
да из бри сао. Ми смо се др жа ли ори ги на ла, та ко да смо их за др жа ли.

134 Реч је не ко пре цр тао и до дао олов ком дру ге две ко је ни су ис пи са не ру ко пи-
сом ауто ра овог тек ста па их ов де и не на во ди мо.

135 Под ву че но у ру ко пи су.

136 Све за је на кнад но умет ну та из ме ђу две ре чи.

137 Реч је на пи са на олов ком из над ре да.

138 Би ло је на пи са но да, па је пре цр та но.

139 Не ко је на кнад но олов ком ис пра вио у они. Као и ра ни је, и ов де смо се др жа-
ли ори ги нал ног тек ста.

140 Ар хан ђе лов дан – Са бор Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла (21. но вем бар по но вом 
ка лен да ру - Гре го ри јан ском).

141 На ве де ног да ту ма, по ста ром ка лен да ру (Ју ли јан ском) сла ви се Са бор Све-
тог ар хан ге ла Га ври ла (26. јул по но вом).
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ма ли све ти ре же се са мо ко лач, а ина че ви ше се ни шта не ра ди. Ако је 
ко бо гат ку пи ма ло ра ки је и ви на, те по зо ве на ру чак са мо су се де. У ју-
тру до ма ћин од не се ко лач с ко љи вом у цр кву да се ре же, од ко га се по сле 
раз да је уку ћа ни ма.

На овај на чин сла ве „ве ли ки и ма ли све ти“ са мо они Ср би ко ји су 
пот пу но из дво је ни од Ар на у та, и ко ји, та ко ре ћи, ма ло сло бод ни је жи-
ве од оних Ср ба ко ји су ме ђу Ар на у ти ма, и ко ји ма Ар на у ти не да ју очи 
отво ри ти. Па раз у ме се кад су ова ко при те шње ни зу лу мом мо же сва ки 
зна ти шта је и с оби ча ји ма код ових Ср ба. Код ових се Ср ба од оби ча ја 
срп ских са мо сла ва за др жа ла, и то не она ко ка ко се одр жа ла код Ср ба 
издвоје[ни]х од Ар на у та. Они од су се да не ма ју ко га по зва ти на сла ву, 
не го по зи вљу из дру гих се ла сво је при ја те ље и по зна ни ке, а ови им при 
по зи ву у на пред ка жу оће ли им до ћи или не, па ће пре ма то ме уде си ти 
ко ли ко ће ку пи ти ра ки је ви на и дру гих ства ри.

Оби чај је да кле да се сла ва др жи по три да на, али ови Ср би, кад 
им до ђе сла ва, не зна ју по си гур но ко ли ко ће им тра ја ти. Ако бу де има-
ло го сти ју тра ја ће три да на, а ако не бу де има ло он да са мо је дан дан, 
ко га про ве ду с уку ћа ни ма.142 Јер код њих рет ко ко од Ср ба иде, по што 
по у зда но сва ки зна да се сла ва код та квих Ср ба не мо же про сла ви ти 
без рђа вих по сле ди ца. А то до ла зи због то га што су ку ће ови[х] све ча ра 
за вре ме сла ве пу не Ар на у та, ко ји са мо вољ но – не по зва ни до ђу. Ови су 
Ар на у ти и она ко бе сни, а кад се на пи ју не ма им кра ја. Кад се на пи ју 
пу ца ју у сред ку ће, не оба зи ру ћи [се] на то има ли ко га око њих. Рет ко 
је да ова кав слу чај про ђе, а да не бу де жр та ва. А кад го сти ви де шта 
се ра ди сва ки иде на сво ју стра ну, те пре ма то ме, ови Ср би не зна ју 
по си гур но ко ли ко ће им тра ја ти сла ва. У овак[в]е ку ће рет ко иду и 
све ште ни ци, а за вре ме143 сла ве не ма ни го во ра, јер с бра дом ће оти ћи 
а без ње ће се вра ти ти. С то га је до ма ћин при мо ран да но си ко лач код 
све ште ни ко ве ку ће или у цр кву.

Ево да кле из ово га што сам спо ме нуо ви ди се ка ко жа ло сно жи ве 
ови Ср би, и ка ко сла ва ни кад ни је без штет них по сле ди ца за све ча ра. 
Па и по ред све га то га они одр жа ва ју сла ву, те ше ћи се с оним: „Све ти 
(спо ме не све ца ко га он сла ви) ми чу ва ку ћу, па ва ља да га др жим, па 
кад је и Бог од ови’ зу лум ћа ра ма као ру ку, а не ча сти ви и’ узео у ње го ве 
ру ке, и Све ти (по ме не све ца) не ће и’ ни шта, а сми ло ва ће се Бог и на 
нас.“ Што зна чи: Кад ми Све тац ко га сла вим144 чу ва ку ћу, за што да 
га не про сла вим јед ном бар у го ди ни, а кад је сам Бог про клео Ар на у те 
због рђа вих де ла и пре дао их ђа во лу, он да им и Све ти (спо ме не све ца) 
не ће ни шта.

Сва ова зла, што их Ар на у ти чи не Ср би ма, до ла зе оту да, што 
ка то лич ки све ште ни ци не пре ста но под сти чу Ар на у те да, на ро чи то 
за вре ме сла ве, чи не овак[в]е па ко сти. Они не пре ста но ме ђу овим Ср-
би ма про по ве да ју да је пра во слав на и ка то лич ка ве ра јед на ка и да не ма 
го то во145 ни ка квих раз ли ка, па за што да не при ме ка то лич ну ве ру, а 

142 По след ња ре че ни ца пре цр та на је са шест вер ти кал них цр та.

143 Реч је уба че на на кнад но из над ре да.

144 На пи са не ре чи: ја и ми су из бри са не.

145 Реч је до да та из над ре да.



ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ

ХРИСТИЋ

166

још уз то до би ће за шти те па их ни ко не сме ди ра ти. Али су им све му-
ке уза луд не, јер до сад [се] још ни је чу ло да је ко ји Ср бин из ових кра је ва 
при мио ка то лич ку ве ру. Ово ови све ште ни ци го во ре, код оних Ср ба, 
ко ји су стра шно при те шње ни и чи ја се де ца од во де у ро бље, и ко ји се 
не пре ста но с пу шком у ру ци бо ре, па им је спо ред но ово што го во ре ови 
ка то лич ки све ште ни ци, те не окре ћу гла ву на то,146 али да они то 
ка жу не ком Ср би ну, ко ји жи ви у се лу где има са мо Ср ба, до био би це па-
ни цу по гла ви.

Овај ути цај ка то лич ких све ште ни ка нај ви ше се осе ћа код оних 
Ср ба ко ји ста ну ју око Бе ло га Дри ма, а на ро чи то у сред њем ње го вом 
то ку.

С овим сам за вр шио све што сам имао ре ћи о сла ви.

15. мар та 1903. г.
Со лун.     Не дељ ко Си мо но вић
     уче ник IV раз.[реда] гим на зи је.147

Са чу ва не су и оце не–кри ти ке ко је су на рад да ли То дор Р. Ми хај-
ло вић и Ри ста На но вић. У на став ку, ка ко би смо по ка за ли при-
мер ђач ке кри ти ке на је дан рад, на во ди мо са мо На но ви ће ву оце ну
Си мо но ви ће вог ра да, ко ја је, као и рад, за ве де на под бро јем 3, у ар-
хи ви за 1903, Ђач ке дру жи не „Дој чин“. Ри ста М. На но вић био је ро-
ђен у Дој ра ну 1884, а се дам раз ре да гим на зи је учио је у Со лу ну од 
1899. до 1906. го ди не. Рад је на пи сао као уче ник че твр тог раз ре да, 
1903, у сво јој де вет на е стој го ди ни.

Оце на на рад Не дељ ка Си мо но ви ћа:
Ка ко се сла ви сла ва у Пећ ској око ли ни.

 Сла ва као што нам је по зна то, то је је дан од нај ка рак те ри-
стич ни јих оби ча ја це ло га срп ства. Ка ко је нам[а] сви ма ду жност, ко-
ли ко год мо же мо, да при ку пља мо на род но бла го, то се овом при ли ком 
по ста рао и Си мо но вић по мо гућ ству сво ме, да нам из не се, ка ко се сла-
ви сла ва у Пећ ској око ли ни.

Рад је овај, као што би се на пр ви по глед мо гло ви де ти, до ста 
до бар – за слу жу је и по хва лу – бар што је иза шао још из ру ке не вич не 
пи са њу; али као и сва ки та ко и овај рад има не ких по гре ша ка, ко је ћу 
ја пре ма сво ме зна њу да из не сем.

Та ко у по чет ку опи су је, по на род ном пре да њу, за што се пи је ви-
но, кад се ко лач ре же. До бро је за по чео опи си ва ти по је ди на пре да ња, 
али оно где опи су је ни је му ме сто, тре ба ло је да ста ви он де, где је опи-
сао „ди за ње сла ве“. Да ље ка же, да је ко лач уре шен раз лич ним ша ра ма 
и раз ли чи то зна че, што пак то зна чи, тре ба ло је да нам об ја сни. За 
тим ове ре че ни це: Но ово га су да на ши ром отво ре на вра та и т. д. Све 
ове ре че ни це мо гле би се ис ка за ти јед ном ре че ни цом: И ово га су да на 
вра та ши ром отво ре на сва ко ме без раз ли ке. 

146 Ре чи из ме ђу две по след ње за пе те на кнад но су на пи са не из над ре да.

147 АСА НУ, бр. 15050/II–38.
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По ред ове раз ву че но сти, ипак има још ко је, ма да не ква ре ни-
шта и кад би оста ле. Гра ма тич ких по гре ша ка не ма; ин тер пунк ци ја 
му је до бра, па узев ши у оп ште цео је рад до бар. На по слет ку нам из-
но си и раз не не при ли ке,148 ко је им Ар на у ти при ли ком сла ве чи не, што 
је и у ства ри та ко.

Још бих му имао на по ме ну ти, да је тре бао из не ти, ко ју пе сму, 
ко је се пе ва ју [том] при ли ком, и ко је би ви ше уве ли ча ле вред ност ра да.

За вр шу ју ћи пак ову сво ју оце ну, из ја вљу јем и сво ју же љу, за да љи 
успе шни рад Не дељ ков.

Со лун, 24. Мар та 1903 г.                         Ри ста На но вић
     уч.[еник] IV р.[азреда] гим наз.[ије]149

Три го ди не ка сни је, 1906, Не дељ ко Си мо но вић је био уче ник сед мог 
раз ре да Со лун ске гим на зи је, ко ју је за вр шио 1907. го ди не. Си мо но-
вић се у овој гра ђи по ја вљу је не са мо као аутор ра до ва, већ и као 
пи сац оце на–кри ти ка. Као ма ту рант, два де сет тро го ди шњак, он је на-
пи сао оце ну ра да Ђор ђа Јо ва но ви ћа На род не пе сме из Кри ве (око ли на 
Со лун ска). Оце на је са чу ва на али не и Јо ва но ви ћев рад. За ни мљи ва 
је Си мо но ви ће ва кри ти ка, ко ја оди ше зре ло шћу ње ног ауто ра, са по-
ка за ним за вид ним обра зо ва њем и струч но на пи са ном ре цен зи јом. 
Оце на је на пи са на 18. но вем бра 1906. го ди не, а за ве де на је у ар хи ви 
под бро јем 2, за ту го ди ну.

 Ђор ђе Јо ва но вић: На род не пе сме150 из Кри ве
(око ли на Со лун ска) 

При ку пље не на род не пе сме Ђор ђа Јо ва но ви ћа, а по се би це пе сме 
ко је нам је про шлог са стан ка про чи тао, да ју ми по во да да у не ко ли ко 
ре чи, ка ко сам раз у мем и схва там, из не сем при ли ке под којим[а] се 
на ла зи ду хов но бла го Ср ба у по кра ји на ма Ма ће до ни је и Ста ре Ср би је.

Наш ве ли ки књи жев ни ре фор ма тор Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
пи сао је сво ја де ла ју жним ди ја лек том из ви ше раз ло га, ме ђу ко ји ма су 
нај глав ни ји: што је он сма трао да је све ду хов но бла го на шег на ро да ис-
кљу чи во у сфе ри ју жног ди ја лек та, и што је ми слио да би се упо тре бом 
ју жног ди ја лек та за књи жев ни је зик, мо гла лак ше одр жа ти до ста ла-
ба ва на ци о нал на ве за из ме ђу Ср ба ка то ли ка у При мор ју и Ср ба пра во-
слав них у Бо сни, Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и у дру гим по кра ји на ма, јер 
је ју жни ди ја ле кат у мно го ме сли чан са је зи ком, ко јим су пи са ли Ср би 
ка то ли ци у XV, XVI, XVII ве ку у Ду бров ни ку.

Да ли су ови раз ло зи на ви си ни ауто ри те та, да их као оправ да не 
мо же мо при ми ти по те же је од го во ри ти, то ће мо оста ви ти му дри јим 
од нас.

148 Прет ход но је на пи са на и пре цр та на реч ко ја је не чи тљи ва.

149 АСА НУ, 15050/II–38–а. 

150 Пр во бит ни ре до след две по след ње ре чи про ме њен је ста вља њем арап ских 
бро је ва из над њих.
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По зи тив но се зна да Вук у ове кра је ве ни је ни кро чио, а оно на род-
них пе са ма што се на ла зи у ње го вим де ли ма из ових кра је ва, по гла ви то 
из се вер них кра је ва Ста ре Ср би је, то је он по сред но до био. Пре ма то ме 
он ни је мо гао ни ма ло по зна ва ти жи вот оби ча је, на рав и ду хов но бла го 
овог на ро да.

По ње го вом ми шље њу це ло куп ни ду хов ни жи вот срп ског на ро да 
на ла зи се нај ви ше у те ри то ри ји ју жног ди ја лек та. Не мо же се спо ри ти 
да код Ср ба у Бо сни, Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, Ба на ту, Бач кој и дру-
гим по кра ји на ма срп ским, у ко ји ма пре о вла ђу је ју жни ди ја ле кат не ма 
ви ше са мо све сти на ци о нал не, а с тим ви ше на род них пе са ма, оби ча ја 
и дру гог обе леж ја чи сто срп ског ти па, очу ва но у пра вој чи сто ћи. Али 
зар да на пу сти мо ду хов ну хра ну чи та ве по ло ви не срп ства и ње гов ком-
пли ко ван на чин жи во та151 – Вук је без сум ње по гре шио, а гре ши мо и ми 
још ви ше са да, што ве о ма ма ло обра ћа мо па жњу на ове кра је ве у том 
по гле ду. Мо ра би ти ис кљу че на сва ка сум ња да овај на род ни је бо гат 
сво јим ду хов ним про из во ди ма, а ка квог ка рак те ра и ти па то се тек152 
мо ра ви де ти. Ово нам мо же пот кре пи ти исто риј ски раз ви так на шег 
на ро да, јер је сва сла ва и ве ли чи на Ср би но ва би ла у овим кра је ви ма, 
што нам све до че вид ни спо ме ни ци, док за сла вом и ве ли чи ном ни је до-
шло ро бо ва ње пе тве ков но.

Исто та ко као што су [се] Ср би у по кра ји на ма ју жног ди ја лек-
та се ћа ли Ср би но ве153 сла ве и ве ли чи не и ње го ве154 тра гич не суд би не, 
да ју ћи из ли ва сво јим осе ћа ји ма у сво јој пе сми уз ја во ро ве гу сле, чи ји је 
чу дан глас у ста њу из ма ми ти и су зу из ка ме на, та ко исто би ла су, а 
и са да у не ко ли ко је су, иста осе ћа ња за сво јом сла вом и ве ли чи ном, за 
сво јим ју на ци ма Ми лош Оби ли ћем, Кра ље вић Мар ком и ње го вом пре-
сто ни цом При ле пом. 

Ме ђу тим ов де тре ба има ти на уму јед ну дру гу ствар. Ве ра је код 
на шег на ро да иден ти фи ко ва на тач но са на род но шћу. С то га Ср бин у 
овом кра ју го то во ни ка кве раз ли ке ни је пра вио из ме ђу се бе, Бу га ра и 
Гр ко ма на, а на ро чи то, што је за нас нај ва жни је, из ме ђу се бе и Бу га ра, 
јер га ве зу је на пр вом ме сту ве ра, па он да ве ли ка слич ност у је зи ку. 
Оту да, услед те ме ша ви не жи вот ових Ср ба мно го је ком пли ко ван, а 
с тим и ду хов но бла го. Ов де су ло кал не при ли ке та ко ја ко ути ца ле на 
це ло куп ни ду шев ни жи вот ових Ср ба, да је мно ги ма из гле дао, па мо жда 
и Ву ку, као не што ту ђе. У оста лом и Вук сам ка же да је пи сао оним је-
зи ком, ко ји је нај чи сти ји, ко ји је у нај ста ри јем об ли ку очу ван, и кан да 
би се из то га мо гло из ве сти да он на мер но ни је хтео во ди ти то ли ко 
ра чу на о овим кра је ви ма, по што је, као што ре ко смо, ути ца јем ло кал-
них при ли ка све ис ква ре но.

Не са мо Вук и ње го ви са вре ме ни ци да се ни су ин те ре со ва ли мно го 
у том по гле ду за овај крај, не го је ма ло би ло и по сле њих, и то што се 
ра ди ло ра ди ло се по вр шно. Што пак, чо ве ку мо ра ја ко па сти у очи, је-
сте и то, што се још ни ко не на ђе из ових кра је ва, да нам бар из јед ног 

151 Пет по след њих ре чи не ко је на кнад но ста вио у за гра де са зна ком пи та ња.

152 Реч је уба че на ка сни је ис под ре да.

153 Пр во је би ло на пи са но сво је, па је пре цр та но.

154 Исто као и у прет ход ној на по ме ни.
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кра ја из не се на род не умо тво ри не, на чин жи во та,155 и т. д. Успех оних 
пр вих ни кад не би мо гао би ти ве ћи, од ових ко ји су ро ђе ни у сре ди ни 
овог на ро да, ко ји су с овим на ро дом све сла сти и гор чи не де ли ли. Што 
је до сад би ло ба ци ће мо на стра ну, не го да се за пи та мо ка ква ду жност 
нас оче ку је, као си но ве овог на ро да? – Мно ге нас ду жно сти оче ку ју, а 
вре ме ће по ка за ти шта ће мо ура ди ти. Сва ки је ду жан, да бар, је дан 
део до при не се на пре до ва њу свог на ро да. И при ку пља ње на род них умо-
тво ри на тре ба да нам бу де је дан од нај ве ћих за да та ка.

Ми из ви ше раз ло га мо ра мо жур но при о ну ти на при ку пља ње свих 
на род них умо тво ри на у овим кра је ви ма, а на то нас на го не по ли тич ки 
ин те ре си и на ци о нал не ве зе. Док смо ми окле ва ли, вред ни ји су се ко-
ри сти ли. Ми смо до жи ве ли да Бу га ри утвр де по јам о Кра ље ви ћу Мар-
ку, код овог на ро да, па чак и код оно га ко ји оби та ва у око ли ни ње го ве 
пре сто ни це, као о пра вом Бу га ри ну ју на ку! Да ље, њи хов се је зик са да 
на гло ре фор му је: увла че у свој је зик об ли ке и ре чи срп ско-ма ће дон ског 
ди ја лек та. Пре ни су има ли па де жа, са да има ју че ти ри, а по зајм ље ни 
су из овог ди ја лек та. Пи шу књи ге чи сто овим ди ја лек том, и као та кве 
рас ту ре не су по овом са мом на ро ду. Да кле, они су ра зна сре[д]ства, на-
ма већ по зна та, упо тре бља ва ли, а упо тре бља ва ју и сад, да овај на род 
при ву ку на сво ју стра ну, а као нај моћ ни је сре[д]ство, ко јим су ве ћи ну 
ста нов ни штва ове по кра ји не156 при ву кли на сво ју стра ну, је сте и то 
што су се пре нас се ти ли да тре ба по што ва ти и оно што је овај на род 
ство рио и што још ства ра. На тај на чин ус пе ли су, то мо ра мо при-
зна ти, да ве ћи ну овог на ро да при ву ку на сво ју стра ну, а на ше су на ци-
о нал не ве зе са да ве о ма ла ба ве.157

Сма трао сам за јед ну од нај при јат ни јих ду жно сти, а и за уме-
сно, да у не ко ли ко ре чи из не сем сво је ми шље ње пред сво је дру го ве, ко ји 
су158 на не ко ли ко ску по ва, про шле и ове го ди не, има ли при ли ке да чу ју 
на род не пе сме из Кри ве, ко је је мар љи во159 при ку пио Ђор ђе Јо ва но вић. 
Ја не знам шта би да нас пле ме ни ти је би ло160 за нас, не го ода ти се бр-
зом при ку пља њу свих на род них умо тво ри на, ис кљу чи во из овог кра ја. 
Ђор ђе Јо ва но вић огра ни чио се је са мо на при ку пља ње при год них пе са ма, 
не мо же се спо ри ти да то ни је по хвал но с ње го ве стра не, те још ка ко 
по хвал но, али на да ти се је, а има из гле да, да ће нам Ђор ђе у бу ду ће из-
не ти све оно што је на род у ње го вом кра ју ство рио, и што још ства ра.

А тек ка кву би ко рист учи нио онај ко ји би се ја вио са не ком при-
по вет ком на је зи ку, ко јим се го во ри у ње го вом кра ју? – Дру гим на ро ди-
ма мо жда то ни је по треб но, а на ма је од нео бич не ва жно сти да та ко 
ра ди мо.

Ка ко би то би ло од нео це ње не [непроцењиве] ва жно сти кад би смо 
има ли све на род не умо тво ри не из Ма ће до ни је, из ко јих би за це ло ве-
јао срп ски дух, а уз то кад би се овом на ро ду пру жи ла књи га на је зи ку 
ко јим он го во ри.

155 Би ла је на пи са на и реч ми шље ња, али је пре цр та на.

156 Срп ска на се ља у обла сти око Со лу на.

157 Под ву као Си мо но вић.

158 Реч је на кнад но уба че на из ме ђу две ре чи.

159 Реч је умет ну та на кнад но и под ву че на.

160 Из над ре да је дру гим ру ко пи сом до да то у овим при ли ка ма.
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Ја ми слим да тре ба да нам бу де ова ки по че так и свр ше так ра да 
као про свет ним ра де ни ци ма, а пр вен стве но као си но ви ма овог на ро да, 
ко ји тре ба да по ла же мно го на нас, а на на ма је да по тре би ње го вој до-
ско чи мо, у ко ли ко нам са вре ме не при ли ке бу ду до зво ли ле.

Са мо се овак[в]им ра дом, да кле чи сто про свет ним, мо же по мо ћи 
овом на па ће ном на ро ду, а шо ви ни зам нас мо же са мо уна за ђа ва ти и 
оте ра ти у крај ност. За то ми, као ин те ле гент ни си но ви овог на ро да 
тре ба да смо на дах ну ти са мо љу ба вљу и по жр тво ва њем у сми слу про-
свет ном за свој на род.

 Не за ме ри те ми, дра ги дру го ви, што сам се ма ло уда љио, а то 
чи ним с на дом да ће ово не ко ли ко скром них ре да ка са мо про бу ди ти 
ону љу бав за на пре дак и бо љи так свог на ро да, ко ју без сум ње сва ки од 
нас га ји, па да ту љу бав осве до чи мо, те ти ме по ка же мо да смо до стој-
ни па жње, ко ју нам сло бод на бра ћа ука зу ју.

 Свом ко ле ги Ђор ђу, по же ли мо сви ску па успех у ра ду ка кав он и 
сви ми же ли мо да има, а на о ру жај мо се сви из др жљи во шћу и стр пље-
њем, па ће нам, ако Бог дâ и сре ћа ју нач ка, све на бо ље по ћи.

18. но вем бра 1906. год.                                Не дељ ко Си мо но вић
 Со лун.  [ученик] гим. VII го ди не.161

На ве де ни при ме ри из са чу ва не до ку мен та ци је о ра ду Ђач ке ли те-
рар не дру жи не „Дој чин“, из ње не ар хи ве, ни су до вољ на илу стра ци-
ја за са др жај но вр ло бо га те ет но граф ске бе ле шке уче ни ка, ко ји су, 
иако ве о ма мла ди и не до вољ но ис ку сни, с ве ли ком љу ба вљу и па три-
от ским за но сом, при сту па ли об ра ди те ма из про шло сти и тра ди ци-
је срп ског на ро да, ко ји је жи вео на сво јим ве ков ним те ри то ри ја ма, 
са не при зна тим на ци о нал ним име ном. Не са мо тур ске вла сти, већ 
и гра ђа ни, про го ни ли су Ср бе и би ла је за бра ње на упо тре ба на зи ва 
„Ср бин“ и „срп ски“.162 Ђа ци Срп ске гим на зи је у Со лу ну, али и оне у 
Ско пљу, зна ли су са ко ли ко је уло же ног тру да до би је на до зво ла од 
тур ских вла сти за отва ра ње срп ских шко ла у Ото ман ској Им пе ри ји и 
ни је чуд но што су са то ли ко уло же ног тру да, озбиљ но сти и по ка за не 
зре ло сти, об ра ђи ва ли сва ку те му о ко јој су пи са ли у сво јим ра до ви-
ма, би ло да је реч о опи си ва њу на род них оби ча ја ве за них за кр сне 
сла ве, свад бе или про сла вља ње цр кве них и на род них пра зни ка, или 
су са ку пља ли на род не пе сме, при по вет ке и дру ге умо тво ри не, ко је 
су на ста ја ле на про сто ри ма на ко ји ма су Ср би жи ве ли. Они су те те-
ме об ра ђи ва ли на осно ву при ча ња сво јих уку ћа на, срод ни ка или ме-
шта на, у се ли ма из ко јих су до ла зи ли на шко ло ва ње у Со лун и Ско-
пље. Ту је би ло и њи хо вих лич них са зна ња, на осно ву по сма тра ња, 
про у ча ва ња и ис пи ти ва ња. На ро чи то су за ни мљи ви ра до ви у ко ји ма 
се по ред тра ди ци је из но се дра го це ни по да ци о име ни ма ме ста или 
ло ка ли те та, о то по ни ми ма ко ји су срп ског по ре кла, што са мо по твр-
ђу је по сто ја ње и тра ја ње Ср ба на тим про сто ри ма у вре ме ни ма и пре 
кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. Ра до ви има ју и сво јих сла бо сти, не до-
ста та ка и је зич ких и пра во пи сних по гре ша ка, што се мо же оправ да-
ти ути ца јем сре ди не и ди ја ле кат ских је зич ких ме ша ви на, мла до шћу 
и не ис ку ством њи хо вих ауто ра. Ипак, и по ред све га, оста је оба ве за 

161 АСА НУ, 15050/II–58.

162 Спо ме ни ца..., 2–5.
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да се про це ни али и да се од лу чи да сви са чу ва ни ра до ви бу ду об ја-
вље ни као гра ђа од зна ча ја за чу ва ње све до чан ства о срп ском по сто-
ја њу на свим тим про сто ри ма та да шње Тур ске Им пе ри је на ко ји ма 
да нас, на жа лост, ви ше не ма Ср ба, нај че шће из раз ло га при нуд ног 
исе ља ва ња са тих про сто ра, у про те клих не што ви ше од сто го ди на. 
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LITERARY SCHOOL CLUB “DOJČIN“ IN THESSALONICA
AND SKOPLJE 1903–1912

Miloš Ivković, a Serb from Osijek, a student of Serbian and Slavonic 
Philology in Belgrade, a student of Aleksandar Belić graduated in 1906 
and passed the teaching exam in 1911. He was teaching Serbian language 
and literature in the Grammar schools in Belgrade and Skoplje.

He was appointed on 12th November 1913 a teacher of the Skoplje 
grammar school and he occupied the position till 10th July 1919.

Upon his coming to Skoplje, he had found the already established Literary 
school club “Dojčin” which had been founded in the Thessalonica 
grammar school by the Serbian pupils from different Serbian territories 
under the rule of the Otoman Empire. The Club commenced its work in 
1900, taking its name from the Thessalonica hero from the Serbian folk 
poetry, Bolani Dojčin, the cult of which was especially cherished among 
the pupils. In 1909 the Club transferred to the Skoplje grammar school.

The pupils gathered on the meetings when they would discuss prepared 
papers and where they would be writing down the folk stories and poetry, 
both lyrical and epic, telling of places, folk customs and sagas; there 
were also papers of translations from the foreign literatures. The pupils 
would receive marks – reviews on these meetings. They would evaluate 
some papers, comment on them and suggest corrections. The marks 
served as a kind of reviews based on which the papers were published 
in the lithographic magazine which was edited by the pupils and read in 
the Grammar school.

Ivković had, from his student days, been especially cherishing the 
interest for the linguistic studies and collecting of the ethnographic 
material which he studied. This is why the papers of the pupils of the 
Club “Dojčin” were interesting to him. On his return from Skoplje to 
Belgrade, he took a certain number of papers from the period of the 
working of the Club from 1903 to 1912, the time which had preceded 
the Balkan Wars and the First World War.

Twenty papers have been preserved in the Ivković’s heritage out of which 
six do not have marks; ten papers, the marks of which are preserved are 
missing and there are thirty six of such marks-reviews in all. Forty-
-six pupils participated in the writing of these papers and reviews and 
this represents a smaller part in relation to the total number of papers. 
This can be concluded based on the numbers which were written on the 
back of the last pages of the papers and marks. These numbers were the 
very ones under which the papers were registered in the archive of the 
Literary school club “Dojčin“.
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