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О СТЕВАНУ СИМИЋУ
И ЊЕГОВИМ УСПОМЕНАМА

ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИЋ

Сте ван Си мић је је дан од нај зна чај ни јих пред став ни ка срп ског на-
ро да у Тур ском цар ству са кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. Ро ђен у Кра-
то ву 1882. го ди не, он је за вр шио срп ску основ ну шко лу у ме сту ро-
ђе ња, ни жу гим на зи ју, као сти пен ди ста, у Ско пљу, ви ше раз ре де у 
Ца ри гра ду, а уни вер зи тет ске сту ди је на бе о град ској Ве ли кој шко ли, 
на исто риј ској гру пи. Још као сту дент по чео се ба ви ти „на ци о нал-
ним ра дом“ и по ли тич ким про бле ми ма из срп ско-бу гар ских од но са. 
О то ме он ка же: „Ужу отаџ би ну ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју оста вио 
сам у вр ло муч ној и те шкој ат мос фе ри. На ју гу су сву да кр ста ри ле 
мно го број не бу гар ске че те ко је су се по вре ме но су ко бља ва ле са тур-
ском вој ском или су пак на па да ле срп ска се ла са на ме ром да их при-
мо ра ју да пре ђу на бу гар ску стра ну“. Ње го во род но ме сто Кра то во, 
као и чи та ва кра тов ска област, већ од кра ја 1890-тих го ди на, а на ро-
чи то по сле не у спе ха Илин ден ског устан ка би ло је по при ште те шке, 
очај не и кр ва ве бор бе да та мо шње ста нов ни штво, на те ра но си лом 
бу гар ских ко мит ских че та при хва ти Ег зар хи ју и бу гар ско на ци о нал-
но име. Сте ван Си мић био је ме ђу пр ви ма ко ји су се то ме су прот ста-
ви ли, ра де ћи свим сна га ма да се бу га ри за ци ја Ср ба ње го вог за ви ча ја 
от кло ни на сва ки на чин.

У овом по гле ду он се по себ но за ла гао – ни шта ма ње – но код срп ске 
вла де (и то са тек на вр ше не 22 го ди не свог жи во та) за ви ше ста ра ња 
и не по сред не, кон крет не по мо ћи угро же ном свом за ви ча ју и ње го-
вим љу ди ма. То је хра бро и сме ло из нео као свој пар тиј ски и ду бо ко 
људ ски и ху ма ни пле до а је у Ме мо а ру од 14 та ча ка, под на сло вом: 
„Кра так из ве штај о ра ду бу гар ског ре во лу ци о нар ног ко ми те та у Кра-
то ву и Кра тов ској ка зи (сре зу) за вре ме про шлог ле та (м. ју ни, ју ли, 
ав густ, сеп тем бар, ок то бар и по чет ком но вем бра 1904. г.).“1

Сте ван Си мић je овај свој пи са ни пле до а је, 11/24. XII 1904. го ди не 
упу тио на адре су: „Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би-
је у Бе о гра ду.“

1 Ме мо ар је до не ла др Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић у по зна тој Ака де ми ји ној се ри ји: „До-
ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914“, књ. II, До да так 1..., Бе о град 
2008, стр. 737–747.
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Пот пи су ју ћи свој учи нак „са од лич ним по што ва њем“ Сте ван Си мић 
је дао обра зло же ње: „...ја сам у исто вре ме ка зао и сво је ми шље ње 
... не оба зи ра ју ћи се ни нај ма ње на то, шта ће ми се мо жда као ђа ку 
пре ба ци ти, али из ја вљу јем да, кад сам ово ка зао ни сам се ни у ком 
слу ча ју ру ко во дио су бјек тив ним мо ти ви ма – ме ни је је ди но ста ло 
би ло до исти не и исти ну сам ка зао“ (– па до да је): „А пот пу но сам 
убе ђен, да ће те и Ви ово мо је гле ди ште одо бри ти уто ли ко пре, што 
сам уве рен да ће те – на осно ву ствар них ин фор ма ци ја из Ст. Ср би је 
и Ма ће до ни је – до ћи на кра ју кра је ва на оне исте за кључ ке до ко је 
сам до шао.“ И за и ста, ствар ност при ли ком окол но сти је би ла та ква 
ка ко ју је пред ста вио Ст. Си мић. Ср би ја, тј. срп ска вла да као да се 
пре ну ла из не ке крат ко ви до сти у са гле да ва њу пра ве су шти не у од-
но си ма срп ско-бу гар ским, и от по че ла ефи ка сну и кон крет ну ак тив-
ност у по ма га њу угро же ног де ла срп ског ста нов ни штва на ши ро ком 
про стран ству Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је – по ка зу ју ћи пу но успе ха у 
су зби ја њу ге но цид не по ли ти ке Бу гар ске, ње них агре сив них уста но-
ва: Ег зар хи је и ВМРО.2

II

Дру ги део Си ми ће вих Успо ме на – Школ ство у Кра то ву, у ства ри је 
про ши ре на те ма ти ка ње го вог шко ло ва ња у Кра то ву, Ско пљу и Ца-
ри гра ду, – са из но ше њем број них по да та ка и опи са љу ди, си ту а ци ја 
и до га ђа ја у ве зи са шко ло ва њем и си ту а ци ја ма у ко ји ма се Си мић 
на ла зио, и сна ла зио и све то до жи вља вао. За ни мљи ва су ње го ва са-
оп ште ња и опи си Кра то ва из вре ме на ње го ве мла до сти, а по себ но о 
име ни ма кра тов ских жи те ља при пад ни ка срп ске на ци о нал не за јед-
ни це. За тим при ка зи не де ла бу гар ских ко мит ских че та, не моћ тур ске 
упра ве да обез бе ди прав ни по ре дак, јав ну, и лич ну без бед ност срп-
ских жи те ља, а по себ но срп ских учи те ља и све ште ни ка. Од ин те ре са 
су Си ми ће ва ка зи ва ња о ње го вим школ ским дру го ви ма, а по себ но 
о срп ској гим на зи ји у Ца ри гра ду, на став ни ци ма, про фе со ри ма, и о 
ка рак те ри сти ка ма ди рек то ра гим на зи је М. Ди ни ћа. Та ко ђе, за па жа-
ња о Ца ри гра ду, ње го вим зна ме ни то сти ма, и по ло жа ју хри шћа на у 
тур ској пре сто ни ци. Си ми ће ву па жњу је по себ но при ву кла сул та но-
ва по вор ка око од ла ска у џа ми ју и др. уз гред је дао и не ко ли ко бе ле-
шки о срп ским пу бли ка ци ја ма – „Ца ри град ском Гла сни ку“, не дељ-
ном ли сту ко ји је из ла зио од 1892. до 1903. го ди не, а уред ник му је 
био Охри ђа нин Ко ста Груп че вић, „вре дан, уста ла шан и вр ло аги лан 
на ци о нал ни рад ник“. Спо ми ње и ка лен дар „Го луб“ ко ји је из ла зио 
та ко ђе у Ца ри гра ду. Ка рак те ри стич но је Си ми ће во ка зи ва ње да ми у 
Ца ри гра ду „Дру гих уста но ва и ни смо има ли“, а „Ме сто цр кве ви си ла 
је ико на Св. Са ве у цр кви Св. Ни ко ле у Га ла ти, пред ко јом су па ли ли 
све ће и мо ли ли се Бо гу Ср би на ста ње ни у Ца ри гра ду.“ По Си ми ћу, 
упра ви тељ срп ске основ не шко ле у тур ској пре сто ни ци био је ге не-
рал Са ва Гру јић.

2 Ова кво не га тив но ста ње у срп ско-бу гар ским од но си ма у то до ба, из нео је – мно го ка-
сни је – сам Ст. Си мић у свом по смрт но об ја вље ном ру ко пи су: „Срп ска ре во лу ци о нар на 
ор га ни за ци ја. Ко мит ско че то ва ње у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 1903–1912“ чи ји је при-
ре ђи вач, и пи сац пред го во ра Јо во Ба јић (ИП „Ду шка“, 1998, стр. 163).
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Си ми ће ва ка зи ва ња о Ца ри гра ду спа да ју у рет ке по ку ша је да се при-
ка же тур ска пре сто ни ца од стра не срп ских пи са ца. Пре ње га су то 
ура ди ли, на пр. Че до миљ Ми ја то вић и Вла ди мир Ка рић, не узи ма-
ју ћи у об зир ка зи ва ња на ших ди пло мат ских пред став ни ка, као што 
су би ли да ро ви ти по сла ни ци Сто јан Но ва ко вић или др Вла дан Ђор-
ђе вић – што све то чи ни за ни мљи ву при ли ку и за ши ра ра зма тра ња 
срп ско-тур ских од но са на пре ла зу 19. у 20. век. Али од Си ми ће вих 
са вре ме ни ка – зе мља ка о Ца ри гра ду – а у ве зи са шко ло ва њем та мо, 
са ви ше по да та ка пи сао је и проф. Јо ван Алек сић чи је су Успо ме-
не об ја вље не у Вар дар ском збор ни ку, бр. 6. Евен ту ал на ком па ра ци ја 
њи хо вих штам па них Успо ме на, уоп ште узев, да ла би и пот пу ни ја са-
зна ња о ста њу и при ли ка ма под ко ји ма се жи ве ло у кра тов ско-ку ма-
нов ском под руч ју у по след ње вре ме тур ске вла да ви не, од но сно исто-
ри је та мо шњег срп ског на ро да.

1. ШКОЛСТВО У КРАТОВУ

На чи сти по не де љак 1889. го ди не ма ти ме је про бу ди ла не што ра ни-
је, оку па ла, обу кла но ву ан те ри ју, оче шља ла и он да око 8 ча со ва пре 
под не до хва ти ла за ру ку и по ве ла у шко лу. Но по сле јед но пе де сет 
ко ра ча ја, ја сам се пре до ми слио и ба цио на зе мљу са жу стрим про те-
сти ма да не ћу ни по ко ју це ну у шко лу. Јер та мо ца ру је ба ти на, дре-
но ви пру те ви, фа ла ка и дру га сред ства за му че ње. Она ме је мо ли ла 
и пре кли ња ла, па чак и пре ти ла, али сам се ја ду го праћ акао док се 
на по слет ку не по ми рих са суд би ном.

Школ ска згра да у дво ри шту Цр кве св. Ни ко ле у Цар ској Ма ха ли је 
дво спрат на згра да са два оде ле ња. Јед но из над дру гог. Гор ње оде ле ње 
је учи о ни ца, а у до њем оде ле њу сто је но си ла за мр тва це, јер та да ни је 
би ло сан ду ка. Та згра да је по диг ну та 1846. го ди не, ка да је и об но вље-
на цр ква св. Ни ко ле. У при пра ти и сву да око цр кве је гро бље за Цар-
ску Ма ха лу. Учи о ни ца је осред ње оде ле ње са два про зо ра и др ве ним 
по клоп ци ма, ко ји се за тва ра ју за вре ме ки ше. С је се ни су про зо ри 
ле пље ни са де бљом хар ти јом, а од ста кла мет ну ти не ко ли ко ко ма да 
да би се ви де ло у учи о ни ци. Уза се вер ног зи да је ка ши ка, по ред ко је 
сто ји се ки ра, а ма ло да ље је кр чаг са во дом и јед на до ма ћа ме тла. 

Ка да уђо смо у учи о ни цу ту ви де смо да скал Стев че Мак си мо ви ћа, ко-
ји је се део са под ви је ним но га ма на мин де ру. Он је био под ка пом и 
у зим ском ка пу ту и по ве зи вао не ку књи гу. Де сно од учи те ља се де ло 
је 7 уче ни ца, а ле во 15 уче ни ка и сви су би ли под фе со ви ма. Уче ни-
ци су би ли рас по ре ђе ни по мин де ри ма у ви ду сло ва По кој. Сви су 
гла сно чи та ли сво је лек ци је. Мај ка при ђе да ска лу, ру ко ва се са њим 
и ре че му да је до ве ла но вог ђа ка. Та да да скал на ре ди уче ни ци ма да 
се ма ло зби ју и та ко на чи не ме ста за го шћу. Мај ка се де да из ва ди из 
џе па олов ну чу ту ри цу зва ну пло ску и по ну ди да ска ла да се на пи је 
на ше љу те ко мо ви це. По што срк ну не ко ли ко гу тља ја ра ки је, да скал 
ме упи та знам ли да се кр стим, на шта му и од го во рих по тврд но. „Де 
пре кр сти се да ви дим ка ко то ра диш!“ Али ка да се пре кр стих, он ми 
ре че да не ва ља. „Пра ви Хри сти ја ни се кр сте ова ко: Па лац, ка жи прст 
и сред њи се вр хо ви ма по ста ве на јед ну ра ван, а дру га два се са ви ју 
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и при љу бе на ша ку и он да се по ста ве на сре ди ну че ла ви ше обр ва и 
ка же: Во имја От ца. Он да се ру ка по мак не пре ма тр бу ху и на са мом 
пуп ку при ти сне са ре чи ма и Си на. Он да се мет не на де сну, а за тим 
на ле ву си су са ре чи ма и Све то га Ду ха амин!“ Та ко се пр во пре кр-
сти да скал, а по сле ње га пре кр стим се и ја. До бро је. Ето од са да 
ћеш се са мо та ко кр сти ти, на гла си учи тељ. Та да на ре ди уче ни ци ма 
да ми на чи не ме ста да сед нем и ја као но ви ђак. А та да су они се де ли 
пре ма успе ху у на у ка ма. Ја сам, при род но је, до био по след ње ме сто. 
Та да да скал Стев ча из ва ди ис под шиљ те та ко ма дић по де бље хар ти-
је, пре се че је дан ко ма дић и на ње му ис пи ше сло вен ску азбу ку. Он да 
ме по зва код се бе и про чи та це лу азбу ку, а по том ми за да да на у чим 
пет или шест сло ва. Ка да се вра тих на сво је ме сто, ма ти опет по ну ди 
учи те ља са ра ки јом мо ле ћи га да по пи је све што има у пло ски. Он да 
по ну ди и кал фа ма, ко ји су се де ли код да ска ла, а то су уче ни ци ко ји 
из у ча ва ју псал тир или је ван ђе ље, но они од би ше да срк ну по ко ји 
гу тљај.

Ка да је учи тељ при бли жио пло ску усти ма, по че да бла го си ља ка ко 
је то од дав ни на оби чај у тим ста ро врем ским шко ла ма: „Ај де не ка је 
аир ли ја. Да да де го спод ла ко ћу у на у ка ма и да Сте ван по ста не учен 
чо век.“ На то уче ни ци за пе ва ше Амин! „И да би де по ле зан на на ша та 
пра во слав на ве ра, на на ро дот и на на ше то бо го хра ни мо је Кра то во. 
Амин!“

По што је по пио сву ра ки ју, по че ме са ве то ва ти са ре чи ма: „Ђак мо ра 
да бу де ми ран, да се не ка ра сас дру га ри и дру га де ца и љу ђе, да иде 
по со ка ци те мир но, да се скла ња на стра на ка да идев ста ри чо ве ци и 
да ги по здра вља и да од го ва ра на нив ни те по здра ви. А ка да је све та 
не де ља или дру ги пра зник да се иде у цр ква на бо го слу же ни је. Ка да 
се ђак вра ћа од шко ла до ма да по здра вља сво и те ро ди те љи и сви до-
ма шни.“ Ова ко су при ма ни и сви оста ли ђа ци си рот ни јих ро ди те ља, 
а имућ ни ји су при ре ђи ва ли и ве ли ке све ча но сти уз уче шће уче ни ко-
ве род би не, су се да и при ја те ља.

По сле то га ма ти уста не и по ђе из ла зу. Та да јој се окре те учи тељ и 
скре ну јој па жњу да во ди ра чу на о по кло ни ма, ка да бу дем свр шио 
бу квар и ушао у на у сни цу или ча сла вац. А ти уоби ча је ни по кло ни 
су да ва ни ка да се уђе у псал тир, за тим у је ван ђе ље и апо стол. Ови 
по кло ни су се са сто ја ли од теп си је са пи том, или ги ба ни цом, ма лог 
хле ба, фла ши ца са ра ки јом и чу ту ри ца са ви ном, као и зде ле са пе-
че њем или ка квим је лом. Азбу ку сам из у чио за де сет да на. По сле ми 
је учи тељ ис пи сао бу квар, ко ји сам бр зо са вла дао, а по том до био на-
у сни цу или ча сло вац, ко ји је отац ку пио од учи те ља за пет гро ша. Ова 
књи га је би ла по ве за на са др ве ним ко ри ца ма об ло же не са ко жом. 
Али ка ко отац ни је имао то ли ко но ва ца, да од мах ис пла ти ту књи гу, 
то је да скал мет нуо на раф и он да ми ре че да ћу је до би ти он да, ка да 
му до не сем сав ду жни но вац!

Ова шко ла би ла је по зна та у на ро ду под име ном ста ро врем ска шко-
ла, ка квих је у оно вре ме би ло и по дру гим ме сти ма кра тов ске обла-
сти, као што су Зле то во, Ле сно во,  Шоп ске Ру да ре, Стра цин, Ку кли-
ца, Опи ли и дру га ме ста.

Та да је у Кра то ву по сто ја ла још и бу гар ска шко ла, ко ја је отво ре на 
1883. го ди не у Ри бар ској Ма ха ли. 
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Кра јем 1891. го ди не отво ре на је у Кра то ву, у Цар ској Ма ха ли, и срп-
ска шко ла, сме ште на у ис тој згра ди, у ко јој је до та да ра ди ла ча сло-
вач ка шко ла. 

За ни мљи во је да су пр ви бу гар ски учи те љи би ли кра тов ци Се ра фим 
То шев и Ди ми три је Јо си фов, пр ви срп ски вас пи та ник, а дру ги бив ши 
срп ски учи тељ од 1871. па све до кра ја 1882. го ди не, ка да је при шао 
Бу га ри ма од но сно Се ра фи му То ше ву. А пр ви  срп ски учи тељ у Кра-
то ву био је бу гар ски вас пи та ник Јо ван По по вић, та ко ђе ме шта нин.

Да ов де не што пи шем и о об на вља њу срп ске шко ле у Кра то ву.

Да на 16. де цем бра 1871. го ди не отво ре на је у Кра то ву срп ска шко ла, 
ко ја је ве за на за име учи те ља Жив ка Ми ло ва но ви ћа, у ка лу ђер ству 
Ме то ди је, ро дом из Пе тров ца на Мла ви. Пре ма ње го вом при ча њу, 
ње га је при до био за ту ствар бе о град ски про фе сор Ми лош Ми ло је-
вић, је дан од нај и стак ну ти јих про па га то ра бу ђе ња Ср ба у нео сло-
бо ђе ним кра је ви ма. Та да је по сто јао у Бе о гра ду и на ро чи ти од бор 
за про па ган ду у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, у ко ме су би ли Пан-
та Срећ ко вић, про фе сор Ве ли ке шко ле, Ми лан Ми ли ће вић, по зна ти 
пи сац, ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду чић, бе о град ски ми тро по лит Ми-
хај ло и Јо ван Ри стић, наш ис так ну ти др жав ник. 

Пр во га да на школ ског ра да, раз де ље ни су уџ бе ни ци ђа ци ма. Жи во та 
је за те као у шко ли 40 уче ни ка, али су се по сле не ко ли ко да на ја ви ла 
и упи са ла 146 ђа ка.

Осим Жи во те при ја вио се за учи те ља и Ди ми три је Јо си фов ски, ко ји 
је ва жио као мла ђи учи тељ. Жи во та је при мао од ту то ра цр кве св. 
Јо ва на Пре те че 100, а Ди ми три је по 80 гро ша ме сеч но. Ова шко ла 
је ра ди ла до 1876. го ди не ка да је бук нуо рат из ме ђу Ср би је и Тур-
ске. Та да су за тво ре не у Тур ској све срп ске шко ле, ко јих је би ло по 
сви ма кра је ви ма Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, па пре ма то ме за тво-
ре не су и шко ле у Зле то ву и Кра то ву. Ме сто ове по но во се по ја ви ше 
ста ро врем ске шко ле. Та ко је у Кра то ву по но во из био ста ри дух са 
осве шта ном тра ди ци јом да се на ста ви рад по угле ду на на ше ста ре 
прет ке. Та ста ра шко ла у Кра то ву ра ди ла је све до кра ја 1890. го ди не, 
ка да се да скал Стев ча Мак си мо вић по ву као у ми ру. 

Као што смо ви де ли, бу гар ска шко ла је отво ре на 1883. го ди не, да кле 
7 го ди на по пре стан ку ра да срп ске шко ле, док је ова по но во об но-
вље на на 8 го ди на по отва ра њу бу гар ске шко ле. Ево ма лог исто ри ја та 
срп ске шко ле:

Кра јем 1891. го ди не за по пио се у Ско пљу код ми тро по ли та Ме то ди ја 
кра то вац Ђор ђе Алек сић, ме хан џи ја и бив ши ста ро врем ски учи тељ, 
ко ји је за ту свр ху имао пи сме ну мол бу по ве ћег бро ја ис так ну ти јих 
гра ђа на из ме ста.

Ка да се вра тио из Ско пља, од мах је по се тио кај ма ка ма Емин Ефен-
ди ју, па чим се по здра вио пру жио му је пу не че љус(!) по мо ран џи 
са ре чи ма: „Но сим вам по здрав од ми тро по ли та Ме то ди ја!“ Кај ма-
кам се усрд но за хва лио уста ја њем три пу та и он да на ру чио ка фу. По-
сле ма ле по чив ке Алек сић је на ста вио ка ко га је мно го по здра вио
ми тро по лит са усрд ном мол бом да одо бри отва ра ње шко ле за срп-
 ску на род ност у Кра то ву. Ола ко су он да ка зи ва ни сви при пад ни ци 
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Ва се љен ске па три јар ши је, а то зна чи срп ске на род но сти! На то је 
кај ма кам од го во рио: „Го спо дин ми тро по лит не мо ли, већ он на ре-
ђу је. А ко ће би ти учи тељ у тој шко ли“, упи та кај ма кам. Алек сић је 
од го во рио да ће би ти ње гов син. „Вр ло до бро, мо же те је отво ри ти 
од мах“, од го во рио је Емин Ефен ди ја. И та ко ствар је свр ше на. Ђор ђе 
Алек сић је био нео бич но би стар, окре тан, ван ред но ин те ли ген тан и 
про ниц љив чо век, уз то је са вр ше но вла дао тур ским књи жев ним је-
зи ком, ка ко се го во ри у Стам бо лу, а те су му осо би не од лич но по слу-
жи ле да успе у сво ме по ду хва ту.

По сле по треб них при пре ма срп ска шко ла је отво ре на. Још пр вих да-
на упи са но је пре ко 70 уче ни ка. У то ку иду ће го ди не отво ре на је још 
јед на срп ска шко ла у Ри бар ској Ма ха ли, а не што ка сни је и гра ђан ска 
шко ла, у ко јој је би ло уче ни ка и из дру гих кра је ва.

Ка да је скоп ски ми тро по лит Ме то ди је из ве стио о то ме срп ског кон-
зу ла, Вла ди ми ра Ка ри ћа, био је нео бич но об ра до ван и из не на ђен с 
об зи ром на то да је ова шко ла до би је на без ика квих фор мал но сти, 
већ на реч кај ма ка мо ву! А та да ни је још би ло на ших шко ла у Ку ма-
но ву и Ско пљу. Из тих раз ло га Ка рић је по сум њао у исти ни тост та-
квог из ве шта ја из Кра то ва. Ка ко је та да бо ра вио у Ско пљу Ар се ни је 
Мак си мо вић, срп ски пр вак из Ко ча на, ко га је до звао код се бе кон зул 
Ка рић, дао му пут ни тро шак са по ру ком да од мах иде у Кра то во, те 
да ви ди да ли је исти на да је та мо отво ре на срп ска шко ла и са ко ли-
ко уче ни ка. Ка рић је ли ко вао од ра до сти и нео пи са ног за до вољ ства 
ка да је до био и од Мак си мо ви ћа по твр дан из ве штај. На ско ро по сле 
то га по се тио је Ка ри ћа пр ви учи тељ те шко ле Јо ван По по вић, ко-
ји је учио до та да пе ти раз ред бу гар ске гим на зи је у Со лу ну. Кон зул 
се по здра вио и по љу био са њим и че сти тао му је на сјај ном успе ху. 
По том из ва ди из фи јо ке је дан сре бр ни џеп ни ча сов ник и пру жи га 
По по ви ћу, ре кав ши му да је то по клон од ми ни стра спољ них по сло ва 
за по стиг ну ти успех у Кра то ву. Та да је би ло у Кра то ву се дам де сет и 
не ко ли ко ку ћа. У Цар ској Ма ха ли је би ло 40 до мо ва, док је уз ег зар-
хи сте би ло са мо 6 ку ћа. Услед то га Тур ци су ову ма ха лу на зи ва ли 
срп ском или ср би јан ском ма ха лом. У Ри бар ској пак ма ха ли ег зар хи-
сти су чи ни ли огром ну ве ћи ну. Али код Ср ба су би ли нај у спе шни ји 
љу ди из ме ста. Ту смо има ли ста рог про ту Ми хај ла Ђор ђе ви ћа, две 
ха џи је, ко ји су ужи ва ли ве ли ки углед у  Кра то ву. То су Ха џи Ђор-
ђе Мак си мо вић, је дан од нај бо га ти јих љу ди у гра ду и Ха џи То до си је 
Га џе вић, та ко ђе вр ло иму ћан до ма ћин, а ка сни је по стао је и тре ћи 
ха џи ја Алек са Чук чу ко вић, док ег зар хи сти ни су има ли ни јед но га. 
Он да је би ло у Кра то ву и два ле ка ра и то др Ко ста ки Алек сан дри дес 
и др Ва си ли је Ја нас, оба Гр ка из Ја њи не, ко ји су све срд но по ма га ли 
срп ски по крет и бо ри ли су се за на шу ствар као одлич ни ро до љу би. 
Обо ји ца су би ли чла но ви срп ске цр кве но школ ске оп шти не. Др Ја нас 
је пла тио гла вом, јер су га уби ле бу гар ске ко ми те као ве ли ког Ср бо-
ма на! Ле кар Алек сан дри дас је ужи вао пак ве ли ки углед код на ро да, а 
на ро чи то код Ту ра ка, ко ји су му ука зи ва ли на сва ком ко ра ку ве ли ку 
па жњу. Чим би се по ја вио где на ули ци, сви су му уста ја ли на но ге и 
по здра вља ли га као што се по здра вља кај ма кам и бе го ви. Он је је ди-
ни ле кар у Кра то ву ко га су Тур ци пу шта ли у ха ре ме ра ди пре гле да 
бо ле сни ка, док је до та да би ло уоби ча је но да ле кар ста не код вра-
 та и ода тле пи та бо ле сни ка на шта се ту жи, по сле че га би спре мао 
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ре цепт. Ту су да ље ис так ну ти ста ро врем ски учи те љи На се Илић, Ста-
вра Ми јал ко вић и Та са Ка ка ше вић, за тим бра ћа Ри ста и Вла ди мир 
Са пун џи ски, бра ћа Ми јал ко, За фир и Јо ван Го лу бо ви ћи, му тав џи је, 
Ана стас Ги че вић, хле бар, За фир Де спо то вић, ме хан џи ја, Јо ван и Па-
вле Ма џа ре вић, му тав џи је, Ми јал ко Ми шић, аба џи ја, Па вле Ар сић, 
ли мар, Си ма и Ва си ли је Трај че вић, му тав џи је, Ми те Бар бут, обу ћар, 
Ђор ђе Илић, зва ни Ђо це и Ни ко ла Ма џа ре вић, му тав џи је, про та Јо-
ван Мак си мо вић, Ми те Жик хар, бо ја џи ја и др.

У ве ли ком се ћа њу оста ле су ми и две же не, ко је ов де спо ми њем. То 
су ки ри ја Ан ге ли ки, су пру га док то ра Ја на са и удо ва Ђе на Ар сић. Ове 
две же не би ле су пра ви апо сто ли срп ске ства ри. Ове же не су не у мор-
но да но ноћ но оби ла зи ле по је ди не ку ће и об ја шња ва ле до ма ћи ни ма 
да су ово од пам ти ве ка срп ске зе мље, да Ср би ја има та пи је на Ста ру 
Ср би ју и Ма ке до ни ју и да ни је да ле ко дан на шег осло бо ђе ња. А ка да 
је Ђе на јед но га да на са зна ла да је ушао у срп ску цр кву св. Ни ко ле бу-
гар ски све ште ник Стој мир Ди ми три јев, сме ста је до гра би ла се ки ру и 
по ју ри ла пре ма цр кви са на ме ром да на ко ма де исе че поп Стој ми ра, 
јер је она у то ме  пре до чи ла да тај све ште ник има зад ње на ме ре пре-
ма цр кви, у на ме ри да је јед но га да на от му од Ср ба. Но ка ко су се ту 
слу чај но де си ли не ки љу ди и же не, по ју ри ли су пре ма њој и си лом 
оте ли од ње ту се ки ру, ко ја је већ леб де ла из над гла ве тог по па. „Ја 
ћу га на ко ма де исе ћи, го во ри ла је сву да и на сва ком ме сту, са мо ако 
га ви дим да про ла зи по ред цр кве!“ Јед но га да на про ђем по ред че сме 
Ли ска, где су се пра зни ком са ку пља ле же не на раз го вор, ви дим Ђе ну 
ка ко се рас при ча ла и го во ри ла о Ни ко ли Те сли, до ка зу ју ћи же на ма 
да је то на ју че ни ји чо век на све ту, да му то при зна ју сви на ро ди и све 
др жа ве, али је под вла чи ла на ро чи тим то ном, да је тај Те сла Ср бин 
пра во слав не ве ре!...

Јед но га да на при ме ти ла је ки ри ја Ан ге ли ки не ки пра шак на кр ча-
зи ма за во ду, па чим је до шао њен су пруг, она му је са оп шти ла ту 
но вост. Ка да је из ру че на та во да, док тор је кон ста то вао да је то вр ста 
ја чих отро ва, ко ји је на сут у кр ча ге са на ме ром да се отру је и док тор 
и ње го ва же на ки ри ја Ан ге ли ки са де цом!

Чим сам до знао да је отво ре на но ва шко ла, ја сам се до го во рио са 
не ким дру го ви ма и оти шао та мо. Учи тељ По по вић ми је дао јед ну 
чи тан ку да се уве ри ка ко чи там. Та да ме је од ре дио за дру ги раз ред 
основ не шко ле. 

У по чет ку ра да срп ске шко ле, на ма је учи тељ на ре дио да ако нас ко 
пи та ка кву шко лу учи мо, да од го ва ра мо да смо ми рим ске на род но-
сти тј. урум ми ле ти.

У по чет ку по ја ве ове шко ле, ег зар хи сти су мир но по сма тра ли ову 
шко лу не пред у зи ма ју ћи ни шта про тив ње. Али по сле не ког вре ме-
на сту па у ак ци ју бу гар ски ми тро по лит Мак сим, по чи јој на ред би је 
по че ла без об зир на бор ба про ти ву срп ске шко ле. Пр во су нео че ки-
ва но до шла у срп ску цр кву два бу гар ска све ште ни ка и ушли у ол тар 
да би се уве ри ли ка ко слу жи срп ски но во про и зве де ни про та Ђор ђе 
Алек сић. Они су та да ка за ли да ће га оп ту жи ти цр кве ним вла сти ма 
ако утвр де да он не зна да слу жи, у ко ме би слу ча ју подне ли и зах тев 
да се од мах раш чи ни. Ли тур ги ја је од слу же на, али они ни су мо гли 



ВЛАДИМИР 
СТОЈАНЧЕВИЋ

280

утвр ди ти ма ка кву гре шку у бо го слу жбе ним рад ња ма. Та да ми тро-
по лит Мак сим ла жно оп ту жи ви шим тур ским вла сти ма кра тов ског 
кај ма ка ма да је по сту пио про ти ву за ко на, а ово из раз ло га што су га 
Ср би пот ку пи ли са 200 на по ле андо ра. Ова без оч на лаж је упа ли ла. 
Кај ма кам је пре ме штен за Ти ра ну и пред у зе те су ме ре да се ова шко-
ла за тво ри. Та бор ба је тра ја ла три го ди не. Ср би су прав да ли кај ма-
ков по сту пак ти ме, што су до ка зи ва ли да то ни је но ва шко ла, већ да 
је ту по ста вљен са мо дру ги нов учи тељ у ца ри но мал ској шко ли, ко-
ја по сто ји од не ко ли ко сто ти на го ди на. Нај по сле, по за вр шет ку три 
го ди не до шло је слу жбе но са оп ште ње, ко јим се одо бра ва по сто ја ње 
срп ске шко ле. Та да је од мах ис так ну та на школ ској згра ди ве ли ка 
ура мље на фир ма са нат пи сом на тур ском и на срп ском је зи ку:

Основ на шко ла срп ског на ро да
У слав ној ото ман ској им пе ри ји.

Ни Бу га ри ни су ми ро ва ли. Они ни су хте ли ни да чу ју за срп ско име, 
а ка мо ли да их тр пе по ред се бе. Нај по сле ту је и бу гар ски ре во лу ци-
о нар ни ко ми тет ВМРО, што ће ре ћи Уну тра шња ма ке дон ска ре во лу-
ци о нар на ор га ни за ци ја, ко ја је у то ку 1896. го ди не до не ла од лу ку да 
се Ср би у Ма ке до ни ји уни ште свим мо гу ћим сред стви ма. Ма ке до ни-
ја је Бу гар ска, ни чи ја ви ше. И до кле год по сто ји са мо је дан Ср бин, 
ми се не мо же мо осло бо ди ти. Они се мо ра ју пот пу но ис тре би ти да 
им се име ни ка да не чу је. Пр ва жр тва бу гар ског кр во ло штва био је 
про та Јо ван Мак си мо вић, ко ји је уби јен у бли зи ни Цр кве Св. Јо ва-
на Пре те че. Уби ца је био пе кар Стој мир Гро зда нов, ко ји је тај по сао 
оба вио са хлад ним ору ђем. То је би ло 10. ок то бра 1899. год. Не што 
ка сни је уби јен је 1906. го ди не др Ва си ли је Ја нас, чи је су те ло исе-
кли на ко ма де и он да ба ци ли на че ти ри стра не да би му за тр ли сва ки 
траг. Од та да па до кра ја Дру гог свет ског ра та у Кра то ву је уби је но 10 
Ср ба, од ко јих је дан про то је реј и три учи те ља, а у око ли ни пре ко сто 
Ср ба, ме ђу ко ји ма три же не и три де вој ке. Бу гар ски ко ми тет у Кра то-
ву осу дио је и ме не на смрт у то ку ле та 1905. го ди не, док сам још био 
сту дент на уни вер зи те ту. Ту на ред бу је дао Слав ко Аба сов, ко мит ски 
вој во да за Зле то во и око ли ну. А ка да су му ње го ви ку ри ри скре ну ли 
па жњу да Си мић не ма ни ка кве кри ви це, те да се по ште ди ње гов жи-
вот, Слав ко је од го во рио: „Да, Си мић не ма кри ви це, али је он Ср бин. 
Он је да нас сту дент, а су тра ће би ти про фе сор, а с тим и наш не при-
ја тељ. Ми мо ра мо уни шта ва ти ап со лут но све Ср бе, не пи та ју ћи да ли 
су пра ви и не ви ни или пак на ши про тив ни ци.“ 

У вре ме ну док сам по ха ђао основ ну шко лу, Кра то во је би ло у ве-
ћи ни на ста ње но са тур ским еле мен ти ма. Та да су Тур ци за у зи ма ли 
цен трал ни део гра да у ко ме су чи ни ли је ди но ста нов ни штво, а то су 
махaле Та бач ка, Са ра фска, Чар ши ска и До ња Ма ха ла. Али их је би ло 
до Ана ста со ве и Вуч ко Ан џи ске Че сме, а одав де све до јед но свод-
ног мо ста (До муз Ћу при је) на Ман це о вој Ре ци, за тим у Ца ри ни до 
че сме Ли ске и сву да око Цр кве Св. Ни ко ле, са из у зет ком 6 срп ских 
до мо ва. Ма ке дон ци су на се ља ва ли гор њи део Ца ри не Ма ха ле, Ча ир, 
Ар гу ли ску или Ко зар ску Ма ха лу и Ри бар ску Ма ха лу, док је Ци ган ска 
Ма ха ла би ла ме шо ви та. Ме ђу тим, у по чет ку про шло га ве ка Тур ци су 
на се ља ва ли и Ри бар ску Ма ха лу, све до То ше ве ку ће у бли зи ни Ра де-
вог Мо ста.
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Та да ни је би ло хо те ла или ка фа не у да на шњем сми слу. У Ци ган ској 
Ма ха ли, ни же че сме, по сто јао је Цр кве ни Хан на ме њен стра ним по-
се ти о ци ма, ко ји су мо гли пре но ћи ти на да ска ма или ро го жа ма. У 
та вре ме на стран ци су од се да ли обич но по ви ђе ни јим ку ћа ма ако 
су хри шћа ни, док су Тур ци ре дов но од се да ли по бе гов ским до мо-
ви ма, где су по ред пре но ћи шта до би ја ли и до бру хра ну. У сре ди ни 
чар ши је по сто ја ла је на спра ту јед на тур ска ка фа ни ца са мин де ри ма 
где су по се ти о ци до би ја ли ка фу, чај и ли мун. То је би ла вр ло скром-
на згра да са зак ни же ним про зо ри ма, а зи ми са ман га лом у сре ди ни. 
Тур ци су про ба вља ли вре ме по гла ви то по бер бер ни ца ма, ко је су та да 
за ме њи ва ле ка фа не, а та ко ђе су и бе гов ске ку ће сва ко днев но би ле 
са по се ти о ци ма. Он да је би ло у Кра то ву 3 бе га и је дан ша их, ко ји се 
сам убра јао у бе го ве, па се и упра вљао ка ко је уоби ча је но по бе гов-
ским на че ли ма. Ти бе го ви су Гра шчин ски, нај бо га ти ји у ме сту, за тим 
бра ћа Ја шар и Су леј ман бег Му ла лар и Ше хлер Емин бе го ви. Та да је 
би ло у Кра то ву 2 црк ве, 5 џа ми ја и 1 те ки ја.

Кра то во је бро ја ло 962 ку ће, од ко јих 632 тур ских, 250 бу гар ских, 
70 срп ских и 10 ци ган ских. Но ка ко су Бу га ри пре у зе ли без об зир ну 
бор бу про ти ву Ср ба, то су не ки мо ра ли пре ћи на бу гар ску стра ну, те 
је оста ло 50 до мо ва.

Чар ши ја је би ла вр ло ма ла и ску че на са уским и кри ву да вим ули-
ца ма и ма лим рад ња ма са ће пен ци ма. Тур ци су се ба ви ли ис кљу чи-
во бер бер ским, ашчи ским, пот ки вач ким и та бач ким за на ти ма. Они 
су је ди ни об ра ђи ва ли ду ван, а би ло је не ко ли ко ко ји су се ба ви ли и 
ки ра џи ским по сло ви ма. Осим то га, по сто ја ла је и јед на тур ска ко-
ло ни јал на рад ња, а оста ло је све би ло у ру ка ма Ма ке до на ца, док је 
ко вач ки за нат био мо но по ли сан ис кљу чи во за Ци га не. Он де где је 
са да Сан дре ва ка фа на ни же Му слу ка, по сто јао је и ћу мар, ста ра дво-
спрат на згра да. На до њем спра ту са два оде ле ња, ле во за жан дар ме, 
а де сно је за твор. На спра ту је кај ма ка мо ва кан це ла ри ја. Кај ма кам је 
 се део на сто ли ци пред пи са ћим сто лом, а ње гов се кре тар на по ду са 
по да ви је ним но га ма ис под се бе. Он је та ко на ко ле ну пи сао шта му 
се на ре ди. Код ула за је др ве ни кон зул на ко ме ре дов но сто ји са ко, о 
ко ме се ста ра ју жан дар ми.

У оно вре ме би ло је у Кра то ву са мо де се так ку ћа са ста кле ним про-
зо ри ма, ина че су про зо ри кни же ни са по де бљом хар ти јом. Они су 
за вре ме ки ше за тва ра ни са др ве ним по клоп ци ма. Та ко исто би ло 
је он да са мо де сет ку ћа, у ко ји ма је би ло лам пи са пе тро ле у мом, а 
све оста ле су се слу жи ле га зе ни ци ма, а не ки чак и ло ја ним све ћа ма. 
Он да ни је би ло кре ве та. Та да су сви уку ћа ни спа ва ли на по ду, је дан 
по ред дру гог и по кри ва ли се јед ном чер гом или јор га ном. За вре ме 
је ла сви су се де ли на по ду око окру гле тр пе зе са по да ви је ним но га-
ма. Ви љу шке и но же ви се ни су упо тре бља ва ли. Хлеб и ме со ки да ју се 
ру ка ма и зу би ма. Али је рет ко би ло на ћи ку ће без до ма ћег ку па ти ла, 
ко ја су ва зда би ла пу на ку па ча. Оба хра ма су би ла до бро по се ће на, 
по сти су др жа ни по пра ви лу ко ји про пи су је цр ква. Чак се ни су сме ла 
омр си ти бо ле сна де ца. И пра зни ци су др жа ни та ко да се ни је сме ло 
ра ди ти.

За вре ме др жав них пра зни ка ишли смо са на став ни ци ма пред ућу-
мат да че сти та мо пра зник. Пр вен ство су та да има ле тур ске шко ле, 
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за њим Ср би и на по слет ку бу гар ске. Ово је ва жи ло по свим кра је ви-
ма Ко сов ског ви ла је та. На ши на став ни ци се поп ну го ре, где су не ко 
вре ме се де ли и по ча сти ли се са слат ком, ка фом и ци га ре та ма, а ми 
до би ја ли по фи шек бом бо на, ко ји су по сао оба вља ли жан дар ми. Та да 
би от пе ва ли др жав ну хим ну, а по сле ове и не ку школ ску пе сму. 

У оно вре ме би ло је уоби ча је но да се свр ше так школ ске го ди не за-
вр ша ва на вр ло све чан на чин. На два три да на пре кла си фи ка ци је, 
шко ла и школ ско дво ри ште су на ро чи то укра ше ни цве ћем, бу ке ти ма 
и вен ци ма. На јед ном зи ду је сли ка сул та на Аб дул Ха ми да, до ове 
пор трет Св. Са ве, оиви че не ле пим вен ци ма до ма ћег цве ћа. Слич ни 
су вен ци око вра та и школ ске та бле, па и ге о граф ске кар те Евро пе. За 
го сте су по ре ђа не школ ске клу пе, а за ви ђе ни је по се ти о це сто ли це. 
Ту је и сто са стол ни ком, на ко ме су два три бу ке та цве ћа у ва зна-
ма. На дан све ча но сти до ла зи ли су у шко лу ђач ки ро ди те љи, оче ви 
и мај ке, ђа ци и др жав ни слу жбе ни ци, кај ма кам, ка ди ја, пред сед ник 
су да, пред сед ник оп шти не, бе го ви и дру ги ви ђе ни ји Тур ци. Та да је 
учи тељ про зи вао по је ди не уче ни ке и да вао им раз не за дат ке из ра-
чу на, зе мљо пи са, срп ског је зи ка и дру гих пред ме та, да би се и на тај 
на чин ви део ре зул тат ра да у шко ли. Би ла је и по не ка де кла ма ци ја и 
пе сма. А потом би упра ви тељ чи тао кла си фи ка ци ју, ко јом при ли ком 
би на ро чи то на гла ша вао не из ви ње ња и од су ства. Та да би се уме шао 
и кај ма кам, ко ји би из ја вио же љу да ви ди ро ди те ље та квог уче ни ка. 
Та да би их очин ски по са ве то вао да то ви ше не чи не, јер ће та квим 
по ступ ком на шко ди ти и се би и сво ме де те ту. На по слет ку се де ле 
уче ни ци ма све доџ бе и по ко ја књи га као дар за од ли чан и вр ло до бар 
успех у на у ка ма.

Он да је по сто јао и овај леп оби чај, ко ји тре ба по ме ну ти. О сви ма ве-
ћим пра зни ци ма, као што су Но ва го ди на, Бо го ја вље ње, Ђур ђев дан, 
Ду хо ви, Спа сов дан, Пе тров дан, Аран ђе лов дан, Ми тров дан, Све ти 
Ни ко ла и дру ги, учи те љи оби ла зе са уче ни ци ма по је ди не срп ске ку-
ће да че сти та ју сла ву, имен дан или Но ву го ди ну. Ђа ци иду у ре ду два 
и два, мир но и без лар ме. Уку ћа ни их пред у сре ћу још на спољ ним 
вра ти ма. По што по се да ју на мин дер лу ци ма, до ма ћи ца се по здра ви 
ре дом са сви ма, а по том на ста је по слу же ње. Уче ни ци до би ја ју по ко-
мад ба кла ве или ко ла че, а учи те љи још и ци га ре те и ал ко хол на пи ћа. 
Та да ђа ци от пе ва ју по не ко ли ко школ ских пе са ма, па се опро сте са 
до ма ћи ма и по ђу да ље. При ра стан ку до ма ћин дâ учи те љу по не ко-
ли ко гро ша за ђач ки фонд, из ко га се по сле на ба вља ју уџ бе ни ци и 
де ле бес плат но си рот ни јим уче ни ци ма. 

Кра то во је он да би ло од се че но од це ло га све та, јер ни је би ло кол ских 
пу те ва, ко ји би га ве зи ва ли са окол ним гра до ви ма и ве ћим на се љи-
ма. Ако би се не ко од лу чио да до ђе та љи га ма у ово ме сто, он да би 
ишао реч ним ко ри том пре ко пе ска, шљун ка и ка ме ња. Ова кви слу-
ча је ви су се де ша ва ли у ви ше го ди на јед ном. Чим би та кви пут ни ци 
ушли у град, за крат ко вре ме би се са ку пи ла око тих ко чи ја ве ли ка 
го ми ла не по зна тог све та, љу ди, же на и де чур ли је да би ви де ли те из-
не над не пут ни ке. Та да би на ста ло рас пи ти ва ње ко су ти љу ди, ода кле 
до ла зе, код ко га ће од се сти, ко ли ко ће да на оста ти, за што су до шли 
и то ме слич но.
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У то вре ме смо жи ве ли вр ло до бро по ред Бу га ра, ко ји ни су чи ни ли 
ни ка кве смет ње на шим љу ди ма, па ни су уз не ми ра ва ли ни нас уче-
ни ке, јер још ни је би ла па ла од лу ка бу гар ског ко ми те та да нас про га-
ња ју свим сред стви ма ка ко би нас пот пу но ис тре би ли, ка ко у ово ме 
ме сту, та ко и по свим кра је ви ма Ма ке до ни је. 

2. МО ЈЕ ЂАЧ КЕ УСПО МЕ НЕ ИЗ СКО ПЉА

У је сен 1894. го ди не кре нуо сам за При зрен да ту на ста вим шко ло ва-
ње у бо го слов ско-учи тељ ској шко ли. Са мном су би ла и че ти ри дру-
га, ко ји су са мном кре ну ли за При зрен. Ишли смо на ко њи ма са ки-
ри џи ја ма из обли жњег се ла Ше го ва, ко ји су нас во ди ли за 12 гро ша 
до Ку ма но ва, а ода тле на ста ви ли та љи га ма све до Ско пља по це ни од 
8 гро ша по уче ни ку, по што је под воз на же ле зни ца ма био скуп, јер се 
по та ри фи пла ћа ло два че ре ка или 12 гро ша. Та да је то пу то ва ње оба-
вља но дуж Кра тов ске Ре ке пре ко се ла Ту ла ре ва, а одав де си ла зи ло се 
на По ди шни цу, ку да је ишао пут на се ло Ва куф, Кри ву ре ку, ко ја се 
га зи ла код Џан ко вог Ви ра, а ода тле пра во на Кле че ви це и Ку ма но во. 
Тај пут сам пре ла зио за 8 ча со ва. 

У Ско пљу смо од се ли у Јан че вом Ха ну, ко ји је по сто јао спро ћу Цр кве 
Св. Спа са. Он је при па дао Кр сти Ја ки мо ди ћу, ро дом из се ла Га ла те 
у го сти вар ском се лу и ње го вом ор та ку Јо ва ну Стој ко ви ћу, те тов цу, 
обо ји ца су би ли по зна ти као до бри Ср би. Тај хо тел је по ру шен 1953. 
го ди не, а осно ван је 1889. го ди не. 

На нас Кра тов це овај хо тел је оста вио си лан упе ча так. То је би ла 
дво спрат на згра да. До ле је ка фа на и не ке дру ге про сто ри је, а го ре 
по ве ћи чар дак и ви ше со ба за го сте. Не ке со бе су има ле кре ве те, а 
не ке са мо асу ре. Ту смо за те кли пу но уче ни ка из Те то ва, Го сти ва ра, 
Ку ма но ва, Ко ча на, Бе ро ва, Пех че ва, Шти па, Ве ле са и дру гих ме ста, 
ко ји су као и ми Кра тов ци кре ну ли за При зрен, па су по сле за др жа ни 
да би на ста ви ли сво је шко ло ва ње у Ско пљу. О сви ма тим уче ни ци ма 
во дио је ра чу на Ско пља нац Ко ча Ми но вић, учи тељ. Чим смо му се 
при ја ви ли, он је на ре дио вла сни ку хо те ла да нас уве де у спи сак др-
жав них пи то ма ца.

На дан 24. ок то бра 1894. го ди не, по ста ром сти лу, сме сти ли смо се у 
ин тер на ту. Би ло нас је 28 уче ни ка. Са Ско пљан ци ма ко ји су би ли екс-
тер ни, би ло нас је у пр вом раз ре ду гим на зи је 40 уче ни ка. Та згра да 
и да нас по сто ји у ули ци Пан че Пе шев бр. 3, ко ја при па да Ру му ни ма 
Ни ко ли Ата на со ву и То до ру Ле о ну. То је дво спрат на ку ћа са по три 
оде ље ња по спра ту. На до њем је два оде ле ња др жао вас пи тач и јед-
но га ваз, а на гор њем су три спа ва ће со бе и ход ник ко ји је слу жио за 
тр пе за ри ју, али био је и ме сто за за ни ма ње. Дво ри ште је би ло вр ло 
ма ло, са бу на ром на јед ном кра ју. 

Пре да ва ња су по че ла 7. но вем бра. Учи о ни це су нам би ле у де чан-
ском ме то ху на Се ра ви. Ту су би ла че ти ри оде ле ња у две ма згра да ма. 
У дво ри шту су по сто ја ла два оде ле ња. Јед но ма ло, по лу мрач но и не-
у глед но, ко је је слу жи ло за про фе сор ску и ди рек то ро ву кан це ла ри ју,
а ве ће оде ле ње је учи о ни ца. Дру га згра да на Се ра ви има ла је на спра-
ту две учи о ни це, јед на за уче ни ке основ не шко ле, а дру га је у иду ћој 
го ди ни усту пље на гим на зи ји, за уче ни ке II раз ре да гим на зи је.
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При зи ва ње Св. Ду ха из вр шио је ар хи ман дрит Ни ћи фор Пе рић, ка-
сни је ра шко при зрен ски епи скоп и ме сни све ште ни ци поп Јо ван 
Ђур ко вић и поп Пер ко из Ци ган ске Ма ха ле, ка ко се он да на зи вао 
крај од хо те ла Мо сква пре ма Цр кви цар Кон стан тин и ца ри ца Је-
ле на, као и све ште ник То дор из Тах та Ка ла. Тај чин је оба вљен у 
школ ском дво ри шту пред исто риј ским бу на ром, по што та да ми Ср-
би ни смо има ли цр кве у Ско пљу. На се ве ро и сточ ном кра ју дво ри шта 
по то јао је бу нар уокви рен гло ма зним ка ме ним буб њем, а по кри вен 
са др ве ним по клоп ци ма. Из над бу на ра је по ве ће ку бе са фре ска ма 
Пан то кра то ра. Ово ку бе је по сто ја ло на че ти ри сту ба. С уну тра шње 
стра не су пар ни мин де ри. Ето овај бу нар је у ства ри био пр ва бо го мо-
ља срп ска у Ско пљу. Јер су се ту оба вља ла сва бо го слу же ња и школ-
ске кла си фи ка ци је. Ка да се слу жи ве чер ња или ју тар ња, цр кве њак 
по кри је бу нар са бе лим чар ша вом, на ко ме је на сре ди ни цр ни крст. 
Ста ви сре брн крст, је ван ђе ле и треб ник. Упа ли во шта ни цу ко ја сто ји 
на ме син га ном свећ ња ку, а по не ка да се мет не и ико на Хри сто ва или 
ко га све ти те ља. За вре ме слу жбе ми ђа ци ста ја ли смо у дво ри шту, а 
ру ски кон зул Ли се вић ста јао је ис под ку бе та, јер је он по се ћи вао ис-
кљу чи во срп ску цр кву.

*  *  *
Док смо би ли сло бод ни и че ка ли одо бре ње др жав них вла сти да се от-
поч не са школ ским ра дом, ми смо оби ла зи ли Ско пље и упо зна ва ли 
се са ње го вим жи во том, ње го вим ули ца ма, ку ћа ма, цр ква ма и џа ми-
ја ма, са чар ши јом и оста лим зна ме ни то сти ма. На нас је то Ско пље 
чи ни ло из ван ре дан ути сак са сво јим мно го број ним тр го ви на ма пу-
ним ра зно вр сне ро бе и ва зда са ве ли ким бро јем љу ди ко ји се кре ћу у 
ра зним прав ци ма. Та да су мно ги му сли ма ни има ли на гла ва ма бе ла 
ће че та или крат ке цр ве не фе со ве са ве ли ким сви ле ним ки ћан ка ма, 
ко је су ста ја ле на ра ме ни ма. Осим то га, сви су за по ја си ма и си ља си-
ма но си ли ка ме, хан џа ре или пи што ље, чи је су др шке иша ра не сре-
бром и дра гим ка ме њем. Та да је би ла ве ли ка рет кост ви де ти чо ве ка 
у европ ском оде лу, јер су сви му сли ма ни но си ли шип тар ско или тур-
ско на ци о нал но оде ло.

Та да је Ско пље би ло углав но ме на ле вој оба ли Вар да ра, а на де сној 
стра ни Бур ма ли Џа ми ја, ко ја је по сто ја ла на ме сту офи цир ског до-
ма. Ма ло ви ше од ове џа ми је би ло је са мо не ко ли ко ку ћа. Ка да је 
не што ка сни је по диг ну та тур ска згра да за гим на зи ју (ида ди ја), по-
диг ну та је и трам вај ска пру га од ка ме ног мо ста па до ида ди је. Трам-
вај ска ко ли ца ву као је је дан коњ, а пла ћа ло се по је дан ме та лик од 
во жње. Где је са да На род на бан ка и ма га зин На-Ма би ле су ци ган ске 
ку ће на спра ту од ме шо ви тог или сла бог ма те ри ја ла, са чар да ци ма 
пре ма ули ци. Ту су се у сва ко до ба чу ли буб ње ви, зур ле, дај ре та и 
пе сме. Мла ђе Ци ган ке су се по ја вљи ва ле ва зда у ша ре ним шал ва-
ра ма, на ки ће не и на фра ка не и за во дљи вог др жа ња. Одав де су ишле 
ћо че ци за све кра је ве Ма ке до ни је где се ука же при ли ка, а на ро чи то 
ка да су свад бе бо га тих љу ди. Ци га ни су још у ве ћем бро ју жи ве ли на 
ме сту, где је да нас учи тељ ска шко ла и не што у Топ ха ни и Ча и ру. Да-
на шњи трг из ме ђу на род не бан ке и офи цир ског до ма, не што пре ма 
же ле знич кој ста ни ци, био је вр ло ма ли. У сре ди ни је по сто јао ве ли ки 
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бу нар по кри вен са ве ли ким ку бе том, а са уну тра шње стра не су би ли 
ши ро ки мин де ри. Ту су Тур ци пре ко це лог да на се де ли, ср ка ли ка-
фу и пре при ча ва ли но во сти. Ле ти су, пак, нај ра ди је ту се кли и је ли 
бо стан.

За пад но од ка фа не и би о ско па Бал кан по сто ја ла је Га зи Мек теш Ма-
ха ла, ко ја је за хва та ла про стор све до Мар шал Ти то вог тр га. Од хо те-
ла Ма ке до ни је на ста ја ле су ба шче и њи ве. Од исте ка фа не па све до 
мо но по ла ду ва на ши ри ло се тур ско гро бље, ко је је ис пу ња ва ло про-
стор где је згра да Цр ве ног кр ста и Тр го вач ка ака де ми ја.

Се ве ро за пад но од На род ног по зо ри шта је би ла је вреј ска ма ха ла са 
зби је ним ку ћа ма пу не са де цом. Та да је би ло на Вар да ру, у са мом 
гра ду, че ти ри мли на и то три спро ћу по зо ри шта и јед на ни же, у ви-
си ни Цр кве цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на. Ову по след њу од нео 
је Вар дар за вре ме чу ве ног по вод ња у 1896. го ди ни. Осим то га, од 
Је вреј ског мо ста па све до Вој не бол ни це по сто ја ли су мно ги до ла-
пи, ко ји су се да но ноћ но окре та ли и та ко се шта ви ле ко же. Чак је 
у са мом гра ду по сто ја ла јед на та ква та бак-ха на ни же по зо ри шта, а 
дру га, мно го ве ћа, ни же вој не бол ни це. Да на шња Ма џир Ма ха ла, ко-
ја се ши ри из ме ђу же ле знич ког мо ста и гво зде ног мо ста, осно ва на је 
у вре ме срп ско-тур ског ра та 1876–1878. год. од исе ље ни ка, ко ји су 
на пу сти ли зе мље, ко је је осво ји ла Ср би ја. Да на шња Мар шал Ти то-
ва ули ца би ла је не знат но и вр ло пр ља во со ка че, ко је је би ло по све 
мр тво и ван са о бра ћа ја, уз то та ко за га ђе но, да се ни је мо гло про ћи 
ту да услед не чи стог ва зду ха. Он да је глав на ули ца, ко ја је во ди ла за 
же ле знич ку ста ни цу ишла по ред ка фа не Бал кан. Та да је по сто ја ла у 
Ско пљу ста ра сред њо ве ков на Цр ква Св. Ди ми три ја, у све му слич на 
са оном у Мат ки. Има ла је јед но ку бе, зи да на са ре до ви ма те са ни ка и 
опе ка са мал те ром. Сва уну тра шњост пре кри ве на ле пим и вр ло све-
жим фре ска ма. Ова цр ква је ве о ма бо ла очи бу гар ским пр ва ци ма, 
јер је под се ћа ла на Ср бе и срп ску про шлост, те су је по ру ши ли под 
из го во ром да је ма ла, те да тре ба да се за ме ни са ве ћом и леп шом!

Он да је сло вен ски жи ваљ у ово ме гра ду био уз ег зар хи ју ко ја је би ла 
но си лац бу га ри за ци је Ма ке до ни је. Ов де на гла ша вам да су уз ег зар хи-
ју би ли и Ср би са Ко со ва, При зре на, Но во па зар ске обла сти и Бо сне, 
а што је ра ђе но по угле ду на Бе о град, ко ји је са ве ли ким оду ше вље-
њем по здра вио ра ђа ње бу гар ске цр кве са ве ли ким при ви ле ги ја ма, не 
пре до ча ва ју ћи да ће та цр ква би ти нај ве ћи и не по мир љи ви не при-
ја тељ срп ско га на ро да. Гу вер нер или ва ли ја (бе глер беј) Ко сов ског 
ви ла је та био је Ћурд Ха фус Мех мед па ша, осред њег уз ра ста, сме ђе 
бо је ко же, ва зда озби љан, при том енер ги чан и пра ви лан слу жбе ник. 
Ми смо га че шће ви ђа ли, и то обич но ка да иде у кан це ла ри ју или се 
вра ћа од ове сво јој ку ћи. Он се по ја вљи вао ва зда у лук су зном фи ја ке-
ру. Ис пред и по за ди фи ја ке ра ишли су по два ко ња ни ка жан дар ма са 
пу шка ма на сло ње ним на ко ле ни ма. Но код ње га се мо гло ући у сва ко 
до ба без при ја ве. На вра ти ма ње го ве кан це ла ри је ви си ла је те шка за-
ве са од со мо та или чо хе, па чим би ко до шао, он би по ди гао ту за ве су 
и ушао уну тра, по здра вио се те ме ном и ка зао ра ди че га је до шао.

Ско пље је он да има ло 42.000 ста нов ни ка.

Пр ви ди рек тор гим на зи је био нам је Ср би ја нац, стра ни по да ник, што 
је да ва ло по во да тур ским вла сти ма да по до зре ва ју на та кву по ја ву. 
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Та да нам је био ди рек тор Си ма По по вић, ко ји је по чео до ла зи ти у 
шко лу са фе сом на гла ви, али је по из ла ску из шко ле ше тао свој оми-
ље ни ше шир! Осим ди рек то ра би ло је још че ти ри на став ни ка са ква-
ли фи ка ци ја ма учи те ља.

На ста ва се са сто ја ла од хри шћан ске на у ке, срп ског, тур ског и фран-
цу ског је зи ка, ра чу ни це, зе мљо пи са, зо о ло ги је, ге о ме триј ског цр та-
ња и пе ва ња. Ка сни је, у дру гој го ди ни до шао је за ди рек то ра ар хи-
ман дрит Ма ри јан Ве сић, а по сле го ди ну да на, ње га је сме нио Ко ста 
Ко ва че вић. Ме ђу тим, пред тур ским вла сти ма био је од го вор ни ди-
рек тор Или ја Ву че тић, ко ји је био тур ски по да ник из по гра нич них 
кра је ва Цр не Го ре. Исто ри ју смо по че ли учи ти од тре ћег раз ре да 
гим на зи је, а на ста ви ли је и у че твр том раз ре ду. На став ник, ко ји нам 
је пре да вао срп ску исто ри ју био је очај но не спре ман и не зна ли ца. 
Та ко за две го ди не уче ња не на у чи смо ни шта од оно га што нам је 
пре да вао.

Свр ше так школ ске го ди не оба вљан је вр ло све ча ном кла си фи ка ци-
јом. Школско дво ри ште и бу нар укра ше ни су вен ци ма и цве ћем. Од 
вра та пре ма дво ри шту би ли су рас по ре ђе ни му зи кан ти вој не му зи ке 
од 42 чо ве ка. И да нас пам тим јед но га црн ца круп ног и вр ло сна жног 
чо ве ка са ја ко ис ту ре ним усна ма, ко ји је ду вао јед ну огром ну тру бу, 
у ко јој је мо гло ста ти де те од две го ди не. Чим се по ја ви ка кав гост 
од ви ђе ни јих љу ди, му зи ка га до че ка са ка квим мар шем, а та ко ђе и 
при ли ком од ла ска. Око бу на ра се ди ди рек тор, ми ни стар ски иза сла-
ник Љу бо мир Јо ва но вић, за тим срп ски, ру ски, грч ки и аустриј ски 
кон зул, а ван ку бе та су оста ли на став ни ци, ђа ци и на род. По свр шет-
ку чи та ња кла си фи ка ци је, ми ни стар ски иза сла ник де ли уче ни ци ма 
пе ра са др жа ли ца ма и по не ку књи гу. Ја сам та да до био две књи ге, и 
то Тар ти фа од Мо ли је ра и На у ку о све тло сти од Ђо ке Ста но је ви ћа, у 
из да њу Срп ске књи жев не за дру ге. 

Чим је про ра ди ла гим на зи је об ре то ше се у Ско пљу и два Цр но гор ца, 
а то су Ми лош Ба кић из За бр ђа, сре за Ан дри је вач ког и Иван Чу кић 
из До ње Ржа ни це, сре за Бе ран ског. Обо ји ца су би ли ве о ма раз ви је ни, 
јер су има ли пре ко 20 го ди на ста ро сти, док су кр ште ни це го во ри ле 
да има ју по 13 го ди на! Ми лош је имао вр ло ду гач ке и буј не бр ко ве од 
пре ко 10 сан ти ме та ра ду жи не, те их је вр ло ра до пре ба ци вао пре ко 
уши ју и та ко из ла зио у град. Са да до ла зи оно што нас је на про сто за-
пре па сти ло. На и ме обо ји ца се на ту ри ше сви ма на ма за над зор ни ке 
и не ка вр ста ста ре ши не. На и ме, они по че ше да ву ку сво је дру го ве 
за уши, по том да их ту ку или пак ка жња ва ју сви ма ка зна ма, ко је су 
при ме њи ва ли и на ши на став ни ци, а на ро чи то вас пи та чи у ин тер на-
ту. Та ко, на при мер, чим при ме те да се не ки пре пи ру или по ту ку, с 
ме ста ће Ми лош или Иван под вик ну ти: „У не де љу без из ла за у на род 
или су тра без руч ка!“ Ни је би ло да на да не ка зне не ког сво га дру га. 
И не што ви ше. Они су нас вар вар ски пљач ка ли до ми ле во ље, а да 
то ни ко не спре чи! Ми смо по вре ме но до би ја ли од школ ске упра-
ве сав ма те ри јал по тре бан за на ста ву. Та ко, на при мер, вас пи тач би 
нам де лио све ске, ма сти ла, плај ва зе, гу ме, пе ра, др жа ли це, хар ти је 
и слич но. Ка да би се тај по сао свр шио, Ми лош би по чео про зи ва ти 
јед ног по јед ног уче ни ка и за по чи њао би ова кав раз го вор: „Ну ти, да 
 ми даш тво ју све ску! Мо лим те Ми ло шу, то и ме ни тре ба! – Ти ми 
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мо раш да ти све ску! Про шлог пу та дао сам ти гу му, а пре то га др жа-
ли цу за јед но са пе ром. – Не ћу мно го раз го во ра, дај или иди, а по сле 
ми сли!“ И та да Ми лош до би је што же ли. Та ко би сва ки уче ник дао 
по ко ју ствар, без об зи ра што до тич ни уче ник не ма нов ца да ту ствар 
на ба ви за свој но вац. Се ћам се јед но га мо га зе мља ка, ко ји је од луч но 
од го во рио да и ње му тре ба плај ваз, те му не ће да ти, већ ће то до ста-
ви ти вас пи та чу. – „Од мах плај ваз ова мо, ина че са да ћу те за да ви ти и 
из ба ци ти мр твог на ули цу!“ Тај њи хов те рор је био стра хо ви то те жак 
сви ма уче ни ци ма, али ни ко ни је имао сме ло сти да се по жа ли ма ко-
ме од на став ни ка, ди рек то ру или вас пи та чу. У иду ћој го ди ни до шао 
је за вас пи та ча Ми тар Пан тић, ко ји је од не ку да до знао за те њи хо ве 
рад ње, те је од мах пред у зео ме ре да то зло спре чи и ис ко ре ни. Он 
је по звао код се бе обо ји цу и очи тао им је до бру лек ци ју, по пре тив-
ши им ис те ри ва њем из шко ле, ако тај по сао на ста ве и на да ље, па је 
исто вре ме но при пре тио и на ма, ако до зна да им и на да ље да је мо ма 
шта од то га, што нам се да је за на шу лич ну упо тре бу. Ми смо дах ну-
ли ду шом, али на жа лост, то је би ло крат ко вре ме но. Јед но га да на ре-
че ми Чу кић да ће ту жи ти вас пи та ча за то што овај ми лу је и љу би те-
тов ца Са ву Бо го је ви ћа. То зна ду сви уче ни ци, а ко не би све до чио да 
је све то ви део, не ка се до бро ми сли. Овај Са ва Бо го је вић био је по све 
сла бог ка рак те ра и мо ра ла, те су га ови Цр но гор ци ла ко за до би ли да 
оп ту жи Пан ти ћа ди рек то ру гим на зи је. Овај Са ва Бо го је вић ка сни је 
је био пи то мац Вој не ака де ми је у Бе о гра ду. Он је та да по чи нио јед ну 
по ве ћу кри ти цу у ака де ми ји, па је за то по бе гао из то га за во да и оти-
шао пра во у тур ско по слан ство где је по тра жио за шти ту. Он је та да 
ка зао и то, да је до шао у Бе о град, без ње го вог одо бре ња, али да ни је 
мо гао да се он да ус про ти ви же ља ма сво га оца! По сле то га он се бр зо 
об рео у Те то ву. Но ка да је ње го во ме сто осло бо ђе но 1912. го ди не, он 
се од јед ном на шао у Те то ву, на по ло жа ју ко ман дан та ме ста у ран гу 
пу ков ни ка! Сва ка ко да је ње го ва под ва ла ка сни је от кри ве на и да је 
по сле то га на пи пао за твор. Јед но га да на по зва ни смо сви ђа ци да 
све до чи мо про ти ву Ми тра Па ни ћа. И сми смо га ла жно оп ту жи ли, 
твр де ћи да смо ви де ли ка ко га вас пи тач гр ли и љу би. По сле те ис-
тра ге Пан тић је укло њен из Ско пља. Ба кић и Чу кић су ли ко ва ли. Од 
та да је њи хов те рор по стао још го ри и без оч ни ји. Ка зне су уче ста ле, 
а оти ма ње школ ског ма те ри ја ла је пре ва зи шло сва ку ме ру. Они су 
ули ли код нас ве ли ки страх, те их ни ко ни је смео ту жи ти. Ка да су 
они, ми сли ли смо, ус пе ли да укло не јед ног вас пи та ча, ја шта ли оста-
де за нас? И ми смо и на да ље, са ве ћом рев но шћу, да ва ли све што 
смо до би ја ли, а њих дво ји ца су те ства ри де ли ли и он да про да ва ли. 

У то ку иду ћих го ди на би ло је све ви ше уче ни ка из ра зних кра је ва Ко-
сов ског ви ла је та. И од пр вих да на на шег упо зна ва ња ми смо се по че-
ли гру пи са ти пре ма обла сти ма из ко јих смо ро ђе ни. Они дру го ви из 
Ра шке обла сти и са Ко со ва на зи ва ли су нас Бу га ри ма, па су нас сва-
ко днев но исме ва ли. Те тов це смо исме ва ли због упо тре бе за ме ни це 
та ке, ка ке, Ку ма нов це због упо тре бе  гла го ла са на став ком ја: ка за ја, 
рек на ја, до ш ја, Кра тов це због упо тре бе у уме сто о: до шау, оти шау, 
и та ко слич но. Као што се ви ди уме сто да нас овај ин тер нат збли жи 
и ује ди ни, он нас је на про тив раз два јао. И за див но чу до ап со лут но 
се ни ко не на ђе по бу ђен ме ђу на став ни ци ма да ово ме злу ста не на 
пут. Је ди ни из у зе так чи ни мој друг по чив ши Ва си ли је Мар ко вић из 
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При је по ља, ко ји је у све му да ле ко од ска као сво јом ин те ли ген ци јом и 
схва та њем жи во та. Он нам је у дру гом раз ре ду гим на зи је по ве рио да 
смо сви ми си но ви јед ног на ро да, а да раз ли ке у го во ру не чи не смет-
њу на шем на ци о нал ном је дин ству. Та кве раз ли ке по сто је и по дру гим 
зе мља ма, на ро ди ма и др жа ва ма. Ка рак те ри сти ке ра ди да на ве дем о 
ње му са мо овај слу чај: Ка да смо јед ном при ли ком ше та ли по гра ду, 
за по де се раз го вор и о ре ли ги ји. „Све је лаж“, го во рио је он, „оно што 
нам при ча ју на став ни ци. Бо го ро ди ца ни је бо жи ја ма ти, јер Исус ни је 
бог, већ чо век као што смо и ми љу ди. А глу пост је ве ро ва ње да се је 
Хри стос ваз не сао на не бо! Или да је вас кр сао по смр ти. Он је мо гао да 
уста не из гро ба ако је био са хра њен оне све шћен!“ Сва ка ко за вре ме и 
го ди не ње го ве ста ро сти то је био ре дак и вр ло из у зе тан слу чај. Он да 
гим на зи ја ни је има ла сво ју књи жни цу да би мо гли да се уса вр ша ва мо 
у зна њи ма, ни ти је пак ика да ди рек тор или ко од на став ни ка по ку-
шао да нам не што об ја сни из шти ва, ко је ће нас оспо со би ти да бо ље 
на пре ду је мо у на у ка ма. Још ма ње је не ко ме па да ло на па мет да нам 
го во ри о срп ству, као и о ци ље ви ма на шег на ро да и на ше шко ле. Је ди-
ни из у зе так учи нио је у то ме Га ли ча нац Ри ста Ог ња но вић, вас пи тач. 
Он је нас јед ног да на 1895. го ди не по ку пио у тр пе за ри ји и ту чи тао 
по не ке од лом ке из пу то пи са Спи ри до на Гоп че ви ћа, али без ика квог 
об ја шње ња или ко мен та ра. Сва ка ко да је то би ло од ве ли ке ко ри сти 
сви ма на ма. Са тим је та ствар по че ла, па је са тим и за вр ше на. 

Он да су по сто ја ле у на шој гим на зи ји ове ка зне:

Оста вља ње ка зне ни ка без до руч ка, без руч ка и без ве че ре, без из-
лас ка у град пра зни ком, и за тво ром. Нај те жа је би ла за твор. Он се 
из др жа вао у до ла пу ис под сте пе ни шта, у ко ме је ста јао пр љав веш. 
То је у ства ри ру па без про зо ра и без осве тље ња. Ту се ка зне ник ни је 
мо гао чак ни ис пра ви ти. Он је до би јао са мо во де, ако је ње го ва ка зна 
би ла по ду жа, на при мер, цео дан или чак и два да на. Док сам био у 
дру гом и тре ћем раз ре ду гим на зи је за бе ле жио сам да је нај су ро ви ји 
вас пи тач био Ри ста Ог ња но вић, ко ји се у ка жња ва њу нај ви ше слу жио 
ба ти на ма и за тво ром. У оно вре ме Ца ри град ски Гла сник вр ло че сто је 
до но сио члан ке из пе ра Ри сте Ог ња но ви ћа, у ко ји ма се стал но го во-
ри ло про ти ву те ле сних ка зни по шко ла ма, а та ко ђе и про ти ву оних, 
ко је се слу же за тво ри ма. Ка да сам за вр шио шко ло ва ње у гим на зи-
ји, ја сам јед ном при ли ком упи тао Ог ња но ви ћа од ку да до ла зи да се 
пре ко јав но сти бо ри про ти ву сред њо ве ков них ка зни у не ким шко ла-
ма, док је он у ства ри био из ра зи ти пред став ник ста рих сред њо ве ков-
них шко ла, у ко ји ма су ца ре ва ле ба ти не, ту че и му че ња. На то он ми 
је од го во рио: „Па то је са мо пи са ње, а дру го је у прак си!“

3. НЕ ШТО И О ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ

У Де чан ском Ме то ху смо се до не кле упо зна ли и са на шом основ ном 
шко лом у Ско пљу. Она је отво ре на 1891. го ди не, али је по сле не ко ли ко
ме се ци за тво ре на на тра же ње бу гар ског ми тро по ли та Те о до си ја, ко-
ји је пре ко сво јих љу ди оба ве стио др жав не про свет не вла сти да то 
ни је сло вен ска шко ла већ срп ска. Та да до ла зи шеф про свет ног оде-
ле ња у Ме тох пред шко лу. На ње гов по зив до шли су Ђор ђе Ка тла но-
вић, ви нар, Ђор ђе Ки тин чев, тр го вац, Ду шко Кра то ва ли ја, плат нар, и 
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још не ко ли ко дру гих гра ђа на. Та да Ђор ђе Ка тла но вић пи та до тич ног 
чи нов ни ка за што се за тва ра ова шко ла. На то пи та ње од го ва ра му а-
риф му дри т.ј. на чел ник про свет ног оде ле ња на рђа вом срп ском је-
зи ку: „Не учи се слав че, ту ку се учи срп че! Дај те крп че да за пе ча ти ме 
ова шко ла!“ И та да су вра та за пе ча ће на са цр ве ним во ском. Сва ка ко 
да је по сле то га во ђе на ве ли ка под зем на бор ба бу гар ске ми тро по ли је 
да се осу је ти отва ра ње ове шко ле, али Ср би су по сле ви ше ме се ци ус-
пе ли да из деј ству ју ње но отва ра ње. На дан 30-VI II-1892. го ди не про-
ра ди ла је нај по сле и срп ска основ на шко ла у цар ском гра ду Ско пљу.

Ка да су срп ски пр ва ци вр ши ли по треб не при пре ме за рад у овој шко-
ли, ус по ста ви ло се да је по треб но упи са ти за кон ски ми ни мум од 40 
уче ни ка. Та да су Ср би има ли са мо 39 уче ни ка. Тре ба ло је про на ћи 
још јед но га. И по сле рас пи ти ва ња и тра же ња про на ђен је Цин ца рин 
Ван ча Фи ли по вић, ко ме је та да би ло 17 го ди на. Он је по пу нио број 
срп ских уче ни ка пр ве мо дер не основ не шко ле у ово ме гра ду.

Смрт ми тро по ли та Ме то ди ја. Он да је био скоп ски ми тро по лит Ме-
то ди је, по на род но сти Грк из Ар ги ро ка стра. Ка ко је у сво јој па стви 
имао по до ста и Ср ба, ра ди то га је при мао из ве сну на гра ду и од срп-
ског кон зу ла у Ско пљу. Ме то ди је је за крат ко вре ме на у чио срп ски и 
сло вен ски, те је сву да слу жио по епар хи ји и срп ским, од но сно сло-
вен ским је зи ком. И свој ски се за ла га за срп ску ствар сву да где је то 
би ло по треб но. Овај че сти ти Грк је на пра сно умро на дан 16. но вем-
бра 1896. го ди не. Су тра дан је све ча но до пра ћен до Цр кве Св. Спа са. 
По кој ник је био об у чен у ар хи је реј ској одо ри са ми тром на гла ви. У 
ле вој ру ци др жао је је ван ђе ље, а де сном бла го си љао. Том при ли ком 
уче ство ва ли смо и ми уче ни ци у све ча ној по вор ци, ка да је пре нет 
од ми тро по ли је до гро ба у дво ри шту Цр кве Св. Спа са. Бли зу тре ма, 
за пад но од хра ма, ис ко па на је ра ка, ко ја је по сле са зи да на опе ка ма. 
А ка да је са хра њен, спу штен је у гроб ни цу са фо те љом, на ко јој је 
се део, па је по сле са зи да на та гроб ни ца на сво ду. Он је на тај на чин 
са хра њен ка ко је то би ло уоби ча је но код мно гих ан тич ких на ро да, 
као и код хри шћа на у пр вим ве ко ви ма хри шћан ске ве ре.

4. БОР БА БУ ГА РА ПРО ТИ ВУ СР БА

Од по ја ве срп ске шко ле у Ско пљу, Бу га ри су от по че ли без об зир ну 
бор бу про ти ву Ср ба и на сва ком ко ра ку их пред у сре та ли ру жним и 
не при стој ним псов ка ма, увре да ма и по грд ним ре чи ма, па их по не-
ка да на па да ли и ка ме ни ца ма. Они су го во ри ли да су до мо ро ци Ма ке-
дон ци, ко ји жи ве на те ри то ри ји Ма ке до ни је, сви Бу га ри. Ср ба не ма, 
а уко ли ко их има, то су пла ће ни ци, ко ји има ју за да так да при пре ма ју 
те рен за до ла зак Ср ба у ове кра је ве. Та ко су они, пре ко сво јих при-
ста ли ца и аге на та су ге ри ра ли тур ским вла сти ма и стран ци ма. Ка да 
је до шао у Ско пље 1890. год. за срп ског учи те ља При зре нац Ва са По-
по вић, Бу га ри су ус пе ли да му ни ко од Ма ке до на ца не из да стан. Та-
да га је при мио код се бе срп ски све ште ник Јо ван Бур ко вић, код ко га 
је, по сле кра ћег вре ме на и по чи нуо. Во де ћи ра чу на о ат мос фе ри ко ја 
је он да вла да ла у Ско пљу, ми смо до би ја ли на ред бе да из бе га ва мо све 
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су ко бе са Бу га ри ма, а ми смо им би ли на ме ти по на шој уни фор ми, 
по ко јој су нас по зна ва ли.

Од 1894. го ди не по чи њу на ши су ко би са бу гар ским уче ни ци ма. Он да 
су Бу га ри има ли у Ско пљу ни жу тро кла сну му шку гим на зи ју и тр го-
вач ко учи ли ште, док су жен ске има ле по себ не учи о ни це за јед но са 
ин тер на том. Ти су ко би и кр ва ве бор бе на ста вља не су све до осло бо-
ђе ња Ско пља. Да ов де спо ме не мо са мо не ко ли ко та квих слу ча је ва:

Ва ве дењ ска ту ча. Ка да сам био у дру гом раз ре ду гим на зи је до би ли 
смо две ку ће за ин тер нат, ко је су по сто ја ле на ме сту где је са да па-
ла та Ре пу блич ког за во да за со ци јал но оси гу ра ње, Др жав на ар хи ва и 
дру ге уста но ве. Ту је ма ли парк, ко ји је он да био тур ско гро бље. Ка ко 
смо има ли те скоб но дво ри ште, то смо стал но бо ра ви ли на гро бљу, 
где смо учи ли или се за ба вља ли са ра зним игра ма. Уочи Ва ве де ња 
до би ли смо но ве уни фор ме од ја ког ву не ног што фа го лу би је бо је, 
обу ћу и фе со ве. На Ва ве де ње смо се при че сти ли, па ка да смо се вра-
ти ли из цр кве, до куч ко ва ли смо, а по сле то га иза шли на гро бље да се 
по и гра мо. Од јед ном око 10 ча со ва пре под не на и ђо ше де се так уче-
ни ка бу гар ске учи тељ ске шко ле, ко ји при ђо ше на ма, по здра ви ше се 
и из ја ви ше же љу да се с на ма по и гра ју. Ми их ра до до че ка смо, па се 
из ме ша смо и на ста ви смо са њи ма раз не игре. Не што ка сни је на и ђе 
још јед на гру па од око 15 уче ни ка. Та да смо игра ли јед ни са лоп та-
ма или кри во ма га ре, не ки пак га ђа ли са ора си ма ме та лук на ко чи-
ћу, док су не ки из при крај ка ста ја ли и по сма тра ли игру. Од јед ном 
нео че ки ва но за чу се за по ма га ње на шег дру га Ни ко ле За фи ро ви ћа из 
Кра то ва, ко ме хит но ско чи ше у по моћ ње го ви дру го ви. Бу га ри се ус-
ко ме ша ше и не про ми шље но ба ци ше се свом си ли ном на сво је дру го-
ве, ко ји су их она ко ле по и усрд но при ми ли. Њи ма при ско чи ше у по-
моћ не ки про дав ци си ми та, ђе вре ка, ки ки ри ки ја, се мен ки од бу нде-
ва, ба де ма и слич ног. На ши ма се при дру жи ше Алек са ку вар и ње гов 
по моћ ник па ра ку вар Ан та. Та да су се не ки до хва ти ли за гу ше, дру ги 
гре ба ли или га ђа ли ка ме ни ца ма. У тим бор ба ма су се на ро чи то ис-
та кли Цр но гор ци Ми лош Ба кић и Иван Чу кић, за тим ко со вац Или ја 
Кли нић и Сто јан Ба бић. Код про тив ни ка ни је би ло та ко ве ли ких и 
раз ви је них уче ни ка. Ту ча је тра ја ла око 20 ми ну та, а ка да се по ја-
ви кон тро ла, на мах се сви раз бе жа ше. Бу га ри су има ли 15 ра ње них
и окр ва вље них, док је код нас би ло ви ше њих са огре бо ти на ма по 
ли цу. Чим су се Бу га ри по ву кли, не ки од на ших дру го ва су бр зо по-
лу па ли ок на на про зо ри ма спа ва ћих со ба, ка ко би по сле оп ту жи ли 
Бу га ре да су они раз лу па ли та про зор ска ок на, те на тај на чин про-
уз ро ко ва ли ту не по жељ ну ту чу. По сле то га ми смо оп ту жи ли Бу га ре 
за на пад, за ко ји је ка за но да су они на ро чи то до шли у не по сред ну 
бли зи ну на шег ин тер на та, ка ко би нас ту на па ли, док су про тив ни ци 
твр ди ли про тив но, да су до шли код нас као при ја те љи, али да смо их 
ми без раз ло жно на па ли. Та да су вла сти ухап си ли на шег вас пи та ча и 
по ме ну та че ти ри од ра сла дру га, но по сле не ко ли ко да на они су осло-
бо ђе ни сва ке од го вор но сти за тај слу чај.

Сло бо да или смрт. Јед но га да на у про ле ће 1896. го ди не бах ну нео че-
ки ва но тур ска по ли ци ја у наш ин тер нат у прат њи не ко ли ко Бу га ра, 
ко ји су се по ја ви ли као све до ци. Чим уђо ше у згра ду по пе ше се на 
дру ги спрат и ода тле узе ше је дан пи са ћи сто, ко ји је ста јао у ход ни ку, 
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ко ји од не со ше не где. Та ми сте ри ја се бр зо обе ло да ни. Бу га ри су оп-
ту жи ли вла сти ма Ср бе да су они ис та кли код Рим ског во до во да срп-
ску тро бој ку са нат пи сом: Сло бо да или смрт. Пре ма њи хо вој ла жној 
све доџ би, тај по сао су оба ви ли Си ма По по вић, ди рек тор гим на зи је, 
Ко ча Ма не вић, учи тељ и Ди ми три је Пи то вић, зва ни адво кат, ме хан-
џи ја. По сле не ког вре ме на пр ва дво ји ца су и осло бо ђе ни за тво ра али 
је Пи то осу ђен на 101 го ди ну ро би је! Но и он је по сле го ди ну да на 
ам не сти ран. И не што ви ше. Чим смо се усе ли ли у не ку згра ду за ин-
тер нат 1896. год. бу гар ски ђа ци су сва ко днев но, од ју тра до мра ка, 
га ђа ли ка ме ни ца ма у на шу згра ду, ло ме ћи на тај на чин и ста кле на 
ок на на про зо ри ма и цре по ве на кро ву, чи ме су нас стал но уз не ми-
ра ва ли и на тај на чин спре ча ва ли нор ма лан рад у шко ли. Ова ква си-
ту а ци ја је по ста ла услед то га, што је наш ин тер нат био у не по сред ној 
бли зи ни бу гар ског ин тер на та, од ко га нас је де ли ла са мо јед на уска 
ули чи ца.Ти ме су ми сли ли Бу га ри, да ће мо хте ли не хте ли, по бе ћи од 
те згра де. Али они то ни су по сти гли. Нај по сле Бу га ри до ста ве тур-
ским вла сти ма да су у ства ри Ср би по ди гли у Ско пљу ка сар не за сво-
ју вој ску. Та њи хо ва ту жба до ђе на ре ша ва ње у ви ла јет ском меџ ли су. 
Ево ка ко је те кла та ствар.

Ха фус Мех мед па ша: „Ако је ту, не ка уђе га зда Мла ден Стој ко вић.“

Га зда Мла ден: „Ов де сам ва ша ек се лен ци јо. Ју че ме пу сти ше из за-
тво ра!“

Ха фуз па ша: „А за што си био у за тво ру?“

Га зда Мла ден: „Ту жи ли ме Бу га ри да сам по ди гао у Ско пљу згра ду 
за срп ску ка сар ну. И за то сам био шест да на у за тво ру, али у ца ре во 
име, ја сам као не вин осло бо ђен кле вет нич ке слу жбе.“

Ха фуз па ша: „Ти си по ди гао те две ве ли ке згра де у Ско пљу, у ко ји ма 
су са да срп ски ђа ци.“

Га зда Мла ден: „Да ва ша ек се лен ци јо!“

Ха фуз па ша: „Ти си зи дао ка сар не за срп ску вој ску, је ли та ко га зда 
Мла де не?“

Га зда Мла ден: „Ја имам 4 си на, те сам сва ком по ди гао по јед ну
згра ду.“

Ха фуз па ша: „Али ти си те ку ће дао Ср би ма за њи хо ву шко лу?“

Га зда Мла ден: „Ја их ни сам дао Ср би ма, већ сам их из дао грч ком ми-
тро по ли ту Ме то ди ји, ко ји ће то и по све до чи ти.“

Ха фуз па ша: „Чи ја су са да та де ца, ко ја се на ла зе у тим згра да ма?“

Га зда Мла ден: „Та де ца су цар ски по да ни ци. Ни јед но де те не ма из 
Ср би је. Ако же ли те ви се оба ве сти те о све му ако вас ин те ре си ра, а 
што ће вам ка за ти и ми тро по лит Ме то ди је.“

Ми тро по лит Ме то ди је: „Та де ца су цар ски по да ни ци. Те ку ће о ко-
ји ма се ов де го во ри, ја сам узео под на јам за гим на зи ју, а то је мо ја 
шко ла, за ко ју га ран ту јем пред цар ским вла сти ма.“

Ха фуз па ша: „Чор ба џи Мла де не, да ти од мах ис пра зниш те две
згра де!“
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Ми тро по лит Ме то ди је: „Са да су те згра де мо је, јер сам их ја узео под 
ки ри ју, те пре ма то ме дру го ли це не мо же да рас по ла же са њи ма.“

Га зда Мла ден: „Ја сам већ ка зао да тим згра да ма рас по ла же са мо го-
спо дин ми тро по лит Ме то ди је, те пре ма то ме ја не мо гу ни ко га из ба-
ци ти из тих ку ћа. Ја имам пи са ни уго вор, ко ји је на чи њен по за ко ну, 
те пре ма то ме, ни ко не ма пра ва да захте ва од ме не да ра дим про ти ву 
за ко на. Ја ћу те ку ће из да ти под ки ри ју и ва ма, али са мо он да, ка да 
бу де ис те као уго вор са го спо ди ном ми тро по ли том.“

Су тра дан по сле то га, по се ћу је га зда Мла де на вр хов ни ко ме сар по ли-
ци је дер виш Ефен ди ја и на ре ђу је му да сме ста уда љи све уче ни ке из 
тих згра да и да исто вре ме но из ба ци и сав на ме штај и по ку ћан ство. 
На то му је хлад но и озбиљ но од го во рио га зда Мла ден: „Ја то не мо гу, 
ни ти смем, јер су те згра де да те под на јам ми тро по ли ту Ме то ди ји и 
то је по твр ђе но уго во ром, ко ји је пу но ва жан, те га ни ко не сме це па-
ти или ра ди ти не што про ти ву ње га. Али ако вам је ста ло да по сва ку 
це ну за тво ри те ову срп ску гим на зи ју, он да из во лите па ви лич но из-
ба ци те, на ва шу од го вор ност, и уче ни ке и школ ске ства ри, или пак 
не ка то ура ди ми тро по лит, али ни по што то не ћу ура ди ти ја.“ По сле 
та квог од луч ног од го во ра, ко ме сар се опро сти и оде.

Ха фуз па ша је ова ко по сту пио из раз ло га, да би по ка зао Бу га ри ма, 
ка ко он озбиљ но во ди ра чу на о њи хо вим ту жба ма, по сле ко јих сле-
ду ју за кон ске од лу ке. Он је ова ко ура дио и за то, што су ов да шњи Бу-
га ри во ди ли без об зир ну бор бу и про ти ву ње га оп ту жу ју ћи га чак и 
сул та ну са за хте вом да се укло ни из Ско пља. Он је нај по сле био и 
уда љен из Ско пља, али је по сле кра ћег вре ме на опет вра ћен на свој 
ста ри по ло жај.

Стал но се пи там шта је тре ба ло Ср би ма да по ди жу ин тер нат ске згра-
де па и учи о ни це за гим на зи ју у не по сред ној бли зи ни бу гар ског ин-
тер на та! Зар не на ђо ше по год ни је ме сто, ко је би би ло да ље од бу гар-
ског про па ган дор ског цен тра?

У то ку 1897. год. до шао је у Ско пље ар хи ман дрит Фир ми ли јан за ад-
ми ни стра то ра скоп ске епар хи је. Та да су Бу га ри, на под стрек њи хо вог 
ми тро по ли та, по ку пи ли све кљу че ве од сво јих рад њи и пре да ли их 
Ха фуз па ши у знак про те ста, што је до шао у Ско пље срп ски ад ми ни-
стра тор за скоп ску епар хи ју. То је он да би ла нај ве ћа де мон стра ци ја.
Пре да ју ћи кљу че ве, ка за ли су: „Не ће мо за ми тро по ли та Фир ми ли ја-
на, до ле са њим!“

На то им је од го во рио Ха фуз па ша: „Он не до ла зи због вас, ви има те 
сво га ми тро по ли та.“

На то ру ља од го во ри: „Не ће мо га, не ће мо!...“

Ово ме не тре ба ни ка квог ко мен та ра!

Кр ва ви дан. Ово се до го ди ло у 1897. го ди ни. Је сен. Пра знич ни дан. 
Вре ме ле по и при јат но. По сле руч ка кре ну смо на кра ћи из лет до 
Тах та ли џа, ме ста где је са да Тре ска. Ишли смо са вас пи та чем Ри стом 
Ог ња но ви ћем. Око 5 ча со ва по под не кре ну смо ку ћи. Ишли смо, као 
и ва зда, у ре ду два и два. Наш ин тер нат је у не по сред ној бли зи ни 
бу гар ског ин тер на та. Ка да смо на и шли ис пред дво ри шта бу гар ског 
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ин тер на та, бу гар ски уче ни ци се на мах на ђо ше око гво зде не огра де 
пре ма глав ној ули ци на де сној оба ли Вар да ра. Они нас пред у сре то ше 
по грд ним и не при стој ним из ра зи ма, па и реч ју цап, цап!.. Тај на зив 
за Ср бе по стао је на овај на чин:

У то вре ме жи вео је у Ско пљу не ки Бла жа Пе тро вић, ко ји је опра вљао 
ки шо бра не. То је био сре до ве чан чо век, сме ђе бо је, по знат Ско пљан-
ци ма као ве ли ки ал ко хо ли чар. Он је пре бе гао из Ср би је у Тур ску. Та-
мо је учи нио ве ли ке про не ве ре. Ка жу да је био управ ник по ште, па 
да је ди гао сав но вац ко јим је рас по ла га ла та уста но ва и он да ума као 
пре ко гра ни це. Овај бед ник је сва ко днев но но сио у џе пу пу ну фла шу 
са ра ки јом, па чим би на не ком рас кр шћу угле дао го ми лу љу ди, же-
на или де це, стао би за не ко вре ме, из ва дио фла шу, по ди гао ру ку и 
уз вик нуо: „Ца а а ап, Ца а а ап, рас па ши се“, и он да би по ди гао фла шу и 
пио до ми ле во ље. Он се је сва ко днев но те ту рао скоп ским ули ца ма, 
драо се или бла го си љао про ла зни ке и сва ко га по здра вљао са уоби ча-
је ним ре чи ма: „Ца а а ап, рас па ши се, ца а ап!...“ Ето, по ње му су Бу га-
ри про зва ли све Ср бе са на дим ком ца а ап! Ова реч се бр зо ра ши ри ла 
ши ром чи та ве Ма ке до ни је.

Но бу гар ски ђа ци се ни су за до во љи ли са да са мо са уз ви ци ма ца а а ап, 
рас па ши се, већ по че ле да ле те и ка ме ни це. А ка да је је дан наш друг 
ра њен, на ста ве ли ка ту ча, ка ква се рет ко пам ти у Ско пљу. Јер та да су 
би ли ту ца ни ком за кр че ни и тро то ар и ули ца, те смо има ли на рас по-
ло же њу огром ну му ни ци ју. По сле кра ће бор бе са ка ме њем, Бу га ри 
се да до ше у ди вље бек сто. Та да на гр ну ше на ши дру го ви у дво ри ште 
бу гар ског ин тер на та, те их и ту по че ше уда ра ти и мла ти ти као мар-
ву. Не ки пак уђо ше у тр пе за ри ју где за крат ко вре ме по лу па ше сав 
при бор за је ло, та њи ре, сла ни ке, ла жи це [кашике] и но же ве, сто ли це, 
лам пе, клу пе, ста кла на тр пе за ри ји и све што им је па ло под ру ку. 
Од бу гар ских уче ни ка ра ње но је 16, а од на ших са мо је дан по име ну 
Пе тар Ра кић. При род но је да су Бу га ри оп ту жи ли вла сти ма нас као 
про у зро ко ва че, а ми њих. Су тра дан до ла зи у наш ин тер нат тур ска 
по ли ци ја под вођ ством по моћ ни ка ва ли је Пан ду рова, по на род но сти 
Бу га рин, кру пан и вр ло го ја зан чо век, ко ји је имао вр ло озби љан и 
от мен став. Они су се рас пи ти ва ли о све му што је се до го ди ло из ме-
ђу нас и бу гар ских ђа ка, па су по сле оти шли. По сле кра ћег вре ме на 
вла сти су до не ле од лу ку да се ми пре се ли мо у тур ски ин тер нат, а 
Тур ци у наш. Та згра да је по сто ја ла на ме сту, где је са да Чо ха џи ће во 
по ро ди ли ште. Ту су би ли уче ни ци тур ске ни же гим на зи је. Али сва ђе 
и ту че из ме ђу нас и Бу га ра тра ја ле су, као што смо ка за ли, све до па-
да Ско пља у срп ске ру ке 1912. го ди не.

5. ЦА РИ ГРАД СКА ГИМ НА ЗИ ЈА

По свр шет ку че твр тог раз ре да гим на зи је у Ско пљу, од ре ђен сам за 
др жав ног пи том ца у Бо го слов ско-учи тељ ској шко ли у При зре ну. Ка-
да је би ло вре ме по ла ска, по ђем и ја са сво јим ста ри јим дру го ви ма, 
али ми у Ско пљу са оп шти ше при јат ну вест да сам од ре ђен за Ца ри-
град. 
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Ка да смо се из Мра мор но га мо ра при бли жи ли Бос фо ру, пред на ма 
се ука за из ван ред на па но ра ма ми ли он ског гра да Ис тан бу ла, ко ја нас 
је сво јом ле по том за но си ла и опи ја ла. Ка жу да има три гра да, ко ји 
се ис ти чу сво јом ле по том, а то су Ли са бон, Не а пољ и Ца ри град. Ја 
ве ру јем да се са Ца ри гра дом не мо же по ре ди ти ни је дан дру ги град. 
Ла ђа ула зи у Бос фор. Пред на ма се по ја ви ше ста ри део пре сто ни це 
са Св. Со фи јом, сул тан Мех ме до вом џа ми јом, Ну ри Осма ни је и дру-
гим. На су прот ној стра ни Злат ног Ро га је европ ски део са Га ла том, 
а де сно је азиј ски део Ца ри гра да Ис ћу дар, а не што да ље, пре ма се-
ве ру, ни жу се мно га кит ња ста пред гра ђа, ко ја се са обе стра не Бос-
фо ра ре ђа ју као би сер не ни зе пре ма Цр ном мо ру. На при ста ни шту 
нас је до че као школ ски по слу жи тељ са ко ли ма. На ша гим на зи ја је 
у кра ју Пан гал ти, у бли зи ни ру ске цр кве и вој не ака де ми је. Шко ла 
са ин тер на том је сме ште на у јед ној до ста ле пој дво спрат ној ку ћи, уз 
ко ју је по диг ну та још јед на ма ња са два оде ле ња и су те ре ном. Ту нас 
је са че као ди рек тор Ди нић, ко ји нас је упу тио вас пи та чу Ма рин ко-
ви ћу да нам од ре ди кре ве те на ко ји ма ће мо спа ва ти. Он да су у овој 
гим на зи ји би ли на став ни ци: ди рек тор Ми лош Ди нић, Ду шан Сто ји-
ће вић, би о лог, ко ји нам је пре да вао по по тре би и срп ски је зик. Он би 
нам за да вао на па мет на род ну пе сму Бу ну на дахи је или ко ју дру гу 
слич ну, а по не ка да и реч ник пој мо ва, ко ји се од но се на ко ла, се о-
ску по то ча ру, ала те за не ки за нат и то ме слич но. Ха фуз Али Шеф ки 
Ефен дић, по ре клом Мо ста рац, ина че до бар Ср бин, пре да вао нам је 
тур ски, арап ски и пер сиј ски је зик. То је био вр ло спре ман и рет ко 
на у чен чо век. Он је имао вр ло бо га ту би бли о те ку са мно гим де ли-
ма Ака де ми је на у ка, али је имао и ком плет но из да ње де ла Срп ске 
књи жев не за дру ге. Осим ње га, тур ски су нам пре да ва ли још Бог дан 
Ра ден ко вић и Јо ван Шан трић. За исто ри ју смо има ли три на став ни ка 
и то: др Јо ва на Ра до ни ћа, др Ста но ја Ста но је ви ћа и др Ми ту Лу ки ћа. 
Књи жев ност је пре да вао др Ми хај ло Вук че вић. Ан дра Са мо ни ко вић 
пре да вао је зе мљо пис, Ма рин ко вић ма те ма ти ку и ге о ме три ју, Са ва 
То мић је био за му зи ку, а Ва ле ри јан При би ће вић је пре да вао исто ри-
ју срп ске цр кве. Фран цу ски нам је пре да вао Фран цуз, чи јег се име на 
мо мен тал но не се ћам. 

Ова гим на зи ја је отво ре на 1892, а за тво ре на 1903. го ди не.

У Ца ри гра ду има ју све бал кан ске зе мље про свет но-кул тур не и по ли-
тич ке цен тре, ко ји одр жа ва ју ве зе са тур ским вла сти ма и са на ро дом
у про вин ци ја ма. Та ко, на при мер, ту је се ди ште грч ког Ва се љен ског 
па три јар ха са ви ше епи ско па и ми тро по ли та, ви ша бо го сло ви ја на 
остр ву Хал ки ју у ран гу уни вер зи те та, мно го основ них и сред њих 
шко ла, као и дру гих кул тур но-про свет них уста но ва. Ца ри град је и 
се ди ште бу гар ског ег зар ха та, са јед ним епи ско пом, ни жом гим на-
зи јом и бо го сло ви јом та ко ђе у ран гу уни вер зи те та. Ја сам је јед ном 
при ли ком по се тио и раз гле дао ње не учи о ни це, спа ва ће со бе, ка би не-
те, би бли о те ку, ку па ти ла и школ ски парк. Она ко уре ђе ну шко лу ми 
Ср би ни смо има ли ниг де у Ср би ји и ван ње. Ту до са ме бо го сло ви је 
по сто ји и бу гар ска бол ни ца, та ко ђе ван ред но до бро уре ђе на и што је 
ов де нај ва жни је, она је ужи ва ла нај леп шу ре пу та ци ју у Ца ри гра ду. 
Да ље, ту има ју сво јих шко ла и хра мо ва Ру си, Аме ри кан ци по зна ти са 
сво јим Ро берт Ко ле жом, јед не од нај бо ље снаб де ве них шко ла на на-
шем по лу о стр ву. За тим, ту су Аустро-Угар ска, Не мач ка, Фран цу ска,
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Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, Ру му ни ја и дру ге. Од мах по па ду 
Ца ри гра да сул тан Мех мед II по кло нио је ва се љен ском па три јар ху 
ску по цен же зал и дао му та кве при ви ле ги је, ка кве овај ни је имао ни 
за вре ме Ви зан ти је. Па и бу гар ски ег зарх имао је слич не при ви ле ги је 
на осно ву ко јих је мо гао да раз ви ја сво ју де лат ност сву да по европ-
ској Тур ској, док ми ни смо има ли ни сво ју цр кву, ни ти ма ка квих 
при ви ле ги ја. И не што ви ше: на ма ни је при зна та чак ни на ша на ци о-
нал ност, те смо се у по чет ку на зи ва ли рум ми лет или ће ре ћи рим ска 
на род ност!

У гим на зи ји је би ло три ви ша раз ре да, пе ти, ше сти и сед ми раз ред. 
Ве ли ка ма ту ра се по ла га ла по свр шет ку VII раз ре да, ка ко је би ло у 
Тур ској. Из ме ђу ин тер на та и учи о ни ца би ло је ма ло и до ста ску че-
но дво ри ште. Учи о ни це су до ста на пу ште не, са ста рим и по ха ба ним, 
обич ним клу па ма, из ре за них и иша ра них. Ова шко ла је има ла са-
мо јед ног по слу жи те ља, ко ји је исто вре ме но био и ку вар и су до пе ра. 
Услед то га ми смо би ли при ну ђе ни да са ми на ме шта мо кре ве те, да 
тре се мо слам ња че и ће бе та, ри ба ли по до ве и то ме слич но. Али за то 
је др жа ва пла ћа ла мом ка ко ји је слу жио ис кљу чи во у до му ди рек то-
ра гим на зи је. 

У шко ли се не ка да ни је ло жи ло,те смо зи ми цво ко та ли по учи о ни-
ца ма и спа ва ћим со ба ма као ђа во ли. Ов де је по треб но да спо ме нем 
и то, да је у шко ли ца ре ва ла не ве ро ват на ди сци пли на, ка кву ни ко не 
мо же ни за ми сли ти. Ди рек тор М. Ди нић је био ве ли ки са ди ста. Он је 
за нај ма њу кри ви цу упо тре бља вао ба ти не, ко јих је ва зда имао на рас-
по ло же њу. Та ко  на при мер, јед но га да на он нас је са ку пио у дво ри-
шту, по стро јио у ка ре-у, а он ушао у сре ди ну са по слу жи те љем, ко ји 
је др жао ис под ми шке сноп пру те ва. Ту по ред ње га су и три уче ни ка 
оп ту же них да су у не де љу би ли у при ват ном пар ку, се де ли за сто лом 
и пи ли ка фу! Они су се бра ни ли да ни су пи ли ни ка ква ал ко хол на 
пи ћа, да су би ли вр ло мир ни, да су се по на ша ли при стој но, па су 
мо ли ли да им се то не узи мље за кри ви цу. Али истом та да ди рек тор 
по бе сне, до гра би прут, ко ји бр зо из ло ми, а по том дру ги, тре ћи, пе ти 
и де се ти. Уда рао је бе сно и по ма мно све док ни је остао без шта по ва. 
За то вре ме су сед ни бал ко ни су се бр зо ис пу ни ли пу бли ком, ко ја је 
по сма тра ла овај џум бус у срп ској гим на зи ји. А ова кви при зо ри су се 
по ја вљи ва ли по че шће. По сле ви ше го ди на овај ди рек тор је пре ме-
штен у По жа ре вац. Та да сам упи тао јед ног при ја те ља ка кав је са да 
као ди рек тор, на шта ми је овај од го во рио да ве ћег ку ка ви це у то ме 
ме сту не ма, јер му ђа ци ска чу на гла ву, а он ћу ти и чи ни се да ни шта 
не ви ди и не чу је!

Док су бу гар ски уче ни ци у њи хо вој бо го сло ви ји има ли на рас по ла-
га њу не дељ но ван ред но лук су зна ку па ти ла, до тле ми за три го ди не 
не ви де смо ни јед но ку па ти ло. Ца ри град је одав но по знат по сво јим 
мно го број ним ха ма ми ма, али на ша школ ска упра ва ни је се на ш ла 
по бу ђе на да нас бар по је дан пут го ди шње од ве де на ку па ње. Па и 
шко ла је има ла вр ло лук су зно до ма ће ку па ти ло, али је ово ва зда би-
ло под кљу чем.

Ина че, хра на нам је би ла до бра. Шко ла нас је снаб де ва ла са обу ћом, 
оде лом, ру бљем, ма ра мом и ма ра ми ца ма, фе сом и дру гим сит ним 
спре ма ма. Има ли смо по три па ра оде ла. Сва ко днев но оде ло је од 
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обич ног шај ка за тво ре но  си ве бо је, ле ти смо до би ја ли бе ло оде ло, 
а за пра зни ке и ка да из ла зи мо у град, до би ја ли смо  по пар чо ха них 
оде ла те гет бо је. Јак не су би ле ус прав не и кру те, а на пред њим стра-
на ма су нат пи си од по зла ћене ср ме С. Ш. што ће ре ћи Срп ска шко ла. 
Слич ну уни фор му има ли су и тур ски уче ни ци, у њи хо вом ко ле жу 
смо за вр ши ли са ма ту ром Сул та ни је, што нам је до ста ко ри сти ло да 
се сло бод но кре ће мо по це лом Ца ри гра ду. Та да, упра ва нам је да ла 
по јед ну злат ну тур ску ли ру да на ба ви мо се би ци вил но оде ло. Та да 
сам оти шао у ве ле тр го ви ну Шрајн и ту на ба вио се би пар оде ла, јед ну 
ко шу љу, ма шну, слам ни ше шир, штап и ру ка ви це, за ко је сам  пла тио 
јед ну ли ру! То оде ло је би ло вр ло до бро и од бо љег што фа. Обу ће нам 
је та да да ла шко ла. 

Све то сав ски го вор. Ка да сам био у по след њој го ди ни, упра ва нам је 
са оп шти ла да је на став нич ки са вет од лу чио да о Св. Са ви др жи го-
вор је дан уче ник, ко ји бу де нај бо ље из ра дио тај го вор као до ма ћи 
за да так. Ово нам је са оп ште но на ме сец да на пре пра зни ка. На то ме 
кон кур су на став нич ки са вет је иза брао мој го вор као нај бо љи, те сам 
ја и одр жао све то сав ски го вор, ко ји је по здра вљен ле пим апла у зом.

Ца ри гра д жи жа сре њове ков не ци ви ли за ци је. Ми смо жи ве ли у гра ду у 
ко ме је ве ко ви ма цве та ла сред њове ков на ци ви ли за ци ја. Ца ри град је 
ути снуо ве ли ки пе чат на те лу срп ско га на ро да, јер су се ту зби ва ла 
зби ти ја ко ја су у мно го ме ути ца ла на ток на ше по ли тич ке и кул тур-
не исто ри је. С об зи ром на та фак та, ми смо с пра вом оче ки ва ли од 
упра ве гим на зи је да нас упо зна са сви ма сред њо ве ков ним спо ме-
ни ци ма. А тих да на је бо ра вио у Ца ри гра ду чу ве ни ви зан то лог Рус 
Ус пен ски, ко ме су аси сти ра ли и на ши про фе со ри др Јо ван Ра до нић 
и др Ста но је Ста но је вић. Но, на ве ли ку жа лост, ми за три го ди не 
ни шта не ви де смо у Ца ри гра ду, јер смо чу ва ни као у ка фе су. Ни ко 
се ни је се тио да нас од ве де у Св. Со фи ју, је дном од нај ве ћих кул тур-
них спо ме ни ка у Евро пи, или да ви ди мо чу ве ни Хи по дром, да нас 
упо зна са бо га тим му зе ји ма, као и са дру гим ста ри на ма. Нас ни-
ко ни је из вео по пре сто нич ким ули ца ма или пак у ње го ву око ли ну. 
За пре ко три го ди не на шег ба вље ња у Ца ри гра ду, са мо јед ном нас 
је по вео у екс кур зи ју ди рек тор Ди нић, ко ји нас је во дио до Цр но га 
мора, да нас упо зна са ге о ло шким при ли ка ма Бос фо ра. Али од све-
га то га ми ни смо има ли ни ка кве на уч не ко ри сти, осим што смо са 
ди вље њем по сма тра ли Бос фор на чич кан са див ним лет њи ков ци ма
и пред гра ђи ма. Ка да сам јед но га да на упи тао мо га про фе со ра др 
Јо ва на Ра до ни ћа за што нас ниг де не из ве до ше по Ца ри гра ду да се 
упо зна мо са ње го вим ста ри на ма, уто ли ко пре, што је он аси сти рао 
Ус пен ском при ли ком про у ча ва ња Св. Со фи је и оста лих ста ри на, он 
ми је од го во рио: „Па ни смо се се ти ли!...“ Ја сам уса мљен по че шће 
оби ла зио Ца ри град и упо зна вао се са ње го вим ули ца ма и са по је ди-
ним ва жни јим исто риј ским објек ти ма. Био сам де се так пу та у Св. 
Со фи ји, не ко ли ко пу та у сул тан Мех ме до вој џа ми ји, гле дао пре ко 
огра де ар хе о ло шки му зеј, јер ни сам имао но ва ца да пла тим ула зни-
цу, по се тио џа ми ју Ну ри Осма ни је, про шао по ред згра де Ва се љен-
ске па три јар ши је, ула зио у па три јар шиј ску цр кву, ше тао по див ном 
бе зи ста ну за сво ђе ном де бе лим ка ме ним зи до ви ма, про кр ста рио ви-
ше пу та ста ри део пре сто ни це, по сма трао зи ди не, ко је са су ва оп-
ко ља ва ју пре сто ни цу и сву да и на сва ком ко ра ку, ја сам се ди вио 
по ко ле њи ма, ко ја су све то гра ди ла и из гра ди ла. 
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Осве ће ње ру ског спо ме ни ка у Сан Сте фа ну. Не се ћам се да ли то бе ше 
1897. или 1898. го ди не ка да је осве ћен ру ски спо ме ник у ца ри град-
ском пред гра ђу Сан Сте фа ну. Тек јед но га да на на ре ди ше нам да  се 
од мах спре ми мо за из ла зак у град. Ка да смо  си шли са во за, по ве до-
ше нас на став ни ци пре ма ру ском спо ме ни ку, око ко га је би ло до ста 
љу ди, вој ске, по ли ца ја ца. По сле ма ле по чив ке, од ре ди ше нам ме ста 
где ће мо ста ја ти. Осве ће ње је по че ло. Ово ме чи ну при су ство вао је 
је дан ру ски кнез са прат њом од ви ше љу ди. Чим је свр шен цр кве ни 
об ред, на ма је на ре ђе но да од мах за у зи ма мо ме ста у во зу. Вра ти смо 
се истим пу тем. И за див но  чу до, та мо се ни ко од на став ни ка не на-
ђе по бу ђен да нам не што про го во ри о ра то ви ма 1875–1878. го ди не, 
о ру ским пре тен зи ја ма, о ствара њу Сан-Сте фан ске Бу гар ске, ко ји је 
исто риј ски чин ве зан за ово ме сто, ни ти се ма ко се ти да нам ба рем 
не што ис при ча о кра ју, кроз ко ји смо та да про ла зи ли. А ду жност је 
би ла ди рек то ра гим на зи је да од мах по зо ве ко га од на став ни ка исто-
ри је, ко јих смо он да има ли њих тро ји цу и пре по ру чи им да нам одр-
жи пре да ва ње о до га ђа ји ма, ко ји су у ве зи са тим спо ме ни ком. Или 
пак ако је он био та ко огра ни чен, да се то га ни је мо гао се ти ти, где 
су та да би ли на ши по зна ти исто ри ча ри? Сва ка ко да се и они ни су 
се ти ли!...

*
Све та Го ра Атон ска. У Ца ри гра ду смо би ли сви др жав ни пи том ци, 
јер смо  би ли сла бог ма те ри јал ног ста ња. Из тих раз ло га ни смо о фе-
ри ја ма ни од ла зи ли сво јим до мо ви ма, већ смо се де ли ту где смо на-
ста ње ни. Али наш ди рек тор је хтео да нам по све до чи ка ко се он све-
срд но ста ра о на ма. На и ме, он је од лу чио да нас по ша ље у Све ту Го ру 
да та мо про ве де мо школ ски рас пуст. Иде ја за сва ку по хва лу. Али он 
је и том при ли ком учи нио ве ли ку јед ну глу пост, што нас ни је по слао 
под вођ ством јед но га на став ни ка. Ме сто то га, он нам је дао за пра ти-
о ца на шег дру га Да ни ла Ко ла ко ви ћа. Ка да смо по шли на пут, он нам 
је ка зао да ако нам ус тре ба но ва ца, узме мо од Да ни ла, ко ји је до био 
на ред бу да та ко по сту пи. Ка да смо стиг ли у ову ле пу зе мљу, од се ли 
смо у ру ској ће ли ји св. Јо ва на Зла то у ста, у ко јој је он да би ло 60 ка лу-
ђе ра. То је у ства ри Хи лан дар ска ће ли ја, али се ина че слу же и Ру си. 
Ту смо бо ра ви ли три не де ље, а по том об и шли це ло по лу о стр во, по сле 
че га на по слет ку одо смо и у наш Хи лан дар. Ни смо он да ви де ли ве ли-
ки број хра мо ва, ма на сти ра, ски то ва, ће ли ја и ис по сни ца, али ни ко га 
ни је би ло да нам об ја сни ва жност те бо га те ри зни це сред њо ве ков не 
кул ту ре, ни ти је пак би ло ка квог во ди ча да би нам обра тио па жњу на 
то да се на ла зи мо у дав ним сто ле ћи ма хри шћан ства, јер у Св. Го ри 
жи вот те че она ко, као што је то би ло у сред њем ве ку. По ред на шег 
ма на сти ра Илан да ра са ње го вим ста ри на ма, ми смо та да на и шли и 
на јед ног зна ме ни тог Ср би на у бли зи ни Ка ре је. На и ме чу смо да та мо 
жи ви чо век, ко га због ње го вог бо го у год ног жи во та, сви сма тра ју за 
жи вог све ца. То је отац Ха ра лам пи је. И ре ши смо се да га по се ти мо. 

Отац Ха ра лам пи је. Пр во одо смо у све то гор ски цен тар град Ка ре-
ју. Ту има ју сви ман асти ри сво ја пред став ни штва. Ту, у то ме гра ду 
му шка ра ца по сто ји и по зна та ће ли ја у ко јој је ис па штао и под ви зао 
се Св. Са ва. Осим то га, у Ка ре ји је и згра да Хи лан дар ска са де ле га -
том, ко ји за сту па наш ма на стир у упра ви. Од ње га са зна до смо ко јим 
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ће мо пу тем кре ну ти да про на ђе мо на шег та ко по што ва ног бла же ног 
ис по сни ка оца Ха ра лам пи ја. Ње го ва ће ли ја се на ла зи у јед ном из-
ван ред но ле пом зе ле ном кра ју. Он ни је био код ку ће. Ре ши смо се да 
га са че ка мо. Пред у срео нас је ње гов мла ђи са брат ре кав ши да ће се 
до ма ћин убр зо вра ти ти. И до и ста, по сле де се так ми ну та, он се је вра-
тио. Ка да му ка за смо ко смо и ода кле смо, био је нео бич но ра до стан 
и ве сео. Са сви ма се из љу био и по звао нас је да сед не мо и да бу де мо 
рас по ло же ни као у сво јој ку ћи. Оби чан чо век, као што су и сви љу ди, 
по ми слих. Ни че га не ма код ово га ка лу ђе ра не што све тач ко га. По сле 
не ког вре ме на до шло је по слу же ње, слат ко, ка фа и ви на. Та да га ја 
упи тах да нам ка же ода кле је и ка да је до шао ова мо. На то ми он од-
го во ри ово што сле ду је:

„Ја сам Ни шли ја. За вре ме осло бо ди лач ких ра то ва у 1876–1878 го-
ди не ја сам оти шао у до бро вољ це и бо рио се на Ђу ни су. Те шке су 
то бор бе би ле“, од го во ри са уз да хом. „По ги бо ше нам нај бо љи љу ди. 
По ги бе ко ман дант, по ги бе дру ги, па тре ћи, че твр ти и не знам још 
ко ли ко, та ко да ни је би ло ви ше офи ци ра, ко ји би за ме ни ли мр твог 
ко ман дан та. Мо ји дру го ви су па да ли као сно пље. Ги ну ли је дан по-
ред дру гог. На ши ре до ви се не ве ро ват но про ре ди ше. И ја сам сва ког 
тре нут ка оче ки вао смрт. Та да се по мо лих Бо гу са ре чи ма: о пре ми-
ло сти ви ство ри те љу, са чу вај ми жи вот и да руј нам по бе ду над оси о-
ним не при ја те љи ма. Ја се за ве ту јем да ћу све вре ме по све ти ти са мо 
те би и мо ли тви за спас ду ша  на ших. Сми луј се о го спо де и бу ди ми 
штит у овој бор би. Бог је био ми ло стив те ми је са чу вао жи вот и дао 
осло бо ђе ње на шем на ро ду. Сла ва му и веч но хва ла!“ Ово је би ло ле та 
Го спод њег 1898, а та да је оцу Ха ра лам пи ју мо гло би ти око 65 го ди на.

За тва ра ње гим на зи је. Спо ме ну ли смо  на пред да су сви бал кан ски 
на ро ди има ли у тур ској пре сто ни ци по ли тич ке и кул тур но-про свет-
не ор га ни за ци је, ко је су пред ста вља ле по је ди не на ро де, док то га ни-
смо има ли ми Ср би. Осим гим на зи је, ми смо има ли још и не дељ ни 
лист Ца ри град ски Гла сник, вр ло по пу ла ран лист, ко ји су на ши љу ди 
са не стр пље ње м о че ки ва ли. Ту је из ла зио и Го луб ка лен дар, та ко-
ђе вр ло ле па лек ти ра, јер ни је би ло срп ске ку ће у бив шој Тур ској 
без ово га ал ма на ха. Од го вор ни уред ник Ца ри град ског Гла сни ка био 
је Охри ђа нац Ко ста Груп че вић, вре дан, успе шан и вр ло аги лан на-
ци о нал ни рад ник. Он је на пи сао и јед ну ле пу књи гу о Охри ду, ко ја 
је у сво је вре ме мно го тра же на и чи та на. Ме ђу тим, уред ник је био 
Све то лик Јак шић, ко ји је био слу жбе ник  на шег по слан ства у Ца ри-
гра ду. Он је та ко ђе уре ђи вао и Го луб ка лен дар уз по моћ Груп че ви ћа. 
Дру гих уста но ва и ни смо има ли. Ме сто цр кве ви си ла је ико на Св. 
Са ве у Цр кви Св. Ни ко ле у Пан гал ти, пред ко јом су па ли ли све ће и 
мо ли ли се Бо гу Ср би на ста ње ни у Ца ри гра ду, а њих је он да би ло вр-
ло мно го. Ту је би ло Бо ке ља, Дал ма ти на ца, Цр но го ра ца и Ма ке до-
на ца. Бо ке љи и Дал ма тин ци су би ли ла ђа ри и слу жбе ни ци Аустриј-
ског по мор ског дру штва Лој да, док су Цр но гор ци би ли ис кљу чи во 
га ва зи код ди пло мат ских пред став ни ка, ба на ка, ве ли ких тр го ви на 
и по је ди них бо га та ша. Ма ке дон ци су пак би ли по вр та ри, пе ка ри, 
мле ка џи је, за на тли је, али и тр гов ци. Ни ко се ни је се тио да те љу де 
ор га ни зу је и при ку пи око јед не цр кве но-по ли тич ке ор га ни за ци је. 
Ме сто све га то га, не ко је зах те вао да се уки не ова на ша шко ла, ко ја 
је пре ма оста лим на шим сред њим за во ди ма за у зи ма ла сва ка ко пр во 
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ме сто у нео сло бо ђе ним кра је ви ма. Ни сам по све ћен у мно ге за ку ли-
с не рад ње упра ве шко ле, али се упор но твр ди ло и до ка зи ва ло да је 
ди рек тор гим на зи је Ми лош Ди нић оп ту жен за мно ге мал вер за ци је, 
упра во за кра ђу но ва ца и за раз не ута је, ко је су пред ста вља ле ве ли-
ке су ме! По зна то ми је са мо то ли ко да се тај ди рек тор не ве ро ват но 
по ни жа вао пред јед ним ње го вим уче ни ком, Ко ла ко ви ће м, ко ји је 
био ма га ци о нер ђач ких оде ла, обу ћа и ру бља, мо ле ћи га да све до чи 
у ње го ву ко рист. И што је ов де нај жа ло сни је он, ди рек тор, ну дио је 
чак и ми то то ме мо ме дру гу да све до чи она ко, ка ко ће му он ка за ти. 
Ето у ве зи са том ру жном афе ром, уки ну та је гим на зи ја, а ме сто ове 
ре ор га ни зо ва на је основ на шко ла, а за упра ви те ља исте по ста вљен 
сли кар Бо ца рић. При по ве дао ми је мој про фе сор др Мих. Вук че вић, 
ко ји је био члан управ ног од бо ра те шко ле, ово што сле ду је:

Бо ца ри ћа је на ту рио за упра ви те ља те основ не шко ле ге не рал Са во 
Гру јић, Бо ца ри ћев кум, ина че опу но мо ће ни ми ни стар у Ца ри гра ду. 
У шко ли је дар мар. Ни ти се зна ко пи је, ни ко пла ћа. Че сто је овај 
упра ви тељ од су ство вао са по је ди них кон фе рен ци ја, а слао же ну да 
га за сту па, ма да она ни је би ла ни члан управ ног од бо ра, ни ти пак 
учи те љи ца, већ же на без шко ле. Но чим би се чла но ви са ве та уз-
бу ни ли ка да би је ви де ли за пред сед нич ким сто лом, ова би лу пи ла 
о сто и оштрим и за по вед нич ким то ном под вик ну ла да има ју да је 
без у слов но слу ша ју и да се по ко ра ва ју ње ним на ред ба ма, јер ће у 
про тив ном оти ћи ње ном му жу и све му ка за ти и зах те ва ти да се без 
раз ли ке хит но нај у ри из Ца ри гра да. Ја лич но до бро по зна јем Бо ца-
ри ће ву по ро ди цу, са ко јом сам био за јед но у слу жби и то у Ско пљу и 
Со лу ну. Та же на је не ве ро ват но др ска, оси о на, сме ла и скло на свим 
мо гу ћим по ро ци ма. По зна то ми је да је овај Бо ца рић јед ном при-
ли ком у 1909. го ди ни до пао тур ског за тво ра у Ца ри гра ду, због не-
ких пре ва ра ве ли ког сти ла, али да је ње го ва же на сме ста од ју ри ла у 
Ца ри град и та мо ус пе ла да из ву че из за тво ра и ро би је ње ног му жа! 
А ка да му је јед ном  при ли ком из вр шен пре трес у ње го вој ку ћи у Со-
лу ну, про на ђен му је по врат ни ре це пис аустриј ске по ште у Со лу ну 
и по твр да о при је му ње го вог пре по ру че ног пи сма упу ће ног аустриј-
ском ми ни стру спољ них по сло ва гро фу Ерен та лу! Та ко је у тој
те шкој ат мос фе ри, ко ја је вла дала у то ку 1903. го ди не уки ну та срп-
ска гим на зи ја у цар ском гра ду Ца ри гра ду.

Се ла млук. Сва ког пет ка сул тан Ха мид хан од ла зи на по днев ну мо-
ли тву у џа ми ју, ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни цар ског дво ра 
Јил дис ки о ска. Тај чин је скоп чан са ве ли ким це ре мо ни ја ма. Ко ри-
сте ћи на шу уни фор му, ко ја је би ла слич на уни фор ми цар ског ко-
ле жа Сул та ни је, ја сам јед ног да на у то ку 1898. го ди не  о длу чио да 
одем и ви дим сул та на. Спро ћу џа ми је је ле па дво спрат на згра да ко-
ја је од ре ђе на за ли ца, ко ја же ле да ви де ову це ре мо ни ју. Ту до ла-
зе првенстве но акре ди то ва ни ми ни стри, ам ба са до ри и кон зу ли, или 
ли ца ко ја има ју пре по ру ке сво јих пред став ни ка у пре сто ни ци. Још 
на са хат пре по чет ка ове све ча но сти, поч не до ла зи ти вој ска свих ро-
до ва ко ја за у зме све тро то а ре ули це, ко јим ће про ћи цар ска по вор ка. 
Ту па да ју у очи ба та љо ни арап ски, ал бан ски, за тим ма рин ски и дру-
ги. Ко њи ца је изрсна на арап ским ха то ви ма. Ко ња ни ци но се шу ба ре 
и ко пља са за ста ви ца ма. Пу бли ка сто ји иза вој ске. Ка да је при спе-
ла вој ска и за у зе ла сво ја од ре ђе на ме ста, на и шла су ко ла са жу тим
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пе ском и по су ли сву ули цу ко ја во ди од дво ра до ис под џа ми је, а по-
том дру га ко ла са шмр ко ви ма за по ли ва ње. У од ре ђе но вре ме тру ба 
да је знак да до ла зи по вор ка. По ја вљу ју се 12 фи ја ке ра са де бе лим 
цр ним за ве са ма. То је део цар ског ха ре ма. Па у за. По сле не ког вре-
ме на по ја вљу је се Осман па ша бра ни лац Плев на за вре ме тур ско ру-
ских ра то ва 1877–1878. го ди не. То је про сед чо век сред њег ра ста, 
са мно го број ним од ли ко ва њи ма. Он др жи пре кр ште не ру ке у бе лим 
ру ка ви ца ма. Иде сам пе ши це. За њим два де сет ге не ра ла два и два у 
ре ду, та ко ђе са пре кр ште ним ру ка ма, сви у ге не рал ским уни фор ма-
ма. Ка да ови уђо ше у џа ми ју, тру бач по но во ја вља до ла зак сул та на. 
Вој на му зи ка по че сви ра ти мар ше ве, а сва вој ска и на род кли ца ти 
Па ди шахм чек ја ша, што ће ре ћи Ца ре мој, мно го жи ви! У сред њим 
ве ко ви ма уоби ча је но је би ло да се та да по ја ви је дан гр ла ти Тур чин, 
ко ји би из све га гла са под вик нуо: Ма грур ола ма па ди шахм, сен ден 
би јук алах вар дар што ће ре ћи: Не по не си се ца ре мој, јер је бог ве-
ћи од те бе! По сле кра ћег вре ме на, цар се по ја ви у сво јим отво ре ним 
ко ли ма. Он је имао на се би ци вил но оде ло, ге рек, без ика квих де ко-
ра ци ја, а ру ке је др жао на ко ле ни ма.

Мо ли тва је тра ја ла вр ло крат ко вре ме, а по том се по но ва по ја ви сул-
тан, чи ја ко ла са да на ста више вр ло бр зу јур ња ву пре ма дво ру. Оно га 
мо мен та и вој ска се по че рас ту ра ти, а ха рем и дру ги ка сни је иза ђо ше 
из џа ми је и на ста ви ше убр за ним ко ра ком на траг пре ма дво ру. За не-
ко ли ко ми ну та сав овај про стор је био очи шћен од вој ске и пу бли ке. 
Ка да се ра зи ђе ова све ти на, ја уђох у пра зну џа ми ју, ко ја је би ла рас-
ко шно уре ђе на, а на ро чи то су па да ли у очи мно го број ни пер сиј ски 
ћили мо ви, ко јим је био по кри вен под, као и ску по це ни свећ ња ци и 
пе ли је ле ји са кан ди ла ма.

У иду ћој го ди ни чу смо да ће сул тан оти ћи у Св. Со фи ју на по днев ну 
мо ли тву. Нај по сле то су је ди ни цар ски из ла зи ван дво ра. а у зех јед-
но по год но  ме сто и гле дам ка ко се по стро ја ва вој ска, на си па ули ца 
пе ском и по ли ва во дом. Све ти на се ти ска. Че ка мо по ду же. Про ђе 12 
ча со ва, а сул та на не ма! Од јед ном тру ба да де знак за по вра так вој ске 
у ка сар не. Се ла млук је за вр шен! Зна чи да је сул тан оти шао у џа ми ју 
и вра тио се дру гим ули ца ма. Ова кви се ла млу ци, ка ко сам по сле чуо, 
оба вља ју се сва ког пет на е стог да на му сли ман ског по ста Ра ма за на. 
То га да на оба вља се и же нид ба ње го ва са мла дом и не ви ном не ве-
стом, ко ју по не ка да по кло ни ко ме од за слу жних па ша. То су би ла 
нај ве ћа од ли ко ва ња у Тур ској, ка да сул тан да ру је сво ју же ну ко ме од 
за слу жних ве ли ка ша!...

/не до вр шен текст/
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The author presents in this paper an autobiographical review of his life 
journey, starting from the primary school till the later public speeches 
about his homeland – the county of Kratov as well as neighboring 
Kumanovo, Kriva Palanka and Kočani in the last two or three decades 
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