
СРПСКЕ КУЛТУРНЕ УСТАНОКЕ у  ЦАРИГРАДУ(1868-1877)1. Сриска школа1. — Уласком Турске, Париским миром Ј856. г., у Κ.Η- церат европских држава отворена су нешто више њена врата за европску про- свету и културу. Новим законом о јавној настави у Турској, КОЈ.И је.био донет оних година, створена je била могућност да се убрза огварање и страних школа у Турској. За кратко време, отворено'je доста европских школа: у Цариграду, Смирни, Филипопољу, Солуну и др. ВеЬина je тих школа била с интернатом. Између свих тих школа, Koje су биле отворене до Ј864. г., највише се прочуо американски завод у Цариграду, познати Robert college код Румели Хисара*.У тим европскпм школама највећа се пажша обращала изучавагьу европ- ских и источних језика. А добијало се опште образоваше и практично знаше највише за трговачке, комисионерске и административно, драгоманске и аген- турно-консуларне послове. По своме наставном програму, све су те школе биле интернационалног, космополитског карактераЗ.У једном од тих космополитских завода у Цариграду, зачела се и српска школа. На име, 1864. год. отворио je Фердинанд Грати, у Пери, c B o j  колеџ -  
грашнјев колеџА) y коме je од 1800. г., постојала и српска Школа, те je зато тај гратијев колеџ добио и име Сриска школа. 1

1 О  OBoj школи и до сада je било нешто познато у нашој литератури, али те су белешке једностране. или по к а з и в іѵ  заинтересованих, или оних .^уди, К0ЈИ су о томе причали по чу- вешу. — У 11-1 КЊ. П уш нпчкпх ирша од Влад. Ђорђебића, с. 123-131, саопштеко je писмеНо обавештење о OBoj школи, Koje je В Ђ. дао Аћим Пивљаковић; у «утничким белешкама Црно- јевића (Владимира КариЬа): Царпград—Свеша Γορα—Солун, с. ج ا - ج د , саопштено je, опет јед- ностраыо, казивање А. Пивљаковића; -  Ив Иванин у Годпіиѣпціі н. Ћуппћа КЊ. XXXll, с ة22. , донео Je о OBoj школи белешку у којој ниједан датум и ниједан податак није тачан.Кад je, 1870 г., горела зграда Заступништва Србије у Цариграду, многи цариграђани су односили читаве корпе архиве Заступништва. Неком д. Ш инасу допао je руку један део досијеЕ о OBoj школи. Од Ш инаса je  та акта, доцније, уз 0ي І^оста ГрупчевиВ. па Их дао м. В Весели- новийу. Мени су овај досије уступили синовци ВеселиновиИви. у  овом досијеу има 53 акта. — Осем Т0؟ а досијеа, при изради овога чланка, к о р и ст о  сам се и нашом Државном Архпвом.
2 У  ОВОМ je колеџу највећи број деде био из Бугарске. Већина виђенијих предСтавника бугарске интелигенције, Koja je руководила народним пословима и прихватила упраЕу Вугарске 1878. г. у овом ce колеџу учила.3 Вл. Ђорђевић (Путничке црте 111, 138) упоређује ову школу- и разне жеље Отбора са Вавилонском к۶л'ом Î4 у  мемориалу, који je , 16. авг. 1874., поднео Кости Магазиновићу „министру Српске Аген- ције،، у Цариграду, 0 OBoj школи и рекламирао за њу помоћ и за себе плату, ф . ГрйТИ je , из- међу остало٢а, пиСао и ово: .Цотписани још  Пј)е десет  година основао сам био једну тргОвачку школу у Kojoj je било много Далматинапа и Славенаца. Четири године ова се Школа зЕала по^ М0ЈИМ именом. Ποιπτο сам веНину ученика имао од славенске деце, а увиђавајући потребу да je српској ондашњој колонији потребно имати своју школу за своју младеж решим се и cEojy школу по општој жељи претворам у „Српску школу". Мојим настојавањем и трчкарањем до-



2Глаеник Скопског Научног Дрртава372 Одакле Je био родом овај грати, не види се из писаних извора, Koje имамо на расположешу. Учитељ у oBoj школи, Аћим ПивљаковиЦ пнсао je Влад. Ђор- ђевићу, за врелге његова боравка у Цариграду са кнезом Миланом 1874. г., да je Грати био родом из Боке Которске, и то или Не зна сени кад je Грати дошао у Цариград и чиме се пре тога бавио.' Знао je, међутим, ؟ ише европских језика; а бавеЬи се на Леванту, научно je био нешто и грчки, Јерменски и турски.Кад je установио овај CBoj завод, грати je узео наставни програм ниже кослтополитске школе трговачког типа. Уз ову школу био je и „Préparatoire Ecole aux emplois administratifs, funancieres et commerciaux", са четири разреда no скраћеном пр؟ гра٩у ниже гимназије и обвезним учешем талијанског, фран- цуског, турског, јеврејског, енглеског и јерменског језика.Практичан и довитљив, грати ce виђао у многим европским посланствима и високим турским надлештвима у Цариграду, и успео je, да своме колеџу стекне леп глас и материалну помоћ са више страна. На тај начин дошао je Грати у везу и са секретаром Заступништва - Србије у Цариграду, Михајлом м . БогиЬевиЬем, и задобио га за CBoj колеџ.Нзгледа, да je грати био доброг материалног сташа, кад je колеџ отворио; .али, како he. с.е из дагьега излагагьа видети, био je слаб економ и неспособан да управља новцем, те je у току три-четири године запао у тешку материалну ситуацију. — У довијашу око увеЬаша СВ0ЈИХ прихода и развијања свога колеџа, Грати сС' сетио срба, 'К0ЈИХ je у оно време било доста у Цариграду. Могло их je бити око 10.000 веЬином из приморских крајева. Највише их je било из Спича, ПаштровиЬа, Боке и др. меСта по Црној Гори, Херцеговини и Далмацији.. Многи од тих Срба, Трговаца, раденика и печалбара доводили су у Царигр'ад и Своју мушку децу, и привикавали их раду и заради. Грати се са лтногима од ових Наших људи упознао, и предложио им, да CBOjy неписмену децу даду у гьегов завод, где би стекли потребно знаше за своје послове. Многи су тај гратијев предлог врло радо прихватили, али je веЬина изјавила да су тако СИ- рО'машни, да не могу плаЬати 'велику таксу за пансион. На то je Грати потсетиО Ове људе на Заступништво Србије и саветовао им, да се тамо скупа обрате за материалну потпору, уверавајући их, у исто време, да he их, без сваке сумње, 
бијем од Порте и, Турског Министарства просвете дозвољење да српска школа може као таква постојати. По жељИ Правитељства Српског и Русије из српске колон^Јс склопили су школски управ^ајући Одбор и направе се штатути ове школе, К0 !и и дан дагьи обстоје са неким из- весним изменама и допун ма. што je се по потреби времена чинило.. * 6

У ج  мемориалу „Historique et Situation би Collège Commercial Gym nasial Serbe à Constan- tinople", К0ЈИ je подНео кнезу Милану-кад je кнез бпо у Цариграду 1874 г., грати се изражава као Србпн и сриски поданик. Он, наиме, завршава тај мемориал, писан ф р н ц уски , речима како 'се шегови учеНици моле Богу .pour la conservation et la bonheure de Auguste Père de nôtre "Serbie" и потписује ce «le très humble et tres obéissant serviteur et s u je t .. . . .  и y другом CBOM мемориалу, KOJH je поднео кнезу Милану 1870 г., грати назива ср би ју  нашом mclJ koM) а себе 
cpuciaiM , .  ма да то ни онда није био. А  у молби својој заступнику Србије у Цари-граду за повишење помоЬи, Бладу Српску зове .„наше Правительство. а своју ш колу'„наш а овдашша школа*.

6 По А . Пивљаковићу (Вл. Ђорђевић, Пути, ирте, III, 128), српска колонија у Цариграду 1 8 6 8 . г, бројал* je  10.000 душа од К0 ЈИХ je највећи део био из Далмације, Херцеговине и Црне Горе, али се нису били груписали, нити су се међу собом познавали. Сваки се звао по своме 'меСгу рођења или по месту одакле je дошао. Махом су се бавили о земљорадши и други.м тешким и грубим пословима., Тек од 1868. г . почела се српска колонија појављивати и прикуп- ÆaTHjTo jeC i од времена од' како je добила, школу за обучаваше свог младог нараштаја не.сам о у  матершем ؛езику, него.по потреби овога места, и у свима европскдм језицима.Љубомир п . НенадовиЬ (Целокуина дела, издаље треЬе 1928, КН) X . с. 67 и да;ье) о Црногорцима у Цариграду 1 8 9 г. пише: „З .ح а време мог бављења у Цариграду било je око 4 .000 Црногораца у Цариграду и околини.' Сви су заращивали СВ0ЈИМ трудом лепих новаца и слали их својим куЬама. Имали су свога старешину К0ЈИ се у тадашше време зваше Хрватбаша, што ће рећи .глаЕар Хрвата*, jep у Цариграду Црногорце не зову д^укчије него Хрватима. -Питао сам откуда долаЗи то и казиеаше ми: да су се сами Црногорци, кад су у старија вре-



373Сраске културне уста3Српска Влада помоги. А да би их о томе боље уверио, говорио им je Грати, да Je од скора његова школа почела добиЈати помой и од Амбасаде Русије у ”  за то, што ce у tberoBOM заводу почела учити и словенска деца۶٠ПоШто je за ову идеју задобио доста Срба, Грати се са неколицином ЊИХ, К0ЈИ су одавНо били познати Заступништву србије, обратно заступнику ЈОШ у јулу 868ا . г. за материалну ПОЛЮЙ с изјавоми читавим планом, да се у његовом Кодеру установи и српска школа.На челу Срба, К0ЈИ су с Гратијем упутили ову молбу заступнику стајао je добро познати н. Живковий, капетан ондашњег руског пристаништа у Цариграду. — Као што смо вей споменули, у ово Яоба секретар Заступништва Србије био je Михајло м . Богийевий, који je и дотле показивао велике симпатије према гратијевом заводу и помагао га материално колико je люгао. Ми с убеђењем претпостав^ьамо, да je Грати ону акцију међу , - о OBoj школи развио, колико из СВ0ЈИХ интересаи побуда, толико и ПОЯстреком м . м . Богийевийа«.На заузимаше Заступништва и лично заузимаше м. м. Б., Српска Влада .'je, крајем 1868. год., одредила OBoj школи годишшу помой од 3000 пореских., ..гроша, — 'за рачунску 1869. годину, у  и сто време, и у истој висини, почела je да тече OBoj школи помой и од престолонаследника руског, потошег цара Александра III®.По добивеној помойи с ове две стране, а на захтев Заступништва Србије и Амбасаде Русије, образован je НІКОЛСКИ Одбор. у  овај Одбор ушли су нај- угледнији Срби у Цариграду, К0ЈИ су били родом из разних ліеста у Приморју и црној Гори. То су били: Ј. JyroBHfc, инспектор Агенције руског Паробродар- ства у Цариграду, Спиридон Сортан, трг. агент, Богдан Црногорчевий, бив. марински капетан, Јован Грековий, трг., капетан Паштровий, JoBO Дојчин, ка- петан и Мийо Калуђеровић, трг. За секретара Одбора узет je Айим Пивља- ковий. На челу одбора, као почасни председници, стајали су заступник србије, 
мкнпсшар ф . Xpncmuh,амбасадор Русије генерал я . и посланикПерсије Муроза Мукзнн кан.прва брига Одбора била je да школу осигура материално, да joj да име, да joj постави добре наставнике, утврди наставни план и донесе правила о администрирашу школе. Како je било с помойу и материалним осигурашем ове школе видейе се из даљега излагања, а сад Йелю само нагласити, да су ову школу разним именима називали. Нако je, место дотадашшег имена 
d! Education,званично узето име Colege срби су je звали и писали нај-више Српска школа.Под тим именом je била позната и ширим круговимау Цариграду. Тако jy je регистровало и турско Министарство Просвете. Али

мена тамо почели долазити, тако називали да би могли спокојније у ТО)' непријател>ској земли своје послове радити, почем су били у неирестаном рату са ТурскОм па им не беше ни допу- штено тамо пуТовати Зато су узимали на себе братсКо и сходно име и казивали се да Су хрвати: а у  целој Турској царевияи знало се да Хрвате штити бечки h ecap . .  ٠. .  Тада беше црногорски Хрватбаша неки Мишан Мартиновий са Цетињског 1؛ оља. Њ ега je кнез Данило поставио за свог заступника у Цариграду да заклана и штити Ц р н о го р ц е .. . . . . .С  јесени године 1896, 'брзим возом из Београда за Беч путовао je и директор Отоманске Банке у  Цариграду. с  ЊИМ je путовао гьегов послужител,. Он je седео у купеу II кл. у коме сам и ja би'ѳ. Н а Moje интересовање о аеговом господару: ко je , куда иду и т. д., послужител. овај рече о себи да je Хрват из Црне Горе. Мени то би чудно: како то хрват из Црне І'оре! И  упитам ja  послужител,а Koje je вероисповести. Кад ми рече да je православне, мени би јОш загонетније: откуда православних Хрвата, и то у Црној Гори!? Кад сам' изразио чуђење о томе, ЦрногораН се пОче смејати и рече ми да ЊИХ у Цариграду зову хрватима. 7 8 * *
7 И з писаних се извора ВИДИ да je грати у ово доба још ишчекивао руску помой, и да je  нашим л>удима говорио о томе као о свршеној ствари.
8 А . П и в л ю в и й  (Вл, Ђорђевић, Ibid., стр. 130) je у ово доба вей био у вези са Гратијеми знао je све послове око ове школе. Он Je писао, да je м. м БоуиЬевай ову школу матери- ално помагао пре но што joj je  и била одређена помой од Српске Владе.٥ МеморИал Гратијев к . Магазиновййу, ”  А . ПивљаковиК (Вл. Ђорђевић, на пом. м„ стр. 130).



4’374 Гласник Скопског Научное Друииавасу je многи й другим именима звали. Шга више) једна иста лица и једне исте административне установе наз.ивале су je различитим именима'..Школа je до овог времена била смештена у . једној кући у Пери, Koja никако није била подесна за школу. Одбор je нашао другу, .، много К0М0ТНИЈУ куhy, онет У Пери, и тамо je преселио школу. Али je 0B0j кући била Befea кирија, те се Одбор одмах задужио са 200 тур. лира. По TOM je био утврђен HOB наставни план школе за српску децу. и дотле су ce, поред језика Koje смо раније набројали, као обавезни предмети, учили: лепа кшижевност, вештине старога и новога доба, знања физике и математике потребна за вештине, инду- стрију и трговину; рачуноводство и трговачка кореспонденција; геотрафија, олшта историја, црташе, музика, вез, гимнастика и др.11. Отка ؟٥  je пак у OBoj школи установлена и сриска школа,у Њ0ј je, поред осталих језика, уведен и српски језик ; OH je био обавезан салго за српску децу.Од тада су ce y OBoj школи учили ови језици: српски, француски, итали- јански, грчки, руски и бугарски, као обавезни, а осим тога учило се још и немачки, латински, турски са арапским и персијским. Неки од ових језика само су фигурирали у наставном плану ове школе.Назив Ші I  (српска школа) и наставни програм одобрио je турски ми- нистар' просвете Муниф ефендија. Из разумљивих разлога, турски ، мин. просвете, још од постанка тьена, поклонио je OBoj школи велику пажшу.Школа je имала пет разреда; сваки je разред имао по два оделеша. По једно одељење je било за српску децу. Имала je и један -приправан разред. — Школски Одбор je био устанозио, да се на свака два ученика, који плаћају пансион, прими по један, сиромашног сташа, бесплатно. Од ученичких улога директор je добијао 0 ل0٠ا  с тим, да СВЙ интерни ученици остају на шегов рачун и да сву сиромашну српску децу има примата као интерну бесплатно, а осталу (сиромашну) интерну у пола цене. Међутим, ова؛ се однос није могао одржати више од гОдине дана, пошто je навалио велики број деце сиромашног стања'3. На име, брзо по отварашу школе, уписало се 42 српске деце а школу je по- ходило свега 20. Међутим, свих ученика у колецу било je 134. Нешто доцније, 1874. год., налазило ce у Toj школи 130 ученика,’ од К0ЈИХ су само 22 били Срби, а остало Јевреји, Немци, Пољаци, Талијани, француза, Грци, Бугари, Персијанци, Енглези и Руси. Од 1؛ девојчица, КОЛИКО их je било 1874. г. у Toj шк'оліі, само су три биле Српкише. Прилико.м утврђиваша ШКОЛСКОГ програма, м . м . БогиЬевиЪ и генерал Игњатијев изјавили су жељу, да се отвори одељење и за женску децу. За наставницу женскога оделеша била je узета гратијева ћерка, Катарина. Поставлен je био и инспектор школе. Ту je дужност примио на et-бе секретар ШКОЛСКОГ одбора и наставник А. Пивљаковић. Затим je ШКОЛСКИ одбор, уз саветоваше са м . м . Богићевићем и н. Игњатијевим, иза- брао и остале наставнике за школу. Године 1869. поред директора и .инспектора било je у OBoj школи, за сва одељења, joiu 6 наставника, један помоћник, две * 12 13 * 15
٠٥ Звали су je : славенска школа(писмо Мин. Просвете и Црквених Дела д. Матића од12 децем. 18٥9. т.); сра:ско уч т и т е  (писмо ,аступника СрТије у Ц ар гр а д у  од 14. јал. I870J. И с т а ’та личност, писм »М СВ0ЈИМ <>д 2. 'окт. 1870. г:, доставл>а Мин. п'росвете молбу директор’а 

овдашѣе (париградске) српске школеЗлти м сујен ази вали :(писмо заступ. ср би је од 2 Ј  марта 187.4 и од 15. јан. 1875. Г.Ј. На МН гим Зкгима о ، бора и директора школе стој.ч печат: Сраско гнмназпјалноуч и н и т е. Мияистар Ино--стриних деля (Job . Мариновий), Писмом својим од 14. фебр. 1874., ш ، ље заступнику Собије у Цариграду 6 0 .0  пор. гр., Koja je сума одређена буџетом за ту годину
школе у Царпграду“ ; а заступник Срби,е. писмо« својим оа 20. мартя исГе године, шаљеМин. Ин. Дела иризчаницу Одбора Српскегпмназпјалне и т: д.il ^емориал ф . гратија, KOj« je поанео кнезУ МаланУ у Цариграду 1874. г.13 Из буџета за шкрлску годину 1870 — 1871. види ce؛ ia  je  у НелОј школи било 50 уче-пика. К0 ЈИ су плаЬзли, а 20 К0ЈИ нисУ могли плаЬати. Године 1874 било je у српској шКо.іи15 ученика К0ЈИ су плаћали, а седам, К0ЈИ нису п^айзли (Мемориал Гратијев к . МагазияовиИу). Колико се видн из додатка решегьу заступяиКа србије у Цариграду, од 19. декембра 1881. г. !  490, директор школе je се у наплаћивашу таксе За панСион Често и заборављзо. Тога ради je и саслушаеан син Ивана ГБОздена. По сзему се види да je директор и раније тако рааио.



375Сраске културне устауجучитељице и три вероучитеља, три свештеника: православни, католички и je- врејски'8. Плата наставника кретала се од 3 до 15 тур. лира месечно“ .Пошто Je српска школа у Цариграду овако уређена добијала Je она не само материЗлну помой од СрПске Владе и од руског престолонаследника, вей JoJ Je Српска Влада слала и уџбенике за српску децу  ̂ о  TOM ш؟ љању уџбеника развила се читава преписка између Заступништва Србије у Цариграду, Мин.Дела, Мин. просвете и Државне Штампарије у Београду. Као у тра- жењу све вейе материалне потпоре за іпколу, и све вейе награде за себе, тако Je Г^ати био неуморан и у тражењу уџбеника. п  ако Je управа СрбиЈе онога доба била позната са прекомерне штедње, ипак je гратију, у почетку, слато уџбеника колико год je тражио; али када je он почео да тражи скупе, и за српску децу непотребне уџбенике, па и оне, К0ЈИ нису изашли у државном издању, и много вИше примерака но што je било српске деце у школи, државна Печатња га je упутила На повлашйене кшижарнице у Београду и Србији, а Мин. Просвете наговестило je Заступништву, да се кшиге шажу само за сиромашне ученике. -као што je онда било .и у самој Србији15.Овако уређена школа брз.0 се прочула у Цариграду и почела привлачити на себе пажшу разних важних фактора у Цариграду.. Стога су je почеле посейи- вати, како током године тако и на испитима, многе Високе личности. — Поред амбасадора Русије, заступника србије, Персије и др. чиновништва, школу Ову посетио je и турски министар просвете (Муниф ефендија), са шефовима свога ресора, и изјавио велико задовољство с уређешем шеним и успехом, К0ЈИ je * 14 15 * * * * 20
У وا  своме писму од априла 1874. г. Ерати се хвали, да je за професоре yseo све нај- боље раднике, који ће школи служити на част.
14  А . ПивљановиЧ je писао Влад. Ђорђевићу (ib id , стр. 133),-да директор ф . Грати и он немају никакву плату. MeljvTHM, из школског буцета за 1870.-1871 годину види се, да je  ф . Брати имао у име П а т е  4140 франака годишње, већ од почетка српске іНколе у његовом ко. лецу. -  „Плата директору, који предаје италијански језик, краснопис, историју, математику, физику, природну историју, цртање. дупло тргрвачко писмо и т. д., по 15 тур. лира месечно; плата српском професору (по A h. ПивљаковиЧу), који, поред с р п с о г  језика, предаје земљопис и аритметику, по 8 лира тур. месечно,. учитељка женског рада, и професори турског, енглеског и јерменског језика, плаЧани су особито од ученика".
15 први и најстарији докуменат о шиљању уцбеника OBOj школи je писмо Управника д р ж .Печатше Заступи, србије у  Цариграду, од 15. окт. 1870. г. Из 'тога писма се види, да се „поналогу Министарства ПроСвете и Црквених Дела, од 10. тек. мес. под Б№ 4601, шаље за „та-мошшу српску школу" ове књиге: 20 КОМ. буквара српских. 20 к. читанака I ,  20 читанака 11., 20 читанака 111., 20 читанака IV ., 20 катихизиса, 20 (?), 2 0 ,црквених историја, 20 земљоппсамалих, 20земљописа Србије и Турске, 20 рачуница, 20 (?), 20 састава пис^ених, 20 граматика српских, 20 историја Срба, 20  катихизиса проСтрзних, 20 црквених историја, 20 историја цркве,20 граматика српских, 20  синтаксе српске, 20 земљописа грађанског, 5 физика РадовановиЧеви, 5 золоођија, 5 ^пнеролођија, 5 ботаника, 5 рачуница I део, 5 рачуница ІІ део, 5 рачуница Вит- ковиЧевих, 5 историја ср ба, 5 историја света, 5 теорија проЗе, 5 теорија поезије, 5 слободна ручног црг^ња, 5 ( 5 ؟),   гесметрија, 5 алгебра, 5 геометрија практичних.Писмом Министра просвете и ц. Дела заступнику србије у Цариграду, од 10. марта 1873. 

№ ϋ , ه\  ه ت ط ة  се ة آ ل  c u i t e د  ا ل١ل ذ آ ل ١ة  за снромашне ђаке сраске царяградске школе, с нагласком 
да се раздаду спромашнпм Ьацпма me школе, и т о : 50 буквара, 20 малих српских граматика, 
20  малих земљописа, 20  малих историја српског народа, 20 малих катихизиса, 20 писмених са. става, 25 читанчица, 25 првих читанака, 20 других чатанака, 15 треЧих читанака, 50 шпартаница за краснопис, 1 кшига за упИсивање ученика, 5 немачких буквара, 10 граматика српских за 'гимназију, 5 словенских граматика, 2 латинске граматике, 3 француске граматике, 1 математ и физички земљопис од МиШковиЧа, I зо.лођија Дуела, 2 истО^ије српске кшижевности, 7 про- странијих катихизиса, 1 минералогија Дуела, I наука о.геометријском црташу, 5 речника латин- ских, 5 синтакса НоваковиЧевих, I синтакса латинска, 2 физиКе д . Павловича, 5 црташа Тодо- ровиЧа, 5 читанка НоваковиЬа, 2 читанке латинске, 3 зоологије ПанчиЬа, 5 политичке економике, 2(!ل МијатовиЧа, 5 литература француских, 1 земљописни атлас, і  велика мапа Европе, 1 мапа србије, Босне, Херцеговине и т. д., 1 планиглоб Сидовљев, 1 мапа Европе -ОД Сидора, 1 мапа АЗије од Сидова,- 10 грчких буквара, 6 граматика старо-грчког језика, 12 граматика новргрчког језика, 10 дела Димитрија Давидовича, 10 Етика Доситијевих,. 10 писама Доситијевих. 20 ДомаЧих писама Доситијевих, 20 разговора француских, 10 разговора немачких, 10 Советаздравог разума, 20 читанака ново-грчког језика, 5 пфимера појетсКих сасТава.

5*



δГласннк Скоиског Научное Друииаеа376она показала за тако кратко време. Ту своју оцену о 0B0j школи саопштио je мин. просвете и уряднику владиног листа «La Turquie“ «.Ну, од свега '"-а, најважнији je био појав, што су се око ове школе искупили срби из разних страна CjJncTBa. Она je постала њихова спона и средиште; њоме се почела српска колонија појављивати и како треба репре- зентовати. Између осталога, појава ове школе je учинила, да се вей у почетку Ј871. (20. марта) образује у Цариграду тако звано Kojehe доцније помоЬи ову школу.Међу тим и ако je ова школа била доста добро уређена и Beh чувена у Цариграду,. она je брзо почела да малаксава због оскудице у материалнилі средствима. -  ф. Грати je полагао претеране наде у ІНколски Одбор и на помоЬ Српске Владе. Међутим, Одбор ускоро није .могао више да je помаже из СВ0ЈИХ средстава, а помоЬ Српске Владе и руског престолонаследника једва je стизала да се плати годишња кирија за школску зграду. Шта више Одбор je  почео да прави и позајмице на рачун школе а на своје име. при свем TOM, школа je у све Behy беду падала. Стога су грати и А. Пивљаковић тражили од Српске Владе да повеЬа помоЬ. у  ΤΟΛ1 смислу поднели су заступништву Србије представку. А пријатељи школе, под патронажом жене генерала Игша- тијева, настали су да се приреди једна лутрија већих размера у корист школе, да би се на тај начин спасла материалне беде и осигурао joj се даљи опста- нак. Осем тога, срискн мнннстару Цариграду, ф. ХристиЬ, и секретар м . м .Богийевий, живо су агитовали у Београду за помагагье ове школе и купили тамо добровољне п^илоге. Ова дЕа велиКа пријатеља прве српске' цариградске школе нИкада се нису враЬали из Београда празних руку, у  Заступништву србије дат je био и један бал за диплоліатски кор у Цариграду у корист ове школе. Ме^утим, Hohy 24. јула 1870. г., избио je у Пери јак пожар, К0ЈИ je захватио и -ову школу. — Једва се успело да се спасу деца; све je друго прогутао пожар.Пожар je растерао и српску К0Л0НИЈУ из Пере. ВеЬина их je отишла у Бујук-дере, царИградско предграђе, далеко од Цариграда 1 ق/ل сат. Растурио се и Школски ОдбоЕ. За К0Л0НИЈ0М je и грати отишао у Бујукдере. Ондашше 
Славенско Друштво у Цариграду дало му je помоЬ од зоо рубаља и OH je,свакако потпомогнут и са ЈОШ Koje стране, успео ускоро да отвори СВ0ЈУ школу у Бујукдеру. Школа у Бујукдеру почела je  CBoj рад са цигло једним учеником. Брзо по том скупио се и. Школски Одбор и почео функционисати. Умножио се и број ученика. За кратко време број je шихов нарастао на 60 из разних на- родност'и као и пре пожара. Али je опстанак школе сада још вииге био отежан. Више од половинС ове деце била je тако сиромашног сташа, да je од свих ЊИХ једва десетак плайало пансион.У Бујукдеру je школа остала свега годину и по дана. За то време, срби су се из Бујукдера вратили поново у Перу, па je и Грати за шима поново своју школу пренео у Перу, и  у Пери je школа 'почела CBoj рад са једним учеником. Ни ова зграда, Koja je сада била узета у Пери за школу, није одговарала- потребама школе, те je ускоро узета друга зграда, нешто боља и пространија од прве, али je и кирија била знатно вейа.Због свега тога, директор и инспектор школе поново су се обратили за- ступнику Србије у Цариграду и молили га за посредовање код Српске Владе да се школи повиси помой. Заступник je чинио кораке непосредно код Мини- стра Просвете и Црквених Дела, наглашујући министру, да je потребно пови- сити школи помой „како би се штета, K o jy  je  школа при пожару претрпела,

؛8 ٠  похвали, Koja je  објављена овом приликом y  писао je A . ПивљаковићВл. Ђорђевићу (нпр., стр. 132.) о во : „Похвала Koja je  овом прилИком у  изашла по.тресла je  као нека CTpyja све овдаипье С р б е : и они К0ЈИ никаа нис'у хтели ни чути за име „ср б и н . почели су се називати Србима, тако да данас (то je  било 1374 г. док се кнез Милан бавио у Цариграду) од толике брайе из Далмације који су се до тада чак неким Илирцима називали, готово ни један више нема који се није покрстио новим именима*.



377Српске културне р а н о в е Цариграду7могла у нечем олакшати", "и да joj се та помой пошаље пре свршетка буџета за рачунску 1871. годину. Али, Влада Српска није тада могла да повиси помой. Сума од 3000 пореских гроша, колико je била одређена српској школи у Цари- граду крајем 1868. г., остала joj je и даље, све до 1874. г.Кад je кнез Милан, 1874. г., долазио у Цариград, предао му je директор школе мемориал и умолио га, да благоизволи посетити школу. Кнез je школу посетио и даровао joj 100 наполеондора. Том приликом je и м لا  . м. БогиЬевий скупио у Београду прилога за ову школу 45 турских лира и предао директору. А и у  Цариграду самом, поред кнеза Милана, подарили су тада школи ге- нерал Игњатијев 50 турских лира, Васељенски патријарх (не зна се колико), посланик Персије у Цариграду, и многи други.Поред свега тога, школа je ова и даље рамала и у све вейе се дугове уваливала. По ономе што йе доцније дойи види се, да je Грати правио дугове на рачун помойи од Српске Владе. Због тога je- сваке године подносио Заступ- ништву молбу за повишење помойи школи, своје плате и додатка, поткрепљу- Зуйи CBoje молбе податцима о ученицима, који плаћају и неплаћају, подносейи сваке године школки биланс п'рихода и расхода, и цитирајући све вейи и вейи дуг. Године 1873. био je Министар просвете и .Црквених Дела Стојан Нова- ковий. Грати, заједно са Школским Одбором упути, преко ЗаступништЕа србије у Цариграду, писмо непосредно министру Новаковийу и потражи да му се помой за школу повиси, и  ускоро je помой школи за 1874. год. повишена од 3000 на 6000 пореских гроша.И пошто je добио вейу помой за школу, ф. Грати није престао да и даље тражи за себе лично нарочити додатак и повейагье плате. у  мемориалу, К0ЈИ je 16. авг. 1874. г. поднео новом заступнику у Цариграду, Кости Магазиновийу, Грати je изразио жељу да му се да сиси да буде увршйен у ред државних чиновника. По ономе UJTO je писао у овом мемориалу, OH je и молбу за Народну Скупштину био дао заступнику ф. Христийуіз.'Међу тим, помой 0 B0j школи остала je 6000 гроша све до 1876. год. Те године био je Мин. просвете Стојан Бошковий и OH je издејствовао помой од 10.000 пор. гр. годишње, на издржавагье Како jeф. Грати и даље рекламирао код Српске Владе некакав cBoj уображени дО- датак, Министар Иностраних Дела, спроводейи ову помой Заступништву Србије у Цариграду, саопштио му je да je „OBaj (повишење помойи)
нсшери да ce I ال буиега ال  тое свотае и утхравнику те школе г. ф. Гратију 
одреди неки. додатак к платой Kojy ужива и KOja je, као што он вели, 
врло слаба“}'{Али ни с овом сумом није се могло помойи 0B0j школи. Jep у колико je више расла помой Српске Владе, у толико се школа све више задуживала. А није ни могло друкчије, кад je помой Српске- Владе, намењена у Цариграду, трошена на цео колеџ Гратијев и кад je сам Грати био онако слаб еконол؛. Стога je и помой од 10.000 пор. гроша за 1876. рач. годину, Kojy je Школски Одбор примио 16. марта тако мало помогла, да су вей 26. и. 17 18 19

17 Писмо министру Ст. Новаковийу послато je из Цариграду 20 . септембра 1873. год. под бр. 4. У  њему се главна пажња CBpaha на то, да се-и лично д'иректору гратију, који je  много пОстрадао прИликом пожара школе, када му je изгорело покуйСтво и „скупоцСна библиотека“ , одреДи стална периодична помой.18 у  том мемориалу о  овоме писао je  грати и ОБО: „Говорейи о мени 0В0Л؟ К0 са доказимамогу вам, Господине Министре, споменути и то: да ми Je Господин Филип Христий, садани миН. Просвете, Kojti најлеПше познаје стање наше српске школе, напредак наших ђака а и велику корист за Српство од овога Завода, а К0ЈИ служи народу српском као највећа част што се у сред престониНе турске царевине налази — обейао ми je, а и сам по својој умној уви- разности признао Moje право и заслуге и да je за мене потребно .и правич؟ о да се система- Т ч н а  платС одреди  и" да Се учврсти м  у р е д  с р п с к и је х  ч и н о в н и к а , о б ей авШ и  д а fee на ов ого д и ц п ьу скупштину и Mojy молбу изнети“ . ٠
19 Писмо Министра Просвете и Црквених Дела Заступништву Србије у Цариграду 28. јзн. 1876. г. Бр. 5999/75.



5Гласник С п с к о г  Научног Др١л і378м. и. г. ј. JyroBHb и Мих, Калуђеровић, у име ШкОлског Одбора, морали да моле за нову помой за ову школуЗ.. Између осталога, године 876؛ . пришла je OBoj школи, помой у виду „позајмице", у 00؛  наполеондора, колико joj je, у ствари поново подарио кнез Милан.На основу министарске изјаве, да je помой школи за рачунску 876؛ . г. повишена на 0.000؛  пор. гр. и ради додатка директору ф. Гратију -  то je он одмах сву разлику у 4000 пор. гр. задржао себи, а остатак je, као и дотле, мислио да употреби на сав CBoj колец. у  исто време обуставио je исплату ΧΟ- дорара наставницима у cpacKojшколи и упутио их, да CBoj хонорар траже од Српске.Владе. Beh у фебруару исте (1876.) године учитељ љубОми^ ПавиД 
<\ س١ ١ ه أ١( ,који je  неко време служио као учнтаељ у сраским школама у 
Craapoj србији, а тада се налазио у Цариграду, као предавай у CpacKoj 
школа“, обратно се Министру Просвете у Београду и заступнику србије у Ца- риграду с молбом, да му -се да новчана помоЬ, пошто je остао без игде ичега, а у cpucKoj школа у Цариграду,због оскудице шене, не може да добије нитолику награду, да би се могао издржаватиЗ А у априлу 876؛ . год. обратили су се заступнику Србије и рекламирали су CBoj неисплаћени хонорар, за рад у српској школи у Цариграду, и ови наставници:

Ьуж,наставник француског језика. — Он je тражио, да му се исплати остатак хонорара од 14 и по наполеондора; други наставник францу-ског језика, који je тражио у име хонорара 2؛  тур. лира; -Хиландарац, свештеник Српске Цариградске Православне Општине, люлио je .да му се исплати, награда, Kojy му je обеЬао управитељ школе ф. грати; 
Јанковак, наставник грчкога језика, тражио je заостали хонорар од 246 фра- нака; Хафез Хасан ефенднја,наставник турскога и арапскога језика, люлио je,да му се , исплати хонорар од 550 п. гр., а „ii qualita diproffessore e di sorvegliante... al coiegio. commerciale gimnasiale Serbo" рекла- .мирао je, у име хонорара, још 362 франка и т. д.Поводом ових потраживања, заступник србије у Цариграду, исплатио je све ове наставнике и уз то наплатио интерес на две интересантне позајмице OBoj. школи, из буџетом одређене помоЬи за 876؛ . год., па je остатак предао Школ- ском ОдборуЗ. Школски Одбор je и сам раније признао овим наставницима право потраживаша овога хонорара и још једном je изложио Заступништву тешко материално стате ове пгколе; па je нарочито нагласио: да „нема новаца ни кирију да плати, а сопственик Kyhe непрестано je рекламира"28. Осим кирије за шкОлСку зграду, Школски Одбор je им.ао да исплаћује и интерес од 6 0 на зајам од 400 Typ. лира. Чиновници Заступништва Србијеи онда су између себе, и код других пријатеља, купили прилоге за ову школу; а м اه . м . БогиЬевиЬ купио je прилоге и у Београду. Затим je помагао школу и вице краљ еги- 20 21 22 23

20 Писмо Заступништва србије у Цариграду Мин. йностраних Дела од 16. марта 1876 № 80. -  Ваља поменути, да je Исте гОдине и кнез Милан по сл а, српској школи у Цариграду 100 наполеона, као CBoj лични дар у виду позајмице.21 Писмо Министра ПросвеТе и ЦрКвених Дела заступнику Србије у Цариграду од 2. фебр.1876. г . и писмо Љ уб. Павловича Заступништву србп/е при Отоманској Порти од 16.0Γ фебруара 18 7 6 . г.Љ уб п  п  у Срб р ٠ ј П р
22 У  Заступништву су увидели да се ф . г .  не може л^атериално задоволити и да je почео спекулисати ca овом српском школом и ударили су другим путем. — Многе «позајмице. озна. чили су као стварне позајмице؛ тако су учинили и са помоћи кнеза Милана Kojy je дао школи 1873. Г. -  Из пИсма застУпника СрбијЕ у Цариграду од 9. априла 1876. г. N٠ 109. види се какове 

СУ то позајмице биле. Оно гласи: «Господине Министре, по Гласу признаница, Koje се при овом Заступништву наяазе, управник српске школе у Цариграду има даЕати 8ا наполеондора у име 
6٠/ο интереса од 29. јула 1873. г. па до 29. јула 187.6. г. на 100 наполеона, Koje je оНа узела од Њ его؟ е ؟ ветости Књаза као и 382 гр. и 35 пор. пар. у име трогодишшег 6 %  интереса на суму од 2126 гр. и 35 пор. паре, Kojy je Μ. м . Богићевићод доб^овољних прилОГа у в е .гр ад у скупио и истој школи послао.Наплативши од речене школске управе овај трогодишни интерес на обе узајмљене joj суме у 1.237 гр. и 34 пара пор. част ми je послати Еам ове новце и молити вас г. Министре, да их изволите предати коме надлежи на квите, Koje ћете ми изволити доставили“ .23 Писмо школског одбора ال. Југовића и М их. Калуђеровића) од 10. маја. 1876. г.



“ .патски са 200 наполеондора и др. Али све то није могло помоги, да се мате- риално сташе школе поправиقЦариграду 79 ال Српске кулщурне ^сшанове أل  Године !876. само дуг школски износио je 
29.818 франака؛*.Када je србија 876ل. г. ушла у рат с Турском није се могло очекивати, да he Српска Влада моћи исплаЬивати и редовну а камо ли какву Behy помоЬ. Међутим, директор школе грата, под, притиском дугова и великих издатака, и даље je наваљивао за повећање дотадање годишње помоћи од !0.000 пор. 1'р. и да Српска Влада исплати школске дугове, а њему повиси плату и додатаК. Уз молбу и рекламацију ових сума, послао je он Српској Влади и предлог о 
уреЬеѣу ове школе.На име, у тешкој материалној ситуацији, директор гратибио je дошао. на мисао, да се користи персијском помоЬи. и ПИСМОЛІ СВ0ЈИМ од !. априла 1877. г. OH je изложио заступнику србије потребу и корисност, да са српском школом споји персијску школу, Kojy je био раније отворио у Цари- граду посланик Персије Муроза Мукзин кан. у  предлогу о толу ф. Грати je, између осталога, писао и ово: „Pour ce qui regarde !es co'urs de la !angue Serbe et les élevés qui fréquentent notre Ecole, ainsi que son Enseigne, tout sera conservé comme pour le passé et sous la surveillance immédiate de l'Agence Princière de Serbie a Constantinople. Avec cette nouvelle combinaison, et la continuation de la subvention accordée de la part.du Gouvernement Préncièr de la Serbie, le colége Serbe à Constantinople pourra continuer sa mission d'une manière plus positive,' et son existence ultérieure sera définitivement assuré" 25.Поводом овога Гратијева предлога развила ce преписка из:٧еђу Заступ- ништва србије у Цариграду и Владе у Београду. у  Веограду нису могли да схвате како може бити исти циљ и исти програлг српској и персијској школи у Цариграду! Међутим, докле се о томе водила преписка и з м .  Цариграда и Београда и решавало се о судбини српске школе у Цариграду,- сам Школски Одбор »Kojn je  бригу я старање водно“о Њ0Ј, 20. фебруара 1877. г. донео je
о р м  „да се сриска школа у (Цариграду) затвори, због недостатка издржа- 
ваѣ а и сриско-турског рата“.у  вези с тйм и Српска je Влада донела одлуку да ce OBoj школи, због ратних прилика, не може вииге давати помоЬ, Kojy je до сада уживала؛®; и о томе je грати, у мају 1877. г., обаШта je ф. Грати даже радио по питашу о помоЬи и о СБОМ предлогу о cnajaay ове школе ca nepcrqcKOM, не види се из писаних аката ништа све до 1881. г. Тек из писма Мин. Иностраних Дела посланику србије у Цариграду ОД 12. октобра 1881. г., види се, да се Грати, 25. септембра 1881. г., обратно Српској Влади и кнезу Милану и рекламирао , на Koja je, како jeон мислио, имао права, у  cBojству директора, сада опет 
Цариграду, грати je тражио од Српске Владе 30.927 фр. и 50 сантима, ради 24 25 26

24  Буцет школски за годину 1876. и 1877. год. од 28. децембра 1876. год., К0ЈИ je  Грати поднео Заступништву с р б и је  у Цариграду.
25 Писмо директора гратија од 1. априла 1877. г, упущено заступнику србије у Цариграду..26 У  писму Мин. Пностраних Дела од '2. марта 77 ةة٠  г. N٠ 1769, KQje je упућено ЗаСтуП. ништву србије у Цариграду,. између осталога каже се и ово: „Министар Финаисија препоручи, je свима центраяним надлештвима, па исто писао и Министарству просвете и Ц р к в е н х  Дела, да ce што Beha штедња чини у свима државним издатцима, због ратних прилика, у  који^а ce земља до сада налазила, те je између осталога и помоћ цариградској школи ·;، ■ ·.сзим изостављена, као и свима осталим школама изван Србије, Kuje су до сада потпомагане биле; даље٠ што уређење ове школе и наставни план ^!инистарство Просвете и Црквених Дела није ни прегле. дало, ни усвојило нити она стојн под икаквим надзором нашим, те да би се могло видети и знати чија се младеж и у К۶ КВ0М духу у то) школи васпитава..И з  ових дакле узрока, као и због тога, што нам није познато, да je поменута школа оправдала до сада у Ё в а н у  помоћ и што нема никаквог другог кредита, из кога би се могло што на тај рачун одвојити. г. M i .  просвете и ^ р к в е н и х  Дела примейЦе на завршетку, да му ни на који начин није могуће да захтевање г. гратија задовољи.яШ то се пак тиче тражења одобрења, да се српска школа са тамошњом персијском школом споји, г. Министар Просвете и црквених Дена не налази довольно основа улдзити у решаваше тОг питагьа, ποώτο Школа г. г^атија HHje отворена са одобрешем Владе Нзегове Светлости и пошто нема никаквих акта у архиви подручног му М и іст а р ст е а  из кога би се могло видети у Kojoj je цељи иста школа установлена, и т. д ." .



Гласите Скоиског Научное Друштва380исплате школског дуга. Извештавајући 0 овоме посланика србије у ” ,Министар Иностраних Дела тражи. je од њега податке отоме: „откуда Je онај онолики дуг и има ли на Влади СрпскоЈ какве правне или моралне обавезе да те дуговеисплати са свим или бар од чести“27.Примивши то писмо свога надлежног министра, посланик Србије у Цари, граду, решењем својим од )1. децембра 1881. г., одредио Je три чиновника Посланства у комисију, Kojoj je ставио задатак: да извиди и исПита „како жалбу Гратиса ا!) са женим прилозима, тако и акта Koja се при Посланству налазе"; затим шта je у ствари с овом школом и шта треба учинити 
щражем г. ф. Гратаиса: да му држава сртска накнади 30.927 франака и 
52 сантаима унижена торошка око обдржаважа сраске школе у Цариграду и 
ѣегове днректорске плате“. у  комисију су били одређени: секретари Ђорђевићи Бозовић, и капетан пристаништа Живковић и они су нашли, да на .Србији не лежи ОБО потраживаже „НН моралноИзвештавајући о томе свога министра, писмом од 12. јануара 882 ا. г., и спроводећи му писмено мишљеже комисије, посланик je министра уједно из- вестио, да je „г. Гратију саопштено, да je Нэегово Височанство примило жегову молбу и пр'едало je Министру Спожних Послова на надлежно решеже“ 28.Према оваквом извештају посланика Србије, Министар Иностраних Дела упутио je посланика да саопшти гратију: „до се
ваѣа од Српске Владедо овом предмету“и да му преда писмо Мин. Ин. Делаод 13. јануара 1882. г., у коме се наводе. разлози: зашто Српска Држава није ни „морално ни правно" ни у колико обвезана п'рема Гратију28.С тим се губи сваки дажи писмени траг о oBoj делимично српској школи У Цариграду.Али ce je српска дипломатија доцније користила именом и бићем ове ' српске школе у Цариграду, кад je 1890-тих година покренутаживжа културно- просветна акција у Турској и 1892. г. приступило отваражу српске основне школе у Цариграду. Тада се, наиме, наишло на велике тешкоће, Koje je услов- љавао ондашжи закон о јавној настави у Турској. и представници србије, с по- зивом на егзистенцију гратијеве српске інколе у Цариграду, Koja je постојала од 1868 ДО' 1877. године, на основу стеченога права (кадеми) успели су 1892. г. да отворе прво српску основну школу30,а за тим и гимназију у Цариграду.2. Српска Чнтаоннца у Цариграду. — Брзо по отваражу српске школеустановили су срби у Цариграду и своју читаоницу. Да се не би правиле теш-' коЬе од стране власти, ова je читаоница, јавно, носила имеИз правила ове читаонице виде се побуде и осећажа жуди К0ЈИ су je OCHO- вали. Правила су сачувана у два истоветна примерка; један je писан латиницом а други Ьирилицом. Она гласе :

„Усшројсшво Српске чпшаонпцеу  -  Са одобрешем блистателнеПорте установиЬе се у ΟΒ.1 вароши. под покровитељством Њ егове Екселенције Генерала Игњатијева,- једна читаоница за овдашње Славене.Напредак и одржање овога просветног завода зависиће једино од свесрдног учешћа овдашњих Славена. 27 28 29
27 Писмо Мин. Иностраних Дела м . Ј .  ПироЬанца од Ј.2. октобра 1881. г. № 8905.
28 ср ав . писмо Посланства Србије у Цариграду од 1 . јануара 1882. № 480.29 Срав. писмо Мин. ИнострЗних Яела Из Београда Посланству у Цариграду од 12. јан. 1882. г. и ф .  Г р а т и ја  од 13. ja a y a p a  исте г. № 265.3. У  то време инспектор за све немуслиманске школе у Цариграду био je Грк Вогоридис. С  ЊИМ je  предсТавништво СрОа постигло споразум: да се српска школа огЯаси за шкОлу «٥ 

antiquo. У  празној школској згради, у Ага-цамиси махали, дочекали су , једнога дана, тога ин- спектора учитељи-наставници Риста Огњановић и М их. Питовић, сада професори, и школски мутевелија м . ГаврИловиН и представили му се, први као учители, а други Као Иутевелија ове од старина српске школе. -  После неколико дана изишла je султанова ирада, о OBoj као о ранијој, из 1870.ΗΧ година школи српској, и школа je почелЗ да ради.
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У  слови устройства читаонице били би ови:Да будс смештена на најудеснијем положају, између Пере и Балате, и да унутрашње уређење као намештај, послуга, а тако исто и поредак, буде на потпуно задовољство читаоца.Да има за чи таае: све српскс и рватске, руске, бугарскс и друге славенскс новине и периодичне листовс, поред страннх новина и периодичних листова, како ове престонице тако и из других крајева европских. Такођс да има једну библиотеку.Читаоницом he непосредно управљати и о Њ0Ј бригу водити један Одбор, образован измсђу чланова читаонице, к о и  he се бирати на годину дана и cacTojahe се из 5 редовних члзнова са председником и ج замењујућих чланова.Чланови читаонице биће: редовниر uocjekBCijyim и иотиомажуПп или иочаснп٠Редовни чланови могу бити само Славени. Они he имати право да бирају одбор. нике и да за такове буду изабрани, као и право гласања и предлагања у скупштини. hlM ahe право да носе куЬама на извесно време книге из библиотеке и новине, ра- зуме се пошто су у читаоници прочитане.п .сјећавајући члан, као и потпомажуЬн или почасни, може свак бити без разлике.Редовни чланови плаЬаЬе у почетку сваке године, по једну лиру турску, а осим тога naahahe још мецидије, свака три месеца напред.Кои уписани (члан) не би поновио претплату за 15 дана по истекшем року, губи право члана читаонице.Читаоница he бити отворена од б часова изјутра до 11 у вече.Вођење књига и штатута б الмецидије месечно и то за свака три месеца напред. nocjeha- вајући чланови плаЬаЬе само месечни улог 2 اا2  и к  на српском језику и читаоница he носити 
ا ة \ сриска чнаоница.Ако би Славени који живе удаљени од места читаонице, као нпр. : у Бујук- деру, желели добијати новине или књиге у Koje одређено место, то he јим се радо слати но пошто буду Beh црочитане у чатаоници, као што je  горе речено.Кад се скупи довољан број уписника, онда he се сазвати скуп, К0ЈИ he Одбор изабрати, одредити место K yh e и штатуте утврдити, па h e  се одма за тим и чита- оница отворити. -  20. марта 1δ71 у Цариграду.Ова читаоница била je краткога века. Основана je 20. марта 1871. ٢. а одржала се до Kpaja 1873. године. — По једном списку- чланова читаонице из године 1871, она je бројала 2 4  редовна члана, и то: н .  И г н а т ь е в ъ , руски п о - сланик,- м . Хитровъ, ф. ХристиЬ (српски посланик), м . м . БогиЬевий, секретар српског Заступништва (Пера), А. Боозовий, н. Живковий, капетан пристаништа, ш . Радуловий, портир (Пера), Сава Радуловий (Пера), Ђуро Вучетий, софрација (Пера), Никола Дунко, акчија (Пера), Telemaque Tachmlnalis, negotien (Chaidar), Пет.ар Калуђеровић, трговац (Галата), Ad. s. IgnatleviC od Zakarla (Pera), Видо Дабковий, трговац (Галата), м . SverJiuga, поморски капетан, Мих. Калу^еровий, трговац (Галата), Spirldlon Jordan, Luca DabcoviC, Vjsko JeriC, То'дор Радовий, терговац (Галат.а), Ј .  Юговий, ф .  грати, директор српске школе, АЙИМ Пивља- КОВИЙ, учитељ (Бујукдере) и Georges Barthélémy, prolfesseur â collège Serbe.Од свих тих забележено je y списку, да су за целу годину платили чла- нарину само тројица, за пола године осморица, за четврт године један; а код осталих дванаест нема ништа забележено. — Међу онима о којима je забе- лежено да нису ништа платили, били су Игњатијев, Хитров, Христий, Радуло- вийи, Дунко, Игњатијевић, Видо Дабковий, Шврљуга, Јордан и )ерий.

R é s u m é .Dans cet article, le Dr Jovan Hadji-Vasiljevic, secrétaire de la Société „Saint Sava",' à Belgrade, expose, en se basant sur les textes des archives, comment Jurent Jondés et organisés les premiers établissements de culture serbe à



12Гяйсник Скопског Нсгучног Друшшва382Constantinople de 1868 à 1877. La première institution de ce genre tut une école serbe de commerce. Elle fut fondée .en 1868, après le Collège international qu'avait ouvert le Dalmate Ferdinand Grati à Constantinople, en 1864. Cette école était entretenue par la colonie serbe de Constantinople, et, de plus, elle était subven- tionnée par le gouvernement de la Principauté de Serbie et par le prince héritier de Russie, Alexandre. Elle recrutait ses élèves parmi les enfants des colons serbes, ouvriers, du marins, commerçants et fonctionnaires, originaires pour la plupart du Monténégro, de la Boka-Kotorska et des autres régions du littoral. Au début, cette école avait été fort assidûment fréquentée et avait eu un succès con- sidérable. Mais, dès 1877, elle cessa définitivemeirt de travailler, non pas tant à cause de la guerre serbo-turque, qu'à cause de l'incapacité administrative de soir directeur, Grati, auquel les ressources matérielles ma'nquaient toujours, quoique le gouvernement serbe lui augmentât sans cesse sa subventionl.a٠ seconde institution de ce genre, fut la „Bibliothèque serb" qui fut éga- lement fondée en 1868, sous le nom officiel de „Société slave". Mais elle dura peu. !,'existence de la première école serbe à Constantinople de 1868 à 1877 facilita en 1892 l'obtention de l'autorisation d’ouvrir la première école primaire serbe, puis le premier lycée serbe'à Constantinople.


