
ИЗВЕШТАЈИ 0 ПРОУЧАВАЊУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ НА ТЕРЕНУ. 
Н О ВА И С Т Р А Ж И В А Њ А  0  Н А Р О Д Н О М  Е П У  у  В А Р Д А Р С К О Ј Б А Н О В И Н И  Мора се признати да испитивање српскохрватског народног епа, иако Tpaje више од стопедесет година, није уродило оним плодом којИби ce могао очекивати према значају овог питања за целу европску науку, према обилности и етнографској свежини материјала и према његовој уметничкој вредности. Главно питање 0 постанку и историјском развитку српскохрватске епске умет- ности остало je до данас нерешено, као и пре толико година, и после толико научних напора. Зашто? Наши забележени текстови броје на многе хиљаде, збирке на стотине. Али ти тексто.ви нису ни сређени ни систематски истражени. и да су чак сређени као што би требало,- то јест када бисмо ових десет хиљада појединих „моментних сни- мака" .из репертоара разних импровизатора — певача свели на, рецимо, неколико СТО" тина „песама" у научном смислу тако званих „прапесама" (Uriieder), онда бисмо, истина, једном знали колико песама и Koje уопште имамо.на расположењу и како су ce из сваке прапесме развијале поједине њезине вари- јанте, т. ј ٠ имали бисмо историју сваке по- једине песме али не и историју српскохр- ватске епске уметности уопште. Могли бисмо радити и као на пример РусХалански и др., па истраживати и упоређавати светско рас- Сл. 1. — Певачи из Црешева код Скопља. прострањивање и развитак појединих епскихмотива؛ али оно што бисмо тим путем добили било би, у најбољем случају, само историја појединих мотива, који су врло често заједничко наративно добро свесветске усмене и писмене литературе. Кад je Beh сваки текст једна апс- тракција, кад чак реконструисање домородних прапесама не води у битну историју српскохрватског епа, шта he нам онда свесветски (а често и бело- светски) мотиви допринети решењу тога питања? Join нам остаје покушај да истражимо однос епских песама према реалном историјском догађају или историјској личности. Али и овај рад даје нам више објашњења (истина врло занимљива и важна) о уметничком стваралачком процесу епске поезије него о самој историји ове уметности. На OBaj начин можемо на пр. некој песми одредити. време постанка, али ипак ни тиме нисмо изашли из оквира те поједине песме или епског циклуса. Мало дубље и даље води, изгледа, 

OHaj пут К0ЈИ иде за истраживањем такозваних „биолошких", T. ј. фол- клорних, социјалних, културних прилика и,основа из К0ЈИХ епска песма може -да никне и на којима може да цвета. Али овакна метода пружа нам ипак ,само- материјал за упоређивање и боље познавање данашњег епско.г живота.



ا9قء  Гласник Скоиског Научног ДрріиібсіНО не каже ништа одређено о животу епа ранијег бремена, а камоли о постанну саме епске уметности у српскохрватском народу. Велика се нада полагала и на историјске податке о животу епске уметносги пронађене у старим споменицима. Јагић их je срећно сакупио у својој „грађи". и кад бисмо данас допунили ову грађу (било би Beh и време), шта би изашло из овога некад романтички прецешеног, а после позитивистички потцешеног материјала? Оно што знамо и без тога материјала јесте: да су епске песме певане и у средшем веку, и то у доцнијем средшем веку. Међутим, наше питање гласи: кад je, како и зашто, аутхотоио или по узорима (и по каквим?) почео српскохрватски народ (или један виши сталеж) да ствара или да узајмљује епску уметност? треба имати на уму да je ОБО главно питаше. Док немамо доказаног. одговора на ово, сав je наш други рад споредан. Рећи he, можда,неко да имамо одговор на ово кардинално питаше, на пример, у списима рано и несреЬно умрлог А. Серенсена, К0ЈИ je пунио дебеле свеске Архива, све док сам издавач није из- губио стрпљење. Али Серенсен je промашио, то je данас јасно, — иако je имао цео низ ван- редних идеја, иако je Beh онда имао за испо- ређивање две епске врсте, десетерачку и бу- гарштицу. Али будимо искрени : јесмо ли до сада решили питаше бугарштица и шених од- носа према десетерачком епу?Не кажем да je наш труд био излишан. Мислим само да смо промашили главно питаше. Нисам ни песимиста, надам се да још није д о ц к а н , шта више, да су прилике сада ПОВОЉ- није него икад. Али исто тако признајем да je дошло време да се латимо новог посла и да идемо новим путевима. Којим?
Прво: треба ослободити српскохрватско епско питаше из окова националне изолације. Није питање само о историји српскохрватског епа него о историји европског и ваневропског епа уопште. у  националном оквиру никад нећемо наЬи излаза. Први корак к томе циљу јесте признаше да je цео јужнословенски en једна недељива целина. Јужнословенски — то значи српскохрватски 'И бугарски, национално речено؛ а географски речено: динарски и централно-балкански еп. Расправљати о српскохрватском епу и мислити при TOM само на клас.ични динарски епски тип, није методички допуштено. Та забога, скоро четвртина свих „динарских“ епских песама носи своје локално јужносрбијанско или македонско обележје на челу, иако je песма прерађена и примила можда 'CBOjy праву уметничку и национално.биолошку вредност ,тек у устима ди- нарских гуслара.Други je корак упознаваше других епова на Балкану; на пример код Арбанаса, иако Ьемо, вероватно, дознати да су ови узајмили CBoj en од Срба. Али важно he бити да се једном реши и питаше о епској поезији код Визан- тијаца а  нарочито код Турака. Jep , треба се сетити да Герлах у свом пу- топису тврди: да Турци имају јуначке песме؛ тај стари путник додаје чак једну мелодију, Koja још није испитивана. Осим тога имамо модерне изве- штаје који то исто тврде за малоазијске Турке. о  руском епу и 0 врло важном данашњем епском певању многих народа на даљнем истоку овде није место да се говори. Напомишем само да се можемо надати да Ьемо моћи фоно- графски скупљати и тај материјал у нашем епском архиву у Прагу.

друго : занемарили смо до сада потпуно једну врло важну. страну епике, једну страну K o jy  сасвим погрешно зовемо „спољашшом". Мисао да je певање епске песме, рецитација епике њена „спољашна страна“, сасвим je позитиви- стичка, чак материјалистичка и карактеристична за идејно сташе у последњој

Сл. 2. —٠ Слепи старяц, певач из Лисичја код Скопља.



193Нова исшражиеања ٠ народном вау у  Вардарско] балована

половини прошлог столећа. На основи модернијег схватања епска песма je само онда жива, само je дотле жива уметност, доиле и када се збиљски пева и рецитује од епског певача, и у одговарајућем епском кругу. Само таква песма, т.ј. песма као жива рецитација, није апстракдија, него живот и уметност. Треба са.да узети епСку песму као „Gesamtkunstwerk", као једну уметничку целину, K o ja  се састоји из речи (текст-а), рецитативне мелодије и (ако га има) инструмента. — Са ове до сада не посматране рецитационе стране добивамо наједанпут толико нових откриЬа, толико нових и плодних питања да се можемо надати да Ьемо овим путем продрети дубље у историју епике него чисто филолошким (и то застарелим) методама и недоказаним хипотезама.Радили смо до сада на нашем терену као они страшни археолози— ди- летанти, К0ЈИ су, од нестрпљења да дођу до најдубљих слојева земље, све оно што лежи горе разбацивали, место да су очували за будућност и прве горше слојеве. Текстова имамо доста, историјски подаци у старим спо- меницима не би нам пропали, али што нам пропада сваки дан, то je жива епска п؟ сма. — Само ми филолози смо у сташу стопедесет година говорити о јуначкој песми, па чак и о њеном стиху, а да не чујемо како се она пева. Баш ова страна епског питања даје се лако и успешно употребити за упо- ређивате са епосима других народа.Први К0ЈИ je снимао српскохрватске јуначке песме био je м . Мурко, још пре рата. и последших година обишао je он, снимајуки на воштаним ваљцима, широке кра^еве динарског епа.Такви снимци, К0ЈИ из техничких разлога морају бити слаби и брзо истрошени, до.бри су да се помоЬу ших ухвати што већи број певача из што више крајева. На основу таквих многобројних, иако технички слабих, снимака може се и мора се доки до неке „дијалектологије" епске уметности на ,из. весном терену. Али уз такве, рекао бих „Kleinaufnahmen", треба имати и „Grossauf- nahmen", т.ј. трајне и технички савршене сн؟ мке ПОЈСДИНИХ инструктивних певача на 
KOjHMa се могу вршити истраживаша од Haj.Behe филолошке, музикалне, ритмичке и ме. тричке тачности. Такве плоче израдио сам у Берлину, а резултати добивени на основу тих плоча од разних научника разних струка биЬе обелодашени ускоро у списима нашега Немачког друштва за славистику у Прагу.Ово друштво ставило je себи у задатак : да систематсьи прикупља и пре- рађује европски и ваневропски епски материјал који се може добити да- нашним научним методама.Ко на таквом широком и још увек непрегледном подручју, као што je јужнословенска епика, xohe да успе мора имати материјал за упоређивање појединих епских крајина и јужнословенских покрајина. Једна таква велика крајина je она Kojy зовемо „динарском" (Црна Гора, Херцеговина, Босна, Санџак, северна Стара Србија, Метохија и Шумадија, а по некад Славонија и срем). Уз ову постоји и једна друга кр؟ јина Koja се, судећи већ по тек؟ товима, мора разликовати доста од прве, с којом иначе чини нераздељиву заједницу; 
TO je епско певаше централно-балканских крајева (Моравска и Вардарска Ба. новина и епски рејони у Шопској и Родопској Бугарској). Наша je нада била да ћемо у оним крајевима, чију локалну боју носе и толике динарске јуначке 'песме, — у оним крајевима Старе Србије и Македоније, где су живели јунаци старијих епских песама, — да heM O тамо наћи можда старији, а ако не старији, онда бар други наяия епске рецитације, који би ce могао упо- требити за упоређиваше са познатим динарским начином. Зато сам се обратио13

Сл. 3. — Певачи из Велеса.



Гдасник Скоиског На^нног Друииива194прво Скопском научном друштву с молбом: да оно заједно са нашим дру- штвом и са управом Етнографског музеја у Београду изврши на терену Вардарске бановине истраживаша и грамофонско снимање тамошњег на- Р.0ДН0Г епа.И порсд великог труда око сакупљања тамошњих текстова од српске и бугарске стране не може се наЬи у литератури ни речи о рецитативном начину ових крајева. Само се штошта нејасно прича о „прилепским певцима"; а Цвијић међу својим примедбама о македонском епу употребљава само je- данпут израз „македонски начин певаша", али не каже шта je то.Нада нас није издала: нашли смо што смо тражили. Љубазношћу гос. подина бана ж . Лазића и господина професора р. грујића, добили смо цео свезак аката о певачима из свих крајева бановине К0ЈИ би били, по судуварошких и сеоских учитеља, подобни за наше циљеве. Beh из ових ванредних пода- така могло се видети да познати динарски гусларски начин превлађује на терену Вар. дарске бановине само у оним северним и северозападним окрузима где имамо знатну колонијалну инфилтрацију из Црне Горе и Санџака. Сви остали крајеви бановине нису имали „гуслара", а ако je ипак где где по један био забележен, онда je то био досеље- НИК. Само Прилеп, Битољ и Охрид су имали по једнога „певца", гуслара—професонали. сту. Домородни селэаци и малограђани ne- вали су без гукала. Неки пут било je забе- лежено да се употребДэава при епском певашу и неки инструменат, и то кавал или гајде. Пошто ови други инструмента имају други .тоналитет него динарске гусле могло би се претсказати да и тоналитет македонских jy- начких песама треба да буде друкчији него динарски.Експедиција се састојала из следеЬих сапутника (каткад и салатника) и сарадника: са стране Етнографског музеја у Београду директор др. Б. ДробшаковиЬ и кустос м. с. ВлаХовиЬ; са стране Скопског научног друштва Д р. м . ФилипОЕИЬ؛ са наше, стране професор за музикологију на Немачком универзитету у Прагу Густав Бекинг, и ja. Снимали смо на апарату Етно. графског музеја у Београду؛ воштане плоче, плаЬене из субвенције Мини- старства спољашних послова у Прагу, дали смо м и؛ оригинални снимци остаће да се чувају у Етнографском музеју у Београду, а отиске he добити Научно друштво у Скопљу и наше друштво. Наш je пут водио прво у једно село у Скопској црној Гори, онда кругом около Галичника преко Велеса, Прилепа, Битоља, Охрида, Струге, Дебра, Гостивара и Тетова, натраг у Скопље؛ а Tpajao je од 21 до 29 Maja 1931. -  Наша je пријатна дужност да и овим путем изјавимо захвалност управи Вардарске бановине на МО- ралној и материјалној потпори KOjy нам je, са баном госп. ж . ЛазиЬем, ука- зала. — Без његове љубазности, и без шеговог разумеваша наших научних намера, ова експедицвја не би била тако плодна и пријатна.према путничким белешкама свих чланова експедиције пронашли смо ово: На целом терену између Скопља и Битола, Велеса и Дебра певају се ј^начке народне песме K o je  овде зову кралске" („старске, дугачке"), и то на неки нарочити начин. Ово важи не само за периферију круга којом je ишла наша експедициЈа него и за центар овога круга؛ ово мора да важи, према извештајима људи који добро знају крајеве источно о д  Вардара, и за све крајеве до бугарске границе. према вестима из Бугарске може се претпоставити да je рецитативнй ٠ начин и у западној Бугарској прилично сродан, што je сасвим

Сл. 4. — Певачи из Војнице код؛ 'Велеса.
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разумљиво y прелазним зонама. Исти he ce начин вероватно н а к  и у источним срезовима Мсравске бановине; али на сва та питања даће тек вдуће експедиције тачан одговор.Ове епске песме, истина, по уметничкој вредности често изостају иза динарских јуначких песама, кад их упоредимо са најболим песмама и кла- сичним збиркама, али погрешан и неправедан je традиционални суд да цела та епска поезија јужних крајева мало вреди, да je епска стваралачка снага тамо сасвим слаба, итд. Епска песма тамо живи данданас прилично јако, и, ако се имају на уму животне тешкоЬе за ову врсту народне уметности баш у оним крајевима у последшем столећу, онда се морамо чудити што она уопште још и живи. Истина, ова епика нема оног xepojcKOT замаха, оно „пусто јунаштво", оно феодално, витешко, донекле мегаломансо, онај велики гест динарских брђана, нема ни онај свесни национални етос и занос. Али зато има друге. особине не мање лепе, не мање занимљиве, и не маше важне за науку.О предмету и садржају краљских песама нећу овде много говорити, jep су предмети и песме исте као у познатим српским и бугарским збиркама, сакупљеним у овим крајевима. Кад смо питали за епске предмете, увек смо добили скоро исти репертоар, али то не значи да наши певачи не би знали и друге песме Koje нам нису назначили. То само значи да су те песме, Koje су нам казивали или описивали по садржају, шима најпознатије, најмилије. Кад бисмо имали више времена да се ба- вимо на једном месту сигурно бисмо нашли још многе друге песме, као што je и госп.Др. Г. Ружичић, који je после по молби нашега друштва ишао у Велес нашим та- мошшим певачима, много више песама од ших забележио него што су нам они рекли кад смо се с шима бавили два кратка часа.Највише се опева, разуме се, краљевић Марко (крале Марко) и његови пријатељи и непријатељи : н. пр. Ђемо Брђанин, Муса Кесеџија, Филип Мађарин, Крале Арванешки, или Арватине, или Арватски, или Јован Ар. ваче, Тодор од Солуна, Рило Шестокрило,Болен Дојчин, Војвода Момчило, крале Влкашин, Димче 4( банче, Ката Катраница од Катрана града, Дете Димитриче, Дете ٢ 0- ломеше, Секула дете, Секула војвода, Ђуро Смендерлија, а затим Косовски бој, Цар Лазар честити, Милош Обилић-Кобилић, Кобиловић (и шегов отац Ђеректар Нестор !), Иван Костренчић (КосанчиЬ), Стеван Васојевић (т.ј. Мусић Стеван), Високи Стеван и Цар Сулејман; и најзад стари хајдуци као: Новак и rpyjo добер јунак. Од мотива новијих динарских песама, Η.πρ. од ускочког циклуса, налази се само незнатан број у песмама јужних крајева, Η .π ρ . Смиљанић Илија у песми „Три Сопјака" из Велеса. — Главна ствар за нас није била предмет песама него рецитативни начин.„Македонски начин певаша“, по Цвијићеву изразу, састоји ce y томе: што при слави или „служби", на женидбама или приликом других свечаних седеша, старији мушкарци седеКи око трпезе певају кралске песме, и то тако да се створи једна група од обично два певача Koja почиње певати и отпева први стих песме. Један je у OBoj групи који „води" а други „влече" или „држи му глас". Прва група понавља обично први стих .а после поновлена стиха предузима друга група, од двојице других певача, тај исти стих, и то обично опет два пута. Ако je друштву по воли, може и једна трећа група да понавља тај исти стих на исти начин, те тако, једна песма може да траје пола нойи. Најбоље je, кажу они сами, само два „чифта" (пара) кад певају.13*

Сл. 5. -  Дванаестогодини певач из Маркове Вароши.
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у  тим чифтовима обично певају мушкарци, и то старији, али, иако ре^е, и жене. Обично жене и млађи свет стоје около трпезе, на вратима? у угловима собе, те слушају. Млађи, ако нису већ изгубили интерес за „старе песмо", на Taj начин и науче те песме што прво слушаЈу — лако се научи кад се чује ово стално понављаше — а после се уврсте и они у последшу групу. Али млађи, нарочито они коЈи су свршили школе и војску, или били на печалби, више воле да слушају и певају »нове песме", то јест лирске и баладске. у неким крајевима млађи свет једва можеда се сети старих песама, и више воли овчарске или печалбарске؛ а у другим крајевима су нам рекли да су већ крајем прошлог столећа „кумицке песме", потисле старе јуначке.Занимљив je начин и музички задатак инструмента при таквом епском певашу. Јасно се види, да инструментална пратша није оригинална. Она сетек после придружила певашу. Старински je начин веројатно без икаквог инструмента, ра- зуме се и без гусала. Уосталом: реч „пратша" није добар израз. Истина, може се пратити истовременим инструменталним свирашем гајди или кавала (друге инструменте нисмо нашли), али онда човек не разуме ни СВОЈ.У рођену реч. Ти инструменти страшно буче у шиховим ниским просторима, нарочито гајде са СВ0ЈИМ несношливим бордуном. Зато се ови инструменти радије употребљавају не као пратша, него као „Zwischenspiel", и то у неким крајевима по одређеном ритуалу. У таквом случају гајдаш седи код домаћина на челу трпезе,- или између домаћина и кума при свадби. И у другим местима су нам рекли да песма почише обично оддомаћина, и да иде редом около трпезе. ДомаЬин, чак иако сам не зна л.епо певати или ако му je односна песма слабо позната, ипак по- чише сам, па тек онда песма прелази -у вођство другог певача К0ЈИ ту песму добро зна. Дакле, гајдаш седи у прочељу код домаћина, не зато што je велика друштвена личност, него зато што песма почише од домаЬина, а он, гајдаш, овде врши дужност неког сеоског капелмајстора: он прво одсвира мелодију којом с؟  потом песма пева, затим долази први пар са првим стихом, онда опет гаЈдаш свира ме- Л0ДИЈУ, па други пэр пева, гајдаш поново свира итд. Ако песма на овај начин Tpaje сувише дуго, гајдаш може и да прекине ред, да убрза певаше. Али све то не изгледа оригин.ално. — Ова еника очигледно се пева без инструмената.Разуме се, у церемонији како се пева има доста локалних и ситуационих разлика. На пр. нама су негде рекли да je најбоље не понављати уопште и не певати у групама, него само да пева једна трупа од неколико певача. Но има доста примера и да певач К0ЈИ зна или мисли да je добар певач, и зна добро своје песме, воли сам да пева без пратше и без других певача, и тако се већ приближује индивидуалистичком динарском гуслару. Али такви певачи (на пр. у Велесу, К0ЈИ су нам, истина, певали у групама сељачким начином, али 
К0ЈИ више воле, да певају сами) певају без гусала кад су прави аматери. Само „певци", дакле просјаци имају гусле. Међу локалним разликама поменућу само о в о :п е в а је д а н , други слушају, — али то није свечани начин؛ пева једна трупа од обично два човека а понавља друга група, ређе и T p e h a  или че- тврта؛ певају сви присутни, или бар повейи х о р присутни се деле у две велике групе, а друга група понавља стих прве групе.Од сељачког и малограђанског начина разликује се гусларски начин. О тим „македонским певцима" много се говорило а и писалО. Али све je то бнло нејасно, сумшиво, романтички претерано.. Не морам овде много о томе ؛

Сл. 6 Доцент Филиповић и певач Шериф Ислам Даутовй из села Суводола.
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да говорим пошто je м. с . Влаховић CBoje етнографске и социолошке по. датке већ штампао у последшем Гласнику Етнографског музеја у Београду. Али je врло нужно да се већ овде да бар кратак научан суд о Toj веома занимљивој појави из домовине Краљевића Марка. Гусларство je овде занат, само занат. Угледан грађанин не пева уз слепачке гусле, а тако je сигурно било и раније. Гусле су на селима нашега терена непознате. Ретко je сељак уотпте икад видео гусле, осим код данас ретких гуслара-просјака, jep су певци ишли обично само по вароши. и  по варошицама су дан'ас врло ретки, иако су били некад многобројни. Нама су пријавили само три певача уз гусле, од којих смо слушали двојицу, једнога у Битољу, другог у Прилепу. Главна разлика од динарских гуслара (осим што су овде најнижа каста и увек про- сјаци) лежи у самом инструменту, К0ЈИ je овде ништа друго него примитивна виолина („кемане") са три жице. и маше су по обиму, краће и плиће. Средша je жица најнижа, десна je чисти кварт, лева чиста квинта над НэОм. То даје неки тонални систем од целих тонова и полутонова као и у европској музици. Динарске гусле, напротив, имају CBoj властити, неевропски тоналИтеТ. Д и. нарске гусле, са више од једне жице, увек имају две жице и нису ништа друго но једножичне гусле, пошто друга жица само „басира", како се каже. Македонски се тоналитет дакле знатно и битно разликује од динарског гу- сларског система. Певање се слаже са тоналитетом инструмента, дакле „певци" певају европским тоналитетом. Оба наша певача упогребљавају прсте на дорски начин (re-ttiodus, полутон између ка- жипрста и средшег), али разликују се у на- чину пратше. Прилепски гуслар свира као и динарски гуслар уз певаше; Битолэац свира само између стихова неки „Zwischenspiel", и то двогласно. Ове разлике претстављајудва разна степена у развитку инструмента и у опадашу епске уметности. Македонско гу. сларско певаше, изгледа дакле, другог je порекла него гореописанисељачки начин. у  исто време оно показује и сродност и знатне разлике према динарском гуђењу. — Цело ово питаше садржи врло занимљиве и за историју не само јужнословенске него целе светске епике врло важне проблеме. Опис рецитативног начина и оцену уметничке вред- ности ових последњих јужномакедонских гу- слара даћуунаш емопш ирном„Извеш тају"؛ .И упоређивање сељачког „македонског начина" са динарским гусларским начином Сл. 7. — Певач из Дебра.води ДО нових занимливих, али исто тако компликованих питаша. тпак веп овде може да се каже (тачније види у „Извештају" — у белешкааЯа нашега музиколошког сапутника и сарадника г. Бекинга): велика разлика лежи у томе што je „македонски начин" нешто друштвено, заједничко, колек- тивно, а динарски гусларски нешто индивидуалистично. Код македонског начина публика и слушаоци немају ни уметничку ни социолошку „функцију". Док у динарском епу добар гуслар своје предаваше свесно удешава за оне који слушају, круг епских слушалаца на нашем терену и код сетьачког начина, скоро и не П0СТ0ЈИ као такав. Иако има слушалаца, на пр. жене и деца, ипак они немају „функцију". Овај факат има свакојаке последице не само у умет- ничком држашу певача, него и ритмички, метрички и музички. Питаше о
1 Званини опширни „Извеит ај“ — са историјом експедиције, са белешкама свих , са текстовима снимљених или само слушаних епских песама, са Онисима епских певача 

И ЊИХ0В0Г репертоара, са сликама, са прегледом добивених резултата и са проблематикой целога питан?а -  изаНи he као прва књига наще збирке .Epische Forschungen" у Прагу.



Г л а с ш  Скопског Научног Д р у и и л198генетској вези између „македонског начина" и динарско-гусларског не може се овде решити. Није овде томе ни место, а било би и сувише рано кад бих хтео већ овде развијати целу проблематику наших опажања и' питања. Треба чекати доі-ле док савесно и без прераних хипотеза проучимо наше плоче Koje смо добили на путу. Треба и продужити посао око сабирања материјала за цео. -централно —  балкански епски Kpaj. “  Тек онда ће се по- казати, ако Бог Д а й  cpeha јуначка, Ј.аснији и шири видик у тајанственој магли наше н.ародне еПике.
Герхарб Геземан

И З В Е Ш Т А Ј О А Н Т Р О П О ГЕ О ГР А Ф С К И М  и Е Т Н О Л О Ш К И М  П Р О У Ч А  В А Н И М А  У С Т Р У М И Ч К О М  С Р Е ЗУ  1931 Р О Д .Помогнут новчано од Скопског научног друштва и од Фонда пок. Луке Ћеловића, отпочео сам, за време ферија 1931, систематска антропогеографска и етнолошка проучавања у струмичком срезу, познатом у народу и под 
«  С Щ р у и к о .Одабр'ао сам за теренски рад месеце август и септембар, у којима жега попушта, и био на раду све до краја септембра, када су настале кише, Koje су ми онемогућиле даље креташе по терену،  у срезу су 64 села, од К0ЈИХ сам обишао и испитао 56, а осам непроучених села чини машу целину, при- лично издвојену.Струмичка околина je део пространог басена, К0ЈИМ сада тече Стара Река (на картама и у литератури обично означавана као Струмица), а Дели се на три маша басена: радовишки, струмички и петрички. у  струмичкој котлини се разликују шено дно, поље, и оквир, који чине подгорине планина Беласице и Ограждена.На уравшеном огранку Беласице К0ЈИ се пружа према северу а у до- линама Беле Реке и тракајне je осам села (Костурино, Чепели, Рич, Белотино, Злешево, три Води, Раброво, Попчево), Koja се општим именом зову 
Села. Становништво je словенско и турско, а ти Турци припадају вардарском јуручком nojacy. Taj предео нисам проучавао.)У  подгорини Огр'аждена су три скупине села, прву чине, идући низ- водно, јуручка села под именом Јуруклу(Висока Мала, Чанакли и др.), затим долази низ мешовитих села, словенско-турских, KOja се зову и општим именом Јат-таили На Κρ-Ο,и, напослетку, високо у страни Ограждена,до бугарске границе, Брдија(села Стинек, Барбарово,- Бадилен, Бајково), чије се становништво сматра Шоповима и истих je етничких особина као и становништво суседних села на бугарској територији. у подгорини Беласице, од Струмице па до бугарске границе, низ je великих села, међусобно веома блиских, Koja чине изразиту машу предеону целину под именом По дну котлине, по пољу, многа су села, чије се становништво зовеMa да струмичка котлина чини једну предеону целину, ипак се шени поједини делови знатно разликују међу собом, особито у рељефу и у погледу на биогеографске особине. Долина Старе Реке je утолико асиметрична што ce je река примакла више Беласици него Ограждену. Испод стрмих отсека Беласице су многе и огромне плавине, Koje су од великог антропогеографског значаја. Затим, та je страна Беласице богата водом, што чини да станов- ништво Подгорије у обрађивашу земље не зависи од атмосферских талога, К0ЈИХ не буде и по четири месеца. Супротност je под Огражденом, чији су обронци, окренути Струмици, готово сасвим голи и безводни, а у кишно доба низ долове теку потоци чиЈа вода носи огромне количине ситног шљунка, услед К0ЈИХ се издижу корита и квари поље, а вода многих од тих потока и 'не доспе до реке, него се изгуби у шљунку и песку. Због тих особина и због сувог лета, 'лева страна Старе Реке има унеколИко степски карактер:1 У тим селима вршио je, истовремено, проучавања Moj ученик г. Драгољуб Петровић, тудевт филозофије.


