
229БелешкеГори назива се Краса(!), а врло je вероватно да су и то остаци неке црквице (Гласник Земаљског музеја „I , 95) и да je Криса погрешним изговором постала од Клиса. Најзад, вероватно je и предање, да je један огранак бегова Куленовийа у Поушу прозван Клишевићаза то, што им je Предай неко време становао на Клиси НОД Кулен Вакуфа, па се доцније иселио на ново место и ту образовао село Клишевић (Насеља X X , 328 и 530).
Црна Гора. — о  топониму Клиса немамо података за ову област; али je ту у пограничним крајевима са Арбанијом, као и у самој Арбанији, у употреби облик Киш а .Тако напр. у Кучима, у селу Врбици, П0СТ0ЈИ црквина звана Киша,на чијем je месту сада нова црква; а код села Дучийа je место

Каш Зеза,што значи Црква црна (Насеља IV) 92 и .98). у  уАрбанији, код места Џбре, налазе се развалине зване предЊОМ су многи гробови са великим плочама (Насеља X V , 17); а у лично сам сазнао да се једно узвишено место, где су развалине катедрале де- барских средњевековних епископа, називаТопоним Кишасрета се и по многим другим областима нашим -  свуда где су се Арбанаси настанили; а 1'де су Турци допирали тамо je познат само облик Клиса.-  Тако напр. у путопису Јеротеја Рачанина из 1704 І'одинепомише се као први конак од Враше према Овчем Пољу село Коштуње „на домакъ 40 цркви"; пасетумачи: „Ту je прежде велика варош била за српског господства, и сад то Йо турски зову Кркъ (Гласник XXXI, 298); а познатоje да су Турци Св. Николу  на Овчем Пољу звали (Насеља, II 1-57), итд.Сем тога, у Јуж но ј Срби/и,као напр. у једна улица у којојje црква била, за време Турака називана je а уизнад Рибнице, где je некад постојала црква у којој се можда Немаша крстио, звао се читав крај Киш-махала(Насеља XXIII, 379).Најзад, није без значаја ни околност што у Северној Србији и по нашим старим централним областима нисам до сада нашао података о топониму. Клиса.
Pack м . Грујић

П О РЕКЛ О  ИМ ЕНА В А РО Ш И Ц Е  Ђ ЕВ Ђ ЕЛ И ЈАУ неколико грчких и наших докумената о аграрно-правним односима у нашим јужним областима, за кралева Милутана и Дечанског, и царева Душана и Уроша, срета се назив ΖεογηλατεΓ.ν или зЕЕкГЕлатига — за 
се обрађују. Тако на пр. у преводу хрисовулзе цара Михаила Палеолога од марта 1319 год., за манастир Хиландар, помишу се Горјаница"и „зевгелатщаМалука и Оздравик"; а у оригиналној грчкој повељи цараЈована Палеолога од 4 априла 1351 год., за исти манастир, набраја се, између осталог, Ζευγηλατείον τηςΓ.ριάνης и ΖευτηλατεΓον τ٥0 Γεώρνηλα (Флоринскій, Аѳонскіе акть78 ؛ и 41) уСтрумској о'бласти. Исто тако и цар Душан, у својој потврдној грчкој повељи од октобра 1345 год., за манастир Св. Зована Претече на Меникејској Гори код Сереза, помиіье ΖεαγηλατεΓον είς το Νεοχώρων (Гласник XXVI, 22). Taj облик налазимо и у српској -потврдној повељи Ду- шановој око 1335 год., за манастир Трескавац, где се томе манастиру потвр- Ijyje и конница WTK ، Іисніі.гшнта ογЦдрЕК'к ЗЕЕкГЕлатии K k ü i  (ГласникXLI, 35ь). Тако je и'ударовници цара Душана од 12 јуна 1349 год. за руски манастир Св. Пантелејмона у Св. Гори, К0ЈИ  je у области Струмице добио у властелинство село Драгошту и осталу баштану Мазгидову, са куйама у граду и ЗЕЕ’гЕ латі ÏIp؛cfi٥H-fer٠y... (Гласник XXIV, 232).Више je србизован облик зЕЕГЕаига, који сретамо у 0 П Ш Т 0 Ј потврди цара Душана хиландарских властелинстава, из 1348 год., где се каже: На Нардарѣ 
CEEThi Γ ε .ρ Γ Η Ε  ск 3 Ε Ε Γ Ε ، |Λ \Κ Ск л ار  .Е Н Ш Т Е л ч к  (Законски споменици 423, тач, 18.)



Гласник Скопског230Тако je и у једном документу цара Уроша од 11 новембра 1361 год., К0ЈИМ потврђује дар своје мајке царице Јелене светогорском манастиру Лаври Св. Атанасија. Ту се, наиме, каже: да TOM манастиру дарује и 3؛ КГ؛ЛНІ0 нж؛ В' Коры ицтук ск нж؛ Кк Τ.Η м аст и ки ... (Ibidem, 494), -  што значи да je на том пољу за обрађивање већ отпочелоЈош  више je посрбљен облик Γ ،Κ Γ ؛ ΛΗΙ3, који je употребљен у једној повељи кра.ља Стефана Дечанског, око 1330 год., — за КС؛ люди н за .КС؛ рак.тникн и за КС؛ г؛кг، лнга манастира Св. Николе Мрачког у Орехову код Ћустендила (Зак. спомен. 643); док у хрисовуљи цара Душана за манастир Св. Архангела код Призрена, око 1348 год., већ HwaMo сасвим исти облик -  гккгклнга ( =  ђевђелија) који носи и данашња наша варошица Ђевђедија. Ту, наиме, цар каже: како даје својој задужбини, у непосредној близини града Призрена, н с١، л٠ Орккиц؛ с лл؛п، л١н и с пракинал١Н н Зк гкк'гклииллн... (ГлаСник X؛ V , 274).према томе варошица Ђевђелија постала je, по C B o j прилици, већ негде у средњем веку као мало насеље на П0ЛЈУ Koje се обрађивало — на орани- цама; као lUTO je напр. постало засеље код села Ђакова. у Студе-'ничком срезу или истоимено засеље орнице села Дивосела, код Госпоћа у Лици и многа насеља са називом Пољана, Пољаница, Пољанска, Поље, Пољица итд. по разним областима нашим.
РаО. м. Грујић

ЗЕДАН ПРИМ ЕР Н Е П О У З Д А Н О С Т И  Н А РО Д Н Е  Т Р А Д И Ц И ЈЕГоспод. Алексије Олесницки, у своме чланку „Сузи Челеби из при- зрена турски песник-историк Х Ѵ -Х Ѵ 1  века", штампаном у прошлој кшизи „Гласника Скопског научног друштва", позвао ce je на народно предаше у Призрену за тврђеше да je Сузи Челеби дао израдити водовађу из Бистрице у своје село Рражданик. Он каже: „Да би гражданички чифтлук учинио уноснијим, Сузи je, како су ми пртоведа довео за шеговонатапање воду из Бистрице особитим каналом од неких пет километара дужине" (ibid. XIII, стр. 76).Међутим, из баштинске повеље цара Душана, око 1348 год., за шегов задужбински манастир Св. Архангела код Призрена знамо: да je село 
ђеншс Гра^0аник) ١ са a a c c io i  Нашцем ^даиас село ігс іо г имена) آلБорпіинци (данас Атмађа, у међама са селом Тупцем као И' онда), припадало властелинству цареве задужбине и да je веЬ и пре тога постојала 
Koja je носила воду иЗ Бистрице преко призренског поља на Ограђеник. -  У хрисовуљи се, наиме, каже: да цар поклања Св. Арханђелима, поред Огра- ђеника и заселака шегових, и једну шиву у призренском пољу, звану Ђуро- 
н а ,١١ال  ١ا  η γ ϊ ’ι  00 еобовађе, како водовађа из Бистрице греде на 
Ограђеник“ (Гласник друштва србске словесности' X V , 279 и 272).Дакле, одводни канал за натапаіье водом из Бистрице поља данашшег села гражданика постојао je већ у доба цара Душана, а по свему изгледа и пре шега; те je према томе нетачно предаше Призренаца да je тај Канал дао израдити Сузи Челеби, када je, скоро пуна два века после тога, почетком XVI века, од султана Селима, добио у спахилук старо светоарханђелско вла- стелинство Гражданик код Призрена. — у  најбољем случају он га je тада могао дати само обновити, за случај да je у доба шеговог примата тога власте- линства тај канал запуштен био.
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