
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.
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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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