
ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
ОА Δ-PA ВОјИСЛАВА С. РАДОВАНОВИЋА

УВОД
Између разних покрајгша y нашој држави, пространој Југо- 

славији, као и између различитих области и земаља y осталој 
Европи и другим деловима света, једне су између њих већег a 
друге мањег геогшлитичког значаја: једие од јачег a друге од сла-
бијег политичког и економског интереса, једне бурнијег a друге 
мирппјег иоториског и културног развитка, једне вечито y првоме 
плаиу и на ударцу a друге стално y позадини и запећку народног 
политичког и економског стремљења, историског и културнсг стру- 
јања. У области и земље прве врсте, оне које су већег геополитич- 
ког значаја и изложености, прворедие политичке п економске ва- 
жности, узбуркаиог историског и културног развитка, спада и Јужна 

Србија.

Србија, који je онда настао ослобођењем ове српске
на југуиз петввковног ропства под пређспањим Цар-
ством, опомињу на њен нарочити геополитички значај. Јер ова два 
ранија имена, Стара Србија и Македонија, својом историском садр- 
жином славне традиције из времена Душановог Српског Царства 
и Александровог Македонског Царства, чије су ce територије y
y оном великом временском размаку од старога српског па до да- 
лекога пресловенског доба спајале и прожимале y средњем и доњем 
Повардарју, указују на особити геополитички зиачај Јужне Ср- 
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тичке историске прошлости.
Тај нарочити геополитички значај Јужне Србије одређен je
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Вардарске Удолине, где она са Северном или
јом y њеноме ееверном делу чини једну јединсШвену 
целину, колико природну, саобраћајну и толико кул-
турну, ешничку и исшоЈжскр^^^шом великом простору и путу

ббођења J$i%e Србије 1912—1937 1
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од Београда на средњем Дунаву па близу до Солуна y Егејском
Приморју , од главне северне па до главне јужне капије 
ског или Јужнословеиско-Грчког Полуострва. A ша велика 
динствена моравско-вардарска географска целина дуж ове главне 
средњебалканске меридијаиске удолине и уздужнс
комуникације по својој природи и историској

уједно колико г^ентралну и најважнију област читавог јужно- 
словенског полуосШрвскогШрупа, са главним балканским терито-
ријалним језгром y своме средишњем делу око Скопља на горњсм 
Вардару, толико и главнугеополитичку y историском
развоју и животу како старесрпске тако и нам југо- 
слоеенске државе.

Улазећи y геограсфске осноее Јужне y особиие
земље и иарода ове покрајипе, чије су главне географскс црте 
одређене самом њеном природом, и културом нас y овом 
случају, поводом двадесетпетогодишњице ослобођења ове сгаре ерп- 
ске земље на југу, y првом реду интересују њене главне 
тичке основе. A ове би, поред опште географске карактеристике 
области, граница и положаја,сачињавала с једгш страио љеиа 
географска улога y историском развоју нашег a с друге
стране њен географскизначај y сасшаву данашње

I
Г Л А В Н Е  Г Е О П О Л И Т И Ч К Е  О С Н О В Е

1. ОБЛАСТ, ГРАНИЦЕ И ПОЛОЖАЈ

а) Област
И по своме имену, и uo својој територији, област Јужне Ср- 

бије претставља један нови иолитичкогеограсј^ски појам, који je на 
старим геополитичким основама настао тек y најмлађем историском 
развоју наше државе, доекорашње Орбије a данашње Југоелавије. 
Састављена из новоослобођеиих крајева Старе Србије и Ма- 
кедоније, који су после балканских ратова 1912—1913 и букурешког 
мира 1913 године присаједињена ондашњим двема слободним срп- 
ским краљевинама Србији и Црној Гори, Јужна Орбија je обу- 

хватила највећрг део ових двеју главних историских области y до- 
тадашњој Европској Турској. A при ондашњој коначној ликвидацији 
некадашњега великог Турског Царства на Балканском Полуоетрву 
и y осталој Југоисточној Европи, ове су две на средњем Бардару 
здружене историскв обласши, Стара Србија на ceeepy a Маке- 
донија на југу, на простору од гранипД онда слободне Србије и 
Црне Горе као и аустроугарском инвазијом тек анектоване Босне 
са Херцеговином, од Новопазарскога Санџака преко Косова Поља 
и Метохије, Повардарја и Пострумља, па све до oбaлâ Егејскога 
Мора и Бистрице према Грчкој, Црнога Дрима према Арбанији и 
Месте према Тракији, захватале укупно пространство од 74.709



км"2. И опда, 1912, ослобођеним крајевима овој старој о-рпској 
зсмљи на југу, као и од краја свегскога рата, 1918 године, ирипо 
јеним још h Струмичким срезом, чијим су на
пст столећа раније завладали тек преко
катастрофа на MapuVfU и на Косовуf Јужна je унела y са-
став данашње иам државе шерипïopujy 46.085 док je
остатак Македоније на крајњем југу и истоку од 28.624 по- 

вршиие, иако још и оида н тамо y већини насељен јужнословен- 
скпм живљем, већим делом припао Грчкој a само једним малим 
делом и Бугорској.

У оно време, одмах иза оолобођења 1912 године, Јужна Gp- 
бнја je мањим делом (опдашњим окрузима: Пљеваљским, Бијело- 
нољскпм, Беранскнм и Метохиски-у као и од ових преко Васојевић§ 
око Апдријевице с друге стране~"'старе црногорске границе одво- 
јепом Плавско-Гусињском Облашћу), од 5.860 била
ушла y саставондашље Краљевине Црне Горв (дотле простране 
евега 9.300 км‘Ј). A истовремено je већим делом (осталкм ранијим 
окрузима: Пријепољским, Рашким, Призренским, Звечанским, Ко- 
совскпм, Скопским, Тетовским, Кумановским, Брегалничким, Тикве- 
шким, Битољским и Охридским, заједно овде рачунајући са доцније, 
иза еветскога para, припојеним Струмичким срезом), простран- 
cineoM од 40.225 км 2,била ушла y састав Краљевине Србије 
(дотле, такође заједно рачунајући са послератним незнатним исправ- 
кама границе код Неготина на Тимоку и око Цариброда и Бо- 
спљграда, велике 49.950 км2). Тиме су ове две дотлв једине сло- 
бодие српске земље по величини биле скоро удвојене: укупно Црна 
Гора 15.160 και1,a Србија 90.175 και1. Али, што je по ове као и 
остале дотле политички распарчане српскв земље било и од нај- 
.већег геополитичког значаја, онда су ове две још од обнављања 
ιι,ιιχοβογ државног живота иза туреке најезде стално раздв 
српске земље ccuiomЈужном Србкјом, непосредно преко дотадашње 
»политичке земљоузине« y Новопазарском Санџаку, на тлу Отаре 
Гашке, коју je Аустроугарска дотле држала поседнуту на главноме 
путу из Босне ка југоиетоку ради даљег продирања y срце Бал- 
кана и на Блиски Исток, после једвовековног државног развоја 
Карађорђеве Србије a столећима очуваног самосталног живота ма- 
лене Црне Горе, најзад територијално сасвим A тиме
су, ослобођењем Јужне Србије и уједињењем са Северном
Србијом илиШумадијом на једној и Црнол1 Гором на другој 
страни, са у-купном сједињеном од 105.335 kal1,
уствари још онда, пре једне четврти столећа, ударени били 
главни темељи и више но двогубо већој данашњој Југославији 
(проетраној 247,542 км2).

б) Границе
Оваквим најмлађим историскимразвојем на старим геопо- 

литџчким основама,коначним ослобођењем ове старе српске земље
на југу из турскога ропства 1912 године, граниг^е Јужне Србије
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cy y основи политичиогеографски Како je Јужна Орбија,
као и већина осталих главних историских области Југославије. све 
управо изузев само Босну, ивична наше државе, њене 
су границе y п о л и т и ч к о м п о г л е д у  : оне на северној и
северозападној страни, према Северној Србији, Боони са Херцего- 
вином и Црној Гори, унутрашње или међуспојие, на додиру и 
узајамном прожимању са другим српским земљама на овим стра- 
нама; a оне на југозападној, јужној и источној страни, према Ар- 
банији, Грчкој и Бугарској, спољне или иноземне, на свеукупној 
државној граници наспрам суб*дних држава на оним странама.

Прве од ових, унутрашње или граниг^е, пре осло- 
бсфења Јужне Србије последње државне међе на тим странама до- 
тадашњег заостатка Турскога Царства на Балканском Полуострву, 
претстављају историскогеографске линије које пресецају један и 
исти територијални, како природни и привредни, тако етнички и 
културни, организам свеукупне старе српске земље, a тиме, y још 
ширем обиму, i i  данашње велике југословенске земље. Те границе 
претстављају управо историске усполиме y ноеијем геополитичком 
развоју дошле распарчаних cpïicKUx области око ових ранијих 
литичкогеог2оафсиих линија које су, на дуже или краће време про 
тога, раздшјале Шериторије четирју главних околних српских 
земаља : Босне саХерцеговином на северозападу, под бившом Ау- 
строугарском, Старв Србијеса Македонијом на југоистоку, под 
дотадатлњом Европском Турском, ових двеју дотле подјармљених 
српских земаља на последњем територијално-политичком додиру 
једнога доскорашњег империјалистичког средњеевропског царства и 
једнога старог завојевачког предњеазијеког царства; Северне Србпје 
или Шумадије на северу, Црне Горе или Отаре ЗеШе на југоза- 
паду, ових двеју дотле једино слободних a раздвојених српских зе- 
маља и изнова самониклих краљевина.

Те унутрашње или међуспојне границе Јужне Србије, y 
главним цртама обележене, биле би следеће. Према Северној Ср- 
бији стара турска граница Старе Србије, као међа данашње Јужне 
Србије имала je овај правац: полазећи са истока од бивше тромеђе 
са Бугарском на планини Патарици (1705 м), — где je поеле свет- 
ског рата исправком бугарске границе на тој страни Северној Ср- 
бији придодата и стара српска гранична област Крајиште- (Босиљ- 
градски срез), која ce старом турско-бугарском границом преко 
Дукат-Планине (1829 м) на развођу Пчиње и слива Струме таксфе 
додирује са Јужном Србијом, — па идуки одатле развођем између 
Пчиње на јужној и јужноморавских приточица y Врањском Пољу 
на северној страни, пресецала je долину Јужне Мораве^на при- 
родном споју Северне и Јужне Србије y великој Моравско-Вардар- 
ској Удолини изнад самог Ристовца; одатле je кривудаво y северо- 
западном правцу, преко побрђа Св. Илије (1270 м), Китке (1154 м) 
и Крша (1107 м), преко преседлина Мердара (645 м) и Преполца 
(873 м), водила развођем између Биначке Мораве и Лаба на јужној 
и Ветернице, Јабланице и Топлице на северној страни, да би цла-



нински гребен Копаоника превалила y његовом нижем делу на 
јужној страни преко Пилатовице (1703 м), a долину Ибра, на дру- 
гоме главном удолиаеком споју Северне и Јужне Србије, y косов- 
ској варијанти велике Моравско-Вардарске Удолине, пресекла код 
самога ушћа реке Рашке изнад истоимене вароши; a одатле je, и 
даље стално y истом северозападном или динарском правцу, преко 
планпна Голије (1833 м) и Јавора (1520 м), водила развођем између 
река. Рашке и горњег Увца на јужној и доњег Ибра и Моравице 
на северној страни, да би код Кокиног Брода сишла на Увац и 
одатле ввеговом кањонском долином до оштрог му лакта изнад ушћа 
y Лим довела до бивше тромеђе с анектованом Босном. Овако обе- 
лежена стара турска граница Старе Србије према Северној Србији, 
којом je граница Јужне Србије на северној ,страни политичкогео- 
графски одређена, као . ранија политичкогеографска линија живи 
π данас као граница средњих административних јединица y управ- 
ној и самоуправној подели наше државе (на општине, срезове и 
бановине, од којих су овсм последњем, највишем и главном ступњу 
админр1стративне поделе раније претходиле области и још раније 
окрузи као највеће административие јединице). Отуда je она и 
данас северна граиица ceux северних срезоеа Јужне Србије, на
северносрбијанској страии, идући y истоме правцу од истока: Кри- 
вопаланачког (среско место Крива Паланка), Прешевског (Пре- 
шево), Гњиланског (Гњилане), Лапског (Подујево), Вучитрнског 
(Вучитрн), Митровичког (Косовска Митровица), Дежевског (Нови 
Назар), Сјеничког (Ојеница), Нововарошког (Нова Варош) и Нри- 
бојског среза (Прибој на Лиму).

Према Босни са Херцеговином, иза њихове аустроугарске 
окупације и затим анексије, последња турска граница Старе Ср- 
бије, уједно као дотадашља граница Новопазарског Санџака на тој 
страни, била je следећа: од поменуте бивше тромеђе код лакта из- 
над ушћа Увца y Лим са североиетока, преко реке Лима на пла- 
нину Бић (1345 м) и одатле кривудавом линијом стално y југо- 
западном правцу, супротно току горње Дрине и на удаљерву око 
20 км скоро паралелно са њеном попречном долином, сасвим 
уггравно на динарски планински правац, стара граница води преко 
Метаљке (1388 м) и Л>убишње (2238 м), између ових двеју планвша 
нресецајући долину Ћотине скоро на средокраћи између Пљеваља 
y љеном средњем току и Фоче на њеном ушћу y Дрину, да би 
одмах с друге стране Љубишње сишла y најдубљи део кањона 
реке Tape, између Обзира (1869 м) на овој и .Дурмитора (2522 м) 
на црногорској страни, достижући тамо и бившу тромеђу са Црном 
Гором. Ова стара турека граница Новопазарског Оанџака и остале 
Старе Србпје према Босни са Херцеговином живи и данас'као 
западна граница двају иајзападнијих срезова Јужне Србијв' на 
босанско-херцеговачкој страни: поменутог Прибојског среза на се- 
верносрбргјанској и Пљеваљског среза (Пљевља) на црногорској 
страни.

Најзад, на трећој страни, према Цриој Гори, последња турска 
граница Новопазарског Санџака pi остале Отаре Србије као Melja



данашње Јужне Србије ишла je овим правцем: од бивше тромеђе 
на Тари под Дурмитором уз кањонску долину ове реке динарским 
правцем све до њенога лакта код Мојковца, да би одатле и од раз- 
валина старога града Брскова и даље y истом југоисточном правцу, 
преко планине Бјеласице (2116 м), ниже Трепче a више Берана 
пресецала долину Лима, a онда исггред Ругова y североисточном 
делу Проклетија завојицама понова ce враћала на леву страну до- 
лине Лима на средокраћи између Плава на старој турској и Ан- 
дријевице на старој црногорској страни, остављајући изван старе 
црногорске границе целу Плавско-Гусињску Област y самом изво- 
ритлту Лима, ма да je овај изворишни предео ове реке око Плав- 
ског Језера још на берлинском конгресу био номинално додељен 
ондашњој Кнежевини Црној Гори. Ова последња бивша турска 
граница Новопазарског Санџака и остале Старе Орбије према Цр- 
ној Гори такође највећим делом и данас живи као граниг^а 
њих срезова Јужне Србије на црногорасој сшрани, и то као јужна 
граница поменутог Пљеваљског среза као још и Бијелопољског 
(Бијело Поље) и Беранског (Беране), a као западна граница Пећког 
среза (Пећ), док je сама Плавско-Гусињска Област, са двема влро- 
шима, Плавом и Гусињем, и са већим бројем села y изворишту 
Лима (остављајући Врмошу, као део Климената, при коначном раз- 
граничењу, Арбанији), ушла y састав Андријевичког среза (Андри- 
јевица) y старијој црногорској граници, сачињавајући његову јужну, 
јасно издвојену половину (среска испостава Плав).

Спољне или иноземне границе Јужне Србије, окренуте према 
трима суседним балканским државама, на југозападу према Ар- 
банији, на југу према Грчкој и на истоку према Бугарској, имају 
веома знатан удео y међународним односима наше земље. Изме1}У 
свих ивичних покрајина y нашој земљи, само ce још једна, чак на 
супротном, северозападном крају Југославије, Словеначка, као и 
Јужна Србија на њеном југоисточном крају, граничи са трима су- 
седним државама, она тамо са двема средњеевропским (Мађарском и 
Аустријом) и једном јужноевропском (Италијом), док ce све остале 
периферне покрајине, — a све су покрајине y нашој земљи уоп- 
ште такве изузев Босну, — додирују свега са по једпом или нај- 
више са по двема суседним државама. Такав исти иноземни геопо- 
литички однос остаје и ако бисмо на место историских покрајина 
метнули данашње главне административне области, бановине; y томе 
случају од свих девет главних савремених политичких области 
наше земље само ce Вардарска и Дравска бановина, — прва нај- 
већим делом на тлу Јужне Србије a друга на тлу Словеиачке, — 
граниче са по трима суседним државама, док сгхољне границе свих 
осталих пет перис^ерних главних области, Моравске, Дунавске, 
Савске, Приморске и Зетске бановине, додирују свега по једну или 
највише две суседне државе, да би најзад Дринска и Врбаска ба- 
новина, обе највећим делом на тлу Босне као средишње динарске 
покрајине и средишње области целе наше земље, остале централ- 
ног или унутрашњег положаја.



Једина измДу свих покрајина Југославије посредујући, дакле, 
својим спољним границама према свима трима околним балканским 
државама, према Арбанији, Грчкој и Бугарској, Јужна je
за међубалканске односе иаше земље, и иначе

ианске ДЈЗжаве, несумњиво од иајвећег геополитичког значаја.
Притом je Јужна Србија, као јужни део Моравско-Вардарске Удо- 
лине, својим спољним границама на југу и једина
посредиичка област између иаше и Грчке са

Морем, на које je наша земља, иако јадранска држава, бар толико, 
једним веома зиатним делом, географски упућена колико и на Ја- 
дранско Море, онако исто као што je и Бугарска, као друга главна 
земља јужнословенског континенталног трупа Балканског Полу- 
острва, на ту страну, иако црноморска држава, географски упућена 
као и на само Црно Море, ма да je и она као и наша држава из- 
над ушћа својих егејских река од Егејског Мора политичкогео- 
графски отсечена и насупрот природном географском положају и 
простирању на тој страни сасвим недовршена.

Ове би спољне или иноземне граниг^е Јужне Србије, уједно 
као државне границе, преко којих наша земља, не само првен- 
ствено већ и главна балканска држава, долази тако y непосредан до- 
дир и дотицај са свима осталим земљамз самога Балканског Полу- 
острва, биле следеће. Према Арбанији: од крајњега северног кљуна 
арбанске границе кроз Врмошу y највишем изворишту Лима, y не- 
колико цикцак-прелома y југоисточном правцу преко Проклетија 
(2656 м) pi Паштрика (1983 м), развођем између Лима и Белога 
Дрима на српској и главнога Дрима на арбанској страни; затим 
преко саме долине Белог Дрима скоро на ередокраћи између При- 
зрена на српској и става са Црним Дримом код Љум-Куле на ар- 
банекој страни, остављајући сада тамо, под Арбанијом, стари срп- 
CKPi Зетски Пут дуж и около главнога Дрима заједно са старом 
српском престоницом Зетскога Краљевства y Скадру на Бојани; 
одатле, са пресечене долине Дрима и ајкраћег природног реч- 
ног пута на Медовски Залив и Јадранско Море, арбанска граница 
окреће y јужни правац, иде преко Коритника (1894 м), пресеца 
средњи ток реке Л>уме, остављајући y њеном изворишту на овој 
страни старе српске шарске жупе Гору и Опоље, док на арбан- 
ској страни остаје поарбанашена српска жупа Љума, a затим ce 
nette преко Кораба (2764 м) и Дешата (2374 м), да би ce ниже ушћа 
Радике и испод Дебарске Бање спустила на Црни Дрим; одавде, и 
даље y јужноме правцу, граница иде уз Црни Дрим до наспрам 
самога ушћа Радике, остављајући на арбанској страни стару српску 
област Голо Брдо, затим ce креће само нешто изнад обале Црнога 
Дрима, колико да би друму Дебар—Охрид оставила пролаза, тако 
све до Луковске Клисуре; одавде ce арбанска граница дохвата венца 
Јабланице (2257 м) и на њеном јужном крају, y близини пресед- 
лине Ћафа-Сане (931 м), a преко високог карсног поља Локов 
(1000 м), на пролазу старога Драчко-Битољског Пута, најзад ce 
спушта јужно од Радожде на западну обалу Охридског Језера 
(695 м), задирући тиме и y ову област најстарије словенске балкан-
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ске хришћанске културе; остављајући на арбанској страни Лин са 
полуострвом Трепетом, Подградец и још нека стара српска насеља 
на југозападној обали језера, такође и читаву српеку област Мокру 
y њеном залеђу преко Мокрањске Планине y изворишту Шкумбе, 
као и басен Маличког Језера са целом котлином Корче (Горице) 
и Билишта y изворишту Девола даље на југу, граница пресеца 
Охридско Језеро y правцу Св. Наума на његовој крајњој југо- 
источној обали; најзад, остављајући овај манастир са суседним селом

Фот. д-р ЈТ. Марић

Сл. 1. — Накрајњбм југу Јужне Србије, на еамој граничној линији спрам Грчке, 
на највишем врху Кајмакчалана, спомен-црква Краља Александра I, на вратима 
слободе и јединства Југославије, еа посветом Великог Краља палим ратним дру- 
говима: »Мојим дивјунацима, неустрашивим и верним, који грудима својим отво- 

рише врата Слободи и осташе овде као вечни стражари на прагу Отаџбине!«

ЈБубаништем на српској страни, арбанска граница води одатле y 
источном правцу преко гребона Галичице (2255 м) и y њспом ис- 
точном подножју, прелазећи преко преседлине Стење (950 м) y 
близини главног седла Превтис (1090 м) на путу Битољ—Корча, 
силази низ полуострво села Кољског да би ce јужно од Коњског 
Залива спустила на западну обалу Преспанског Језера (853 м), 
одакле ваздушном линијом тачно y јужноме правцу допире до



једне математичке тачке на језеру одмах југозападно од острва Ов. 
Петра као тромеђе са Грчком.

Према Грчкој граница Јужне Србије као државна била би 
следећа: од ове језерске тромеђе, остављајући острво Св. Петра на 
североистоку од ње на српској страни, граница најпре иде вазду- 
шном линијом тачно y источном правцу до источне обале Пре- 
спанског Језера јужно од села Дупена, да би сем јужногдела овога 
главног језера званог Голема Преспа, раздељеног на тој страни на

Музеј Ј?жне Србије Фот. д-р B. С. Радобанођић

Сл. 2. — Двогодишња престоница Краљевине Србије y селу Бачу под Кајмакча- 
ланом, прва српска престоница на тлу Јужне Србије после пада y турско роп- 
ство, чија ce бакарна плакета налази на фасади летњег дворца Краља Александра I 
на Опленцу, y спомен на »Малу Србију« из међувремена од кајмакчаланске 

победе 1916 до добропољског пробоја Солунског фронта 1918 године.

Арбанију и Грчку, оставила на грчкој страни и цело језероДУГалу 
Преспу са острвом Аилом, где je јужнословенско Самуилово Маке- 
донеко Царство имало једну од својих главних нрестоница; одатле 
грчка граница, и даље y источном правцу, прелази масив Пери- 
стера (2600 м), y његовом нешто нпжем јужном делу, преко Ржане 
(2330 м), затим пресеца Битољско Поље јужно од Кременице и 
Бача, да би с оне стране села Живојне и Совића и преко Сталко- 
в°г 1АшДа (1876 м) и Сталковог Заба (2227 м) достигла до Краљеве 
ЦрЈ^Р^Ш ^ајмакчалану (2521 м), оетављајући на грчкој страни

Го



јужни део Витољског Поља заједно са Леринеким Пољем y њего 
вом продужењу на југу велике равнице Пелагоније, из које на тој 
страни, преко преседлине Еизли-Дервент (769 м), изводи стари
Драчко-Битољски Пут на Островско Језеро и даље ка Солуну; 
одатле грчка граница води y североисточном правцу даљим гре- 
беном планине Ниџе, преко Сокола (1822 м) и Козјака (1814 м), на 
гребен Кожуфа (2138 м), a затим јужно од влагаког села Хуме y 
источном правцу спушта ce на Вардар јужно од Ђевђелије a изнад 
његовог улаза y Циганску Клисуру, пресецајући ову главну долину 
Јужне Србије испред самога њеног излаза y Солунску Еампању и 
Солунски Залив као природни завршетак целе Моравско-Вардарске 
Удолине; одавде кривудаво y североисточном правцу грчка гра- 
ница достиже најјужнију тачку на обали Дојранског Језера (148 м), 
остављајући на супротној страни не само најнижи доњи ток и 
ушће Вардара као најзначајнијег дела Моравско-Вардарске Удо- 
лине већ и све остале старе словенске иределе y Јужној Македо- 
нији; пресецајући Дојранско Језеро ваздушном линијом скоро y 
северо-североисгочном правцу, при чему нешто већи западни део 
језера оетаје на српској страни, грчка граница ce са његове се- 
верне обале y истом правцу пење на гребен Беласиде код Аиђи- 
Бунара (1473 м), да би одатле окрећући y источни правац самим 
гребеном код врха Поља (1880 м) најзад достигла тромеђу са Бу- 
гарском.

И, најзад, граница Јужне Србије као државна према 
ској била би овако обележена: од поменуте тромеђе са Грчком на 
историској Беласици, где je византиском победом запечаћегг поку- 
шај јужнословенског јединства под воћством старих Самуилових 
Македонских Словена, бугарска граница y северном правцу пре- 
сеца долину Струмице y српској средњевековној жупи Еључ испод 
града Струмице, престонице последњег српског господара на овој 
странвЕ пре турске најезде, Еостандина Дејановића Жеглиговца; ода- 
тле преко средњег и нижег дела Ограждена (1471 м) бугарска гра- 
ница иде y истом северном правцу на Еадијицу (1932 м), одакле 
даље y северозападном правцу, стално на развођу Струме и Вар- 
дара, води најпре осталим гребеном Малешких a затим и Осогов- 
ских Планпна (2252 м), чинећи овим делом уједно између свих 
осталих и најприроднију спољну границу Јужне Србије не само 
као политичкогеографске и историске већ и као праве природне 
области; најзад, преко преседлине Деве-Бајир (1191 м \ на пролазу 
пута од Еуманова са старог Жеглигова за историски сриски Вел- 
бужд a данашњи Еустендил, чије су име турски освајачи дали по 
последњем српском господару и тих крајева Еостандину' Дејано- 
вићу Жеглиговцу, који je сем Струмице и овде имао своју престо- 
ницу, бугарска граница достиже до раније поменуте Дукат-Планине 
(1829 м), на претходно обележеној међи Еривопаланачког и Босиљ- 
градског среза, на међуспојној граници Јужне и Северне Србије.



6) Положај
Претходно означеном облашћу, као и иза тога обележеним 

границама, од саме природе одређе положај Јужне
Србије, иако умногоме полиШичкогеографски веома je

значајан, један од најважнијих између свих других орпских и ју- 
гословенских као и осталих балканских земаља. И управо на 
изванредном географском положају Јужне Србије и онај 
њен напред истакнути необичан значссј
носгп, прворедна политичка иекономска важноот, узбуркани 
ncmopncKU и културни развитак.

У облику неправилног трапезоида сва издужена y југоисточ- 
ном или динарском правцу(ваздушном линијом: Прибој на Лиму—
Окопље—Ђевђелија, дуга 365 км),Јужна je y томе правцу 
све ширег пространствашто ce даље одмиче југоистоку и то
стално са извесном правилном поступпошћу: почевши од бивше 
»политичке земљоузине« Новопазарског Санџака као језгра 
Рашке y области пространих и високих динарских планинских по- 
врши Старога Влаха на крајњем северозападу (у тамошњим гра- 
ницама, на ваздушној линији: кањон Tape—Пљевља—кањон Увиа, 
широка свега 60 км); одатле преко Косовске Старе Србије y пре- 
делима великих котлина Метохије, Kocoea Поља it Горње или 
начке Mopaee y залеђу најдубљег прегиба балканске обале Јадран- 
ског Мора y Медовском Заливу, y тектонским ракљама иа великом 
сутоку двеју млађих западртбалканских планинских система, динар- 
ске и шарско-пиндске, и на додиру њихових према североистоку 
повијених високих планинских изданака, Проклетија на североза- 
падној и Шар-Планине на југоисточној страпи метохиске потолине, 
са разломљеним планинским пласама старе масе родопске системе 
око косовске потолине и њених према североистоку y правцу ме- 
довско-метохиске тектонске линије издужених ивичних депресија, 
са Копаоником изнад Лаба на северозападу и Скопском Црном 
Гором изнад Горње Мораве на југоистоку (у тамошњим границама, 
на ваздушној линији: Призрен—Урошевац—Гњилане, широка 110 
км); затим преко СкопскеСтаре Србије, y области котлпна и ма- 
спва гор)њег Повардссрја, y своме сЈзедишњем делу око (у
тамошљим границама, на ваздуганој линији: Гостивар—Скопље— 
Крива Паланка, широка 160 км); и, најзад, до Македоније на крај- 
њем југоистоку, y области тектонских потолина и иланинских ма- 
сива старе масе средњег и доњег Псвардарја, са ивичним нреде- 
лима Црнога Дрима ивеликих језера y његовом изворишту на 
граници шарско-пиндске системе, на једној, и Струмице y рбласти 
праве родопске масе, на другој страни (у тамогпњим границама, ira 
ваздушној линији: Радожда на западној обали Охридског Језера— 
Охрид—Прилеп—Неготино—Радовигате—Берово, широка 
210 км).

Али, поред карактерисптчногдинарског ΰραβν,α y оваквом
н>еном пружању г^елокупном јој дужином према опсегу и гра- 
ßfiycuict :· ;'полнтичкогеографскн о(на иоменутом вазду-



шном удаљењу од читавих 365 км, од Прибоја на Лиму преко
Скопља до Ђевђелије), динарски илн правац
Јужне Србије као главни уједно je и самом највећом
шектонско-морфолошком лгСнијом ове области. Овај je само једиим 
делом y кривудавој меридијанско-динарској удолини с Мораве na 

Вардар, уз Прешевску Моравицу преко прешевског пољског раз- 
вођа низ Кумановску Реку и Пчињу y меридијанском, a даље пиз 
Вардар y динарском правцу (ваздушном линијом, од Ристовца на 
Јужној Морави до Ђевђелије на Вардару, 155 км).
Иначе јеова велика тектонско-морфологика Јужне Србије
cea y скоро потпуио правој динарској црти дуж удолине са Ибра 
на Вардар, уетвари главне варијанте Удо-

лине: уз долину Ибра и Ситнице преко косовског пољеког развођа 
низ Неродимку, Лепенац и Вардар (ваздушном линијом, од вароши 
Рашке на Ибру преко Скопља до Ђевђелије, на удаљењу од 280 

%м).У правцу οβιιχ двеју великих удолина према југоистоку код 
Скопља сједињених, и главне са Јужне Мораве преко прешевског 
пољског развођа на Вардар, и њене варијанте са Ибра преко ко- 
совског пољског развођа на Вардар, Јужна Србија ce својгш ју- 
гоиоточним ирајем низ долину Вардара сасвим блиско 
Егејсколг Приморју, те би на тој страни управо њеи природии зо,- 
вршетак, као део н>еие праве географске г^елине, била Солунска 
Кампања са Солунеким Заливом.

i У оваквом опсегу и пружању, својим средишњим делом, око
изоловане и распљогитене планинске масе Скопске Црне Горе, 
дејством тектонеких удолина, вододелничких повија и речних про- 
бојница екроз повезапим и наоколо отворепим посредничким по- 
толинским пределима Kocoea Поља и Горње Mopaee, Прешевске 
У1оравице, Жеглигова и Скопеке Котлине, Јужна Србија ce налази 
y средишњој области балканеког полуострвског трупа, где ce, на 
простору око Скопља a између Ниша на северу и Велеса на југу, 
суетичу и одакле полазе скоро све најеажније уздужие и попречне 
саобраћајне линије целог Балканског Полуоетрва. A câMO главно 
средиште Јужне Србије, Скопље и његова околина y великој 
области средњебалканских тектонских потолина y старој балканској 
континенталној маси родопске планинске системе и на њеним пре- 
лазима према млађенабраним планинама, чини y исто време и 
главно балканеко полуострвско језгро, оно које je са свога најиз- 
разитијег и иајодабранијег г^ентралног положаја y извесном ге.о- 
графском преимућетву над свима осталим балканским обла- 
стима.

Такве најопштије и уједно најглавније карактеристике- свога 
географског положаја, заједно са овом својом средишњом облашћу 
балканског полуострвског трупа и са самим главним балканским 
континенталним језгром, пошавши од Скопља са горњег Вардара, 
преко Жеглигова и остале Кумаиовско-Прешевске Удолиие према 
долини Јужне Mopaee, на једној, и преко Kocoea Поља према до- 
лшш Ибра и Западне Mopaee, на другој страни, са овим деема
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пољскпм вододелницама, прешевскоми , између сливова
Вардара и Mopaee које их не раздвајају већ управо спајају, Јужна 
Србија y овој двогубој средњебалканској меридијаиској удолини 
чини једиу јединствеиу природну,етничку и културну
са Северном Србијом.Обе земље, Јужна и Северна дуж
двоструке средњебалканске меридпјанске полуострвске удолине с 
Мораве на Вардар, чије су долине y низовима тектонских потолина 
спуштене y разломљеној старој родопској планинској маси и њеној 
прелазној зони на простору од Београда преко Скопља до Солуна, 
y правцу овога великог тектонског продора нзмеђу панонског ба- 
сена на северу и егејског басена на југу, a између млађенабраних 
ивичних планинских система на западпој и источној страни Бал- 
канског Полуострва, образују једну географску г^елину,
Моравско-Вардарску Област, y целој нашој земљи, данашњој Ју- 

гославији, несумњиво најзначајнију. Ова ce велика географска це- 
лина простире скроз проходним и међусобно тесно скопчаним npe- 
делима око главне балканске Моравско-Вардарске и њене
значајне варијаите преко Косова Поља и кроз долину Ибра,. дуж 
данашње двогубе главне уздужне меридијанске полуострвске же- 
лезничке комуникације Београд—Ниш—О/сопље—Солун и Београд 
—Краљево—Скопље—Солун, одакле даље и на Атину, a која нај- 
лакше и најбрже спаја балкански север, Паионску Низију и осталу 
Средњу као и Западну Европу са балканским југом, облашћу Егеј- 
ског и осталог Источносредоземиог Мора, као и са целим Блиским 
Истоком. Истовремено, сем ове двоспцзуке главне везе Јужне и Се- 
верне Србије, постоји и њихова шре/Г«, средишња саобраћајиа веза, 
косовско-гпоплгсчка варијанта овога главиог преко Kocoea
Поља кроз Лаб иа преседлиие Преполаи, (873 м) и Мердаре (645 м) 
кроз Топлицу води још из српског средњевековног доба такође 
веома значајна шрећа варијанша моравсио-вардарске комуника- 
ције као главне; ова из Топлиг^е од Куршумлије даље једним 
краком преко Прокупља избија на Ниш, ва споју моравско-вар- 
дарске и моравско-ниишвско-маричкекомуштације, a друггш кра-
ком, преко Влаи,а кроз Јанкову Клисуру, избија иа Крушевац и 

Сталаћ, на сшавама Запссдне и јужне Mopaee и на споју комуника- 
цијакоје ииз Велику Мораву еоде на ередњи Дунаб. У овоме правцу, 

преко Лаба и Kocoea Поља, као део трансверзалне доњедунавско- 
-јадраиске пруге Πραχοβο—Котор, од Ниша преко Куршумлије 
iia Приштину ижелезничку станицу Косоео, управљена је п шрећа 
варијанта главне моравеко-вардарске железиичке пруге, екоро већ 
изграђеза, док би као непосреднија и права уздужна комуника- 
ција y истоме правцу била од још већог зпачајa њена 
-топличко-косовсш подеаријанта, од Сталаћа и Крушевца уз 
Расину и кроз Јанкову Клисуру па Куршумлију и даље на Kôcoeo.

Са оваком Шроструком везом дуж велике и разграиате Мо- 
равско-Вардареке Удолине између Ceeepue и Јужие Србије, то je 
не само главнсс саобраћајна већ и главна геополитичка осоеииа y 
ceoj унутрагањости Балкстског или Јужноеловенско-Грчког -
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острва. Око ове велике удолине, главне комуникације и геополи- 
тичке осовине, која на простору Београда преко Скопља до Со- 
луна (на удаљењу, ваздушном линијом, од читавих 500 км) до- 
минира свим околним областима и на њих ц е н д е ј -  
ствује, кретао ce савглавни национ и 

развитак средњевековне српске државе, онда ореди-
гитем и језгром y Скопљу и Јужној Србији. A ове
средишње и самом природом предодређене балканске земље као 
једне велике и јединствене географске цвлине најзад je преко 
обнављања стареорпске д2зжаве, са главним средиштем и језгром

Музеј Јужие Србије ,  Фот. д-р B. С. Радовано&ић

Сл. 3. — На излазу нз кречњачког теснаца Демир-Капије, на обалама Вардара, 
коме je пре ослобођења Јужне Србије из турског ропства, npe 1912 године, наш 
велики песник пророчански певао: ...»О вали, о реко српска! Столећа тако ce 
губе... I Где споменици стоје народне прошлости славне. | Али ће, к’о рајски фе- 
никс, синути слобода мила; | И ja ћу стајати ведар где сада погружен стојим, | 

И наш ће оро бели широко развити крила | Над урвинама твојим.«

сада y Београду и Северној Србији али главним 
поп ри ш т ем  н ац и ои ал н и х  п р еги ућ а  о д  191 2  д о  1 9 1 8  
и опет око Скопља и y осталој Јужној Србији, дошло и до 
стварања данашње велике нам државе Југославије. Али тиме 
геополитичко дејство ове главне јужнословеиске и средишње 
балксшске природне и историске облсссти, на чијем ce географ- 
ском положају њена таква мисија заснива, y раз-
вгиИку не само Србије и Југославије већ и јужносло-
венског балксшског полуострвоког још увек није потпуно
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исцрпљено нити довољно уобличено. Њена y
томе смеру уз учешће Јужне Србије као нераздвојчог дела Ce-

Фот. д-р B. С. РадовановићМузеј Јужне Србнје

Сл; 4. — Моравско-Вардарски Пут на пролазу тунелом кроз Демир-Капију, на 
чијем северном улазу, изнад немачког натписа »Макензенов тунел«, стоје из вре- 
мена светског рата, као спомени сукоба на Вардару посред јужне Србијо двеју 
великих сила Средње и Западне Европе, два записа y камену станцу, горњи на 
немачком: »Виљем II, немачки цар, краљ Пруске, наредио je својим војницима 
да овај пут саграде, 1916«, a доњи на француском: »Ђенерал Франше д’Епере, 
врховни командант савезничких војсака на Истоку (тј. Солунском фронту) наре- 

дио je својим трупама да протерају Швабе, 1918.« j

верне Србије и осталих српских земаља y склопу данашње Југо- 
славије,—која по речима Ј о в a н a Ц в и ј и ћ a »према истоку... не



16

може на дуг рок остати y оваквим односима према Бугарској«, — 
изгледа да ће y даљој јужнооловенској најзад ваљда већ
једном с разумнимобзиром ceux Јужних Словена

балканских мора на геоиолитички Балканског Полу- 
осшрвакроз векове и данас y Европи као и на њеном додиру са 

Блиским Истоком Азије, све више бити неопходна и неминовна.
Овакве je изванредне геополитич вреднооти географски по- 

ложај Јужне Србије само и искључиво y њеноме потпуном и 
шрајном саобраћајиом, привредном и политичком јединству са 
Северном Србијом, онако као што су ове две српске земље већ и 
од саме природе, по своме етничком саставу, националној култури, 
историској прошлости претурскога доба и животној стварности да- 
нашњице од пре једне четврти столећа једна јединствена географ- 
ска г^елина. Једна без друге, раздвојене, биле би обе само пери- 
ферне, упола мање и још више обеснажене балканске области: Се- 
верна Србија или Ш умадија била би низ Мораву упућена на По- 

,v. дунавље и од њега и његових делова y Средњој Европи, и поред 
велике етничке чистоте, необичне националне сиаге и снажнога ä 
културног полета свога идеално амалгамисаног становнигатва ди- 
нарско-моравсковардарског порекла, ипак мање или више, као до 
пре једне четврти столећа, док je била сама, геополигички зависна; 
a Јужна Србија била би упућена на једној страни, пиз Вардар, 
највећим делом на Егејско Море, a на другој страни, низ Дрим, 
знатво и на Јадранско Море, и на једној и на.другој страни, на 
југу према Грчкој, на западу према Арбанији, од ових несловен- 
ских земаља. на обалама двају суседпих балкансжих мора такође 
мање или више геополитички зависна, па ие само то већ и наро- 
чито услед свога приличиог етнографског шаренила, где поред 
главчога српског има и нееловенског живља, колико геополитички 
толико и етнички и културно још више оелабљена и угрожена, као 
што je до пре једне четврги столећа, пре ослобођења и уједињења 
са Северном Србијом и Црном Гором, y турскоме ропству вековима 
a y последње време и све више етнички и културно слабила, соци- 
јалпо и привредно назадовала, национално и политички раздирана. 
Заједно пак Северна pi Јужна Србија претстављају једну једин- 
ствену, велику, спажну и веома значајву саобраћајну, привредну и 
полптичку, историску, националиу и културну целину, по своме 
географском положају, по својој геополЕсгичкој улози и по својој 
историској, нациопалној и културној мисији дуж и Около велике 
Моравско-Вардарске Удолине најважнију географску целину y да- 
нашњој Југославији и на осталом Балканском или Јужнословенеко- 
Грчком Полуострву.

Па ипак, иако по своме ириродном географском иоложају од 
таквог превасходног и изузетно великог саобраћајно-привредног и 
културпог, историског и геополитичког значаја, Јужна С%)бија je 
y овој пространој и снажној природној и етничкој целини, y склопу 
Моравско-Вардарске Области дуж истоимене удолине која преко 

"· главног балканског континенталног језгра Скоггља спаја глдвну 
северну балканску капију Београд са главном јужном балкацском
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капијом Солуном, баш на самом своме природном завршетку на 
југу, политичко-географеки не само знатно већ и на иај-
важнијем делу, на самој главиој потпуно Са
те стране, као што je нагхред код сиољних гранипа пбказано, скоро 
изнад самог ушћа Вардара и надомак обале Солунског 

постављањем грчке границе пресечена и према Егејском Мору 
затеорена, Јужна Србија ce, при тако неприродно измењеном по- 
литичкогеографском положају, заједно са целом Моравско-Вар- 

дарском Облашћу и осталом нашом земљом користи сада Југосло- 
венском слободном зоном y Солуну y замену за самом природом 
условљеии слободан излаз на Егејско и остало Источносредоземно 
Море (ваздушном линијом од грчке границе на Вардару испод 
Ђевђелије па до уврх Солунског Залива код ушћа Вардара и града 
Солуна свега 60 км).

Природни географски положај Јужне Србије je 
географеки непоеољио измењен не само на јужној страни, y правцу

њенога главног пружања y саставу целе Моравско-Вардареке Удо- 
лине према Егејскоме Мору, већ, опет полазећи од њенога сре- 
дпшњег дела y области Скопске Котлине и Косова Поља, такође je 
политичкогеографски неповољно измењен и на западиој страни, 
y правцу Мешохиско-Дримске Удолине према Јадраискоме Мору.

У иравцу ове кратке али веома значајне удолине, преко Ме- 
тохије кроз главну долину Дрима и ниску планинску пречагу 

јужно од. ње, дуж старога Зетског или Призреиско- Скадарског 
Пута, y смеру и између ракља тектонскога динарско-шарског су- 
тока, води са Kocoea ЈЈоља иа Јадранско Море главна попречна 
зредњебалканскакомуникација. Полазећи из средишњег дела Јужне 
Србије као средишње области читавог балканског полуострвеког 
трупа, потичући са тамошњих вишеструких укрсница са двогубом 
моравско-вардарском уздужном удолином и комуникацијом, ова вај- 
кадашња главна попречна саобраћајна линија са Косова Поља 
преко Метохије и дуж главнога Дрима избија према најдубљем 
прегибу обале Јадранскога Мора y Медовском Заливу, према » Ска- 
дарским Вратима«, са које je стране море уопште најближе при-
макиуто г^ентралним деловима y уиуШрашњости Балканеког По- 
луоетрва (ваздушном линијом од железничке станице Kocoeo, на 
прузи Београд—Скопље, исто као ваздушном линијом и од самога 
Скопља па до луке Ce. Јована Медовског свега 150 км), знатно 
дубље и ближе него што je море продрло и са јужне, егејске стране 
уврх Оолунског Залива према Моравско-Вардарској Удолини (вазду- 
шном линијом од Скопља до Солуна 195 km ; a од стаиш^е _ Ko
coea, као раскрсницејадранеке, преко Пећи, и егејеке пруге, преко
Скопља, па до Солуна и читаеих 265 км).

Због овако дубоког угнућа јадранске обале y Медовеком За- 
ливу, y правцу ове попречне удолине y његовом залеђу, од Љеша 
и Св. Јована Медовског око ушћа Дрима, преко Скадра, Задрима и 
Метохије, до Косова Поља y средишњем делу Јужне Орбије, дуж

Спомевица дђадесетдетогодишшице ослобођења Јужне Србије 1912—1937 2
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ове старе косовско-јадранске трансве комуникације пројек-
тована je још раније a од ослобођења Јужне Србије и предузета 
главна трансбалканска доњедунавско-јадра пруга
као најкраћа веза између Јадранског Мора и доњег код
ушћа Тимока (ваздушном линијом од луке Св. Јована Медовског до 
Прахова на Дунаву свега 365 км — тачно онолико колико износи 
напред изложено уздужно, овоме правцу супротно, динарско пру- 
жање Јужне Србије), a с оне стране доњег Дунава још и са даљим 
везама преко Румуније до Одесе y јужној Русији. Отуда ова по- 
пречна удолина и комуникација с Косова Поља преко Метохије 
на Јадранско Море y Медовском Заливу, y чијем je правцу, попречке 
на динарско пружање, y југозападном смеру, трансбалкаиска до- 
њедуиавско-јадранска железничка пруга већ знатним делом изгра- 
ђена (Прахово иа Дуиаву—Ниш—Куршумлија, са недовршеном де- 
оницом преко Лаба, a онда Приштина—Косово—Пећ), још више 
доприноси вредности природног географског положаја Јужне Ср- 
бије. Овај je утолико и још већи што ce преко Ниша и Косова 
Поља отвара најкраћи пут на Јадранско Море и земљама обострано 
доњег Дунава: како Румунији ијужној преко Прахова на
Ниш, тако и Бугарској преко Цариброда такође на Ниш, a одатле 
преко Куршумлије на Косово и даље, чиме ce Јужна Србија, и y 
овом случају једна јединствена саобраћајна г^елина са Северном 
Србијом, истиче као прворедна и главна Шранзитна земља y свој 
унутрашњости Балканског Полуострва.

Међутим, као што je напред поменуто, овакав природни гео- 
графски положај Јужне Србије и на овој страни, на природноме 
споју старих српских области Косовске Старе Србије са Старом 
Зетом, на староме путу између Призреиа и Скадра, — којим je 
ишла сва главна трговина Немањићке Србије према Јадранскоме 
Мору и- којим су овамо y унутрашњост биле упућене веома знатне 
економске везе не само наших, српских и осталих југословенских 
градова на динарској јадранској обали век исто тако и веома зна- 
чајне трговинске везе и Млетака и остале ондашње Италије, — сада 
je политичкогеографски такође сасвим неповољно измењен. Напред 
обележеном арбанском границом, Метохиско-Дримска Удолина je 
политичкогеографски. пресечена још на излазу Белога Дрима из 
Метохије, a изнад његових става са Црним Дримом, тако да je сама 
долина главнога Дрима остала y Арбанији (ваздушном линијом од 
арбанске границе на Беломе Дриму испод Призрена па до луке Св. 
Јована Медовског код ушћа Дрима свега 2 км). Тиме je по- 
литичкогеографски пресечена и стара саобраћајна линија кроз 
Метохиско-Дримску Удолину, као и онемогућен 
правац трансбалканске доњедунавско-јадраиске железничкепруге y
смеру me удолине, да би Јужној и Севериој Србији, као и још 
много проетранијем залеђу с обеју страна доњег Дунава од Бу- 
гарске преко Румуније до јужне Русије, пружила најкраћи пут y 
излазу на Јадранско Море. Услед ових политичкогеографских сметња 
и поремећаја, јадранека железнџчка пруга преко Косова Поља ц



Метохије, доводећи преко железничке станице као
ћајног чвора из трију главних прса севера од и
Смедерева преко Ераљееа, оа североистока преко Нигаа с једне 
сМране од Прахова a сдруге отране и са југоистока
од Скопља и Солуиа, место да води кроз удолину Дрима y тектои- 
ским ракљама на динарско-шарском планинском сутоку између ви- 
сокмх гребена Проклетија на северозападу и Шар-Планине на ју- 
гоистоггу, упућена je сада од Пећи да ce пробија кроз највише де-

Д  зерце (2250 м), творевина ранијег Леденог доба на нашим високим планинама.

ца линији Подгорица— Вириазар,код Бара и Будве избкла на Ja-
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дранско Море, a од Будве са још два даља крака, на и Ко-
тор, најзад доспела и y скровити залив Которскв.

У правцу ове косовоко-јадраиске пруге, Косовске МиШро- 
вице уз горњи Ибар u преко Рожаја на Бвране, води севернија ва- 
ријанта ове иомуникаг^ије, изван високих Проклетија и.на већем 
удаљењу од арбанске границе, пружајући још једну могућност, и 
опет са Косова Поља, уз горњи Ибар на горњи Лим и даље, за 
попречии пут преко Јужне Србије на Са овом
ce варијантом y горњем Ибру укршта стари Пут,
који од вароши Рашке са доњег Ибра уз реку Рашку преко Но- 
вог Пазара крај старога Раса води на Тутин и одатле преко гор- 
њег Ибра избија на Пећ, одакле je y средњем веку даље кроз Ме- 
тохиско-Дримску Удолину водио на Скадар и Зетско Приморје, да- 

;нас такође на тој страни пресечен.
И поред неповољног дејства политичкогеографских измена y 

природном географском положају Јужне Србије и на западној 
страни, њен je слободаи излазиа Јадранско Море коеовско-јадран- 
ском пругом, која са Зетским Приморјем одмах на северној страни 
најдубљег прегиба јадранске обале око Медовског Залива везује 
све три још пре једне четврти столећа територијално сједињене 
слободне српске земље, Црну Гору, Северну и Јужну Србију, за- 
хваљујући савременој техници, која савлађује све природне пре- 
преке, ипак на известан повољан начин решен. Истовремено ова 
трансбалканска доњедунавско-јадранска железничка пруга кроз 

Северну иЈужну Србију и Црну Гору, од Прахова на доњем 
Дунаву, преко Ниша, Косова, Пеки и Подгорице, до Бара и К о  
тора на Јадранскоме Мору, имаће још две посебне важне улоге. 
Еористећи још из српског средњевековног доба веома значајну 
другу косовску варијанту моравско-вардарске комуникације од Ниша 
кроз Топлицу преко ниског развођа око преседлина Преполца (873 м) 
и Мердара (645 м) низ Лаб до Приштине и Косова Поља, ова ће изра- 
зито српска јадранска пруга са доњег Дунава на Зетско Приморје 
својим делом Ниш—Куршумлија—Косово претстављати трећи главнгс 
правац и спој моравско-вардарске железнице (Београд—Нига-Кур- 
гиумлија—Косово—Скопље—Солун), који поред она друга два до- 
садашња jom ближе еезује Северну и Јужну Србију. A својим 
делом на западној, јадранској страни, на линији Косово—Пећ—Ко- 
mop, биће и прва железничка веза Јужие Србије, a преко ње и 
Северне Србије, са Црном Гором, на тај начин непосредно спаја- 
јући све три старе српске земље које су пре најезде Турака чи- 
ниле велику и снажну Немањићку Србију, y доба кулминације 
њене снаге и за време најважнијег периода средњевековног исто- 
риског развоја са главним државним средиштем y на горњем
Вардару, данашњем главном економском и културном средишту 
Јужне Србије и њене најважније административне области Вардар- 
ске бановине.

Ga западне, јадранске страие за географски положај Јужне 
Србије од нарочите je важности и још једна стара попречиа ко-
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мушкација. To je значајни римеки Egnatia, који су по- 
дигли Римљани по освојењу Македоније као главну ко-
муникацију дуж целе јужне стр балкаиског полуострвског
трупа. Овај стари пут са Јадраискога Мора, одмах 
иајдубљег прегиба западне балкаиске обале око Медовског Залива, 
од Драча, преко Елбасана и преко поменутих арбанских гранич- 
них пролаза кроз преседлину Ћафа-Саие (931 м) и карсно поље 
Локов (1000 м), доводи y Јужну Србију код Струге и Охрида 
на северу Охридског Језера (ваздушном линијом од Драча до 
Охрида свега 115 км). Од Охрида преко преседлине Букова (1180 м)

Фот. А-р П. С. Јованобић

Сл. 6. — Једно високо планинско језеро Јужне Србије, y басену створеном за 
време Леденог доба; Вело Језеро (1960 м), y дилувијалном ледничком валову из- 
међу врхова Борислајец (2662 м) и Смрека (2610 м), y јужном делу Шар-Планине.

на Ресен уврх северног краја котлине Преспанског Језера, затим 
преко преседлине Ђавата (1179 м), Цапарског Поља (878 м) и пре- 
седлине Превалца (925 м) стара Via Egnatia достиже Битољ,' a 
одатле ова јужнобалканска трансверзална саобраћајна линија једним,- 
главним кракомводи непосредно на Солуи и даље на исток, a
другим краком, преко Прилепа, једном варијантом преко пресед- 
лиие Плетвара (988 м) на стари (Градско) a другом преко
преседлине Присата (1092 м) на Велес. Дуж и y близини тих старих 
кракова Егнациског Пута од Битоља y оба главна попречна ираег^а, 
према Велесу на међи ередњег и горњег Вардара и ирема Солуну
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на његовоме ушћу, 0оде данас и железничке пруге, тако да вардар- 
ска железницапоред главне пр Скопље—Ђевђелија— Солун
има сада y томе правцу из Јужне Србије према Солунском Заливу 
и значајну варијанту Скопље—Велес— —Солун. 
пруга од Битоља за Солун, везујући области великих јужнобал- 
канских језера са доњим Повардарјем и Егејским Приморјем, y 
даљем правцу старога Егнациског Пута, преко Сереза, града про- 
глашења Душановог Орпског Царства, води све до самог 
на Босфору, на споју Балканског Полуострва и Мале Азије, на 
пролазу еа Црнога на Егејско и остало Средоземно Море. A она 
друга железничка пруга од Битоља преко средње Црне Реке y
облаотж Иелагоиџјеводи на Прилеп и кроз Бабуну на Велес, одакле
ce са укрснице са главном уздужном вардарском пругом наставља 
и са друге, леве стране долине Вардара, преко Овчег Поља до 
ШШипаи Кочана y пределу средње Брегалниг^е, стварајући тиме 

y продужењу старе Via Egnatia-e као цриоречко-брегалничка же- 
лезница, кроз сливове обеју главних притока средњега Вардара, и 
Црне Реке, и Брегалнице, главну трансверзалну пругу целога По- 
вардарја.

И док je Повардарје не само према северној, моравској, и јуж:- 
ној, егејској, већ y знатној мери и према западној, јадранској 
страни, овамо чак и y двама посебним правцима, на Зетско и на 
Арбанско Приморје обострано медовског прегиба, овако отворено, 
дотле je оно на четвртој страни, y правцу главне eap-
дарске комуиикагџсје са Црне Реке на Брегалницу ка истоку, 
према Бугарској,потпуио затворено. Тамо ce, на развођу између
Брегалнице и Струме, као што je још код прегледа спољних гра- 
ииидл Јужне Србиј.е показано, према Бугарској пружа једноставна 
и висока планииска баријера од и Малешких Планииа
ца cee до Ограждена према Беласиг^и. A ова велика планинска 
пречага заједно са масивкма Родопа, Пирина и Риле с оне стране 
узане и клисурасте долине Струме претставља уопште на г^елом 
Балканском Полуостреу највећу и највишу плаиииску масу, од- 
мах иза Алп'а ù Пиринеја и y г^елој Европи иајвигиу и најма- 
сивнију плаиинску препреку, цраву и одувек значајну 
гранш^у између Бугарске и Македоније, која je од ње на тај на- 
чин целокупним својим географским положајем, и самом природом, 
скроз одвојена и потпуио отстрањена.

Сем главне средњевардарске, црноречко-брегалничке попречне 
пруге, од Стру?е и Охрида водга кроз Јужну Србију и још један 
крак старога Егиациског Пута, и то једном варијаитом иреко 
Дебра, Радике, Мавровског Поља, Гоотивара и Тетова на Скопље 
као главни друм  y томе правцу, a другом варијаншом преко Де- 
бри,е, Кичева, Гостиеара и Тетова шакође на Скопље засад као
узана железничка ируга која треба д'а буде замењена нормалним коло- 
секом. Северни део ове варијанте, од Дебра и (Гостивара и
Тетова) до Скопља, управо je део главне горњевардарске, пслошко- 
- криворечке пстречне комуникације, која од Скопља даље према 
истоку, преко Куманова и старог Жеглигова, кроз Криву Реку и



преко Криве Паланке, води на Де (1191 м), да би с оне
стране данашње бугарске границе са Скопском Старом Орбијом спа- 
јала стару српску област Велбужд или Ћустендил, одакле пругом 
за Софију постоји једиа једииа иепосредиа веза Јужне Србије са

Музеј Ј\?Жне СрбиЈе Фот. д-р  B, С, Радобанобић

Сл. 7. — Једна планинека река Јужне Србије y водопадима и брзацима — Пена 
(Тетовска Бистрица) над излазом из Шар-Планине y Полог повише Тетова; прва 
електрификација Јужне Србије изведена je на овој реци (Тетовска електрична 

централа, којом je још и данас осветљено и Скопље).

Бугарском; наставком ове пруге ка западу, од Ћустендила и Ђује- 
шева преко границе на Куманово и Скопље, Бугарска би, сем онога 
преко Цариброда, Ниша, Куршумлије и Косова, и непосредно преко 
саме Јужне Србије могла добити излаз на Јадранско Море, 04



Скопља једним правцем Главном пругом Жосово, Пећ и 
a другим правцем узаним колосеком који треба да буде замењен 
нормалном пругом на Тетово и Одоцније продуженом и на 
Драч. Тиме, као и изградњом пруге на деоници од Битоља до Охрида, 
ако би ce затим ускоро успело са подизањем и саме 
-јадранске железнцце дуж старога Драчко-БитољскогПута од Охрида 
кроз Арбанију До Драча, као што већ претстоји даља изградња и 
довршење косовско-јадранскв железниг^е, од Пећи до Бара и Ко-
тора, Јужна Србија би двосшруко била спојеиа са Јадранским 
Морем. Тиме би преко њеног југозападног дела, око великих је- 
зера Охрида и Преспе, са јадранском обалом код Драча били преко 
Битоља везани чак и Солун и Цариград, Грчка и Турска; a поред 
тога преко Скопља, Велеса, Битоља и Охрида, на једној, и Скопља, 
Тетова и Охрида, на другој страни, овим старим римским путем 
била би са јадранском обалом код Драча везана и Софија, Бугар- 
ска, — чиме би географски положај Јужне Орбије, од саме при- 
роде одређен као транзитне земље првога реда, и поред напред 
означених политичкогеографских препрека и поремећаја ипак до- 
шао до још потпунијег изражаја.

Од Охрида и Струге, на овако значајној старој јадранско- 
-вардарској попречној комуникацији води низ Црни Дрим преко 
Дебра и Пишкопеје право ка северу, y правцу ове уздужне до- 
лине паралелне блиској арбанској обали, најкрака природна веза 
до Призрена, Ђаковице и Пећи y сливу Белога Дрима кроз Мето- 
хију и на тамошњем пролазу старе јадранско-косовске попречне 
комуникације. Али je ова меридијанска дримска, охридско-мето- 
хиска уздужна комуникација y своме средњем делу, између Дебра 
и Призрена (у овоме правцу ваздушном линијом од арбанске гра- 
нице на пресеку Црног Дрима до арбанске границе на пресеку Бе- 
лога Дрима б7‘/2 км), поменутом политичкогеографском препреком 
онемогућена, поред свега што je она за наш народ,. као једина 
ириродна веза између оба, Јужног и Северног Подримља, и сада 
као и y прошлости, од особитор значаја.

Најзад, поред свих ових многоструких прворедних саобраћај- 
них веза y досад побројаним главним правцима, Јужна Србија 
својим географским положајем располаже још једном комуника- 
цијом од особитог значаја. Сетџо.западиим. делом, преко Метохије 
и Косова Поља, она захвата и динарске пределе y области Gmape 
Рашке, најстарије колевке и првобитног уточишта средњевековне 
српске државе, с оне стране Рогозне и Новог Пазара, преко којих 
je, дуж старога Македонско-Босанског Пута,најближа веза̂  према
даљим динарским земљама на северозападу. Управо, кар што je 
на северу и северозападу, преко Скопске и Косовске Старе Србије, 
главном Моравско-Вардарском Удолином преко Кумановско-Пре- 
шевске Повије и њеним косовским варијантама кроз Ибар и преко 
Лаба од саме природе са Северном Србијом спојена y једну једин- 
ствену саобраћајну и осталу животну и културну целину, тако je 
Јужној Србији на тој истој страни још и преко Новопазарског



25

Оанџака и Старе Рашке на крајњем северозап^ду, самим и цело- 
купним њеним главним пружањем y напред истакнутом североза- 
падном или динарском смеру, такође од саме природе одређено да 
y томе правцу, према Босни са Херцеговином и према осталој 
Динареко-Јадранској Области као великој природној целини y 
нашој земљи, послужи као један од
праваг^а не само y опсегу околних српских земаља већ и y целој 
Југославији.

Тај саобраћајни правак, y дииарском смеру издуженом те- 
риторијом Јужне Србије управљен je ка северозападу, уз Вардар 
и Лепенац преко Еосова Поља низ Ситницу и Ибар, затим од 
реке Рашке између Уви,а и Tape као и низ Лим и Ћ,отииу, од 
којих су и све четири последње долине, између самих динарских 
венаца, упућене y истом северозападном правцу, да би читава ова 
вардарспо-косовеко-рашка уздужна комуникација преко горње 
Дрине одвела y Боену и Херцеговину, спајајући на тај начин, дуж 
старога Босанско-Македонског Пута, те две динарске српске земље 
са Јужном Србијом на југоистоку, a преко ње, саобраћајним чво- 
ром који ce разилази са Koeoea Поља,доводећи их преко главних 
комуникација и y још ближу везу и са другим двема околним српским 
земљама, са Сееернбм Србијом и Црном У томе главном
динарском правцу пружа ce не само Јужна Србија, својим сре- 
дишњим и северозападним делом сва уметнута и међузглобљена из- 
међу Северне Србије и Црне Горе, већ je το главни правац иг^еле 
Југоелавије, те отуда железничка пруга y истоме смеру вардарско- 
-ибарско-динареком уздужном комуникацијом, са Вардара преко 
Косова Поља низ Ибар према северозападу, преко Новопазарског 
Санџака према Босни и даље још увек неизгра^ена, мора бити од 
особитог значаја, како за Јужну Србију и Босну са Херцеговином, 
тако и за друге две околне српске земље на овој страни, Северну 
Србију и Црну Гору, као и за читаву осгалу Југославију. Сем 
овога општег, динарска пруга са Вардарапреко Новопазарског Сан- 
џака y Босну имаиизвестан специјалан значај за Јужну Орбију и 
Босну са Херцеговином с обзиром на њихов муслимански живаљ, 
који ce y тим српспим земљама као последњим остацима турске 
државе на овим странама највише одржао; дуж те пруге, коју je 
била започела још некадашња велика Турска, када je господарила 
све до oбaлâ Уне, онда изграђеном на једном крају вардарско-ко- 
совском a на другом санском железнидом, муслимани ових српских 
земаља биће y најближем контакту и као исламска верска зајед- 
ница и етничка целина, што им je потпуно загарацтовано неогра- 
ниченом верском толеранцијом њихове православне браће Op6â.

Ову еардарско-динарску пругу y правцу старога Македонеко- 
Босанског Пута, на линији Солун—Скопље—Сарајево, засад y 
многоме одмењује њена значајна варијанта која, место преко 
горње Дрине кроз саму Динарско-Јадранску Област њеном планин- 
ском директрисом ка северозападу, води еа Ибра даље кроз UIy- 
мадију на доњу Дрину a одатле преко старих српских босаи- 
ских области Соли (Тузла) и Усоре (Добој) на Босанску Крајину



(Бања Лука). To je новопројектована и увелико предузета
мална пруга: Краљево—Чачак—Ваљево—Лозница—Зворник—Ту-
зла—Добој—Бања Лука, која y ди спаја Јужну 
Србију са Севериом Србијом и Б Она својим главним ди- 
нарским правцем уједно претставл>а и југословенску
дужну железничку пругу. Ђевђелија—Скопље—Косово—Краљево
—Баљево—Тузла—Бања Лука—Суња—Цапраг—Карловац— Ново 
МесШо—Љубљана— Јесенице, која од крајњег југоистока до крај- 
њег северозапада Југославије (ваздушном линијом на удаљењу од 
границе испод Ђевђелије до границе уврх Јесенипд преко 920 км) 
пролази уздужно средином целе њене државне територије, ве- 
зујући непосредно и најкраћим путем y једну велику саобраћајну, 
привредну и одбранбену целину читаву нашу земљу. Тиме je гео- 
графски положај Јужне Србије, y осовини не само главне српске 
и средњебалиаиске меридијанске моравско-вардарске комуиика- 
ције већ и ове главне уздужне југословенске варда.рско-динарско- 
-савске железничке линије, и још једном дошао до изражаја као 
веома значајан, један од најважнијих y целој нашој земљи и на 
осталом Балканском Полуострву.

2. ГЕОГРАФСКА УЛОГА У ИСТОРИОКОМ РАЗВОЈУ НАШ ЕГ НАРОДА

Напред изложених особина географског положаја y склопу 
српских земаља, остале Југославије и Балканског Полуострва, 
Јужна Србија je већ од саме природе као основе за утицаје чо- 
века и културе имала веома значајиу и пресудну географску 
улогу y историском развоју нашег народа.

Између осталог, заједно са другим главним географским осо- 
биаама, од којих највише природним везама и упућеношћу y 
извесним одређеним правцима, који су условљени и омогућени не- 
коликим нарочитим облицима и погодностима рељефа и којима су 
y овој земљи y тим одређеним правцима изражене и прворедне 
особине географског спајања и прожимања, — ту je од првенствене 
и највеће важности њен централни полуострвски положај, око бал- 
канског континенталног језгра код Скопља и на вишеструком скоп- 
еком и косовском међусобном споју велике Моравско-Вардарске 
Удолине и њене главне уздужне средљебалканске меридијанске ко- 
муникације. Тим својим средишњим деловима, y области Косовске 
и Скопске Старе Србије, Јужна Србија обухвата и централну бал- 
канску хидрографску челенку свих трију главних полуострвских 
морских сливова, низ Бели Дрим ка Јадранскоме Мору, низ Сит- 
ницу и Ибар на једној и низ Прешевску Моравицу и Биначку 
Мораву на другој страни ка Великој Морави, Дунаву и Црпоме 
Мору, и низ Неродимку и Лепенац, Кумановску Реку и Пчињу, 
током Вардара ка Егејскоме Мору, те на тој трострукој главној 
скоро свудапољској вододелници средишњи делови ове земље уједно 
леже на широком и многоструком саобраћајном чвору ове главне 
уздужне моравско-вардарске са главном попречном косовско-мето- 
хиско-јадранском и другим уздужним и попречним балканским - ко-
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куникацијама. Својим северозападним делом, Новопазарским Сан- 
џаком, y области велике гтланинске висоравни Старе Рашке, која 
са динарских површи Старога Влаха има доминантан положај над 
западном половином Балканског Полуострва као и над самом овом 
средњебалканском меридијанском удолином и њеним главним по- 
пречним укрсницама, a исто тако и својим средишњим делом y 
области остале Старе Србије око Косова Поља и Скопске Котлине, 
— Јужна Србија je сва уметнута и чврсто међузглобљена између 
околних других главних ерпских земаља, Оеверне Србије, Црне 
Горе и Босне са Херцеговином. И, најзад* евојим југоисточним де-

М^зеј Јужне Србије Фот. д-р Б. С. Радођановић

Сл. 8. — Дојранско Језеро (148 м), једно од великих језера Јужне Србије на ље- 
ној јужној граници; поглед од Старог_ Дојрана према Беласици (1889 *м), на тро- 
међи према Грчкој и Бугарској, са чијег ce гребена диже »сила« (бура); рибар- 

ство и саобраћај на језеру »со кораб« y летње доба.

лом, Македонијом, y иределима великих котлина и планинских ма- 
еива средњег и доњег Повардарја и његових ивичних крајева y 
извориштима Црнога Дрима и Струмице, Јужна Србија захвата и 
области великих јужнобалканских језераи преко њих, с оне стране 
липије од Охрида и Преспе на Дојран, избија и на само Егејско 
Море, око Солупског Залива са Солунском Кампањом и осталим 
Македонским Ириморјем, као на свој природни отвор и завршетак.

И управо са те стране, са крајњега југа, онде где je, на из· 
лазу велике Моравско-Вардарске Удолине на Егејско Приморје,



Солунска Кампања са (Золунским Заливом прави природни Mêpiaè- 
так Повардарја и остале Јужне Србије; тамо исто-
риске, античке Макед&иије, на доњем Вардару, отуда Солуна 
и његове старе еловенске околине дедовине Дојчина добра ју н а к а , 
са плоднога додира етнографски свеже a културно жедне словенске 
масе са расно већ посрнулим и културно давно преоптерећеним грч- 
ким елементом — одатле je поникла прва словенска писменост и 
на тој писмености засновано прво словеиско
a тиме и прве основе словенске вигае не само старе
српске и оетале јужиословенске већ и свесловенске. Није то тек тако 
»случајно« дошло да између толиких других ближих, даљих и нај- 
даљих старих словенских области и земаља онога доба, y први 
освит словенске историје још одмах иза словенских насељавања 
широм Југоисточне, Средње и Источне Европе, ове основне 
словенске кулшурив Шековине, на којима je, иреко даљих теко- 
вина истих неимара и њихових следбеника, заснована и сва 
главна савремена еловенска г^ивилизација не само Јужних
или Балканских Словена већ и највећег дела од
обала Јадранског и Балтичког Мора на југу и северу Европе па 
сџе до обала Беринговог Мора и Тихог Океана на крајњем иетоку 
Ајзије, потекну зајвдно са првим словенским просветитељима све- 
том браћом Ћирилом и Методијем баш отуда са крајњега на- 

гЛегдјуга, од Солуна, еа главне јужне, варкапије Балкаи-
сКог Полуострва.. , ,
I ' У томе je прва и најетарија географска улога крајњега југа 

Јужце Србије, доњег Повардарја са осталом околином Солуна, као 
њене природне и старе словенске културне области y 
развоју ие само нашег иарода већ и већине свих осталих Словена, 
из времена када je Повардарје са Солунеким Приморјем чинило 
главну чеону културну и историеку етрану, не еамо остале Мо- 
равско-Вардарске Удолине већ и свега јужнословенског полуострв- 
ског труиа, према старој ВизанШији и њеноме делу Средоземие 

Областикао ондашњем главном 
цивилизације. Захваљују^и мирном и културно животворном до- 
диру на тој страни снажнога и свежег словенског елемента, који 
je дуж плодне и скроз проходне Моравско-Вардарске Удолине као 
нови вредни носилац културе тла захватио све до зидина самога 
главнога града на њеноме крајњем јужном изданкзт, и његовом та- 
мошњем присном criojy са високом византиском цивилизацијом 
онога доба, која je y самом Солуну сем балканском словенском 
језгру јако отстрањеног Цариграда имала своје најважније полу- 
острвско средигате, — ова два света словенека учитеља и ч апо- 
стола, који еу можда и сами били словенског пореила, јер су 
знали дакао »и eeu Солуњани добро говоре a уето још

обдарени и највишом византиском ученонгћу и најдубљом грчко- 
источњачком мудрошћу, учинили еу ондашњи еолунеки дијалекат 
етарога јужнословенскога језика општим црквенословенским је- 
зиком и отуда , садоњег Вардара, као најсшарији 
cèux Словена, преко својих ученика и следбеника, унели га y
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основе народне словенске хришћанске преко
ceux словенских земаља.

Тиме je географска улога ове иаше иародне обласши
на јужном крају Моравско-Вардарске Удолинс као једне велике
и јединствене природне целине y
нашег народа била и од општег јужнословенског и униеерзалиог 
словеиског значаја.

Са те исте стране, иза ових првих словенских културних оо 
нова које су овако темељно и широко поставили света солунска 
браћа Ћирило и Методије испред старих Солунских Словена са до- 
њег Вардара, y та рана времена словенског живота, и опет са ју- 
жног краја Јужне Србије, али сада из области двеју главних јужно-

Музеј Јужне Србије Фот. д-р B. С. Радобанобић

Сл. 9. — Преспанско Језеро (853 м), западна обала, y подножју кречњачке Га- 
личице, код залива села Коњског; поглед према острву Св. Петра, са чије je су- 
протне стране тромеђа према Арбанији и Грчкој; преко замагљених брда десно, 
источно од овог острва, на грчкој страни je Мала Преспа, на чијој je источној 
обали, на међи према овој, Големој Преспи, y селу Герману нађен најстарији 
ћирилицом писани споменик, док je на острву Аилу y Малој Преспи била прва 

престоница македонско-словенског цара Самуила.

балканских језера, са Охрида и Преспе, јављали су ce и даљи 
снажни импулси y историскомразеоју нашег иарода и осталих 
Јужиих Словена. У том je погледу област двају великих језера 
Јужне Србије,Охридског и Преспанског по ceojoj географ-
ској улози била не само од великог и дуготрајиог кулшуриоисгпо- 
риског већ и од веома сиажног иако крашкошрајиог полгштчко- 
историског значаја, далеиосежнијег и јачег, културним
дејством и последицама обухваШајући и највеће иајважније 
делове словенских земаља и народа, но ма које друго старо 
венско средигите.

По својој природи најлепши крај Јужне Орбије, 
ског и Преспанског Језера,чије су две надоредне котлине са свих
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страна уоквирене великим планинским масивима са неколиким ва- 
жним пролазима, поред свега што ce својим северним деловима 
налази на тако значајној старој јужнобалканекој гшпречној кому- 
никацији, као што je римски Егнациски Пут, претставља ипак 
знатно изолован котлинско-планинскиУ овој осамљеној
али довољно пространој и економски знатно издашној 
Преспанској Области, где ce још од досељења учврстило и имало 

своје главно језгро најважније старо македонско-словенско племе 
Брсјаци (Брзити), a где je било и веома значајних пресловенских 

културних основа још и из најстаријих времена, нашли су 
ници %i следбеници свете солунске браће словенских 

Ћирила иМетодиј a главно уточиште и за
-хришћански просветишељски рад на читавом Балканском или 
Јужнословенскб-Грчком Полуострву.

Након првашњег мисионарског рада на ширењу народног 
словецског хришћанства и заједно са тим прве словеноке 
сти, дотле само путем глагољице, међу старим Словенима Велике 
Моравске (данашње Чехословачке) и Паноније (данашње Мађарске 
и суседних предела), a иза смрти својих учитеља ових првих 
словенских апостола, овамо су на челу осталих следбеника свете 
солунске 6paLe просветитеља доспели Ћирилове гругсе
овеШих апостолских »свдмочисленика«, св. Климент и св. Наум. 
Од ових ce првоме, ев. Клименту, поред осталога, као животно 
дело нриписује и câMO млађе и савршеније словенско писмо ћирилица, 
данас као и од почетка y употреби код већине Словена, код Срба, 
Бугара и Руса, док je старије и примитивније словенско писмо, 
Злагољицу, које je овакво своје име још веома рано добило y Хр- 
ватском и Далматинском Приморју међу тамошњим нашим народ- 
ним борцима за народну словенску службу y крилу западне цркве, 
дао још св.Тгирило. И док je ce. Тсирило ову старију словенску 
азбуку, глагољиг̂у,којом су писани и први словенски, м.оравски и
панонски споменици, углавном самб сшилизовао, јер je онауствари 
y Солуну и његовој околини на. доњем Вардару још раније, 
преим тешњим додирима словенског становништва са високом 
визаитиском 1(<ивилизацијом, ирема грчком брзопису поникла и 
код Солуиских Словена била y употреби, дотле je ce. Климент 
ову млађу и убрзо иза његова доба главну словенску азбуку, ћи- 
рилицу, такође према грчкој азбуци као и према самој глагољици 
и уз ноее изуме и стилизоеања, и то свакако баш y оеоме крају, 
y Охридско-Преспанској Области, одакле, са Преспанског Језера 
потиче и најстарији,уопште преи датирани Кирилскч
сГкхменик (из 993 године), изноеа сам састаеио.

Тиме ce ne само оно прео, глагољско, еећ и оео друго и глаено, 
Кирилско слоеенскописмо, као и на њему засноваиа глаена сло-
еенскастара и саеремена писменост и култура од српске ја- 

дранске обале до бугарске црноморске и одатле широм деају 
континената Еероазије сее до крајње руске пацифичке обале, 
својим пореклом такође еезује за крајњи југ Јужне Србије, за 
МакедониЈу, прво за Солун џ доње Цоеардарје, друго за Охрид-
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ско-Преспанску Област. A тиме су, заслугом главних следбеника 
и носилаца ћирило-методске апостолске и просветитељске словенске 
мисије и школе свете охридске браће Климента и Наума, — за 
чија ce имена везују и најстарији познати манастири на обалама 
Охридског Језера, за прво y Охриду на северној a за друго под 
Галичицом на југоисточној обали, — иза оних нешто ранијих, 
основних тековина, од Оолуна и са доњег Вардара, сада на самоме 
тлу Јужне Србије, y области великих језера и Преспе,
створене и главне тековине на којима je хиљадугодишњом 
рилеком писменошћу од темеља заеноваиа и y потпуноети из-

Фот. Б. Басиљебић

Сл. 10. — На северној обали Охридског Језера (695 м), на истеку Црног Дрима 
из језера код Струге; ради заштите од језерских таласа, обале језерске отоке 
ограђене »буруном«; при сунчевом заласку, преко Јабланиде (2257 м) на граници 

Арбаније, струшки рибар испловљава на језерско ловиште.

грађена савремена словеиспа цивилизација ceux православних Сло- 
вена, Срба, Бугара и Руеа, a το ke рећи и y овом случају еећине 
Јужних или Балканеких Словена као и ceux осталих Словена.

Оем ових културноисториских, управо самих духовних основа 
y самосвојиој и еамоеталној народној словенској хришћанској 
култури већине Словена, по којој ce православни словенски на- 
роди и y писмеиости и y верском животуЧи^у духовној \иастро- 
јености одликују^од осшалих 1цркеом и писмом ^вгсше илијмање
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џолулатинизоваиих Словена, a чије прве и главне 
цџкле прв више од десет векова баги из ове наше на југу
са доњег Вардара од Солуна и са Охрида и Преспе од
них ееликих, језера,— изолована котлинско-цланинска 
ЏресИанска Обласш била je по својој географској улози и даље од 

великог значаја y и с ш о р и с к о м р а з  нашег народа и
Јужних Слоеена. Само нешто преко половине столећа иза тога
како je ce. Климент учинио Охрид
ц џ р д д џ о г х р и ш ћ а н с т е а  на Балканск a као такво 
il ïtpeuM џсходиштем савремене словеиске на њој

засноваив самосвојне словенске цивилизације уопште, оне без ла- 
тинскога руха и духа, без словенској души туђинске, римеки ујед- 
начене форме и дириговане садржине, против које ce на челу рта- 
рих хрватеких глагољаша и народне странке, a το ће рећи след- 
deiiHKâ још предћириличне основе народне словенеке писмености 
ii ^ултуре такође пореклом из ове наше области на југу, узалуд 
борио y крилу западне цркве наш велики хрватски народни äno- 
стол Гргур Нински, чији je првоборачки словерски дух са нашег 
Јадрана исто онако снажно као и бесмртност српских косовских 
јунака y наше дане надахнуо славнога И в а н а  М е ш т р о -  
в и ћ а; управо још пре истека обичног људског века иза тога 
како je наш велики охридски народни јужнословенски апостол 
и свесловенски просветитељ ce. Климент учииио Охрид и еџис- 
копском слоеенском столицом, једном од првих чисто сло- 
вецсциф епископијауопште, као ииза себе и рвога брата ce. На-

ума y оеој обласши осшаеио читаеулегију следбеника, неке три 
и по хиљаде одабраних ученика као народних словенских хриш- 
ћанских мисионара, црквених службеника и просветитеља, — онда 
je глаена област ееликих језера Јужне Србије, Охрида и Преспе, 
баш насамим тим . народним јужнослоеенспим и сееслоеенским 
културним осноеама, на духовним културним тековинама које су 
ce под поеољнимгеографским услоовде развиле и одавде зра- 
чиле, посшала и глаеним средишшемееома сџажног политичког
слоеенског покрета. Тада je највеће старо македонско-слоеенско 
племе Брсјаци, — који су равно на два столе^а пре тога на челу 
других старих словенских племена одавде y борби с Грцима опсе- 
дали câM град Солун, a које су на једно столе^е затим покушали 
и од словенске масе још недовољно асимиловаци стари монголско- 
турански Бугари као туђински завојевачи да као енажну и веома 
отгхорну словенску етничку групу раселе, — оеу изолоеану кот- 
линско-планинску језерску област учинило главним језгром само- 
сталне македонскс-слоеенске држаее.

После два неуспела узастопна устаничка цокушаја joiii одмах 
y другој деценији иза смрти великих словенских просветитеља 
свете охридске браће Климента и Наума, на пола столећа иза тога 
Брсјаци су на челу осталих племена старих Македонских Сло- 
еена најзад успели да протерају монголско-туранске, још уеек 
непотиуно пословењене старе Бугаре, да би одмах затим после 
сасвим. краткотрајног поновног потпадаН)а цод византиску власт



скоро Јвдновремеио бвлободили и првашњих својих
Грка. Тада je, најпре са емровишом на

острву Аилу посред језера Мале Преспе с оне етране данашње 
грчке граниде, — где je y селу на источној језерској 
обали изнад ииске пешчане пречаге на међи оба и
Големе Преспе, иађена надгробна плоча родитељима и
мога оснивача самосталне маке државе, чији 
старословенски натпис уједно претставља напред споменути 
рији ћирилскитекст уопште (из године), — a затим, поред
ове прве, и са другом, главном престоницом y светом 
вом граду Охриду на суседном великом језеру, y овој изолованој 
котлинско-планинској језерској области настало краткотрајно али 
велико и славно Самуилоео МакедонЦарство.

Онда je y о б л а с т и д в а ј у  великих јез Јужие Србије, Охрида
и Преспе,која je, на међи и додиру двеју различитих планинских 

система, старе родопске од источне и млађе шарско-пиндске од за- 
падне стране, са ceux страна иависоким пла- 
иинским бедемима, али која y исшо време владајош сшаром рим- 
ском главном јужиобалкаиском попречном комуникацијом са Ја- 
дранског на Егејско и Црно Море, на линији Драч—Охрид—Голема 
ЈЈрвспа—Солун—Цариград, са још више другихнапред поменутих 
важних варијаната y разним правцима, под воћсшвом племена 

Брсјакастворено једно ново јужнословеноко државно језгро. Оно 
je између свих државних језгара средЕвевековних јужнословенских 
држава било најближе средиштима високв византиске цивилиза- 

ције,y близини самога Солуна и на главноме Јадранско-Егејском 
Лутуy томе правцу ка истоку. Али ce истовремено према југу,— 

поред свега што je са те стране, y Јужној Македонији и Тесалији, 
племеиом Велегезићима и другим старим словенским досељеницима, 
који су ce утиснули међу грчке и романске староседеоце, било 
приличио заштићено, — ово наше старо државно језгро одмах с оне 
стране Бистрице и Тесалије већ налазило и y суседству главне ет- 

ничке спагв ондашњеВизаитије, старе ма да je и она све
др краја Пелопонеза старим словенским досељеницима још увек 
наишроко такође била прошарана. И, најзад, иако je на западу и 
југозападу, y Арбанији и Епиру, племеном Војунићима, свакако са 
главном облашћу на Војуши, као и другим тамошњим словенским 
етничким мањим групама не само архаичних старословенских већ 
претежно новијих српских језичних одлика, такође било прилично 
заштићено, — охридско-преспанско државно језгро je и на тој страни, 
као и према југу и југоистоку, такође било y близини периферије 
глссвне и компактне јужнослоеенске етничке масе, овамо чак и 
недалеко од њене етвографске границе према арбанашким, елашким 
(арумунским) и саракачанским (елашким — грчкога гоеора) ста- 
новиицима арбанско-епирских планинских и приморских предела.

Таквим културним,етиичким, геополитичким и уопште гео- 
графским положајем онога доба, али пре свега пред самим epa- 
тима, испред богате трпезе али и на првоме ударцу, онда ко- 
дико високо културне толико још увек и веома снажне -

Споменица дбадесетпетогодишњице ослобођења Србије 191?—19£7
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тије, охридско-преспанспо државно језгро нашег макар и
поред свега брзог и далекосежног успеха његових снажних и 
турно дораслих носилаца јужнословенске — прве
југословеиске идеје на Балкану — самим својим географским усло- 
вима и улогом није могло опстати нити испунити овако ши- 
роко и далековидо постављене политичке захтеве y историском 
развоју нашег народа и осталих Јужних Словена.

За најкраће време ово иово јужнословенско, македонско-сло- 
венско државно језгро, иолишичпи млађе али културно, већ због 
самих напред поменутих географских услова, и старије и на- 
предније од ceux осталих старих држајезгара Јужних Сло- 
вена, окупило je око себе y једну велику државну целину многе 
ближе и даље балканске области: на овој, српској страии оба По- 
дримља и цело Повардарје без Солуна, Тесалију, Епир и -
нију са Драчем, такође Зету Оамуиловог зета српског дукљанског 
кнеза св. Јована Владимира и свв осШале ондашње распарчане 
српсже земље заједно са Рашком и Босном; a на другој, бугарској 
стрсти за неко време чак и саму праву Бугарску, с оне стране 
велике родопске масе и балканског планинског лука, a са њоме и 
скоро целу осталу источну половину Балкаиског Полуострва, 
без Тракије са Цариградом и Егејским Приморјем, да би ce њеним 
већ општепризнатим царским државним именом и титулом, још пре 
но што je и њу захватило као и после њеног губптка, ради леги- 
тимности новооснованог јужнословенског царства послужило, исто 
онако као гато су савремено му старо византиско, на једној, и онда 
основано ново немачко царство, на другој страни, иако далеко и 
без везе са старим Римом, онда и за дуго иза тога носила држ;ав- 
ним правом и традицијом освештано име и титулу »Римско Цар- 
ство« односно »Свето Римско Царство«, прво све до своје пропасти 
a друго и до почетка прошлог столећа.

Али je ово Самуилово велико јужновловенско царство, које 
je имало своје прво уточиште и главно средиште и језгро y изо- 
лованој Охридско-Преспанској Области y изворишту Црнога Дрима, 
— да би из овога скровитог котлинско-планинског језерског предела 
напред означеним попречним путевима ка блискоме Повардарју 
завладало целом Моравско-Вардарском Удолином a преко ње бочно 
захватило и обе половине балканског јужнословенског полуострв- 
ског трупа, док je низ ток Црнога Дрима од његова истека из Ох- 
ридског Језера уздужним меридијанским Охридско-Метохиским Пу- 
тем захватило оба Подримља a даљим попречним путем, низ главни 
Дрим, продрло и y Дукљу и осталу познију Зету, — услед напред 
означеног периферног географског и етиографског положссја свога 
главног државног језгра, скоро на
словеиског полуострвског трупа, као и због најближег домака ви- 
зантиској снази и сили, њеној грчкој етничкој области и њеноме 
главном приморју са Солуном, било, иако славно и као
државна творевииа, само једна краткотрајна епизода y поли- 
тичком и етничком формирању нашег народа и осталих Јуж- 
них Словена. Са oecmo изложеним ч угроженгт главним држав-
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ним језгром, a поред тога, иако на главноме попречном још старом
рпмском Егнациском Путу и његовим попречним и уздужним кра- 
цима који одавде полазе, ипак сасвим изван главне и за све околне 
балканске области једиио потпуно доминантне и 
средњебалканске м е р и д и ј а н с к е у  дуж Вардара и Mopaee,
није било ни онда ни доциије никак довољио сигу 
них геополитичких услоеа да би ce oeo велико
венско Царство могло дуже одржаШи. И стога je овај покушај, 
— поред свега што снажно доказује колико су Брсјаци и остали

Музеј Јужне Србије Фот. д-р B. С. Радођанођић

Сл. 11. — Главна језерска варош Јужне Србије — Охрид, део вароши на охрид- 
ском хриду између дела старе тврђаве званог Готва Порта (797 м), где je испред 
ове градске капије на заравни хрида црква Св. Климент са моштима охридског 
просветитеља, и катедралне цркве Св. Софије (IX век) над језерском обалом, a 
где je била главна престоница македонско-словенског цара Самуила и столица 
његове патријаршије, доцније архиепископије; под црквом, на самој језерској 

обали (695 м), охридска кућа типа језерске полусојенице.

стари Македонски Словени, који су онда као и јот од свете 
солунске као и од свете охридске браће били кулшурно. исиред 
ceux осталих Јужних Словена, y оно доба имали еелике епшичке 
снаге и високог политичког смисла, — услед самих датих географ- 
ских услова главног државног уточишта, средишта и језгра, пре 
истека пола столећа од почетка овога државног стварања најзад 
коначно пропао. Ma да je тај покушај по своме замаху и опсегу 
од самог почетка, најпре протеривањем бугарских завојевача (969),
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a онда и поновним ослобођењем и из византиског ропства (976), 
био од необично великог политичксг значаја за све Јужне Словене, 
ипак je убрзо иза кулшгаације државног развитка још за живота 
самога свога творца цара Самуила, његовим поразима y борби 
протцв блиске Византије најпре y Тесалији (996) и код Скопља 
(1002) a онда и катастрофом на данашњој српско-бугарско-грчкој 
тромеђи Беласици (1014), — која je y борби с Грцима по после- 
дицама погибије равна познијој скоро четири века млађој српекој 
маричкој (1371) и косовској катастрофи y борби с Турцима (1389), 
— јако посрнуо и ослабео, тако да јеславно Самуилово Македонско- 
Словенско Царство убрзо иза његове смрти (одмах после погибије 
своје војске на Беласици, при самом повлачењу, умро од туге y 
познијем Марковом Прилепу) сасвим пропало (1018).

Али тиме особита географска овога крајњег југозападног 
дела Јужне Србије, изоловане Ох Области, y 
историском развоју нашег народа и осталих Јужних Словена ипак 
још није била сасвим запечаћена. Са богатим хришћанским, само- 
својно-словенским културним традицијама још од свете охридске 
браће Елимента и Наума, за време
венског Царства ова осамљена котлинско-планинска језерска област
као главно државно језгро уједно je, насупрот двема дбтадашњим 
балканским патријаршијама, грчкој и бугарској, постала 
'средишше самосталие словенскенародие г^ркве за највећи део
Балканског Полуострва, еапатријарашком столицом најпре y

;првој царској престоници наострву Аилу на језеру Малој Пре- 
спи, a доцније y главној царекој престоници y светом Климеито- 
' вом граду Охриду.

Па и када je Самуилово велико јужнословенско царство после 
краћега века y борби с Грцима пропало, његова самостална na
po дна словенска црквена организација, Охридска 
изгубивши под Византијом своју дотадашњу титулу патријаршије, 
ипак je и даље остала, чак и толико дуго да je далеко иаджгшела 
и све шри остале старебалкаиске главне државе, византиску,

бугарску и српску, да би накои осмовековног самосталног духов- 
ног живота, при своме еопственом животном крају (1767), доче- 
кала увелико опадање и прве зиаке пропасти ii саме доскорашњв 
велике туроке државе на Балканоком■■ Полуосшрву. За време цара 
Самуила ова његова самостална народна словенска црквена орга- 
низација са главним средиштем на Преспи и y Охриду обухватала 
je y опсегу његове велике државе скоро све дотле организоване 
хришћанске епархије: на северу до Београда, Срема и Браничева; 
на западу до Черменике (у средњој Арбанији), Зете и. Рашке; на 
истоку до Видина, Средца (Софије), Велбужда (Ћустендила) и Раз- 
лога; и на југу до Србице (Сервије) с оне стране Бистрице под 
Олимпом, до Тееалије, Епира и Јужне Арбаније. Потпадањем под 
Византију, иза пропасти Самуилове државе, самостална народна 
словенска архиепиекопија y Охриду изгубила je све епархије јужно 
,од Орбиде и оетале БЈгетрице, којих ce понова дочепала грчка па-
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Сл. 12. — Још живи остаци средњевековне градске културе y Јужној Србији — 
главна одлика Охрида, где je најбоље очувана јужносрбијанска варошка архи- 
тектура старога јужнобалканског, византиско-медитеранеког типа; једна улица y 
Охриду, од главне чаршије кроз старо подграђе ка граду на врху охридског 
хрида, тесна и сеновита, где су карактеристичне старе куће са горњим катовимд

наднесеним над доњим.



тријаршија y Цариграду, à исто тако изгубила и епархије на 3ä- 
падној, арбанској страни, које су ce понова прикључиле арбанској 
митрополији y Драчу. Доцније, ширењем бугарске и српске средње- 
вековне државе на рачун посрнуле Византије, Охридска Архиепи- 
скопија изгубила je и све епархије даље на истоку и северу, све- 
дена y она времена само на територију између Охрида и Струмице, 
Пелагоније и Орбице. Али je од најезде Турака, заједно са њихо- 
вом државном експанзијом преко Балканског Полуострва, ова стара 
самостална народна словенска црквена организација y Охриду, 
потпавши рано под турску власт, понова све више ширила своју 
територију преко раније своје духовне области, захватајући све 
веки и већи број епархија на рачун трију околних патријаршија, 
грчке y Цариграду, бугарске y Трнову, a највише српске y Пећи, 
па чак и прелазећи далеко изван њихових граница. И тако je 
Охридска Архиепископија пре обнаељања Пећке
(1557) y своју духовну православно-хришћанску област са главним 
средиштем y Охриду обухватила не само сву Немањићку

Србију, заједно с Арбанијом, a онда још и Босном и Херцегови- 
ном, Далмацијом и Исшром, већ и преко доњег Дунава Влашку 
са Молдавијом y данашњој Румунији, a преко Јадраиског и Јон- 
ског Мора имала ceoje православне епархије чак и y самој сред- 
n>oj и јужној Италији, од Абруца преко БазиликаШе до Еала- 
брије, као и на суседним с оне стране Месинског Мореуза главним 
средоземним острвима, италијаиској Сицилији и данашњој ен- 
глеској Малти.

Тиме ce Охрид с осталом облашћу двају ееликих језера на 
југозападном крају Јужне Србије, поред тога што je својом зна- 
чајном географском улогом y историском развоју нашег народа 
још раније био дао приносе од трајне историскокултурне као и од 
повремене али знамените историскополитичке вредности, истиче не 
само као најстарије већ и као једно од најважнијих духовних 
културних средишта y ранијем животу нашег народа и осталих 
Јужних Словена, као и некадашње културио
средиште и много ширих и даљих области изван Балканског 
Полуострва, па за извесно ереме чак и иа самом иепосредном 
шериторијалном подручју велике и силне заподие

Међутим, поред свега тога, као што ce Охридско-Преспаиска 
Област из напред наведених географских узрока није могла 
жати као наше македонско-словенскои уопште старо јужно-
словеиско држаено уточиште, средиште и језгро, већ je оно на 
истеку пола. столећа,..дакле. y опсегу само једног. просечног чо-
вечјег века, y 6ορ6ιι с Грцима подлегло и пало, тако je ucmo оно 
и као исконско наше народно, јужнословенско и 
хришћанско духовно и просветитељско средишгпе, из исших гео- 
графских разлога, y току времена, истина тек после вишевековие 
борбе, и опет с Грцима, најзад ипак такође подлегло и пало. 
И док je y ΰ ρ β Ο Μ  случају само политички оборено, дотле je y 
оеоме другом случају, грчком културном екепанзијом и познатом 
лукавошћу и грамзивошћу која не познаје границе, y светом сло-

ê à
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венском Климентовом граду Охриду и из народних етничких
и културиих осноеа најзад скоро и шемеља порушеио. Јер je
Охрид од прве и главне чисто просветитељске жиже

М^зеј Јужне Србије Фот. д-р B. С. Радобанобић

Ол. 13. — Као и y самом главном граду, Охриду, тако и по селима Охридско- 
ГГреспанске Области свуда су видни сведоци једне старе више културе —- тип 
сеоске охридске архитектуре, где су најчешће камене куће; једна таква кућа y 
селу Вишње, y Струшком Дримколу, где ce старо српско становништво одржало 
и поред надирања Арбанаса са свих страна; кућа je зидана од тесане сиге, од 
које су исклесани и оквири око прозора, уметнички украшени — рукотворина

самих овдашњих сељана.

из времена свете охридске браће Елимента и Наума, затим и ве- 
ликог духовног јужнословенског културног средишта Самуилова 
доба, најпре y дуготрајиоме визанширопству, a после обнов-



љеног слободног политичког живота и словенскб и ерпскб KyjhyjpMö 
и етничке регенерације од Душанова до Маркова доба, падом старе 
српске државе на југу, понова и y ропству,
имајући на престолу ове евојенекада чисто словенске патријаршије 
и архиепископије и на челу њених епархија, као и по појединим 
манастирима и црквама, све више и најпосле све саме овејане Грке, 
y задњедоба живота Охридске Архие већ. био 
изгубио cmapo словенско кулшурно обележје и првШбпио ce y грчко
културно средиште. Колико су грчки дух  место словенског, грчка 
писменост место старе и главне словенске која баш одавде потиче, 
и уопште грчка култура, још од краја XV века, — када, при ра- 
није обновљеним старим словенским и дотле још сачуваним срп- 
ским културним традицијама и настојањима, одавде сијају и по- 
следЕви већ скоро помрачени зраци словенске писмености, јер je 
онда охридски архиепископ Доротеј био нарочито довео и држао 
код себе Кратовца Димитрија ђака да би му са грчког преводио на 
српски велики црквени устав за потребе његове цркве, — па до 
укидања Охридске Архиепископије и доцније под Цариграцском 
Патријаршијом све до друге половине XIX века били y Охриду 
дубоко завладали, показују неколико следећих примера: 1860 г о  
дине један Охриђаиин, између толиких других погрчених, на
грчком језику објављује прерађену једну велику нашу на- 
родну епску песму из ових крајева, да би га »Атински универ- 
зитет« признао »најбољим грчким песником после Хомера«; око 
1870 године, и поред тога што je y Македонији y нашем народу 
већ увелико било настало словенско буђење са снажним отпором 
против грчке цркве из Цариграда, y Охриду ce ne на грчком 
већ и на самом нашем језику, иа тамошњем нам иародиом ди- 
јалекту, писало »грчком азбуком«, место старом и готово општесло- 
венском ћирилицом на којој je некада из Охрида потекла и прва сло- 
венска књижевност на Словенском Југу, па су онда на тај начин, 
грчким писмом na нашем језику, тамо издаване чак и » 
исправе«; и, најзад, y међувремену ове деценије, иза које ce тек 
Охрид понова почео словеиски да буди, док je дотле скоро савбио 
изгубио оно искоиско словенско које je одавде некада
зрачило преко ceux словенских зе, карактеристичан je »при- 
мер сукоба y охридској цркви 1867« годшге: ' »Када cÿ, y доба по- 
крета за словенским богослужењем, неки родољуби почели y цркви 
појати на словенском језику, осгали охридски грађани бучно су 
протестовали, јавио су y цркви исмевали словенско богослужење 
и захтевали да ce и даље поје грчки«. Колико je y томчпогледу 
остали наш народ y Маквдонији био далеко од сличних туђин- 
ских, грчких утиг^аја, чија je несловенска и антисловенска к о  
прена скоро сасвим покрила некадашњу сјајну словенску просве- 
титељску жижу светог Климентовог града, најбоље показује један 
запис под фреском свете солунске браће Ћирила и Методија y 
цркви y Кавадарцима: »ћ^ко лпостфлокт̂  единонаракши и слокенскиутк 
странт! учитчли Кнриле и М«тод1е, БФг«>мудр1И владику ßcl’yTx, длолите всл 
ШЗН1КН СЛФВ6НСКВ1а\ утверднти BTi ПрДВ0СДЛБ1И И еДИНФЛ\ИСЛ1И, умир!ти лмрт̂
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H спасти д8шн нашА:— 1878. nfNTs. 23.« Овај запис заједно са ликовима 
првих словенских просветитеља, којим je тачно на недељу дана 
пре потписа берлинског уговора (13 јула 1878), тако значајног за 
темељне промене дотадашњег стања на Балканеком Полуострву, 
украшена скромна црква овог средишта Тиквеша крај средњег 
Вардара, показује како je међу верницима ие само на селу већ и 
y граду раније Охридске Архиепископије словенска мисао и поред 
грчког иегативног утицаја преко Охрида поеледљега доба, a онда 
y духовном ропству саме Цариградске Патријаршије, била 
y нашем народу па југу до краја Па но само тамо, 
већ и y непосредпој близпни Охрида, изван самога главног града, 
стара словенвка оенова бнла je y самом проотом народу y питпу- 
ноети сачувана: тако y селу Вранишгу ниже Сгруге, које ce y 
српским споменицима средњега века спомнње као Струга Врани- 
ска, y новој цркви Св. Николе, y близинн средљевековне цркве Св. 
Богородиде и њенога околног земљишта под именом »Краљеви За- 
гони«, приликом зографисања на јужноме зиду, крај самог архи- 
јерејског пресгола, a из времена подизања цркве, 4 маја 1868, 
главно почасно место задобили су ликови трију српских владара, 
сваки са круном на глави под крстом, са крстом y десници и скип- 
тром y левици, између којих je први стми крдл ©тефан-к (Стеван Де- 
чански), другрг с: HPTi Оурош к (цар Урош) и трећи ctlih кралт* Лазарау 
(кнез Лазар), што све показује колико je y самој Охридско-Пре- 
спанској Области изван непосредног грчког градског утицаја из 
ове старије наше царске престонице на југу, из Охрида, била 
очувана не само стара словенска већ и српска традиг^ија, чак y тој 
мери да je косовског владара-хероја, од кнеза, y северним кра- 
јевима v/i'pa, овде светим краљем проглаеила; онако као што ce 
код нашег народа y Јужиој Србији и косовеки јунак Милош 
Обилић слави не само као херој eek исто Шако и као правгс све- 
тса^-мученик, као што je његов лик y цркви Св. Спаса y селу Ку- 
чевишту, y околини Дугпановог царског Скопља, живописан та- 
кође y овоме међувремену, 1860—1870, поред ликова »Св. Симеона 
србског Немање«, »Св. Саве србског«, из рапијег, и »Стефана Ду- 
шана цара србског«, »Св. Данила архиепискогга србСког«, »Св. Ла- 
vBapa цара србског«, из истог времена, изображен и обележен као 
Ο: Μ ηλοιιιή  OKÏaâiib..

И оно грчко помрачење славнога још старог иам словонеког 
Охрида y задње доба његоЕа ропства под Турцима, као и пролаз- 
ност некада тако значајие географеке улоге целе Охридеко-Пре- 
спанске Обласши као држаеног и културног средишта y истори- 
ском развоју нашег народа и осталих Јужних Словена, чему je 
поред осталих географских узрока главни разлог y периферном. 
географском и етнографском положају читаве те крајње југоза- 
падне области нашег народа према Грчкој и Арбанији, — све Шо 
показује: да ее na западној, српској половиии Балканског Полу- 
острва морало још врло рано, знатио пре и од овога охридеко- 
-преспанског, јавити једно друго главно , средиште и
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језгро за стварање српске и јузкнослб на територији
y оно доба још увек велике и снажне старе Византије. Али je το 
државно уточиште морало бити још више изоловано и отетра- 
њено, теже ириступачности и веће
византиске снаге, a да je yисто време и само главно етничко 
јвзгро нашег иарода на овој страни или бар довољно удаљено од 
његових етнографских граница.

Област оваквих географских услова према датоме 
ком захтеву, сасвим самониклоги самоснажног рођења самостал- 
ног државног живота нашег народа посред старога Византиског 
Царства — то je била и опет једна област данагиње Јужне Ср- 
бије: некадашња Рагика на њеноме крајњем северозападу. Сва из- 
ван великих удолина и отворених предела, y пределу највиших ви- 
соравни динарске планинске системе све до њенога судара са ста- 
ром родопском масом, на ономе пространом развршју између ма- 
CHBâ и гребенА Копаоника, Рогозне, Мокре Горе, Проклетиј§, Комова, 
Сињајевине и Дурмитора, — област сшаре Рашке доминира иај- 
већим делом западне и иначе поглавито планинске половине Бал- 
канског Полуострва, истовремено и самом његором 
меридијаиском удолином с Мораве na , као и са њоме
укрштеном главиом попречном средњебалканском удолином с 
Kocoea на Јадран.

У томе језгру динарских Срба и осталих старих Словена 
тако простране и издвојене доминантне планинске области западног 
и средишњег дела Валканског Полуострва, са необично виолентним 
етничким особинама кроз сва времена познијег историског развитка, 
настало je осииеање прее српске старе државе још на самом по- 
четку IX  века, дакле на читаво једно и пб столеће раније од ства- 
рања некадашње Самуилове државе y охридско-преспанском др- 
жавном језгру, да би доцније по своме главном граду y котлини 
данашњег Новог Пазара, по Немањића Расу, била названа Рашком. 
И тек са овим, рашким или српским примарним уточиштем као 
оснОвним државним средиштем и језгром, такође на тлу данашње 
Јужне Србије, могла je y средњем веку, преко повољних географ- 
ских услова и самога првог језгра и свих околних ближих и да- 
љих ерпских области, доћи до пуног израза стваралачка иацио- 
Пална, иолитичка и културиа снага нашег народа, да би са тога 
северозападнога краја Јужне Србије, од старога Раса, поступним 
развитком, y њеној средишњој области, на двогубом споју Mopae- 
ско-Вардарске Удолине код Скопља, стара српска држава до- 
стигла пулминагџсју политичког и кулшурног развоја, као и y 
новије доба ослобођењем из турскога ропства и читаве Моравско- 
Вардарске Области дочекала и саму гл,авну обнову свога рачијег 
државног жиеота, a одмах иза тога на овим старим и новим те- 
мељима постигла стварање и данашње нам југословенске државе.

На тај начин, поред оних тако важиих и далекосежних, прво- 
битних и општезначајних културних основа, које су најпре потекле 
са крајњега југа Јужне Србије, од Солуна са ушћа Вардара, a 
одмах затим и дограђене на њеноме блиском југозападном крају,
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ÿ cfleTOivi Климентовом граду Охриду îia великом језеру y изворишту 
Црнога Дрима, као и поред великог прилога нашој ћародној про- 
шлости и култури и саме области великих језера Охрида и Предпе 
на територији некада великог и снажног старога словенског плбмена 
Брсјака као главног уточишта, средишта и језгра краткотрајног 
али великог и славног Самуиловог Македонско-Словенског.Дарства 
и његове дуготрајне самосталне словенске црквене организацфе 
Охридске Архиепиекопије, — Јужна била je најпре својгш
северозаиадним и затим средитњим од старога
Раса преко Пећп и Косова до Куманова и Скопља, a онда и свом 
осталом својом територијом на југу, преко Прилепа и Битоља 
све до Кајмакчалана, по географској развоју
нашег народа, колико y прошлости толико и y садагањости, и 
од још већег, непосреднијег и ближег значаја.

Особита географска улога Јужне, Србије као чдлине y раз- 
витку нашег народа, државе и културе изразила ce тим путем 
y обема главним ерама нашег нагџшпалног стрвмљења и држав- 
ног сШварања: и y старијој, српској,и у савре

, У старијој, српској ери нашег народног живота била je 
Јужна Орбија и câMO прво исходиште и глаена област y раз- 
витку српског народа и стварању старе српске државе и кул- 
шуре. Са најстаријом колевком српске средњевековне државе y 
своме северозападном крају, y скровитим брдским и шумовитим 
пределима велике динарске планинске висоравни Старе Рашке, y 
области доскорашњег Новопазарског Санџака, на горској висији 
око дубоких и жупних долина peKâ Tape, Ћотине, Лима, Увца и 
Рашке, a између околних долина горње Дрине, Пожешке Мора- 
вице, Ибра и Дрима, Јужна Србијаje пружила прво уточиште 
и поставила основне темеље и y иајранијем српском наг^ионал- 
ном и државном формирању. У своме даљем органском развоју 
на тлу старога Византиског Царства, a y области још од досељеља 
распарчаних српских племена и жупа, српска средњевековиа др- 
жава je поступним проширивањем овога свога примарног и цеи- 
Шралног, рашког националног и државног језгра, са првим почет- 
ком стварања независног државног живота на читаво једно и пб 
столеће пре оснивања онога секундарног и периферног као и ма 
да великог и снажног a ono ипак краткотрајног охридско-преспан- 
ског државног језгра, — особито доцније од коначног припајања 
Рашкој и суседног нешто млађег иако периферног али са насло- 
иом иа само море ипак трајног с.рпо.ког државиог језгра Зете, — 
све више и.све јаче избијала да би једном већ. и сасвим прева- 
лила из ове своје одасвуд самом природом заштићене велике пла- 
нииске тврђаве СтареРашкеи Зешских Брда. Онда cè она
минантне динарске планииске висије CiCiape Рашке, са главиим 
државним средшишем y некадашњем Раау изнад данашњег Но- 
вог Пазара на реци Рашкој, убрзо проширила и преко околиих 
нижих и питомијих предела, да би и преко саобраћајно изван- 
редно значајног централног балканског хидрографског чвора око
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Косова Поља, одмах y суседству старога Раса преко високе Рогознб 
и некада тврдога Звечана изнад данашње Косовске Митровице, за- 
хватила плодније и за културу повољније области y околним по- 
речинама свих трију главних балканских морских сливова* y По- 
дримљу, Поморављу и

На томе путу сједињавања расиарчаних српских и осталих 
старих словеиских племена и жупа иа тлу посрнулог и све сла-
бијег Византиског Царства, — где су она,поред повремеиих византи- 
ских војних похода, не само y средишњим, низинским, већ и y  запад- 
ним, планинским пределима Балканског Полуострва онда чбсто била 
изложена и монголским претурским најездама из периферних степ- 
ских области, старих тек упола пословењених туранских Бугара са 
балканског североистока и угрофинских Мађара са пансшског се- 
вера, — српска средњевековна држава ce са овог свога високог 
планинског двојног државног језгра Старе Рашке и Зетских Брда, 
поред још ранијег спуштања према суседним долинама река Босне 
ii Неретве, око којих ce онда y  средишњем делу динарске планин- 
ске системе стварају и секундарна и периферна српска државна 
језгра на западу, Босна и Херцеговина,, најзад разлила и преко су- 
седних нижих и отворениј их долинских и котлинских предела y  
централним деловима Балканског Полуострва. Тиме je, после рани- 
јих још одмах иза првог рашко-зетског државног спајања y више 
махова привремено оствариваних тежња, стара српска држава и 
одавде коначно сузбила ослабљено Византиско Царство и преко до- 
л и м  Ибра и Лаба, Биначке Мораве и Лепенца, као и котлина Ко- 
сова Поља и Мегохије, yиеколико узастоГших етапа коначио ce 
учврстила y главним долииама Мораве и , чије две ee-
лике долине и поречиие, заједничком двогубом меридијанском 
средњебалканском удолином преко пољских развођа прешевског и 
косовског, као и троструком лонгитудиналном комуникацијом, преко 
Прешева. преко Лаба и кроз Ибар, скроз напреко дуж средине 
г^елога јужнословенског полуоетрееког трупа од тада стално и 
непрекидно садрже и главиугеополитичиу осовину y урлокупиом 
српском историском развитку.

И тада je, y доба Дсуллшнације поступног али упорног и 
истрајног српског дро!савиог стварања, од 1282 године, на преко 
четири и ito столеМ иза првог рашког државног зачетка, Јужна 
Србија својим средишњим делом, око Скопске КоШлине на горњем 
Вардару, пајзад коначпо чинила и главно језгро српског средње- 
вековног краљевства и царства Немањића, да би y . њеном on- 
дагањем и даиашшем најважнијем средишшу, ■ била и
главна престоница етаре српске државе и главно ргњишше старе 
cpiicKe културе. Онда je, на врхунцу српског државног развитка 

y доба Душановог Српског Царства, Скопље било 
велике моравско-вардарске и егејске државе, која ce од Београда, 
са средњег Дунава око ушћа Мораве, са доње Дрине и Саве, преко 
Поморавља и Повардарја са доњим Пострумљем, простирала све до 
саме мочварне делте на yniky Вардара испред зидина грчкога Со- 
луна са ввеговом заосталом грчком околином y Каламарији и на
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Касандри, a место самога Солунског Залива господарећи Орфан- 
ским Заливом, на излазу струмске варијанте великог Моравско- 
Вардарског Пута иреко Сереза, као и читавим осталим Егејским 
Приморјем од Волоског Залива с оне стране Олимпа и Тесалије,

f

Sk «

copt
Клише Ckonckor научног друштђа

Сл. 14. — Државна застава С р б и ј е  ( S e r v i a )и грб њене главне престонице града 
С к о п љ а  ( S c o p i )  за време Душана као краља, из 1339 године, приказани овим 
цртежем на портолану (поморској карти) шпанског морепловца Анђелина Дулсерта 
из Каталоније, чија je једна краљевска принцеза, на три године пре тога, била 
намењена младоме српском краљу са Вардава за женидбу (Соловјев, y Гласнику 

Скопског научног друштва, XV—XVI, 1936, стр. 347).

на граници млетачких и каталонских поседа y средњој Грчкој, па 
све до Кавалског Залива испред ушћа Месте, на граници старе Ма- 
кедоније и Тракије, Алц je истовремено ова главџџ стара cpiicna
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држава, y јужном и југоисточном продужењу Босне као посебне 
српске динарско-планинске државе с оне стране горње Дрине, 
и динар ско-јадр анска и средоземна пружајући ce дуж 
средње јадранске балканске обале старим српским Зетским При- 
морјем од ушћа Неретве све до ушћа Дрима уврх Медовског За- 
лива, изузев слободни наш приморски град Дубровник, a од Ме- 
довскрг Залива дуж јужне јадранске балканске обале y Арбанском 
Приморју и до Отрантског Канала, изузев анжујски Драч, и, најзад, 
дуж целе остале јонске балканске обале, изузев анжујски Крф и 
неколико других острвских и приморских тачака, све до Патраског 
Залрва, на самим вратима Кориитског Залива, далеко с оне стране 
Арбаније и Епира, до самих обала Акарнаније и Етолије наспрам 
Пелопонеза, изилазећи тиме онда и на отворену пучину самога 
средњег дела Средоземног Мора према јужној Италији.

Али, тада са главним државним језгром и средиштем y сре- 
дишњем делу Јужне Србије, поред Скопља као главне српске' 
царске престонице потпуно г^еншралног територијалног положаја 
y г^елој држави, гсстовремено и на њеној средишњој уздужној 
осовини као моравеко-вардарске и егејске државе на самоме дво- 
струком рачвању великога Моравско-Вардарског Пута из Скопске 
Котлине преко Прешева и преко Косова Поља, —Душаиово Српско 
Царство и као динарско-јадранска и средоземиа држава имало 
je y исто време своје главно хришћанско духовно средиште не 
овамо y самој Моравско-Вардарској Удолини већ изван ње, y Пећи, 
y самојводопађи Дрима и Јадранског Мора. Оно ce тамо нала- 
зило на староме Зетском Путу, који je y више кракова, од ста- 
рога Раса преко Тутипа, од Звечана преко Рудника, од Приштине 
кроз Дреницу, од Штимље преко Дуља и од Окопља уз Лепенац 
и преко Сиринића и Средске, пепосредно доводио y област Мето- 
хије и одатле као на западним странама, y трговачким Млецима и 
папскоме Риму, добро иознаша Via di Zenta, кроз удолину Дрима 
као најкраћи попречни пут до јадранске обале одводио y Зету и 
на Зетско Приморје. Отуда, док je Скопље као сама царска српска 
престоница било главно средиште ондашњег царства као моравско- 
-вардарске и егејске државе, са главном чеоном страном према 
Егејскоме Мору и ондашњој Византији, дотле je Пећ као патри- 

јарашка столица српске православне цркве, заједно са суседним 
јо ј Призреном као другом српском царском престониг{ом, била 
главно средиште ондашњег царсгпва као динарско-јадраиске и 
средоземне држаее, са главном чеоном страном према Јадран- 
скоме, Јонскоме и осталом средишњем Средоземноме Мору и он- 
дагињој Италији. Па, и поред свега што je Пећ иостала главиим 
средиштем српске аутокефалне цркве још убрзо иза њеиог осни- 
вања под њеним творцем и првим архиепискополс ce. Оавом (V219) 
повлачењем архиепископске столице из Жиче са ушћа Ибра y 
Западну Мораву када су Бугар.и са монголским Куманима на је- 
дноме завојевачком препаду ову прву српску краљевску задужбину 
ошђачкади и цоцалцли (1253), она je птм цстим главним духов-
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ним средиштем државе остала и онда еамог
Дугиановог царсиог крунисања (1346), црква
уздигнута и на највиши степен патријаршије, иако je по 
меру осталих раније основаних балканских требало
да има столицу y самој главној и,арској престоници, оставши y 
Пећи свакако не само због таквог затеченог и давно устаљеног 
стања y организацији ерпске цркве већ још и из извесних дубљих 
разлога. Један од главних уједно je и основни географски разлог: 
положај Пећи и оетале велике и плодне котлиие старога Хво- 
сна, данашње Мешохије, заједно суседним Призреном, на сре- 
дишњој попречној осовини целе дро!саве, на етароме Зетском 
Путу и његовим главним крацима према Расу, Косову Пољу и 
Скопљу, истовремено главиоме попречном путу царетва као ди- 
нарско-јадранске и средоземне државе,који je са Јадранскога Mgpa
преко ондашње Зете са старом архибискупском столицом примаса 
српског y Бару као главноме средишту, и старом бискупском сто- 
лицом y Скадру као главној прихватници католичанства на овој 
старој комуникацији, уз главну долину Дрима непосредно и нај- 
краћим отстојањем доводио y најдубљу и средишњу · унутрашњост 
земље на њеној главној, моравско-вардарској уздужној осовини. 
вези са овим биће ту и један други, чисто y
оно време несумњиво и основни државно-политички, на самим 
географеким условима заснован разлог: због оваквог западног, јад- 
раиског лица главне ерпске државе, на зетској приморској страци 
окренутог непосредним утицајима западне и,ркееу — чијој су све 
упорнијој експанзији кроз блиско Српеко Царство, y оно доба ри- 
валства и борбе са источном црквом и за време сневања о светеком 
католичком царству, y првом делу Душановог Законика, донесеном 
на државном сабору y Скопљу свега на три године иза стварања 
српске православне патријаршије (1349), члановима 9, 10 и 21, еу- 
протстављене и Јвеома строге гсазно (прогонсгва, ерамна жигооања 
уеијаним железом по образу, ровашења језика сечивом и отсецања 
једне руке), — y доба прогласа царства и патријаршије (1346) 
главио ередиште српске правоелавне цркве оетало je y Пећи, на 
најкраћем попречном путу који je са Зетским Брдима и Приморјем 
најближе епајао области Отаре Рашке, Поморавља и Повардарја, 
као и самог Подримља, да би као главно средиште српске народне 
цркве била на верској претстражи на тој страни против про- 
дирања западне цркве и латинштине; a ова je са Зетског При- 
морја управо овуда, кроз саму кратку и згодну удолину Дрима и 
Метохије, где су и сада као и кроз долину Неретве обележени 
главни путеви и правци католичке експанзије y унутрашњост )Вал- 
канског Полуострва, још раније била продирала y унутрашњост 
српске земље на овој страни, некада, на два-три столећа пре оснивања 
српске патријаршије y Пећи, чак и до самог средишта Старе Рашке, 
док je ради поновног оживљавања овога пута продирања католи- 
чанства y унутрашњост ове главне српске државе још на читаво 
столеће пре оснивања Пећке Патријаршије, односно câMO на пет 
година раније пре но πιτο je y Пећи првипут цостављено седиште
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иоглавара српске аутокефалне народне цркве, бнда архиепископије, 
поглавар вападне цркве место латинског писма и латинског језика 
дозволио био Србима, да би их привидним уклањањем латинштине 
себи лакше ириволео, чак и употребу глагољице и појање сло- 
венске службе (1248). Вез оваквог положаја ерпског главног хриш- 
1ганско-духовног средишта y самој Метохиско-Дримској Удолини, y 
Пећи, тешко да би ce могло замислити и позније донекле само 
успешно заустављање продирања католичанства y томе правцу, ма 
да je оно после пада и последњег дела српске државе на југу (1455) 
y скоковима доспело и до старога главног државног средишта српског 
на горњем Вардару, до Скопља, где je још y раније турско доба место 
дотадашње већ уведене бискупије основана чак и архибискупиј a 
(1656), да би онда место архибискупије y Бару била овде столицом 
»primate di Servia«, тек y наше дане сведена понова овде на би- 
скупију (1924).

Таквога положаја и задатка y доба Српскога Царства, Пећка 
Патријаршијa je y познијем историском развоју српскога народа, 
обновом свога живота (1557) иза првог укидања (1463), 
ства под Турцима y току од преко два столећа све до свога поновног 

м коначног краја под турским игом (1766), била 
■значаја не само за највећи деоЈужне Србије већ и за 
земљу и за сав наш народ. Место ранијих словенским живљем све Ma
rne и све pei>e насељених крајева чак исоне стране Бистрице и Ср- 
бице, по Тесалији и Великој Валахиотској, Етолији и Акарнанији, 
a такође и по Епиру и Арбанији, где je српски и остали стари 
словенски елеменат већ највећим делом био сузбијен, асимилован 
или на миграције према нашем етничком језгру y Повардарју no- 
кренут, Пећка Патријаршијa je под Турцима заједно са њихо- 
вим далеким продирањем на север захватила простране српске 
области на северној страни заједно са југословенским крајевима 
иа северозападу као и кроз Панонску све до изнад Бу-
дима: од Скопске Старе Србије y горњем Повардарју заједно са 
целом Брегалницом као и Радовишна горњој Струмици, од 

главнога Дрима са Скадром, од средње и горње са Бу-
стендилом, од горње МесШе са Разлогом и горњег Искра са Оа- 
моковом u Рилвким Маиастиром, па преко ceux српских земаља 
између Тимока и Ћердапа на истоку и Јадранског Мора, Веле- 
биша,Лике игорње Купе на западу, она je обухватила на северу 

и иајвећи део Посавља, Подравине, Подунаеља и Пошисја, уз 
Тисуи Дунав допирући и до Сентандреје иза Будима на северу, 

тако да je, поред српских и суседних хрватских крајееа са измв- 
шаним српскохрватским становништвона западу, својом тери- 
торијом сем скоро целе данашње Југославије и  скоро
чиШаву Паиопску Низију. \  :

Тиме ce. географска улога Јужне Србије на челу са Пећи као 
духовним средиштем српскога иарода под Турцима проширила 
и преко сасвим ноеих области,обухватајући скоро читаеу да- 
нашњу Југославију) без њенога крајњег северозапада. У томе прав- 
цу, поред још ранијих српских миграција из Јужне Србије услед 
црвих турских продирања? била су од обцове Пећкв Патријаршије,
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из њене главне области на југу, од Пећи и Скопља, пресељавања срп- 
скогпарода иктензивна и y току XVI века, када су Турци захватили 
π скоро цеду Панонску Низију; али су била још интензивнија 
крајем XVII и почетком XVIII века, за време аустриских похода 
против Турске и неуспелих српских устанака са средиштима уста- 
ничких покрета y Пећи, Отарој Рашкој и Скопској Старој Србији, 
када ce првом и другом великом српском сеобом y Угарску, под 
пећким патријарсима Арсенијем III и IV, нашим живљем
из етничпи најснажнијих и култу области

Јужне Србије, српска етничка област учврстила y по-
знијој Српској Војводини као и још даље према северу под он- 

дашњом Угарском.Огуда, као последица ондашњих неуспелих
српских ослободилачких покрета под пећким патријарсима на терито- 
ријиданашње Јужне Србије, услед ондашњих српских миграција из 
Повардарја и Подримља, са Kocoea Поља и Старе По-
моравље и преко Caee и Дунава y јужни и средњи деоПанонске Ни- 
зије, знатно проширење српског сшнографског појаса на ceeep, далеко 
с оне стране северне границе не само старе српске државе цара Ду- 
шана, кнеза Лазара, деспскга Стеваџа и Ђурђа, онда на Дунаву и Сави, 
већ и данашње нам државе Југославије према Мађарској; огуда 
стварање српских културних средишта преко Caee и Дунава cee 
до Будима и Сентаидреје, данашње столице српског будимског 
епископа, чиме су y оно доба на старим и најстаријим култур- 
ним осиовама с-а тла данашње Јужне Србије, из области нека- 

дашњих главних средишта српске државе, од Скопља, Призрена 
и Пећи, на додиру са средњеевропском и западноевропском кул- 
Шуром стеорене и прве обнове нове и савремене српске културе.

Али, сем овихтако значајних географских и етнографских, 
историских и културних, као и иолитичких последица на ce
eep y услед и такве географске улоге Јужне Србије y историском 
развоју нашег иарода, последица веома порисних, било их je ma- 
кође значајних и најугу, али врло иајкултур- 
није области српске земље. На другој страни, y области некадаш- 
њега главног српског хришћанског духовног средишта на југу, y 
пределима Пећи, као и суседним крајевима остале Косовске као и 
Скопске Отаре Орбије, аисто тако знатним делом и y области Отаре 
Рашке, углавном y средњем и северозападиом делу Јужне Србије, 
као и y њеним - југозападпим крајевима, на место џсељеног ста- 
рога српског стаџрвнишГпвадалеко преко Поморавља, Саве и Ду-
нава, од краја XVII и почетка XVIII века увелико je био ухеатиб 
корена туђинекџ етнички елеменат. Онда су ce збила велика ет- 
нографска продирања са западне, арбанске сшране кроз сриску 
земљу на југу: иајпре продирања католичких Арбаиаса И поар- 
банашених Срба баш кроз саму удолину Дрима и Мешохије, оним 
путем где je y доба Душановог Српског Царства као главна прет- 
стража испред верских утицаја западне цркве било y Пећи остав- 
љено и само патријарашко српско црквено среднште, a затим cee 
јаче продирање Арбанаса и поарбанашених Срба и преко оба 
Подримља, на томе путу ceo6â највећим делом поисламљених,

Сдрменида д.вадесетпетогодишњице ослобођед>а Јужн^ Србије 1912—Î937 4
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најдаље одмаклих y правцу североус Дре-
ηιιιφ, Косова Поља и Лаба, до Топлице и , скоро до са-
мога Ниша. A и све то nao даље географске и по- 
следице самих великих прешања ч  су главни импулсм долазили 
уз Пећи nao y најпознијег духовног српског народа
y Јужној Србчји за времв ропства под Тиме je Јужна
Србуја, оним великим cpücniui покретима иа север на
прају сшарујега n на почетку мла Шурског доба, и свчма

овим последиу,ама чза тчх српскчх док je свгш тгш
еаму еебе тешко етнички осакатпла и ,
истовремено још онда највише сама допргтела најпре етнограф- 
GKOM a после најзад y уолутучком задобијању иајплодније срп- 
ске земље, Српеке Војводуне улу Паноиске Мееопотамије, главне 
жутнуце не само данашње Југославије, већ и читаве Средње 
Евроче.

Као што je Јужна Орбија јога y срп-
ског народа, државе it културе својом географском улогом 
од главног усториског значаја, од првог државног ембрија на ила- 
нинској висији Старе Рашке па до највитег државног развитка y 
своме котлинском средишту око Скопља на горњеМ'Вардару, о чему 
на њеноме историском тлу, поред евега рупгилачког дејства дуго- 
трајног зуба времена, петвековне турске најезде идоскорашље ту- 
ђинске пропаганде, на еве стране и данас еведочб многобројни 
српски културни споменици славне прошлости и традиције, тако 
je oeoj старој српској земљгсна југу y y новгСјем нам народном 
y државиом жувоту, сада на челу Шумадчјом улу Северном 
Србујом као новомземљом српске нацчоналне y  
понова була иамењена особута географска улога. Пијемонтска 
иеторуска мусуја y новијем животу српскога и осталога југоело- 
венског нам народа није могла сада оотати на самој Јужиој 
Србују, ма да je y ранијем и најранијем нашем иоториском раз- 

витку она била главна земља наше националне и културне мисије, 
и y овом случају такође првенствеио у з  географзекух, од турске 
најезде знатно узмењенгсх разлога.Управо ј
Сееерне Србује улу Шумадује, уствари етаре Срчске Деспошовгсне, · 
— којаније ништа друго до sa турске најезде еа југа, са Вардара 
y Kocoea Поља, урема северу, нуз Мораву ка Дунаеу У 
потусиуто главно уточуште, средчште y језгро средњевековне 
cpücue државе, — y борби за ослобођење српских зелаља од Ty
pana, још од Кочине Крајине и Карађорђева устанка, исто тако y 
првом реду була географску условљена.

к Такву географску улогу y борби чротув Typana, као што ју 
je некада y борби против Грка и других завојева^ сама носила, 
није могла Јужна Србуја на себе да преузме, јер je и бувише 
била блиска главним центрима турске војне силе на југу и југо- 
истоку Балканског Полуострва, ближа но све остале српске земље. 
À и када je такву улогу и предузимала, ' из ових главних разлога, . 
који проистичу из самога њеног.апштбг географског иоложаја, Јуж,--

.·: · ·· -  : '  ,  ,
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па Србија није y томе усггевала, чак je иза тога још мање спо 
еобном за то остајала. По свима важнијим градовима н на главним 
пролазима и сама поседнута знатним турским војнпм посадама, 
Јужна Србија je несносним чифличким режимом туреких ага и 
бегова, оеобито тешким од краја XVII и почетка XVIII ве-ка, од 
времена првих посртања турске силе на Балкану и y Југоисточној 
Европи, била и по свима плоднијим котлинама одвећ политички и 
национално притиснута, социјално и економски придављена. Уз

Музеј Јужне Србнје Фот. д-р B, С. Радобанобић

Сл. 15. — Јужносрбијанско село збијеног, вардарског типа — Кучково, на севе- 
розападном ободу Окопске Котлине, уврх прибрежне терасе и уз обалски отсек 
заливског стања испод терасе неогеног Скопског Језера од 620 м апсолутне ви- 
сине; село je средином XVIII в. било почифличено, насилно заузето од стране 
двојице арнаутских зулумћара, који су преко села Рашче, на излазу Вардара из 
Дервенске Клисуре, овамо продрли из Арбаније; све сеоске породице, православни 
Срби, јесу досељеничке, највише избегле од суседног Скопског Дервена испред 
Арнаута, али их има досељених са запада и од Полога и Метохије, са севера из 

Јањева и са осталог Косова, са југа од Велеса па чак и од Костура.

турске и арнаутске зулуме често су укорак ишли и насиља и пљачке 
и грчких фанариота y име Цариградске Патријаршије, која јепосле 
коначног укидања обеју аутокефалних цркава на тлу данашње 
Јужне Србије, српске патријаршије y Пећи и старе словенске па- 
тријарпшје односно архиепископије y Охриду, и овом земљом срп- 
ском на југу као и осталим на северу духовно потпуно завладала. 
По свима већим варошима онда са многобројним турским градским

4'
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становншштвом, Јужна Србија била je исто тако прожета или бар 
прошарана и знатним појасима муслпманског сеоског становииштва, 
османлиског и јуручког, арбанашког и арнауташког, као и торбеш- 
ког, осталог потурчењачко-српског. A све je το Јужпој Србији и y 
целини, као главноме језгру и средишту ранијега великог Српскога 
Царства, одузимало скоро сваку могућност самосталног настављања 
оне географске улоге коју je она имала y историском развоју на- 
шег народа пре турске најезде, уопште од најранијег почетка жи- 
вота нашег народа и осталих Јужних Словена на Балканском По- 
луострву.

Такву географску улогу y новијемнам народном развитку још 
мање су могла преузети на себе појединачно њена два главна нај- 
старија државна језгра.. Још најмање je такве историске мисије 
сада могла бити крајња југозападна скро-
вити иотлгтско-плаиински језерски и Преспе, не-
кадашње главно државно језгро ведиког нам Самуиловог Македон- 
ско-Оловенеког Царства. јер, поред осталих географских разлога 
који су били y односу спрам тур.ске силе и господства од важности 
и :за читаву Јужну Србију, a нарочито y овом елучају за Повар^ 
дарје, Охрид je скоро са свих етрана, — још онда када je познати 
Кара1)Орђев војвода и доглавник Цинцар-Јанко Поповић, један оД 
најзнаменитијих учесника y борби Срба за ослобођење Шумадије; 
одатле био доспео y Северну Србију; — већ био притиснут арбаг 
нашким и арнауташким муслиманским доеељеницима, од којих je 
један њихов - зулумћар барабар еа. силним Али-пашом y Јањиии; 
Мустафа-пашом y Скадру и другим турским узурпаторима на овим 
странама, био велики турски силеџија и y самоме светом Климен- 
товом граду Охриду, Али, семтога, што јеи  још теже, под утицајем 
израније знатно a y последње време, пре њенога укидања, већ 
сасвим погрчене Охридске Архиепископије, која je од пропасти 
старе српске државе поступно све више и више била западала y 
грчке руке, овај најстарији наш јужнословенски и свесловенски 
културни центар и câM je већ увелико био погрчен или ce грчки 
заносио. A све то, као и npe свега y последње време све више 
крајњи периферни географски и етнографски положај целе Охрид- 
ско-Преспанске Области y склопу и саме Јужне Србије, одузимало 
je сада томе некада славном културном, државном и духовном сре- 
дишту нашег народа и последње могућности којима je оно некада 
својом географском улогом y нашем народном животу и развитку 
богато располагало.

Али исто тако као и ова, такве географске улоге и историске 
мисије y борби нашег народа за ослобођење од Турака н'ије више 
могла бити чак ни сама крајња северозападна област Јужне Gp- 
бије, Новопазарски Санџак y језгру Старе Рашке, иако je ово 
најстарије ерпско државно језгро било од турских главних војних 
средишта на југоистоку веће удаљености но сви остали крајеви 
данашње Јужне Србије и ма да још и до краја старијега турског 
доба скоро y средишњем делу етнички знатно очуване српске земље 
И српског народа на југу и југозападу. И y овом случају и опет, ■
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поред осталих, без позитивне улоге из једнога важног географског 
разлога. Јер je управо кроз ово најстарије српско државно језгро 
онда водила главна турска војничка комуникација, старим Босан- 
ско-Македонским Путем, који je уједно био и главни Босанско-Ца- 
риградски Пут, сггајајући преко саме Јужне Србије, линијом преко 
Новопазарског Оанџака, Косова Поља, Куманова и Криве Паланке, 
главно ондашње средиште балканског исламског света Боснуса 
главним турским државним средиштем Цариградом. Услед тога je

Фот. В. Радуловић

Сл. 16. — Јужносрбијанско село разбијеног, старовлашког типа—Штитково, y 
срезу Нововарошком, y пределу Старога Влаха,- део села крај цркве, са цркве- 
ним сабором; куће високих шиндраних кровова, брвнаре и полубрвнаре; ово je 
село било седиште старовлашке кнежевске породице Рашковића, чији су ce кне- 
жеви y области Crape Рашке налазили на челу српских устанака под патријарсима 
Арсенијем III и IV, крајем XVII и почетком XVIII века, a један од последњих 
између 1б и х , Максим Рашковић, за време Карађорђева устанка такође учествовао

као старовлашки војвода Шумадије.

Новопазарски Санџак y области Старе Рашке, припадајући још 
одмах од Косовске Митровице и Рогозне великом турском Борадтком 
Вилајету, такође и сам знатним делом поисламљен, a дуж главнога 
Цариградског Пута овде-онде и самим Турцима из Предње Азије 
насел>ен. Из тих разлога je на ову област, као глаену динарску\ 
капију на пролазу са југоистока за Босну, Турска и највише па- 
зила, јер би њеним губитком од ње била и сама Босна отсечена. 
Па ипак je ово првашње српско државпо језгро, крајем старијега
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и на почетку млађега турског доба, за време неуспелих устанака 
и великих сеоба под српским патријарсима Арсенијем III и IV, и 
мимо све турске силе на ову страну уперене, било поред патрија- 
рашке ПеКи и поред Скопске Старе Србије главно средиште он- 
дашњих српских ослободилачких покрета, на челу којих су сетамо 
и.у првом (1689—1690) и y другом ондашњем српском устанку 
(1737—17.39) налазили стари и од самих турских султана призпати 
рашки кнежеви РашковиЉи од Старога Влаха, са седиштем y  селу 
Штиткову код Нове Вароши; a и за време познијега Карађорђевог 
устанка, још на самом његовом почетку (1804), одавде ce и опет 
дигао против Турака ондашњи старовлашки кнез Рашковић из 
Штиткова, да би y томе коначно једва успешном српском. ослоб;о- 
дилачком покрету, којим je тек почело npâBO рушеље Турског 
Царства на Балкану, учествовао изван своје кнежевине, y Шумадији, 
као војвода старовлашки. Дакле, и поред свих покушаја, из напр^д 
пстакнутих географских разлога y  датоме стицају np^HKâ било ;је 
овоме првобитном и најстаријем језгру старе српске државе, џа 
главноме турском политичком и војничкоме путу ка ондашњој нја- 
пола муслиманској Босни, поред свега што je сама природа гаумо- 
вите земље на овој доминантној планинској висији пружала одлично 
хајдучко гнездо и устаничко уточиште, потпуно онемогућено да1у 
турскоме ропству на себе преузме ранију своју водећу географску 
улогу y историском развоју нашег народа. Али су ce, и поред тога, 
упорни еинови овога најстаријег српског државног језгра, и доцније, 
све до краја турскога ропства, када je досељавање.м босанских My
xa џира (после окупације a онда и анексије Херцег-Боснб) Ново- 
пазарски Санџак још више био притиснут исламом, налазили на 
челу нашег народа и y  целој осталој Јужној Србији: отуда je, y 
духу те исконске и најдубље српске традиције,—- поред кнежева 
Рашковића из Штиткова, који су отуда и кроз старије и кроз млађе 
турско доба водили српски народ y Јужној Србији, a иза обеју 
великих сеоба такође и y познијој Српској Војводини на крајњем 
српском северу, — Стар.а Рашка y  најмлађе турско доба (од 1910), као 
и од ослобођења (1912, затим понова 1918), дала Јужној Србији н>енога 
српског духовно-хришРанског и националног вођу y лицу данас све- 
топочившег патријарха Варнаве, рођеног y Пљевљима a школованог 
y Призрену баш y доба када су турско ропетво п туђински утицаји 
најтеже притискивали и највише раздирали ову стару српску земљу 
иа југу; дала га најпре као егшскопа Велешко-Дебарске епархије, 
затим на челу управе још и Охридске, Битољске -и Струмичке 
епархије, a једно време па челу и свих епархија Јужне Србије, 
да би најзад као митрополит Скопске »првопрестолне мптрополије« 
Душановог царског »часнога и славнога града Окопља« постао и 
патријархом иза ослобођења коначно обновљене Пећке Патријар- 
шије, a тиме за последњих шест година и нарочито иза марсељске 
трагедије Великог Краља. све до своје такође мученичке смрти y  
задње наше дане, био и духовно-хришћанским и националним во- 
ђом свега српског православног народа (f 23 јула 1937, y Београду).

У суседству и најближем географском јединсшву са самом 
дииарекол1 планинском висоравни СШаре Рашке, на тлу Cûiape
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Зете, — гдв /е т е к п р е к о  сједињења оба оеа најсШарија српска
државна језграпод рашким еоћстдошло' до знатнога и ве- 
ликог орпског краљевства и царст Немањића са др- 
жавним средиштеми језгром y Скопљу и осталој даиашњој
Јужној Србији, — ни сама Црна Гора, иако y својбј карсној,
кршевитој и планинској, правој природној тврђави дод Турцима 
вековно слободна, није могла преузети на себе водећу улогу y 
ослобођењу српских земаља од турскога ропства такође из географ-

М^зеј Джне Србије . , - - Фот. д-р В. С. Радођанођић

Сл. 17. — Тип јузкносрбијанске вароши y области Старе Рашке — Нова Варош, 
y северном подножју планине Златар (1627 м), y пределу Старога Влаха; разре- 
ђених група кућа, високих шиндраних кровова, често и брвнара, варош y пре- 
делу четинарске шуме, y изворишту Бистрице, десне притоке Лима ниже ХХрије- 
поља; основана y XVI в. као Окендерпашина Паланка, на 'староме Босанско-Ма- 
кедонском и Цариградском Путу и његовој укрсници са старим Зетско-Ужичким 
Путеч, који је одавде преко Кокиног Врода на Увцу под Муртеницом (1462 м) 
првлазио y Оеверну Србију, од којих je прва комуникација била главна турска 
џада, a друга главна српека. метанастазичка стаза динареке етрује y насељавању

Шумадије и Поморавља. -

ских разлога. Јер, као старо српско приморско и карсно динарско 
државно језгро,. Црна Гора je ипак и y овом случају била одвећ 
на порифориј м српског народа. A сем тога преко Новопазарског 
Санџака y области Старе Рашке, главне муслиманске војничке и 
хаџиске босанско-дариградске џаде, на попречном динарском путу 
од Колашина преко средњег Полимља на Кодин Брод од тога краја 
Јужне као л деле Северне Србије отсечена, Црна Гора je и на
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своме главном природном споју са овим двема сриским моравско- 
-вардарским земљама, на староме Зетском Путу од Окадра уз Дрим 
преко Метохије и Косова Поља, такође била отсечена, колико 
главним турским војним средиштем y Скадру као и осталим на ње- 
говоме путу, толико и арбанашком анархијом на целој тој старој 
српској комуникацији са Јадранског Приморја y унутрашњост 
српске земље.

Уза све то, оно што je Јужну a нарочито њено српеко
средњевековно главно државно и далашње главно културно сре- 
диште Окопље са осталим Повардарјем, одвајало од Србије
и од Црне Горе, — које су као што смо напрад видели и саме Но- 
вопазарским Оанџаком као главном балканском турском џадом и 
доцније као познатом аустрхуугарбжом »политичком земљоузином«
; међусобно обе такође биле раздвојене, — то je била далека ути- 
; снутост арбстског муслимаиског,. жишпгш делом и католичког 
\и криптокатоличког етнографсиог клина кроз некада најкул- 

• турније српске области дуж старога српског краљевског Звтског 
■или познијег царског Вељег Пута y правцу попречне удолине од 
Медовског Залива и Скадра кроз долину Дрима и кроз Метохију,

; иреко Дренице, Косова Поља, Горње Мораве и Лаба, све до саме 
; Топлице и Добрича надомак Ниша на североистоку, као и преко 
јКачаничке Клисуре и Скопске Црне Горе и до еамог Жеглигова y 
; пределу Куманова на иетоку. На југу од тога ранијег, позн^Љ  
: инверсним миграцијама као и новијим исељавањем мусликШа y 
данашњу Малоазиску Турску тек y последње време увелико nia--' 
чезлог и разбијеног арбанашког етнографског клина, који ce овамо 

! утиснуо арбанашким, од Турака привилегисаним насељавањем кроз 
српске крајеве и упоредо са тим преко ислама и поарбанашивањем 

! самога старог српског заосталог становнигатва тек од леуспелих 
српских устанака и сеоба из ових крајева под патријарсима Арсе- 
лијем III и IV, крајем XVII и почетком XVIII века, — Јужна Ср- 
^Шја je и својим средишњим делом, y Скопској Старој Србији, исто- 
времено када и под кнежевима Рашковићима y Отарој Рашкој на 
северозападу, била покушала да предузме некадашњу водећу улогу 
y борби за ослобођење српског народа од Турака и за обнову Не- 
мањићке Србије. На челу српског устаничког покрета y области 
Скопске Старе Србије 1689—1690 године налазио ce војвода Карпош, 
који je од аустриског цара Леополда I y знак савезничког царског 
признања чак био добио и »кнежевски шешир«; протеравши Турке 
из читаве области Олавишта и Жеглигова, војвода Карпош ce 
утврдио y Кривој Паланци и Куманову и тамо 'прогласрт за »Краља 
од Куманова«; међутим, неуспехом целога овог српског устанка, од 
Старе Рашке, преко Пећи и Призрена, Косова и Окопља, па све 
до средњег Повардарја, угушен je y крви овај српски покрет и y 
области Скопске Старе Србије, када су Турци 1690 године овдаш- 
њег устаничког вођу, војводу Карпоша, »Краља од Куманова«, 
ухватили и y Скопљу на колац набили. Поменутим арбанашким 
етнографским клином, утиснутим на северу иза овога и следећег 
српског устанка и затим исељавања на север, y многоме одвојвна
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бд Д в е ј у  главних српских суседиих земаља на тој страни, од Црне
Горе и СевернеСрбије, Јужна Србија била je
и ј у ж н и м д е л о м ,  особито y Повард тада остала не само 
периферном већ и скоро изолованом српском земљом na југу, што 
je, поред других тешких последица таквих етнографских пореме- 
ћаја, највише дало могућности познијој туђинској пропаганди y 
овој старој српској земљи .која je била и најважније средиште старе 
српске државе и главно огњиште старе српске културе. Са свих

Музеј Ј?жне Србије Фот. д-р B. С. Радобанобић

Сл. 18. — Тип јужносрбијанске вароши y Повардарју — Крушево (1250 м), ам- 
фитеатралног положаја под источном страном гнајсног масива Бабе или Бушеве 
Нланине (1791 м); необично велика збијенозт варошког насеља, правог грчко- 
медитеранског типа, старобалканске архитектуре; главно становништво цинцар- 
ског и мијачког порекла, где су Цинцари досељени од краја XVIII в. иа Муско- 
поља и са Грамоса из Јузкне Арбакије испред зулума Дли-паше Јањинског, a 
Мијапи тада и раније добегли из Реке од Дебра испред арнаутских зулума; и 

јрдни и други главног су гурбеџиског (печалбарског) начина живота.

етрана и екроз турском силом и арбанашком анарХијом притиснута 
и раздирана, дуж двогубе Моравско-Вардарске Удолино и њене тро- 
струке главне комуникације од Оеверне Србије арбанашким етно- 
графеким клином највећим делом и скоро сасвим предвојона, Јужна 
Србија je y Карађорђево доба, када je најпре настало оелобођеље 
српскцх и осталих хришћанских земаља на Балкаискбм Полуо- 
стрву, и из ових као и из осталих напред наведених географских
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разлога остала сасвим немоћна да ce сама прихвати своје рапије 
географске улоге y историском развоју нашег народа.

И отуда je главна географска и мисија y
повијој борби за народну слободу, — Србија кроз

i(,eo ередњи век, y борби са Грцима и другим завојевачима,
ћим делом сама на ееби ноеиља, — морала
на Северну Србију или Шумадију. A το je уствари на стару 

Српску Деспотовину,која je, повлачењем српског државног језгра
и средишта иза српских катастрофа на Марици (1371) и Косову 
(1389) поступно од Скочља и Призрена све даље на север, последња 
између свих српских области y целој Моравско-Вардарској Удолини 
пала y турско ропство, да би ce из њега баш управо она прва и 
дигла. OBŠ-жлика географска улога
тој моравско-вардарској геополиШичкој осовини око које ce кре- 
тао и сав ередњевековни развитак српске државе, народа it кул- 
туре, a где je саграђона и даџашњаЈугоелавија, морала je бити 
пренесена са Јужне на Севефну Србију или Шумадију y прврм 
реду зато што je она била бд турске војне силе, онда како на југу 
и југоистоку Балканекдаг^ Полуострва, тако и у Предњој Азији и 
Северној Африци, ^а|више удаљена и ()тстран»епа; што je притом 
као шумовита брдска1 и луговита низинска земља, и самом живом 
одећом природФ,1до чему je тек рнда и име, »Шумадија« добила, 
као y каκβθ>ι хaјдyчком Рнезду,' Свуда и од саме природе и здпу- 
гптене старе ^културе била веома добро заштићена; дпто je услед 
таквиX ирир.одпtrx услова зА слободап људски ‘живот и кретање, a 
парочитО;;услед великих порежећаја и сеоба крајем XVII и почет- 
ком XVIIÎ века, као и за време аустриске окупације Београдског 
Пашалука y међувремену» сама Шумадија била остала етнички 
најчистија српска земља, имајући турског становништва једино по 
неким већим градовима и војничким сродиштима,_ док, je· eâM O сео- 
ско становништво било чисто српског, динарског и моравско-вар- 
дарског порекла, које je, снажне српске државне традиције и ве- 
лике .упорности y борби »за крст часни слободу златну,« метана- 
стазичким струјама са југозапада и југа; особито динарском, косов- 
сксрметохиском и мбравско-вардарском, тамо све више навирало.

Али je - Северна Србија или Шумадџј-а, од Карађорђева и 
Милошева yстанка главно српеко и југослоеенеко државно језгро 
новијег и савреМеноз ..џпм доба,_ велику географску улогу и џсто- 
рисиу Miieujy којa јој je услед предњих географеких узрока овако 

као најпогодиијој облаети и од самог усуда била додељена, — 
чему je још y прилог ишао и новоизмењени положај чеоне кул- 
iuypué 'иисториске стране Балканског Полуоетрва, која од до- 
ласка Турака, од прсшасти старе Византије и од доба открића није 
eume била-надугууџрема Егојском и осталом Оредоземном Мору,
већ на северу,- према Средњој и. Европи, — могла:у
потпуности ди изврши тек y заједници и опет иа тлу саме 

Јужне Србије, одакле je стара српека држава и најпре била 
иасШала, a еде је:ииајвиши свој политички, иационални и кул- 

турни развитак била постигла. И  тек y потпуном географском



једииству велгте Моравско-Вардарске y чијем склопу
као органски део једног крвотока, еамом природом, саобраћајпим 
везама и привредним захтевима земље, етничким саставом, култу- 
ром и животним потребама народа, са Северном Орбијом чгши 
једпу јединетвену географску и историску целину, Јужна 
je π y вековно сневаном обнављањуСрбије, ослобође-
њем пре једне четврти столећа, a одмах иза тога националног пре- 
гнућа и y беспримерном самопрегорном и снажном српском про- 
крчењу пута и постављању темеља и и

читаве Југославије, сада већ на старпје, на по-
четку савремене,југословенеке ере иагџшналног стремљења
и државногс/тварања, својомгеографском улогом била
од пресудне важносШи.

У ово српско-југословенско раздобље епохалног иагдшналног 
дела ослобођења и уједињења, које je отпочело равпо пре једнс 
четврти сшблећа, да би y првом шмаху Шумадије и 
Горе ослобођењем Старе Србије и Македоније довело до обнав- 
љања Немањићке Србије, a y дру?ом непосредио иза Шога, да 
би победама, страдањем и васкрснућем српске војоке од Цера и 
Сувобора ггреко Арбанске Голготе До Солунског фропта, надчо- 
вечанским напорима и пожртвовањем уједињене Кра-
љевине Србијв довелои до стварања данагиње Југославије, — опда 
су овамо, на мучном и крвавом шлуЈужне Србије, од Куманова 
па домаку ОбилиКева Косова па до Кајмакчалана па видику Мар- 
кова Прилепа, била главнапопришта и последње исполинске 
борбе иашег иарода за слободу и Јер су ce овамо, иа
географској шаховској таблиy области питомих низиских кот- 
лина и дивљих плаиииских масиваЈужне путу који-
поред изконског географског јединстеа кроз сеа српока времена и 
историски спаја долине Mopcieeu Вардара y једну иераздељиву
ириродну и културиу оргаиску целину, одиграла главиа и суд- 
боносиа историска збивања u y новој иам прошлости народној: 
преко славног Куманова и Витоља као досгојне одмене тужнога 
Косова обновљена je 1912 године Немањићка Србија, a преко ве- 
личанственог Кајмакчалана и Доброг ЈЈоља као божанске награде 
васкрснућа иза Арбанске Голготе отворенаje 
Југославија.

Најзад, y међувремену овога српско-југословенског еиохалиог 
раздобља, y коме je ерпска војска, са самога јужносрбијанског тла 
запојена вером бесмртног Обилића и задојена снагом ненадмашног 
Марка, из ове земље славних историских традиција Немањића^дба- 
пут узаетопце прогонила туђинске y међувремену
док je српска војска y првоме замаху, 1912, најпре стону 
еа ceeepa на југ, од .Куманова па до Битоља, a y другом замаху, 
после својих шумадиских победа и арбанског изгнанства, 1918, по- 
нова иетим етопама обрнуто, са југа на ceeep, од Кајмакчалана 
и Витоља преко Скопља и Куманова осталом Моравско-Вардар- 
ском Удолином cee до Београда, a онда и до јадраиских, преко-
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савских ипрекодунавских крајева, ii граДове од
ешарих и нових туђинских инвазија, најпре од Турака Османлија 

a одмах затим и од Ауегџро-Мађара Немаца; y међувремену
док je српека војска на п р в о м е п  за слободу своје по-
тлачене 6pate на југу уз припомоћ балканских савезника прогиала 
једно старо завојевачко г^арство ИсШока Азије, a на
другоме походу 1918 за слободу све подјармљене српске и југосло- 
венске земље на северу уз припомоћ оборила
још и једно друго старо угњетачко царсШво из срца Европе, као 
"U одагнала још и једио шреће моћно освајачко царство са севера 
Ееропе, — онда je сама Јужна Србија, y мору последње туђинске 
најезде, кроз читав двогодишњи задњи период светскога рата 

Једним мџлеиим делом своје територије
с.лободаи комад српске земље, чинила једини слободан. крајичак 
онда распете Ераљевине Србије.To je онај крвави 
Кајмакчалана, 4ynâ и БиШоља,y јужним пределима равне Пела- 
гоније и планинског Маријова око велике окуке Црне Реке крај 
грчке границе, где je y међувремену од кајмакчаланске победе 
1916 па ,до добропољеког коначног пробоја Солуиског фронта 
1918 на крајњем југу Јужне Србије кроз две поеледње године 
светскога ратног пожара оелободилачка српска армија са југосло- 
венском добровољачком дивизијом држала ратно упориште 
самој домаћој и родној груди,a где je y маленоме месшу Бачу 
на Црној Реци, на средокраћи између Битоља и Кајмакчалана, 
имала двогодишње уточиште и сама краљевска преспшница он- 
дашње Србије, прва српека престоница тлу Јужне Србије 
после њеиога пада y дуготрајно туреко ропство. И бтуда, из Ше 
двогодиите » МалеСрбијел, еа крајњега и онда једино слободног 
Српског Југа, бдакле су легендарним налетом и походом српске 
војске y току од цнгло месец и по дана средштм јесени славне 1918 
године биле немачке и аустро-мађарске армије са oбaлâ Егејскога 
Мора одбачене и кроз долине Вардара и Мораве далеко прек.о обала 
Саве и Дунава протеране, док су истовремено разбијене армије 
онда понова заблуделе браће Бугара и опет преко Брегалнице y 

- братску јужнословенску земљу Бугарску назад враћене, — одатле 
je, еа крајњега југа ЈуЖне Србије, коначним васкрсом Немањићке 
Србије, дефииптивним уједињењем двеју српских краљевииа Црне 
Горе и Северне Србије преко саме Јужне Собије, затим уједиње- 
п>ем u ‘ ceux Срба, Хрвата и Словенаца, онда непосредно израела 
и цела даиашц>акраљевина Југоелавија.

У томе je, као u y постанку -и развитку ередњевековне u y 
обнављањунове Србије,била оеобита и прееудна 

еаме ЈужнеСрбије u y еШеарању данашње велике нам 'државе
Југославцје. - » -
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3. ГЕОГРАФСКИ ЗНАЧАЈ У САСТАВУ ДАНАШ ЊЕ НАМ ДРЖАВЕ

Напред показане веома значајњеи улоге
y историском развоју нашег народа имајући y своме окриљу п
саму колевку обају сШарих словенских самотвориих иародних пи- 
сама и најстарије исходиште народног словенског 
као главних основа и  свеколике савремеие словенске самоевојие ци-
вилизације; обухватајући својом територијом државна 
и језгра двају великих иародних иам јужнословеиских царстава, 
старога македонско-словеиског и као и духовна
уточишта и жиже двеју народних нам патри-
јаршија, такође старе македонсжо-словенске и млађе српске; 
и, најзад, ударивши на своме тлу од Куманова и Брегалнице па до 
Кајмакчалана и Доброг Поља главне државне темеље и  данашње 
нал државе Југославије, — Јужна Србија je више но и једна 
друга покрајина иаше земље обогаћена великом и енажном тра- 
дицијом, културном, држаеном и осталом иеториеком, колико 
српском и југословеиском, толико и свесловеислом. Али je Јужиа 
Србија од ввликог географоког значаја и y саставу данашње нам 
државе Југоелавије, која je и иначе, по географском положају, 
природном богатству, привредним могућноетима и геополитич- 
кој важности своје територије, по етничкој сеежини, животиој 
снази, културиом. полету и историској мисији свога народа, 
главна држава na Балканском или Јужиословенско-Грчком Полу- 
острву, најзначајиија земља y еклопу остале Југоисточне Eepoiie 
и иа њеноме пролазу и путу ка Блиеком . .

У ранијем иоториском развоју српског народа, државе и 
културе, од првога средњевековног зачетка па до највишег развитка 
пред турском најездом. основна и y
јужноме делу Моравско-Вардарске Удолине иа сред-
њевековној чеоној иеториској и културној европској страни, како 
Балканског Полуострва тако и остале Европе према старој Визан- 
тији ir осталој Средоземној Области на додиру и споју са Блиским 
Истоком, на своме тлу тада баш y самом своме садагињем сре- 
дишњем делу око Скопља са ондашњом главиом престониг^ом и 
државним територијалним језгром са којим ce уједио поклапало 
и егпничко језгро ондашњих српских иосилаца нациоиалиог, др- 
жавног и културног живота, — данас Јужна Србија више нема 
такав централни геополитички положај y оквиру савремене нам 
југословенске државе. Географска улога и историска Јужне
Србије y дуготрајној српској и почетној југословенској ери 
жавног стварања, и првога зачетка и Немањићке
Србије као и главнога исходишта данашње Југославије, припада 
славној прошлости и великој традицији, на чијем ce историском 
врелу наш народ непрекидно напајао од маричке погибије и ко- 
совске катастрофе па све до данашњег остварења свога национал- 
ног стремљења и државног стварања, a на чијем je географском 
тлу на челу са Северном Србијом или Шумадијом y северном’ 
делу ове цсте Моравско-Вардарске Удолине, тамо сада окренутом
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савременој чеоној историској и културној страни Балканског По- 
луострва према Средњој и Западној Европи, ратним поприштима 
и историским збивањима од Куманова па до Кајмакчалана најзад 
преко Карађорђевићке Србије обновљена Немањићка Србија и 
створена савремена велика Југославија. И y овој пространој нам 
држави, која захвата области од Источних Алпа и средњег дела 
Панонске Низије заједно са њеним главним међуречјем Дунава, 
Тисе, Драве и Саве, те праве Средњеевропске Месопотамије, ria ce 
одатле западном половином и средишњим делом Балканског 
Полуосгрва пружа дуж Јадранског Приморја од динарске Ријеч- 
ко-Купске Превале па све до Скадарских Врата a дуж Морав- 
ско-Вардарске Удолине и најближе примиче Солунском За- 
ливу и осталом Егејском Приморју, — данас je Јужна Србија са 
старом српском г^арском престоницом Скопљем,
њој областијужнословенског полуострвског трупа и y самоме
главном балканском континенталиом језгру, и мада главно ста- 
рије српско државно језгро, ипак изван самога територијалиог 
језгра савремене иам државе Југославије. Али je ше-
рчторијалног државног језгра исто тако и Сееерна Србија или 
Шумадија, иако главно. новије српско a са ЈужноС/рбијом и прво
југословенско државно језгро, заједно са иовијом са-·
временом југословенскомпреетоницом Београдом. Па као што je
изван овога и читава Моравско-Вардарска Удолииа, иако главна 
средњебалканска и дунавскогегејска
тако je исто изван територијалног језгра нам
и цела Савско-Купска Удолина, ма да на тој страига главна ду- 
навско-јадранска област епајања и Управо су обе
oee главне долинске и иизиеке облаети Моравско-
Вардарска и Дуиавско-Савска Област, прва екоро меридијанског 
a друга потпуно упоредничког правца, обадве код Београда, на 
простору од CTàBâ Саве и Дунава па до ушћа Мораве y Дунав, и 
саме међусобно:,-али готово под правим углом, епојене
y целини изван.самога шериторијалног језгра данашње иам др- 
жаве, док je иначе баш насамоме њиховом међусобном споју на 
средњем Дунаву и y диу Панонског Међуречја доскораита српска 
и данашња југоеловенека престоница, Београд, главни админи- 
стративни, привредни и културни центар целе државе. Међу- 
тим ce το ϊιραβο територијално језгро Југославијеналазиу.шреКој 
југословенској великој и главној предеоној г^елини, y Дииарско- 
Јадранској Области, која, y своме положају одређена правцем 
пружања јадранске обале и y њеном залеђу y правцу југоистока 
издужене динарске планинске сиетеме, лежи на самој најдужој 
страни, хипотенузи, великог ј угословенског државног скоро право- 
углог троугла, док су му на двема краким странама, катетама, оне 
две друге главне предеоне целине, Моравско-Вардарска и Дунавско- 
вавска Област. И тек y тој трећој, планинско-приморској великој 
ггриродној целини Југославије, y ДинарскоЈадранској Области, 
територијално језгро савремеие иам државе и y његовом среди- 
гату сам г^ецшар државне шергсШоргрје цалази ое y напред истак-



нутој перифериој западној српској a југословенској
историској области Босни или пак y опсегу ове екоро y средини 
Дринске бановине, захватајући простор око вароши Власенице,

y планинском пределу североисточног обода динарске системе
међу Тузле и Зворника на северу, Гласинца и na југу,
реке Босне на западу и средње Д на истоку.

Али, ако ce ne налази y области шериторијалног језгра и 
центраданашње . нам државе, чији предео, као што видимо, пада 

y српскусредњевековну област Соли (Тузла), која иначе y ста-
ријем историском развоју српског народа како y Рашкој тако и y 
Босни није имала никакве важније географске улоге, Ср-
бија сеојом напред ис.такнутом главном тектонеко-
-л1орфолошком цртом као и комбиноеаним и ди-
нарским пружањем лежи y осовини обеју балканских великпх и 
елавнихпредебних целииа Југославије, како Моравско-Вардарске 

тако и Динарско-Јадранеке Области. Јер, на трострукој мерлди- 
јанској моравско-вардарској код Скопља иотпуно здруженој глав- 
ној комувикагшји, на прузи Београд—Ниш—Скопље—Солун са 
варијаитама кроз долину Ибра преко Краљева и Косова и кроз 
Толлицу преко Лаба и Косова, — Јужиа Србија лежи y самој 
ocoeumi главне уздужне српске и средњебалкстске комуникацпје 
и на П>ој сачињава највао/сиији- средишњи и јужни дсо глаеие 
гоеловенске, Моравско-Вардарске A y исто време, y ком-
бинацији са овом главном ерпском и средњебалканском уздужиом 
комуникацијом, y северозападном лмеру на староме Босанско-Ма- 
кедонском путу и на његовој варијанти динарским правцем управ- 
љеној скоро већ изграђеној главној "вардарско-ибарско-динарско- 
савској прузи, на линији Ђевђелија—Сшпље—Косово—Краљево— 
Ваљево—Тузла—Бања Лука—Суња—:Цапраг—Карловац—Ново Ме- 
сто—Љубљана—Јесенице, — Јужна Србија лежи у.еамој ocoeunu 
и главне_ уздужие југословенске динарске комуникагџСје и п>ене 
планинеко-Г1риморске велике Динарско-Јадранске Облаети. Спа- 
јајући на тај начин обе oee области на њиховим јужиим дело- 
вима самом својом територијом, Јужна Србија je од великог 
геополпШичког значаја за те две најважније, балканске природне 
области Југбславије. Јер, поред cee несумњиво велике саобраћајне, 
економске, ' "културне и нацисшалне важиобти оне шреће, Дунае- 
ско-Савске Облаети, — која управо y  нашој државитгрема Сред- 
њој и Западној Европи посредује, која je између свих трију обла- 
сти најгушће наеељена и дуж које су на прелазима са горње y 
средњу и са средње y доњу Посавину спојени и измешани сва три 
дела нашег народа, Словенци, Хрвати и Срби, али где су ce међу 
Југословене y целој држави највише на тој страни, особито y плод- 
ном Дунавском Ме^уречју, yтиснули и: туђи етнички. елементи са 
севера, Немци, Мађари, Румуни, — еамим њеним периферним 
јужиим и југозападнпм положајем y простраиој Панонској Ни- 
зији, Ша je област y склопу данашње нам држа&еДа ceeepue 
етране, низ ток Дунава са ceeepa, веома
главца сцага данашње нам држаее дежи. y здружецим осовинама
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првих двеју, правих балкаиских Југославије, дуж удо-
линске Моравско-Вардарске Области џ  дуж
Динарско-Јадранске Области, које
гоисточним делом, на простору од Полимља и Новог 
преко Ибра u Kocoea Поља па до na самоме тлу Јужне
Србије и преко њега, на међусобиом додиру ceux четирју глав- 
них српскихбалканских земаља, Црнс Горе и Босне са Херцего-
вином, Северне и Јужне Србије, узајамно спајају.

У вези са тим ‘Јужшх Србија je од нарочитог географског 
значаја y саставу даиагиње иам државе и са гео-
џолитичког разлога. Као што je το pnuuje u са
ном Србијомили Шумадијом, тако je даиас и цела,
Шек са Јужном Србијом права и главна балкаиска држава. Без 
Ју жне Србије била. ђи ceaостала Југославија, изузев још и Стару 
Зету са Херцеговином л Далмацијом, уствари jejfua 
ионска ивичиа и ободсказемља, y зависиости од самога језгра 
Паионске Низије са суседнимбечким басеном·. као што ce отуда 
сее до наиСихдана, док снагом Моравско-Вардарске из
срци самога Балкана најзад није створена даиашња Југославија 

— која je yüpaeo са крајњег југа Јужне Србије иа крају сеет- 
скога раша и непосредно израсла, — непрекидно господарило Сло- 
ееначкоМ. још скоро од самог старог словеиског досељавања, a 
Хрватском још од првог иадирања Мађара из њиховог великог 
ианоиског језгра према Балканском Полуострву и његовим запад- 
ним странама (од 1102године); као што je такође и Босна, док 
je пре ових надирања из средишта велике Панонске Низије ка ње- 
hqm југозападном куту и ободу била поглавито y саставу првих 
српских државних језгара Рашке и Зете, убрзо иза Хрватске на 
Шоме завојевачком мађарском пушу из такође
пошпала под Угарску (од 1186 годиие) и под њеном врховиом 
елашћу са својим бановима остала cee дотле док ce иза распада 
Орпскога Царства као краљевина најзад није сјединила са Ра- 
шком (1877), дакле са једним од данашње
Јужне Србије, са главним језгром старе српске државе из кога ce 
било развило и ондашње Српско Царство, да би, пре но што je 
преко Јужне Србије и њу захватила и прогутала најезда Турака, 
која je y Босну оним старим Босанско-Македонским Путем продрла 
преко Косова Поља и Новопазарског Санџака, са те доминантне 
динарске висије на тлу Старе Рашке тако од сједињепе краљевине 
» Босие и Србије«. као претеча даиашње Југославије постала ује- 
дињеном краљевином » Рашке,Босне, u^IIpu-
морја« (1890), a да би најпосле, дуго иза тога, y задње турско 
доба, и опет са панонских сШрана, никон новијих покушајa по- 
нова постала пленом последње инвазије бивше Аустроугарске 
преко Балкана (1878);као џгго je уосталом Северна Србија
y своме самосталном развитку као ноеосрпско државно од
обнове живота под Карађорђем (1804), иако ne y Шој мери, стално 
била y гесшолгтшчкој завцсцости o/f средишта цемже Паноцсце
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Низије са бечким басеиом, све док није ослобођењем Јужне Србије
и територијалнимсједињењем преко ње и са (1912),
y светскоме рату, — y коме je од Аустроугарске и била напад- 
нута (1914) бага зато што je тиме управо тек постала npâBa и 
главна, довољно независна балканска држава, —
улогом, етничком снагом и одвајк осеедоченом историском 
мисијомцеле Моравско-Вардарске и суседног јо ј uajeu-

шег и најмасивнијег планинског дела Обла-
сти ослободила средиштима великог паноиског и бечког 
вековно подјармљене прекодунаеске, прекосавске и прекодринске 
српске и југословенске земље и створила данашњу

(1918).
И тако je са Јужном Србијом не само Северна Србија већ 

и остала Југославија, иако данашња велика нам држава својом 
северном, Дунавско-Савском Облашћу лежи y самој Панонској Ни- 
зији ина њеноме јужном и југозападном ободу, услед централног 
балканског полуострвског положаја Јужне Србије, noja самом 
својом територијом захваша cnopo једну петину 
читаве наше земље, постала главном балканском државом. A 
тиме одједном, место периферне низиске и обод-
ске држаее, уствари буџачке државе векоеима Средњој Европи 
подложног југословенског паноиско-балканскогкута и пристранка, 

сада као глаена балкаиека држаеа, која влада обема најважни-, 
јим уздужним балкаиским комуникацијама, мораеско-вардарском 
на линији Београд—Ниш—Скопље—Солун и мораеско-ниушеско-ма- 
ричком на линији Београд—Ниш—Софија—Цариград, која доми- 
nupa и целом централном балканском полуострвском облашћу 
на споју ових главних уздужних и других уздужних и попречних 
комуникација на простору од Ниша преко Окопља до Велеса и y 
њенолг средишту држи и само балканско континентално језгро 
око Скопља, — даиашња нам држава Југославија јесте прави и 
потпуни господар ceux шрију међусобно географски, етнички, са- 
обраћајно, економски и политички y једиу еелику троструку це- 
лину поеезаних главиих југословенских предеоних целииа: средње- 
балканске удолинске Моравско-Вардарске, западнобалканске пла- 
нинеко-приморске Динарско-Јадраиске и јужнопанонске низиске 
Лунаеско- Савске Области.

Али, сем овога тако значајног геополитичког претезања, где 
тек y политичком јединству са Јужном Орбијом, као већ. и иначе 
са њоме од саме природе дата једна јединствена моравско-вардарска 
географска целина, Северна Орбија са осталом Југославијом као 
npâBa и главна балканска држава добија довољно снаге и постиже 
пуну геополитичку вредност целокупне земље, — постоји 
геополитичко преимућство које проистиче из оеога најтешњег ге- 
ографског јединства Моравско-Вардарске Области и њенога цеи- 
тралног и доминантног положаја дуж јужнословенског полуо- 
стрвског трупа и око глаенога балканског контииенталиог јез- 
гра. То би преимућство било y поШпуном исцрпљењу и коначном 
уобличењу геополитичког дејства Моравско-Вардарске Областц

Спрменица двадесетпетогодишњице осдобођења Јужн$ Србије 1912—1937 5



ие само као главие српске старе и новије области,
око које ce кретао целокупан развитак и главне старе српске и 
главне новије српске државе, ие са као главне 
времене историске области, са које je из српске створена и да- 
нашња нам југословенска држава, и као главне 
ско-балканске државие области, y правцу око ове глаеие
геополитичке осовине y свој у н у ш р о с т и  или Јужно-
словенско-Грчког Полуострва све и све неминовније
намеће даљи геополитички и историски развитак јужно-
словенског континенталног блока између ceux трију главних бал- 
ианских мора.

Тиме ce Скопљу и његовој области, као најзначајнијој земљи 
историске мисије и историског збивања и y свему досадашњем др- 
жавном развитку нашег народа, истовремено и као главном бал- 
канском полуострвском језгру, ономе које je ča свога најизразити- 
јег и најодабранијег централног доминантног положаја y геополи- 
тичком преимућству над свима осталим балканским областима, y 
даљој јужнословеиској еволуцији, при несумњивој могућиости и 
иеодложној потреби да оиа обухвати ιφο јужнословенски бал- 
кански контииенталии блок nao једну велику природну ијош од до- 
сељења Јужних Словена üpâey етничку идлииу, отварају нови ви- 
дигџ1, далеки и широки хоризоити. Јер тек y тој за европске тесне 
географске a узавреле политичке односе довољно великој и довољно 
снажној јужнословенској заједници између свих трију балканских 
мора, при овако изложеном и опасном геополитичком положају, ка- 
квога je Балканско Полуострво на овоме главном копненом мосту и 
најближем пролазу између Европе и Азије, —где су ce Запад и 
Исток одувек културно спајали али и вечито ратно сударали, куда 
су одвајкада водиле многобројне и најразноврсније велике народне 
експанзије и инвазије, на овој непрестаној ветрометини између двају 
близаначких континената Евроазије, — лежи сигурна будуЕност сва- 
кога јужнословенског племена понаособ као и свих заједно. Јер мора 
ce најзад већ једном изићи из наших узаних и ситних као и наш 
балкаиски рељеф многоструко раздробљених националних и племен- 
ских регионализама и најзад створити једна велика и снажна јужно- 
словенска целина, способна за отпор против свачијег туђинског на- 
дирања, способна за самосталан привредни и политички живот, 
способна за изградњу самосвојне јужнословенске културе a преко 
ње за равноправно учешће и y развоју европске и светске циви- 
лизације. A y таквој једној великој и трајној -
каиској заједнигџ1, захватајући својим средишњим делом око Скопља 
на горњем Вардару и câMO главно балканско континентално језгро, 
Јужиа Србија би заједно са Северном Србијом иа спсхју обеју 
главних балканских уздужних удолина и комуникација, и иначе 
одвајкада област великог геополитичког значаја и изложености, 
прворедне политичке и економске важности, узбурканог и снажног 
историског и културног развитка, дошла и још више до израза 
као земља изваиредне географске улоге и значаја, особите ucilio- 
риске вредности,
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Иза ових главних геополитичких основа, које су ce унапред 
наметале да би ce боље видела и иотпуније истакла главна гео- 
графска улога и права историска ове земље, . чијој су
двадесетпетогодишњици ослобођења посвећени ови редови, долазе 
као остале географске основе Јужне Србије, због ограничености 
простора свега y неколико главних потеза приказане, најпре сама 
њена природа, као главни темељ свеколиком људском животу и
активности, и онда човек и култура, иреко којих ce тек y потпу- 
ности могу упознати све главне географске црте једне земље не 
само као самог предела већ и као животног простора и највишега 
смишљеног развића.

II
П Р И Р О Д А

1. ГРАЂА И ОБЛИЦИ ЗЕМЉИШТА

Јужна Србија ce највећим делом своје територије, како од 
Скопске Црне Горе према југу скоро читавим Повардарјем, тако 
од ове централне јужносрбијанске са свих страна изоловане пла- 
нинске масе и према северу такође готово целим на-
лази y области разломљене старе родопскв планинске масе, са- 
стављене од архајских и старопалеозојских кристаластих шкри- 
љаца, најстаријих стена y кори Земљиној, оних које по своме по- 
станку припадају прастаром и старом добу њенога геолошког жи- 
вота и развитка, на овим странама и најраније издигнутом, још y 
препермско доба y планине набраном балканском копну. У тим 
пределима родопске планииске смотеме, првобитно једине a да- 
нас и од новијега геолошког доба средишње и y руинама заостале 
на давнашњем копну Балканског Полуострва, створене набирањем 
приликом његова првашњег издизања из светског океана a y но- 
вије геолошко доба раскомадане за време обновљених процеса на- 
бирања околних млађих планинских система, — Јужна Србија je 
сва састављена из великих и често високих планинских масива и 
пространих нижих и виишх котлина. Разламање ове првобитне 
копнене и планинске балканске масе дуж раседних пукотина запо- 
чело je још y мезозојско, средње земаљско доба, од времена тријаско- 
-јурских ерупција дуж вардарско-динарске зоне, a коначно извршено 
тек за време олиго-миоценског па до дилувијалпог доба, једних од 
новијих и најновијих геолошких доба, a το ke рећи, укупно узевши, 
од времена првих зачетака стварања периферних полуострвских 
планинских система алпискога типа обострано Моравско-Вардарске 
Удолине, на западу динарске и шарско-пиндске a на истоку кар- 
патске и балканске, па, све до дилувијалног, појави човека на Земљи 
синхроничног саламања старе масе балканског копна и y области 
данашњег басена Егејскога Мора. Отуда, услед тога рашчлањавања 
старога средњебалканског континенталног тла y тиморе и по- 
Толине, Јужној Србији онај карацтеристичци чзглед шаховске
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табле, где би црна поља одговарал гиаиинским a
бела поља питомим котлинама. Отуда као осиовна 
карактеристика највећег дела Јужне она необично велика
раздробљеност њенога рељефа y веће и мање
лине и жупе, потпуио уоквирене или већим оивичене про-
страним планинским масивима, y узрочном низу географ-
ских феномена, на овакве главне особине рељефа, преко
других тиме условљених одлика остале неорганске и органске при- 
роде, y крајњем исходу, nao географс последица саме 
и геотектонскеграђе земљишта, надовезује и истиче врло ка-
рактеристична географска дифере њеиога 
штва, редовно свуда подвојеног на шире и уже предеоне, кот- 
линске и жупске, етничке групе.

Овакве je осиовне, родопске геолошке и грађе
Повардарје скоро y целини, изузев на западној страни целе ове 
поречине само западне ободе котлине Полога y изворишту Вар- 
дара, котлине Кичева y изворишту Велике или Треске, котлине 
Железника y изворишту Црне Реке, a y истоме правцу ка југу, на 
граници према млађе набраним планинама шарско-пиндске системе, 
y стару масу обухватајући и источни обод изваи водопађе Вар- 
дара изоловане језерске котлине Пресме, док са друге, источне 
стране целе поречине Вардара захватајући и цео издвојени слив 
реке Струмице. Појединачно нешто изближе прегледани, састав- 
љени поглавито од ортогнајсева и парагиајсева или, како ихнаши 
Јужносрбијанци називају, од »трогалика« или » « (јер ce
распадањем троше y гнајсни грус, » «), као и других врста
иристаластих шкриљаца, често обложених око језгара граиита, 

такве су грађе на западној страни Вардара јужно од Скопља сви 
планински масиви почевши још од Водна (1066 м) и Китке (1569 м), 
преко Јакупице (2540 м), Мукоса (1445 м), Селечке (1663 м), Бабе 
(1791 м), па све до масива Ниџе са врхом Кајмакчаланом (2521 м> 
и до Кожуфа (2138 м), од источне, као и до Перистера (2600 м), од 
западне стране, y самој старој маси дуж раседа једне од најмлађе 
спуштених повардарских потолина, велике Пелагоније. A исте су 
такве кристаласте грађе и масиви на истоку од Вардара, његовом 
долином и низом котлшт потпуно одвојени од дела старе масе на 
западу, y продужењу с оне стране Кајмакчалана и Кожуфа, чији 
ce правац ка истоку и североистоку на крајњем југу Јужне Ср- 
бије изненада укршта са меридијанским правцем већине осталих ма- 
сива старе масе, од такође упоредничког гребена Беласице (1889 м) 
изнад Дојранског Језера на југу, преко Плачковице (1754 м), Ограж- 
дена (1744 м) и Малешких Планина (1932 м), iia све до Осоговије 
(2252 м) и Дукат-Планине (1829 м) на северу. И оно што je y овим 
пределима старе масе y Повардарју од нарочитог значаја по ми- 
нерално благо Јужне Орбије, то су многобројни мраморни ру- 
дници, највише везани за скоро непрекидни појас јако кристала- 
сгог кречњака од села Пагаруше под поменутим врхом Китке на 
југу од Окопља па преко Бабуне на велику мраморну купу Коз- 
јака (1748 м) до мраморне преседлине Плетвара (988jvi) изнад При·*



iréfaâ, чији ce бели мрамор πό квалитету може да мери и са самим 
грчким и карарским мермерима, и одатле преко Маријова и до 
саме грчке границе источно од Кајмакчалана; a сем тога, поред 
других минералних рудних појава y старој маси, где су нарочито 
карактеристичне појаве великих табла белог или
вита, y народу код нас на југу званог » «, y области кри-

сталастих масива Повардарја нису ретка ни налазишта 
обично y гнајсноме грусу, као на Марковој Реци под Јакупицом, 
на Коњској Реци под Кожуфом, на горњој Брегалници између 
Плачковице и Малешких Планина; најзад, нека би било поменуто 
да ce y мраморима између Пагаруше и Плетвара, a y области Бф 
буне, наилази и на рубине, док je y микашистима целе ове кри- 
сталасте зоне од Китке па до Кајмакчалана, од којих je преко 
гнајсева и câM врх испод Краљеве Цркве такође састављен, веома 
честа појава врло крупних гранаша.

Идући на север, широки вар појас многобројних
тимора и потолииа разломљене праве масе, преко пла-

нина Рујпа (969 м) и Скопске Црне Горе (1651 м) источно и за- 
падно од Кумановско-Прешевске Удолине и преко обостраних обода 
котлина Горње Мораве и Косова Поља, прелази и y Поморавље. 
Тамо ce, на простору од леве обале Ибра, преко Еопаоника (2017 м) 
и осталог побрђа око преседлита Преполца и Мердара, па све до 
десне обале Јужне Мораве, целом ширином напред обележене ме- 
ђуспојне границе између Северне и Јужне Србије на овом про- 
странству, низ двогубу Моравско-Вардарску Удолииу стара маса 
продужује и кроз Северну Србију, и y њој сачињавајуКи најста- 
рију и уједно средишњу геологику осноеу земљишта cee до Багр- 
данске Клисуре на северу, где најзад око Велике Mopaee већ y 
близини њеиог излаза y панонски басен и последњи изданци праве 
родопске масе потону под млађе стене њене прелазне зоне y Шу- 
мадији. На тај начин Јужна и Северна Србија и по заједиичкој 
ceojoj најсшаријој, основној, a великим > особито на југу, и
најважнијој грађи земљишта, дуж велике Моравско-Вардарске 
Удолине, која je еа својим низовима котлина баш y oeoj старој 
маеи и спушшена, чине једну јединствену природну целину.

Као што je y овој средњебалкаиској удолиии
y Северној Србији стара маса родопске системе, чијем тектон- 
ском пружању са ceeepa на југ потпуно одговара и глаени пра- 
eaVf целеудолине, с обеју страна ограничена млађим, периферним
полуострвским планинским системама, са запада динарском a са 
истока карпатском и балканском, тако je ова стара маса y ^Јуж- 
ној Србији, насупрот овим двама удаљеним источнобалканским пла-
нинским сплетовима, као њиховим далеким овостраним панданом, 
са западне сгпране оивичена такође двема млађе набраиим пла- 
ницским еистемама, на ееверу од динарском a на југу
шарско-пиндском.

На северозападу од великих потолина Метохије и Косова Поља, 
које леже y залеђу Медовског Залива као најдубљег прегиба зд-



падне балканскб обале, од Проклетија (2656 м) на граници Ар- 
баније па преко Мокре Горе (2155 м) и с оне стране Рогозне 
(1504 м) с десне и леве стране горњег Ибра, дижу ce области 
Старе Рашке, y северозападним крајевима Јужне Србије, које 

највећим делом обухвата Полимље, високи планински 
венци и висоравни динарске системе, чији je главни правац као 
и пружање слојева упућен познатим динарским ка југо-
истоку, свуда, изузев y Проклетијама изнад Метохије, где na 
тектоиском сутоку са шарско-пиндском скрећу y ме-
тохиски, североисточии правац. И те су плаиине динарске 
стеме, изнад дубоких долина горњег, рожајског Ибра, Рашке, Лима, 
Увца, Ћотине и Tape, саетављене највећим делом од скаршћених 
тријаских кречњака као и других мезозојских стеиа, такође y 
њиховој подини и од млађепалеозојеких слојева.

A на југоистоку од Метохије, преко Паштрика (1983 м), Корит- 
ника (2394 м)* и великог била Шар-Планине (2702 м), с друге стране 
Метохиско-Дримске Удолине y дубоким ракљама тектонског сутока 
двају наспрамних планинских сплетова, пружа ce шарско-пиндска 
система, чији еисоки плаиински гребени и eeunpi иа скоро мериди- 
јанској линији од Северног до Јужног Подримља, дуж границе 
према Арбанији, заграђују западне крајеве Повардарја с оне страие 
котлина Полога, Кичева, Железника и Ilpecïie. Почетни и најваж- 
нији гребен целе ове системе, Шар-Планина, пружа ce, као и на- 
спрамне Проклетије, правцем ка североистоку, где заједно са изо- 
лованом старом, много нижом масом и прелазном зоном Скоп- 
ске Црне Горв, преко Качаничке Клисуре Лепенца, a с ове стране 
према северу широко отворене Кумановско-Прешевске Удолине, 
дели Повардарје као ужу природну целииу од остале Јужне 
Србије иа северу, као што ce и câMO Повардарје, раздробљеношћу 
рељефа y многобројне често простране котлине и још веће пла- 
нинске масиве, даље дели и y још мање и уже предеоне целине, 
какве су карактеристичне и за остале крајеве Јужне Србије на се- 
веру и западу. У јужном продужењу великог била Шар-Планиие, 
граничним појасем Јужне Србије према Арбанији, низ долину 
pene Радике и од Дебра уз Црни Дрим  до његова изворишта 
уврх Охридског Језера, пружа ce према југу двоструки низ висо- 
ких гребена ове плаиииске системе: на западној страни, према Ар- 
банији, планине Кораб (2764 м), Дешат (2374 м), Јабланица (2257 м) 
и Мокрањска Планина (1525 м); a на источној страни, према по- 
менутом низу котлшт такође y меридијанском правцу од Полога 
преко Кичева и Железника до Преспе, на додиру и граници према 
родопској системи самога Повардарја, планине Бистра (2111 м), 
Стогово (2273 м), Караорман (2243 м), Илинска Планина (1909 м) 
и, најзад, између језерских басена Охрида и Преспе, Галичица 
(2255 м). Ове планине, које тако високо заграђују Јужну Србију 
према западу, највећим су делом састављене од палеозојских шкри-

* На стр 7, напред, исправити (у 16 реду оздо) штамп. грешку о висини 
ове планине.
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љаг^а, местимично, као y билу Шар-11лан1ш0, iî cä ретким појавама 
и правих, препалеозојских кристаластих док уњиховој
повлати, преко пермотријаских шарених шкриљаца и пешчара,
на неким планинама леже и велике пласе често јако
скаршћеиих кречњака,особито y  пределима Јабланице и Мокрањ- 
ске Планине на западу и Илинске Планине и Галичице на истоку 
од басена Охридског Језера, као и y  пределима Бистре и суседног 
јој Буковика; a сем тога, y  долини Радике више Дебра, y основи пла- 
нршског била Дешата, y  јужном продужењу Кораба, испод 
тријаскихкречњака и верфенских шкриљаца јављају ce до 500 м 

дебеле наслаге гипса, великим делом npâBor алабастера.

Поред свега оваквог подвајања Јужне Србије на mpu посебне 
геолошке и геотектонске целиие, y Повардарју и Помо-
рављу, динарску y Полимљу и осталој Старој Рашкој, и, y проду-
жењу ове друге на југу, преко метохиског тектонског сутока, шар- 
ско-пиндску y Подримљу и y граничним пределима ове последње 
планинске системе према старој маси y извориштима Вардара, Ве- 
лике и Црне као и y западној половини Преспе, — има y гео- 
лошкој и геотекшоиској грађи као и y геоморфолошким цртама 
тих трију по грађи земљишта овако различитих предела иеко- 
лико више или мање заједничких и сличних особина, које их до- 
воде и спајају y једну ближу заједничку целииу.

Главна заједничка црта Јужне Србије, она која доводи y 
ближу геолошку, геотектонску и геоморфолошку a тиме и y осталу 
географску везу и целину највеће делове њене територије, то je 
она напред истакнута н>ена свеукупна не само већ
и динарска оријеитисаиост. Док y правцу са југа иа север, као 
средишњи и јужни део Моравско-Вардарске Удолине, разломље- 
иом старом родопском мааом, скоро непрекидном на читавој тој 
линији, Јужна Србија идлим тим својим меридијанским иружа- 
њем и дужином чини ие само сама еећ и са Севериом Србијом 
једну једиистеену геолошку, геотектонску и геоморфолошку a 
тиме и осталу географску г^елину, дотле y правцу са југоистока 
на северозапад, уз долину Вардара и Лепенца преко Косова Поља 
и низ долину Оитнице и Ибра као главном варијантом ове мери- 
дијанеке удолине, a онда с оне стране Мокре Горе и Рогозне, и 
даље y северозападном правцу, дуж Новопазарског Санџака као 
главног дела Отаре Рашке, око Полимља a између дубоких кањона 
Tape и Увца, поред евега што на тој линији од Ђевђелије до При- 
боја скоро оШсечно,од Оуве Планине изнад Рудника уврх Дрениде, 
пређе из једне y другу плаиинску , успут, Качаничком
Клисуром испод Љуботена, пресег^ајући и трећу, прелазећи из сшаре 
родопске y млађу динарску преко североисточног изданка гиар- 
ско-пиндске, Јужна Србија и г^елим тим својим динарским üpy- 
жањем и дужином чини такође једну сасвим тесну геолошку и 
геотектонску a тиме умногоме још и осталу географску целину.

Ова главиа заједничка ιγρΰια y правцу и опсегу целог пру- 
жања Јужне Србије, које чини да ce она поред моравско-вардар-



ске или старе српске налази и f  ДИнДрској или савременој југо- 
словенској осовини наше земље, јесте још посеб-
иом, између досад побројаних, уметнутом геолошком и геотек-
тонском целином, a το je такозваном издвојеиом вар-
дарском зоном или, узимајући потпуну целину, вардарско-косов- 
ско-ибарско-рашком зоном. Али, док су претходно три
велике геотектонске целине, родопска, дииарска шарско-гшнд- 
ска, ираве плаиинске системе,од којих je прва истина већ рашчла- 
њена a друге две још увек врло изразите орографске грађе, дотле 
je ова четврта, вардарска геотектоиска целина, иако веома гш- 
тензивно набрана и скроз прожета еруптивима, интензивнијв и 
више но све остале, ипак не толико једна орографска колико 
сама потолинска, удолинска зона. Управо на овој географски 

шако значајној геотекшонској линији, којом je 
динарских венаца и набраних слојева, са северозапада ка југои- 
'стоку, од Старе Рашке уз долину Ибра u Сишнице преко Косова 
Поља низ долину Лепенца и Вардара, Изражеи и познати ди- 
нарски смер пружања Јужне Србије, пружа ce и највећи, најпро- 
странији и иајзначајнији низ тектонских потолина читаве ове 
земље, тако да оне y обема њеним главним поречинама, и y Помо- 
рављу, са косовском, и y Повардарју, са централном вардар- 
ском пошолииом оеим низом котлииа и његовим изданцима као 
и целом удолииом и тектонском линијом, баш на самим тим гео- 
текшоиским осиовама, од скоро целеЈужне Србије стварају једну 
још ближу велику целииу y јужноме делу читаве Моравско-Вар- 
дарске Области.

Ta je тектоиска линија динарскога правца y овој еардар- 
ско-косовско-ибарско-рашкој или краће речено вардарско-динар- 
ској зоии, као једном од главних геолошких и геотектонских ознака, 
обележена: појасом офиолитских, зелених ерупшивиих чи-
сто вулканских дијабаза као и дубинских габра и перидотита, 
често y серпеитии, од наших Јужносрбијанаца на тој линији зван 
» м о д р а к » гнил камен«, » луткамен«, a негде и » «,* прео-
обраћених. Овај карактеристични еруптивни појас вардарско-ди- 
нарске зоне почиње још од Циганске Клисуре и Ђевђелије на 
крајњем југоистоку Јужне Србије, одакле ce y великој маси про- 
стире до Демир-Капије, a онда ce од Алшара и Рождена y север- 
ном подножју Кожуфа дислокационом зоном непрекидно пружа 
уз долину Вардара све до ушћа Пчиње, да би се од северозапа- 
дног обода млађим наслагама испуњене Скопске Еотлине кроз Ка- 
чаничку Клисуру Лепенца преко обостраног обода Косрва Поља 
наставио до Косовске Митровице; a одатле ce y великим масама с 
обеју страна средњег и доњег Ибра наставља и до Краљева на 
његовом ушћу y Западну Мораву, с једне, као и y појединим из- 
данцима преко Новог Пазара пружа и до Прибоја изнад ушћа

* Као компактна стена употребљава ce негде усијан за кување млека y др- 
веним судовима: усија ce камен и баци y кацу, где млеко на. тај начин проври; 
тим путем долази ce на крају и до справљања »урде« као једне врсте млечног 
производа, те отуда име стени »урденик«.
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Увца y Лим, с друге стране, одаклб ' ее с обеју ових страна иста 
зона старијих базичних еруптива преко даљих изданака продужује 
y великим масама и с оне стране Олова y средњој Босни. И упра- 
во за ову сшарију еруптивну
зоие везаие су врло значајне руднв појаве y Јужној ма-
гнезит, азбест, бака.р, железо, манган, a особито хром, чији су 
рудници y околини Скопља, око Радуше, Свилара и других места 
па тој страни, и веома богатгт.

М узеј Јужне СрбиЈе Ф от. д-р  B. С. Радобаноћић

Сл. 19. — Косо набрани према југозападу полегли слојеви горњекретацејског 
флиша, наталоженог за време претпоследње морске трансгресије кроз Повардар- 
је, a последње провале мора која je захватила и косовско-метохиске пределе на 
северозападу Јужне Србије; на овоме месту, y Пашиној Клисури реке Тополке, 
јужно од Велеса, управно je просечена једна антиклинала, која ce као.и сами 
слојеви бора пружа од севера-северозапада ка југу-југоистоку, y правцу пру- 
жања вардарско-динарске зоне, чије je набирање извршено одмах иза повлачења 

горњекретацејског мора, на самом почетку терцијера.

У истоме главном правцу вардарско-динарске зоне y обл-асти 
рашчлањене родопске масе Повардарја између сада изоловане старе 
масе око Пелагоније на западу и осталог npâBor Родопског Маоава 
на истоку од Вардара, као траг првога главног проламања Мо- 
равско-Вардарскв Удолине y овоме њеном јужном делу, дуж саме 
ове велике зоне зелених еруптива пружају ce набрани појаси 
тријаских слојева, a сем тога, као трагови даљих шекшоиских 
процеса y геолошкој еволуцији ове зоне, такође набрани појаси 
још и горњејурских (титонских) и горњекретацејских седиме- 
ната, што су све геолошке теоревине трију узастопних мороких



трансгресија Мезозојскбз или сре доба кроз oèe
пределе. И управо све оне велике зелених еруптива вар-
дарско-динарске зоне, као и сама прва провала мора за време 
тријаса y правцу те зоне скроз дуж данашње долине Вардара, 
настале су овуда када je западии део старе масе, око 
првим шектонскгш саламањем стариј копиа око данаш- 
њег Вардара, — чији су ce најранији предзнаци блиског пропа-
дања копна на овој линији били јавили још за време перма, кра- 
јем палеозојског или старога геолошког доба, — одвојен од оста- 
лога главног РодопскогMacnea. Али то прво мезозојско, тријаско 
плаељ&ње морем по староме јужносрбијанском тлу, које ce заједно 
ća старом масом било издигло као копно још за време преперм- 
ског набирања, сем области око Вардара од Скопске
Котлине пacee до Хуме на грчкој граници изнад Ђввђелије, за- 
хватило je било с друге стране старог Пелагониског Масива, према 
западу, и пределе позније набране шарско-пиидске системе, тако 
да ce и на најистакнутијим врховима њених данашњих планина, 
заједно са самим Љуботеном (2496 м) као и са најближом околи- 
ном самога Александровог Врха (2702 м), са Борислајцем (2662 м), 
на Шар-Планини, доцније високо издигнути
налазе као трагови последње маринске трансгресије преко Јужне 
Србије на тој страни. A y правцу саме. вардарско-динарске зоне с 
оне стране Скопеке Котлине, почевши још од самих Проклетија и 
Мокре Горе, изнад велике метохиске потолине, као и од западног 
обода котлине старога Раса изнад данашњег Новог Пазара, mpu- 
jacKii кречњаци као талози дубокога мора и y позније
набрсте и издигнуте динарскеплаиинске системе покривају нај- 
већи део земљишта читаве Отаре Рашке. У томе истом динарском 
правцу, дуж оних појединих изданака зелене еруптивне зоне од 
Новог Пазара до Прибоја, пружа ce целом дужином Старе Рашке 
од Мокре Pope изнад Истока y Метохиском Подгору па све до При- 
боја и даље, тачно правцем од југоистока према северозападу, не- 
прекидни појае тријаских рожиаца и туфита као трагова под- 
морских офиолитских ерупција онога доба, извршених дуж главне 
дислокационе линије y томе правцу, карактеристичних исто тако и 
за сам југоисточни, вардарски део вардарско-динарске зоне.

Вулкански изливи и дубинска пробијања зелених еруптива 
дуж вардарско-дииарске зоне после тријаса наставили су ce и за 
време јуре, када ce још почетком тогадоба повукло

услед првога набирањаи издизањасаме вардарске зоне између
двају крила старе родопске масе, која су ову седиментациону и 
еруптивну. наборну 1 зону око познијег Вардара отада све више 
стешњавала. Sa време горње јуре биле су ове старије 
дуж вардарско-динарске зоне већ скоро сасвим завршене. Онда je 
ову зону са југа захватила титонска маринска тчији
су траг кречњачке пласе Демир-Капије, наталожене непосредно 
преко офиолитских еруптива. Отуда je много доциије, просецањем 
Вардара на овоме месту, кроз ове дебеле кречњачке талоге дру-



rôra мезозојског мора, и дошло до онако оштрих облика y теснацу 
Демир-Капије. У то време, као и још доцније, a 
базичних ерупцијазелених вруптива, y даљој ерупционој фази на
истој тектонској линији вардарско-динарске зоне следовале су y 
приличној мери и гранитске дубин интрузије, чија су лако- 
литска језгра као и интрузивне жш^е познијим одношењем зем- 
љишта откривени овде-онде дуж ове зоне од Циганске Клисуре и 
Плавуша над Вардаром ниже и више Ђевђелије, преко Св. Илије 
над Велесом, па све до великих гранитских језгара и самога рудо- 
ноеног Копаоника над Ибром.

После дуготрајне копиене фазе, на југу, до Демир-Капије, од
краја горње јуре (титона), a на северу, око Скопља, још од краја 
горњег тријаоа и самог почетка јуре, најзад je за време горње 
крвде V/елу вардарску зону, y ранијем опсегу између Пелагони-
ског Масива на западу и Родопског Масива на истоку, услед ње- 
нога поновног спуштања, наново захватило море. Горњекрета- 
И/вјско море je поступно наилазило, услед поетупних спуштања тла, 
и то најпре са југа, још иза почетка горње креде, a онда и до се- 
вера, где je продрло тек крајем горње креде, тако да je најзад пре- 
плавило и целу вардарску зону. Од кречњачких тадога овога тре- 
ћег мезозојског мора састављен je и сам позније високо издигнути 
врх Дудице (2138 м) y билу Еожуфа на југу; a y модрикастим 
кречњацима са дна тога иначе y овим крајевима доста плитког 
мора налази ce и општински мајдан камена града Скопља под 
источном падином Водна, одакле су калдрмисане или насуте већина 
улица нашега главнога града на Вардару. Међутим je ова задња 
мезозојска морсиа трансгресија изван саме вардарске зоне, и опет 
y правцу према северозападу, као и прва, преко позније дефрши- 
тивно издигнуте Скопске Црне Горе била захватила и пределе 
Метохије, Косова Поља и Горње Мораве, углавном целу Косовску 
Стару Србију, y којој су то уједно и последњи талози једнога 
мора. A са Косова Поља y правцу долине Ибра ка северозападу 
дакле y смеру још раније, од ггробијања зелених еруптива на тој 
линији изражене вардарске дислокационе зоне, као и y праецу до- 
лине Лаба непосредно ка северу, горњекретацејска маринска транс- 
гресија била je захватила и знатне области y СеверЕтј Србији. 
Ова ce задња мезозојска провала мора и на трећој страни, и опет 
са Косова Поља, кроз Метохију и познију главну долину Дрима 
настављала с једне стране и y Црну Гору и даље широкооко наше 
данашње јадранске обале, a с друге стране од Метохије ка југу 
кроз суседне крајеве Арбаније с оне стране Црнога Дрима прела- 
зила и преко југозападног обода позније створеног басена Охрид- 
ског Језера.

Ово трећв мезозојско море доста ce брзо, још пре краја горње 
креде, повуило из вардарске зоне. Ово стога што je онда најзад, 
на уводу y кеиозојско или ново геолошко доба, на самом почетку 
iûepH/Ujepa, a y току његовог отсека доњег до средњег еоцена, 
вардарска зона, онаква каква je и данас по главним -цртама својо
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геотектонске грађе, снажним бочним дуго обнављаним потисцима 
са североистока, притиском главне Ма-
сива са те стране, скоро динарским праег^ем веома интеизивпо иа- 
браиа, док je за време ових великих тангенцијалних покрета y кори 
Земљиној, особито даље кроз олиго-миоценски отсек терцијера, из- 
вршено и главно набирање двеју ивичних планинских система, ди- 
нарске и шарско-пиндске. На целом простору између Пелагониског 
Масива на западу и правога Родопског Масива на истоку, читава 
ова удолина око Вардара која je као кроз мезо-
зојско доба дотле y три маха под море потапана, заједно са пале- 
озојским и свима мезозојским седиментима, базичним и киселим 
еруптивима, толико je интензивно набрана да су коее и полегле 
боре једне преко других иалегле и најашиле, старији слојеви преко 
млађих пребачени. Отуда je, овако сва згужвана,
вардарска зона иза овога евога другог и главног набирања зау- 
зела још много. уже пространствонего раније, на линији између 
села Извора y Бабуни и Штипа на Брегалници свега 40—50 км, 
док између Доброг Поља под Кајмакчаланом и Беласице изнад Дој- 
ранског Језера и до 80 км. На јужном je набрана вардар-
ека зона скоро двапут веће ширине зато што je ту као отпорна 
усшава гњечењу целе зоие дејствовао изоловани гнајсни масив Ко- 
жуфа, између горњекретацејске кречњачке Дудице на западу и 
тријаске кречњачке Хуме на истоку, заједно са суеедном великом 
еруптивном маеом офиолита, габра, перидотита и дијабаза, између 
Демир-Капије и Циганске Клиеуре. Услед тога ce и јавља оно 
карактеристично ширење Повардарја y праецу ка југоистоку, 
услед чега Јужна Србија, као што je раније показано, на тој 
страни достиже и највећу ширину.

Али je пространство овога овако интензивно убраног појаса 
далеко веће y дужину но што захвата сама вардарска зона. Управо 
ce од Ђевђелије целом дужином Вардара до Скопља и онда дуж 
целога Косова Поља и од Косовске Митровице низ долину Ибра 
све до Копаоника на десној и Јелице на левој његовој обали, као 
и даље y динарском правцу на тој страни кроз Северну Србију 
од Јелиде изнад Чачка па преко предела Ваљева eee до Крупња 
на средњој Дрини, овај вардарски наборни појас пружа y сми- 
слу раније офиолитске ерупшивне зоне и опет каоправа и велика 
nчрдарско-дииарска зона. Тиме je на oeoj етарој тектонској ли~ 
ннји, стварањем и њенога главног данашњег геотекторског скелета 
на тако великој дужини, Јужна Србија својим повардарским и по- 
моравским деловима довеДена и y једну и још ближу геолошку и 
геошектоиску целину, и сама за себе, и заједно са Северном Gp-, 
бијом и на тој, динарској страни, a преко њеи-еа пределима 
Босне не само с оне страие горње већ и с оне стране средње 
Дриие. И управо y овоме задње одређеном вардарско-динарском 
правцу иде и главни гсравац напред истакнуте

железничке линије, од Скопља преко Краљееа Чачка на Ваљево 
и даљепреко средње Дрине, која je данас дуж оее тектонске sone, 

чије je главно развиће потекло са Вардара, y изградњи као главна
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уздужна југослоеенскакомуникација, са Вардара и Ибра
Дрине и Уне на горњу Саву.

0 друге стране, као бочци огранак ове набране 
-динарске зоне, са Косова ce јужно од Косоеске Митровице кроз 
Метохију, на граници динарске и шарско-пиндске системе и дуж 
њиховог сутока, a онда даље кроз арбанске граничне планине с 
оне стране Црнога Дрима, пружа сличан набрани појас 
ских еруптиеа и горњекретацејеког флиша, као старији члан по
зније и све до краја терцијера набраних и издигнутих планина 
шарско-пиндске системе на тој страни. Пружају^и ce скоро пара- 
лелно са самом вардарском зоном, овај серпентин-
ски и горњекретацејеки набрани појас захвата југозападну пре-
чагу Охридског Језера,скоро тачно y правцу од Лина на Св. Наум,
на линији дуж које ce пружа наша главна језерска граница према 
Арбанији. À тиме ce геолошка и геотектонска грађа Јужне Ср- 
бије n на још један начин кроз cee три њене главне геотектонске 
целине узајамно укршта,чинећи je поред свега њеног вишестру- 
ког посебног богатог развића и y том погледу једном ближом 
великом крланом.

Али оно што Јужну Србију највише чини земљом од једнога 
кова, но тиме никако једноликом већ разноврсном и управо y тој 
шароликости баш по таквој природи јединственом; оно што уз 
остале напред приказане особине грађе и облика земљишта, на бази 
исговетности главнога плана y богатом диференцирању њенога ре- 
љефа, да би то имало за последицу и многоструко диференцирање 
њенога становништва и по најмањим предеоиим животним цели- 
нама и етничким групама, истовремено чини Јужну Орбију скоро 
целокупном њеном територијом по структури и рељефу иако раз- 
новрсном оно ипак једном јединетвеном природном целином, — то 
je уједно и она основна географска карактеристика и y грађи и y 
предеоном изгледу њенога земљишта: она необично велика раш- 
члањеиост њенога рељефа y многобројне веће и мање котлине и 
жупе. A ова je потолинска раздробљеност њенога земљишта ре- 
зултат теитонеких процеса y кори Земљиној који еу вардарско- 
-дипарску зону и остале геотектонеке г^елине Јужне Србије зах- 
ватили тек после њихових главних набирања, шек y млађа и иај- 
млађа геолошка доба.

Први корак y овоме потолинском рашчлањавану Јужне Ср- 
бије и опет je учинило Повардарје, на челу са југоисточним де- 
лом велике вардарско-динарске зоне, и то почињући од- самог ју- 
гоистока, из области старога егејског копна, које ce онда још увек 
држало на месту данашњег Егејског Мора. Иза најмлађег, поеле- 
госавоког до доњееоценог, углавном преолигоценог интензивног на- 
бирања, којим je, као што смо видели, y правцу са северозапада 
ка југоистоку, a услед бочних потисака са североисточне стране, 
вардарско-динарска зона између двају повардарских старих маса изо- 
ловане пелагониске и главне родопске y пласаету структуру према 
југозацаду тектонски сасвим пригаечеца и згужваца, настадо je
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палеогену, јога крајемеоцена и y олигоцена, Ионовно,
овом приликом и поеледње, потапа тла y
Повардарју испод нивоа мора. Онда je, долазећи са југоистока, 
од старог Егејиса преко Солуна, удолином између доцније фор- 
мираних басена Дојранског Језера и Ђевђелиоког Поља y правцу 
преко позније издигнутог Попчевског Поља на гребену између 
Валандова и Струмице, y наиово спуштену вардарску зону 
Пелагониског и Родопског Масива продрло палеогено море. На томе 
последњем морскоме поводњу кроз ове крајеве, оно средњем и гор-
њем Повардарју, од Демир-Капијв и подиожја на југу до
Скоиља и подножја Скопске Црне Горе на северу, од излаза Црие 
из БизевићкеСутескв и блиског Маријова na западу па све до 
излаза Брегалнице из Пијанечке Клисуре више y првбме
правцу дуго преко 100 km  a y другом широко преко 70 км ство- 
рило један простран морски залив, велики скоро као данашњи 
Солунски Залив до јужнога рта Касандре, или можда још пре право 
континеншалио море, јер je лежало сасвим y копну, комуници- 
рајући са пучином негде на југоистоку изгледа једино мореузом 
кроз стару попчевску удолину. У дебелим иаслагама тога поолед- 
њег повардарског мора, поглавито пешчарима, глинцима, лапор- 
цима и кречњацима, нађена je, као очигледни трагови, окамењени 
сведои/и некада богатог живота и y томе мору које je одавде та- 
кође ишчезло, доста разноврсна морска фауна: само уврх крај- 
њега морског залива na северу, под Скопском Црном Гором, из- 
међу села Винича и Љубанаг^а, трагањем свега на двама местима, 
откривено je преко 50 разних врста фосила (међу овим окамено- 
тинама: 1 врста нумулита — чудна врста морских праживотиња, од 
чијих су скелета y облику новца наталожени кречњаци из истог 
доба далиматеријал за египатске пирамиде; 1 врста морског јежа; 13 
врста пужева; 14 врста шкољака; и 25 врста корала—становника са- 
свим топлих a плитких тропских мора). A као фосилиа творевина 
ондашњег биљиог света са околног копна, y плићацима оеога eap- 
дароког палеогеног мора, при једној његовој трансгресивној фази, 
откривени су између села Бесвица и Барова, y подножју Кожуфа, 
y зеленим пешчарима слојеви мркога угља, којег има још и негде 
на другим старим обалама тога мора. Али, сем тога, као шраго&и 
ондагињих река које еу y тој не тако давној геолошкој прошлости 
томе тропском коралском мору y средњем и горњем Повардарју 
притицале, откривена су, y облику огромних делтасших наелага 
од цементованих облутака и песка, неколика речна ушКа на ње- 
говим обалама, као: ниже Велеса, баш код ушћа и данашње реке 
Бабуне; код Штигта, на ушћу ондашње реке Отиње ça масива Плач- 
ковице; и ниже села Барова, на ушћу ондашље Бошавице, данас 
притоке Вардара пред самом Демир-Капијом, и онда са извориштем 
под Дудицом и осталим Еожуфом, али пре њихова засиггања мла- 
дим вулканима. И тек на крају и oee, палеогене морске трансгре- 
оије кроз Повардарје, последње уопгите y Јужној Србији, где je 
палеогеио море онда истовремено још и са западне стране, Г1рема 
Јужном Подримљу? такође y облику залива бцло продрло ц у,
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онда већ почетно формирану, Д Котлипу испод ушћа 
тада већ знатно усечене долине Радике, — настало je y овим кра- 
јевима д е ф и н и т и в н о с т в а р а њ е  главних црша облипа
раздробљеног рељефа- Скоро вечито узнемирено, крајем палеогепа, 
још за време горњег олигоцена, тле Јужне Србије бива, како y 
самој вардарској зопи посред старе масе, тако y већини оста- 
лих крајева, захваћено и покретаио снажним радијалним тектон- 
ским процесима. Услед тога ce и палеогено море из Повардарја,

Музеј Ιγχ<Ηβ Србије Фот. д -р  B. С. Р адоБ анобић

Сл. 50 — Врло изразита нормална бора y кречљачким банцима и флишоликим сло- 
јевима палеогена, наталоженим за време последње морске трансгрееије y самоме 
Повардарју, уопште последше провале мора кроз Јужну Србију, a убраним још 
за време горњег олигоцена, услед чега ce онда море повукло из Тиквеша и остале 
централне вардарске потолине; бораје управно просечена Вардаром између Ве- 
лешке Клисуре и Згоропољске Сутеске — поглед према левој обали реке; преко 
маринских палеогених, навише дискордантно належу хоризонтални језерски се- 

дименти неогеног Тиквешког и осталог великог Егејског Језера.

при ондашњем издизању дна средњевардарске депресије, доста 
брзо повукло, a њвгове наслаге тим покрбтима не еамо расед- 
нуте и флексурно извијене већ понегде, као што то показује Шип- 
ска нормална бора управно просечена самим Вардаром y Тик- 
вешу између Велешке Клисуре и Згоропољске Оутеске, и гсрилич- 
но набране. И  од краја олигог^ена и y току миоцена, на по- 
четку неогена, разламањем дуж многобројиих раседа, створена 
je и y 'њиховим данашњим главиим облигџ1ма највећа већина κοΰί- 
лина Јужне Србије. A као цоследиг^а и овцх најмлађих, посшхум-



иих главних т е к т о н с к и х п о п р е т а ,  праћеиих
зањима и спуштањима маса, настале су онда y дуготрајном гео- 
лошком животу и историји тла Јужне Србије и noee, веома 
типичне и врло распрострањене серије од геолошких и
лошкихпојава и облика пре но што je дошло и до стварања дана- 
шњег стања y главним облицима њенога рељефа: од ових јесте
y иеогеној, негде с почецгша још од па и од a
делимиг^е и доцнијој, све до појави човека савременог дилувијал- 
ног доба, великој вулканској периоди области 
ске зоие као и остале разломљене старе масе; a друга y исто- 
временој, од почетка неогена па преко дилувијума негде и сведо 
данашњег доба, великој језерској периоди окоро ceux котлина 
Јужне Србије.

Као трагови неогене или,још боље шире узевши, 
a делимгШ/в и дилувијалне вулканске периоде, створене су дуж 
вардарско-дииарске зоие и источно од ње у, сасвим младим ра- 
седима испросецаиој и рашчлањеиој, старој родопској маси не- 
колике млађе вулкаиске области Јужне Србије. Њихово пружање 
дуж старије еруптивне зоне офиолита y про.вцу вардарско-ди- 
иарске зоне Јужне Србијв, као главне дислокаг^иоие линије 
из старих геолошких времена, указује на то да су биле везане и 
за веома стара вулканска огњишта y унутрашњости коре Зем- 
љине y разломљеној старој маси и на њеним западним границама 
дуж ове зоне. Али, иако не тако континуалног простирања ду?к 
те старе дислокационе зоне као што je το био случај са зеленим 
еруптивима тријаске и јурске периоде, ма да су углавном оријеи- 
тисане y истоме ïipaeipj и дуж исте дииарске линије са доњег 
Бардара приближно према северозападу, на тлу Јужне Србије 
од Кожуфа, Ћевђелије il Демир-Капије па све до Paume и Ноеог 
Лазара, ове иовије вулканске обласши наше земље на југу знатио 
су ширег простирања. Управо оио гито поред главног Г1ружања 
вардарско-динарске зоне још ближе одређује простирање ових 
младих вулканских обласШи, то су главие и иајвеће тектонске 
депресије тога доба, и иначе иајважнијег периода саламања и 
даиашњих Шектоиских потолина y Јужној Србији. A ове су велике 
потолинв y овој иагиој земљи на југу и саме везане за стару вар- 
дарско-дииарску зону, истина не само за њене већ одавна утвр- 
ђене уздужне дислокационе линије већ и још више за новије по- 
пречне раседне пукотине.

На тај начин, поред неких мањих на другим странама донекле 
a ипак не сасвим изван вардарско-динарске зоне подвојених, y Јуж- 
ној Србији ce, y најширим целинама узете, издвајају две велике\ 
младе вулканске области: иа југоистоку, y Повардарју, вулкан- 
ска област цеитралне вардарске потолине, a на северозападу, y 
Поморављу, како око Биначке Мораве тако и око ибарских при- 
тока Западне Мораве, вулканска област г^отолгт^
U н>ених цтчних котлицаи предела,



У о б л а с т и п о ј е д и н и х  тектонских потолина централне^ вар-
дарске депресије, чије су главне контуре обележене 
сШвом још вардарског палеогеног мора,— за које смо видели да
ce самим дном главне потолине простирало на север до подножја 
Скопске Црне Горе, на југ до подножја Кожуфа, на запад до ис- 
под излаза Црне из Маријова, на исток до уврх Кочанског Поља 
на средњој Брегалници, — наилази ce по ободима котлина према 
старим планиноким мас.ивима, али негде и на самоме дну пошо-

Фот. д-Р  Л. Марић

Сл. 21. — Једна од планинских вулканских купа Јужне Србије, највиша y нашој 
земљи — Кравички Камен (1842 м), изнад славнога Доброг Поља (1700 м), севе- 
роисточно од Кајмакчалана (2521 м); андезитски вулкан пробио кроз кристалаете 
шкриљце старе масе на овоме планинском билу, које са јужне стране, на гра- 
ници према Грчкој, заграђује високу котлину Маријова; око угашеног вулкана, 
на старој ерозионој површи, богати пашњаци, a под самом његовом купом чети-

нарска шума.

лина, на читаве групе и низове младих еруитивних предела, и 
њиховог често веома добро очуваног вулианског рељефа. По своме 
главном распореду, ове ce младе еруптивне области највише на- 
лазе y басенима, na заравнима и планинским оквирима ивичних 
котлипа централне вардарске потолине, y оним изван саме не- 
посредне долине Вардара. Тако ce на југозападу од Вардара, на 
заједничком пространом и високом јужном планинском ободу ве- 
диких котлина Маријо.ва и Тиквеша, на широком простору између

Спо^еница д5ад^етдетогодиц1Њице ослобођен?а } ^ hç Србије 1912—4937 §



82

MacnBâ Кајмакчалана и Кожуфа, налази велика 
вешка вулканска област, од Кравичког Камена (1842 м) изнад слав- 
нога Доброг Поља (1700 м) па све до предела око Дудице (2138 м). 
A на североистоку од Вардара издвајају ce као 
ска вулканска област и више пространих вулканских предела и 
спорадичних млађих еруптивних појава ове велике тектонске де- 
пресије, као y широкој еруптивној кратовско-злетовској планинској 
подгорини Осоговије, y Славишту, Страцину и Средореку, на за- 
равни Жеглигова око Нагоричина на истоку од Куманова, y кот- 
лини и на заравни Овчег и Јежевог Поља, на северној пречази Ко- 
чанског Поља, a онда и на југу од Брегалнице још и y басену 
Криве Лакавице као и на пречази према суседној котлини Радо- 
вишта y изворишту Струмице. Али, сем тога, y последње време от- 
кривени су, са онима код Нагоричина на заравни Жеглигова и можда 
еа некима на Овчем Пољу и као најмлађе вулканске творевине, 
младе вулканске купе и њихови излиеи и y самој долини 

дуж његова тока кроз сами низ вардарсквх котлина, y осовини 
етаре вардареко-динарске тектонске линије, и између њих епиге- 
нетски усечевих клисура, као што je το некадашњи подјезерски 
вулкан Уши(385 м) са вулканским слшови Покогаева,

на левој обали при самом излазу Вардара из Скопске Котлине a 
на улазу y теснаце Таворске Клисуре, a исто тако и ранији под- 
језерски вулкан КурешничкаКрасша (160 м) y близиии села Ку-
реиснш^б, такође на левој обали Вардара на самом његовом излазу 
из котлине Тиквеша a изнад пробоја кроз Демир-Капију, од којих 
je први вулкан y горњем делу a други на самом завршетку цен- 
тралне вардарске депресије. И y читавој овој и најмлађим расед- 
ним пукотинама y многе појединачне потолинске пласе, дуж лабил- 
них поглавито старих тектонских линија између раздвојених пла- 
нинских маса родопског масива, раскомаданој великој депресији, ко- 
јом je Повардарје између Дервенске Клисуре више Скопља и Де- 
мир-Капије y дну Тиквеша одређено и као једна ближа геотектонска 
и остала природна целина, збиле су ce многобројне млађе вул- 
канске ерупције, како базичних тако још далеко више киселих маг- 
матичних маса, извршене y тергрхјеру a неке и y дилувијуму. 
као закључна фаза y геотектонском обнављању и формирању 
равнотеже масЛ y унутрашњости коре Земљине и y овом средиш- 
њем делу Балканеког Полуострва.

На крајњем јужном ободу централне вардарске потолине, y 
јужноме крају котлине Тиквеша и суседне планинске корутине Ма- 
ријова, на билу Кајмакчалан—Кожуф, y правцу од запада-југоза- 
пада ка истоку-еевероистоку, пружа ce пространа маријоеско-Шик- 
вегика вулканска област.Састављена je од Шрахишских, андезит-
ских и дацитских вулканских излива. Понекад су то и npâBe 
стаклпсте лаее вроте пловућца, и тада наш народ тих крајева 
ову лаку вулканску стену назива именом »лекуга«, јер je лака. По- 
ред тога има веома пространих, y Тиквешу и преко читаве висо- 
равни Витачева скоро све до изнад самих Кавадараца, и врло де- 
белцх цаслага андезцтсцих,туфова, Али су нарочито карактерц-
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стичне многобројне вулкансие пупе. Између Дудице (2138 м), са-
стааљене од горњекретацејских кречљака, крај које вулканске стене 
на заравни Мрзовица, високој око 2000 м, достижу и највеће висине 
на БалканскомПолуострву, на једној страни, и Доброг Поља (1700 м), 
на другој страни, неке од ових вулканских купа чине и најистакну- 
тије врхове, састављене од најчвршћихвулканских лава, јер je са 
њих изапран сав мекши вулкански материјал и као преталожени 
андезитски туфови са андезитском бречијом однесен према помену-

Фот. д-р Л. Марић

Сл. 22. — Једна од долинско-планинеких вулканских купа Јужне Србије — Вла- 
сов Град (1407 м), више села Мрежичког, y изворишту реке Блашчице, под ма- 
сивом Кожуфа (2138 м) y Маријову; ово je најсевернија, према Црној Реци најближе 
примакнута вулканска купа целе младе еруптивне области између Кравичког Ка- 
мена и Дудице; чврста вулканска стена, андезитска лава, некадашњег вулканског 
гротла заостала y виду купе, a околно земљиште од андезитских туфова и бре- 

чија интензивном регресивном ерозијом од Црне Реке бива живо одношено.

тој висоравни Витачева y Тиквешу као и према сличним висорав- 
нима y Маријову изнад Витолишта, где поред тога има и из ваддуха, 
приликом самих ерупција, a y ондашњим језерским басенима, на- 
таложених чистих белих и сивих вулканских туфова. Између оста- 
лих, на овоме простору нарочито je карактериетична, y облику 
зуба веома истакнута, вулканска купа Кравичкц Камен 
сва састављена од чврсте вулканске стеце, која ce диже са зарав-
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њеног била кристаласте масе Ниџе изнад самога Доброг Поља 
(1700 м) y североисточном подножју Кајмакчалана (2521 м). На другој 
етрани, приближно на средокраРи између Кравичког Камена и Ду̂ · 
дице, y пределу где ce била Кајмакчалана и Кожуфа самим вулкан- 
ским земљиштом y једно спајају, као и најнижа
сиа купа према Црној Реци, y извори њене притоке 
више села Мрежичког диже ce вулканска купа Власов (1407 м). 
Састављена од најчвршћих партија андезитске лаве из самога вул- 
канског гротла, док су туфови и остали мекпш продукти вулкан- 
ских ерупција ерозијом и спирањем однесени, вулканска купа 
Власовог Града јесте најдаљи према
угаШени вулкан целе маријовсмо-тиквешкевулкаиске A
y источном продужењу велике дислокационе линије са јужне стране 
старог масива Кожуфа и његове прелазне зоне на Дудици, даље 
на југоисточиом ободу Ђевђелиског Поља, y близини села Сто- 
јакова, a недалеко и од врелих извора Мрзенаца, са чијом су ра- 
седном пукотином можда таксфе y вези, избијају стари трахитски 
вулкански изливи Големе Чуке (196 као траг вулканске акције и 
јужно изван централне вардарске депресије, с оне стране Демир- 
Капије, y самом доњем Повардарју. И, каоиу другим млађим ерун- 
тивним, пределима, тако çe и y маријовско-тиквешкој 
области јављају зиатнарудишта. Између ових најзначајнији je 
рудпик Алшар(име му дОлази од почетних слогова имена заку-
паца из турскога доба, богатога солунског Јеврејина А^атини и 
француског инжињера Ulapimo), y близини села Рождена. Рудне 
жице и лежишта pyflâ антимона као главних y овоме
крају, налазе ce y тријаском кречњаку и доломиту, на пробоју тра- 
хитских еруптива цостале као сублимациони продукти у доба тер- 
цијерне вулканске акције. Сем тога, испод великих маса белих вул- 
канских туфова, старије седиментне стене јако су метаморфисане, 
вулканским ексхалацијама и пнеуматолитским процесима пропили- 
тизоване и импрегнисане антимонским и арсенским рудама. Доло- 
мити су упрскани реалгаром ианшимонитом, a имају и реалгар- 
ских жица које по површини прелазе и y аурипигмеит. Сем тога 
има и сулфидских руда, арсеиопирита и пирита. На северној и 
северозападној страни саме Дудице (2138 мЈ, где вулканска об- 
ласт достиже. највише висине, има руда галенита, које ce y мета- 
морфисаном горњекретацејском кречњаку јављају и y дебелим жи- 
цама; поред оловних, овамо има и руда пирита као и, на месту 
иекадашњих солфатара, такође руда чистога сумпора. Најзад, 
на западној cmpauu Дудице, према Алшару и Рождену, има и ба- 
карних руда, нарочито халкопирита,које ce y зеленим шкриљ- 
цима јављају и y дебелим жицама. s

Али на супротној, северној страни централне вардарске де- 
иресије, између свих младих вулканских предела на целом про- 
стору тектонске потолине између Демир-Капије и подножја Кожуфа 
на југу и Скопске Црне Г.оре и заравни Жеглигова на северу нај- 
већа и најзначајнија, издваја ce око старих рударских места Кра- 

Ц Злетова кратовсцо-злетозст вул,цацсца дблцсгц, На северу



ôàxBâfa дб Славишта, бредорека и Козјака (1284 м), на југозападу, 
југу и југоистоку до Скопске Котлипе, Овчег, Јежевог и Кочанског 
Поља, на истоку све до под Царев Врх (2085 м) y Осоговији. Ова 
млада еруитивна област, иајвећа не само y Повардарју и осталој 
Јужној Србији већ и y читавојнашој земљи, запремајући као
једноставна еруптивна маса y дужину упоредничким правцем преко 
50 k m  a y ширину меридијанским правцем преко 30 км, покривена 
je вулканским стенама највише од затим и pu-

МузеЈ Јужне Србије Фот. д-Р  B. С .  Р адобан оби ћ

Сл. 23. — Једна од низинских вулканских купа Јужне Србије, на самом дну 
тектонске потолине— Курешничка Краста (160 м), на левој обали Вардара (98 мј, 
на излазу реке из котлкне Тиквеша и пред њеном пробојницом кроз Демир-Капију; 
'састављена од базалтних лава и туфова, откривених y језерским наслагама y по- 
знодилувијалној и постдилувијалној флувијалн.ој фази Вардара, док ce њихова 
ерупција извршила подјезерски, за време високих стања неогеног Тиквешког и 
орталог великог Егејског Језера; према овој вулканској купи, на истој раседној 
пукотини, на десној обали Вардара, под ушћем' Бошавице, до средине XIX в. 
избијала сумпорна терма, по којој ce данашње насеље Демир-Капија онда звало 

Бања, па ce услед мешања са хладном водом изгубила.

олита, a по ивици области према Вардару и од базалша. Врло je 
мало старијтеруптива, нешто жиц5 затим
Струја порфцра :ипорфирне бречије. Највише су распрострањени 
; вулкан&ки туфови, од цементованог вулканског песка и џепела 
;као π других оитнијих продуката ерупција, a онда су доста чеере



и npâBe лаве од велаких излива вулканских. Еруптивнб стене ових 
младих вулкана пробиле су ce кроз разломљену стару масу почевши 
још од горње преде, знатно више највише по-
четком неогена, y доњем миоцену, али су негде сигурно трајале 
и за време млсфег иеогена, y плиоцену, су већина котлина
Јужне Србије биле дубоко преплављене некадашњим великим 
ским Језвром, услед чега су вулкански шуфови y кратовско- 
-злешовској овамо на северу као и y обла-
стииз. југу централне вардарске потолине, за време високих језер- 
ских стања, између осталих језерских наслага чеошо веома пра- 
вилно стратификовани; управо ce може, заједно са геолошким
животом ових делова централне вардарске потолине као језерског 
басена, на основу таквих седимената пратити и y изба-
цивањима вулканских туфова и других продуката за време по-
јединих седиментационих, једним делом трансгресивних, cmapii- 
јих фаза великога Егејског Језера y Повардарју. Оаме пак ба- 
залтне ерупције, оне код Демир-Капије и код Покошева, збиле 
су ce крајем неогена; a оие код Нагоричина крај Куманова тек 
y дилувијуму, онда када je век и câM човек био становник Повар- 
дарја, када су и последње језерске котлине на северу од Демир- 
Капије биле знатним делом већ исушене. Што je врло карактери- 
стично, главне иукошине y кори Земљиној, дуж којих су ce извр- 
шиле ове дуготрајне ерупције y читавим серијама, иду и у  овој на 
северу nao и y оној другој вардарској вулканској области под Kq- 
жуфом на југу, супротно правцу пружања старе вардарско- 
-динарске еруптивне и остале дислокационе зоне, скоро упоред- 
ничким правцем, управо од запада-југозапада ка истоку-северо- 
- исшоку. Ови попречни раседи y г^еитралној вардарској пото- 
лини, настали још од трансгресије палеогеног, претежно олигоцен- 
ског мора Повардарја, али тек за време ових ерупција . поглавито 
неогеног доба потпуно уобличени и разрађени, указују на еезу и еа 
тентонским процесимакоји су ce y пуној мери изразили тек 
нешшо даље на југу, y обласгпи саламањавелгске потолине Егеј- 
скога Мора ,коначно извршеног тек на крају неогена. и y дилуви-
јуму. Отуда су y залеђу великог и младог егејског морскбг басена, 
као веома пзразите периегејске 'Шектонскецрте, готово упоред-
ничког гсравца не само главии вулкански гсзливи централне вар- 
дарске иотолине, како под Кожуфом на југу тако и под Осого- 
вијом на северу, већ. je исто тако' то главни правац и иеколиких 
бочиих вардарских кошлина као и планииских масива; тога су 
правца и велико било Кајмакчалана и Кожуфа на десној као и 
потпуно упоредничко било Беласице на левој страни долине Вар- 
дара, оба непосредно изнад Солунске Кампање као главне пери- 
ферне егејске потолине, a на јужној граници централне вардарске 
депресије и њених вулканских предела.

Из глаених раседних пукотина таквога периегејског правца, 
од запада-југозападана исток-североисток, дуж којих 

правцу иду и све рудне жице крај самих главних пукотина; a онда 
и на преоеку између ових главних и бочних; пукотина често још



више, излиле cÿ ce y крашовско-злетовској вулкаиској области 
огромне масе трахитоидне лаве, вулканског песка и пепела, као и 
других вулканских продуката. Отуда y овој еруптивној области 
има и чисто вулканскихпланина, са многобројним вулксшским ку- 
пама, са читавим пољима од вулканских сливова и плоча, са мно- 
гим брдима од вулкаиских туфова. A између ових могу ce и да- 
нас иеких 12 главних вулканских потпуно реконстру-
исати, ма да су ерозијом, уопште денудацијом, већ доста разорени. 
Једна од најважнијих кратерских група, са великим вулканским 
купама, пружа ce с леве стране Кратовске и Криве ка за-
паду-југозападу преко врхова Печеница и Плавица изнад Кратова 
и 4yKâ Црни Врх, Чука и Страженец Овчег Поља и Криве
Реке; y овоме низу старих крашера, варош Кратово и еама лежи 
на дну једнога бочно отвореног и радом текућих вода великим де-
лом разореног вулкансжог кратера. Другу главну групу чине 
Лесновске Чуке око Лесиовског Манасшира, који, заједно са селом 
Лесновом, такође лежи посред једнога старог угашеиог a затим 
разореиог вулкаиског кратера; овде, на југу од Леснова, диже ce 
ерупшивна купа Волујак као стари паразитски кратер под 
главнгш иратером Леснова. A код села Шопског Рудара дижу ce 
такође два стара андезитска кратера, оба просечена Кривом 
Реком, да би y њима сада лежале Петковска и Крива Махала овога 
разбијеног села. Као сведоци, управо иекадашње еул-
канске акције,поред некада многобројних терма, значајних за ру- 

доносност ових области, уз вулканске кратере и на њиховим пуко- 
тинама јављају ce и многе угашене солфатаре, које су избијале 
највише на југозацадиој страни Плешиначке Корије, око Врле 
Драке y Повишници, око Црног Врха и Џгуре (од »згура«), где 
има великих складова и дебелих жица чистога сумгсора, који ce џд 
лако експлоатисати. Но много су богатија рудишша олова и же- 
леза, бакра, мангана и антимона, цинка и пиролузита, сребро- 
витог галенита и барита, поред пирита и халкопирита са са~ 
стојгџ1ма руда и племенитих метала.Ово богашство y рудама,
које су овде експлоатисане још y римско доба, али са кулминаци- 
јом рударства тек y српско средњевековно доба, одкраља Милутина 
до Костандина Дејановића Жеглиговца (1282—1394), да би било y опа- 
дању јошкроз старије турско доба док ce најзад није и сасвим уга- 
сило, чини да ce овај велики вулкански предео издваја и као по- 
зната пратоеско-злетовска рударска област, један од најбогати- 
јих рударских крајева не само Јужне Орбије већ и целе наше 
земље као и осталог Балканског Полуострва. Према једној процени, 
пре него што су последњих година рударски радови овде после 
дугог прекида сада поново започели, y овој вулканској области, 
захваљујући вулканским процесима најмлађих геолошких доба y 
Повардарју, има руда за ексџлоатацију y тонама (по 1000 кгр) 
рачунајући: барита 35 милиона, мангана 25 милиона, железа 25 ми- 
лиона, пирита 10 милиона, олова 10 милиона, цинка 472 милиона, 
бакра 17-2 милиона, a поред тога још и велике количине сребра и 
злата, сумпора и других , руда. Ово огромно богатство, на чијим



ce приносима заснивало господство последњих срћских госноДара 
тих крајева, деспота Оливера a онда браће Дејановића, које je и 
највише примамило Турке да управо кроз câM овај крај ударе и 
на Косово и на осталу Јужну Србију y њиховој силној најезди и 
преко српских земаља, остало je и данас мамац многих силних, 
сада чак и са севера Европе. Сем овога главног богатства y самим 
рудама, ова вулканска област Повардарја даје знатне користи и 
од експлоатације самих вулканских стена. Између осталих Лес- 
новских Чука са обода старога кратера, чука Градиште од пор- 
фирне бречије богата je камеиоломима, где ce сече познато 
товско воденично камење и извози y суседне крајеве Јужне Ср-
бије. A саме базалтне чуке Нагоричин источно од Куманова, на 
којима су биле главне позиције y судару српске и турске војске 
1912, преко којих je дошла слобода Јужној Србији пре двадееет и 
петгодина, дају сада одличан мате за коцкасту 
такав да ce успешно такмичи и са самим шведским гранитом; од 
ових базалта, изливених као усијана житка лава из иајмлађих 
вулкаиских пукотина Јужне Србије, од које су образоване ба- 
залтие плоче код Младог Нагоричина, изграђена je за последњих 
неколико година најбоља коцкаста калдрма и y њеноме главном 
граду Скопљу. Најзад, као последњи живи сведоци и остаци не- 
кадашње интензивнв и дугоШрајне вулкаиске делатности y овим 
пределима, y Повардарју ce јављају вигие топлих мииералних из- 
еора, као: Пројевска, Катлановска, Штипска, Кочанска Бања и 
друге. Од ових je Катлановска Бања, на дееној обали Пчиње, 
y југоисточном крају Скопске Котлине, везана за саму и 
јапљену пукотину y кори Земљиној; ова отворена дислокација, 
као и сама Шерма која кроз љу избија из дубине са јоги живог 
унутрашњег вулканског огњишта y близини угашених вулкана на 
Овчем Пољу с оне стране Пчиње и код блиског Покошева с ове 
стране Вардара, несумњиво je знак да стабилизација Земљине коре 
и уопште тла y овој области још увек није извршена. Катастрофални 
дарданскиземљотрес из 518 године по Христу, када je старо Scupi, 
дарданско и римско Скопље на ставама Лепенца и Вардара између 
Злокућана и Бардоваца, са многим другим римским градовима 
ондашње Дарданије y горњем Повардарју и даље на северу, до 
темеља порушено, такође овоме иде y потврду, као што нам je 
сличне доказе и за доње Повардарје недавно пружио катастро- 
фалан валандовски земљотрес:

Као овамо на југоистоку, y централној вардарској депресији, 
тако ce и y северозападном или динарском продужењу вардарске 
зоне, с оне Стране Скопске Црне Горе, налази још једна еелика 
млада еруптшна област Јужне Србије. To je око велике 
лине Kocoea Пољаи њеиих ивичних
издвојена, a по главним рударским ередиштима и крајевима срп- 
ског средњевековног доба на тој страни, Новоме Брду и Копаонику, 
названа: новобрдско-копаоничка' вулканекаобласш. Ова велика.и па
далеко расута млада вулканска област почиње још од. северж&пад-



ног иодножја Скопске Црне Горе, па преко
Новог Брда и источног обода Косова Поља, преко Лаба, кроз 
Вучитрнски Косовски Рукаваци ередњег Ибра до-
пире u до самих предела Копаоника и Новопазарског Поља. Са- 
мим простирањем ове разбијене младе еруптивне области,,од Горње 
Мораве преко источне стране велике потолине Косова Поља до К о 
паоника и старога Раса, јасно je одређен њен геотектонски поло- 
жај дуж старе вардарско-динарске зоне u y правцу њених и ра- 
нијих, офиолитских еруптивних излива. Управо je овде честа по  
јава да су и саме старе еруптивне масе прожете млађим вулкан- 
ским ерупцијама шрахита, андезита и риолиша,, чија су ce из- 
бијања и y овом делу вардарско-динарске зоне извршила приликом 
раседања старе масе, прелазне зоне, као и суседиих 
динарске системе иза горњекретацејског. доба, поглавишо y до- 
њем миогџму, још пре језерске- неогене периоде Косоеа Поља и 
суседиих области na северу, док смо код вулканских предела y 
Повардарју видели да су неке ерупције биле истовремене pi са је- 
зерском периодом, за време неогена, па чак да залазе и y дилу·̂  
вијум, што Ре бити y вези и са најмлађим тектонским процесима 
на крајњем југоистоку Јужне Србије, y области велике егејске по- 
толине. Услед здруживања старијих и млађих еруптивиих појава, 
рудно богатствоновобрдско-копаоничке рударске обласши, —која 
сцада y највеће, по садржики руднога блага y најбогатије, a по ра- 
нијој експлоатацији и y најстарије и најзнаменитије рударске об- 
ласти целе наше државе као и осталог Балканеког Полуострва, — 
утолико je још и већенего иначе. За ерупције како млађих тако
u старијих еруптивних стена и њихово дејство на додиру са другим 
старијим стенама, кроз које су-се, дуж раседа и пукотшт y кори 
Земљиној, усијане магматичне масе пробиле из Земљине унутраш- 
њости и излиле на њену површину, везане су многобројне појаве 
руда племенитих и другихмешала. Отуда je ова 
евојим неизмерним богатством, особито у. рудама племенитих 
метала, где ce нарочито истицало т.зв. гламско сребро са знат- 
ним примесама злата, узимала веома значајног учешћа y цри- 
вредном животу и културном развитку старе српске, државе. Ово 
огромно рудно благо Косовске Старе Србије и Старе Рашке, екс- 
плоатисано још од старих Илира и Римљана, са врхунцем рудар- 
ског развитка y XIV и XV веку, на чему се умногоме заснивала 
ондашња моћ Србије, a као такво исто као и оно y Повардарју на 
југу y доба турске најезде особито иримамљиво, ,да би , ипа^ још 
крајем старијега турског доба, услед анархије која je обузимала 
ондашњу Турску, и y овим крајевима престао сваки рударски рад, 
— данас je понова предмет веома живе експлоатације, али не вгапе y 
домаћим већ поглавито y туђим рукама.

У новобрдском делу оее велике вулкаиске и рудсхрске облаоГплс., 
иа њеном југоисточном крају, по северном ободу.
Mopaee, око Рњилана, као и по јужном, око 
личке жупе Загорја под Скопском Црном Гором,. земљиште je на 
-великом пространству покривено црнкастим- Шрахгшоудним epyü*
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тивима, где ce издвајају и многе Простирање
овога вулканског предела под северном страном Скопске Црне Горе, 
где je око католичке Летнице y српско средњевековно доба морало 
бити рударских радова, оријентисано je y правцу од запада-југоза- 
пада ка истоку-североистоку, по чему би овај вулкански терен, већ 
и иначе најближи по положају, био сродан еа. оним y кратовско- 
-злетовској области, одмах с друге стране Скопске Црне Горе и за- 
равни Жеглигова. Идући од горњемор вулканског предела y 
северозападном правцу, преко и е т п о т о л и н е  
Поља, од Жеговца (1076 м) до старв рударске еароши Јањева и 
даље ирема Пришшини, - наилази ce на пробоја и излива
Шрахита и андезита кроз интензивно убране и
друге старије стеневардарско-динарске зоне. A y њиховој бли- 
зини са источне стране пружа ce широки старих базичних
зелених еруптива, где поред дубинских маса има
и старих npâBHX вулканских шли.Ђа.. дкаквога je састава и 
планина Козница (1300 м) на тој страни. У овоме јањевском вул- 
канском пределу, над источним ободом Косова Поља, међу млађим 
еруптивима, трахитско-андезитским вулканским изливима, између 
Јањева и Грачанице нарочито ce истиче вулканска купа ВелеШин 
(970 м), састављена од андезшА, који су дуж источиог косовског 
раседа пробили кроз набране горњекретацејске флишне слојеве, 
па и до данас сачували карактерисшичан облик старог вулкана. 
На Велетину ce y андезиту и на контакту са горњекретацејским 
стенама јављају железне руде,које су даље y шкриљцима Гвоз-
деника према Грачаници упрскане и чистим сребром; овде су 
најчешће руде сидерита, пиролузиша, сфалерита и среброносног 
галенита. Сем тога ce y околиниЈањева, код Шашковаца (чије 
име потиче од српских средњевекових рудара Саса), јављају и 
манганске руде, a код Цеова(чији назив долази од саског, немач- 
ког Zeche — рудно окно) 'мешавине руда Гшролузита, сидерита, 
лимонита, сфалерита, среброносног галенита, као и пириша и 
халкогшрита са знатним примесама чистога злата. И с оне 
друге, источне стране ctape серпентинске и дијабазне вулканске 
Кознице, око старога српскбг главног рударског средишта Новог 
Брда, има такође сличних млађих вулканских пробоја и излива. 
Тако ce северно од НовогБрда и Гољака, одмах с оне стране.старе 
турске границе, диже вулканска купа Мркоњски Вис (1045 м), са- 
стављена од трахитоидних стена, које су пробиле и излиле ce 
кроз кристаласте шкриљце. Оаме пак развалине града Новог Брда, 
— о чије су će зидине разбијале турске навале више од пола сто- 
лећа иза српске косовеке катастрофе (1389), које су одолевале тур- 
ским нападима иза првог пада Српске Деспотовине (1439) јотп чи- 
таве две године (до 1441), да би тек иза пада Цариграда (1453) на 
две године иза тога коначно пале Турцима y руке (1455), — леже 
на отпорној главици од старопалеозојских кристаластих креч- 
n>ака уврх Велике Планине (1124 м), који су као и остало околно 

земљиште од старопалеозојских шкриљаца и пешчара метамор- 
фисани још мезозојским пробојгша , a онда je цео те*
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peu испробијан u прожет jom u жицама језгрима Шра-
хишоидних млађих еруптива. Услед тога су свуда око Новог Брда 
многа л е ж и ш т а , г н е з д а  и жицеразних руда: гале-
нита, пиролузита, сидерита, лимонита, пирата,. халкопирита. 
Цео je тај новобрдоки вулкански предео нарочито богат сребро- 
носним олоеним и цинканим рудама, чије ce жице дуж палео- 
зојских, динарским правцем набраних слојева, са скретањем npeiyra 
меридијанском правцу, заједно сапробојима трахиШа пружају по: 
више километара, a где поред великих количина сребра има и доста 
злата, па су и саме бакарне руде овде среброносне τι злато- 
иосне. Отуда je Ново Брдо y старој српској држави било најзна- 
менитија рударска варош, дозната и иа ондашњем Европском За- 
паду, боравиште многе српске властеле, седиште еаске и дубровачке 
колоније, главна ковница српскога новца. A y близини Новога Брда 
и Јањева, онда je и ПришШина на Косову Пољу била важно 
дарско-индустриско средиште, са постројењима за пречишћавање 
мeτaлâ.

Идући даље ка северозападу, y копаоничком делу ове велике 
вулканске и рударске области, с оне стране Лаба, изливи Шра- 
хишско-андезитских и риолитских вулканских стеиа почињу још 
од краја јужних огранака Копаоника изнад Вучитрна. Тамо ce 
изиад десне обале Ибра, наспрам Косовске Митровице, диже еруп- 
тивна купа Соколица (904 м), над селом Бољетином, y облику 
старога вулкана; ту има особитих мајдана воденичног камења, 
које се .сече од риолитске бречије и преко суседне вароши извози 
по Јужној Србији и осталој нашој земљи. À на левој обали Ибра, 
северно од Косовске Митровице, диже ce оштра вулканска купа 
са развалинама града Звечана (797 м), некада главне, тврђаве 
Старе Рашке на путу продирања према нижим пределима ондашње 
Византије, састављена од риолита и риолитских туфоеа и бре- 
чије, чији су ce пробоји и изливи извршили кроз динарски на- 
бране горњекретацејске флишне слојеее; вулканске ерупције де- 
силе су ce овде пре горњег плиог^ена, када су испод самог обода 
овога онда еећ угашеиог вулканског кратера усечене абразионе 
шерасе неогеног Косовског Језера. A одатле, од Зеечана и Соколице, 

као иод старога српског рударског средишта Трепче изнад Ву- 
читрна, свуда ce низ долину Ибра u по странама Копаопика на- 
илази на сличне остатке младих вулканских ерупгџЗа ,
андезита и риолита, за које су везане значајне појаве оловних и 
v/инканих руда, као што су рудишта Добравина, Лисина, Бело 
Брдо и др. Све су то сулфидоке жице нормалнога Шипа, које са- 
држе и руде племенитих метала, око старе Трепче особито много 
сребра a доста и злата. С̂ем тога, по јужним и осталим огранцима 
Копаоника, везана и за старије каои за млађе појаве, 
многа су још рудишта железа, бакра и мангана.

У даљем северозападном продужењу вардарско-динарске зоие, 
залазећи и y област Старе Вашке y самој динарској планинској 
системи, — y новопазарском делу оее велике вулканске и рударске 
области, y котлиии старога Раоа и на њеним такође



су достазнатнв младе вулканске κάο ύ ио-
јаве. У , Н о в о п а з а р с к о м Ј Ј о љ у ,  чија je потолина, најпространија y
области Старе Рашке, дуж раседк спуштена y Гкглеозојским и 
зозојским слојевџмаи тријаско-јурским на север-
ној страни, близу Бање, на бањском раседу, диже ce западно од 
реке Дежеве стари вулкански на чијем ce врху налазе
развалине Ђурђевих Ступова (870 Овај je знатно разорени вул- 
кан шерг^ијерног доба еастављен од вулкаиског туфа са лапилима, 
бомбама и великим блоковима трахитоидних еруптива. A на 
супротној, јужној страни потолине, близу крај себечев-
ског раседа са еруптивним појавама, налази ce село Глухабиг^а, 
српска средњевековиа Глуха Вас, ееома богато старо средиште 
железних рудника, који су радили све до турскбга доба. Најзад, 
на ободу Новопазарског Поља према Ибру, на планинском ма- 
сиву Рогозне (1504 м),има y новопазарском вулканском пределу 
и на његовом прелазу y ибарско-кстаонички, на страни изнад 
Бањске, такође старих железних рудокопа; a око српског средње- 
вековног рудишта званог Рогозно, са саском и дубровачком коло- 
нијом онога доба, има на тој страни још и сребрних и златних 
рудиика.

Поред овако карактеристичних вулканских облика рељефа и 
многобројних рудних појава, y целој новобрдско-копаоничкој и но- 
вопазарској области млађих као и старијих ерупшива има мно- 
гих топлих и минералних врела. Таква je близу вулканског кра- 
тера Ђурђевих Ступова, крај Новог Пазара, сумГсоровита хгтер- 
шеума Бања, која ce и тамо, y динарском делу и краку вардарско- 
-динарске зоне, још одржала као пратилац терцијерне вулканске 
акције, онда распрострањене по Јужној Србији на целој линији 
од Ђевђелије до старога Раса. Исто тако и y осталим пределима 
ове младе вулканске области око косовске потолине свуда су, ве- 
ћина као последњи осшагџс ондашњег вулкаиизма, распрострањене 
сличне термалне и минералне воде: Кисела Бања, y Лабу више 
Тенешдолске Сутеске; Смрдан, код ушћа Ситнице y Ибар; Бања 
Краља Милутина, y селу Бањском, као и терма код Манастира 
Бањске, обе такође y околини Косовске Митровице и око ушћа 
'Ситнице y Ибар; Кижница (кисела вода), под Велетином и Гвоз- 
деником, више Грачанице на Косову; Клокотска Бања, код села 
Клокота y Горњој Морави; Рламска Бања, под брдом Гламом, из- 
међу Гњилана и Куретишта, као и друге терме и лековите воде.

Залазећи последњим вулканским пределом, оним око старога 
'Раса, и y саму динарску иланинску облЈужие Србкје, треба 
пагласити да младе вулканске üojaee y Ноеопазарском Пољу 
нгссу и једине üojaee шеврсте y Рашке. Иако не 
у тој мери и y таквож опсегу распрострањења као y повардарским 
и поморавским проделима Јужне Орбије, ипак и y осталој Ôrapôj 
.Рашкбј, изван њенога некадашњег главног средишта y великој fio- 
'вбпкзарској потолини,· има такође не само старијих већ и млађих 
ерупшивних појава. И оне ce тамо јављају како y Полимљу тако 
ii y ПоШарју. Taiio ce к о д с ш а р о г а
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дишта Брскова,—са. некадашњом колонијом наших Которана и Ду-
бровчана као и самих италијанских Млечана, такође једно време и 
са српским краљевским двором, a где je била и прва српска ков- 
ница новца,—као и y његовој рударс области, око лакта. Tape
код Мојковца на старој турској граници, налазе 
појаве дацита и андезита. A y околини чија je котлина
око Лима, дуж раседа. са југозапада на североисток, управно на 
опште динарско пружање, спуштена и онда испуњена неогеном, као и 
на страни планине Бјеласице (2116 м), a y
еруптивних појава, има и дацитских еул-
канских појава. Ове .се еруптивне појаве целога вулкан-
ског и рударског иредела јављају не само y облику интрузивних 
жгоца и маса, — тада врло значајних за саме рудне појаве, од 
којих су најчешће руде галеиита, халкопирита, пирита, мала- 
хита и азурита, a где ce највише експлоатисало олово и бакар, 
но поред тога свакако још и сребро, — већ их има такође и y об- 
лику правих вулканских излиеа. Међу ове последње. спадале би 
црне вулканске купе око Лима ниже Бераиа, као Берански Крш, 

Јерин-Град, Градац, означене као базалтне. и бвих мла-
ђих еруптива исте су старости као и претходно изложене y самој 
вардарско-динарској зони, од горње креде па до терцијера, и оне 
као пратилац орогенских покрета y најмлађем геотектонском раз- 
витку јужносрбијанског тла и на овој динарској унутрашњој страни, 
y области највишег дела динарске планинске системе. Најзад, као 
последњи живи остатак и сведок вулкаиске радљивости и y По- 
лимљу, на крајњем северозападу Јужне Србије, више самог При- 
боја, y старој жупи Дабру, код Маиастира Бање на дебној обали 
Лима избијају два топла извора, оба лековите хомеотерме, за које 
je везан и манастир као и старо насеље Бања, још средином XII 
века познато као српска утврђена варош изнад става Лима и Увца, 
a где je св. Сава био основао Дабарску епиекопију, да. би њена 

обласш надоњем Лиму по самој Бањи и аеноме манастиру y Бо- 
сни XIII до XIV века била позната и под именом » Земља«.

У опсегу последиид и најмлађих тектонских покрета, који су 
од краја олигоцена и за време миоцена тле Јужне Србије безброј- 
ним раседима рашчланили y читаве низове и групе тектонских 
потолина, по чијим су ce планинским пречагама a често и y самим 
котлинским равнима онда начичкали многобројни вулкани са њи- 
ховим разним продуктима избациваља и често веома значајним 
рудним појавама, — као друга типична од геолошких
и геоморфолошкихпојава и облика, иза саме кулминације ове
млађе вулканске периоде, од средине па даље, a иегде тек
од плиог^ена, па понегде чак и од самога настала
je велика језерска.· периода јужне Србије. Она није као 
претходна, доста ранија, знатним делом и симултана, a не- 
где чак и позније настала вулканска периода, била ограничена 
само на вардарско-динарску зону, на осталу стару масу иа 
цстоку као и саму рашку дгтарску обласгп на дападу од ње, већ
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je поред свих ових захватила и саму област на
југозападу. Управо je иеогена језобухватила све 
котлине Јужне Србије, кроз све њене геотектонске ро-
допску, динарску и шароко-пиндску систему, као и пре свега и
више свега и - крозњихову прелазну зону, на
тај начин утискујући свој овој земљи јоги један гео-
лошки и геоморфологики печат,поврх осталих заједничких осо 
бина њене грађе и облика земљишта. A како je истовремено и y 
продужењу Моравеко-Вардарске Удолине према северу, с оне стране 
Грделичке Клисуре Јужне Мораве као и преко ониске пречаге око 
преседлина Преполца и Мердара уврх Лаба, y поморавским и шу- 
мадиским крајевима Оеверне Србије такође владала језерска пе- 
риода, — ове заједничке лакустриске црте y грађи и облицима 
земљигита обухватају и целу Моравско-Вардарску Област као 
једну велику природну целину, поред свега што неогена језерска 
периода Јужне Србије, с ових страна пречага уврх Лаба и из- 
иад Грделичке Клисуре, највећим делом припада области ста- 
рога Егејског Језера, дои ona y Северној Србији облаоти старога 
Паноиског Језера.

Управо тај највећи део Јужне , који je био y области
неогеног Егејског Језера, захватао je све њене главне котлинске и 
удолинске пределе, на северу на једној страни и до Грделичке Кли- 
суре, тамо већ доста дубоко y јужноморавској области Северне Ср- 
бије, на другој страни тачно до уврх Лаба, на самој граници према 
Северној Србији', a на трећој страни само до клисуре средњег Ибра 
између масива Копаоника и Рогозне, на средокраћи од Косовске 
Митровице до Рашке, на самој територији Јужне Србије, док на 
југу до Пелагоније, Ђевђелиског Поља, басена Отрумице, као и са- 
мога Дојранског Језера, које на тлу и граници Јужне Србије, ото- 
чицом Ђолајом или Језерчицом преко Ржанског и Аматовеког Је- 
зера притичуРи Вардару на грчкој територији, претставља и да- 
нас продужење геолошког живота као последњег остатка непо- 
средно самога великог Егејског Језера. Остале иеогеие језерске кот- 
лине Јужне Србије на њеном крајњем северозападу, почевпш од 
Новопазарског Поља y изворишту реке Рашке па преко оних y 
Полимљу и других области Gmape Рагаке, припадале су посебним 
језерским системима тих високих динарских предела y ондашњим 
поречинама Дрине и доњега Ибра y сливу неогеног Паноиског Је- 
зера, тако све котлине y тој динарској области Јужне Србије изу- 
зев неогени басен Старог Колашина на горњем Ибру, који je био 
преко Косова Поља y систему ондашњега Егејског Језера. И, нај- 
зад, кошлински предео двају великих језера Јужне Србије на ње- 
ном крајњем југозападу, данас површински изолованог ПресГмш- 
ског Језера и суседног му Охридског Језера y %13воришту Црнога 
Дрима, као и осталих котл-ина y Јужноме , припадао
je још широј издвојеној области неогеног Десаретског Језера, 
чији je геолошки живот делимице заједно и са самом терцијерном 
реликтном језерском фауном и до данавдњег доба продужен y овим
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двама главним језерима не само наше земље на југу већ и на це- 
ломе Балканском Полуострву.

Неогена језерска трансгресиј a опда a
њеним басенима Јужне Србије, већ због самих различитих и ре- 
лативних висина и начина изолованости или повезаности услед 
ондашњег рашчлањавања при главним покретима олиго-миоценског 
доба, није могла бити свуда једновремена. Изгледа да je најста- 
рија y централној вардарској потолини, већ и иначе тек напу- 
штеном басену палеогеиог, поглавито олигоценског мора. Јер je 
овамо, као y Сиопској Котлини, периода започела још
време средњег миоцена, што je и на основу cfxxa^â y овдашњим 
језерским седиментима поуздано утврђено. A као y овој главној се- 
верној, тако je и y главној jyapioj котлини централне вардарске 
потолине, y Tuueeuiy, језерска периода изгледа исто тџко рано 
започела, можда чак и раније, јер су тамо, y северном подножју 
Кожуфа и његових напред означених вулкана, пре но што су на- 
стале њихове ерупције, за које ce узима да им je главна ерупциона 
периода ограничена још на доњи миоцетт, наталожене биле већ 
врло дебеле серије језерских еедимената без икаква трага о вул- 
канским појавама y извориштима најближих кожуфских језерских 
притока: над Кавадарцима, без откривене подине y усеку Тиквешке 
Велике, оваква je превулкаиска серија језерских седимената де- 
бела 260 м; a над селом Крњевом, ца другој страни простране по- 
врши Витачева, изнад усека Бошавице, која таксфе није открила 
подину језерских седимената, дебљгсиа превулкомске серије језер- 
скихнаслага износи још увек 185 м, пре но што одједном, са ош- 

трим фацијелним прелазом, настане сублакустриска и остала ан- 
дезитска серија вулканских шуфова и бречија, поврх тога дебела 
још преко 200 м. Али ce, поред тога, y самом средњем делу цен- 
тралне вардарске потолине, као y котлинигџс· Велеса на сред- 
њем Вардару и y суседиој котлииици Оризара на доњој Тополци 
на основу фосилних налазака констатују узјезеравања тек од 
доњег плиоцена, из еремена понтиског ката. Овакво позније 
настајање језерске периоде, од доњег плиоцена или понтиског 
доба, констатовано je, на основу самих језерских седимената и y 
њима нађених фосила, и y најглавнијим језерским басенима 
ceeepuo од Качаничке Клисуре, y Метохији, на Косову Пољу и y 
њиховим ивичним котлинама. Према томе, језерска периода изван 
Повардарја на северу, y обласжи велике косовске потолине и су- 
седних кошлина, с једне стране y Северном Подримљу a с друге y 
Поморављу, била би млађега постанка него на југу y централној 
вардарској депресији, ако ce y нижим етажама језерских седиме- 
ната тих котлина не би нашли фосили преплиоценске, миоценске 
старости, на коју би старост косовског неогена можда ипак упући- 
вала веома дебела, између свих најдебља угљоносна, лигнитска серија 
језерских седимената, из најнижих партија, ерозијом неоткривених 
подинских наслага a до којих ce дошло експлоатацијом y равни ко- 
совске потолине — чија бц старост цојављцван?а можда била при^
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ближна оној код утљоносних горњемиоценских језереких седиме- 
ната Скопске Котлине и других котлина Повардарја.

На основу фосилиих осташака Котлиие,
јим, као и котлинигф око Велеса,
тима, према којима ce закључује о добу и

језерске периоде y тим као и суседним котлинама, можемо стећи 
извесне ближе претставе и о ондаш поднебљу Јужне 
као и о самој њеној органској природи. Тако су најужној 
Скопске Котлине, на северним падинама Водна, испод села и 
лигнитског рудника Нерези, y непосредној околини Скопља, међу 

поремеЛеним језерскпм наслагама првога, доњега ката, после ба- 
залних конглбмерата, који обележавају câM наилазак језерске транс- 
гресије, a онда и пескова и тлтшћ, од којих последње већ означа- 
вају приличну дубину језера, — y једноме слоју пешчара вађени 
осшаци шерцијерног, знатно друкчијег, чак и као скопски eapnje- 
тет издвојеног претка данашњег слона* Mastodon angustidens 
C uv. forma typica Sohle  s. var. skopljensis Lašk., становника ових 
језерских крајева изнад данашњега главног града на Вардару са 
измака средњег миоцена,из доба тортонског ката. Онда je околина
Скопља имала суптропски климат, a само сшаниште овога дав- 
нашњег претка данашњег слона, тада крај језерске обале под Вод- 
ном, спадало je y област »сувих сгпепа и- ливада« топлог поднебља. 
На истој тој падини Водна под Нерезима, y средњем кату читаве ce
pa je језерских седгсмената, од лапоровитих пешчера, глиновитих 
пескова и глшт са фосилима језерске фауие мекушаца, која ce 
my, од почетка језерске периоде, преко којих до-
лазе угљоиосии слојеви глшт и лaπopâ као и лигнита који ce даје 
експлоатисати (у њима je лигнитски рудник »Нерези«), — y самој 
дини ирвога лигнитскбг слоја иађена je још једна друга врста 
овога џиновског скопоког сурлаша, Mastodon angustidens Cuv. 
forma subtapiroidea S chie s., становника ових језерских крајева ca 
почетка горњег миог^ена. Тада je околина Скопља већ била при- 
лично измењених » физичко-географских «, прешавши из ра-
нијег суптропског сушног »у шумско-баруштински режим«, можда 
и y npâBH влажни тропски климат, на шта указује и сама субтапи- 
роидиа врста Mastoclon-a као и лигнитска формација y ондашњим 
језерским талозима. Али су ïipeyu афричког били-онда станов-
ници језерских обала не само на северној већ и~ на јужиој падини 
Водна, чији je планински гребен онда залазио y Скопско Језеро са 
југозападне страпе потолине yвиду y северном проду-
жењу масива Јакупице. На тој јужној страни Водна, изнад села Доњег 
Солња, y κβαριι/номе песку, толико цењеном ради изванредне његове 
погодности за фабрикацију стакла, a испод кварцитских остењака 
Маркова Камена и Рамништа (740 м), где je усечена једна од је- 
зерских тераса старога Егејскога Језера и на којој поред прибре- 
жних седимената и до данас стоји y самоме кварцитском Марковом

* Све ове одредбе о језерским седиментима и y н»има нађеној фауни, према 
цајновијим резултдтима проф. д-ра В л, Д. Л a с к ар  е в
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Камену и један прибрежни језерски шкољ, нађени су 
претходиој субтапироидној форми Mastodon-a сродне врсте, Ma
stodon aff. angiistidens Cu y. forma subtapiroidea S ch  les., кој a 
ce одржала, као и ова друга сродна врста, и кроз горњи миоцен. 
Најзад, y горњем кашу ове оерије језерских седимената непосредне 
околкне Скопља, која je иопод села Нереза, преко угљоносног ката, 
y дебелим наслагама пескова, глина и лапораца, веома богата фо- 
силима језерских шкољака и пужева, нађени су, не на падини

Клише Ckonckor научног друштба

Сл. 24. — Џиновски предак афричког слона, M a s t o d o n  a n g u s t i d e n s  Cuv., главни 
становник околине Скопља на падинама Водна са измака средњег миоцена, када 
су Скопску Котлину и друге потолине Јужне Србије, далеко npe дилувијалне 
појаве човека на Земљи, заплавила дуготрајна и дубока језерска стања; према па- 
леонтолошко-вајарској рестаурацији, на основу фосилних налазака, О. Abel-a и 
F. Roubal-a (Ласкарев, y Гласнику Скопског научног друштва, књ. XVII, 1937,

стр. 120).

Водна већ с друге стране данашњег Вардара, y шљунковитим пе- 
сковима Скопскоги Града остациједне врсте терцијврних пре- 
дака данашњег носорога, Aoeratherium aff. incisivum Cuv., ста- 
новника ових крајева већ са самог горњег миоцена, из доба
горњесарматског или меотског ката, можда чак и са самог по- 
четка плиог^еиа. Онда je околина Скопља, a са њоме и цело По- 
вардарје, била приближио онаквог климаша какав данас влада y

Сцоменица дбадесетдетогодишњице оддобођефа Ј^жне Србије 19 2̂—1937 7
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тропској Африци, и сада насељеној носорозима, слоновима и дру- 
гим афричким сродницима и потомцима наших архаичних троп- 
ских и суптропских становника са обале неогеног Скопског Језера.

У опсегу ове исте неогене језерске области, y централној вар- 
дарској депресији, y котлиницама на средњем Вардару и
Орџзара на доњој Тополци, 'нађени су, из једнога позиијег, Јдоње- 

Млиоценског; или понтиског доба y језерским се- 
диментима очуваии, остаци §едиемлађе и много богатије т.зв. 
пикермиске фауне, која je исто тако као и претходна 
или бар- суптропсгсогкарактера, такође
ставницима и прецима тропских већином и данас y 
централној Афригџ1 очуваних. Међу овим остацима нарочито ce 

истичу многобројни скелети од трију врста жирафа, (Palaeotragus 
Moueni G a u d., Camelopardalis parva W e i t  h., Helladotherium 
ef."DuvernoyiGaud.), двеју врста газела (Gazella breyicornis B o t h  

et W a g n., Gazella deperdita G e r v a i s ) ,  једне врсте (Trago-
öerus amaltheus R o t h  et W a gn.), једне врсте антилопа (Palaeo- 
reas Lindenmayeri W a g n .  sp.), a онда и једне врсте терцијерних 
џредака коња, код којих су ce поред копита још били задржали 
остаци и трагови и од више, чак и од по четири прстију на ногама 
(Hipparion gracile Kâup.),  што су cee животиње »које ce одликују 
брзим кретањем«. A сем ових и неких других врста тропске 
фауне, тамо су нађени скелети још и од ових других тррцијерних 
животиња: једне врсте мајмуна (Mesopith Wagn. ) ;
двеју врста зверова, месождера Ictitheriumrobustum G a u đ r  y, Mac-
hair or odus orientalis K i t t  1.); једне врсте свиња, разуме ce дивљих, 
пошто још није било човека да их припитоми (Sus'erymanthius 
K o t h  et Wagn.);  једне врсте неких чудних » 
џама« (Nestoritherium PenteliciGaud.);  једне врсте носорога (Rhi

noceros Schleiermacheri К а п  р.), чијег смо старијег сродника ви- 
дели још код Скопскога Града, y ондашњем најнижем подножју 
водњанске падине; и, најзад,, између. сурлаша, поред једие млађе 
масшодонске "врсше (Mastodon longirostris Kaup.),  чије смо ста- 
р,ије претке и претходнике видели такође још y околини Скопља, 
на северној и јужној падини Водна, тамо ce налазе остаг^и и од 
иајкрупније, џиновске предачке врсте данатњих слоиова (Dino
thérium giganteum Kaup.),  чија je висина тела достизала 41/2 м, a 
сама дужина вилица била преко 1 м, на чијој горњој вилици, супротно 
данашњем слону, није било никаквих секутиКа, док му ce доња ви- 
лица продужавала y пар Дугачких зуба сасвим y облику српа на- 
ниже повијених. Овако богата сисарска фауна тропских животињ- 
ских врста доњеплиог^енског, поитиског доба на обалама оидаш- 
њих језера y околини Велеса, чији су ce потомци досад најбоље 
још очували y централној Африци, насељавала je несумњиво и 
остале ондашње језерске крајеве Повардарја, као што су и y је- 
зерским седиментима Овчег Поља нађени слични трагови, па ce из 
области језерских котлина и планинских масива Јужее Србије њена 
област распрострањења преко остале Македоније на југу пружала 
с једне стране црема Tpanuju ц одатде преко садаплвег мореуза
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Дарданела y Малу Азију, a с друге стране према где je
код места Пикермија y близини Атине имала своје најтипичније
насеље, по чему je и названа »пикермиском «, да би преко
егејских острва, такође са остацима седимената неогених језера, 
имала y језерским седиментима острва Самоса, опет на прагу Мале 
Азије, a с оне стране старога коп Егеиса, такође још једиу 
значајну колонију. A све то као траг климатских и
фаунистичких, npâBHx тропских и суптропских друкчијих
и копнених и хидрографских, потпуно језерских односа y Јужној 
Србији као и читавој осталој дуготрајно, дубоко и на далеко уз- 
језереној области неогеног Егејског Језера на југу Балканског По- 
луострва и y пределима некадашњег копна y области данашњег 
Егејског Мора.

После дугошрајне периоде траисгресије, којом су поступно, 
са све вишим језерским стањима као и повременим осцилацијама 
нивоа, биле испуњене централна вардарска потолина и остале кот- 
лине y области егејеких утицаја, — најзад крајем плиоцена па све 
до почетка дилувијума, услед ондашњег разламања и спуштања 
басена Егејскога Мора, неогено Егејско , чији су највиши
нивои оставили y Јужној Орбији трагове све до 960 м апсолутне 
висине, захваћено je знатно краћом регресшном периодом. И док 
je трансгресивиа егејска језерска периода оставила иза себе главне 
трагове y самим језерским седиментима, којима су поједине кот- 
лине, као главним геолошким творевинама онога доба, испуљене до 
великих висина, често и до највише напред означене, — a где су 
ce за врвме једие од старијих и нижих трансгресивних фаза y 
већини котлина између рсталих језерских седимената наталожиле 
често и знатне наслаге лигнита, од којих су најдебље и за екепло- 
атацију најиздашније оне на Косову Пољу, y Битољском Пољу, y 
Маријову, a прилично и y Скопској Котлини, — дотле je регре- 
сивна периода, поред млађих језерских седимената, који негде, где 
су старији поремећени, као y Скопској Котлини од нивоа од 620 м, 
леже дискордантно преко старијих језерских наслага, ритмичким 
сплашњавањем језерског нивоа осшавила иза себе по ободима 
котлина и знатне геоморфолошке трагове. Ови су y прибрежном 
абразионом језерсжом рељефу, створеном ударном снагом и радом 
језерских таласа помоћу прибрежног стеновитог материјала, дуж  
обалских линија за време појединих фаза застоја y сплашњавању 
језерског нивоа, где ce и сада често налазе трагови од целе прибрежне 
серије: од обалских стеновитих отсека или плифова; и од при- 
брежних заравни, тераса или читавих површи, усечених y ста- 
ријој стеновитој подлози, 'саочуваним обалским облутцимаи оста- 
лим прибрежним седиментима: Ови фосилни облици абразионог 
рељефа y котлинАма Јужџе Србије иретстављају веома често ода- 
бране топографске положаје сеоских насеља по ободима старих 
језерских котлина. И, на основу тога очуваног прибрежног језер- 
ског рељефа издвојене, главне језерскв фазе високих стања неоге- 
ног Егејског Језера обележвне су нивоима од 900—960 м, 740— 
780 м, 68 0 -ј џ . ii 6 2 Qм  апсолутце рисино, докле je, све и до овога

r
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доњег нивоа, централна вардарска потолина не само била испуњена 
једноставним језером, истина све разуђенијег облика, са све више 
ocTpBâ, већ je са главном пучином Егејског Језера* негде с оне 
стране данашњега доњег Вардара, и нашироко комуницирала. 
језерске фазе y нивоу 620 м, којој су непосредно претходили по- 
ремећаји старијих језерских наслага y Скопској Котлини, свакако
као одјек онда, к р а ј е м п л и о ц е н а ,  већ знатних тектонских
мања велике егејске потолине на југу, извршен je поступно, негде 
пре a негде доцније,прелаз y посебна језерска етања појединих 
котлина, које су као самостални језереки узајамно биле
повезане језероузинамаи језерекпм огпокама. Таквога je егејског 
реликтног порекла Дојраиско Језеро (148 м), које данас отоком 
Ђолајом или Језерчицом са грчке стране отиче према Ржанском 
и Аматовском Језеру и одатле даље y Вардар y Солунској Кампањи; 
пре но што je до данашњег стања сггласнуло, y својој изоловаиој кот- 
лини оно je урезало терасу од 243 м апсолутне или 95 м рела- 
тивне висине, a онда још и од 62, 40, 12 изнад данашњег
иивоа. Оваква изолованост језерског басена била je y неким кот- 
линама наступила још знатно раније, као y са При-
лепским, Битољским и Лерингким Пољем, још иегшд нивоа
780 м,када je последњи пут преко преседлине Кизли-Дервент 
(769 м) на југу комуницирало са главним делом Егејског Језера. 
После егејске фазе од 620 м,y Скопској Котлини језеро ce задр- 
жавало још y нивоима језерских тераса од 515 м, 425 м, 340 м 
и 300м,као и за време још неких најнижих стадијума y Блатији. 

Претпоследњи ниво, од 340 м, означава екопску фазу, када je 
y позном дилувијуму,за време вирмске глаг^ијације, тле Скоп-
екога Града последњи пут било под језерским покривачем; a câM 
наиред обележени последњи ниво, од 300 м, из времена стади- 
јума вирмске глацијације, претставља катлаиовску фазу, када je 
цело Скопеко Поље од Скопља преко БлаШије до Катлановског 
Језера на његовом најнижем дну још увек било под језером, чији 
ce последњи остатак, као најнижи део некадашњег Скопског Језера, 
налази y реликтном Катлаиовеком Језеру (222 м), чији je прет- 
ходни, већ y Шамку изоловани етадијум, y нивоу 225 оставио 
и најмлађе језереке седименте еа познодилувијалиим λι постди- 
лувијалним, рег^ентним фосилима.

Главно отгШјпње и иоушивање језерских котлииа y саставу 
неогеиог Егејског Језера извршено je долином Вардара, чије усе- 
цање управо и пада за време тих нижих и најнижих регресивних 
језерских фаза. Док je за време фазе од 620 м централна вардар- 
ска потолина са осталим околним ближим језерским котлинама 
још увек отворено стајала y вези са Егејским Језером на југу, 

• дотле je од фазе 515 м y овој области заостало изоловано Средње- 
вардарско Језеро, чија ce отока отада настала усецати кроз теснац 
Демир-Еапије. Тим je путем језерске отоке онда овде отпочело 
формирање овога клисурског дела долине Вард^ра, као што je y 
многим другим клисурама и горњим деловима долина целога ње- 
говог слива такво усецање, најчешће епигенетско, настајало било јоцј



раније. Ha тај начин, као једна изразхгга полигеаетска долина, Вар- 
дар je најзад кроз клисуре повезао уједно све раније језерске кот- 
лине свога данашњег слива, заједно са сливом Лепенца y јужноме

М узеј Јужне Србије Фот. д-р В. С. Радођанођић

Сл. 25. — Јужносрбијанска језерска сојеница или „наколец“, рибарска „кулиба“, 
на дубове и букове „соје“, на зимском „ловишчу“, y самој води на граници трш- 
чаног плићака и језерске пучине, на зааадној обали Дојранског Језера, на тлу 
Јужае Србије и њеној граници јединог великог језера као последњег остатка 
огромнога неогеног Егејског Језера; овакво исто ловиште као стално рибарско 
насеље старих Пеонаца описао je још Херодот на језеру Празиасу, данашњем

Дојранском Језеру.

крају косовске потолине, која je иначе за време неогене je 
пержоде са евима својим ивичним котлинама, заједно са Стар 
латаином и осталим горњим Ибром, припадала егејској о
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Као трагови појединих флувијалних фаза y формирању дол!ин0 
Вардара и његових притока, као што je το исти случај и са свима 
долинама изван Повардарја, прате ce серије твраса, које
претстављају дна долшт из времена појединих флувијалних фаза и 
најчешће су од значаја за положаје долинских насеља.

Изван утицаја некадашњег Егејског Језера, на југозападу 
Јужне Орбије, y области Јужног
lîpecüaucno и Охридско Језеро припадају, као што je поменуто, јед- 
ној знатно широј издвојеној области некадашњих језерских стања, 
оних која je обухватало неогено Језеро: на југу од
Големе Преспе преко Мале Преспејош и y 
ској Котлини, око већ знатно редукованог Маличког Језера, и y 
читавој изворној области Девола испред његове младе дубоке про- 
бојнице према јадранској обали; a на северу, на једној страни, y 
басену Дебрце, y изворишту Сатеске, и на другој страни, преко
младог усека Црнога Дрима кроз Луковску Клисуру или т. зв, 
Дримско Грло, и y самој Дебарској Котлини. Изнад данашњих 
језерских нивоа Преспанског и Охридског Језера, као трагови де- 
саретских, неогеиих и дилувијалиих језерспих сшања по ободу 
њихових котлина, слично као и по ободима исушених вардарских 
језерских котлина, као изнад самога Дојранског Језера на тој страни, 
налазе ce и овамо добро очуване старије обалске линије и при- 
брежне језерске терасе са језерским седиментгша фосилног ла- 
кустриског рељефа. Тако je изнад данашњег нивоа Пресианског 
Језера (1923 године био 853 м, a сада 852 м), y севернрм делу ба- 
сена, особито око Pema, са целом серијом језерских седимената y 
своме саставу, очувана највиша преспанска језерска тераса од 
975 м апсолутне висиие или 123 м цад садашњим језерским ни- 
воом. A испод овога највишег обележена су и стања
y сплашњавању Преспанског Језера читавом серијом језерских те- 
раса y висинама даље још од 73, 63, 48, 40, 18, 10 и, најзад, од 5, 
3, 2 и 1 м над данашњим језерским огледалом, од којих последња 
четири ступња, до5 мизнад данашњег нивоа, претстављају обалске 
линије иза последњег високог језерског водостања од 1914—1917 
године, када je ниво језера за толико био виши од данашњег. Ове 
осцилације садашњега доба, као и претходне из историских вре- 
мена, јесу услед изоловаиости и карсног режима језерског басена, 
који подземно, кроз кречњачку Галичицу, отиче према суседном 
Охридском Језеру, где би главни изданак ове подземне отоке били 
Оветоџаумски Извори, стварно изворишШе Црнога Дрима уврх 
Охридског Језера.

Као изнад суседног на истоку, тако ce и изнад Охридског Је- 
зера, над његовим данашњим нивоом (у апсолутној висини 695 м), 

регулисаним отоком Црнога Дрима кроз исушено језерско дно y 
Струшкоме Пољу, такође налазе серије прибрежног рељефа рани- 
јих виших језерских стања, која као и код суеедног, али y друк- 
чијим размацима, због изолованости, исто тако показују ритмичност 
y сплашњавању језерског нивоа до данашњег стања. Обухватајући 
за време ранијих виших и највиших стања и суседне котлинске



пределе на северу, у области осталог Јужног ПодриМл>&, Охридско 
Језеро je онда, сем комуникације изнад Клисуре са ста-
рим Дебарским Језером, на коме je путу y језероузини испод села
ЈабланиУ/в међу језерским наслагама откривен и лигнит изнад ду- 
боког клисурског усека, y коме правцу данас отиче Црним Дри- 
мом, као и сем језерске везе и са басеном на другој страни,
кроз удолину Чераве јужно од Ов. Наума, комуницирало и са cta-
рим Корчанско-Билишшански-м Језером, изнад данашњега
ког Језера, преко кога je кроз удолину Грло постојала језерска ко- 
муникација и са читавим онда спојеним Преспаиско-Аилским Је- 
зером, данас рашчлањеним на Голему
долине Црнога Дрима преко Дебарске Котлине даље према се- 
веру, као и усецањем долине Девола на другој страни, иеогено Де- 
саретско Језеро рашчлањено je најзад до данашњег стаља великих 
језера охридско-преспанске групе. У изразитој текшоиској пото- 
лини, каквога еу порекла и остале суеедне котлине десаретске групе, 
Охридско Језеро налази ce између Галичице и Мокрањске Пла- 
нине y дубоко спуштеном грабену, на чијој источној раседној 
пукотини, под Галичицом, код села Косеља, позната Охридска 
Солфатара, везана за ову тектонску линију, претставља прДву 
вулканску појаву. У отсуству млађих вулканских појава y чита- 
вој шарско^-пиндској системи, ова солфатара претставља уједно и 
једину вулканоку појаву целе ове југозападне геотектонске це- 
лине Јужне Србије, али истовремено и жшу вул-
канску појту макар и ове врсте читавој иашој Су-
дећи по дубокој метаморфисаносши ceux стена околног терена 
дуж раседа око самих кратера где je све
земљиште дубоко прожето и сумпором који ce дД експлоатисати, 
ова je солфатара врло стара, свакако настала истовремено са спу- 
штањем охридске потолине и њеним узјезеравањем y оквиру не- 
огене десаретске језерске периоде, која ce развијала под утицајем, 
Јадранскога Мора.

На тој истој страни, y сливу, Јадранскога Мрра, али y обла- 
сти Северног Подримља, под северозападном страном Шар-Пла- 
нине налази ce Опољско Језеро, чији je данашњи ниво y апсолут- 
ној висини око 950 м. Оно je y дилувијуму, за врвме ■ вирмске 
глацијације, имало до 100 м вигае језерско стање него данас, о · 
чему су остали трагови y језерским седиментима и терасама не 
само y котлини Опоља већ. и y суседној Гори.

На другој, северозападној страни Јужне Србије, такође изван 
области старога Егејског Језера, Старе Рашке биле су
исто тако 3čl време неогеиа, пре усецања данашњих дубоких долина, 
испуњене језеримФ Таква je и сама стара језерска котлина 
пазарског Лоља y изворишту реке Рашке. A такви су и неогени 
језерски басени y високим динарским површима остале Старе Рашке: 
старе језерске котлине Сјенице и Негбиие y сливу Увца, и
Нововарошке Бисшрице y сливу самога Лима, Пљеваља y сливу 
Ћотине, свуда са језерским шерасама y последњој
котлини и са зцатнијим наслагама крај'саме вароши Пље-.



ваља. Сем ових небгених, у затвбреломе Пештери
више Сјенице, y сливу цонорнице Боровштице, знатни су трагови 
саме дилувијалне језерске периоде, синхроничне са глацијацијом
високих Дланина суседних предела.

Најзад, сем фосилних абразионих y котлинама исуше-
них неогених и дилувијалних језера, као и високо изнад нивоа да- 
нашњих трију великих језера Јужне Србије, -Дојранског, Преспан- 
ског и Охридског Језера, на самим данашњим обалама ових трију
језерских басена веома су изразити рег^ентни абразиоии облици, 
са целом прибрежном серијом, слични онима који ce стварају и ка 
обалама самих мора, као на обали нашега Јадрана.

Насупрот неогеној језерској периоди, која je y котлинама и 
удолинама Јужне Србије оставила тако многоструко распростра- 
њене геолошке и геоморфолошке трагове, из времена када je све 
до плиоцена овамо владала жарка, тропска и суптропска клима, 
наједном y дилувијуму, заједно са охладњивањем опште климе 
и са општом глацијацијом, која je захватила и све високе планине 
Балканског Полуострва, особито на његовој западној, влажнијој 
страни, настало; je Ледеио доба ш на еисоким планинама Јужне 
Србије. Онда су биле под вечитим снегом и глечерима и скоро 
све високе планине Јужне Србије: Проклетије (2656 м)% на целом 
пррстору од изворишта Лима око Плавског Језера па преко Де- 
чанске и Пекке Бистрице до изворишта Ибра.око Рожаја, a с оне 
стран е Бјеласице (2116 м) y динарској системи јовд и Велика 
Љубиита (2238 м)над доњом Таром према Дурмитору; 
нина (2702 м), Еораб (2764м), Дешат (2374 м), Јабланица 
(2257.м),Стогово (2273 м), Бистра (2111 м), Караорман (2243 λι), 

Галичица (2255 м), све y шарско-пиндској сисшеми; Пери- 
сшер (2600 м), Јакупица (2540 м) и Ниџе са Кајмакчаланом 
(2521 м),y старој родопсжој маси.

Скоро y средишњем делу Јужне Србије, на масивној планини 
Јакупици, званој и » Мокро«, удаљеној свега до 35 км јужно од 
Скопља, глацијална сиежна линија· y дилувијуму, за време вирм- 
скога доба, спуштала ce и до апсолутне висине од 1600—1700 м. 
У јужком делу Јужне Србије, на узаном билу Ниџе са Кајмакча- 
ланом, била je снежна граница већ знатно виша, y висини око 
2200 м. Међутим, све остале планине на западу, почевши још од 
Перистера, на крају старе масе, и од Шар-Планине, на почетку 
шарскопиндске системе, па преко шарско-пиндских до динарских 
планина с оне стране Метохије, све ближе изложене утицајима 
влажних ветрова са запада, имале су најнижу доњу граниг^у ee- 
чишог снега y дилувијуму и још знатно нижу бд оне на Јакупи- 
ци: y глечерској долини горњега Лима око ГГлава и Гусиња на 
1500 м; y глечерској долини горњега око Рожаја на 1470 м·;
y глечерској долини Дечанске Бисшрице на 14’60 м; a y глечер- 
ској долини Пећке Бистрице, изнад Свете Патријаршије, чак и на 
1300 м аисолуШне висине. Између многих других знатно великих, 
највећи долински ледник Јужне Србије оиога доба, доста већи но;
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данас и највећи y Алпима, био je преко
35 km , y чијем je терминалном басену иза повлачења ледника 
заостало као право глечерско данашње Плавско Језеро. A сем овак- 
вих долинских л е д н и ч к и х ј е з е р а  Јужне Србије, од којих je предње
највеће, на самим планинским гребенима, y утолеглицама на лежи- 
штима снежаникА, на дну циркусних глечера дилувијалног доба, 
овамо су далеко многобројнија висока планинска ледничка језера.

И тек преко дилувијалног Леденог доба, које je поред еро-

М узеј Јгж не Србије Фот. д -р  B. С. Р адођ ан оби ћ

Сл. 26. — Сукнени „чадор“ влашких сточара Саракачана (пореклом из Епира, 
грчкога говора), који живе номадским животом, лети на планини (мунти), зими 
y пољу („к’миу“); y групи читавог села од оваквих сукнених шатора, овај „чадор“ 
на зимовишту код села Мујина y Ђевђелиском Пољу, непосредно пред издиг на 
летовиште на Џибарици, старој ерозионој, флувијалној површи под пашња-

цима на планини Кожуфу.

зивних облика y глацијалним валовима по долинама и цирковима 
на планинама оставило иза себе и знатне геолошке трагове, y мо- 
ренским наслагама на путу кретанА иекадашњих ледника, као и y 
флувиоглацијалним наносима y долинама испод завршетка глечера, 
— дошло je до стварања данашњег флувијалног рељефа, до да- 
нашњих облика и распрострањења речних долина и њихових си- 
стема кроз котлинске и планинске области Јужне Орбије. Али с.е 
ту као поеебни флувијални елементи рељефа издвајају још и че- 
сто веома простране флувијалне површи, ерозионог и уопште де: 
нудационог порекла y областима високог флувијалног рељефа на 
планинама, на високим пашњацима, какве су особито y Старој Раш-



кој, чија би старосш била иредилувија синхроиична 
језерским површима по ободима котлина, али често и из
времена пренеогених ерозионих периода и преграбенских долина.

Сем напред изложених најпре општих чисто геотектонских a 
y вези са њима и регионално распрострањених самих вулканских 
елемената данашњег рбљефа, затим абразионих и акумулативних 
јбзерских елемената, ерозионих и акумулативних флувијалних, и, 
најзад, ерозионих и моренских глацијалних саставних делова да- 
нашњих облика земљшпта, — y Јужне
Србије, нарочито y извесним крајевима, заступљени су знатним де- 

лом и карсни елементи рељефа. Главна област рељефа
простире ce преко високих повргии планинске системе 
Старе Рашке, где су заступљени, почевши од високог и простра- 
ног карсног поља Пештери y сливу понорске Боровштице, сви об- 
лици карста, правога крша или » «, најчешће y самим
тријаскцм кречњацима, и иначе тамо највише распрострањеним.

Али су карсни облици знатно з^ступљени и y планинским об- 
ластима шарско-пиидске системе, и тамо y тријаским кречња- 
цима напред обележеног распрострањења, овамо често и на нај- 
вигџим билима планинским, особито развијени на Бистри (2111 м) 
И:.суседном Буковику, на Галичици (2255 м) источно и Јабланици 
(2257 м) и Мокрањској Планини (1525 м) западно од Охридског 
Језера, где ce изнад самога охридског басена, на.међи двају по- 
следњих планинских гребена на самој арбанској граници, налази 
високо карсно поље Локов (1000 м), y двема главним депресијама 
мешовитог, двоструког, цериодски и стално плављеног хидрбграф- 
ског режима. У овом последњем пределу, на другој страни Охрид- 
сџое Језера, карсни процеси захватили су Галичицу и до њенога
дна као пречаге овога према Преспанском Језеру, одакле, кроз 
Завир, потиче подземна ошока тога највишег језера десаретске 

групе до Светонаумских Извора уврх овога нижег.
У пределима тријаских кречњака и саме вардарско-динарске 

зоне, посред старе масе, као на Хуми под Еожуфом, налази ce 
такође изразити карсни рељеф, као периодски плављено карсио 
поље Брг^е (790 м), са околним увалама и другим мањим бблицима 
све до најтипичнијих шкрапа или »расцепока«. Па и y самим кри- 
сталастим кречњацима старе родопске масе, као y Поречу, на Ве- 
ликој или Тресци, a испод Јакупице, има такође развијених облика» 
карста или »красте« 'скоро свих врста, од карсних пол>а мање изра- 
зитог карсног карактера па до шкрапа рудиментарних карсних црта, 
ала ипак са изразитам карсним хидрографским режимом, са знат- 
ним подземним облицима карста, и кроз читаву ову област и ста- 
рих крочтвака.

Најзад, поред пр§вих карсних облика y самоме кречњаку, има 
на тлу Јужне Србије, y области гипсног y
долини Радике више Дебра, и овима сличних ре-
љефа,. сличнога и хидрографског режима, најтипичнијих те врсте 
и y целој нашој земљи.



2. ВОДЕ И ПОДНЕБЉЕ

Преко геолошких и геоморфолошких , оних које одређују
грађу и облике земљишта, — хидрографске и климатске основе, 
које допуњавају и уобличавају све главне особине неорганске при-
роде једие земље, јесу уједно оне које су и још ближег и не-
посреднијег дејства како на осталу органску природу тако и на 
самог човека и културу, где ce код ceux ових осталих географ- 
ских појава види и њихова директна зависност од самих особина 
водб и подиебља.

У непосредној вези са еволуцијом флувијалног рељефа иза 
језерске периоде, данашњи хидрографеки односи Јужне Србије 
уопште су, геолошким временским мерилом узевши, врло 
Али je и код њих несумњиво било знатних промена и y току 
ове краткотрајие постлакустриске од краја плио-
цена и од дилувијума до данас. У овом погледу, као што и другде 
свуда y природи, поред свега склада највише промисли, постоји 
вечита борба, особито између живих a незаситих бића, и саме реке 
разних речних система Јужне Србије, као и y оквиру истих сливова, 
y току еволуције, услед међусобне борбе за проширење подручних 
поречина, претрпеле су знатие измене. Највећа и једна од нај- 
млађих промена ове врсте јесте ииратерија, шј. »разбојнигитво«, 
над горњим, рожајским Ибром,заједно са свима прито- 
кама са Косова Пол>а, Ситницом, Лабом Дрениирм, од страие 
доњег преко средњег Ибра, кроз ранију удолинску пречагу и раз- 
вође између Рогозне и Копаоника, као и отрзање. из слива
Вардара и Егејскога Мора a увлачење y Западне Mopaee,
Дунава и Црнога Мора,извршеног за време вирмске глацијације 
дилувијалног доба, која je баш y самом изворишту горњега Ибра 
око Рожаја одлично изражена. На сличан je начин на измаку је- 
зерске периоде морало доћи до пробијања Грделичке Клисуре, да 
би Бииачка Mopaea заједно са Прешевском Моравицом и оста- 
лом Јужиом Моравом тамо, кроз Северну Србију, била увучена y 
слив Дунаеа и Црнога Мора, док je, међутим, раније, за време 
језерске периоде, као и суседна велика потолина Косовд Поља, са 
целом облашћу до ондашње пречаге изнад Грделичке Клисуре, 
припадала сливу Егејскога Језера, y његовој главној области јужно 
од ниске и након новијих тектонских процеса на граници суседне 
вулканске области сада суве Кумановско-Прешевске Удолине, a тиме 
још и иза језерског сплашњавања донекле припадала самоме слшу 
Вардара и Егејскога Мора. Отуда je, иза тих процеса борбе и рада 
и y самој неорганској природи, на овој линији, с Mopaee иа Вардар, 
преко Кумановско-Прешевске Повије, могућно остварење једио- 
стаеног плоеидбеног канала, са режимом устава,
Мораву нгсзВардар на Егејско Море,чијим би подизањем, и још 

једним тешњим спајањем Северне и Јужне Србије, велики међу- 
народни пут кроз Мораеско-Вардарску Удолину постигао мак-· 
сималну саобраћајиу ередност и уједно још више допринео осо



битом саобраћајно-привр0дном и геополитичком значају читаве dp- 
бије, y целој Моравско-Вардарској Области.

На овај начин, · пробијањима ранијих вододелница помоћу 
регресивне речне ерозије, пиратерија читавих делова речних 
сливова са северне, моравске стране, дошло je до пот-
краћивања вардарскога одн. егејскога до преношења рани- 
јих моравско-вардарских самихпланинских развођа, са линије Р о  
гозна—Копаоник—Преполац—Мердаре—Грделичка Клисура—Вла- 
сина, иа данашње њихове две изра , 
гиевску, 65 км јужнију, и косовску,90 км јужнију од раније. Од 
ових je прва вододелница y повији на самој ширини Прешевског 
Поља, под селом Чукарком, између Прешевске Моравице ка се- 
веру и Бањке ка југу. A друга je y јужноме делу Косова Поља, 
на месту доцније, још за време краља Милутина (из 1321 год.) по- 
знате, можда онда и прокопане, вештачке ,
која један део своје воде, преко ондашњег »извода родимскаго« 
(неродимског), јаза који je онда цео припадао краљевској српској 
задужбини Грачаници, шиље y бару Сазлију, — оновремене бо- 
гате »рибнике«, којима je св. Краљ Градитељ обдарио манастирску 
братију своје сјајне задужбине, — и преко ове баре y Ситницу и 
даље на север y Црно Море, док другим, главним и старим својим 
краком, n p â B H M  речним коритом, отиче y Лепенац и даље на југ 
y Егејско Море. A тим je путем, преко пиратерија и стварања 
инверсног рељефа, — који je y долини ередњег Ибра северно од- 
Косовске Митровице све до етарог развођа y његовој клисури из- 
међу Рогозне и Копаоника веома изразит, оа препиратериским реч- 
ним терасама супротног нагиба од данашњега речног тока, — до- 
шло до образовања оне тако карактеристичне и значајне главне 
хидрографске челенке читавог Балканског Полуоотрва y преде- 
лима око Косова Поља, одакле ce све главне воде Јужне Србије, 
са саме ередишње балканске континенталне области, y пределима 
ненормалних, на самом дну котлита одн. старих долина, пољских 
вододелница, деле према трима главним балканским 
низ Ситницу и Ибар, Прешевску Моравицу и Јужну Мораву, ка 
Дунаву и Црноме Мору, низ Неродимку и Лепенац, Бањку, Кума- 
новску Реку и Пчињу, Вардаром, ка Егејскоме Мору, и низ Бели 
Дрим ка Јадранскоме Мору. A тим je путем уједно 
оне данашње тесне и главне двоструке природне 
уосталом геотектопски још раније од старијих геолошких вре- 
мена условљене, до ириродног јединства и,еле Моравско-Вардарске
Удолине, и главне, и њеие косовско-ибарске варијанте; дошлб до 
природног a преко овога и до етничког и историског, културног 
и политичког спајања Јужне иСеверне Србије, до њиховог џот- 
пуиог географског јединства.

У сливовима свих трију балканских мора, реке Јужне Србије 
разеиле су ce y највећој већини на дну пеогених a делом дилу- 
вијалних]езера.,Ј области многобројних котлина које су међусобно 
испреграђиване често и великим планинским масивима. Пролазећи 
кроз низове котлина и пробијајући ce кроз њихове планинске
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пречаге, реке Јужне Србије, и иначе младога постанка и развитка, 
скоро редовно имају неправилан, y равни-
цама негде и мирнијих токова, напуштајући равни котлина оне ce 
кроз клисуре y њиховим пречагама пробијају често и y самим 
брзапима.

Оваквих je најизразитијих полособина и сам
дар, главна река, уједно најважнија егејска притока целе Јужне 
Србије, са 285 км дужине свога тока кроз нашу земљу и y томе 
опсегу са 21.925 км'2 површине свога слива. A таквих су особина 
и све његове веБе притоке: Црна Река, дуга 230 км; Брегалиица, 
дуга 222 км; Велика или Треска, дуга 132 км; дуга 128
км; Лепенац, дуг 73 км. Од свога изворишта Вардар наизменичпо 
протиче кроз овај низ котлина и прагова и
пречага: котлина Полога, Дервенска Елисура, котлина Скопља, Та- 
ворс-ка Елисура, котлиница Велееа, Велешка Елисура, северни део 
котлине Тиквеша, Згороггољска Сутеска, средњи и јужни део кот- 
лине Тиквеша, Демир-Еапија, котлина Бојмије, Смоквичка Сутеска, 
еевернп деокотлине Ђевђелије, Ђевђелиска Сутеска, јужнидеокот- 
лиие Ђевђелије, и, с оне стране грчке границе, Циганска Елисура 
и Солунска Еампања до ушћа. A између свих љегових притока 
иајвећа пробојигсца јесте Црна Pèna, настала спајањем, регресивном 
ерозијом, свога доњег дела, из Тиквеша на дну старога Тиквешког 
Језера, кроз велику иречагу планинске корутине Маријова, са сво- 
јим горњим делом, y Битољском и Прилепском Пољу све до свога 
изворишта y Железнику, којим je y области изолованог Пелагони- 
ског Језера за време највиших егејских језерских фаза припадала 
непосредно еливу неогеоног Егејског Језера на југу, преко дота- 
дашње своје језерске отоке Еизли-Дервент (769 м), y правцу према 
данашњем Островском Језеру и другим y Јужној Македонији. Про- 
бијајући ce кроз раније развође y Маријову, између Скочивира на 
улазу и ушћа Блашчице на излазу одатле, Црна Река je на отсто- 
јању од преко 40 км просекла веома дубоку клисурасту и кањонску 
долину, са многобројним брзацима, од којих један чини прелаз и 
y водопад. Снажна je пробојница и Велика или Треска, која пред 
излазом y Окопску Еотлину, између Матке и Андрејаша,. управно 
просеца гребен и бору Осој—Водно.-Међутим, прави планински 
вити поШоци, као Пена или Тетовска Висшрчца са Шар-Планине, 
слазе са планине до котлине y њеноме нодножју скоро преко самих 
брзака и водопада. Отуда ce за електрифдају одлично иско- 
ристити и плсснинске и котлинске реке, као што je το случај баш 
са двема последњим рекама, за које су везане две досад највеће 
електричне централе Јужне Србије (Тетово и Скопље).

Због жарких и сушних лета као и необично
je еелика разлика и код самог Вардара његових највиших
и најнижихводостања, од 565 м3/ сек. до 31‘2 м3/ сек. Из ових раз
лога, a онда и услед искоришћавања воде за иаводњавање, и са 
гл а вн е  р е к е , и  са с в и х  њ е н и х  п р и т о к а , за време летп>их 
Брегалница при ушћу y сред лета скоро и нема воде, Kpuea 
Лацаеица^ њена главна притока са јужне страце, џ потпуно прв~
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суши. И управо y томе јесте и главна текућих као и 
изворских вода y Повардарју, јер je оно изложено знатним ути- 
г^ајима летње средоземне суше, те y његовим котлинама без на- 
водњавања не би ни била могућна успешна култура тла. A друга 
je главна вредност, особито због полигенетског типа већине peieâ, 
са многим клисурама и сутескама под брзацима између равни 
котлшт под мирнијим током, y великој хидрауличној снази ceux 
pena Јужне Србије. Између ових имајући просечаи пад
T76 мјкм, при средњем пајнижем стању са 106.350 H P  предњачи 
свима осталим, док са свима својим притокама заједно достиже и 
258.000 HP. Али ову вредност знатно умањују ниска речна водо- 
стања сушних меееца y лето и рану јесен, када ce речна хидра- 
улична снага своди на минимум. Најзад, уз заједно са
Дојранским Језером, пространим 42 */2 км2, дубоким 10 м, које отиче 
према његовом доњем току изван наше државне територије, сливу 
Егејскога Мораса тла Јужне Србије припада још река 

која je за влажну културу и уопште културу тла плоднога 'Стру- 
мичког Поља, где су такође веома изразити средоземни топлотни 
и сушни климатски утицаји, од необично великог значаја.

После егејскога, на тлу Јужне Србије највећи je црноморски 
слив, који овамо од Дунава сајужног обода Панонске Низије преко 
Велике Мораве и од Саве преко Дрвгне залази до ових главних 
јужносрбијанских река изводница преко међуспојних српских об- 
ласних граница према северу: до Јужне Mopaee са Биначком Мо- 
равом и Прешевском Моравиг^ом, до  Ибра са Рашком, до Лима 
са Уецем, до Ћотине и до Tape. Последње четири главие рагике 
реке, Лим, Увац, Ћотина и Tapa, све y сливу Дрине, по својим 
хидрографским особинама знатно отступају и од одлика мо- 
равских притока, јер теку поглавито кроз дубоке кањонске до- 
лине, кроз мезозојске кречњаке и до самих палеозојских шкриљаца 
усечене. A међу њима су најизразитији и најдубљи кањони Уеца 
и Tape, те отуда баш дуж њих, на старој турској граници према 
Северној Србији и према Црној Гори, као и изнад горње Дрине, 
на ондашњој турској граници према окупираној Босни, тај део 
Старе Рашке као главна српска тромеђазаостао. Због планин-
ског земљишта, често шумовитог, на висоравнима карсног, a по 
дну долина већ вододржљивог, рашке су реке богате водом и y  
лето, врло знатне хидрауличне снаге. A од свих северних река 
Јужне Србије, иајеећи контрасти великим котлииско-плаиииским
пробојницама на југу и дубоким кањоиима eucopaeuu на северо- 
западу, најмирнијег ч најравномернијег je тока и водостања Сит- 
ница, npâBa иизинска река Коеоеа Поља.

Иза двају претходних, јадрански слив са тла Јужне Орбије, 
раздвојен на Северно Подримље y сливу Белога Дрима и Јужно 
Подримље y сджву Црнога Дрима, најмањи je по проетранству. 
Али je y хидрографском погледу, па и иначе, као што je раније 
показано, ипак од прворедног значаја. Јер преко Црнога Дрима 
отичу y Јадранско Море и оба глаена јужносрбијанска велика је- 
зера, Охридсцо Језеро, bhcoi?o 695 м? отоком код Отруге непосредно,
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a Преспанско Језеро, високо 853 м, притичући овоме кроз Свето- 
наумске Изворе подземно испод Галичице, посредно. Док je Пре- 
спанско Језеро (без Малог или Аилског Језера) прострапо 290 км”2,

Музеј Јужне Србије Фот. д-р B. С. Радобанобић

Сл. 27. — Ж ивот радним даном y вардарском селу; праље на водовађи разведе- 
ној кроз сеоске улице, као и кроз наводњене баште и н>иве око села; доскора- 
шње српско хришћанско село, данас варошица, Богомила, y пределу Азоту y 
области Бабуне, из времена пре но што je овуда прошла новосаграђена желез- 
ничка пруга Велес— Прилеп на линији Скопље—Битољ; и име насеља и главно име 

области y вези су са средњевековном богомилском или бабунеком јереси.

дубоко 55 м, средње провидности свега 47г — 77a м, дотле je Охрид- 
еко Језеро знатно веће, 348 км2, далеко дубље, 286 м, много дубље 
цровидности, и преко 18 м, најдуб&е н најпровидније језеро на
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Балканском Полуострву, једно од најдубљих и најпровиднијих y 
Европи. Због изолованости басена и карсног режима, поред кли- 
матских узрока y разлици влажности, Преспанско Језеро има стална 
колебања нивоа, која су и преко године, као редовна, прилична, 
IV2—2 м, док на дуже време неке периоде, на две-три деценије, 
свакако и услед јачег зачепљавања nonopâ подземних отока под Га- 
личицом, достижу и до 5 м. Али, због засипања отоке Црнога Дрима 
код Струге, y влажна годишња доба и ниво Охридског Језера 
осетно нараста, те отуда стална борба са регулисањем режима ње- 
γοβθ отоке кроз Струшко Поље.

Поред свих карснихособина чије je тле нај- 
већим делом састављено од скаршћених тријаских кречњака, тамо 
су ипак све главне реке сасвим нормалне, са континуалним и бес- 
прекидним отицањем. Једине веће реке које ce губе
кроз поноре y кршу, биле би ове две: главна река
високога карсиог гшља Пештери,јужно од Сјенице, a онда Увор,
главна река каронога Когитан-Поља, западно од старога Раса. 
Сличних су особина, само краћега тока, и понорнице поменутих 
карсних поља на југу: Локова, на арбанској граници изнад Охрид- 
ског Језера, и Брца, на грчкој граници под Кожуфом. Оваквих je 
особина, npâBa понорница, и отока Опољског Језера, y котлини 
Опоља под северозападном страном Шар-Планине. На изданку 
карсних подземних река, y Јужној Србији ce јављају и npâBa βο- 
клиска врела, међу којима би била важнија следећа: врело реке 
Рагике, изнад Новог Пазара; врело Белога Дрима, северно од Пећи; 
врело Вардара, код Врутока y Горњем Пологу; врело Велике или 
Tpecue, код Извора западно од Кичева, и друга. A између осталих, 
врело Рашче, из кречњачке масе Жедна (1260 м),—чије само име 
потиче саповршинске безводности ове планине,—које избија на са- 
мој десној обали Вардара при његовом излазу из Дервенске Кли- 
суре, дало je довољно воде и за uoeu еодовод града Скопља, док 
je његов први еодовод, из времена обнове старога Scupi-a на овоме 
месту, после његове катастрофе од дарданског земљотреса (518 год.), 
за време Јустинијана I Великог (527—565 год.) доведен од врела 
JlaeoeeHt код села Глува, y подножју Скопске Црне Горе.

У сливу Вардара, где су иначе оваква ерели и уопште изеори, 
због оголелости земљишта., и веће сушности предела, доста оскуд- 
нији, поред река и речица, и сами ce извори редовно употребља- 
вају за наводњавање усева. У том je погледу краљ Милутин, иначе 
познатији као градитељ сјајних црквених задужбина, y околини 
Скопља, 1300 године, старе византиске ваде (јазове, бразде) проши- 
рио и, помоћу својих нових »извода« или »водовађа« са Вардара, 
онда код Скопља званог Великом, као и са Лепенда и других река, 
речица и извора, претворио y читав сисжем наводњавања, главну 
црту културе тла y Повардарју, чији су темељи, тако значајни за 
овдашњу земљорадњу под сушним полусредоземним поднебљем, 
на тај начин још онда ударени. Најзад, y нарочито богатство вода 
Јужне Орбије, поред ових главних, спадају и напред истакнути 
топлм извори, одГ којих'*су већина због своје лековипшсти и од
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знатне бо-лиеолошке вредиости. Па чак ce и топли извори, као y
Банском код Струмице, употребљавају за вештачко 
код овога места и са тим преимућством овакве влажне културе што 
топлгш заливањем,из ове и иначе једне од најтоплијих котлина
Јужне Србије, још раније пристижу баштенски производи.

Са великим климскимпроменама y млађа и најмлађа гео- 
лошка доба: за време палеогена, y приморју и на обалама корал-
ског мора, правога тропског климата; за врвме неогене језерске 
периоде, сушнога суптропског и затим влажнога тропског поднебља; 
a за βρβΛίβ дилувијума, y свима вишим планинским регионима и 
праве злацијалне климе, оштрије изражене пего и y данашњим 
високим Алпима, — данас Јужна Србија, са Окопљем y своме ере- 
дишњем делу под 42°, са својим северним делом нешто ееверније и 
од 437'2°, a са јужним делом под 41υ северне географске ширине, 
потпада под појас ублажене умереие континенталне климе, јуж- 
ним делом залазе1хи и y област топлијег поднебља са средоземним 
климатским утицајима. Налазећл ce око јулске изотерме од 24° С, 
која пролази кроз њен средишњи део око Скопља, док je иначе 
уметнута између јануарских изотерма од 0° на северу и +4° на 
југу, Јужна Србија ce дели на две главне климске области, северну 
ii јужну, раздвојене великим планинским бедемом Шар-Планине и 
распљоштеном планинском масом Скопске Црне Горе, y чијем ce 
продужењу даље ка истоку, с оне стране Кумановско-Прешевске 
Удолине, пружају такође прилично високи делови старе масе. Јужно 
од ових планина, y Повардарју, са ивичним пределима око Струмице 
и y Јужноме Подримљу, превлађују средоземни климатски ути- 
цаји, док на северу од Шар-Планине и Скопске Црне Горе влада 
ублажен средњеевропски умерени климатски тип.

Јужни,вардарски део Јужне Србије, између 41° и 42° северне 
географске ширине, на географској ширини средње Италије од 
Римске Кампање па до Напуљске Кампаније, требало би, већ по 
оамом оваквом положају a онда и по својој упућености низ Вардар 
према Егејскоме Мору, да има и npâBO егејско, средоземно, под- 
небље или бар много изразитије и шире његове климатске утицаје. 
Међутим, због познате рашчлањености на котлине и још веће пла- 
Ринске масиве, a где су котлине на југозападу, с десне стране Вар- 
дара, и знатне надморске висине, док ce од области великих је- 
зера Охрида и Преспе па све до пробојнице Демир-Капије, са изу- 
зетком свега y дну Пелагоније, пружају веома високи планински 
масиви, својим упоредничким пружањем сасвим испречени испред 
јужних утицаја, — услед свега тога Повардарје има ближе сре- 
доземне климатске утицаје ограничене углавном само на дубље 
спуштену стару вардарску геотектоиску дуж главнога удо-
линског тока самога Вардара. Па и ту, услед оних високих пла- 
нинских пречага између појединих ниских котлина, од којих je 
нарочито значајна y североисточном продужењу кристаластог и еруп- 
тивног масива Кожуфа пречага Демир-Капије на северу од 
Бојмије и Ђевђелиског Поља, a затим y североисточном под-

Сцоменица дђадес̂ тпетогодишњице оддобођења Јужне Србије 191̂—̂37 3
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ножју старе масе Јакупице још и пречага Таворске Клисуре на 
северу од котлина Велеса и Тиквеша, —
ски утицаји y своме простирању уз Вардар бивају знатно 
заустављани, још више ослабљивани. Отуда и под овако, услед 
самога рељефа, умањеие и измењене климатске ушгС-
цаје потпада изразито једино сама узводно до
Скопља, Црне Реке до њенога излаза из Маријова, Брегални!це до 
Кочана; a уз реку Струмицу ови утицаји допиру и до Радбвишта, 
како отуда са стране саме доње Струме од југоистока, такб и са 
стране доњег Вардара преко Ђевђелиског Поља, Војмије и ниске 
пречаге око Попчевског Поља са јужне стране од Струмице. Обр- 
нуто, y зимско полгође, кроз Качаничку Клисуру и Кумановско- 
Прешевску Удолину отворено према северу, Повардарје потпада и 
под хладније утицаје континенталног севера, које нарочито доноси 
ветар вардарац као хладни северац.

Најсевернији залив ове измењене климе била би
Скопска Котлина, која иначе потпада често и под утицаје конти- 
нентадности са севера, будући да je према југу поред осталих пла- 
нинских масива низводног Повардарја прилично заклоњена још и 
великом масом Јакупице. Qho што нарочито карактерише поднебље 
самога Повардарја, нарочито y области изразитијих егејских одн. 
средоземних утицаја, то су жарка и доста сушна лета, док су зиме 
благе и већма на пролеће и јесен ограничене влажности. Усто чи- 
таво доње и средње Повардарје, цела Брегалница све до Кочана, 
као и басен Струмице имају знатна годишња колебања темпера- 
туре. Уврх ових средоземних утицаја, câMO Окопље* y току три 
летња месеца, y јуну, јулу и авгуету, има вишу средњу месечну 
температуру и од 20° 0, особито y јулу и августу, када ce повећава 
и до 24!', док понеких лета имају овде јули и август средњу ме- 
сечну температуру вишу и од 25°. Међутим, средњи апсолутни мак- 
симум температура y Скопљу кроз три летња месеца износи и још 
много више, y јуну близу ЗЗ1/ 0̂, У јулу близу 36°, a y августу и 
преко 36°, показујући чак и y првом јесењем месецу, септембру, 
скоро исто тако високу температуру, чак и преко 32°, да би y ок- 
тобру још увек достизао скоро до 26‘ /2°, a тек y новембру пао испод 
20°. Као што кроз три јесења месеца поступно све више опада, 
тако кроз три пролетња месеца поступно расте: y марту 20‘/«Д 
y априлу преко 25°, a y мају преко 28°. По томе ce поднебље Скоп- 
ске Котлине y летње полгође, од априла до септембра, сасвим 
приближује климским условима, уопште особинама поднебља, и 
самог Оолуна и Егејског Приморја. Отуда Скопље y летње полгође 
често има веома високе дневне температуре. Топлих, правих лет- 
њих дана, са максимумом температуре изнад 25°, има још од априла 
па све до октобра, захватајући скоро 7 з  свих дана y години, док 
y лето захватајући и највећи део, чак и преко 9/10, од целокупног 
броја месечних дана. A жарких, пр§вих тропских дана, са макси- 
мумом температуре изнад 30°, има свега за V2 мање од претходних,

* Према исцрпним резултатима проф. д-ра Павла Вујеви^а,



осталих правих летњих дана, достижући до просечно скоро 65 
тропских дана y години, највише y јулу, затим y августу, док 
мање y јуну и септембру, тако да јули и август захватају 2/з свих 
тропских дана. A неких година било je оваквих npâBHX тропских 
дана и много више изнад просечног броја y години, чак и до 90 
тропских дана, са максималном температуром увек изнад 30°.

Отуда, при оваквим високим, правим тропским дневним темпе- 
ратурама летњег полгођа, околина Скопља, сразмерно 
поднебља, за успешну биљну кулшу захтева знатно веће коли- 

чине влаге, и укупне, преко године, и сезонске, преко лета. Јуж- 
није од Скопља, ближе самоме врелу утицаја средоземнога климата, 
овакви су односи још изразитији. Међутим, Скбџспа Котлина, 
као и к,ела средњевардарска депресија око ушћа Брегалнице и Црне
Реке, a као и друге затворене котлине на истоку и на западу од 
Вардара, доста je оскудна влагом, према годишњој количини влаге 
са особинама степских предела, a према летњим еушама још и са 
особинама средоземног сушног ' лета. Просечна годишња количина 
кише y Скопљу износи свега око 450 мм. Али, разуме ce, има г о  
дина и знатно сушнијих, као што je била 1899 са 371 мм, 1925 са 
344 мм, a 1926 са свега 334 мм атмосферских талога. Ако би ce по- 
дела годишњих доба извршила према самој њиховој влажности 
одн. сушности, онда би распоред укупне годишње влаге од про- 
сечно 450 мм y Скопљу, уврх крајњега северног вардарског залива 
измељепе средоземне климе, по овим годишњим добима био сле- 
дећи: два кишна доба, пролетње (април—јуни) ça просечно 135 mst 
и јесење (октобар—децембар) са просечно 140 мм; и два сушна 
доба, зимско (јануар—март) са просечно 80 мм и летње (јули— 
септембар) са просечно 95 мм атмосферских талога. И управо овакво 
летње сушно доба, са просечно 65 док појединачно годишње и до 
90 жарких, npâBHX тропских дана, јесте и y иначе доста сушноме 
Повардарју од главнога ногативног утицаја на биљну културу и 
вегетацију уопште. Отуда je y Повардарју, нарочито y означеним 
пределима осетних средоземних утицаја, веома нужно вешшачко 
наводњавање летњих усева. Поред опгате приличне сушности, a 
онда нарочито летње суше, и y самој Скопској Котлини, као и низ 
остало Повардарје, доста су чести и читави месеци потпуно сушни, 
бескишни. Према последњем десетогодишњем периоду, управо, утвр- 
ђено je да je y летње сушно доба, од јула па до септембра, п р о  
сечно y свакој другој узастопној години по један од летњих ме- 
сеца сасвим бескишан. Због тога ce y овим пределима, при повољ- 
ним хидрографским и осталим природним условима, мора до мак- 
симума искоришћавати вештачко наводњавање, без чије помоћи не 
би могло бити успешне биљне културе. Ове je захтеве природе, 
епецијално климата, далеко пре савремених метеоролошких про- 
матрања, као што je напред поменуто, овде веома добро био уочио 
још сам краљ Милутин, уводећи овамо, сагласно условима сушнога 
поднебља по овим крајевима, влажну културу са читавим си- 
стемом вештачког наводњавања и са нарочнтим законским пропи- 
еима за ту врсту културе тла,
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Као и y самоме Повардарју, тако je и y Јужноме 
особито око Охридског Језера, које je изложено и јадранским то- 
плотним и влажним утицајима, под знатно чак то-
лико да ce Охридско Језеро, иако на знатној надморској висини 
(695 м), чак никад не мрзне. A и y , иако je
оно, на северу шарско-пиндске планинске системе, више под север- 
ним утицајима, такође je прилична ублаженост умереног климата, 
особито y јужном делу Метохије, низ долину главнога Дрима кроз 
ракље тектонског сутока отвореном према самоме блиском Јадран- 
ском Мору. Остали крајеви иа сев имају познато 
ско поднебље кишовитих лета и снеговитих зима, где je блажих
зима само y заклонитим жупама. A y области Старе Рашке, на 
крајњем северозападу Јужне Орбије, владаи права клима,
веома дугих и снежних зима, y Пљевљима често са главним днев- 
ним како зимским тако и летњим минимумом температуре, док 
ce y самој долини Вардара, y равнима котлина, снег мало или 
негде готово нимало не задржава, нарочито под дејством топлих 
јужних ветрова. Сличан субалписки климат, међутим, захвата и 
саме високе планииске масмве на југу, међу њима особито велику 
масу Јакупице, која, на југу од Окопља, има скоро централни по- 
ложај y Повардарју, као што овакви утицаји локалне климе за-
хватају и остале високе планине на западу и југу, a пре свега ви- 
сока била Проклетија, Шар-Планине, Кораба, Перистера, чији су 
врхови и осојне стране и преко целога лета под , који
свега за коју стотину метара лежи испод снежних граница.

У исто време, ове високе планинске , како на северо-
западу, тако и y осталим крајевима према југу, нарочито оне ближе 
изложене утицајима влажних западних ветрова, имају знатне коли- 
чине атмосферских талога, од 1.000 до 1.600 па и до 2.000 мм г о  
дишње. Насупрот овима, y њиховом залеђу према истоку, саме кот- 
лине, као што je το случај и са околином Скопља, знатно оскуде- 
вају y влази: котлине и удолине на северу од Скопља са влагом 
од 500—600 мм, a котлине на југу од Скопља, како око Вардара, 
тако и око Брегалнице и Црне Реке, особито y најнижим деловима, 
и испод 500 па и свега око 400 мм годишњег талога.

3. БИОГЕОГРАФОКЕ ОСОБИНЕ

Сагласно условима климата, тла и осталих физичкогеографских 
особина, органски свет на тлу Јужне Србије знатно je разноврсног 
развића: велики су контрасти живв природе између високих пла- 
HUHGKUX масиваи,y њиховим подножјима, нискихи просшраних ко-
тлина. A исто су тако знатне разлше између органског света Повар- 
д а р ја ,  о с о б и т о  њ е г о в и х и з р а з и т и ји х
и осШалих северних предела средњеевропског климатског типа, или 
рашкога планииског поднебља с оне стране Проклетиј5 и Рогозне.

У области жаркога и сушнога лета a благих и нешто влажнијих 
зима, вегетација je  y низу вардарских котлина напред обележеног 
измењеног средоземног поднебља такође знатним делом средоземна, 
дродирући уз долине појединих притока Вардара дубл>е и y бочне



кошлине. Најизразитија област средбземне BèréTâpnje y Повардарју 
налази ce y пределима јужно од Демир-Капије, y Бојмији, Ђевђели- 
ском Пољу и око Дојранског Језера, али исто тако и y ниској и 
топлој котлини Струмице. Северно од Демир-Капије, иако не више 
тако изразито као на југу одатле, средоземна вегетација обухвата 
раван котлине Тиквеша, па преко Велешке и Таворске Клисуре 
допире и до самога севернога краја Скопске Котлине, залазећи 
својим последњим изданцима преко Кумановско-Прешевске Удо- 
лине и y Бујановачко Поље, a кроз доњи део Качаничке Клисуре и 
y котлиницу Ђенерал-Јанковић, као и с оне стране Калдрми-Богоза и 
Дервенске Клиеуре допируРи и до изворишта Вардара y Горњем 
Пологу. Изван саме долине Вардара и најближих околних нижих 
котлина, има извесних црта средоземне вегетације и y котлинама 
горње Црне Реке, око Пелагоније, као и на средњој Великој, y 
Поречу; такође и око Охридског Језера, где код Св. Наума расту 
чемпреси, па чак и y Дебарској Котлини, под високим Корабом, нај- 
вишом планином Јужне Орбије, после Триглава највишим врхомиу 
целој нашој земљи. Отуда, под овако повољним утицајима средоземне 
климе, — чији биљни регион, изузев високе планине, обухвата 
Јужну Србију на север идући све до главнога бедема Шар-Планине, 
— y Повардарју као и y басену Струмиг^е веома добро успевају 
и знатне биљне културе топлога кикирики, y Ђевђе-
лиском Пољу; калинка (нар), y Ђевђелиском Пољу и Тиквешу; 
смоква, y котлинама Вардара узводно све до Велеса; пиринач, y 
Струмичком и Кочанском Пољу, око ушћа Бошавице, y долинама 
Рајца, Бабуне и Тополке, такође до Велеса; памук или »бубаћ« и 
сусам (сезам), y Струмичком Пољу и y долини Вардара опет до 
Велеса; афијон (опијумски мак), до Скопља и Кратова; дуван, y 
целом Повардарју, изузев Малешево на горњој Брегалници, Трго- 
виште на горњој П чињи , Славиште на горњој Кривој Реци, Мари- 
јово на средњој Црној Реци и долину Лепенца изнад Ђенерал-Јан- 
ковића, изван егејског слива захватајуЗш својом културом још изо- 
ловану котлину Преспе, јужни део Метохије, Горњу Мораву са Из- 
морником, Бујановачко и Прешбвско Пол.е. Најзад, као нарочити 
израз топлога поднебља, на југу су одлични виногради, најбољи 
y Бојмији и Тиквешу, сада, иза пропадања од филоксере, y об- 
нављању.

Изван Повардарја, почевши од Биначке Мораве, Косова 
Поља и Метохије, Јужна Србија залази y појас средњеевропске ве- 
гешације као и e,pедњеевропских биљних култура. Пењуки ce на 
високе динарскр површи Старе Рашке, које су највећим делом y 
висинама од 1ÖÖ0 до 1500 м, тамо настаје и знатан појас гиума, y 
нижим регионима листопадних, a y вишим четинарских, свуда још 
и са богатим пашњацима, од којих су најбољи они y области Пе- 
штери и Сјенице. На сличан начин и y области планинских ма- 
сива na југу, јужно од Шар-Планине, стране изнад котлина обра- 
сле су, истина услед оголелости не свуда, чак и доста ретко, већ. 
обично y виду шумских острва, такође шумском вегетацијом: при 
дну, y најнижим подножјима, на странама изнад вардарских ни- 
ских и топлих котлина, — које својим »к’шлама« или зимовиштима
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пружају зимску исхрану и удочишта планинским сточарима ća 
околних ближих и даљих масива, — масиви су обрасли зимзеленом 
средоземном вегетацијом; изнад тога су покривени листопадном и 
четинарском шумом; a y још већим висинама, обично изнад 1700 
до 1800 м, леже под суватима, планинском травном вегетацијом, која 
ce y нижим деловима, насталим обешумљавањем, састоји од једно- 
ставног травног покривача, какав влашки сточари означавају изра- 
зом »јарба«, a y вишим инајвишим деловима сувати и под ређом пра- 
менастом и бусенастом травном вегетацијом, коју влашки сточари 
означавају именом »туфа«. Отуда, док су повардарске котлине по- 
главито области скупоцених и за нашу земљу већма егзотичних 
биљних култура топлога поднебља, док су Метохија, Косово По- 
ље и друге северне котлине и долине предели цереалија и средње- 
европског воћа, дотле су динарске површи Старе Рашке, Зисоки 
гребени оба Подримља и планински масиви Повардарја области 
екстензивног сточарства.

Као и биљни, тако je и животињски свет Јужне Србије ве- 
лике разноврсности. У исто време, и животињски свет, као и сам 
биљни, претрпео je знатне промене за неколико последњих, нај- 
млађих геолошких доба. Од неогене, чисто афричке, тропске и суп- 
тропске сисарске фауне, ондашњих становника језерских обала 
Повардарја, па преко облик& Леденог доба y дилувијуму, знатне 
су и дубоке промене извршене. Док je још и y προτοποτορριοκο 
доба имало y доњем Повардарју трагова и о тој старој, онда још 
увек очуваној фауни топлога поднебља, каква je некада била ка- 
рактеристична за сву Јужну Европу, као што су спомени о лаво- 
вима y области доњег Вардара из времена Херодота, дотле y да- 
нашње време и y овим најјужнијим повардарским крајевима све 
в и ш е  превлађује средњеевропски фаунистички елеменат. Оно гато 
je за привреду од значаја, као и за câM начин живота под средо- 
земним климатским утицајима карактеристично, то je да ce међу 
домаћим животињама y Јужној Орбији нарочито истичу товарне 
животиње сушних и топлих предела: магарац и мазга су најчешћа 
товарна стока y области средоземне вегетације и биљних култура 
топлог поднебља од Скопља ка југоистоку, a идући старом вардар- 
ско-динарском зоном ка северозападу све су ређи, док ce с оне 
стране Рогозне најзад скоро сасвим не изгубе; a до недавно су 
товарном саобраћају y Струмици служиле и камиле. У истоме 
правцу y Повардарју, од Скопља ка југоистоку, над овцама пре- 
влађују козе, такође више прилагођене животу y сушним и топлим 
пределима, док идући северозападу, и опет с оне стране Рогозне, 
све их je ман>е. Сем тога, y баровитим пределима Повардарја, a 
донекле и y котлинама на северу, гаји ce и биво. Иначе овамо, y 
области шумовитих масива и осталих високих планина Јужне Gp- 
бије, још увек налазе уточишта крупније дивље животирве, звери 
и дивљач, средњеевропских врста: медвед, вук, лисица, понегде и 
рис; дивља свиња, јелен, срна и дивокоза. A y нижим брдским кр^је- 
вима око Дојранског Језераима и шакала, последњих остатака^јуж- 
них врста звери на самој тој страни, :
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ЧОВ Е К И КУЈ1ТУРА

Целокупна природа Јужне Србије, почевши од њенога изван- 
редног природног географског положаја, заједно са особито разви- 
јењим природним везама, условљеним и омогућеним извесним на- 
рочитим погодностима рељефа, којима су y овој земљи изражене 
прворедне особине географског спајаља и прожимања, како y ме-

Мгзеј Јужне Србије Фот. д-р B. С. Радобанобић

Сл. 28. — Празнични живот Јужносрбијанаца y Повардарју — кућна гозба уочи 
»службе« (славе), на »повечерно« (навече); y унутрашњости »куће«, с једне стране 
огњишта за »чесном трпезом« »домаћин« и »мажи« на »машком кату«, a с друге 
стране огњишта на »женском кату« женска чељад; оба ова »ката« јесу y исто 
време и лежишта укућана, мушких на једном, женских на другом, на земљаном 
поду, са постељом само од рогозине и од черг§; село Дуње y Малом Маријову,

јужно од Прилепа.

ридијанском тако y знатној мери и дуж извесних одређених пра- 
ваца и y упоредничком правцу, све то заједно са њеним осталим 
главним особинама неорганске и органске природе одувек je при- 
влачило човека,још од далеких преисториских времена мамило га 
на насељавање њених не само котлинских већ и још сасвим рано 
и самих планинских предела, a тиме условило и веома давнашњи 
развитак културе скоро кроз све њене крајеве. Великог и разно- 
врснбг, богатегва ирироде, и неорганске, и органске; земља сунча-
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нога југа, питомих котлинских низина али одмах изнад њих à cà- 
мих свежих и скровитих планинских висина; располажући најзнат- 
нијим деловима неколиких најглавнијих балканских комуникација, 
које су одвајкада биле од прворедног значаја за сва главна исто- 
риска и културна кретања кроз најзначајније делове Балканског 
Полуострва, — ова je посредничка земља вечито била од великог 
привредног, саобраћајног и уопште културног значаја, од необичне 
геополитичке и уопште географске вредности. И отуда y њој кроз 
векове буран историски ток развитка; отуда y њој сучељавања 
различжЕих културних појасева и утицаја; отуда y њој и знатно 
етнографско шаренило, где поред главне маее сриеког народа не- 
коликих типичних етничких група, диаарско-рашанеке, метохиско- 
-косовске и јужноморавско-вардарске; са снажним српским традици- 
јама националним и културним, има y извесним зонама и оазама 
остатака и старобалканских народа, Арнаута и Аромуна, као и ин- 
филтрација Турака, где je сем српске традиционалне православне 
хришћанске вере, специфично српским обичајем »слава« или 
»служба« и посебно обележене, y нарбду ухватила знатног корена 
и турска исламск^ религија.

Полазећи од главие геоморфолошке карактеристике највећег 
дела Јужне Србије, познатог изгледа шаховске табле, коју чине 
исушене неогене језерске котлине,. уоквирене планинским преча- 
гама поглавито од кристаластих шкриљаца и других старијих стена, 
са изразитим цртама фосилног језерског рељефа, по ободу котлшш 
израженог неколиким узастопним ееријама абразионих тераса, од 
којих je највиша и преко 900 м апсолутне висине,. a по дну котлина 
негде с очуваним негде са дисецираним централним равнима од 
растреситих језерских седимената, док су котлинске пречаге про- 
резане и читави низови котлина повезани сливовима према свим 
трима балканским морима упућених река, где je уз овакву општу 
раздробљеност рељефа често прелаз из једне колине y другу ко- 
тлину олакшан још и згодним превојима и преседлићама на њи- 
ховим пречагама a некад и сасвим ниским и широким повијама, 
све те глссвне особине рељефа као оеновне y природи једне земље, 
ua'Koje ce надовезују и остале географеке црш,е, имају
пресудан утицај на особине и разви и кул-
турна кретања, иа народни живот и. уопште на етничке од- 
лике и композицијустановнигишва.

Најзнатније области Јужне Србије, особито оне дуж главних 
удолина, као што je το низ вардарских котлина са продужењима ка 
северу и северозападу, према Морави и Косову Прљу, имају по- 
знате особине географеког спајања и прожгшања, где уз проди- 
рања природних елемената пролазе и укрштају ce и различити 
људски и културни утицаји, a затим ce y појединим котлинама и 
њиховим жупама заустављају и даље развијају. Насупрот овим. 
многи крајеви изван главних удолина, не само y високим динар- 
ским пределима Отаре Рашке на северозападу већ и y забаченик 
котлинама и скривеним жупама између појединих планинских ма-



сива на југу, као ίπτό су то птрпланинскб жупе Тора, Опоље, 
Средска и Сиринић, мијачко-брсјачке жупе између Дебра, Горњег 
Полога, Јакупице, Пелагоније, Преспе и Охрида, Маријово на сред- 
њој Црној, Малешево и Пијанец y изворишту Брегалнице, имају 
често веома изразите особиие географ осамљивања и 
τθ су то праве патријархалне области, неке од њих још увек и са 
извесшш траговима и остацима старе жупске и племенске органи- 
зације и живота нашег народа, уопште друкчијег антропогеограф- 
ског развитка него претходно поменуте области.

Услед потпадања великог дела Јужие Србије, долином Вар- 
дара све до самога Скопља, под област климе и ње-
нцх измењенихутицаја, y овим пределима жаркота и сушног лета
a благих и влажних зима, тле и вегешагџ1Ја, чије искоришћавање 
и гајење пружа опстаиак човеку и условљава и осцовни развишак 
културе, знатно су друкчији од оних y севериијим и вишим пре- 
делима, y којима владају ублажени средњеевропски климатски 
елементи. A y областима великих плаиинских масива јављају ce 
и локални алписки климатски Стога су y овим разли-
читим областима, услед веће раздробљености рељефа на југу често 
разноврсно испреплетаним, и различити приередни појаса, уопште 
неједнаке природне основе сеоске привреде: од засно-
ване на гајењу биљних култура топлога поднебља, где сувом 
превлађује влажна култура шла, a које имају велики иидустри- 
cnu значај, до издашних цереалија, које пружају главну исхрану 
становииштва; a онда још и y привредном искоришћавању про- 
ошраних суватских и шумских предела, y којима je одвајкада ра- 
звијено номадско и катунско сточарсса сезонским сточарским 
кретањима између летовишта (тур. »јазла«, аромунски »мунте«, 
саракачански »мунти«) на планинским масивима и зимовишта (тур. 
»к’шла«, аром. »кампу«, сарак. »к’мпу«) y ниским и топлим котли- 
нама ове земље, a где све вишенапредује ирационално

Сем оваквих главних привредних појасева, извесни природни 
чиниоци пружају ждруге врсте п р и в р е д у с л о в а  
Тако, y областима младих вулканских ерупција, особито y кратов- 
ско-злетовским и новобрдско-копаоничким пределима, давнашња 
je рударска привреда, која je y српско средњевековно доба и до 
високог ступња била одмакла, и она je на развитак тамошњих на- 
сеља и живот становништва била од нарочитог значаја. Даље, y 
Јужној Србији има још неколико неисушених језерских котлина. 
Дојранско, Охридско и Преспанско Језеро, од којих je последњб y 
саевим изолованој котлини, још од најстаријих времена су иско- 
ришћ.авана за рибарство, са посебним начином Живота тамошњег 
становништва. Рибарска насеља старих Пеонаца на Дојранском Је- 
зеру, античком Празиасу из времена Херодота, као да су фосили- 
зована, заједно са начином живота који пружа тамошња природа, 
јер данашњи наши дојрански рибари умногоме имају још те дав- 
нашње, преисториске начине рибарења. Чак ce и на Катлановском 
Језеру, лакустриском реликту на најнижем дну Скопске Котлине, 
наилази на још преисториске елементе језерског живота, као што
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je το рибарска »лађа« Влаћана, од једноставног дебла бресдовог 
дрвета.

На природне ce знатним делом надовезуј y и 
сеоске привреде. После дуготрајног развитка, од средњевековног
византиског и српеког феудалног стања преко спахиског система 
зијамета и тимара старијега турског доба, на крају турске периоде 
сеоско становништво Јужне Србије било je двојаког привредног и 
друштвеног положаја. На једној страни, y областима сточарства и 
биљних култура слабије издашности, поглавито y забаченим пла- 
-нинским пределима и на вишим планинским пречагама, постојала 
су привредно слободна села. A на другрј страни, тамо где je из- 
дашност природе већа, y ниским и плодним котлинама, као и око 
већих градских средишта, особито дуж Вардара, села су била ве- 
ћином чифлици турских ага и бегова. Ту je поред утицаја гтри- 
роде био од значаја и етнички и историски моменат, јер су чиф- 
чије били по правилу хришћани, подвлашћена, ропска класа, a 
слободни сељаци највише муслимани, слободна, господарећа класа. 
Развијање чифличког режима, насталог насиљима спахија и других 
турских зулумћара, имало je y овој земљи, све до њеног ослобо- 
фења, велике утицаје не само на привреду већ и на друге антро- 
погеографске појаве, нарочито на миграције, где ce, поред кретања 
читавих група становништва услед почифличавања хришћанских 
села, издвајају сељакања т. зв. »вртелија«, оних чифчија и изме- 
ћара .који су такорећи сезонски ишли са чифлика на чифлик, са 
земље једног на земљу другог господара. Поисламљивање српског 
становништва великим je делом такође последица почифличавања 
сеоских насеља. Јер су хришћани плодних котлинских равни само 
преко ислама, повлашћене вере турскога доба, могли остати при- 
вредно потпуно слободни сељаци. A она ропска психичка црта, 
која je затурскога времена па за старијих генерација и иза тога била 
.изразита нарочито за хришћанско становништво чифличких на- 
сеља, јесте такрђе прследица тешког чифличког режима турскрга 
доба. Од ослрбођења на рвамр настале су сасвим друкчије дру- 
штвенр-привредне. прилике серскрг станрвништва: чифчије су пр- 
стали слободни власници земд.е коју раде. Сем тога, настала je и 
знатна колонизација, осебито y ебластима запуштеног зиратнег 
земљишта, јер. je y турске доба, поред других културних назадака, 
била настала и права запарлеженест и педивљалест мнргрга плрднрг 
земљишта, такр чак и на Косову Пељу, главној житници средње- 
вековне Србије; последице данашње крлрнизације y Јужнеј Србији 
могу ce сагледати тек. у будућнссти.

Заснрвана на једнсј страни на сарбраћајним и привредним 
условима π могућноетима које пружа сама природа земље, a на 
другој страни на привредној, друштвеној, културној и уопште ис- 
ториској еволуцији становништва, варогака привреда y Јужној 
Србији има свој давнашњи тек и развитак. Кроз ову су земљујош 
y римскр дрба успостављене некрлике главне прлурстрвске кому- 
никације, сд крјих je главна уздужна мсравскс-вардарска, прекр 
Скспља (Scupi), на ксју су кар главне попречне избијале скадар-
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Ско-косовска, iipeićo Призрена (Theranđa) и Липљана (Ulpiana), и 
драчко-солунска, преко Охрида (Lichniđus) и Битоља (Heraclea), 
последња и са значајном варијантом преко Плетвара на Градско 
(Stobi). У средњем веку, особито y доба стварања српскога кра- 
љевства и царства y читавој Моравско-Вардарској Области, ове су 
саобраћајне линије постале још разгранатије, са веома живим тр- 
говинским прометом, најживљим на онда званоме Царском Путу 
кроз Скопље и Вељем или Зетском Путу са Косова на Скадар; a 
са поеледњим су ce такмичиле још две исто тако значајне ја- 
дранске комуникације, Которски и Дубровачки Пут, оба такође са 
Косова и из онда богате новобрдско-копаоничке рударске области 
са многобројним рударско-индустриским и трговинским средиштима. 
У'старије турско доба, ма да знатно измењени, услови повољног 
развитка варошке привреде и даље су ce одржавали. 'Затим, од 
краја XVII века, скоро сасвим су порушене старе привредне основе 
и прекинуте старе трговинске везе. И тек y новије доба, нарочито 
подизањем вардарско-косовске железнице 0олун--Скопље—Митро- 
вица (1873) и успостављањем вардарско-моравске железничке линије 
Солун—Скопље—Ниш—Београд (1888), као главне меридијанске по- 
луострвске саобраћајне артерије, створене су нове везе и могућ- 
ности y привреддом развитку јужносрбијанскР1Х вароши. Али je y 
том правцу прави напредак настао тек од ослобођења, особито y 
Скопљу, данас већ великом, главном занатском, индустриском и 
трговинском средишту не само Јужне Србије Beb и на целој ли- 
нији између Београда и Оолуна. Оа свим тим y вези, y овој гео- 
графски и културно ггосредничкој земљи веома je карактеристи- 
чан развитак варошке привреде, која заједно са својим главним 
и локалним средиштима има дуготрајну еволуцију. Привредни жи- 
вот и развитак јужносрбијанских вароши знатно je друкчији од 
онога y варошима других југословенских земаља; због доскора- 
шње турске владавине, a y вези и са неколиким архаичним и по- 
себним цртама великог дела јужносрбијанског становништва и по 

'композицији и по етничким особинама, овдашње су вароши са 
много више остатака старих начина, старобалканске цивилизадије, 
која je y овим привредним средиштима, заједно сатурско-источњач- 
ким утицајима, остала најдуже и најбоље очувана.

На претходно изложене природне , који преко главних
природћих чинилаца одређују географску средину и њене упливе 
на аишропогеографски развитак и данашња антропогеографска 

' стања, као и преко тога на њима y дуготрајном историском и 
кулшурном развитку све-до данашњих дана заснованим главним 
цртама привреде и начина живота, надовезују ce и са њима ce 
npeMnby y овој земљи и дуготрајни људспи и културни ути- 
цаји. Оно што y том погледу даје главни печат овој посреднич- 
кој земљи, то je да  ce y н»ој, и το баш y средишњем .јој делу са 
Скопљем ii околином, сустичу и преплићу два главна културна 
појаса: патријархални са севера и старобалкански са југа, али 
тако, да трагови старобалканске цивилизације дуж главних долина
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и комуникација продиру и даље iia север од Скошва, док cé nâ- 
тријархална народна култура, захватајући извесне осамљене и скри- 
вене плаииБ1ске пределе, распростире спорадично и до крајњег југа 
Јужне Србије, до Малешева на горњој Брегалници, Маријова на 
средњој Црној и Преспе y изолованој језерској котлини између 
кристаластог Перистера и кречњачке Галичице. Ga овима ce укр- 
штају и шурско-исшочњачки култур утицаји, који су са дуго-
трајном турском владавином оставили скоро свуда, изузевши само 
неке патријархалне области, често и знатне трагове. Старобалкан- 
ском цивилизацијом и турско-источњачким културним утицајима 
одликују ce све вароши ове земље, где су главни претставници 
прве били Цинцари, без којих није било ниједног иоле важнијег 
привредног средишта, ниједне важније чаршије, a главни носиоци 
других били су турске аге и бегови, често моћне чифликсаибије, 
који су чинили привредно'уопште непродуктивну али силом по- 
влашћеног економско-социалног положаја ипак господарећу класу 
варошког становништва. Притицањем сеоског српског становништва, 
које je настало још од почетка XIX века, да би y његовој другој 
половини постајало све интензивније a од ослобођења, када je от- 
почело и турско исељавање y Малу Азију, захватило и велике раз- 
мере, јужносрбијанске вароши су задобиле и извесне патријархалне 
црте. A y некима од њих брзо ce развијају и утицаји модерне 
цивилизације, под савременим саобраћајним, привредним и кул- 
турним условима, тако особито y Скопљу, где ce напредак новога 
доба на сада слободном југу најбрже и највише манифестује. Све 
ове различите културе и културни утиг^аји огледају ce nano y 
средсШвима и начинима саобраћаја и привредног живота, тако 
и на самим насељима и становнишшву, њиховом иачину живота 
и радо, схватања и осећања.

Оно што антропогеографским цртама ове земље утискује 
главии печаШ, то су наоеља, онај осиовии аптропогеографвки еле- 
менат који на природну средину, на њоме условљене и одређене 
могућности ради станишта, исхране и целокупног живота станов- 
ништва, непосредно надовезује људске и културне утицаје, уопште 
утицаје човека као друштвеног бића. У зависности и складу са 
природним условима, од којих су основни они што их пружају 
главне геоморфолошке црте, y областима планинских масива и кот- 
лина Јужне Србије, a које су y њој и најпретежније, сеоска на- 
сеља се fio распоредуи положају издвајају y три главне врсте:
планинска насеља, на планинским масивима, уопште највишим 
оквирима котлита, y области старијих геолошких терена, на висо- 
ким површима и горњим деловима долина, негде преиначеним и 
дилувијалном глацијацијом; y пределима интензивне денудације и 
спирања, те на тлу оскудном растреситим слојем земљишта, стога 
y претежно a негде и искључивом сточарском појасу; потпланин- 
ска насеља, на преломима планинских пречага y равни котлина, 
поглавито на геолошким и геоморфолошким границама, обично на 
прибрежним терасама неколиких главних неогених језерских фаза,
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често на излазима бочних долиница са обода y котлинску раван, 
стога на прелазу или самој међи између сточарских и земљорад- 
ничких привредних површина; и пољска насеља, y самим равнима 
котлина, y области и раније и данашње акумулације, углавном на 
неогеним језерским седиментима, дилувијалним и алувијалним реч- 
ним наносима, те на тлу богатом хумусним слојем земљишта, нај- 
чешће на пространим речним терасама, ст.ога y правом земљорад- 
ничком појасу. Оем тога, на великим котлинским језерима има 
остатака и правих сојеничарских насеља. Тако су насе-
ља, ловитта са рибарским » кулиба«, на Језеру,
истоветна са оним старих Пеонаца из доба Херодота. Сојеничарска 
насеља, т.зв. » наколци«, постојала су раније и на Преспанском Је- 
зеру; као таква позната су два села y српско средњевековно доба, 
Наколци и Накол, прво сада сувоземно село на источној, a друго 
селиште на западној обали језера; a такве ,су и рибарске колибе 
на отоци Охридског Језера y кориту Црнога Дрима, т:зв. »дајлани« 
код Струге, раније и ниже ње, све до улаза. реке y Дримско Ррло 
код Ташморуништа. A скопски »Шрсувоземна сојеиица под- 
водне Блатије, свакако je још преисториски антропогеографски еле- 
менат y сојеничарском насељавању баровитог Скопског Цоља, осо- 
бито y околини Горњег Блата и Катлановског Језера, где vje на 
овом језеру краљ Милутин и нарочито насељавао рибарима нека- 
дашње такође сојеничарско насеље Дубравице. Нарочитог су по- 
ложаја насеља y високим планинским корутинама; тако ce y 
сливу Радике издвајају три главне врсте: насеља y високом Мав- 
ровском Пољу; насеља на високим, негде и скаршћеним површима; 
и насеља y дубоким клисурастим и карвонским долинама. A када 
ce од Косова Поља зађе y динарску планинску област Старе Рашке, 
где су котлине доста ређе и незнатне, тамо су насеља на високим 
повришма и y кањонским долинама, негде и y карсним депреси- 
јама. Најзад, y облаетима млађих, поглавито трахитско-андезитских, 
негде и базалтних ерупција, насеља користе за свој положај и по- 
једине елементе вулканског рељефа, некад и саме разорене вулкан- 
ске кратере, као Лесново и Кратово, врло често и вулканске купе, 
каквога je положаја био и српски средњевековни град Звечан, са 
тврђавом уврх вулканске купе a подграђем на језерској тераси ко- 
јом je она зарезана.

Преко распореда и положаја на једној страни y географској 
узрочној вези са природним условима, a преко привредних, дру- 
штвених и историских чинилаца на другој страни y вези са људ- 
ским ii културним утицајима, међу сеоским иасељима y Јужној 
Србији издвајају ce неколико типова. Два су осмовна типа: села 
разбијеног типа,карактеристика јаче дисецираног, теже проход- 
ног и слабије издашног земљишта планинских, правих сточарских 
зона, таква особито y планинској динарској области Старе Рашке, 
нарочито y Староме Влаху, али такође и на планинским пречагама 
неких вардарских котлина, као y Скопској Торбешији под Јакупи- 
цом a особито y источним, шопским крајевима Повардарја; и
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села збијеног типа,карактеристика удолина, низова и rpynâ кот- 
лина, нижих и плоднијих, правих земљорадничких предела. Отуда 
y селима овако неједнаких типова, поред
ног живота услед датих природнџх још и иеједпакост
односа између куће и имања, као и неједнакост y начину рада: 
y селима разбијеног типа, где су куће појединачне, осамљене, сва 
су добра сконцентрисана, сав je главни привредни рад усредсређен 
око самог склоништа, на самом станишту људском; a y селима зби- 
јеног типа, y густој и правој агломерацији људских склоништа, 
сва су добра и сав привредни рад растурени по целом еео.ском 
атару, често врло!.далеко од самог станишта, колективног за целу 
сеоску заједницу. Дакле, две сасвим разли насеља,
два сасвим .различита иачииа живота, тако условљена ; првен- 
ствено природом земљишта, тако изражелш ееолуцијом исссеља- 
вања. Негде су, међутим, од претежног утицаја етничке склоиости, 
стара културна наелеђа: међу претставницима старобалканских на- 
рода, y зонама арнаутских насеља превлађује разбијени : тип, a y 
оазама аромунских насеља искључиво je заступљен збијени тип, па 
макар да су прва и y низинама a друга скоро једино на висинама; 
даље, и међу српским етничким групама издвајају ее неке са на- 
рочитим еклоностима y томе смислу, као што су насеља шопске 
зоне често разбијеног типа чак и y равници, a насеља вардарске 
зоне скоро редовно збијенбг типа, и на планини као и y равници. 
Сем прелазних облика између ова два основна типа, од којих je 
главни разбијено-махалски тип, најизразитији y долини Ибра, на- 
рочити социјалио-економски варијететселб збијеног тгта били
би чифлици, вештачка творевина чифличког режима доскораш-
њега турскога доба, којих je сваким даном све мање y ранијем 
облику.

Према траговима старих насеља и на основу често врло све- 
жих народних традиција, y многим ;областима ове земље утвр^ене 
су и промене y распореду и положају y току разних исто- 
риских и културних периода. Исто ce тако прати и развитак ши- 
пова насеља, као: преобраћање села разбијеног типа y села зби- 
јеног типа путем сасељавања »селаца« ради узајамне заштите и 
одбране, што je констатовано y више различитих области вардар- 
ске зоне, особито y Бабуни и другим крајевима на пролазима; и 
обратно, преобраћање cexâ збијеног типа y села разбијеног типа 
путем раселица ради практичније економије, што je чест случај y 
планинским областима исте ове зоне, као y Маријову под Кожу- 
фом; такође смењивање села збијеног типа чифлицима, настало 
углавном од краја XVII века; y последње време, не само од осло- 
бођења већ и од раније, још y другој половини XIX века, настао 
je, откупљивањем чифлика од посрнулих ага и бегова, и обратни 
процес, поновно преобраћање чифлика y села збијеног типа. Свуда 
су овде к а о . главни чиниоци изражени социолошкц и економскж 
фактори, .
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У вези ca морфолошким особинама сеоских насеља јесу и њи- 
хове материјалне одлике, изражене типовима и
зграда, чији ce развитак y Јужној Србији, заснован на једној страни на 
датим условима природне средине a на другој страни на привредном; 
друштвеном, етничком и културном развитку њенога становништва, 
прати од најпримитивнијих облика људских склоништа па до савре- 
мених типова кућних зграда. Везани за неједнаке лриродне услове 
и различите начине живота, многи су облици примитивних људ-

Музеј 1ужне Србије Фот. д-р B. С. Радођано&ић

Ол. 29. — Вардарска кућа чардаклија, са отвореним тремом y приземљу и чардаком 
на спрату; y приземљу уз трем »пондила« за стоку и »потон« за оставу, a на 
спрату уз чардак »кућа« y унсем смислу (кухиња) и одаја; y селу Лешку, y До-

н>ем Пологу, северно од Тетова.

ских станова, као: сукнени »чадор« номадских сточара Саракачана 
и Куцовлаха, код којих je y употреби такође и сточарска » «,
» појата« или » кућарица« планинских вардарских Села; шарпла- 
нинска сточарска покретна » колиба« на саоницама; скопско-црно- 
горска » кућарица« и косовска »бусара«, обе истоветне још дардан-
ској земуници ових крајева; једноћелична приземна вардарска »ко- 
mapa«, косовски плетарски » трем«, шарпланинска и динарско-ра- 
шанска брвнара сламом или шиндром покривена; егзотични ο κ θ π - 
ски » троњ«, сувоземна водоплавно-равничарска сојеница (ариаут-
ски »дроњ«, »друњ«, y значењу »coxa«); дојранска рибарска 
^цба«, језерскц » иаколец« истоветан још пеонсрој сојеници, идц
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струшки »дајлан« такође правога сојеничког типа, и др. У даљем 
развитку као основни облици данашњих кућа издвајају ce ови ти- 
пови: вардарска »староземанска« кућа
сламног, плочаног . или ћерамидног крова, једноћелична сувота са 
» катом« и огњиштем за људе на једној и крупну
стоку на другој страни, чијим су ширењем y хоризонтали, .уз 
» кућу«, основну просторију, негде дошла и друга одељења ради 
боље економије и угоднијег живота; са овом старинском 
оком слична je моравска кућа северних предела чији ce облици 
јављају још на Косову Пољу, ма да ce вардарска кућа чардаклија 
сада и тамо шири; a и од једне и од друге сасвим су друкчијег 
типа динарске брвнаре и камене куће , обе каракте-
ристичне за пределе Старе Рашке с оне стране Рогозне. Као нај- 
савршеиији облици данашње куће издвајају ce два главна типа: 
вардарска кућа чардаклија, настала вертикалним развитком ста- 
роземанске куће, на два па и три ката, типа куле али с отвореним, 
код хришћана, или полузатвореним, код муслимана, великим чар- 
даком на горњем спрату, често врло велика камена, делимично и 
»:со болма«, грађевина слободних планинских и потпланинских села, 
таква нарочито y  областима патријархалног задружног живота; са 
овом je донекле слична охридска сеоска камена иућа усавршене 
сеоске архитектуре, такође арнаушска камена тст/̂ а западних кра- 
јева, a таква je углавном била и агинска кула доскорагањих чиф- 
лика, и једна и друга чврсто зидане и затворене, са мазгалама, на- 
рочито. подешене ради заштите и одбране њихових господара, по 
Свом ранијем начину живота углавном пљачкаша и насилника. У 
ограђеном простору око куће, скученом вардарском » «, про-
страном косовском » обору«, налазе ce споредне' зграде, намењене 
економији и задругарским породицама, a ван села, y пољу и на 
планини, зграде намењене агрикултури и сточарству. Колика je ту 
разлика изме^у маријовске чврсте каменв »сокниИјв« (за »соће« 
средњевековних српских споменика), осталих вардарских дрввних 
амбара с отвореним чардацима, некад и на три ката, типа куле, 
уопште веома разноврсне архитектуре, косовских приземних ам- 
бара са тремовима и метохиских великих амбара украшених некад 
врло карактеристичним дрворезбаријама! Велика je разноврсност y 
типовима грађења и употребе и код осталих споредних зграда. 
Уопште, као и код типова насеља тако и кодтипова кућа и осталих 
зграда, свуда ce опажају не само утицаји природе, већ и привредни, 
друштвени, етнички и културни утицаји, изражени друкчијим начи- 
-нима живота, различитим животним приликама, потребама и на- 
викама становништва.

Као и сеоских, вајкадашњи je развитак јужносрбијанских и 
варошких насеља, која као економска и градска средишта већих и 
мањих области имају y вези са комуникацијама нарочито изабране 
саобраћајно-привредне, често и заштитне положаје. Одликују ce 
старобалканским варошким типом, најбоље очуваним y Охриду, 
особите старе архитектуре варошких кућа; но y овоме ce негде 
огледају и знатни турско-источњачки утицаји, a y новије доба дуж



модерних комуникација, нарочито y главним средиштима, као y 
Скопљу, развијају ce и модерни варошки крајеви, под утицајем 
савремене цивилизације.

Више и типичније но код претходних културних црта као 
главних географских особина људске природе саме земље и њених 
различитих котлинских и планинских предела, y погледу 
насеља и порекла становништва, Јужна Србија, са знатним тра-

Музеј Јужне Србије фзт. д-р B. С. Радо&анођић

Сл. 30. — Савремена јузкносрбијанска кућа, типа вардареке чардаклије, модерни- 
зована под варошким утицајем (соба на мансарди, грађена по варошком узору, 
има свог претходаика y кровној одаји типа »баба финке»); једна од новијих куБа 
y селу Грачаници, на Косову Пољу, a крај ове стара кућа приземљуша морав-

скога типа.

говима још преисториских насеља, са многобројним остацима на- 
сеља из свих историских и културних периода, од класичног грчко- 
-македопског и римског, преко средњевековног византиског и срп- 
ског, па до доскорашњег турског доба, са многобројним новијим 
променама на насељима и y пореклу становништва, још je богати- 
јих и разноврснијих антропогеографских црта. Географски права 
посредничка земља, на главноме . пролазу који непосредно спаја 
области континенталног севера са медитеранским југом Балканског 
Полуострва, a који je од најстаријих времена привлачио народне 
струје и историске покрете из хладнијих северних земаља, усто 
земља многобројних ниских и плодних котлина, честб и заклони- 
тих планинских предела, она je од најстаријих времена била изло

Споменица дђадесетпетогрдишшице ослобођења Јужне Србије 1912—1937 9
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жена историском кретању и насељавању, она je вајкадашње 
ције насеља, о којој има и знатних података; ту су од особите 
вредности средњевековни српски споменици, нарочито владарске 
српске хрисовуље, које пружају податке о ондашњим жупама и 
насељима, сем имена често и о њиховим међама, привреди и ста- 
новништву, тако за веРину области Јужне Србије од Струмице и 
Охрида па до Метохије и Старе Рашке, a највише за области око 
Скопља, главног средњевековног српског државног и културног 
средишта. Полазећи од тих ранијих и најстаријих познатих антро- 
погеографских стања, о којима има и знатних археолошких трагова 
и многих српских средњевековних историских извора, уз које иде 
и веома богата и разноврсна топономастичка грађа још од пред- 
римских, дарданских и пеонских времена, y току еволуције кроз 
разне историске и културне периоде дошлоје y Јужној Србији нај- 
зад до садашњих антропогеографских стања, до етничпог 
ња данашњих насеља, жупа-, области, до данашње насељености.

Према последњем попису, од 31-ΙΠ-1931, укупно je y целој Јуж- 
ној Орбији било 1,798.380 становника (према ондашњем укупном броју 
од 13,930.918 ст. y целој држави), што на простору од 46.085 км2 (према 
247.542 км2 целе државе) чини на 1 км2 просечно по 39Ό2 ст. (према 
ондашњој густини насељености целе државе од 56Ό2 ст. на 1 км'2). Од 
тога je Јужна Орбија онда y својих 39 срезова* и 1 главном граду 
(Окопљу, онда са 64,807 ст.) y Вардарској бановини имала 1,353.486 ст. 
(према ондашњем укупном броју од 1,656.348 ст. y целој тој бановини); 
y својих 12V2 срезова y Зетској бановини имала 351.823 ст. (према он- 
дашњем укупномброју од 910.350 ст. y целој тој бановини); и, најзад, 
y :своја 3 среза** y Моравској бановини имала 93.071 ст. (према ондаш- 
њем укупном броју од 1,452.967 ст. y целој тој бановини).

У низу народних кретања, где су после трачко-илиреког на- 
сељавања међу старим инвазијама од највећег значаја римска ко- 
лонизација и затим јужнословенско досељавање, несумњиво да су 
за етничко формирање највеће већине насеља, жупа и области од 
пресудног значаја новије миграције, оне које су након устаљеног 
средњевековног етнографског распореда настале услед турске на- 
језде на Балканско Полуострво и кроз српске земље од краја 
XIV века. О миграцијама јужносрбијанског становништва y старије 
турско доба има знатно података, не само из историских извора 
већ и y народним традицијама. Настала су ондк, још одмах иза 
косовске катастрофе, ~,жива кретања испред турске силе, особито 
према северним и западним српским земљама. Из тога доба има 
занимљивих података и о миграцијама из северних y јужне об- 
ласти Јужне Србије, као из косовских y прилепске крајеве. И 
дбцније, нарочито почетком XVI века, било je живих народних 
кретања, особито y областима на левој страни Вардара, када 
су ce y њима, заједно са Овчим Пољем и Жеглиговом, колони- 
зовали из Мале Азије турски земљорадници Коњари и сточари

* Онда су срезови Ђаковички са 45.411 ст. и Подримски са 35.752 ст. при- 
падали Вардарској, доцвије припојени Зетској бановини. ** Онда je Дренички
срез са 25.816 ст. припадао Моравској, доцније прикључен такође Зетској бановици.



Јуруци, цоследњи y толикој маси да су образовали Јуруклук, тур- 
ски етнографски појас који ce протезао и далеко на југоисток, све 
до Орфанског Залива. Али су y низу многобројних великих и ма- 
лих сеоба турскога доба, које су поред других српских земаља на- 
рочито захватиле веће делове Јужне Србије, најзначајније оне које 
су ce збиле y млађе турско доба, од краја XVII века. Онда су, с 
опадањем турске силе, настали нови историски покрети, a са њима 
y вези и миграционе струје које су захватиле већину области ове 
земље, не само динарско-рашке и косовскоччетохиске, већ и јужномо- 
равеко-вардарске пределе,. a о којима су ce y народу очувале још 
увек свеже традиције. Између ових ce као главне струје исељавања 
истичу динарско-рашанска, кбсовско-метохиска и јужноморавско- 
-вардарска, управљене према северним српским земљама, a као главне 
струје насељавања издвајају ce предарбанашко-српска и арбанашка, 
сјбе ове етнички разнородне струје управљене са запада на исток, 
rfpefto подримских y косовско-вардарске пределе, о чијимсмо ce ве- 
ликим последицама, уопште свих тих главних сеоба и селидбених 
струја, напред и нарочито бавили. Оем тога, као и y раније доба, 
али сада много већих размера или бар за данашњу композицију 
становништва од много већег значаја, многобројна су сељакања из 
области y област, из жупе y жупу, помештања читавих низова на- 
сеља, веома честа локална сељакања, од којих најчешће већ. раније 
споменуте вр1е%иске миграције чифчија и измећара.

Као резултат |их- миграција млађега турског доба, извршених 
за последња два и пб века, y овој ce земљи иогледу порекла ста- 
новништва издвајају. двојакеобласти: једне ce одликују метана- 
стазичкџм сШрујама^а друге локалним сељакањвм, док иегде има 
it прелаза између јбднЦх и других. Метанастазичке области по- 
нашале су ce или активно или пасивно, али нај чошХе на оба на- 
чина. Оне су издале и примиле многобројнб ' становништво, некад 
и сасвим друкчијег етничког обележја, и такве су оне умногоме 
на северу, знатним делом и на западу од Скопља. Сама Скопска 
Котлица, као средишња обласш Јуснсне Србије, y овом погледу 
пружа веома инструктиван пример. У млађе турско доба, од .1689, 
када je и ова област захваћена Пиколоминијевим аустриским вој- 
ним походом и српским устанком на Турке, па надаље, из 
основа je измењена етничка композиција свих. западних скоп- 
ских жупа, највите Загорице, Дервена и Торбешије, затим Плоче 
и Долњих Села; од ових су неке, на ударцу метанастазичке 
струје са запада, место старог српског становништва, које ce y 
већини повукло на север, насељене многобројним арнаутским и 
арнауташким досељеницима, који су ce етапно кретали од Мата, 
Малесије и Љуме преко Дебра, Призрена и Косова Поља, a друге, 
као Торбешија, насељене поисламљеним српским ставовништвом 
од Дебра, које je захваћено и овамо упућено арнаутском најездом 
са запада. Међутим, y Окопској Црној Гори, скровитој лотпланин- 
ској жупи на северу котлине, остала je и даље снажна сршзка ет- 
ничка група, великим делом од старинаца, ојачана српским хриш- 
1}.анским едементом и ça севера, од Мораве и Косова Поља  ̂ и са
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југа, од Бабуне и Пелагоније. A оних неколико пољских жупа y 
источном делу Окопске Котлине, Ридска Села, Блацка Жупа, Кожље 
и Которци, остале су нетакнуте од арнаутских планинаца, са при- 
лично старинаца, док већину српског становништва чине чифчиске 
»вртелије«, од којих су неки досељеници из разних околних области, 
a претежно обласни старинци, чифчије који су ce кретали од села до 
селаисте области. Као пример обла
које су такве y већиии на југу и истоку од Скопља, најбоље би могао

Музеј Јужне Србије фот. д-р B. С. Радобановић

Сл. 31. — Празнични живот Јужносрбијанаца y Повардарју — народни сабор о 
манастирској. слави, на »оралишту« посред манастирске шуме, крај женског мана- 

стира Gb. Илије y Мирковцима, y Окопској Црној Гори.

послужити Тиквеш, пространа котлина на средњем Вардару, око 
ушћа Црне и Брегалнице, y којој сутурски зулуми највише запам- 
1ени и где je чифлички режим био врло тежак. A као прммер за пре- 
тежну већину правих старинаца може ce узети Маријово, осам- 
љена и скривена планинска корутина, око клисураСте и кањонске 
долине средње Црне између Тиквеша и Пелагоније, која најприближ- 
није одаје изглед још средњевековног нашег народног живота, a где 
ce y т. зв. »земско време«, све до 1834 године, под наследним домаћим 
господарима »земским кметовима«, чак и са обласним војводом, од 
народа бираним »земским крседаром«, на челу домаће оружане 
српске хришћанске »земске чете«, која je имала и од султахт при- 
знато право да из области прогони турске зулумћаре и арнаутске 
арамије, бпла још од пада тога краја под Турке, од 1394 годинег
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Музеј Јужне Срби)'е _ __  фот. д-р Б. С. РадобаноБић

Сл. 32. и 33. — Јужноербијанско старинско коло, »мушко оро« и »женско оро« 
на сабору крај Св. Илије y Мирковдима, y Скопској Црној Гори,



очувала народна хришћанска самоуправа; због Torâ je ова ауто- 
номна област и сачувала етаринце, док су.нижи и 0тВ0ррнији о-колни 
предели и са врло мало правих староседелаца. Уелед таквих веков- 
них, многобројних и разноврсних миграција, где треба иарочито 
још напоменутии иривредне миграц, као вајкадашња
кретања сточара>особито Куцовлаха и Саракачана, и новија
печалбарска кретања гурбеџија, поред Цинцара такође Мијака,
Горана и др., становништво Јужие Србије дуго ce мешало, укр- 
штало, материјално и духовно једно на друго утицало, a под на- 
рочитим условима и приликама извршила čy ce и знатна етничка 
претапања. A од ослобођења на овамо, под сасвим цовим политич- 
ким, економским, социјалним и уопште културним условима и при- 
ликама, настала je и y том погледу нова антропогеографака 
ција y читавој овој старој српској земљж на jyry, y којој се налазе 
још увек у .животу и најстарије основе_ и материјалне и духовце 
културе нашег народа, дубока српска. и јужнословепска: архаичпост, 
са којом ce често преплићу и утицаји и трагови давнапИБих пре- 
словенских староседелаца; y којој je било и прво уточиште и 
главно језгро старога српског краљевства и царства, прво исходи- 
ште пајстарије јужнословенске и општесловепске хришКанске ци- 
вилизације и писмености, главна колевка средњевековне српске 
пЈтшлбсш и ' културе; ...■; ̂   - ~ ‘ ~ — ^  ;а -

Пружајући на предњим страпицама »Географске основе Јужпе С рбије«,:у 
овој свечаној публикацији y ствари само као нацрт или извод једнога иотпугш- 
јег регионалногеографског дела о земљи и народу Јужне Србије, y овој пригод- 
ној" прилици без потребног научвог апарата, — на крају да иапоменем, да сам ce 
поред својих личних проматрања, започетих овамоод Видовдана 1914; послужио 
још  и по ове крајеве важнијим делима која су о њима дали следећи писди: 
Барић Љ., Белић А.) Бошковић Ст., B ourcart. Ј., Вајић £>;, Васиљевић X. Јован, 
Вујевић П , Вујичић А» Мил., Вулић Н., Gripp К., Грујић М. рад., Дедијер ј . ,  
Doflein F.; Ђерић В., Ђорђевић Р. Тих., Елезовић Р., Ердељановвћ Ј., Erdmanüs- 
dorffer O., Oestreich K., Ж ујовић М. Job., Јаковљевић J. Ст., Јиречек К., Јовано- 

•вић-Коџа Ал., Јовановић С. Петар, Јовићевић A., Eazarow G., Киселиновић ΐ>., 
Klute F., Кокић M., Косанчић И., Kossmat F., Коствћ H. Коста, Костић Μ., Ко- 
шанин Н., Крстић О., Kuhlbrodt Е.,Ј1аскарев Д. Влад., Луковић Т. Милан, JEyïo- 
вац М., Малахов А. Ал., Марић Л., Maull О., Месеснел Ф., Милојевић ЖАБор., 
Недић Ђ. Милан, Николић Т. Риста, Новаковић Ст., Osswald К., Павловић 0. 
Петар, Перовић М. Раде, Петковић В. Коста, Петковић К. Вл., Петковић Р. Вд., 
Премроу М., Радивојевић Т., Радовановић G. Мих., Радојчић Н., Радонић Jr> R e
m er Н., Рогановић Б., Оимић В., Симић Ст., Смиљанић-Брадина Т., Соловјев А., 
Отанковић С., Станојевић От., Стојићевић.М А л Т а н о в и ћ  Ст., Татић Ж., Тодоро- 
вић Б. Добра, Тпмић Н. Јов., Томић С. Јов., Томић Св., Тућан Ф., Ђоровић: Вл., 
Урошевић A., Фвлиповић. С. Мил., Цвијић Ј., Черњавски II., Chataigneau f -., 
Schultze-Jena Leonhard. . " . . .  . ' .


