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ПРОФ. ДР ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ТРАДИЦИОНАЛНО НАСЛЕЂЕ СРБА 
СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

У ПРОЗИ ЈАНИЋИЈА ПОПОВИЋА2

САЖЕТАК. У раду се истражује транспозиција традиције Срба на Косову и Мето-
хији у приповедачкој прози Јанићија Поповића. Родио се у Грачаници,
школовао у Битољу, дао је велики допринос очувању етнолошке грађе
у Старој Србији. Јанићије Поповић је оставио драгоцене податке о
свадби, слави, саборима, начину одевања, о животу у кући и ван ње, и
тиме сачувао од заборава део патријархалног живота који је пред њего-
вим очима полако нестајао. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, Срби, Турци, Грачаница, традиција, породица, оби-
чај. 

1 valentinpit@beotel.net
2 РаM је рађен у оквиру VројекFа (178011) Ср"ско усмено с варалаш во у ин еркул урном ко�у Инс-

FиFуFа за књижевносF и умеFносF у БеоCраMу, који финансира МинисFарсFво VросвеFе и науке
РеVуXлике СрXије.
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Велики MоVринос очувању FраMиционалноC наслеђа СрXа на Ко-
сову и МеFохији у VериоMу између MруCе Vоловине XIX и VочеFка
XX века Mао је Јанићије ПоVовић, јеMан оM оних VреCаоца који је
своје оXразовање сFавио у служXу оFаџXине која је Cрцала VоM Fе-
реFом Fурске власFи. У Грачаници је живело усмено VреMање о
Mоласку VороMице ПоVовић из Призрена, VосеXно о њиховој ве-
ликом FруMу Mа сачувају манасFир. ДраCоцену Cрађу о живоFу Ср-
Xа у СFарој СрXији налазимо у књизи Јанићија ПоVовића Живо 
Ср�а на Косову 1812–19123. ЕFноCрафска Cрађа, важан маFеријал за
саCлеMавање архаичноC, оXреMно-оXичајноC живоFа Косоваца, Vо-
храњен је у ПоVовићевој књизи Манас ир Грачаница, о�ичаји и
умо ворине са Косова.4

ДраCоцене VоMаFке о FраMицији СрXа у СFарој и Јужној СрXији у
својој VриVовеMној Vрози Mали су Манојле Ђорђевић Призренац,
НикоMим Савић, Зарија ПоVовић, ГриCорије Божовић, а међу њи-
ма и Јанићије ПоVовић. Он Xележи вреMне VоMаFке о сваMXи, сла-
ви, Божићу, БоCојављењу, Vрочки (ускршње VоклаMе) ЂурђевMа-
ну, заVисима VриVовеMака, Vословица, заCонеFки, заVисима Vра-
зноверица, иCрама оMраслих и Mеце иFM. Још као MеFе, оMлазећи у
БаMовац, коM MеMе Vо мајци, Јанићије ПоVовић је, Vреко усменоC
казивања, Vримио XоCаFу FраMиционалну Cрађу на којој се васVи-
Fавао. Сећајући се касније леVих Mана VровеMених у БаMовцу, за-
Xележио је важне VоMаFке о FраMиционалној кулFури и VороMич-
ним оMносима у VаFријархалној зајеMници СFаре СрXије. Он Vише
о наслеђу које је Vримио оM MеMе Mок су ноћу сVавали Vокривени
кожухом, а које су осFале у Mечаковом сећању, како у VреMCовору
књиCе Cовори ВлаMимир Бован: „Као XоCаF VриVовеMачки фонM,
из коCа ће он црVиFи Cрађу и за своје заVисе нароMних VриVовеMа,
а каFкаMа и за неке своје VриVовеFке” (ПоVовић, 2011а, сFр. 62).

У заVисима нароMних умоFворина Vисац је осFавио MраCоцене
VоMаFке о VаFријархалној кулFури СрXа на Косову и МеFохији у
којој су Vохрањени сви оXлици FраMиционалноC живоFа. О Fоме
ВлаMимир Бован Vише: 

„Јанићије ПоVовић није осFавио у рукоVисима своје личне архи-
ве никакве заVисе нароMних умоFворина на Косову, које су се јеMи-
но и сачувале у јеMном рукоVису који је Xио Vослао МаFици срVској
у Новом СаMу Mа Cа оXјави. РукоVис је еFноCрафскоC каракFера и он
је VоM насловом Наро�ни о�ичаји, умо ворине и и�ре са Косова VослаF

3 Јанићије ПоVовић, Живо  Ср�а на Косову 1812–1912, Никанор, Грачаница, 2011.
4 Јанићије ПоVовић, Манас ир Грачаница, о�ичаји и умо ворине са Косова, Ника-

нор, Грачаница, 2011.
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МаFици срVској као VриVремљен за шFамVу” (ПоVовић, 2011, сFр.
64). 

У Vрози СFаре СрXије, како навоMи МиоMраC МаFицки „налази-
мо мноCо сачуваних архаичних коMекса каMа је реч о усFројсFву
VороMице и MрушFва” (МаFицки, 2010, сFр. 282). МеђуFим, у исFо
време осећа се Mа је Mошло ново MоXа и Mа се Vолако наVушFа оX-
реMно-оXичајна Vракса VреMака. О свом MеMи он осFавља VоMаFке
као о неком ко је већ Xио човек моMерноC MоXа. Полако су несFаја-
ли оXлици VаFријархалне кулFуре, шFо се најXоље виMи у речени-
ци Mа је њеCов MеMа „Vрви [је] Vросио Mевојку за сеXе на нов начин,
Vрви се Mелио са XраFом Xез уоXичајене церемоније уз VрисусFво
свеMока” (ПоVовић, 2011, сFр. 6).

Јанићије ПоVовић осFавља VоMаFке о начину оMевања, Vокућ-
сFву (MеFаљ о Mечјој софри на којој се јело) о исхрани. Он маркира
важне оXлике MрушFвено-оXичајноC живоFа уз консFаFацију Mа
осFавља VоMаFке о Fоме „како је на Косову Xило”. У књизи Ус"оме-
не Николе По"овића из Грачанице на Косову "о� Турцима вероMосFој-
ном Vричом, Vо свим Vравилима усменоC казивања, осFавља Vо-
MаFке о XоCаFим виноCраMима, моXама које су Xиле незаоXилазни
Mео живоFа Косоваца, о CраMњи Грачанице и њеним звонима, о
краљу МилуFину… На јеMној сFрани све врви оM XоCаFсFва нароM-
ноC живоFа Mок на MруCој, све шFо је Xило маFеријални Mоказ кон-
FинуиFеFа живоFа Косоваца Vолако се урушава.

РаM Јанићија ПоVовића на еFнолошкој Cрађи осFао је незаVа-
жен. НароMне умоFворине су имале врло важну функцију у очу-
вању иMенFиFеFа срVскоC живља, али је важно VоменуFи и Fо Mа
је целокуVно усмено наслеђе имало и Fе како важну улоCу у фор-
мирању млаMоC Јанићија ПоVовића. У њеCовој свесFи урезале су
се нароMне Vриче, али је и сам начин VаFријархалне кулFуре уFи-
цао на њеCово формирање.

На Косову и МеFохији у целовиFом оXлику сачувана је косовска
сваMXа (Бован, 1977, сFр. 104–175). То се виMи и у зXиркама мноCих
заVисивача. СваMXа је Xила сложен оXреM Vрелаза који је из VреF-
хришћанских времена VренеF у CоFово неVромењеном оXлику.
Сва сложеносF овоC комVлексноC оXичаја указује на MуXоко веро-
вање Mа све мора Mа се оXави Vо сFроCо оMређеном Vравилу, Mа Xи
XожансFво Xрака Xило XлаCонаклоно Vрема млаMенцима.

Јанићије ПоVовић Xележи Mа су роMиFељи Fражили Mевојку и
уCоварали VросиMXу, али је све ишло VосFуVно и Mевојка није
оMмах VрисFајала. Све је VроVраћено оMређеном зMравицом и
оXреMним исVијањем чаше, као и Vуцањем из Vушака. Важна коV-
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ча између XуMућих VријаFеља Xио је „новоMаџија”. ПоVовић Vо-
MроXно оVисује сваки MеFаљ сваFовскоC оXичаја који је Xио врло
оXиман у јелу и Vићу, Vо Mревном оXичају оXреMноC јеMења и ис-
Vијања чаше у знак XерићеFа. Он Xележи оXичај Fзв. „Vијења ра-
кије” каMа „новоMаџија” Mоноси весF Mа су роMиFељи VрисFали Mа
Mају Mевојку, али Vисац осFавља и Vрецизне VоMаFке о Mаровима,
као Vрвом симXоличном кораку ка мешању и зXлижавању Vрија-
Fеља. ПоMаци Cоворе Mа су Mарови Xили врло XоCаFи,5 а сваMXа, као
важан оXреM Vрелаза, чин у који се VоMјеMнако укључивала и мла-
Mина и млаMожењина роMXина. 

Јанићије ПоVовић, VореM MраCоцених VоMаFака у оXреMно-оXи-
чајној Vракси заVисује и Vесме које су се Vевале и у млаMиној и у
млаMожењиној кући. На Mан сваMXе, које најчешће Xивају неMе-
љом, Fзв. коморџије Vолазе из млаMожењине куће и носе Mарове
за Mевојку.6 Из заVиса Јанићија ПоVовића виMи се начин оMевања
невесFе, а VосеXно XоCаFсFво њене ношње која је оM чохе, везена
свилом и срмом. Жене и Mевојке и у млаMиној и у млаMожењиној
кући Vевају: 

„О, ју�ава, ју�ава
Ју�ава �евојка.”

Песма се Vева каMа млаMожења са „коморџијама” креће из куће
и оXавезно је оCлашавање Vушком (раMи оCлашавања раMосFи и
расFеривања Mемонских сила звуком). Писац је осFавио VоMаFке
и о Vравилу сеMања за совру, као и оXичај Vриликом Xријања мла-
Mожење. Све се Fо MоCађа у млаMожењиној кући, Vре неCо шFо кре-
ну за млаMу. Писац навоMи и Mве варијанFе Vесама које се Vевају
Mок се Xрије млаMожења.7

КомVлексносF космеFске сваMXе у свој сложеносFи MрамскоC
Mекора Vоказује и изXор „војвоMе”, који мора XиFи „Mа Cа има на

5 „’Пијење ракије’ XуMе чак Vосле Fри, чеFири, Vа и VеF месеци – Mок се сVреме,
јер је Vо Fрошку као и сваMXа. Уочи Mана ’Vијења рекије’ Vозову се све ком-
шије (сусеMи) и Mођу новоMаџије (саMа су Mвојица, јер је Vрвом VриMоMаF који
рођак Mевојке). ПошFо се руча сVреми се Mар: Mва Fри Vара конMуре (VлиFке
циVеле) шамије, (везоCлавке) оFози (круC величине Cлаве, оM круFе харFије и
везаном шамијом оXавијен), чевра (Xела марамица чија су сва чеFири ћошка
везана срмом): VрсFење, Xелензуке (Cривна око руке), конMир ракије, 1 кC.
шећера и 100 Cр. Mувана.” Јанићије ПоVовић, нав. Mело, сFр. 87.

6 „Два Vара конMуре, Mва-Fри везена оFоза, Mве-Fри шамије, Mва јелека (јеMан
Vлишан срмом везан, MруCи чохан свилом везан), Mва ћурчеFа (клашњено и
чохано) свилен манFан, заFим и конMир ракије, кафе, шећера и Fри VоCаче.”
Јанићије ПоVовић, Манас ир Грачаница, сFр. 87.
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око”, оMносно леV, храXар и снажан, јер иMе исVреM сваFова, за-
Fим „чауш” који Mаје знак „CочаXијама” каMа се креће. Заимљиво
је, на основу казивања Јанићија ПоVовића, Mа је у Fоку сваMXеноC
оXичаја влаMао савршен реM. Тачно се знало CMе ко сеMи, каMа се
усFаје, каMа се креће, а VосеXно је имVозанFна слика сваFова који
крећу Vо сFроCо оMређеном реMослеMу. ЗаMивљујући VореMак
сFвари VоFиче оM оXреMа Vрелаза, CMе не сме Mа се наруши усFаље-
ни реMослеM раMњи Mа се не Xи Vризвала несрећа. Јанићије ПоVо-
вић у јеMној реченици каже Mа су сваFови креFали а „сви су наору-
жани марFинкама и леворверима са Vо Mва ’реMеника’ (VаFронMа-
ша) око Vојаса” (ПоVовић, 2011, сFр. 89). Овај MеFаљ указује на сав
ризик каMа сваFови крену Vо Mевојку, јер се MоCађало Mа Турци
или АрнауFи VресреFну сваFове и оFму млаMу. СваFови крећу уз
сFроCо VошFовање оXреMносFи, Vо уFврђеном реMослеMу. ПоVо-
вић каже: „Ван реMа нико не сме, већ јеMан MруCоме у VоFиљак
CлеMа. РеM се квари каM су већ Mалеко ван села, ако се Vо Mевојку
иMе у MруCо село, у VроFивном – реM се не сме квариFи” (ПоVовић,
2011, сFр. 89). Пре креFања сваFова млаMожења који је на коњу Mр-
жи „накоњче” Mок се не чује Vуцање Vушака, као знак Mа се креће
Vо млаMу. ИсFо „накоњче” Mржаћи и невесFа Vре уласка у млаMо-
жењину кућу. СваFовима Mевојке и жене Vевају Vесме. МлаMо-
жењи се Vева:

„Мла�ожењо, рани цве  невене!
Држ се �о�ро за свилен �из�ине
О"ри но�е у зла не зен�ије
Да ни нама зазор не учиниш.”

(ПоVовић, 2011, сFр. 89)

7 Бричило се �е�че Сарајевче
Бу� се �ричи, "а му �ри�у �рине:
Са�раја је  ри ки е сва ове,
Не може �а ле�ом зарани и,
Не може �и коњи "рифа и и

Или

Бричило се �е�че Сарајевче
Бу� се �ричи, "а ми �ри�у �рине:
Све је �руж�у око се�е са�раја,
Да ми и�е рано за �евојку,
Да ми �и�ну њему у "омоћи,
Тамо, кажу, "у и кривови и,
Тамо, кажу, њиве јаловиње.

(ПоVовић, нав. Mело, сFр. 88)
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Јанићије ПоVовић слика аFмосферу и у млаMиној кући у којој
Mевојка оM чеFврFка Vочиње Mа Vлаче, не излази вани, MруCарице
јој Mолазе и Vевају Vесме које су равне FужXалицама.8 И у Mевојач-
кој кући Vровлачи се Vесма „О, јуXава, јуXава/јуXава Mевојка”. По-
Vовић слика и MеFаље који су имали функцију зашFиFе млаMе оM
нечисFих сила на VуFу Mо млаMожењине куће. СваFови Mоносе ко-
морџијску VоCачу (Vресан хлеX), а она из среMишFа ваMи оXеле-
жен коFурић који је на VуFу Mо млаMожењине куће „чува оM мађи-
је”. ПоVовић VоMроXно слика VриVрему млаMе Mа крене, оXлаче-
ње хаљина које су коморџије Mонеле. БоCаFсFво оXреMних раMњи
Vриликом извођења млаMе указује на очување MревноC сваFовс-
коC оXичаја који је на неки начин Xио у функцији очувања иMен-
FиFеFа. Јанићије ПоVовић VосеXно фокусира млаMу и осFавља
MраCоцен VоMаFак о „среXру”9 које јој Mевер сFавља на Cлаву Vре
неCо шFо је извеMе. Писац се фокусира и на аFмосферу и у млаMи-
ној кући која је MруCачија неCо у млаMожењиној. ПрисуFна је из-
ражена FуCа зXоC оMласка млаMе из своје куће, Vраћена низом Vе-
сама и оXичајима у Fоку самоC VуFовања. ПосеXно су аVосFрофи-
ране FаXуисане раMње Fоком VуFовања сваFова, VосеXно оVасносF
Mа се среFну Mве Vоворке сваFова. О Fоме Јанићије ПоVовић каже:
„СFроCо се Vази Mа се Mвојни сваFови никако не сусреFну јер, CоFо-
во, увек замећу кавCе. Снаше се онMа крију Mа јеMна MруCу не виMе,
јер оVажена ’неће CоMину Mа склоVи’ Fј. умреће” (ПоVовић, 2011а,
сFр. 96).

У казивању Јанићија ПоVовића налазимо MраCоцене MеFаље о
сакралним месFима у кући, као и о VороMичном усFројсFву. За-
нимљив је VоMаFак Mа се „за Mецу и жене софра [се] VосFављала

8 Леле мене, леле ја�не,
Леле ја�ан, мори �ру�о,
Ш о ме је�ну оцрнише:
Оцрнише – у�а�оше
И о� куће о�војише,
И о�  ајке и о� мајке,
И о� �раћу и о� сес ре
Ој, ој, ој!

(ПоVовић, 2011, сFр. 90)
9 „’СреXро’ је каVа која с лица VаMа на чела, а VозаMи Mо Vола леђа и сва је нани-

зана среXрним сFаринским Vарама. С лица оM чела наниже сVушFена је Xела
шалима – Fе се лице никако не виMи. СреXро се носило само на Mан сваMXе.
РеFко је, у чиFавом Косову ако их има 20. Оно иMе оM села Mо села – оM сваMXе
Mо сваMXе.” Јанићије ПоVовић, Манас ир Грачаница, О�ичаји и умо ворине са
Косова, Никанор, Грачаница, 2011, сFр. 94. 
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крај оCњишFа, насреM куће у ’Vрочевље’, а за љуMе ’на сFрани’, Fо
је за VеMу узMиCнуFо месFо Vокрај јужноC зиMа и оM враFа за-
клоњено Mаскама – ’VеMре’ – за меFар високо. Ту ’на сFрани’ љуMи
сеMе и разCоварају, а каM неки VуFник или намерник Mође на ко-
нак, VросFре се кошар сламе и черCа, и он Fу сVава, увек са Vоне-
ким из куће: ’Mа CосF није сам’” (ПоVовић, 2011а, сFр. 57).

Јанићије ПоVовић Vише и о оXлачењу млаMожење: „ДоFле се
млаMожења оXлачио само у Xеле VлаFнене Cаће и Vоврх њих фу-
сFан Mо колена; Vреко CруMи и леђа цицкани или чохани јелек,
озCо Fурски ферман; око сFрука MуC и шарен Vојас, више алеве
Xоје; на Cлави MиXранско каVче са MеXелом и моMром свиленом
кићанком Mо исVоM рамена; на каVчеFу изнаM чела морала је XиFи
Vришивена Xела меџеMија и на њој жуFо Mукаче, на ноCама VлиF-
ке конMуре и везене чараVе оM вуне, краFке само Mо чланка; на оXа
XеMра висила је Vо јеMна шарена марама закучена за Vојас као и
коM снаше” (ПоVовић, 2011а, сFр. 62). 

Тако је изCлеMао млаMожења Mо 1880. CоMине. У сеVFемXру 1880.
MеMа Јанићија ПоVовића иMе корак исVреM и Vрви, на чуђење мно-
Cих, чини Vромену. Каже Mа је на сеXи имао „сукнене црне чак-
шире и ’срXијанско’ Cуњче које сам MоXавио чак из ШумаMије. До-
нели Cа Јањевчани, који су Fамо Vо вашаришFима носили и Vро-
Mавали своје VроизвоMе оM Xронзе. На ноCама вунене чараVе, везе-
не и Mо колена високе, а месFо конMуре – ’CраMске циVеле’. Преко
сFрука леV и MуC Vојас, али Xез ијеMне шамије низ XеMра. На Cлави
оXичан фес са малом кићанком. На фесу Vак ни Vаре ни Mинара.”
ЗXоC FоCа су ми мноCи VримеFили: „ДоXро, Никола, Vо чему ћеш
се VознаFи Mа си млаMожења?” (ПоVовић, 2011, сFр. 62).

ЗаXележен је и оXичај Mа млаMожења Cађа јаXуком најлеVшу Mе-
војку (Fо је уCлавном њеCова невесFа) заFим оXичај Mа млаMожења
уMара шFаVом Mевојку Vо леђима, Mар VријаFеља за вечером, не-
VрисFојне шале, као и оXичај Mа сваFови закољу све шFо оM Vерна-
Fе живине нађу у авлији, као и сваFовске Vесме које су у Mевојач-
кој кући Xиле равне FужXалицама: „VошFо је оXуку, Vосле је и
очешљају, и FаM јој Vевају:

Жали, �ру�о,  воје �евојас во,
Жали, �ру�о,  воју криву ка"у,
Жали, �ру�о,  воје русе косе,
Жали, �ру�о,  воје "роше ање.”

(ПоVовић 2011 а: 65)
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Јанићије ПоVовић VраFи и Vроцес наVушFања Mревних сваFов-
ских оXичаја који су Xили у служXи оXезXеђивања срећноC живоFа
млаMенаца. УсFаљени и MуXоко укорењени сваFовски оXичај на-
шао се на уMару новоC времена (Бован, 2004, сFр. 125–151). ПосFе-
Vено наVушFање оXреMносFи MеMа Јанићија ПоVовића заVочеће
уVраво у оном Mелу сваFовскоC оXичаја који се оMносио на оXреM-
ни смех и Mозвољен хаос који је Xио у служXи оXезXеђивања VлоM-
носFи невесFе. МеђуFим, њеCов MеMа Vрви је смело заVочео уки-
Mање неких оXичаја јер је смаFрао Mа се „на сваMXи врше неки оXи-
чаји који нису љуMски, а неки се извоMе чак и неVрисFојно” (По-
Vовић, 2011, сFр. 62).

У књизи Јанићија ПоVовића сазнајемо мноCе оXичаје Косоваца.
ЗашFо се куца Vриликом назMрављања, какав је оXичај Vриликом
сеMања за софру, VосF, молиFва, XлаCослови, скаске, Vрављење
Vрвих кућа VоM ћерамиMом. ПосеXан слој у њеCовој књизи јесFе
оMнос Fурских, арнауFских и срVских оXичаја, као и оMнос Турака
и АрнауFа Vрема њима. 

Јанићије ПоVовић Mаје и слику славе, коју су Косовци чекали са
великом раMошћу. ПоMроXно оVисује Fок славе, совру, чесFиFање,
а VосеXно назMрављање оXреMном чашом, уз Vевање VриCоMних
Vесама. Занимљиво је Mа VосFоје славске Vесме које су се Vевале
сваком CосFу VонаосоX. Јанићије ПоVовић навоMи неколико, а јеM-
на оM њих је Vесма која се уз зMравицу Vева зеFу:

Да је знала �рекиња
Да је чаша зе ова
Она �и се савила
Те �и чашу "о"ила.”

(ПоVовић 2011 а: 104)

Писац Mаје VоMаFке о оXичајима који су VраFили славу; оMлазак
у цркву, чиFање молиFве, као и Mавање важносFи сваком CосFу и
слављење славе чеFири Mана: „Слава Fраје чеFири Mана и зову се:
уочи славе – вече; Vрви Mан –Mан; MруCи – слуCа; и Fрећи – ис-
Vраћеније. На ’исVраћенији’ се Mаје само оXичан ручак, Xез ’славе
Xоже’. ГосFи (само роMXина) се исVраћају конMиром вина Mо
оXорња враFа. Они женску чељаM и Mецу Mарују новцем, а ове ча-
раVама или MруCим сFварима” (ПоVовић, 2011, сFр. 106). 

Јанићије ПоVовић VоMроXно оVисује и Божић и сво XоCаFсFво
БаMње вечери: Mоношење XаMњака, оVхоM око куће, уVућивање
жеља, увођење вола у кућу, чесFиFање Божића, Mолазак Vолазни-
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ка… Писац Mаје VоMаFак и о љуљању Mевојака на љуљашкама које
имају лусFраFивну моћ, а навоMи и Vесме које се Vевају:

„Мори, чија мома на нишаљку?
Гај ане мој!
Мори, мајкина је,  ајкина је,
Гај ане мој!
Мори, мајка ће �у ши  кошуљу,
Гај ане мој!
Мори,  ајка ће �у фејче ку"и ’,
Гај ане мој!
Море, сес ра ће �у фес наниза ’,
Гај ане мој!
Мори, �ра ац ће �у кан�’ре ку"и ’,
Гај ане мој!

(ПоVовић, 2011а, сFр. 109)

Занимљив је и оXичај Vрочке каMа се, уочи УскршњеC VосFа,
љуMи окуVљају Mа Xи VрашFали јеMни MруCима све шFо су у Fоку
CоMине зCрешили. То се раMи у свечаној аFмосфери, уз искрено
VрашFање и Xрзо разилажење Vосле целивања „Mа не Xи ко коCа
Vоново увреMио”. ЂурђевMан се славио на VосеXан начин. Пуно
оXреMних раMњи везаних за овој оXичај инкорVорирале су у сеXе
архаичне елеменFе VреMхришћанскоC наслеђа, Vраћени великим
Xројем оXреMних раMњи у служXи зMравља. МаCијском моћи Xиља
(корење оM MеXелице, Xожура, кукурека) оXезXеђује се зMравље
укућана, а Mевојке и млаMићи се хваFају у коло и Vевају ђурђев-
Mанске Vесме. 

Јанићије ПоVовић заVисује и VриVовеFке, заCонеFке и Vразно-
верице као и иCре које се иCрају на оFвореном Vољу, ноћне иCре
„на сеMење” (на село) као и иCре које иCрају само Mеца.

Значај еFноCрафскоC раMа Јанићија ПоVовића је Xио врло важан
јер је осFавио MраCоцене VоMаFке о живоFу СрXа у СFарој СрXији.
Писао је о живоFу Косоваца, али и о живоFу СрXа изван њеCовоC
завичаја, VосеXно у Пчињи. Иако је њеCов еFноCрафски раM несис-
FемаFичан, веома је значајан јер Mаје слику живоFа СрXа VоM Fур-
ском влашћу. Очување нароMних оXичаја Vоказују колико је Fра-
Mиционално наслеђе Xило важно у очувању иMенFиFеFа, VосеXно
VочеFком XX века који је носио са соXом ново време које је VреFи-
ло VоFVуном заFирању сFароC начина живоFа. Чување и неCо-
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вање еFноCрафске Cрађе Xило је у служXи очувања иMенFиFеFа и
јеMини начин оVсFанка.

Колико је Xио Fежак живоF Косоваца VоM Fурском влашћу, иако
су се на чуMесан начин, захваљујући цркви и чувању оXичаја оM-
ржали, Cовори VослеMња реченица Јанићија ПоVовића у књизи
Живо  Ср�а на Косову која Cласи: „Поменуло се – не VовраFило се!” 
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SUMMARY TRADITIONAL HERITAGE OF THE SERBS FROM KOSOVO AND METOHIJA IN 
THE PROSE OF JANIĆIJE POPOVIĆ10

In his prose works, Janićije Popović presented the ethno-psycho-
logical heritage of the Serbs in Kosovo and Metohija under the Tu-
rkish rule. The author, born in Gračanica, was educated in Bitolj,
where his teacher, Milan Gajić, was the first to notice his talent for
writing. He recorded the social and historical situation in the Old
Serbia, under the Turkish rule. His prose works cover the period
between 1812 and 1912. In view of the constant Turkish oppression
of the Serbian population in this territory and the so-called ‘rayah
mentality’ which, according to Jovan Cvijić, was formed in these pe-
culiar living conditions, the paper is concerned with the forms of
the traditional heritage preserving the archetypal patterns of the
ancestors. 

The writings of Janićije Popović depict the customs of the people
from Kosovo, particularly the weddings, Family Saint’s Day, folk ga-
therings, as well as architecture, style of clothing and other forms of
everyday life. Janićije Popović provided valuable information on the
life of the Serbs under the Turkish rule on the eve of the Balkan
wars. The importance of the traditional heritage for preservation of
the identity is particularly seen in the forms of collective consciou-
sness which are the subject of our study. 

KEY WORDS: Kosovo and Metohija, Serbs, Gračanica, tradition, fa-
mily, customs.

10 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


