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Јован СИМИЈАНОВИЋ

КАЛЕНДАР ВАРДАР О СТАРОЈ СРБИЈИ*

Апстракт: Током ре�ативно ду�о� периода у ко�ем �е из�азио, Вар-
дар об�ављу�е бро�не текстове истакнутих �авних на�иона�них радника: 
етно�о�а, историчара, �ео�о�а, �ео�рафа, пуб�и�иста, �итерарних ствара-
�а�а, ко�и се у мањо� и�и већо� мери односе на простор Старе Срби�е�� 
� овом раду ћемо представити и ана�изирати део Вардарове обимне би-
б�ио�рафи�е, чи�а �е актуе�ност занимљива и из дана��ње перспективе�� 
Период у ко�ем �е из�азио оби�у�е крупним истори�ским до�ађа�има за 
српски народ – на пример, Стара Срби�а поста�е с�ободна – па текстови 
Вардара мо�у пос�у�ити бољем упознавању ставова тада��ње српске на-
учне �авности��

Кључне речи: Ка�ендар Вардар, Стара Срби�а, �аћедони�а, Турска, 
истори�а, етно�о�и�а, становни��тво��

� време на�сна�ни�их те�њи и напора В�аде Краљевине Ср-
би�е да се помо�не бро�ном српском становни��тву ко�е �е �иве�о 
у те��ким ус�овима у европским де�овима Турске, а нарочито у Ко-
совском и �итољском ви�а�ету, по�ављу�у се и хуманитарна, патри-
отска удру�ења попут „Ко�а српских сестара”, „Дру��тва свето� 
Саве” и др�� И ве�ики бро� по�едина�а, истакнутих �авних на�иона�-
них радника (научника, дип�омата, пуб�и�иста), самоини�и�атив-
но се ан�а�овао да на на�бољи начин допринесе на�иона�ном ин-
тересу – побољ��ању по�о�а�а и ку�турно� еман�ипа�и�и српско� 
нарда у Старо� Срби�и��

� тада��њим око�ностима Вардар �е покренут као ��аси�о ху-
манитарно� дру��тва „Ко�о српских сестара” и имао �е ви��еструке 

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��
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�иљеве; између оста�их, знача�ни видови ње�ово� де�овања би�и 
су обнављање и учвр��ћивање српско� на�иона�но� идентитета код 
�ивља у тим кра�евима и изазивање интересовања и на�иона�не 
со�идарности према том народу код на���ире чита�ачке пуб�ике у 
Срби�и�� С тим у вези, Вардар током ду�о� периода из�а�ења доно-
си ве�ики бро� текстова научно-попу�арне садр�ине – из об�асти 
етно�о�и�е, со�ио�о�и�е, истори�е, �ео�рафи�е и др, као и радове 
пуб�и�истичко� карактера – по�итичке есе�е, ко�и се посредно и�и 
непосредно односе на простор Старе Срби�е�� Између оста�их, у 
Вардару су сво�е текстове об�ављива�и и Стано�е Стано�евић, В�а-
димир Ћоровић, Радос�ав ��� Гру�ић, Иван Иванић, ��ександар Де-
роко�� �о��о би се с�ободно рећи да �е тада��ња ку�турна е�ита об-
�ављива�а у Вардару и учествова�а у ње�овом креирању�� Знача�не 
податке етно�рафско� и со�ио�о��ко� карактера, ко�и аутентично и 
с�иковито опису�у �ивот српско� народа под Турском, доносе и �и-
терарни ч�ан�и аутора из тих кра�ева: Зари�е Р�� Поповића, �нђе�ка 
Крстића1 и Гри�ори�а �о�овића�� Вардар на сво�им страни�ама об�а-
вљу�е њихове приповетке и тиме непосредно подстиче књи�евно 
ствара�а��тво Срба са то� подруч�а��

Текстовима о Старо� Срби�и посебно се истичу �и�о�ко В�� 
Весе�иновић и Јован Хаџи-Васиљевић�� Као активни учесни�и и 
од�ични познавао�и при�ика на терену, њих дво�и�а Вардару да�у 
��авну карактерну �рту сво�им текстовима, ко�и се тематски умно-
�оме преп�ићу и допуњава�у�� 

�и�о�ко В�� Весе�иновић2, у првом �оди��ту Вардара из 1906�� 
�одине об�ављу�е текст „�та �е �аћедони�а?” с намером да се ��и-
ро� чита�ачко� пуб�и�и на научно-попу�аран начин, у виду кратке 
хронике, представи уоп��тен истори�ат �ео�рафске �е�ине, на���и-
ре познате под називом �аћедони�а�� Весе�иновић из�а�ање почи-
ње од на�стари�их времена, износи тада позната научна сазнања о 
на�стари�о� истори�и �а�канско� по�уострва, доду��е, у на��е доба 

1 Ка�ендар Вардар об�ављу�е неке приповетке ��� Крстића �о�� 1909�� и 1912�� 
�одине, мно�о пре ње�ове пуне афирма�и�е тридесетих �одина�� Види: Вардар, 
�од�� IV, �ео�рад, 1909, 31-59�� и Вардар, �од�� VII/1912, 98–115��

2 ��� Весе�иновић (1850–1913) био �е на�� ду�о�оди��њи на�иона�ни рад-
ник на терену, �едан од на�знача�ни�их проучавао�а и познавао�а просветно-ку�-
турних при�ика�� �утор �е бро�них де�а и водио �е статистику о српским ��ко�ама 
на територи�и тада��ње Турске�� 

�иоб�ио�рафи�у ��� Весе�иновића види у: В�адимир Сто�анчевић, „Срп-
ски научни�и – проучавао�и дру��твено-истори�ске проб�ематике �у�не Срби�е 
– Сада��ње репуб�ике �акедони�е (до Прво� светско� рата)”, Вардарски збор-
ник, књ�� III, С�Н�, �ео�рад, 2004, 52–56��
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већ умно�оме превазиђена�� Весе�иновић �е ми��љења да у по��е-
ду етно-ку�турно� нас�еђа и идентитета македонски с�овенски 
�иваљ неспорно припада српском на�иона�ном корпусу�� То стано-
ви��те заснива на веома �иво� заостав��тини, нарочито у Вардар-
ско� �акедони�и из времена Немањића и �рњавчевића�� � овом 
тексту користио се и неким од превода Чуда Димитрија Солунског, 
у ко�има се �овори о поку��а�у с�овенских п�емена у VII веку да 
осво�е Со�ун�� �нонимни аутор у Чудима... наводи да се тада пред 
Со�унским зидинама по�ави�о „неизмерно мно��тво састављено 
од Дра�увита, Са�удата, Ве�е�езита, Ва�унита, Верезита и оста�их 
п�емена��”3 Сва ова п�емена, ко�а �е у свом тексту побро�ао и Весе-
�иновић, сматра неспорно српским�� Весе�иновић закључу�е да у 
по��еду етно-ку�турно� нас�еђа нема основа за би�о какве тврдње 
да с�овенско становни��тво у �акедони�и припада дру�о� на�и�и, 
осим српско�: „Северно од Со�уна и уз Вардар и с �едне и с дру�е 
стране ње�ове �иве искључиво Срби; уза Струму и на исток �иве 
�у�ари��”4	

Исто �оди��те Вардара об�ављу�е и Весе�иновићеву родољуби-
ву песму „Српско оро”,5 док у дру�ом �оди��ту часописа сведочи о 
из��еду народне но��ње и врсти народно� веза у Кичеву, Кру��еву и 
Скопско� Црно� Гори�� �утор истиче да �е у тим кра�евима виђао на 
ко��уљама �епе везове са о�њи�има и бе�им ор�овима на �рудима 
и то об�а��њава дубоко укорењеном народном тради�и�ом, �о�� из 
средње� века, када се народ у��едао на в�асте�у у начину одевања�� 
Та се врста народно� ствара�а��тва �енера�и�ама усавр��ава�а, а�и 
се и поред то�а ни�е мно�о промени�а��6

Томо Смиљанић у кратком тексту из 1933�� �одине опису�е 
дарпну (везену мараму), ко�у су носи�е �ене из око�ине Дебра, код 
�и�ака у Га�ичком срезу, као и у се�има Смиљеву, Папрати��ту, 
Оре��у, Кру��еву и др�� Дарпне се карактери��у бо�атим везовима 
од сви�ено� и�и вунено� кон�а, ко�и се зову „бор�и”�� Говорећи о 
дарпнама ко�е �е виђао на ��авама �ена из дебарско� кра�а, Смиља-
нић потврђу�е Весе�иновићеве описе: „Ту се виђа крст са четири 
о�и�а�� Дру�а врста везова су разни �рбови из средње� века�� Вр�о 
често су ту знакови разних тврђава, и�и пак п�анови истих�� ��и 
ту не изоста�у ни крстићи�� По народно� тради�и�и ти су �рбови из 

3 Фрањо �ари��ић, „Чуда Димитрија Солунског” као историјски извори,	
�ео�рад, 1953, 85��

4 ��� В�� Весе�иновић, „�та �е �аћедони�а?”, Вардар, �од�� I/1906, 30��
5 Стр�� 31��
6 ��� В�� Весе�иновић, „Женски рукотвор у Срба”, Вардар, �од�� II/1907, 67–69�� 
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времена Цара Ду��ана��” Дарпна �е и�ра�а знача�ну со�и�а�ну у�о�у 
у тим кра�евима, представља�а �е обе�е��е духовне чистоте и те�е-
сне уредности; �едино када �е �ена би�а у �а�ости, ни�е �е пра�а 
док �а�ост не прође��7	

Јо�� �едан од знача�ни�их пре�а�а�а на пољу обнављања и учвр-
��ћивања српско� идентитета у �акедони�и, у��едни дип�омата и 
пуб�и�иста Иван Иванић, �едан од оснивача удру�ења „Ко�о срп-
ских сестара”, иде�ни твора� и кум ка�ендара Вардар, об�ављу�е 
у првом �оди��ту ч�анак „�о�инче”�� �утор опису�е несрећну, �у-
начку по�иби�у Ристе Цветковића – �о�инчета из Врања, у �ето 
1878�� �одине, при�иком поку��а�а да преко �рани�е пренесе мо�бу 
кнезу �и�ану и протест српско� народа на од�уке Сан-Стефанско� 
мировно� у�овора, са потписима 5000 сељака и 800 оп��тинских, 
�рквених и манастирских печата из Ве�е��ке, Скопске и Тикве��ке 
нахи�е��8	

Јован Хаџи-Васиљевић, као дип�оматски чиновник српске в�а-
де у �итољском и Косовском ви�а�ету, имао �е при�ике да се на 
терену увери у тада��ње при�ике у ко�има �е �ивео српски народ�� 
�ио �е и ви��е�оди��њи секретар „Дру��тва свето� Саве” (у чи�ем �е 
��аси�у Братство об�авио бро�не текстове), сарадник Српске Кра-
љевске �кадеми�е, а об�ављивао �е и запа�ене радове у Годишњици 
Николе Чупи�а��9 Хаџи-Васиљевић �е често об�ављивао и у Варда-
ру�� � дру�ом �оди��ту изнео �е сво�е станови��те о питању назива 
територи�е на ко�о� већински �иви српски народ, у тада �о�� нео-
с�обођеним де�овима Турске: „Именом Стара Срби�а означава�у 
се, ево скоро сто �одина, све земље у Турско� у ко�има �иви српски 
народ, а ко�е се на�азе на �у�у и �у�о-истоку од �осне Хер�е�овине, 
Црне Горе и Краљевине Срби�е, [������]�� То су, према дана��њо� адми-
нистративно� поде�и Европске Турске, Косовски Ви�а�ет и већи 
део �итољско�а и Со�унско�а Ви�а�ета��”10 Ни�е поуздано утврђено 
када се термин „Стара Срби�а” први пут �авља; посто�е основане 
инди�и�е да се почео употребљавати �о�� у време Ве�ике сеобе Ср-
ба 1690�� �одине код избе��их Срба на територи�и аустри�ске �ареви-

7 „Дарпна (драпна) ”, Вардар, �од�� XXI/1933, 113��
8 Вардар, �од�� I/1906, 42–47�� Исти до�ађа� описао �е и Станис�ав Краков у 

де�у �ламен четништва, �ео�рад, 1930, 19–21��
9 �иоб�ио�рафи�у Ј�� Хаџи-Васиљевића види у: В�адимир Сто�анчевић, 

„Српски научни�и – проучавао�и дру��твено-истори�ске проб�ематике �у�не 
Срби�е – Сада��ње репуб�ике �акедони�е (до Прво� светско� рата) ”, Вардарски 
зборник, књ�� III, С�Н�, �ео�рад 2004, 53–56��

10 „Стара Срби�а”, Вардар, �од�� II/1907, 26��
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не�� Од почетка XIX века ова� назив се уста�ио за територи�е ко�е су 
би�е �о�� увек под Турском (осим �осне и Хер�е�овине)��11

� првим �оди��тима из�а�ења, почев��и од 1908�� �одине, у 
Вардару �е присутна рубрика „Карта српских и оста�их �у�ос�о-
венских земаља”, у неким �оди��тима преименована у „Српске 
земље”�� Ту су об�ављиване мапе свих територи�а�них �е�ина на 
ко�има су у доминантом бро�у би�и настањени Срби, Хрвати и С�о-
вен�и�� Она садр�и основне �ео�рафске и �еопо�итичке податке: по-
вр��ину, �рани�е, становни��тво, к�иматске карактеристике, врсту 
др�авно� уређења�� �з такву мапу за 1908�� �одину, аутор рубрике 
Светозар Томић при�а�е пропратни текст, у коме износи станови-
��те да чак ни у старом веку �орње и средње Повардар�е ни�е по�и-
тички припада�о �акедони�и, већ Дардани�и��12 Почетком XX века 
у научно� �авности би�о �е актуе�но питање �рани�е између Старе 
Срби�е и �акедони�е�� Јован Цви�ић сматрао �е да се �у�на �рани�а 
Старе Срби�е у��авном подудара са �у�ном �рани�ом старовековне 
Дардани�е, као и са �у�ном �рани�ом средњовековне др�аве краља 
�и�утина и тек усто�ичено� краља Ду��ана��13

Ч�анак Радос�ава ��� Гру�ића14 „Старо српско Скопље”15 �ово-
ри о истори�ату разво�а Скопља као насеља, почев��и од до�аска 
С�овена у те кра�еве, са посебним освртом на средњовековни пе-
риод, нарочито на период када �е Скопље би�о у оквиру српске 
средњовековне др�аве�� Користећи се тада познатим дости�нућима 
у нау�и, Гру�ић износи занимљиве претпоставке: сматрао �е да има 
инди�и�а за претпоставку да се у Скопљу у време �ара Ду��ана на-
�ази�а биб�иотека�� � при�о� томе наводи да су и у ње�ово време 
остатке �едне средњовековне �рађевине Тур�и назива�и „Ћутуб-ха-

11 В�адимир Сто�анчевић, „Стара Срби�а”, Даница, �од�� IV, �ео�рад, 1997, IV, �ео�рад, 1997,IV, �ео�рад, 1997, 
93–94�� О томе види у: Савременици о Косову и Метохији 1852–1912, избор, пред-
�овор и об�а��њења Ду��ан Т�� �атаковић, СКЗ, �ео�рад 1988�� 

12 „Карта српских и оста�их �у�ос�овенских земаља”, Вардар, �од�� III/1908, 
95��

13 �: Стано�е Стано�евић, Историја српског народа, �ео�рад, 1910��
14 Р�� ��� Гру�ић, �едан од на�у��едни�их српских историчара прве по�овине 

XX века, био �е оснивач Скопско� научно� дру��тва и покретач часописа Гла-
сник Скопског научног друштва�� �ио �е професор на �о�ос�овском факу�тету у 
�ео�раду и дописни ч�ан Српске Краљевске Академије од 1939�� �одине�� Један 
�е од аутора �еморандума Српске правос�авне �ркве о �ено�иду над Србима у 
НДХ�� Године 1945�� удаљен �е са бео�радско� универзитета и �и��ен на�иона�не 
части��

15 Вардар, �од�� XXIII/1935, 35–41��
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на”16 и �овори�и да се ту некада на�ази�а биб�иотека��17 С�ичан �е и 
пример – прича Турака да �е у Скопљу посто�а�а Сахат-ку�а �о�� из 
„неверничких времена” – ко�и нико не би озбиљно узео у обзир да 
�едан руски извор не помиње монаха Лазара са Свете Горе, Србина 
ко�и �е израдио сат на ку�и ве�ико�а кнеза у �оскви почетком XV 
века��18 Да ко�им с�уча�ем ни�е сачуван ова� руски извор, нико се 
не би усудио да претпостави да су Срби познава�и израду сатова 
�о�� у то доба и да �е Сахат-ку�а из „неверничких времена” посто-
�а�а��19	

Несумљиво ве�ико име српске историо�рафи�е на почетку XX 
века, Стано�е Стано�евић об�ављивао �е у Вардару�� �ада се ње�ови 
ч�ан�и директно не односе на проб�ематику Старе Срби�е, темати-
ка српско� на�иона и иде�а српско� у�едињења, свакако се дотичу 
и македонско� питања”�� Године 1909�� у Вардару �е об�ављен Стано-
�евићев ч�анак под нас�овом „По�о�а� српско� народа”,	ко�и пре-
дочава стање српске на�и�е у контексту њено� „распећа” између 
ве�иких си�а�� �о��о би се рећи да �е то кратка хроника, синтеза 
ко�а �овори о �еопо�итичким око�ностима у ко�има се на�азио срп-
ски народ кроз истори�у�� 20 Ч�анак �е у неку руку резиме ње�ово�, та-
да изузетно актуе�но� де�а Историја српског народа, об�ављено� 
1908�� �од�� Стано�евић указу�е на �ео�рафске од�ике �а�канско� по-
�уострва као ��авно� чинио�а ко�и �е непрестано на�онио ве�ике 
си�е ��то су кроз истори�у бива�е и неста�а�е, да ов�ада�у српском 
на�иона�ном територи�ом�� То �е ста�а�о на путу свесрпско� у�едиње-
ња у �едну компактну на�иона�ну др�аву�� � Стано�евићевом ч�ан-
ку из XI �оди��та, „Про���ост Срба, Хрвата и С�овена�а”, мо�е се 
приметити ево�у�и�а ње�ово� односа према на�и�и�� � њему аутор 
�овори о три „братска” �у�ос�овенска народа и њиховим вековним 
те�њама за с�ободом и у�едињењем, ко�е се коначно оствару�у – на-
равно, на�већом зас�у�ом српско� народа и др�аве ко�а �е поне�а 
у�о�у �у�нос�овенско� Пи�емонта��21 Девет �одина након ово� тек-
ста и двадесет две од „По�о�а�а српско� народа”, у XIX �оди��ту 
об�ављен �е Стано�евићев ч�анак „О с�овенско� уза�амности”�� Из 

16 Ћутубхана, кутубхана – књи�ара, биб�иотека, у: �бду�ах �каљић, Тур-
цизми у српскохрватском �езику, Сара�ево, 1966, 428��

17 Р�� ��� Гру�ић, „Старо Српско Скопље”, Вардар, �од�� XXIII/1935, 38��
18 Преведен извор види у: Ђорђе Сп�� Радо�чић, Јужнословенско-руске кул-

турне везе са почетка XVIII века, Кру��ева�, 1967, 66–67��
19 Сима ��� Ћирковић, Работници, војници, духовници, �ео�рад, 1997, 78–

79��
20 Вардар, �од�� IV/1909, 63–69��
21 Вардар, �од�� XI/1922, 62–70��
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само� нас�ова се �асно мо�е уочити разво�, од првобитне иде�е о 
у�едињењу �е�окупно� српско� народа, преко иде�е о за�едни�и �ед-
но� троимено� народа, до, тридесетих �одина чак пома�о анахроне, 
иде�е о панс�авизму�� Искреном и п�еменитом иде�ом Стано�евић �е 
�е�ео да о�иви романтичарске визи�е са почетка XIX века о чвр-
стом свес�овенском савезу у будућности�� Премда саме Стано�еви-
ћеве речи: „Те��ко компромитована иде�а о панс�авизму”22 указу�у 
на извесну дозу скепти�изма, он се ни�е за�а�ао за иде�е занесен 
нереа�ним сновима, већ �е као искусан и трезвен историо�раф по-
ку��ао да оде корак даље и про�екту�е сво�е �епе �еље у будућност�� 
На�а�ост, сведо�и смо да се оне нису оствари�е��

Почетком XX века међу српском научном е�итом, познавао�и-
ма проб�ема Старе Срби�е, апсо�утно доминира�у ставови да се у 
истори�ском и етничком смис�у неспорно ради о територи�и срп-
ско� народа, ко�а се зами��ља у оквиру с�ободне српске др�аве�� 
�тави��е, на��а��еном употребом термина „Стара Срби�а”, ко�и 
се тако неприметно из�убио у наредном периоду, �асно су се �е�е-
�е истаћи српске претензи�е на ту територи�у�� Наравно да се мо�е 
рећи да су ови ставови суб�ектвни, а�и њихова суб�ективност �е 
оправдана: српске претензи�е су се, осим пуких економских и по�и-
тичко-во�них интереса (ко�и су се о��еда�и у територи�а�ном про-
��ирењу, осва�ању нових тр�и��та, контро�и ва�не саобраћа�не ве-
зе са Е�е�ем и др��), заснива�е на очи��едном, �аком и укорењеном 
српском идентитету код тамо��ње� становни��тва, и ба��тини старе 
српске средњовековне др�аве�� Сведо�и смо да �е и на почетку XXI 
века �о�� увек актуе�но „македонско питање”�� Стварањем македон-
ске на�и�е проб�ем се �о�� ви��е закомп�иковао, а питање назива те 
територи�е �о�� увек �е отворено�� 

Вардар ни�е по сваку �ену �а�ио об�ективан, непристрасан од-
нос према нау�и�� � њему има и текстова, ко�и би �а мо�да по да-
на��њим стандардима окарактериса�и као часопис ко�и ��ири на-
�иона�истичке иде�е�� �еђутим, не смемо из�убити из вида да му 
�е примаран �иљ био да едуку�е и сна�и на�иона�не иде�е ��ирим 
с�о�евима српско� становни��тва, како у земљи тако и ван њених 
�рани�а�� Отуда се не мо�е рећи да �е био оруђе у с�у�би пропа-
�анде�� ���ед и �е�окупну озбиљност да�у му вредни �итерарни 
текстови и научно засновани радови писа�а и ку�турних и �авних 
радника од од ве�ико� ауторитета�� �утори ко�и су об�ављива�и у 
Вардару, свесни сво�е у�о�е, обавља�и су сво� на�иона�ни задатак 
на�боље ��то су уме�и�� Схвата�ући писање као вид мисионарско�, 

22 Вардар, �од�� XXIV /1936, 41��
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просветитељско� де�овања према српском народу у �у�ним (потом 
ос�обођеним) кра�евима, умно�оме су превази�ази�и сво�е профе-
сиона�не обавезе�� То се види на примерима Ј�� Хаџи-Васиљевића, 
��� Весе�инивића, И�� Иванића, ко�и су и поред сво�их администра-
тивних, чиновничких пос�ова, има�и времена и воље да се посвете 
и теренском раду и оставе вредна де�а о при�икама у ко�има �е �и-
вео српски народ у Турско��� Дру�о� �рупи припада�у научни радни-
�и по вока�и�и, попут С�� Стано�евића, Р�� Гру�ића и дру�их, чи�и тек-
стови у Вардару не представља�у њихова на�знача�ни�а нанаучна 
дости�нућа, �ер износе оп��тепознате и у��авном потврђене научне 
чињени�е�� Прави смисао њихових радова у Вардару намењен �е 
��ирем кру�у чита�а�а и ви��е �е едукативно� карактера�� Несумљи-
во се мо�е закључити да �е Вардар �е�окупним опусом оправдао 
сво�у примарну у�о�у, а уз то нам и данас мо�е бити од помоћи да 
боље схватимо ставове на��е тада��ње ку�турне е�ите�� 
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РеЗюМе

Ка�ендарь Вардар как вестник �умманитарно�о общества Круг серб-
ских сестёр с само�о нача�а свое�о существования пуб�икова� мно�очи-
с�енные тексты: научные, научно-попу�ярно�о содер�ания, из об�асти 
этно�о�ии, со�ио�о�ии, истории�� Издава� описания путе��ествий, ана�и-
зы и записи некоторых из выдающихся представите�ей сербской научной 
и ку�ьтурной э�иты�� �о�ь��ое ко�ичество этих текстов непосредственно 
каса�ось в то время захваченных частей территории (которая бы�а насе-
�ена в бо�ь��инстве сербским народом) и которые поз�е освобо�дены�� 
Термин „Старая Сербия’’ в то время бы� актуа�ьным и попу�ярным (у 
сербов) названием этой территории�� Разнообразность тем и содер�аний 
текстов открывает некоторые интересные сознания, которые мо�ут быть 
испо�ьзованы при по�учении новых данных в опреде�ённых научных ди-
с�ип�инах�� Некоторые тексты пред�а�ают опреде�ённую информа�ию о 
�изни и обычаях, на�иона�ьной оде�де насе�ения, посе�ениях, истории 
и тради�ии на территории современной Сербии – Косова и �етохии, а 
так�е �ЮР �акедонии�� Пара��е�ьно с текстами тако�о содер�ания в 
Вардаре представ�ены и тексты по�итически – ана�итическо�о характе-
ра�� Вардар пуб�икует так�е размы���ения и выводы некоторых выдаю-
щихся сербских авторитетов то�о времени и тем самым остав�яет возмо-
�ность д�я мно�очис�енных исс�едований и ана�изов в будущем�� 

Summary

��������� `V�������` �� � ��w�p�p��� �� � h������������ ������������ K��� �� 
�������� �������� ���� �� p�����h ��������� ��x�� �� ������������, ��h�����y, ������-
���y ��� h������y ������� ����� ��� ����y ����������� I� p��������� ��������, ����y���, 
��� ������������� �� ���� �� �h� ���� p��������� ���p������������� �� �������� ����-
�������� ��� ���������� ������� � ������������ ������� �� �h��� ��x�� w�� ����� ��� ���� 
������������ w��h �h�� ����� ��� ���������� p����� �� ���� �����������y wh���� �h� ������ 
w���� ��������y, ��� wh���h w���� �� �� ���������� ������ ���� T���� `O�� �������` w�� 
� ���������, p�p����� ���� ���� �h� �������� p��p��, �� ����� �� �h��� ��y��� � ��-
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�����y �� ��p���� ��� ��������� �� �h� ��x�� p������� ���� ������������ ������ wh���h 
���� �� �� ��� �� ��h��� ������������ ������p������� ���� ��x�� p������� ������������ ���� 
�� ���� ��� ��������, �������� ��������� �� �h� p��p��, �����������, h������y ��� 
���������� �� ������� – K����� ��� ����h�� ��� FJ� ������������ I� ��������, 
�h���� ���� ��x�� �� p���������-����y������ ��������� I� �������� `V�������` ���� p�������� 
���fl�������� ��� ������������� �� ���� �� �h� ���� p��������� �������� ������������ 
����� �� �h��� ����� wh���h ������ p���������y ���� � ������� �� �������������� 
��� ����y��� �� �h� ��������� 




