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Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо (1884-1968) био је 
све стра на лич ност и не у мор ни на уч ни рад ник. Би-
бли о гра фи ја ње го вих ра до ва ве о ма је бо га та, ка ко ра-
зно ли ко шћу струч них обла сти ко ји ма се ба вио, та ко 
и бро јем је ди ни ца. Био је исто ри чар књи жев но сти, и 
то са по себ ним на гла ском на про у ча ва њу на род них 
умо тво ри на, за тим пре во ди лац, би бли о граф, ар хи ви-
ста, драм ски пи сац и кри ти чар, ди пло ма та, сјај ни фо-
то граф-ама тер, као и стра стве ни ко лек ци о нар књи га. 
Као на уч ник, про фе сор уни вер зи те та и, из над све га, 
би бли о фил, Во ји слав Јо ва но вић је за жи во та офор-
мио лич ну би бли о те ку ко ју је с љу ба вљу ства рао пу них 
шезде сет го ди на. Ову дра го це ну збир ку књи га и ча-
со пи са, за тим сво ју обим ну ру ко пи сну за о став шти ну, 
бо га ту пре пи ску, за вид ну збир ку фо то гра фи ја, као и 
са му по ро дич ну ку ћу у Бир ча ни но вој ули ци, Во ји слав 
Јо ва но вић је те ста мен том за ве штао Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци у Бе о гра ду. Та ко је Дом Во ји сла ва Јо ва но-
ви ћа од 1979. го ди не по стао ле гат Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке. Ар хив ска гра ђа у окви ру лич ног фон да Во-
ји сла ва Јо ва но ви ћа раз вр ста на је у се дам гру па (лич на 
до ку мен та, имо вин ско-прав на до ку мен та твор ца фон-
да, имо вин ско-прав на до ку мен та по ро ди це Јо ва но вић, 
до ку мен та де лат но сти, пре пи ска, до ку мен та срод ни ка 
твор ца фон да и исеч ци) уну тар ко јих су, на осно ву оп-
штег си сте ма ти за ци о ног пла на за сре ђи ва ње лич них и 

по ро дич них фон до ва при ла го ђе ног спе ци фич но сти ма 
кон крет ног фон да, фор ми ра не под гру пе.

По себ ну це ли ну у окви ру обим не за о став шти не 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа чи ни гра ђа о ве ли ком срп ском 
пи сцу Си ми Ма та ву љу. Овај дра го це ни до ку мен тар ни 
ма те ри јал свр стан је у под гру пу са гра ђом о на род ној 
и пи са ној књи жев но сти ко ја се, уз гра ђу из обла сти ар-
хи ви сти ке, исто ри је и по зо ри шне умет но сти, на ла зи у 
ве ли кој гру пи ко ју чи не до ку мен та де лат но сти. Иако 
је те жи ште Јо ва но ви ће вог ба вље ња исто ри јом књи-
жев но сти би ло кри тич ко ис пи ти ва ње аутен тич но сти 
срп ских на род них умо тво ри на, као и про у ча ва ње ре-
цеп ци је на ше на род не по е зи је у окви ру европ ског ро-
ман ти зма, Јо ва но вић је ве ли ку па жњу по све тио и изу-
ча ва њу жи во та и де ла ве ли ка на срп ске ре а ли стич ке 
про зе Си ме Ма та ву ља (1852-1908).

Ру ко пи сна гра ђа о Си ми Ма та ву љу на ла зи се у 
фа сци кли ко ју је сам Јо ва но вић на сло вио Гра ђа за 
књи гу Ано ним ни Ма та вуљ. Овај на слов не дво сми-
сле но го во ри о на ме ри Во ји сла ва Јо ва но ви ћа да свој 
на уч но-ис тра жи вач ки рад усме ри на про у ча ва ње 
књи жев ног де ла овог ве ли ког срп ског ре а ли сте и да 
пло до ве тог ис тра жи ва ња са бе ре и об ја ви у окви ру 
јед не це ли не. На ве ли ку жа лост про у ча ва ла ца и по-
што ва ла ца жи во та и де ла Си ме Ма та ву ља, Во ји слав 
Јо ва но вић ову сво ју на ме ру ни је за жи во та оства рио. 

Са же так
Текст је по све ћен ар хив ској гра ђи о Си ми Ма та ву љу (1852-1908) ко ја се на ла зи у Оде ље њу за на род ну књи жев ност 
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Ар хив ску гра ђу о Ма та ву љу чи не ру ко пи си и ма ши-
но пи си Јо ва но ви ће вих об ја вље них и нео бја вље них 
тек сто ва, би бли о граф ске бе ле шке, исеч ци из но ви на, 
као и оби ље ис тра жи вач ког ма те ри ја ла са чи ње ног од 
ру ко пи сних бе ле жа ка. Ова гра ђа је раз вр ста на у де сет 
ма њих фа сци кли, од ко јих је сва ка на сло вље на пре ма 
те ми на ко ју се од но се бе ле шке ко је се у њој на ла зе, и 
бро ји укуп но 692 ли ста ру ко пи са и ма ши но пи са и три 
исеч ка из но ви на.

Су штин ски, овај ин те ре сан тан и вр ло под сти ца јан 
ис тра жи вач ки ма те ри јал би се мо гао свр ста ти у три 
ве ће це ли не: при ват ни жи вот Си ме Ма та ву ља, ње гов 
књи жев ни рад и ње гов но ви нар ски рад. Сам Во ји слав 
Јо ва но вић у члан ку „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“ 
об ја вље ном у Ле то пи су Ма ти це срп ске за сеп тем бар 
1954. го ди не, књ. 374, св. 3, го во ри о сво јој на ме ри да 
пре по зна и са ку пи у јед ну књи гу Ма та ву ље ве не пот-
пи са не ра до ве или ра до ве под раз ли чи тим псе у до ни-
ми ма об ја вље не у но ви на ма и ча со пи си ма. То су, ка ко 
Јо ва но вић ка же: „...штам па ни члан ци, есе ји, при ка зи 
па и бе ле три стич ни на пи си... њих ће по мом ра чу ну 
би ти око сто ти не и чи ни ће књи гу од 350 до 400 стра-
на. Сви они оста ли су до са да не по зна ти Ма та ву ље вим 
би о гра фи ма, би бли о гра фи ма и из да ва чи ма... Ја сам 
за дао се би до ста по сла (мо гу до да ти: ве о ма за ни мљи ва 
по сла) да по ста рим на шим ли сто ви ма, углав ном из-
ме ђу 1890. и 1900. го ди не... из на ђем по ме ну те ње го ве 
ра до ве; по се би се раз у ме да ћу за сва ки од њих има-
ти да на ве дем до ку мен тар ни ма те ри јал ко ји све до чи 
о Ма та ву ље вом аутор ству. Ове до ка зе ја сам тра жио у 
би о гра фи ји са мо га Ма та ву ља, у ње го вој пре пи сци, а 
на ро чи то у ње го вим де ли ма“.1 

У фа сци кли ко ју је сам Јо ва но вић на звао На
слов на стра на – пре глед са др жи не на ла зе се ру ко пи-
сне бе ле шке ко је от кри ва ју мо гу ће вер зи је на сло ва 
бу ду ће књи ге о Ма та ву љу (Тај ни Ма та вуљ, Ма та
вуљ без пот пи са, Не пот пи са ни Ма та вуљ, Ми слим да 
је све ово Ма та вуљ, Ма та вуљ но ви нар), као и спи сак 
не пот пи са них тек сто ва – чла на ка из пе ри о дич них пу-
бли ка ци ја у пе ри о ду од 1890. до 1900. го ди не, за ко је 
је Јо ва но вић сма трао да су Ма та ву ље ви. Ови тек сто-
ви су углав ном об ја вљи ва ни у Ма лим но ви на ма чи ји 
је осни вач био Пе ра То до ро вић (1852-1907), по зна ти 
срп ски по ли ти чар и пи сац, са ко јим је Си мо Ма та вуљ 
био у вр ло до брим при ват ним и по слов ним од но си-
ма. У свом члан ку „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, об ја-
вље ном у це тињ ском ча со пи су Ства ра ње за мај 1957. 
го ди не, Го луб До бра ши но вић (1925-2008), при зна ти 
про у ча ва лац де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Си-
ме Ма та ву ља, хва ли рад Во ји сла ва Јо ва но ви ћа на от-
кри ва њу ано ним них Ма та ву ље вих тек сто ва у Ма лим 
но ви на ма и ка же: „Др М. В. Јо ва но вић је на осно ву 
са вје сне и оштро ум не ана ли зе, от крио у Ма лим но-
ви на ма та ко ре ћи чи та ву књи гу Ма та ву ље вих ано ним-
них на пи са.“2 Из овог члан ка се мо же за кљу чи ти да 
је Во ји слав Јо ва но вић во дио усме не раз го во ре са Го-

1 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“, Ле то
пис Ма ти це срп ске  књ. 374, св. 3 (1954): 203.
2 Го луб До бра ши но вић, „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, Ства ра ње (1957): 
423.

лу бом До бра ши но ви ћем о кон крет ним тек сто ви ма за 
ко је је сма трао да су „из Ма та ву ље вог пе ра“3 (чла нак 
„Ве ли ка вој вод ки ња Ста на Мир ко ва“) али, на жа лост, 
пом но при пре ма ну књи гу о Ма та ву љу, о ко јој све до-
чи оби ље ру ко пи сног ма те ри ја ла, Во ји слав Јо ва но вић 
ни ка да ни је об ја вио. О свом ис тра жи вач ком по ступ ку 
и на чи ну ра да на утвр ђи ва њу Ма та ву ље вог аутор ства 
над по је ди ним тек стов ма, Ма рам бо го во ри у већ по-
ме ну том члан ку „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“. 
Реч је о тек сту под на сло вом „Сли кар и тр кач“ об ја-
вље ном у Ма лим но ви на ма 12. ја ну а ра 1893. го ди не, 
ко ји у су шти ни пред ста вља не кро лог хр ват ском сли-
ка ру Фер ди Ки кер цу. Ана ли зи ра ју ћи овај текст у ци љу 
утвр ђи ва ња аутор ства, Јо ва но вић у свом на уч но-ис-
тра жи вач ком по ступ ку укр шта не ко ли ко еле ме на та, 
као што су при ли ке у Ма та ву ље вом при ват ном жи-
во ту у вре ме об ја вљи ва ња тек ста и мо ти ви, из ра зи и 
син таг ме ко ји су за сту пље ни у тек сту, а ко ји се, пре ма 
Јо ва но ви ће вим тврд ња ма, ја вља ју и у по је ди ним Ма-
та ву ље вим при по вет ка ма, као и у ро ма ну Ба ко ња фра
Бр не. Јо ва но вић у при лог сво јој те зи на во ди по је ди не 
спе ци фич не из ра зе и фра зе из по ме ну тог тек ста, као 
што су „ва ља ти очи ма“ или „на по пао“ ко је у истом об-
ли ку про на ла зи и у ро ма ну Ба ко ња фраБр не или Би
ље шка ма јед ног пи сца.

У ча со пи су Де ло за де цем бар 1957. го ди не об ја-
вљен је чла нак под на сло вом „Ма та вуљ и Па шић“ ко ји 
пред ста вља све до чан ство о још јед ном зна чај ном Јо-
ва но ви ће вом от кри ћу. На и ме, по дроб но ана ли зи ра-
ју ћи стил ске, је зич ке и ор то граф ске осо би не тек ста, 
као и Ма та ву ље ве лич не раз ло ге, Јо ва но вић увер љи во 
до ка зу је Ма та ву ље во аутор ство тек ста „Пи лу ла Па ши-
ћу“ из Ма лих но ви на од апри ла 1894. го ди не. У овом 
тек сту Јо ва но вић ис ти че вред ност не а у то ри зо ва них 
Ма та ву ље вих тек сто ва и ка же да су не ки од њих „од 
знат ног ин те ре са за на шу књи жев ну, кул тур ну, па и 
по ли тич ку исто ри ју“.4 Јо ва но вић ис ти че да ни је дан 
про у ча ва лац Ма та ву ље вог ра да ни је „овај бе ле три-
стич ко-но ви нар ски на пис“5 увр стио ме ђу ње го ве тек-
сто ве. Иако је овај чла нак био не пот пи сан, тј. ис под 
на сло ва је са мо би ло на пи са но „од јед ног пут ни ка“6, 
Во ји слав Јо ва но вић је, за хва љу ју ћи свом те мељ ном 
по зна ва њу би о гра фи је Си ме Ма та ву ља, као и осо би-
на ње го вог књи жев ног је зи ка, успе шно од бра нио сво ју 
те зу да да је овај текст, ка ко сам ка же „очи глед но и 
нео спор но“7 Ма та ву љев.

По себ ну и на ро чи то за ни мљи ву це ли ну у окви ру 
ру ко пи сне гра ђе о Си ми Ма та ву љу пред ста вља ју бе ле-
шке Во ји сла ва Јо ва но ви ћа под на сло вом Реч ник Ма та
ву ља. У члан ку из Ле то пи са Ма ти це срп ске Јо ва но вић 
от кри ва да је из Ма та ву ље вог де ла „из ву као за сво ју 
упо тре бу чи тав је дан ма ли реч ник ’ма та ву љи за ма’, 
чи тав је дан азбуч ни спи сак спе ци фич них стил ских и 
лек сич ких осо бе но сти Ма та ву ље ве про зе од при бли-

3 До бра ши но вић, „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, 424.
4 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ма та вуљ и Па шић“, Де ло 3, бр. 12 (1957): 
900.
5 Јо ва но вић, „Ма та вуљ и Па шић“, 907.
6 Ibid.
7 Ibid..
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жно 1800 ре чи”, ко је мо гу би ти „...не са мо од лу чу ју-
ћи чи ни лац при ана ли зи ње го вих ано ним них тек сто ва, 
већ по не кад ујед но и кључ ко ји нам ода је мно гу тај ну 
ње го ве при по ве дач ке ве шти не“.8 Упра во овом сво јом 
кон ста та ци јом Јо ва но вић ука зу је на ви ше стру ки сми-
сао сво јих ис тра жи ва ња лек сич ког бо гат ства ко је се 
на ла зи у књи жев ном де лу Си ме Ма та ву ља. 

Жи ве ћи у под не бљи ма у ко ји ма се са чу вао из-
вор ни на род ни го вор, као што су Дал ма ци ја, Хр ват-
ско за гор је или Бо ка Ко тор ска, Ма та вуљ је, ка ко сам 
ка же „сте као нео бич но по зна ва ње на род не фра зе о-
ло ги је и оби ље си но ни ма“.9 Лек сич ко бла го са ко јим 
је био у до ди ру је, са свог из во ра, ди рект но, у об ли ку 
про вин ци ја ли за ма, или ин ди рект но, у ви ду „ма та ву-
љи за ма“, ушло у књи жев но де ло овог кла си ка срп ске 
ре а ли стич ке про зе. Во ји слав Јо ва но вић је сво јим ис-
тра жи ва њи ма Ма та ву ље вог лек сич ког кор пу са и лек-
си ко граф ском об ра дом ма те ри ја ла на пра вио зна ча јан 
ко рак у прав цу лин гви стич ког при сту па ње го вом књи-
жев ном де лу и дао по тку не ким бу ду ћим лек сич ко-
се ман тич ким про у ча ва њи ма књи жев ног је зи ка Си ме 
Ма та ву ља.

Ру ко пи сни ма те ри јал о лек си ци Си ме Ма та ву ља, 
пре ма бе ле шци са мог Јо ва но ви ћа, об у хва та 1.762 лек-
си ко граф ске је ди ни це да те по азбуч ном ре ду. Јо ва но-
вић је као из во ре за овај реч ник ко ри стио књи жев на 
де ла Си ме Ма та ву ља, ње го ве тек сто ве об ја вљи ва не у 
но ви на ма и ча со пи си ма (Но ва искра, Но ви нар, Бо сан
ска ви ла, Отаџ би на, Де ло, Тр го вач ке но ви не, Бран ко во 
ко ло, ка лен дар Ја вор и дру ги), као и Ма та ву ље ва пи сма 
Ар си Па је ви ћу, Ми ла ну Са ви ћу, Ла зи Ко сти ћу, То ми 
По по ви ћу, Мар ку Ца ру, Вал та за ру Бо ги ши ћу, Вељ ку 
Ра до је ви ћу, Јо ва ну Гр чи ћу и бра ту Ђу ри Ма та ву љу, ко-
ја су му, у нај ве ћој ме ри, би ла до ступ на у Ин сти ту ту за 
књи жев ност СА НУ, у ко јем је ра дио од 1950. го ди не. 
Јо ва но вић уз сва ку лек се му на во ди из во ре, а у не ким 
слу ча је ви ма да је и кра ћи ко мен тар или зна че ње ре чи. 
Ма та ву љев реч ник оби лу је спе ци фич ним ре чи ма и 
из ра зи ма као што су: ба ко чи ти се, бје ло југ, бла го у тро-
би је, бо бо њи ти, бра ти ко ви ћу, бра та но ви ћу, ве ни чар 
(ле кар), ва ља ти очи ма, во без ро го ва, гла ва ри ти, до-
бри чак, жа ло ва ње, до че кљи вост, жи во ла зан, за зор љив, 
зве рац, збо јит, зло пи тан, из ни шти ти се, ме ко о бра зни, 
на рав ствен, нај по сли јен кар це, на ши је нац, обли је ко-
ли ти, оштр ља ста, пра во слав њач ки, про глу ши ти, су-
стиг, ша ка ја да или шпаг.

По ред ис тра жи ва ња лек си ке, Во ји слав Јо ва но вић 
се ба вио и ин тер пунк ци јом у тек сто ви ма Си ме Ма та-
ву ља. Он је утвр дио да Ма та вуљ ве о ма че сто ко ри сти 
за гра де у ко је уме ће реч и за кљу чио да је та упо тре ба 
„че шћа но код дру гих пи са ца ње го ве вр сте и вре ме-
на“.10 Та ко ђе, Јо ва но вић је ис та као и че сту упо тре бу 

8 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“, Ле то
пис Ма ти це срп ске 
књ. 374, св. 3 (1954): 203.
9 Јо ван Де ре тић, Крат ка исто ри ја срп ске књи жев но сти (Бе о град: БИГЗ, 
1987), http://www.rast ko.rs/knji zev nost/jde re tic_knjiz/ (пре у зе то 19. 9. 
2010).
10. Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, Ру ко пи сне бе ле шке.

„зна ка чу ђе ња“11 код Ма та ву ља у ко ји свр ста ва знак уз-
ви ка, два зна ка уз ви ка, упит ник и упит ник и уз вич ник 
за јед но. О овој по ја ви у Ма та ву ље вој про зи Јо ва но вић 
ка же: „Ма та вуљ под вла чи нео бич ност сво је (ина че 
тач не) оп сер ва ци је, а још ви ше он се слу жи овим зна-
ком да но ти ра тон ре чи сво га при по ве да ња, усме ног. 
Упо тре ба ово га зна ка из гле да пре те ра на, али она је вр-
ло ка рак те ри стич на за Ма та ву ља. При ре ди го ва њу ње-
го вих тек сто ва ови се зна ци чу ђе ња има ју са чу ва ти“.12 
Та ко ђе, Јо ва но вић ана ли зи ра и Ма та ву ље ву упо тре бу 
зна ка ^ уз ге ни тив мно жи не, за кљу чив ши да „је углав-
ном на ме њен чи та о цу ко ји би текст ре ци то вао на глас 
као што се при по ве да.“13

У окви ру ис тра жи вач ког ма те ри ја ла о Си ми Ма-
та ву љу на ла зе се и ру ко пи сне бе ле шке Во ји сла ва Јо-
ва но ви ћа ко је пред ста вља ју сво је вр сну би бли о гра фи ју 
ли сто ва и ча со пи са ко ји, ка ко сам Јо ва но вић ка же: „...
се има ју узе ти у об зир за да ља тра га ња“.14 Овај по пис 
са др жи на сло ве пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је су из-
ла зи ле из ме ђу 1884. и 1918. го ди не. По ред већ по-
ме ну тих на сло ва ко ји су Јо ва но ви ћу по слу жи ли као 
из вор, на овом спи ску су се на шли и ча со пи си Срђ, 
Бра ник, Ца ри град ски гла сник, Бор ба, Бо сан скохер це
го вач ки гла сник, Ве ли ка Ср би ја, Глас Цр но гор ца, Да ни
ца, На да и мно ги дру ги. Ова би бли о гра фи ја је по себ но 
ин те ре сант на јер от кри ва и не ке, јав но сти не мно го 
по зна те, на сло ве пе ри о ди ке ко ја је по чет ком XX ве ка 
из ла зи ла на про сто ри ма Ср би је, Цр не Го ре, Хр ват ске 
и Бо сне и Хер це го ви не, као што су Бди но ве но во сти, 
Зу бља или Бе о гра ђа нин. По ред на сло ва но ви на и ча со-
пи са, Јо ва но вић у сво јим бе ле шка ма на во ди и спи сак 
по зна ни ка Си ме Ма та ву ља од око 60 име на за ко је је, 
нај ве ро ват ни је, сма трао да по се ду ју са зна ња или пи са-
на све до чан ства о књи жев ној и пу бли ци стич кој ак тив-
но сти овог пи сца.

Ру ко пи сна гра ђа Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам-
боа о Си ми Ма та ву љу пред ста вља вр ло под сти ца јан 
ис тра жи вач ки ма те ри јал, ка ко за про у ча ва о це ње-
го вог књи жев ног де ла, та ко и за ње го ве би о гра фе и 
би бли о гра фе. Јо ва но вић у сво јим ис црп ним ис тра-
жи ва њи ма, са чу ва ним у ви ду бе ле жа ка, до вр ше них и 
не до вр ше них тек сто ва и би бли о гра фи ја, до но си низ 
зна чај них са зна ња о лек сич ко-се ман тич ким сло је ви-
ма књи жев ног је зи ка Си ме Ма та ву ља, као и мно штво 
дра го це них при ло га о ње го вом лич ном и по слов ном 
жи во ту (бе ле шке и тек сто ви о Ма та ву ље вом од но су 
са Пе ром То до ро ви ћем и Ни ко лом Па ши ћем, о ра ду 
у Прес би роу од 1893-1895. го ди не, или о при ват ном 
жи во ту и ве за ма са љу ди ма из кул тур ног и јав ног ми-
љеа Бе о гра да с по чет ка XX ве ка). Да љи рад би бли о те-
ка ра ле га та Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам ба на ис тра-
жи ва њу и об ја вљи ва њу це ли на ње го вог ру ко пи сног 
фон да био би од из у зет ног зна ча ја за упо зна ва ње јав-
но сти са де лом овог из у зет ног кул тур ног и на уч ног 
рад ни ка.

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
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Writ ten Ma te rial abo ut Si mo Ma ta vulj in the De part ment of Folk Li te ra tu re,
 Uni ver sity Li brary in Bel gra de

Ab stract
The text is de di ca ted to ar chi val ma te rial abo ut Simо Ma ta vulj (1852-1908) which can be fo und in the De part ment of Folk Li te-
ra tu re of Uni ver sity Li brary „Sve to zar Mar ko vić” in Bel gra de, a part of the ex ten si ve ma nu script le gacy of Vo ji slav Jo va no vić Ma-
ram bo (1884-1968). This ar chi val ma te rial has 692 she ets of ma nu scripts and it is a te sti mony that Vo ji slav Jo va no vić in ten ded 
to col lect and pu blish in a bo ok ti tled Anonymo us Ma ta vulj all un sig ned, and texts that Si mo Ma ta vulj sig ned with his ali a ses, 
pu blis hed in pe ri o di cals from the la te 19th and the early 20th cen tury. His in ten tion Jo va no vić, un for tu na tely, did not ac hi e ve, 
but the ma nu scripts pre ser ved in it self, a va lu a ble so ur ce for the study of li te rary lan gu a ge of Si mo Ma ta vulj with le xi cal and 
se man tic aspects, as well as a sig ni fi cant con tri bu tion to the bi o graphy of the gre at Ser bian re a lists.

Key words: 
Uni ver sity Li brary „Sve to zar Mar ko vić”, De part ment of Folk Li te ra tu re, Vo ji slav Jo va no vić Ma ram bo, Si mo Ma ta vulj, ar chi val 
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