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РЕЧ АУТОРА
У жељи да прибележим и сачувам од заборава и онако оскудне
остатке из прошлости и већ избледела сећања старих мештана са овог
простора, преузео сам на себе тешку, али прихватљиву борбу да
колико-толико, за добробит будућим поколењима, оставим писани траг
- хронику села Гостуше, о времену, људима, животу, догађајима,
обичајима и веровањима, са аманетом да будућа поколења наставе,
прате и бележе догађања у селу.
У прикупљању грађе било је доста потешкоћа и размишљао
сам да одустанем, али воља да нешто учиним за свој завичај је
надјачала и дала ми снагу да истрајем и све препреке са успехом
савладам.
Невешт у том послу, а да бих се едуковао, консултовао сам се
са људима од искуства, безброј пута посетио Музеј, Библиотеку, Архив
да бих пронашао и прочитао неколико хроника села и другу
литературу. Ради прикупљања веродостојних података о прошлости
села, проналазио сам и посећивао старије људе у селу, насељима у
Пироту и околини, који су ми живим речима пружили драгоцене
податке да би ова хроника била што веродостојнија.
И тако, мало помало, година за годином, и хрононику написах.
Захваљујем свим људима који су ме охрабривали и стручно
помогли при писању ове хронике; људима који су ми речима и
писаним документима пружили драгоцене податке.
Посебно захваљујем породици која ми је помагала и имала
разумевања за ово што радим.
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РЕЦЕНЗИЈА
Последњих година, и то у зрелим годинама, Борисав Николић је
скренуо пажњу љубитељима књижевног стваралаштва објављивањем
запажене књиге „Беше некад“ и припремањем монографије о свом
родном месту Гостуши. То, наравно, није случајно, јер је деценијама у
њему сазревала наклоност, таленат и жеља за оваквим
стваралаштвом, која је подстицана његовим искуством, емоционалном
и социјалном интелигенцијом и ширином његових интересовања.
Доста је значајно што је аутор у детињству, младости, па и касније у
контакту са особама, природом и обичајима у сеоској средини
изградио сложене емоције трајнијег карактера – сентименте који
представљају предиспозиције или могућности да се одређене емоције
под одређеним условима поново доживе (емоционално сећање) и
самопосматрају. Тако је у Борисаву створен сентимент љубави према
родном месту, блиским особама, предметима, пределима и мировао у
нервном систему у виду трагова. Ти трагови се не морају активирати.
На срећу аутора Борисава Николића и читалаца ти трагови су се код
њега активирали под одређеним условима, па је пред нама и друго
дело - монографаија села Гостуше.
Навешћу само неке услове који су активирали његов таленат.
Пре свега, добро упознавање самог себе, својих могућноси, најјачих
унутрашњих потреба за самоостварењем свог дара преко књижевног
стваралаштва, као и потреба да се и други људи упознају са његовим
емоцијама, способностима, запажањима, знањем, филозофијом
живота. Ја бих навео и важан услов - помоћ и разумевање супруге
Младенке, учитељице.
Борисав Николић
се последњих десет година посветио
прикупљању и сређивању података о настанку и историји села, начину
живљења Гостушана, њиховим обичајима, веровањима, мудростима,
пословицама, изрекама, језику и другим аспектима битисања мештана
како би одужио свој дуг према завичају. Он је свој дуг ваљано одужио
припремивши врло вредно дело о свом родном месту, Гостуши.
Наиме, после вишегодишњег мукотрпног и упорног рада, уложивши
велики интелектуални и физички напор, Борисав Николић је
припремио рукопис за књигу – монографију села Гостуше и тако, у
задњи час, отргао од заборава значајне и јединствене податке о
свеукупном развоју села и начину битисања мештана и подигао
највреднији и најтрајнији споменик свом селу.
Зашто је Борисав Николић био компетентна личност за писање
књиге о свом родном месту? Пре свега, поседује изузетан таленат за
писање, емоционално је везан за село, поседује изузетну способност
запажања и сећања, која су по јасноћи жива, потпуна као и сам опажај.
То су у ствари ејдетске слике, које се врло ретко срећу код људи.
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Компетентност аутора се огледа и у развијеној емоционалној и
духовној интелигенцији, односно способности да буде свестан својих
емоција и емоција других, да их контролише и саосећа са другим
особама, и специфичности опажања и решавања проблема смисла и
вредности на креативан начин и способности разлучивања чињеница.
Поред овога врло је важно то што је Борисав Николић био учесник у
свим активностима живота на селу у детињству и младости.
Све ове чињенице, поред других, омогућиле су аутору да
напише заиста вредну књигу која превазилази жанр хронике и
представља монографију,
по приступу, начину излагања,
свеобухватности предмета истраживања и доброј историјској „подлози“
историје Гостуше у контексту историје Средњег Висока. Историја и
развој села су уклопљени у историју Балкана, Србије и Пирота, што
омогућава читаоцу да схвати условљеност историјских догађаја овог
подручја од европских, балканских ,
југословенских и српских
збивања.
Вредност рада је у избору предмета истраживања, у
проналажењу његових материјалних чињеница, у хронолошком
регистру догаћаја, као и коришћењу адекватних метода (анализе
садржаја текстова и докумената, компаративног приступа, интервјуа са
најстаријим мештанима, статистичких прегледа и друго).
Основна вредност књиге је у аутентичности чињеница.
Објективна дескрипција предмета и појава до најситнијих детаља је
полазна тачка ауторовог рада и уједно главно обележје његовог
књижевног поступка. Отуда етнолошка дескрипција представља
основно обележје ове књиге и показатељ је приповедачког дара
аутора. Угледајући се на Вука Караџића, тежио је да Гостушане, па и
Средњовисочане, представи целовито - свеобухватно приказујући
њихов свакодневни живот, обичаје, веровања, народну митологију,
народне умотворине, историјска збивања, слику села и атара и сл.
Другим речима, у књизи има чињеница многих научних дисциплина:
етнологије, етнопсихологије, социологије, педагогије, лексикологије,
фолклористике, географије, етнографије, историје и других.
Борисав Николић је народним обичајима и народним
умотворинама (пословицама, изрекама, клетвама, претњама и сл.) дао
посебно место у књизи, као једном од основних обележја свог народа.
И Вук Караџић у вези са тим каже: „Код сваког народа најсветлије су
три ствари: закон (тј. вера), језик и обичаји.“1) Тако високо место
обичајима не припада само због националног значаја, већ и због
примарног људског елемента. Обичаји су и по Вуку Караџићу
антрополошка (људска) категорија, моменат разлике између човека и
животиње, људске културе и природе.
_________________________
1)
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Вук Караџић: Живот и обичаји народа српског, стр. 32.

Аутор, поред обичаја, прати и све друге, најважније, аспекте
какве захтева оваква књига: постанак насеља и име села, историја
Висока и Гостуше, географски положај села, махале, клима,
хидрографија, природна богатства, значајна места и легенде о њима,
потеси, култна места, извори, објекти, називи места, становништво,
привредне гране, врсте биљне производње, воћарство, сточарство,
сезонски радови, радови у пољу, домаћа радиност, занатство,
специфичности живљења (градња кућа, колиба и појата, ношња,
исхрана, специфичност говора, лексика), развој и рад школе, културнозабавни живот, прославе празника, сеоске дажбине, приче о закопаном
благу, људи у служби сељана, људи познати по занату и услугама
села, учешће Гостушана у ратовима, сећања и сл.
Сви ови аспекти књиге су тако темељни, детаљни и аутентично
приказани да изазивају дивљење. Ниједна монографија села у
општини Пирот, до сада их има 20, није имала такав приступ. Тако, на
пример, кад говори о домаћој радиности о гајењу конопље, наводи све
фазе: сетва, берба, потапање у воду, бељење, предење, израда
одевних и других предмета.
Исти приступ користи и о раду школе у Гостуши, истичући да је
била центар свих догађања у селу, а учитељи узори и главни носиоци
и мисионари напредних идеја, културног, забавног и политичког
живота. Школа је почела са радом 1868. године, а први учитељ је био
из Славиње, Таса Џунић.
Аутор врло детаљно описује педагошки рад школе после Другог
светског рата, када је био ђак. Стиче се утисак да је онда имао камеру
која је бележила све појединости. „У свакој учионици на зиду иза
учитељевог стола висела је зелена табла са црвеним линијама, изнад
ње, тачно на средини, висела је слика друга Тита. У левом ћошку,
гледано према табли, била је велика рачунаљка која се састојала од
10 редова на којима су биле, на посебној жици, наређане по 20
куглица, од којих су 10 беле боје. На десној страни, иза врата, стајала
је пећ „краљица пећи“ и поред ње сандук за дрва. На осталим
зидовима су биле окачене слике – учила, на којима су приказана
годишња доба и радови који се обављају у одређеном годишњем добу.
Било је и слика из града, на којима је приказана савремена
архитектура и савремена превозна средства, али и понека слика из
наше блиске и даље историје.“ На сличан начин је приказао и
организацију рада ученика, почев од одељењске заједнице па до
„хигијеничара.“ Детаљно су описани и излети ученика у природи
(„видик“, „хоризонт“). Ја као учитељ Борисава Николића са дивљењем
констатујем да је тако аутентично приказао не само педагошки рад,
него и друге области рада и живота Гостушана.
У писању ове књиге аутор је користио, зналачки, одабрану
релевантну литературу и приручнике, као и многе монографије села
општине Пирот.
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Сећања дају књизи нов квалитет. Странице сећања су
натопљене емоцијама, непосредношћу. Она враћају у прошло време
са његовим бојама и дахом на просторима села Гостуше и доприносе
аутентичности чињеница које су дате у књизи.
Прича о једном интересантном селу у подножју Старе планине
документована је и паралелном, визуелном причом. Бројне
фотографије, илустрације, табеле прате текст, потврђујући га и
доживљај чине потпунијим, а књигу лепршавијом. Када се овоме дода
ликовно решење корица Горана Спасића, директора штампарије
„Цицеро“ и умешност штампања Саше Златковића, онда књига и
визуелно нуди естетски доживљај вишег реда.
На крају треба рећи да монографија „Гостуша“ аутора Борисава
Николића, поред доприноса приказивању историје и развоја свих
аспеката битисања села, по својој утемељености, садржају, начину
излагања, језичкој композицији и порукама има дубоко људски,
друштвени и научни значај. Људски, зато што аутор бираним и топлим
речима, из срца и душе, говори о својим мештанима, учитељима,
њиховом животу и раду и успесима које су постизали у тешким
животним условима.
Друштвени значај књиге је у томе што приказује услове,
друштвену и политичку климу у којој се развијало село Гостуша, као и
сва села Средњег Висока, а људи су успели да превазиђу све тешкоће
и искажу се као здраве и напредне личности. Нажалост, последњих
деценија дошло је до пропасти села – нема деце, нема школе, нема
младих...
Ова књига има и шири, научни значај, јер њен садржај може
послужити многима који се баве историјом села Србије, а посебно
етнологијом, етнопсихологијом, социологијом, историјом педагогије,
дијалектологијом и сл.
Према томе, рукопис аутора Борисава Николића је на таквом
нивоу да заслужује да буде штампан на радост пре свега Гостушана,
али и мештана Средњег Висока и житеља пиротског подручја.
Рецензент
проф. спец. Видоје Миленковић,
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I ДЕО
ПОДАЦИ О ГОСТУШИ

Географски положај села
Гостуша је село на Старој планини, тридесетак километара од
Пирота. Налази се на обалама Завојског језера, на некадашњем
римском путу. Одликује га архаична архитектура и очуваност старих
обичаја и културе. О Гостуши, као аутентичном селу које најверније
осликава живот старопланинског становништва, снимљени су
многобројни филмови и написани текстови који су ушли у анале
етнографије. Оkru`ena је strmim brdima obraslим niskim
rastiwem, ili ve{ta~ki пошумљеним.
Gostu{a se grani~i са југозападне стране Zavojем и Mалом
Lukawом; јужном са Vеликом Lukawom; са источне стране: Belom,
Pakle{ticom, Dojkincима; и са северозападне стране са Топлим
Долом. Gostu{ki atar se prostire, gledano
uzvodno уз rekу
Gostu{icу, sa desne strane, odnosno sa leve strane reke, а na jedan
kilometar od lukawskog naseqa: Rudina, тa~nije od Bele vode
(~esme koja се налази pored puta), па навише ка истоку преко Kornetа
до brda Kaliman; даље ка severоистоку preko Lukawskог putа, pa
desno na istoku do Лukawkог suvatа, Kowarnik, Bratkova strana,
Bratkov vrh, Lazarevi jegreci, Krvavе barе, Le}ija, Turskа livadа,
Mutna bara, Dragaqica, Belan, JegÄn, Biqenica, Zanoga, Stra`i{ta,
Sredort, Vilan, Me~kat, Bu~je, Belska reka, Orni~je, Bodin del,
Minica i Skr~a, koja zatvara krug до Беле воде. Катастарска
површина територије Гостуше износи 4.584 ха, 01 ари и 12 м2.*)

___________________________
*) Катастар општине Пирот.
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Геодетска мапа Гостуше и окружења
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Постанак насеља и име села
У недостатку писаних докумената о настанку села, ослонићу се
на тумачења људи од науке, путописаца и на легенде које су ми
испричали људи, а који су их пак чули од својих старијих предака и
које у даљем тексту наводим:
По народном предању село је једно од три најстарија насеља у
пиротском крају, а и име је добило по гостионици која је била на
важном караванском путу између Понишавља и северне Бугарске.
Према тумачењу др Сретена Петровића име села води порекло по
старословенском богу Радгосу*).
„Nedostatak pouzdanih istorijskih, arheolo{kih i drugih
egzaкtnih podataka uputio je pisca da se u pogledu porekla Velike
Lukawe donekle osloni na narodna se}awa i predawe. Ovaj izvor je,
me|utim, veoma nesiguran. Prema ovoj vrsti osnova, seosko poreklo
datira od pre tri stotinе godina, to jest s kraja 17. ili po~etka 18.
вeka. Pouzdanost postojawa okolnih sela, Zavoja, Gostu{e, Bele,
Pokriv{tice i Pokrоvenika, me|utim, utvr|ena је jo{ u 16. вeku
(1576/77. g.). Овај податак посредно упућује на закључак и о постојању
Велике Лукање у средњем веку. Сва наведена села су, наиме, уписана
у џелепкешком попису дажбина из 1576⁄77. године којим се обавезују
да плаћају џелепкешки (овчарски) данак, то јест да на сваких 25 оваца
дају по једну овцу“. 1)
„Gostu{a je planinsko dolinsko selo u dolini Gostu{ke reke
pod Starom planinom , u op{tini Pirot. Zabele`ena je godine 1576 1577, u xelepke{kom spisku, pod dana{wim nazivom (Gostu{a) sa
devet xelepke{kih doma}instava, u kazi [ehir}oj. Naziv, osnovom
Gost (gozd) insinuira poreklo od slovenske re~i gozd ({uma), s
nastavkom na stranoj (vla{ko-rumunskoj) osnovi - u{(a). Naseqe
(selo), dakle, zasnovano u {umskom kraju, u {umi, {to je ina~e u
saglasnosti sa stvarnim prirodno-geografskim crtama sredine“. 2)
По причању Милутина Николића, који је слушао приче старих
мештана из Гостуше, једна верзија гласи овако: Бежећи са својим
породицама од турског зулума, два брата, Града и Горан, кренули су
уз Градашничку реку, па се Града са својом породицом настанио у
Градашницу, а Горан је наставио пут у правцу Висока.
____________________________
*)

Радгост је словенски бог домаћинства односно заштитник куће, укућана и
њиховог напретка.
1)
2)

Вукашин Петровић, Велика Лукања, стр. 6.
Pirotskи zbornik broj 8-9, iz 1979. god. Dr Jovan ]iri}, Naseqa
Poni{avqa - Lu`nice

Gorweg
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Путујући два дана по беспућу, стигао је до места Селишћи дол,
што и само име долини казује (селишћи – селиште) и ту се настанио
поред реке Гостушице. И то време које је Горан провео на путу до
Гостуше рачуна се да је Гостуша млађа од Градашнице, односно само
два дана. Касније се Горан са породицом преселио на место где су
данас фамилије К΄цини, поред извора, на место где је по легенди била
гостионица или менза римске војске.
А прича коју сам ја чуо од старих мештана овог села о постанку
и имену села и појединих места која су везана за име и постанак гласи
овако: дa su se u Gostu{u, be`e}i od тurskog zuluma, doselile ~etiri
porodice iz sela Grada{nice, и то u gorwи deо sela kraj izvora, на
место gde su danas familije K΄cini, na ru{evinе nekada{weg
rimskog vojnog objekta, koji je Rimqanima користио kao neka vrsta
vojni~ke menze, ali se verovatno tu dobro jelo i pilo-gostilo, pa je
prvobitno ime села bilo Gosti-du{a, a kasnije iz tog imena
izvedeno је ime Gostu{a.
У прилог причама мештана иду и називи места која се помињу,
као што непосредно изнад села постоји brdo Nagrad. Ово брдо je
dobilo naziv po остацима утврђења које се налазило на самом врху, а
по легенди ту je bilo utvr|ewe koje je sagradila i koristila рimska
vojska. I danas se mogu na}i ostaci temeqa ovog nekada{weg здања.
Ime je izvedeno iz dve re~i na-grad i danas se zove Nagrad. За brdo
Nagrad veзују се legendе o imenима mesta – Srbenica и Vojni put
(put koji povezuje Nagrad i Srbenicu sa
mestom nekada{we
gostionice), sa selom.

Махале
Село се дели на Горњи крај и Долњи крај. Горњи крај има уже
целине: На-склоп. Копани дол, Чешма на Петријин з’д, К’цино врело
/Неинсћи кладенац, Стара чешма коди Велкови, Горњокрајска
гробишта и Луг у Рекуту, а Долњи крај: Преко реку / Расадарнице,
Шајтини, Милошова порта, Стојинсћи вен’ц, Божинска порта, Дол /
Долци, Масаленсћи кладенац, Топила, Потини. Верзија о постанку
Потине мале гласи овако:
Потина махала је настала тако што су два брата, Пота и Жива,
који су живели где су данас фамилије Живини и Марићини, па
приликом деобе Пота сачини свој дом на месту данашње Потине
махале, а Жива остане тамо где је и данас једна породица Живиних.
Низводно низ реку Гостушицу, у месту званом Река, некада је
била насељена фамилија Загорци.
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Потина мала

Насеље Плоча и фамилије Масаленци

19

Ћосинци, Божинци, Масаленци, Црква и Школа

Шајтини

20

Загорци и Игнатови

Средњи део Долњег краја

21

Марићини и Живини

Горњи крај, Бошкови, Станкови
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Ковинци

Средњи део Горњег краја
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Део Горњег краја поред чесме

Део изнад нове горњокрајске чесме до Насклопа

24

Део Горњег краја са погледом на Равни пут

Потеси
Kornetul, kojи je у поседу familijа [ajtiniх i K’{iniх, a nalazi se
sa leve strane Gostu{ice i grani~i se sa atarom koji pripada
Velikoj Lukawi. Ovo naseqe ima pija}u vodu Seli{}i dol, a tako
se zove i potok koji proti~e pored tog sto~arskog naseqa.
Navi{e prema selu, sa iste strane, nalazi se сточарско
naseqe Ponor, које
је uglavnom у posedу familijа ]osinci,
Mandini, Шајтини, Pardinci i Mari}ini. Ponor se snabdeva pija}om
vodom od ~esme koja je napravqena u sredini naseqa Ponor. Ovo
naseqe je po polo`aju, близини села, kvalitetu zemqi{ta i urbanom
ure|ewu bilo najlep{e poqoprivredno i sto~arsko naseqe.
Dobijalo je na ceni i zna~aju zbog wegove blizine selu. У центру
насеља постоји чесма са два ћунка и неколико камених корита за
напајање стоке.
^e{ta – izvor крај самог пута i voda te~e na drvenu {opku iz
koje voda pada u jedno kameno korito i ide daqe u jedno drveno,
zavisno od broja stoke koja se napajala sa ovog izvora, jer izvor nije
ba{ izda{an, dodavana su po potrebi још dvа od izdubqenog
bukovog stabla. Имање у потесу ^e{tа је углавном у posedу фамилија
Masalenci, Saltir}ini, Ћосинци.
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Ko~manov vrh se nalazi preko puta ^e{te, a posedovale su ga
familije @ivini i Saltir}ini, Ћосинци. Vodom za pi}e su se
snabdevali sa izvora ^e{ta, a stoku su napajali на Малом долу,
dolini koja proti~e izme|u ^e{te i Кочмановог врха.
Bogovica se nalazi navi{e u odnosu na ^e{tu. Bogovica je
bilа u posedu familije Masalenci. Izvor sa koga je zahvatana voda
za pi}e i napajana stoka zove se Радовац, а вода истиче на једну
drvenu {opku i утиче у kamenо koritо и прелива се у друго. Вoda je
hladna i jako питка.
Slatina je u поседу familije Masalenci. Voda u Slatini se
zove isto Slatina. Ima jednu drvenu {opku i dva kamena korita. У
ранијем периоду, kad je bilo vi{e stoke, dodavana su i drvena
korita, a u nedostatku su kopana udubqewa u zemqu – virovi.
***
Brdo iznad
{kolе naziva se Rt, a mesto na kome je
postavqena {kola zove se Jasen. Tu je i izvor vode koja te~e na
drvenu {opku u jedno kameno korito. Sa ovog izvora je zahvataлo
vodu jedan deo sela, {kola i posednici priseline Rt.
Rt su
posedovali Стоћини, [ajtini i \ergovi. Sam vrh iznad {kole se
zove Nagrad и bio је u posedu Du{ana Paunovi}a –Ђерга, фамилије
Стоћини и Шајтини. Воду су захватали и са извора Градска страна.
Levo od Nagrada se odvaja Vojni put, a mesto gde prolazi
Vojni put zove se Korne. Navi{e od Rta nalazi se Srbenica.
Srbenicu su posedovali Sto}ini, K’cini, Ignotovi, Sk’kcovi,
Stavrini. Oni su se snabdevali vodom od izvora zvanog Nakrivin.
Mesto Nakrivin je вероватно dobilo ime po tome {to put koji vodi
do mesta Lu~’c pravi veliku krivinu. Jedan deo puta ide do izvora
Nakrivin. Voda sa izvora ide preko jedne drvene {opke i uti~e u
jedno kameno korito. Preko puta te vode ima velika stena po imenu
Ve{ala. Po pri~awu Desimira Nikoli}a, ova stena pre otprilike
sto godina nije postojala, ve} se odmah od izvora do mesta Ugoru
moglo pre}i pe{ice. Me|utim, prilikom jedne veoma ki{ne jeseni
veliko brdo zemqe se odvojilo od te stene i godinama je ispirano
vodom dok nije postalo ovakvo kakvo je danas. I sva brda u blizini
sela su bila prekrivena debelim orani~nim slojem dok nisu
„opranа“ i postalа tako strma i гола kao danas. Iznad te stene
(Вешала) je mesto Ugoru, gde su bile priseline familije К΄цини.
Levo put nastavqa do mesta zvanog Лучац. Sa leve strane
Lu~ca u jako strmој padinи nalazi се издашан izvor hladne vode po
imenu Zabrex. Zabrex ima nekoliko drvenih korita. Lu~аc su
posedovali: Ignotovi, [ajtini, ^oltini i jo{ nekoliko familijа iz
doweg i gorweg kraja sela. Име је вероватно добио по томе шту су у
ранијем периоду када је било доста оваца, у позну јесен када су стада
напуштала планинске пашњаке, на овом месту домаћини преузимали
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(лучили – одвајали) своје овце и терали у зимовнике ближе селу.
Pri izlazu iz Lu~ca nalazi se jedan krst - miro (Томин гроб) i tri
velika i stara hrasta.
У продужетку према Вртибогу налазе се Рајне зимице, где је
био задружни објекат за чување оваца и плевња и појата фамилије
Џуринци.
Preko puta Lu~ca, u malo ni`em delu, nalazi se Rsin del.
Rsin del su posedovali Bo{kovi.
***
Preko puta, na drugom brdu je Roviwe. Roviwe je verovatno
dobilо ime po velikim jarugama-rovinama. Вe}im delom pripada
familijама Stankoviх i Kalaxijиniх. Pored Roviwa se nalazi
Klac}i put. Klac}i put je skoro у celosti bio u posedu Петра
Пејчића (Pere -popa).
R`i{ta, u posedu familijе Buzini.
Sirmanica, u posedu: Xonini, Bo`inci, Velkovi, Stevanovi,
Bankarevi i Kovinci.
Navi{e uz reku i blizu izvora reke je Modre`. Ovaj deo je
bio u posedu familija Buzini, Kovinci i Raq}inci.
Rsino grmje je bilo u posedu familije Potini i jednim delom
Masalenci i Li~ini.
Sa desne strane reke, po~ev od doweg краја, idu најпре
Wivi{ta, Wivi{ta su bila u posedu familije Potini и Шајтини.
Dowi dubrоvi~ su posedovali Потини, Markovi i Шajtini.
Gorwi dubrоvi~ su posedovali uglavnom Masalenci, a jedan deo i
Mandini.
Rt su posedovale familije Potini i Масаленци –Van~ini.
Ova dva mesta su se snabdevala vodom sa Stubola.
Bu~je i Ravni{te su posedovali Masalenci i Potini.
Vaqeva пadina je bila u posedu familiје [ulenci.
Snabdevali su se vodom sa izvora Vilan.
Zasek је u posedu familijа Шajtini, Шуленци, Џуринци.
Snabdevali su se vodom sa izvora kod K΄ciniх i u [ajtinoм
brani{tу, Вилан.
Sredоrt, familija K΄cini, snabdevali su se vodom iz
obli`weg izvora, koji nije bio ba{ izda{an.
Vilan, familija Masalenci i Dowi vilan, [ulenci.
Snabdevali su se vodom sa vi{e izvora i to: Kamenac, Vilan,
Dowi Kamenac i [ajtino brani{te.
Кукољ је већином у поседу фамилија: Шуленци, Панталејни,
Маџаревци, Живини.
Кривуљице, фамилија Станкови.
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ПЛАНИНА

Livade
Planinом се назива најдаљи и највиши део гостушког атара,
који је највећим делом покривен травом и у том делу је скоро свако
домаћинство имало по неколико ари или хектара ливада. Ту су и
сувати на којима је преко лета напасана стока. Навешћу неколико
потеса на планинском терену који је био у приватном поседу мештана
села, na kojima је koшена travа: Lukanski put, Popu{tavica,
Xidov{tina, Vr, Golema бara, Nova лivada, Del, Пропас, Vrtiбog,
Bislava, Mutna bara, Belan, Rsino grmje, Biqenica, Паница, Zanoga,
Poqane, Stra`i{ta, Глоговица. Na ovim mestima je bila zabrawena
ispa{a stoke od \ur|evdana pa dok se ливаде ne пokose i prikupi
seno. Nepoko{ene livade su bile zabrawene za ispa{u sve do
Bogorodice, posle tog perioda zabrana nije bila na snazi.

Suvati
Чuveno mesto Vrtiбog je prostrana visoravan koja je obrasla
gustom travom a najrasprostraweniji je tip΄c. Ima puno uvala i puno
krti~waka i krtica, nekoliko malih bara, na kojima сe mnogobrojna
stoka напајала vodом. Ima i nekoliko izvora od kojih je jedan na
Великом Vrtibogу, a drugi на Малом
Vrtiбogу – Јербеначки
кладенац. Jedan je blizu Goleme bare.

Јербеначћи кладенац
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Фото поглед на Вртибог
Na Vrtiбogu је napasanо po nekoliko hiqada ovaca pa su
zato
i postojale dve mlekare-barake. Jedna гostu{ka а друга
великолukawska. Na Mutnoj bari je napasana krupna stoka, a uve~e je
gowena na preno}i{te u Le}iju.

Последње стадо на Вртибогу
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Pre Дrugog svetskog rata qudi su davali po nekoliko ovaca
na ~uvawe koje su napasane одвојено од стада која су сачињавале
овце од неколико сеоских газдинстава, i mu`ene su za potrebe
mlekarа које су биле у власништву трговаца који су производили
качкаваљ и продавали га широм Европе и света. Taj vid davawа
ovaca zvao se }esim. Од добијене надокнаде seqaci su pla}ali
dr`avi nadoknadu za ispa{u svoje stoke na dr`avnom delu suvata
који је у то време даван у закуп трговцима (naknada за испашу се
zvala utrina), а уколико би нешто преостало, исплата им је вршена у
новцу или у роби – качкаваљем. Utrinu su pla}alа samo ona
doma}instva ~ije su ovce napasane na dr`avnom и закупљеном
suvatu.
Касније су сувати предати задругама на управљање, па је
утрина плаћана њима.
Mutna бara је суват на већој висини од Вртибога, и има
неколико увала које скоро преко целе године задржавају воду од
отопљеног снега и кишнице. Ове баре је стока приликом доласка на
појило мутила и вероватно ово место по изгледу ових бара је добило
назив Мутна бара.
Белан – суват изнад Рсиног грмја. Овај суват су користили и
мештани Завоја за испашу стоке.

Називи места ( микротопоними)
Аврамово лицé – шума.
Антина њива – њива.
Антино браниште – шума.
Асаница, нов. Осаница – ливаде.
Баба Велино кладенче (у Реку) – (в.Велин кладенац).
Бабава гувна / Бабова гувна, рет. Бабина гувна – њиве.
Бабаљивица – поток
Бабаљин дол – поток („низ Бабаљивицу“).
Бавка – њиве.
Бадијина браништа – шума.
Бадијина чука – ливаде.
Бајина ливада – ливаде, шума.
Балабанов брег – ливаде.
Балабановска њива (у Зад-склоп) – њиве.
Бараката у Вртибог (у Мутну бару) – пашњак. Сабирни центар
за млеко.
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Поглед на Рт, Чешту, Боговицу, Слатину, Мурђину чуку, Калиман
Бела ровина (Гос, ВЛк) – шума, урвина.
Белан – суват.
Белансћи дол – поток
Биг΄р - извор, шума.
Бигровиште – шума, венци стена, извори.
Биљеница – ливаде.
Боговица – њиве.
Бодин дел – њиве.
Бодино(во) браниште – шума
Браткова страна – пашњак, клека.
Булувансћи дол – поток.
Бучје – шума, њиве.
Вагул – ливаде, извор (у малој долини).
Валође – њиве.
Велин кладенац (у Реку) – баште, њиве, извор (испод Велине
њиве).
Велина њива (кам Лукању) – њиве.
Велина њива (испод Крне у Кукољ) – њиве.
Величково крајиште, рет. Јеличково крајиште – њиве.3)
Велков дол – извор, долина.
Венци – венци стена.
Вешала – венци стена.
Вилан – њиве, пашњак. („Има горњи и долњи“).
Влча бара – њиве. („На преседлинуту стално мињују курјаци“).
___________________
3)
Драгољуб Златковић, Пиротски зборник 23–24, Пирот, 1998, стр. 200.
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Војни пут – пут; археолошко налазиште. По легенди, ту је
пролазила војска од На-града до гостионице у селу близу К΄циног
врела.
Воловарник (у Дигнојницу) – пландиште за радне волове.
Воћњак (у Копани дол) – пашњак, воћњак.
Врелó – врело, шума.
Врли брег – пашњак.
Вртибог – суват. Дели се на Овамњи вртибог / Големи вртибог
(Голема бара, Ручка чука, Дувће), („и све до Лукансћи и Белсћи сават“)
и Тамњи вртибог / Мали вртибог („Мандина ливада, и кам Мутну бару
равницата“).
Вртоп (у Понор) – њиве.
Вртћина орница – шума, ливаде.
Вр – голет, пашњак, ливаде.
Гавран дол – поток, честар.
Главшин вир – вир (где се улива Рапетсћи дол у Гостушку реку).
Удавио се Главша.
Глоговица – њиве.
Глождак – честар (претежно под глогом).
Глоџје – честар (под глогом).
Гњидавац - њиве, млаке, поток, баште. („Гмичка вода, гњидаво
место“).
Голема бара – ливаде, суват.
Големи вртоп – в. Вртибог.
Големо лице – њиве, шума.
Гора – в. У–гору.
Горњи брод (испод Пучиваљће) – газ на Гостушици.
Гостушка занога – ливаде, извор, два мала језера.
Гостушка река – в. Река.
Гостушћи говедарник (у Лећију) – место где пландују говеда.
Градиште – њиве, ливаде.
Грацка страна – извор (изнад На-град), голет, пашњак.
Грбавица – њиве, шума, голет.
Грљин рт (у Сирманицу) – њиве. 4)
Грујин вр (ТД.Гос) – ливаде.
Грујин рт – њиве.
Грчка лежишта – пашњак. („Там биле црновлнсће колибе“).
Дел - ливаде на ободу сувата.
Делнице – ливаде. („Лежу говеда, селсћи воловарник“).
Дићин рт (кам Белу) – ливаде.
Дисадзи – в. Тисадзи – ливаде.
Длбока падина – ливаде.
Длбоћи дол – шума, поток.
_____________________
4)
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Длга њива – њиве.
Долњи дубрович – њиве.
Долњи брод испод Клацћи пут (коди Гњидавац) – газ преко
Гостушице.
Дрење – њиве, шума.

Поглед на Дубрович, Рт, Глоговицу, Сирманички врх
Дубрович /Добравич, рет. Добравич – њиве, виногради.
Дувће– бездан у реону Вртибога у ували. („Има и десетина“).
Душћеница – њиве. Трагови водовода из давног времена
(„голема плоча тамо куде цевката мињује. Прале жене влну на това
место, па димило и излазило кроз цевкуту од онуј страну, ч΄к у
Србеницу“).
Ђуринсћи дол – поток (испод Србенице).
Забреџ - шума, извор, поток.
Завојско језеро /Језеро (у гостушку Заногу) (Зав.Гос) – в. Језеро.
Загорсће њиве – њиве, воћњаци.
Зад-склоп – стене, камењар, голет, њиве. („Од Склоп па
натам“).
Занога (Зав, Гос) – ливаде, пашњак.
Запот /Запад, рет. Запод – њиве. („На Запот“).
Засек – њиве.
Зимњак – ливаде, шума.
Змијев΄ц – камењар, њиве, шума, извор.
Из-гору – в. У–гору.
Извор (у Реку) - извор.
Искар (у Магарицу) – ливаде.
Јаворје – ливаде.
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Јанкулица /Јанколица – баште, воденице.
Јаришор – в. Јеришор.
Јарћина ливада – ливаде.5)
Језеро (у Заногу/ Завојско језеро - две вртаче, повремено дуже
под водом. Језеро има 200 м2 и Мало језеро око 60 м2. Језеро „храни“
један извор тако да је неких година непрекидно под водом, иначе је
плитко.
Јеличково крајиште (изнад Кочман вр΄)– в. Величково крајиште.
Јелско крајиште – шума, ливаде.
Јербаначћи кладенац – ливаде, пашњак, извор, уређено
појило.
Јеремијсћи крс (у Равниште) – њиве.
Јеришор / Јаришор – пашњак, шума, клека.
Јовановачка река, рет. Ваничка река (од Клацћи пут до Насклоп) - део потока који прераста у Гостушицу, дужине око пола
километра све до самог села. („Низ Клацћи пут па до село тај вода је
Јовановачка вода, а у село па надоле је Река“).
Јованичово шумје (коди Орничје) – честар.
Јовћин пут (кам Модреж) – пут ка Модрежу и Белану.
Калеина бачија /Колеина бачија – њиве.
Калеина река – шума.
Калеино лежиште – шума.
Калиман – шума, голет.
Каменац (Гос, Зав) – извор, уређено појило, шума, пашњак.
Кладенац у Заногу – извор (који „храни“ Језеро).
Кладенац у Орлово дупе - извор.
Кладенци (испод Магарицу) – ливаде, голет. („Ама нема
никакви кладенци, никаква вода“).
Клацћи пут – пут ка Сирманици.
Клокочев дол - извор, поток.
Кљокотиш – извор. („Водата како извира она само вреви кљоккљок-кљок, кљокче“).
Ковачица – шума.
Ковинска ливада (у Горњи вагул) – ливаде.
Кокошев дол (Зав, Гос) - честар на међи према Завоју.
Колчин трап (у Меџу планину) (Гос, Дој) – клека, пашњак.
Копани дол, рет. Укопани дол – голет, пашњак.
Корита – ливаде, шума.
Корне – њиве, голет, археолошке ископине.
Корнетул (испод Понорску мртвину) – њиве.
Котлинсћи дол – извор, поток.6)
Котлиње – њиве, пашњак.
______________________
5)

6)
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Кочман-вр – њиве, пашњак.
Кошариште – њиве.
Крајиште – њиве.
Крајиште (у Понор) – њиве, оброк.
Крваве баре – пашњак, клека. Према предању, по једној
верзији место је добило име по крвавој бици орлова са другим
великим птицама, па је било сво у крви, а по другој верзији одиграла
се крвава битка у којој су хајдуци побили много Турака.
Кржаново лице /Кржљаново лице - пашњак, пећина.
Крива бара – ливаде.
Кривин - в. На-кривин – извор.
Кривуљице– њиве.
Крне (у Кукољ) – извор.
Кртиње – ливаде.
Кртица – њиве.
Кршје – шума.
Кукла – стена („у Меџу-планин“).
Кукољ /Кукој – њиве. („Имамо појату на Кукој“).
Кукојсћи дол /Кукољсћи дол – поток, шума.
Кула – стена (висине 8, дужине 6, а ширине 2 метра). („Као
подвукло се малко, као самотворна кула“).
К΄цина њива – њива. Према предању, у земљи се налази црква
са великим котловима пуним сребра и злата.
Лазарови јегреци – пашњак, клека.
Лалин дол (зади Грбавицу) – њиве, пашњак, извор, поток („од
Стубол“).
Латиновац (кам белско) – извор, ливаде.
Латинска воденица (у Градиште) – шума. По предању, а и по
ископинама, било је насеље.
Латинска чука – стене. („Венч΄к, дздурине, биле зграде испод
поткапчину, била латинска воденица, малко место“).
Латинсћи пут – пут (према предању а и траговима њим су
Латини прелазили преко Вртибога). („Од Пиљ, па преко Вагул и
Џидовштину у Шемшеницу, и у луканско кам Лукању, и слази на
Лукансћи пут“).
Лењивац – извор. („Вода у Кривуљице“).
Лећија – пашњак, извориште, појило, пралиште. („Црновлнсће
колибе, дздуринете си седејоше“).
Лесичи дол – извор, поток, шума.
Лица – шума.7)
Локва – пашњак. Део Калимана где се сакупља вода од
падавина.
____________________________

7)

Исто, стр. 204.
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Лука – њиве.
Лукањсћи пут – голет (преко кога иде лукањски пут ка
Вртибогу). („Оди Преседлину до Лукансће ливаде нади Белско
врело“).
Луч΄ц – њиве.
Магарица – ливаде
Мала шумка (над Лалин дол) – њиве.
Мали вр – ливаде.
Мали дол (код Чешту) – ливаде, извор.
Марићине појате – ливаде.
Мечкат (испод Бучје) (Зав, Гос) - њиве, извор.
Мечћин дол – пашњак, шума.
Меџа планина – клека, пашњак, извор.
Меџу потоци – место где се састају Белансћи дол и
Шундадерица и где почиње Река.
Миличева падина, рет. Милочева падина – ливаде.
Мелетиновац / Милетиновац/Милутиновац – извор (у Ровињу).
Миница – њиве.
Млзарник – измузиште (близу млекаре у Вртибогу).
Модреж – ливаде, шума.
Мртвината – шума.
Мурђин вртоп – ливаде.
Мурђина чука (у Слатину) – њиве, шума.
Мутна бара – суват.
На Вртибог дувћете – в. Дувће.
На-кривин – водопој, шума.
На-град – њиве, камењар, археолошко налазиште. („Идем Одград; ене га Под–град“).
Нади вен΄ц (у Ковачицу) – шума.
На(д)–склоп – венци стена (изнад горњег краја села и део села
на каменим плочама).
Нинчина падина – ливаде.
Нинчов камик – стена.
Нова ливада – ливаде.8)
Њивишта – њиве.
Овамња сирманица – њиве.
Овамњи модреж – ливаде.
Од-град – („Од-град слазили низ Војни пут војници“), (в. Наград).
Околчеста орница – шума, њиве.
Опаљенци (у Вилан) – њиве, извор (у живој букви).
Орла - ливаде, извор. („Идем на – Орла; идем из – Орла“).
Орлово дупе – врх масива, шума, извор.
____________________________
8)
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Орничје – њиве.
Осаница – в. Асаница.
Остра турла (испод Стражиште) – шума, купасто брдо.
Павитје (кам Корне горњекрајско) – њиве.
Пажарица – ливаде, честар.
Паница (у Рсино грмје) – ливаде.
Петкова валуга – њиве.
Петлов камик (ВЛк, Гос) – стена. („Меџу Драгаљицу и Петлов
камик чистина како-год копито“).
Пешчев вртоп – ливаде.
Плочје /Плочак (кам Корне) – голет, стене.
Пољане – ливаде, шума.
Понор – њиве, воћњаци, баште, извор воде. Велика група
сабијених појата, сточарско насеље.
Понорска мртвина – шума.
Попово гувно – (испод Дубрович) - њиве.
Попушчевица – ливаде.
Почуваљће – в. Пучуваљће.
Преко-гору – в. У-гору.
Преседлина – њиве, пашњак, шуме, голет. („У Влчу бару преко
Преседлину не мож да мине д΄н а да не мине курјак“).
Пресечек – извор.
Прескакалиште – више места у атару где преко седла прелазе
курјаци. („Куде је преседлина, па мињују курјаци, кажемо
прескакалиште или примочиште, на више места има“).
Преслап – њиве.
Прлашково лице – шума, честар.
Пропас – ливаде, бездан. („Преко туј рупу препречу гору, па
трњак, да не упадне стока“). Тамо је, према предању, страдао
заљубљени9) пар. („Волели се момче и девојче. Она носила жлтице
ред на гушу. Како да у тргне кам њега, она падне у рупу и изгуби се, и
нема девојћа. И после неколко године ли, помалко ли, повише
ли,излезне на Белско врело ред жлтице на перчин и падне на жену,
која је точила воду у кот’л. И жена се удзвери. И после родитељи
познали, видели да је од њину черку. Може би да су имали
несугласицу с момчето па он тел да у гурне, а она повуче и њега. И од
њега нашли некак’в знак. Причаше Рада Велков, он је девесто
друго“. Љубинка Цолић, 1933. и Вукашин Цолић, 1930).
Пропашка падина – ливаде.
Пропашка рупа – в. Пропас,
Пундин рт (у Понор) – пашњак, њиве.
Пучовалсћи дол / Пучувалсћи дол – поток, крш.
_____________________
9)

Исто, стр. 206.
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Пучуваљће /Пучувалће / Пучовалће, рет. Почуваљће – њиве,
ливаде, извор, чесма, део пута за Сирманицу.
Равин жљеб – ливаде.
Равни пут– пут, њиве, честар.
Равниште (куде је Јеремисћи крс) – њиве.
Ра(ј)не зимнице / Рајина падина – ливаде, пашњак.
Радов вртоп – ливаде.
Радовац – њиве. („И чешмица-шоборка“).
Радово лице –њиве.
Радичов – алође / Радичово валође - њиве.
Раљћинсће воденице – баште, воденице.
Рапет – њиве.
Рапетско крајиште – шума.
Рапетсћи дол - шума.
Расадник / Расадарник / Расаднице – воћњаци, голет. („Топло,
ниско, ни јед΄н ветар га не дува, добро за леје. Жене леје правиле,
земљовито било“).
Ратћино кладенче (у Широку падину) – извор.
Река(та), рет. Гостушка река - име за Гостушицу у Гостуши, која
извире у Нинчовом камику испод Радовог лица.
Ржиште – њиве.
Рид – ливаде. („У Вртибог“).
Ровиње – њиве, честар.
Рсин дел (код Луку) – њиве.
Рсин дол – газ на реци, честар.
Рсино грмје – ливаде, шума, сточарско насеље.
Рт – њиве.10)
Рупа у Градиште (у Лица) – в.Шајтини зевници.
Рункул – шума.
Ручка чука, рет. Уручка чука – пашњак, ливаде (на врху у
Вртибогу).
Сават – в. Вртибог.
Свинак – честар, крш. Име по свинаку, ситном грабу.
Селишћи дол – њиве, шума, извор, поток.
Сирманица – њиве, ливаде, шума.
Сирманичко крајиште – њиве, шума.
Сирманичка страна – шума.
Сирманичко ровиње – ливаде, њиве, шума, воћњаци.
Сирманичћи вр – шума, голет, пашњак.
Склоп – в. На-склоп.
Скрча (ВЛк, Гос) – шума, крш.
Слатина – њиве, ливаде, баште, извор.
Сорличко лице – шума.
____________________
10)
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Србеница – њиве, археолошко налазиште.
Средорт(је) – њиве.
Сталћина орница – њиве.
Станково гувно (у Лица коди Зевници) – честар. Било некада
гумно Станкових.
Станци (под На-град, изнад Дол) – место где се спајају два
потока.
Стојанова бара – пашњак, њиве.
Станулов трап (Гос) /Станулов трап (ВЛк, Гос) – њиве, ливаде.
Страната (над Сирманицу) – в. Сирманичка страна.
Стражишта / Страиште – њиве, пашњаци, голет, ливаде. Део
Стражишта је малолукањско црквено земљиште које су поделили
међусобно Малолукањци и зову га Глоговица, а Гостушани
Глоговицом зову место испод Стражишта.
Студен΄ц (у Белан) – извор (најхладније воде у атару, око 5о C).
(„На Шијак водата“).
Стубол – извор, пашњаци.
Суварје – шума, ливаде.
Суви дол, рет. Суидол – ливаде, шума.
Такоина падина – шума.
Тамња сирманица – в. Сирманица, њиве, ливаде, шума.11)
Тамњи модреж – в. Модреж.
Тисадзи / Дисадзи – честар. Путеви при спајању праве троугао
и подсећају на ногавице панталона.
Томин гроб – њиве, пашњак. Ископане људске кости великих
димензија поред самог оброка.
Тошина њива – њиве, воћњаци.
Трите круше (изнади Србеницу) – оброк Мали спасовдан и три
записа крушке.
Тричков кладенац – извор.
Трница (коди Шип΄чје) – њиве.
Турла (нади Србеницу) - њиве, шума. Брдо купастог облика.
Турлак – њиве, шума.
Турло – честар. Брдо у виду стога.
Турска ливада – ливаде, пашњак.
Ћирћин вен΄ц ( у Лица) – венац стена.
Ћирћин дол – шума. Доњи део Кукојског дола одн. потока.
Ћитка – део Кртиња, ливаде, њиве.
Ћопиница, рет. Ћопин чивлик / Ћопеница – ливаде, баште,
воћњаци. Део овчарског насеља у Понору.
Ћосине њиве (испод Рункул) – њиве, шума.
У-гору – шума, ливаде. („Преко-гору минемо; из-гору иде“).
У мртвинуту кладенац – извор. („Има там шоборка“).
____________________
11)

Исто, стр. 208.
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Уз пучоваљће / Уз пучуваљће – њиве. Део пута за Модреж.
Ујов камик – стена. („И на њу чучуљћа како онаја работа када
се дигне“).
У-кривин водата – извор у На-кривин.
Укопани дол – в. Копани дол.
Уручка чука – в. Ручка чука.
Церје – њиве, шума.
Цећина воденица – шума, поток. („Од Станци, и бигровишта“).
Црвена ливада – ливаде.
Црновлнсће колибе (у Турску ливаду) – ливада. Некадашње
станиште номада „Црновлнаца“.
Челебијин брег, рет. Челадијин брег / Челедијин брег – ливаде.
(Окре Пропас).
Чешта – њиве, шума.
Чуће – ливаде.
Џидовштина – ливаде.
Џуринсћи вен΄ц – венац стена.12)
Шајтини зевници / Шајтин зевник (у Лица) – честар, венци стена
(са пећинама у којима има сталагмита и сталактита). („Виси како виме
на краву, а одоздоле како свече, и стално капе по малко вода.Кад је
ћиша, завлачило се, колко собата има једна просторија, а има и
понатам“).
Шип’чје – ливаде, шума.
Широка падина – ливаде, извор, поток („и вода од Меџу потоци
до Болувансћи дол“).
Широћи рт – пашњак
Шљегарник – ливаде, шума, пашњак.
Шопка (изнад Арбаначћи кладенац) – извор. („Вода за старуту
бараку“).
Шундадерица – почетни ток Гостушице. 13)

Значајна места и легенде о њима
Грујин врх
Када је Свети Ђорђије командовао животињама где да иду у
лов, вукови су се ноћу окупљали на врх брда око старог сасушеног
храста и урликали јако.
Слушао то чобан Груја и реши да се попне на тај храст да види
и чује што то вукови урличу.
Кад вукови ноћу заурличу, дође Свети Ђорђије и шаље их да
иду у лов: „Тамо је овца ухваћена у грм, иди једи...“
_____________________
12)
13)
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Један од вукова је био осакаћен у предњу ногу. Био је некада
ухваћен у гвожђа. Он упита Светог Ђорђија: „Шта ћеш са мном?“ „За
тебе јесте месо у храст. Започни и полако гризи да падне храст и
поједи тог човека.“
Чобан Груја је то разумео и поче да мисли како да се спасе.
Биће борба ту. И лепо он имао три кера. Нису били на велику даљину.
Он позове своје керове и они се јаве на његов глас. Када види да вук
гризе храст и на храсту Груја, њих троје скоче и растргну вука. Груја
оде својој стоци.
Друге године он оде на то место да напаса овце. Опанци му се
покидали, прсти му вире. Крај храста нађе распаднутог вука. Из коже
вири кост. Груја узвикне: „Е, ти си мене хтео да уништиш, а ја сам тебе
победио!“ И шутне ногом у ту кост и убоде ногу. Од тога добије
отровање и умре.
По тој причи се Грујин врх зове и данас. 14)

Propas
Propas je највероватније dobio ime по јами која се налази на
isto~noj strani Sirmani~kog vrha. Postoji pri~a da je u tу jamу
upala neka devojka i da su wene kike prona|ene u Belи. Navodno su
iza{le na Бelsko vrelo, {to nije neverovatno. Ova jama je bila dugo
godina stani{te ~avke (Corvus monedula), koja je posledwih godina
dvadesetog veka iz nepoznatih razloga nestala. Ova jama je kra{ko
udubqewe koje nije dovoqno ispitano. Обично је прилаз јами био
ограђен да не би стока или неко ко не познаје довољно то место, упао
у њу.

Равно бучје
Равно бучје je bilo mesto stalnog sukoba izme|u stanovnika
Gostu{e i Dojkinaca, a oko ispa{е stoke. Pa je tako neposredno pre
Drugog svetskog rata do{lo i do ozbiqnog sukoba, koji se zavr{io
sa jednom `rtvom na дojkina~koj strani i sa nekoliko povre|enih.
Posle sukoba je izorana jedna brazda koja je predstavqala granicu
izme|u dva suvata, a ~iji je trag био видљив do skora{wih dana.

Krvavе barе
Krvavе barе se nalaze na nadmorskoj visini od 1810 m. Po
legendi, Кrvava bara je dobila ime po krvi koja je prolivena u bici
koja se vodila na tom mestu izme|u Turaka i хajduka, a koju je
predvodio hajduk Stojan -Кољибаша iz Oreovice.
_____________________
14)

Нада Галат, Народ још приповеда, Београд,1977, стр. 78.
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U lokvi –bari je voda црвена па се сматра да је то боја од
prolivene krvi. Ali to je verovatno samo по legendи, istina je u
tome да je bara crvena od zemqe koja je crvenе боје ili од algи koje
daju vodi црвену боју.

[ajtin zevnik
Pe}ina koja se nalazi na strmom delu Glogovice na oko 1400 m
nadmorske visine, a kojа je okrenutа na istok prema Sirmanici u
mestu zvanom Malo лice. Po kazivawu Desimira Nikoli}a, ime
[ajtin zevnik (podrum) je dobila po tome {to su neke od porodica iz
familije [ajtini ~uvalе namirnice u hladu, ili ih криле od raznih
osvaja~a, a u na{em kraju se namirnice ~uvaju u zevnikу, odnosno
podrumу, pa je verovatno po tome dobila ime [ajtin zevnik.

Belans}i dol
Belans}i dol je dolina koja je sa~iwena od izvora у подножју
vrha Belan i ostalih izvora koji чине mali potok, koji ne presu{uje
~itave godine, ali u letwem periodu malo stagnira. Potok, kao svi
ostali potoci, stim {to je za ovaj potok vezana jedna legenda, koja
je, naravno, samo legenda, a stvorena je iz ovih razloga: Belanskи
doл, u delu sto~arskog naseqa Rsino гrmje, тече преко камених плоча
које су издубљене, а удубљења по облику и распореду асоцирају na
kowske kopite, a jedno ve}e udubqewe na kowsku zadwicu.
Verovatno je to neko prepoznao i deci ispri~ao pri~u o Kraqevi}у
Marku i wegovom [arcu. Kao da je navodno Kraqevi} Marko si{ao
tom dolinom, gde su kopite wegovog [arca napravile ova udubqewa
i u jednom trenutku se [arac okliznuo i zadwim delom направио
udubqewe налик на коњску задњицу. Ова удубљења су служила
женама са оближњег сточарског насеља за прање веша, вуне и
осталог, а деца су се у току летњих месеци у њима расхлађивала.

Братков врх
По легенди, за време Турака, два брата су заједно хајдуковала,
и једног дана један од браће је пекао овна на ражњу у месту Јеришор,
док се други брат на врху тукао са Турцима. Када је овај брат који се
тукао са Турцима погинуо, други хајдуци су повикали ономе што је
пекао овна: „΄Ајде, бре, мани овнатога, брат ти пођину горе на вр΄ат“.
Од тога дана се овај врх зове Братков врх.
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Izvor vode Vilan
По легенди, у турско доба крај tog izvora је prolazila turska
vojska i tu stala da se odmori, расхлади i наpije vode. Kako se voda
dopala turskom agi, koji je vodio tu vojsku, kad su do{li u selo i тu
ulogorili, on je zahtevao da mu me{tani donose vodu sa izvora
Vilan, ali da je tako brzo donesu da bude hladna i sve`a kao na
samom izvoru. Kako je u to vreme bilo neizvodqivo da se agi
udovoqi, me{tani su pribegli lukavstvu i umesto sa Вilana zahvate
vodu sa izvora u mestu Kukoq, i celim putem su kvasili burad
vodom. Kad je aga pio tu vodu, izgovarao je: „Вилан па вилан“, ne
znaju}i da je obmanut. I danas se ~esto izgovara: „Вилан па вилан“.

Култна места, извори и објекти
Оброци
Глоговица - оброк Свети Илија ( „износе Пулћини / Пундини,
Шулеини и К’цини“). Дубрович - има два крста.

Свети Илија
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На Горњем дубровичу је крст Света Петка Трнова и запис цер.
Кrst se nalazi na brdu iznad Dubrovi~a, ta~nije u mestu zvanom Rt.
Nekada je tu bio veliki hrast koji je imao u svom stablu veliku rupu
u koju је moglо da se smestи pet osobа, ali kako je ostario, polako se
jedna po jedna grana lomila. Јednom prilikom је udario i grom i
skoro ga prepolovio. Tako je taj hrast u svojoj dubokoj starosti
nestao. Krst i dan-danas stoji na svom mestu. Nekad su me{tani
Дoqweg kraja izilazili na taj krst, a uo~i nekih verskih praznika
i u vreme no{ewa litija, prolazilo se kraj wega i i{lo na slede}i.
Mesto pored krsta je bilo, a i danas je na meti traga~a na zakopano
blago, a teren oko krsta i mesta oko nekada{weg hrasta je oduvek
prekopavano. „Велкови клали јагне за Свету Петку Трнову, кој оче и
кој је жељан изнесе колач, и ручају по тријес до четирес човека;
Масаленци излезну обавезно, излезне народ и из Горњи и из Долњи
крај, али не излезну сви.“
Други крст је Јеремисћи крст на Ржиште, „там излази цело
село, и кој је колачар коље јагње за молитву и изнесе малко повише
рећију него друђи“, и запис (два цера). Тихомир Р. Ђорђевић,
боравећи у пиротском крају 1897. године, у својим белешкама о
ОБРОЦИМА, записао је и следеће: „У Гостуши је оброк Пророк
Јеремија. Овај је оброк по казивању мештана 160 година стар, али ја
не имађах када видети га. На Св. Јеремију (1. маја ) коље се овца
чиста (да није саката) овца јаловица, беле боје, коју купује село. Овца
се у котлу скува. Ово скувано јело зове се молитва. Сви сељани месе
тог дана колач и кувају пшеницу, па и то доносе код оброка. — Поп
очита молитву и исече колаче, а награда му је за то кожа од заклане
овце. – После овога сваки домаћин узима по један чанак молитве и
носи кући. Сва чељад затопи поједан залогај хлеба у молитви и поједе.
Овај се обичај зове клање молитве, а врши се после подне.
Прича се да је овај оброк подигнут кад су некад биле гладне
године.
Оброци су на многим местима где нема цркава замењивали
цркве. Ту су свештеници секли колаче о славама, причешћивали људе
готовим причешћем итд.“
На месту Калиман (у Локви) – два оброка један поред другог,
мањи и већи, један за Блађи петак, а други за Светог Илију, када се
на том месту коље молитва. („На преседлинуту излазе сви Понорци –
Ћосинци, Пардинци, Јорчини, Масалеинци, износи се на Свети Јован
Биљобер на обата крста, износимо колач и јело“.) Крајиште – оброк
Свети Ћирик („износе сви Понорци“). Мурђина чука – запис крушка.
Свети Илија у Сирманици – оброк („до Ковинсће појате крс, задужбина
Љубомира Павловића, излазе повише Горњокрајци“).
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Свети Кирик
Србеница - оброк Пантале („миро јаблан, износи цело село“).
Томин гроб / Рсин дел Трите круше (на Турлу) – оброк Мали
спасовден и запис три крушке.
Лековити извори: према народном веровању лековити извори
су Лековна вода на Клацћи пут испод Иђину њиву – („ћипи вода“),
Лукá – („кладенци, ћипи вода“),
Гњидавац – („и там ћипи водата),
Велин кладенац (у Реку над Велину њиву), сматра се да је
најлековитији.
Нечиста места: Гњидавац – („коњ чорапес до сам пут стоји“);
Копани дол – („нади Копани дол нади путат ночу у глуво доба
самовиле играју, крила имају“).

Crkva Svети Jovan Krstiteq
У недостатку поузданих података о времену и начину градње
цркве, ослонићу се на податке које сам чуо и прибележио од старих
мештана. Један податак сам чуо од Борисава Влатковића (1920.) и
Часлава Панића (1924.), да је она саграђена 1112. године и била је
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покривена каменим плочама. А по легенди, коју сам чуо од моје мајке
Милеве, прва ideja o izgradwi crkve bila je da se ona izgradi na
brdu Nagrad.

Црква Свети Јован Крститељ
Me|utim, kada je po~elo sa gradwom, doga|ale su se neke
neobja{wive stvari. Naime, kad je po~elo sa gradwom, doga}alo se
da {to majstori u toku dana саграде, neka sila u toku no}i sav
materijal preseli na dana{we mestо. Posle nekoliko poku{aja da
se crkva izgradi na brdu Nagrad, izgra|ena је na dana{wem mestu.
U kwizi Pirot i okolina u spisima savremenika od 15. do
po~etka 20. veka, priredila i izabrala dr Borislava Lili}, Pirot
1994. god. (Milan S. An}elkovi}, Crkva, organizacija, manastiri,
str. 208), podaci dati prema popisu iz 1899. godине, између осталог
пише:
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...„Gostu{ka parohija сastoji se iz ~etiri sela: Gostu{e od
112 domova, Velike Lukawe od 70 domova, M. Lukawe 70 domova i
Bele 18 domova. Cela parohija ima 211 domova i 1974 du{e.
Parohijska crkva je hram Sv. Jovana Krstiteqa u Гostu{i i Sv.
Nikole u Beli. Prva je obnovqena na starim zidinama 1835. a druga
1854. godine. Nema paroha, a opslu`uje ju paroh zavojski, Manojlо
Nen~ovi}, sve{tenik.“
На вратима цркве урезана је година 1867. Вероватно је и тај
датум у вези са обнављањем цркве. Друга обнова цркве је уследила
1938. године када је замењен кров и уместо камених плоча покривена
је црепом.
Crkva je imala i svoj zvonik, koji je bio ozidan kamenom i
pokriven kamenim plo~ama. Kasnije se zvonik sru{io, ali u doba
komunizma nije mogаo da bude обновљен, pa su zvone postavqene na
tavanu crkvene terase.
У књизи Пописи и шематизам у пиротском округу од 1879. до
1914. године, Љубодраг Поповића, издавач Историјски архив у Пироту,
2010. године, пронашао сам да су у гостушкој парохији од 1879. до
1914. године радили следећи свештеници: Атанасије Џуновић од
1888. до 1889. године; Димитрије Николић од 1890. до 1897. године;
Костадин Поповић 1899. и 1900. године; Василије Станковић од 1902
до 1912. године; Љубомир Момчиловић 1914. године.
Negde pre potapawa Zavoja izgra|en je crkvenи dom za
stanovawe sve{tenika i wegove porodice. Prvi stanovnik ove ku}e
je bio mladi pop @iворад sa suprugom, i nakon potapawa Zavoja
doselio se pop Milorad sa porodicom, затим свештеник Митић
Blagojе sa suprugom. Задњих година службу је повремено обављао
поп Зоран. Кров ове зграде последњих година је почео да прокишњава
и на крају је пао, па је зграда више неупотребљива.
По причању мештана који су учествовали у изградњи црквеног
дома у дворишту цркве налазили су људске лобање и остале кости,
што се претпоставља да је на том месту у давна времена било гробље
или су у dvori{tu crkve сахрањивани свештеници. Пре почетка
Другог светског рата на службу је дошао извесни поп Гурија, који је био
по пореклу Рус, како се касније испоставило да је пребегао из Русије
зато што се није слагао са ондашњим режимом, а кога су за време
Другог светског рата због сарадње са окупатором убили партизани,
мештани су га сахранили у дворишту цркве. (Часлав Панић, Гостуша
1924.год.). (О самом стрељању биће речи у одељку Други светски рат
– Сећање Стратимира Мадића).
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Grobqa
Gostu{a ima dva grobqa, verovatno iz prakti~nih razloga.
Jedan od razloga je што se selo prоstire na oko dva kilometra
uzvodno уз rekу Gostu{icу. Дrugi je што nije bilo pogodnog mesta za
jedno grobqe jer je selo imalo preko hiqadu stanovnika. A tre}i
razlog je {to je selo i teritorijalno podeqeno na dva dela pa je
verovatno to re{ewe bilo najcelishodnije.
Jedno je na ulazу u selo, drugo na sredini izme|u Дoweg i
Гorweg kraja.
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II ДЕО
ПРИРОДНА СРЕДИНА

Klima
Klimatsko obele`je ovoga kraja nosи sve odlike klime
Pirota i okoline. I prema nalazu Miodraga P. ]iri}a, u kwizi
„Pirot“, Sloboda 1967, str. 25, ona je umereno-kontinentalna sa
vla`nim i prijatnim prole}ima, toplim letima, blagim i dugim
jesenima i hladnim zimama. Padavine su dosta siroma{ne u toku
godine, sem u zimskom periodu, kada su izra`enije naro~ito u
planinskim predelima gde sne`ni pokriva~ mo`e da dostigne i
visinu od dva metra. Zbog velikog snega i dugog topqewa zima mo`e
da se prote`e i nа pet meseci, {to obi~no skra}uje trajawe prole}a.
Padavine u obliku ki{e ima najvi{e u maju, junu i oktobru. Izrazito
su{nih godina ima, ali srazmerno ih je mawe od ki{nih, koje veoma
mnogo umawuju prinose kako u qudskoj tako i u sto~noj hrani.
Vi{egodi{wi prosek padavina meren u Meteorolo{koj stanici
Osnovne {kole u Velikoj Lukawi iznosi 619 litara na kvadratni
metar. U toku leta i jeseni u ovoj kotlini temperatura je prili~no
visoka, {to povoqno uti~e na sazrevawe svih vrsta plodova na
kulturama koje se ovde gaje, a one su iste kao i у svim drugim
kontinentalnim podru~jima: p{enica, kukuruz, je~am, ovas, sve vrste
povr}a, vo}a i drugo.
Poznati vetrovi u ovom kraju su kriv’c ili ko{ava, ju`ni
vetar iли dolwak i severozapadni vetar koji je najja~i i vremenski
najdu`e duva. Me|utim, udarna snaga ovih vetrova umawena je
visinom grebena koji oivi~uju dolinu Sredweg Visoka, pa i atar
Gostu{e.

Hidrografija
Teritorija Gostu{e je bogata izvorima pitke vode. Retko је
поседа који u svojoj blizini нема vodu za pi}e i napajawe stoke.
Reka, koja proti~e kroz selo, izvire ispod Nin~inog kamena i
zajedno sa vodom iz Belanskog dola i jo{ nekoliko потока kojи se
ulivaju u wu ~ine reku Gostu{icu. Она nikada ne presu{uje, а за то је
заслужан велики број потока који се уливају у њу са леве и десне
стране скоро до самог ушћа у Височицу.
Wena voda je u stawu da u najsu{nijem periodu покреће jedan
vodeni~ni kamen. Reka je nekada bila bogata pastrmkom i krku{kom,
a bilo je i rakova.
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Руда
На месту gde se danas parkira autobus, {eзdesetih godina
прошлог века vr{eno је istra`ivawe i do{lo do saznawa da ima
asфalta-bitumena.
„Асфалт – битумен се налази код села Гостуше и ушћа Белске
реке. Покојни инжењер Ђорђе Златковић тврди да се ту не ради о
неком великом налазишту битумена, већ само о остацима јелове и
борове смоле. Јер, како каже он, за време Турака је на поменутим
местима била велика и пространа јелова шума коју су Турци,
прогањајући хајдуке, спалили, што је и довело до нагомилавања само
овде-онде поменуте смоле.“ 1)
Иначе, руdnik je bio povr{inskog kopa i kopan je obliku
slova (G). Ve}e strane su mu bile oko desetak metara i dubine oko
pet do {est metara. Radovi su obustavqeni nakon godinu dana,
po{to je ustanovqeno da su naslage male i eksploatacija ne bi bila
rentabilna. Dugo godina posle prestanka istra`nih radova, rudnik
je slu`io kao bazen za kupawe, dok nije skroz napuwen raznim
materijalom.
Danas je to mesto napuweno {qunkom i slu`i kao autobusko
stajali{te, ali је и даље zadr`alo ime „Rudnik“.
Osamdesetih godina pro{log veka vr{ena su ispitivawa u
mestu званом Klac}i put. Званичних података о овом истраживању
нисам успео да прибавим, али по причању мештана испитивана је
постојаност руде урана. Podаci o евентуалном проналаску и количини
руде урана или неке друге руде, нису им били познати.

Биљни и животињски свет
Биљни свет
Gostu{ki atar je bogat raznovrsnom listopadnom {umom, a
najvi{e je zastupqena bukva, hrast, gorun, jasen, javor, ... Ima ne{to i
jela, smr~a, клека i bora, ali u ataru Gostu{e je malo самониклог,
prirodnog ~etinara.
Od sitnog rastiwa су zastupqenи: leska, drewina, {ipurak,
crni i beli glog, malina, kupina...
Danas су околна брда обрасла вештачки засађеним
четинарима, тако да
skoro i nema slobodnih, nepo{umqenih
povr{ina.
Још 1950. године, од стране државе је упућен захтев свим
основним фронтовским организацијама да се отпочне са припремом за
_________________________
1)

Гаврило Видановић–Сазда, Висок, САНУ, стр. 29.

50

пошумљавање голети и Срески одбор Народног фронта је послао
допис свим основним фронтовским организацијама документ
заведенпод бројем 100 од 31.3.1950. године да се почне са припремом
за пошумљавање.
Ова акција је почела 2. априла 1950. године, и том приликом су
пошумљене најерозивније површине и то већином багремом, да би
каснијих година била покренута нова акција за пошумљавање,
претежно четинарским садницама. Пошто је планом било предвиђено
да се пошуме велике површине, што би подразумевало смањење
простора за испашу стоке, ова акција је наишла на отпор сељака, па је
то захтевало извесно лобирање и едукацију становништва.
А припрема и убеђивање становништва за пошумљавање
околних брда изгледало је овако:
Слободан Стојановић: –Пошто је Гостуша бреговита и било је
доста ерозивних површина, 1959. године, по налогу Општине, у село
су дошли представници „Ерозије“ из Ниша и најпре су отишли код
Петра Пејчића, који је већ раније засадио четинаре, а као добар
домаћин, јер је у свом власништву имао вуновлачару, воденицу и јео
бео хлеб, могао је да послужи као пример, био им је потребан за
агитацију. И, једне вечери, пошто је претходно био заказан збор, са
Петром Пејчићем, испред продавнице појавили су се и руководиоци
„Ерозије“ из Ниша, које је Петар представио. Пошто их је представио,
обратио се скупу овим речима: „Епа, људи, дошли су лекари да олече
нашу земљу. Ја у животу друго нисам украо, али сам украо борове
саднице. Ишао сам сас кобилу у Широће луће 1939. године да ђи
украднем и донесем, и сада имам материјалну грађу.“
Али та прича није утешила грађане, јер пошумљавање би
значило и мањак пашњака за стоку, пошто је било потребно штитити
пошумљене површине најмање пет до шест година. Њихов отпор није
уважен и пошумљавање је извршено. Касније су сами домаћини
пошумљавали своје поседе.
Po~elo se sa po{umqavawem goleti. Na ogoqenim
i
erozivnim povr{inama su pravqene kamene терасе ispuwene
zemqom, takozvani „{anci“, u kojima su zasa|ivane stabqike
bagrema i ~etinara. U istu svrhu me{tanima je besplatno
dodeqivano seme ve{ta~kih trava, u prvom redu eksparzete,
je`evice i deteline. Me{tani koji nisu imali dovoqno obradivog
zemqi{ta, да би зарадили неки динар, po~eli su da rade na
po{umqavawu, на takozvanу „buicу“, a s jeseni sу се бавили
прикупљањем шумских плодова, а било их је и по неколико тона, koje
je zadruga otkupqivala.
Poslove око пошумљавања vodili су стручњаци za
po{umqavawe Novica i Dragan, koji су poreklom iz Ni{ora.
Po{umqavana su okolna brda, Grbavica, Skr~a, Minica i Cerje... Na
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po{umqavawu su u~estvovali u~enici u vidu {kolske nastave, a
omladinci i ostali gra|ani su radili za nov~anu naknadu.
***
На пашњацима и ливадама има разних врста трава, а
преовлађују типац и љубичаста ливадарка.
Од самониклог лековитог биља заступљена је хајдучка трава,
подубица – дубачац, кантарион, подбел и слатка папрат или тужни
корен, а као зачинске биљке вранилолова трава или оригано, чубрика,
мајчина душица и нана.
Од јестивих гљива најчешће се могу наћи јестиви вргањ,
лисичарка, рудњача, чаладинка, благва или јајчара, црвењуша,
ђурђевача или миришљавка, разне врсте млечњака, као што су
љутача и рујница и друге.
Поред јестивих гљива има и више врста веома отровних, као
што су пупавка (бела и зелена), мухоморка и пантеровица.

Животињски свет
Животињски свет гостушког дела Старе планине је веома
разноврстан и могао би бити посебан предмет научних истраживања.
Овај пут ће бити само онај део фауне који је, са аспекта ове
монографије, најнеопходнији.
Зглавкари представљају групу бескичмењака чији представници
живе у ваздуху, на копну, у земљи и води.
Једна од најстаријих класа животиња која припада типу
зглавкара јесу инсекти, међу којима су, у гостушком подручју,
најзаступљенији следећи: из класе двокрилаца домаћа или собна мува
и мува лебдилица са жуто-црним шарама, која подсећа на осу или
пчелу. Такође се могу видети представници мува месара и многе друге
(гусеничарке, воћне, зунзаре), а из ове класе и фамилије најпознатији
су прави комарци.
Од инсеката опнокрилаца заступљени су пчела, оса, стршљан и
др.
Највећи ред класе инсеката чине тврдокрилци из бубе, од којих
су на овом подручју општепознате бумбаре – црвене и жуте са тамним
пегама, стрижибуба, јеленак. Овде спадају и буве, где је човечија бува,
као ситна и веома неугодна, на срећу готово истребљена.
У гостушком делу Старе планине живе бубашвабе, зрикавци,
скакавци, попци, као и ровац, сви из реда класе скакутавих инсеката.
Поред поменутих инсеката, не мањи значај по заступљености
имају ухолаже, поткожни штркљеви, крпељи (како их овде зову –
травници), као и овчији крпељ. Посебну пажњу привлаче свици, који се
у Гостуши јављају крајем јуна и почетком јула, што се, по веровању
мештана, везује за почетак жетве у равничарским подручјима Србије.
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Од лептира, којих на овом подручју има доста, поменућемо
најкарактеристичније, које привлачи богатство планинских ливада:
Colias phicomone, Bolovia pales, Neptis rivularis, а не треба заборавити
ни кућног мољца (мали лептир) из фамилије Tinaidae.
Мрави из фамилије Formicidea су социјални инсекти који живе у
врло развијеним друштвима, при чему је науци познато неколико
хиљада врста. На Старој планини живи већи број врста, међу којима су
најпознатији велики шумски мрав, риђи шумски мрав...
Ракови представљају велику групу зглавкара, од планктонских
облика до великих као што је речни рак, који се може наћи дуж
Гостушице, мада последњих година све ређе. У реци испод камена
налазе се ситни ракушци (Amphioda), као и неки други облици.
Од сувоземних зглавкара срећемо стоноге.
Посебан зоосвет чине пауци, зглавкари, којих има од кућа и
објеката за домаће животиње до шума, ливада и висинских пашњака.
Најпознатији је паук крсташ, који се среће и на највишим пределима
Старе планине.
***
Класу риба представљају поточна пастрмка и кркуша, при чему
је од посебног значаја пастрмка. Ова риба насељавала је горњи ток
Гостушице.
Због неспортског и несавесног риболова и односа према реци,
пастрмке је у Гостушици све мање, чиме се доводи у питање и њен
биолошки опстанак.
***
Мекушци су на гостушком подручју представљени пужевима
(Gastropoda). Неки од пужева су, попут барског пужића, прелазни
домаћини за поједине паразите, као што је метиљ. Поред барског пужа
и других ситних пужића са шкољком и без шкољке, најкрупнији и
најпознатији пужеви су виноградарски и шарени пуж.
На подручју гостушког дела Старе планине живе и чланковите
глисте, чији је типичан представник кишна глиста.
***
Следећу групу животињског света чине водоземци, класе
најпримитивнијих и најстаријих кичмењака. Најпознатији представници
су жабе, и то барска жаба, зелена жаба и мрка жаба. Поред ових
вредне су помена и познате жабе крекетуше.
Осим жаба, још један представник водоземаца живи крај
планинских извора и поточића. Реч је о даждевњаку, кога посебно
истичу жуте пеге на црном телу, па Гостушани ову животињу, по
предању, не смеју повредити.
***
Гмизавци, као класа кичмењака, на овом подручју су
представљени гуштерима и змијама. Поред обичних малих гуштера,
подручје Старе планине насељава гуштер зелембаћ, који може да
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достигне дужину и преко 30 цм. У луговима, шумама и на пропланцима
живи и безноги гуштер слепић, у Гостуши познат под именом гуж.
Од змија отровница на овом подручју живи поскок или
камењарка и шарка.
Неотровне змије су смук, који је уједно и највећа змија
посматраног поднебља, а и Европе, пошто достиже дужину и до 2 м, и
белоушка, која живи у мочварним стаништима Старе планине.
***
Гостушки део Старе планине насељава велики број птица које
припадају класи топлокрвних кичмењака. Најбројније птице су врапци,
из фамилије врапчарки, и сенице и то обично велика сеница и кумаста
сеница.
Нема боље птице певачице на овом подручју од славуја, нити
лепше обојених крила од оних која има сојка.
По воћњацима се најчешће среће љубитељ плодова звани кос,
а као весници пролећа на Старој планини су ласта и кукавица.
Детлићи такође насељавају ово подручје, а најпознатији је
средњи детлић.
Групу нешто крупнијих птица сачињавају јаребица, голуб
дивљи, сврака, шумска сова, врана, чавка и гавран.
Од птица грабљивица, гостушки део Старе планине
насељавају: соко, јастреб кокошар, кобац и орао, господар највиших
планинских гребена.
С пролећа дођу нам у посету: ласте, роде, кукавице и друге
птице селице.
***
Сисари представљају највишу класу кичмењака, а неки од њих
су, уједно, и најкрупније дивље животиње које живе на овом подручју.
Већина насељава шумске пределе Старе планине и вешто се скрива
од људи, а најпознатије су: дивља свиња, вук, лисица, срна, зец,
веверица, јазавац, јеж, кртица, миш и други. Међутим, дешава се да
вукови понекад дођу до самих кућа, што би се закључило да су се
донекле прилагодили данашњици.
По причању старих мештана било је некада давно и медведа.
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III ДЕО
СТАНОВНИШТВО
Кретање становништва
У Краљевини Србији 31. децембра 1890. године извршен је попис
становника, и у Великолукањској општини је то изгледало овако:
Насеља

Број
кућа

1.Вели. Лукања
2.Бела
3.Гостуша
4.Мала Лукања
5.Паклештица
6.Завој
7.Копривштица
8. Покровеник

65
17
105
15
57
121
38
43

м
306
76
421
65
259
416
134
169

ж
301
76
429
57
246
411
123
172

461

1846

1815

Свега

Број становника

Чита и пише
св
607
152
850
122
505
82
257
341

361

м
19
5
31
5
11
37
3
2
113

Неписмено

ж
3
-

св
19
5
31
8
11
37
3
2

м
287
71
390
60
248
379
131
167

ж
301
76
429
54
246
411
123
172

св
588
147
819
114
494
790
254
339

3

116

1733

1812

3545

Из табеле видимо да је у Великолукањској општини у 461 кући
жевео 3661 становник, у просеку 8 по кући. Да чита и пише знало је
116 становника (3,17%), а неписмених је било 3.545 (96,83%).
Занимљиво је да су само 3 женске особе биле писмене и да су оне
живеле у најмањем селу Средњег Висока, Малој Лукањи. 1)
Кретање становника у Гостуши од 1878. до 1910. године.∗)
Година
пописа

Број
породица

Број житеља

1878.
1884.

95
104

Мушких
381
407

Женских
401
416

Свега
782
823

1890.

105

421

429

850

1895.

110

460

422

882

1910.

140

608

495

1103

По статистичким подацима за 1903. годину у Гостуши је било:
од 1 до 5 чалнова 25, од 6 до 10 чланова 65, од 11 до 15 чланова 17,
од 16 до 20 чланова 8, а преко 20 није било ни једно домаћинство,што

___________________
∗)

Пописи и шематизам у пиротском округу од 1879. до 1914. године,
Љубодрага Поповића, Историјски архив Пирот, 2010. године.
1)
Иван В. Тошић, Школа у В. Лукањи, стр. 61.

55

показује да већ 1903. године није било ни једног домаћинства са преко
20 чланова.
Тренд смањења броја чланова породичног домаћинства се
наставио и у послератном периоду, али се број домаћинстава није
смањивао, па је 1948. године забележен рекордан број (187) у којима
је живело 677 мушких, 631 женских, што је укупно било 1.308
становника. 2)
Број становника по полу и годинама старости
Od -do
godina
0-4
15 - 19

40 - 49

Pol

Broj

m

76

`

70

m

73

`

62

m

82

`

69
432

Od-do
godina
5-9
20 - 29

50 - 59

Pol

Broj

m

97

`

89

m

103

`

92

m

40

`

49
470

Od-do
godina

Pol

Broj

10 - 14

m

88

`

96

m

69

`

65

Ukupno

30 - 39

60 i vi{e

m

49

`

39
406

1308

Број домаћинстава по годинама пописа
Година пописа

1948. 1953. 1961. 1971.

Број домаћинстава

187

173

157

136

1981.

1991.

2002.

113

97

59

Кретање становника у Гостуши од 1948. до 2002. године.
Година
1948. 1953.
1961.
1971. 1981. 1991.
2002.
Број становн.

1308

1144

1050

787

533

269

139

Према попису из 2002. г. у насељу Гостуша живело је 139
пунолетних становника, а просечна старост становништва износила је
58,2 године (54, 2 код мушкараца и 63,4 код жена). У насељу је било 59
домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,36.
Према истом попису, а из наредне табеле, види се да
преовлађују становници старости од 45 до 80 година –110 становника.
Од 20 до 44 године, односно радно способних становника било је свега
26, од 10 до 19 година није било ни једног становника, а од 4 до 9
само троје.
_____________________
2)
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Гаврило Видановић -Сазда, Висок, САНУ, Београд 1955, стр. 62 - 67.

Становништво према полу и старости
Године

П

о

л

Године

П о л

старости

м.

ж.

старости

м.

ж.

?

1

0

40—44

4

0

80 +

3

5

35—39

5

0

75—79

9

4

30—40

4

0

70—74

5

13

25—29

8

2

65—69

11

9

20—24

1

2

60—64

14

10

15—19

0

0

55—59

3

5

10—14

0

0

50—54

4

6

5—9

1

0

45—49

4

4

0—4

2

0

54,2

63,4

Просек

Такође се смањио и број чланова у једном домаћинству, па је
од 1 до 4 члана у једном домаћинству забележено чак у 55
домаћинстава, а 5 до 6 само у четири, од 7 до 10 ни у једном
домаћинству. ( Види табелу.)3)

Домаћинства по броју чланова по попису од 2002.
Број чланова

1

2 3 4 5 6 7 8

9

10 и
више

Просечан број
чланова

Број домаћинстава

13 27 9 6 3 1 - -

-

-

2.36

___________________________
3)

Подаци преузети са интернета
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Фамилије
Аџијини, Балабановци, Божанћинци, Бајини, пеј. Ђиздини,
Божинци, Бошкови, пеј. Џумбуси, Бузини, Бађерови, Велкови, Вотини,
Главинци, (сродни са Стојановцима), Горолеинци, Грђини (грана
Велкових, по деда Грги), Грљини, нов. Тачини, Дончини, Ђергови,
Ђиздини (в. Божанћинци), Живини, Жићини, Загорци (од Игнатових а
по Марији која је дошла у фамилију из бугарског Загорја), Игнатови /
Игњатови, Иђини (в. Стоћини), Јасниловци/ Јесниловци, Јорчини /
Јорчинци, Јованћини, Калаџијини, Ковинци, Колеини,4) Кукуриђини,
К΄цини, К΄шини, Лалинци, Личини, Марићини, Маркови, Масалеинци/
Масаленци, рет. Маселеинци; Маџаревци, Марићини, Мамутови,
Мандини, Милошеви, Михајлови, Митишовци, Мурђинци, Нинини,
Најданови, Неинци (изумрли), Панталеини, Пардинци, Потини,
Попокаџе, Попови, Пундинци / Пундини (од Божинци), Равинци
/прешли у фамилије: Маркови, Ћатини, Масаленци/, Раљћинци,
Салтирћини, Станкови, Ставрини, Стевановци, Стојинци, Стојћини /
Стоћини, Ск΄кцови, Тачини (в. Грљини), Терзиинци, Томинци, Ћатини
(од Равинци), Ћирћини, Ћосинци, Цајкови, Чолтини, Џандарови,
Џонини, Џоћинци, Џумбуси (в. Бошкови), Џуринци, Шајтини, Швабини,
Шулејинци / Шулеинци.5)

Породице одсељене у Војводину
Godine 1946. јe obavqena kolonizacija, па se nekoliko
porodicа iz Gostu{e oдselilо u razna mesta u Vojvodini.
Слободан Стојановић: „Гостушани су почели са исељавањем
одмах после Другог светског рата и то већином у Војводину у места:
Сасе, Долово, Добановце, Јаково, Нови Сад, а у Пирот веома мало.
Када се у Пироту развила индустрија и Грађевинско предузеће
„Прогрес“, онда се велики број Гостушана доселио у Пирот. Поуздано
могу да тврдим да је године 1975. отишло двадесет и пет младих
људи, који су направили своје куће у Пироту, и средили своју животну
егзистенцију. Они који су напуштали село продавали су своје куће
онима који су остајали, и добро се сећам да је једна кућа мењала своје
власнике шест пута, а то је кућа чији је први власник био Душан
Јовановић, затим, Владимир Цветковић, па Драгољуб Милошевић,
Петар Ћирић, Велимир Пенић, и на крају Новица Пенић, а сада је
власник његов син Драган Пенић, који не живи у њој, али је одржава.“
___________________________
4)

5)

Драгољуб Златковић, Пиротски зборник 23-24, Пирот, 1998, стр.198.
Исто стр. 199.
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***
Пошто нисам био у могућности да прикупим податке о свим
породицама које су напустиле своје родно село и населиле се у
Војводини и другим местима, наводим само неколико породица.
Породица Марковић
Драгутин је рођен 1904.год. у селу Гостуши. Неколико година
био је и председник општине Велика Лукања. Драгутин је ожењен
супругом Рајном са којом су изродили троје деце. Најстарији син Раде
служио је војску у Панчеву. Допао му се Банат и Долово. Кад се вратио
у Гостушу, испричао је својима и све их убедио да напусте свој родни
крај и 6.5.1946. год. на Ђурђевдан са породицом стиже у Долово.
Теретним возом путовали су недељу дана до Ковина, а од Ковина
Радетов другар из војске је обезбедио коње и кола и претерали ствари
у Долово.
Породица Нинић
Славко Нинић се са синовима Вукадином и Векославом 1949.
године одселио у Долово, а касније се Векослав са својом породицом
преселио у Панчево, где и данас живе и успешно привређују.

Породица Нинић 1959. год.
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Унук Славков, Петар, основао је породичну фирму у којој је
запослио поред осталих и своју родбину. Фирма веома успешно
послује, а Петар је успешан послован човек. Фирма у свом саставу има
погон за прераду житарица, пекару и трговину млинско-пекарским
производима.
Породица Дамњановић
Милка Дамњановић, рођена 1910, с. Гостуша. Живела до 1995.
Досељена у Добановце 1947. Отац Коста Пејчић, Гостуша, мајка
Костадинка (Манчић), Гостуша.
Бранислав – Бранко Дамњановић, рођен 1921, с. Гостуша.
Досељен у Добановце 1958. Отац Пеша, Црни Врх, мајка Милка
(Панић), Гостуша.
Стојан Дамњановић, рођен 1925, с. Гостуша. Досељен у
Добановце 1965. Отац Пеша, Црни Врх код Калне, мајка Милка
(Панић), Гостуша.
Милина Дамњановић, рођена 1930, с. Мала Лукања, Пирот.
Досељена 1945. (Јаково), 1965. (Добановци). Отац Стојан Ђорђевић,
Мала Лукања, мајка Загорка (Видановић), Гостуша.
Милица Дамњановић, рођена 1916, с. Гостуша. Досељена у
Добановце 1958. Отац Сава Нешић, Гостуша, мајка Јелена (Илић),
Гостуша.
Василије – Васа Дамњановић, рођен 1918, с. Гостуша. Досељен
у Добановце 1958. Отац Пеша, Црни Врх, мајка Милка (Панић),
Гостуша.
Јеленко Дамњановић, рођен 1935, с. Гостуша. Досељен у
Добановце 1947. Отац Божидар, мајка Милка (Пејчић), деда Пеша,
Црни Врх.
Породица Пејчић
Бранко Пејчић, рођен 1933, с. Гостуша. Досељен 1947. у
Добановце. Отац Драгутин, Гостуша, мајка Наталија (Јеленковић),
Гостуша. Породица Пејчић, по пореклу је из фамилије Митишовци.
Пејчић Драгутин, отац Пејчић Бранислава, био је веома радан човек.
И једном приликом, вадећи камене плоче за покривање тек
саграђене куће, повредио је ноге и као хендикепиран није се предао и
подлегао свом хендикепу, већ је под старе дане изучио ћурчијски
занат. Овим занатом се бавио до самог краја живота, па је бавећи се
овим зантом за свој радни век саградио девет кућа. Док је био на
својим ногама, учествовао је и у ˝борби˝ на Равном бучју која се
водила измећу Гостуше и Дојкинаца. После Другог светског рата са
својом децом и унуцима се доселио у Пирот, а кућа му је била преко
пута градске пекаре „Црни Марко“, да би се 1947. године са сином
Браниславом и унуцима доселили у Добановце.

60

Породица Пејчић
Унук Миле има својеврстан мали музеј у коме чува предмете
које су употребљавали још у Гостуши, али пошто је заљубљен у
старине, и данас сакупља старе предмете и опрема свој јединствени
музеј на подручју Добановаца. Али не само то, он чува старе
фотографије својих предака, али и редовно посећује свој родни крај.
Породица Цолић
Димитрије Цолић је рођен 15. октобра 1908. године у Гостуши.
Звали су га Мита Ђизда (Гизда). Године 1946. са својом женом
Србијанком, ћерком Милицом и сином Давидом – Витком Цолићем,
рођ. 1941. у Гостуши, досељава се у Срем. У Добановцима 1951.
родио му се син Станимир Цолић. Породичну лозу настављају петоро
унучади и четворо праунучади. Ивица Цолић, рођен 1973, Земун, отац
Станимир, Добановци, мајка Вера (Николић), Гостуша.
Стојан Потић, рођен 26. октобра 1899. године у Гостуши, био је
учесник у догађајима на Равном бучју и Братковој страни. Доселио се
1948. године у Добановце, али се до 1976. године није помирио са
чињеницом да ова два места остану на дојкиначкој страни када је
последњи пут покушао да докаже да је то својина Гостуше.
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Јевросима Стефановић, рођена 1930, с. Гостуша. Досељена
1948. Отац Петар Потић, Гостуша, мајка Руска-Ружица (Антић),
Гостуша.6)
Заједничка особина ових породица је да се ниједног часа нису
одрекли свог места порекла. Своје корене су одувек неговали, негују
их и данас, а они су им жила која их напаја свежом гостушком водом и
старопланинским ваздухом, и они се тиме поносе, што не умањује
њихову успешност, већ им помаже. Старији имају жељу да виде место
свог рођења, а њихова деца и унуци би желели да оду тамо одакле
вуку своје корене, да нешто и уложе у просперитет овог краја, јер
њихови видици сежу мало даље - у будућност.

Гостушани у Бугарској
Трагајући по литератури, пронашао сам књигу Копиловци,
Славка Григорова, рођеног у Бугарској, с. Железна, а живи у
Чипоровцима, и сазнао следеће:
Копиловци
(Слободан превод)
У књизи Славка Григорова, Копиловци „Искре прошлости“,
пронашао сам да се за време Турака неколико фамилија из Гостуше
преселило у Копиловци. Разлог пресељења је био тај што су
Копиловци године 1688. Турци до темеља спалили, становништво
једним делом побили, а један део у збеговима прешао у Влашко,
Албанију, Србију, Банат српски и румунски, а помињу се места
Темишвар, Нови Сад, Петроварадин...
Први турски ферман од 1701.г., којим је дато право да се
населе Мађари, није дао резултата, нису дошли нови досељеници и
реон је остао без људи.
Установљено је да су први досељеници били позвани тек
1738.г. од Турчина Коричкова, који је у то време био спахија и била
му је потребна радна снага. Новодошли усељеници су били у малом
броју.
Разматрајући документа о насељавању истраживача Димитра
Маринова, долазимо до податка да су по њему Копиловци први
населили бугарске породице из царибродске околине и из
белоградачког краја и породице из пиротске околине.
Из села Дојкинци код Пирота су се доселиле фамилије:
Станкови, Нинћини, Неголови, Кржини, Ћислини, Кацареви. Из с.
Гостуша дошли су Ђурини, Гоцини, Балдини, Младенови, Крстичови
и др.

_______________________
6)
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Нада Галат, Народ још приповеда, Београд, 1997.

Након 10 –15 година су позвали неке од старијих фамилија,
као Нецини, Стоћини, Пејини и др.
Придошли досељеници из с. Гостуше, код Пирота, следили су
порекло фамилије Попови. Изданак те фамилије је фамилија Гуџини.
Са собом су дотерали у Копиловце стада оваца и другу стоку,
претежно коње.

Наведено је 17 махала, а међу њима је и Гостушка
махала. У наведеним именима места у околини Копиловаца помињу
се неколико која су иста или слична као у Гостуши која доказују
присуство Гостушана, а то су: Гостушица, Гостушка преслап,
Градиште, Длбоки дол, Ровине, Средорек, Средортина. 7)

_______________________
7)

Славко Григоров, Копиловци, Монтана, 2007, стр. 62 - 67.
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IV ДЕО
ЗАНИМАЊЕ СТАНОВНИКА
ПОЉОПРИВРЕДА
Тежак приступ Средњем Високу и затвореност утицали су на
друштвени живот становништва овог краја па и Гостуше. Економски,
политички, културни и други утицаји продирали су јако тешко у овај
крај. Због тога су се овде дуго задржали стари обичаји и схватања, као
и породичне задруге, верски и народни обичаји, народна ношња,
примитивна обрада земље и чување стоке. У овој области се сматра
да човек почиње да привређује од своје девете године старости па
скоро све до своје смрти, само што је његова продуктивност рада по
појединим добима врло различита. Сматра се да је човек
најпродуктивнији у свом раду од 19. до 50. године, а жена од 15. до 40.
године старости.
Зато, скоро у сваком домаћинству младићима од 19 година и
старима до 50 година поверавани су сви тежи пољопривредни
послови (орање, косидба, вршидба, дрварење и др.). На основу истог
схватања девојчицама до 15 година и женама изнад 40 година
поверавани су искључиво кухињски послови, предење вуне и плетење
чарапа, док су осталим женама (између 15 и 40 година старости)
препуштени не само најважнији кућевни послови (израда прекривача,
сукна, народног платна, прерада млека и др.), већ и лакши
пољопривредни послови (жетва, сакупљање сена, а нарочито
баштованство, жетва и окопавање кукуруза).

Биљна производња педесетих година
Зрнасто биље
У Гостуши се претежно гајила пшеница и кукуруз, док су се раж,
јечам и овас сејали на знатно мањим површинама. Када се ради о
пшеници, у ранијем периоду је сејана сорта „брица“ и принос је био
изузетно добар. Касније су стигле „црвенка“ и „шишуља“, овде
позната као „банаћанка“, потом „талијанка“ и шездесетих година је
увезена из Русије сорта „безостаја“, која је давала добар принос.
Пшеница по количини жетве и по својој важности за исхрану домаћег
становништва била је на првом месту. Гајила се претежно на равнима,
међутим, није реткост била видети и покоју парцелу на блаже нагнутим
странама, али највише до 1.000 – 1.100 м надморске висине.
Сејала се озима пшеница, а јара само у врло ретким
случајевима када се због јесењих суша сетва не обави на време и када
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јесењи усеви због оштре зиме измрзну те се њиве с пролећа морају
преоравати и засејавати јарим усевима.
К у к у р у з долази одмах иза пшенице, како по засејаним
површинама, тако и по квалитету и својој економској важности. Сејао
се не само на равнима, већ и на планинским странама и то на знатним
висинама (900 – 1.000 м). Ово је због тога што је имало велике потребе
за њим, јер се у највећем броју домаћинстава употребљавао као
главна прехрамбена житарица, а и због тога што планински кукуруз
„брзозрелац“ има, услед повећања атмосферских талога са висином и
веће инсолације*, и довољно влаге, топлоте и светлости за1) правилан
развитак, али увек и довољно времена за потпуно сазревање.
Дешавало се појединих година да слана падне пре његовог
сазревања, када га јако оштети, те се онда највећим делом употреби
као сточна храна. Иначе се гајиле различите сорте кукуруза. Претежно
зубан и разни варијатети осмака, у нижим деловима где је топлије а
земљиште влажније. Насупрот овима у планинском делу искључиво се
гајио тврдунац, чији је клип далеко мањи од претходних, а и зрно му је
мање, те обично даје мање приносе; ретко када да превазиђе приносе
пшенице, а у сушним годинама је чак и знатно мањи.
О в а с, као слаб пробирач земљишта, успевао је свуда, па и на
парцелама са врло оскудним продуктивним тлом. Претежно се сејао
на парцелама које се налазе на стрмим странама и нижим и вишим
деловима ерозивних површи, али највише до 1.400 м надморске
висине. Обично се те парцеле врло ретко ђубриле; најчешће се
остављају да се у току једне или две године2) „одморе“ – под зеленим
угаром. Пре Другог светског рата гајио се на много бољим парцелама
и на већем простору, јер је због велике потрошње у војсци достигао
цену кукуруза, а и домаћем становништву је била потребна велика
количина за исхрану стоке.
Просечан принос овса у послератном периоду износи је 6 мц по
1 ха површине.
Ј е ч а м се гајио и као хлебно жито и као сточна храна, али се
сејао на много мањој површини од овса и осталих житарица. Због
раног сазревања сејао се и на парцелама које достижу знатне
висине,3) па чак и на много већим висинама но што се сејао овас, чак
на висинама од 1400 до 1500 метара. Гајио се домаћи јари и нешто
мало озими четвороредни, дворедни и шесторедни јечам.
Најбоље је успевао четвороредни јечам и то на парцелама које
су дуго година биле под угаром, или су тек разораване по први пут. У
________________________
*Излагање сунцу
1)
Гаврило Видановић -Сазда, Висок, САНУ, Београд 1955, стр.88.
2)
Исто, стр.89.
3)
Исто, стр.90.
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нормалној години принос му није би мањи од 8 мц , док у сушним
годинама знатно је подбацивао.
Р а ж се претежно употребљавала за људску, а нешто мало
за сточну храну. Гајила се домаћа озима и јара раж. Раж је после овса
била најраспрострањенија житарица, али само до 1200 – 1300 м
надморске висине. Иначе, квалитет зрна јој је много слабији од
пшеничног, али је зрно много отпорније према мразевима, јер може да
издржи температуру од – 25оС, коју пшеница није у стању да поднесе.
Овим би се једино могло објаснити што се у тако великим количинама
производила у планинском делу.4) У нормалним годинама приноси по 1
ха јој не заостају за приносом пшенице, док је у влажнијим и хладнијим
годинама чак и нешто већи од пшеничног.

Повртарске културе
Повртарске културе су се гајиле углавном у равнима поред
реке, али су се гајиле и поред извора и потока у скоро свим сточарским
насељима. Иначе, повртарство у Гостуши није било развијено у
потребној мери, јер су се највеће количине поврћа добијале као
међуусев кукуруза, а врло мало са посебних парцела.
Заступљено је било гајење скоро свих повртарских култура, али
на незнатним површинама. Међу њима је због своје велике
хранљивости и економске вредности највише био заступљен к р о м п и р, како по простору који је захватао тако и по приносу са 1 ха. 5)
Гајене су одличне планинске сорте „месечари“ и „бинте“, који су врло
отпорни према болестима, мразу и штеточинама, веома се брзо
развијају и није редак случај да се налазио покоји плод тежи до 1 кг
Због тога му је принос био врло велики и достизао на појединим
парцелама од 100 до120 и више мц по хектару. Нарочита стручна
комисија, која је проучавала принос кромпира на Старој планини 1948.
године констатовала је на појединим парцелама принос од 200 до 210
мц по хектару. Кромпир је успевао и до 1.600 м надморске висине.
Кромпир је засађиван и као међуусев на ораницама под кукурузом, али
је принос био далеко слабији у односу на парцеле где је засађиван као
монокултура.

Индустријско биље
Индустријско биље у Гостуши је представљало најслабију грану
биљне производње, мада је његово гајење било заступљено у свим
домаћинствима. Гајило се претежно као међуусев, а врло мало на
посебним парцелама. Као међуусев најчешће се сејала репа, а на
4)
5)

Исто, стр.91.
Исто, стр.92.
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оделитим парцелама конопља и сунцокрет. Оранице одређене за
индустријско биље захтевају обично делове алувијалне равни, или пак
најниже делове ерозивне површи.
Није био редак случај да се покоја парцела, коју мештани
називају грстелник, нађе и на апсолутној висини од 1.000 м; обично на
дну какве вртаче, увале или суве долине. У другој половини
двадесетог века почело се са производњом дувана, односно пошто је у
Пироту изграђен погон за примарну прераду дувана.
Конопља је овде стара индустријска култура и гајила се на
површини од око 3 ха. Конопљу је сејало свако домаћинство пошто је
становништво овог краја од ње израђивало одећу.
Сунцокрет се у Гостуши сејао тек од почетка двадесетог века, а
нарочито после Првог светског рата, када је у Пироту подигнут погон
за прераду уљарица. Одмах по подизању поменутог погона сунцокрет
је почео да осваја све веће површине.
Пошто се обере, очука и
одвеје, семе је предавано уљари, и после прераде, сразмерно
предатом сунцокрету, добијала се адекватна количина зејтина.
Стабљика и остало се није употребљавало. Шездесетих година сетва
сунцокрета се интензивирала, а о том времену Слободан Стојановић
каже: „Сећам се, јер сам и лично био присутан, када је Сави
Јовановићу продавац Вукашин Николић, звани Бревенечко, напунио
велики котао од четрдесет килограма зејтином, који су однели на, како
ми кажемо - чебрењак, и то квалитетан – густ зејтин. То је било 53. или
54. године када је наша задруга била самостална и када је роба из
Пирота дотеривана воловском запрегом.“
Дуван се углавном производио ради продаје. Производњу је
помагало и Дуванско предузеће из Пирота, тако што је обезбеђивало:
семе, ђубриво, средства за заштиту, канте за прскање – заштиту, канте
за заливање и фолију за покривање леја, сергије за паковање, али и
новчану аконтацију. Целокупна произведена количина је продавана
Дуванском предузећу из Пирота, али пошто се претходно осушени
лист испегла и балира у сергије. Гајила се већином сорта „Прилеп“.
Од производње дувана газдинства су имала знатну економску
корист, поготову она домаћинства која су имала мањак обрадиве
земље а доста чланова породичног газдинства.

Крмно биље
Крмно биље је у поређењу са свим осталим гранама биљне
производње било најслабије заступљено. За свега неколико
послератних година производња крмног биља се интензивирала, па су
луцерка и грахорица, а потом и сточна репа, захватиле веће
површине. Принос грахорице је био скоро два пута већи од приноса
сена са обичних ливада, док принос луцерке био је још већи те због
тога је све више засејавана на њивама које су доста исцрпљене те
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слабо успевају друге културе. Обично су се такве парцеле са луцерком
косиле по три пута, а ако су биле наводњаване, што је било ретко, и по
четири пута годишње. Због тога им је принос био велики и достизао 50
до 80 мц по хектару.

Воћарство
Воћарство за Гостушу је имало врло мали економски значај, па
се развијало као узгредна грана.
Све до Првог светског рата било је сасвим примитивно, јер су
се воћке мало гајиле, док је њихов развој базиран на природној
селекцији и размножавању, тако да је већина становништва
подмиривала своје потребе плодовима самониклих воћака. Тек после
Првог светског рата поклања му се већа пажња, када је становништво
почело да уводи племенитије сорте воћака, те је воћарство почело да
се развија на модерној основи. Данас се племенитије сорте воћака
сусрећу и на већој висини од 1.000 м, али се може видети и покоји
воћњак који се обрађује на савремени начин.
Ш љ и в а је заузимала прво место у воћарству и то не само
по броју стабала и простору, већ и по економском значају њених
производа. Јавља се претежно на најнижим деловима и то поред реке,
али није редак случај да се покоја нађе и на висинама до 1.000 м.
Заступљено је било неколико сорти шљива: „џанарика“
(јаралика), „јесењка“ рана шљива, „белвица“ , „маџарка“ тргон, брдак
и др. Принос им је био релативно мали, кретао се од 10 до 30 кг по
стаблу. Највеће количине шљива трошиле су се у свежем стању, док
се врло мале количине сушиле или прерађивале у домаће џемове и
ракију.
Ј а б у к а како по броју стабала, тако и по економској важности
долази одмах иза шљиве. Оне су путем калемљења толико
изукрштане, да се данас може говорити само о киселој и слаткој сорти
јабука. Просечан принос по стаблу није био већи од 10 до 15 кг слатких
и 20 кг киселих „колачарки“.
О р а х, иако не тражи онакву негу какву траже остале воћке,
иако по плоду и по техничкој вредности свога стабла представља
врло драгоцену и корисну воћку, која успева скоро подједнако на свим
типовима земљишта, могло би се рећи да је био мало заступљен,
односно, само за подмирење сопствених потреба. Разлог овој појави
треба тражити једино у нехату становништва према развоју воћарства,
као и држању великог броја коза по домаћинствима, које брстећи
стално младице воћака, нису дозвољавале да се на што већем
простору и у већем броју стабала развије. Врста ораха која је
заступљена има ту предност што је отпорна према мразу, разним
болестима и штеточинама, те може да живи више од 100 година.
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К р у ш к а по броју стабала и сортименту долази на последње
место у воћарству. Ова појава није последица рђавих природних
услова, већ великог броја дивљих крушака, од којих је становништво
добијало по десет пута више плодова неголи од племенитих сорти. И
не само то; дивље крушке кад сазру имају добар мирис и укус,
издржљивије су на мразу и дају ракију одличног квалитета, тзв.
крушковачу, те је становништво избегавало да их замени
племенитијом сортом.
Од осталих воћака вредно је поменути вишње, трешње,
брескве и дуње, али само у врло малом броју. Једино се боље
одомаћила дуња, док су остале воћке биле заступљене у свега
неколико домаћинстава.
О виноградарству као посебној грани биљне производње у
Гостуши не може се ни говорити. Била су два до три винограда чисто
ради експеримента, које су вршила неколика домаћинства. Али због
обимног рада у винограду, близине шума и бројности птица које су
знале да преполове плод, виногради су напуштани.
Била су два до три винограда у месту Њивишта, који су давно
напуштени.Седамдесетих година прошлог века Вукашин Николић је у
месту званом Дубрович засадио једну парцелу и било је добрих
приноса, међутим из напред наведених разлога и тај виноград је
напуштен.
Биљна производња у привредној структури Гостуше била је
веома значајна за исхрану становништва и домаће стоке, као и за
обезбеђивање сировина за разне гране домаће радиности и појединих
заната. 6)
У времену између 1946. и 1951. године за исхрану становника
било је потребно просечно око 314 кг разних биљних продуката и то:
пшенице 140, кукуруза 160, кромпира 50, пасуља 10, паприке зелене
10, воћа 10, грожђа 10, лубеница 3, лука 3, купуса 10, бундева 3 и
парадајза 4 кг.
Међутим, за исти период њихова производња је далеко
заостајала иза годишњег просека потреба становништва, осим
производње кромпира, која је била не само у стању да подмири све
потребе становништва, већ да се појави и као тржишни вишак. Највећи
недостатак за исхрану становништва показивала је производња
прехрамбених житарица. 7)
СТОЧАРСТВО
Сточарство, а пре свега овчарство, за Гостушу је било главна
привредна грана, а то се види по подацима из пописа od 15.januara
__________________________

6)
7)
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Исто, стр.97.
Исто, стр.98.

1950. godine. По тим подацима Gostu{a je imala 142 kowa, 2 mazge,
649 goveda, 5861 ovcу, 12 koza, 93 sviwe, 883 `ivine i 250 ko{nica.

Овчарство
Na pa{wacima Stare planine i ataru sela Gostu{e boravili
su Crnovunci koji su ve}inom ~uvali ovce sa crnom vunom, pa im je
otuda i taj naziv. Oni su u toku leta doterivali svoja stada radi
ispa{e, a zimi ih gonili u dolinе Ju`ne Morave, Vardara ili u
Gr~ku. Bili su izvrsni odgajiva~i stoke. Prema istra`ivawu dr
Jovana ]iri}a, u тексту о }ilimarstvu, Pirotski zbornik br. 1 str.
30, Crnovunci su bili od zna~aja za razvoj }ilimarstva u Pirotu i
^iporovcu (Bugarska) jer su stvarali odli~nu sirovinsku bazu
kvalitetne vune i istovremeno uticali da se u celom Poni{avqu
posveti ve}a pa`wa sto~arstvu.
Smatra se da su me{tani Вisoka tehniku spravqawa
kvalitetnog ka~kavaqa nau~ili od Crnovunaca.
У Гостуши се чувала аутохтона овца, с том разликом што је
нешто више изукрштана са сврљишком, тако да се може говорити
више о мелезу старопланинске и сврљишке овце, која се овде звала
г о с т у ш к а. Она је са много квалитетнијом вуном и млечнија је од
височког мелеза „р у д е о в ц е“. Будућност те овце у овој зони била
је велика, јер се тенденција за њено гајење због њене млечности (35
до 40 кг) и веће количине вуне (овце до 2, а овнови до 3 кг), јављала
готово код свих сточара. Да би се она потпуно одомаћила, било је
потребно формирати државне и задружне приплодне станице.
Број оваца у Другом светском рату знатно је био смањен у
односу на 1936. годину у којој је овчарство било развијеније но икад
раније.
Ради побољшања стања у овчарству, било је потребно увођење
нове, мерино расе оваца. Ова идеја није прошла без отпора, па је
први покушај меринизације пропао, али је други био успешан, и када су
људи увидели оправданост ове акције, сами су набављали приплодне
овнове мерино расе. Станица за осемењавање оваца је отворена
1955. године на Равном бучју, 1957. на Вртибогу, а 1958. године у
Рсином грмју у колиби Вукашина Потића, у којој је један од
осеменитеља био и Часлав Панић из Гостуше.

Козарство
Козарство у Средњем Високу је све до 1946. године било
заступљено са најмање 4 до 6.000 грла, педесетих година сведено је
на 422 грла и то скоро једино у Топлом Долу, где се ни после доноше-
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ња декрета о уништењу коза није могло искоренити.8)
О томе сведочи Слободан Стојановић и каже: „Непосредно
после рата дошла је директива да се униште козе, под изговором да
уништавају шуме. Било је повуци-потегни јер су овде козе значиле
живот и скоро свако домаћинство је гајило по неколико коза јер су оне
биле захвалне за чување, зато што су јеле једноставнију храну и
већим делом године су пасле, а напасане су у најкршевитијим
деловима сеоског атара. Било је отпора уништењу коза, па су
домаћини своја стада крили од очију јавности, како би сачували бар
неки брав коза. Било је свађе и увреда на рачун представника закона,
па је интервенисала и народна милиција, али је ипак друга страна
(власт) преовладала и козе су уништене.
Када је формирана задруга у Великој Лукањи, а коју су
сачињавала осам села, направљен је и овчарник у месту званом Рајне
зимице, у коме је задруга чувала тристотине педесет оваца. А пошто
су сувати били предати задрузи на управљање, они су одређивали
висину накнаде за испашу стоке на сувату, која није била мала -око
1000 динара за једног коња. Пошто смо били у обавези да измиримо
накнаду, што новчано, што радом, а дневница за једног косача је била
такође 1.000 динара, за време верских празника, када, уместо да
одмарамо, ми смо морали да косимо на задружним ливадама да бисмо
одужили накнаду за испашу. Косили смо на Вртибогу, на Дудиној дувци
и Јеришору. Али нису сви косили, поједини су ишли да сакупљају сено.
Дневница за једног сакупљача сена је била упола од дневнице косача,
односно 500 динара.“

Говедарство
Говедарство је према постојећим природним и економским
условима било врло слабо развијено. Чувало се аутохтоно сиво говече
и то претежно као запрежна стока, а врло мало као млечна и товна. По
попису од 15. јануара 1950. године Гостуша је имала 649 говеда.
Каснијих година тај број се нешто повећао, али ретко када је прелазио
број од осамсто грла. Данас је тај број сведен на 100 до 150 грла.
А о сточарству шездесетих година Слободан Стојановић каже:
„Гостуша, по питању квалитета и квантитета стоке, била је у бољем
положају у односу на суседна села, јер је имала боље сувате за
испашу. Овако велики број стоке је коришћен за нађубривање
обрадивих површина, а нађубрене површине су
преораване
(угариване) да бих се сачувало ђубриво и тако буду спремне за јесењу
сетву. Овако нађубрене и угарене површине давале су боље приносе.
Године1963. код сеоског говедара је било истерано на испашу
720 грла крупне стоке. Лежала су у Лећију, а говедари су били
Симоновић Петар, Вацић Вукашин и Стојановић Ранђел. Те године је
______________________
8)

Исто, стр.127.
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била велика суша, али је била и најезда скакаваца који су и оно мало
зелене траве појели. Задруга је запрашивала скакавце, али је било
слабе вајде од тога јер су скакавци брже деловали од задруге.
Следеће 1964. године било је најезде гусеница, које су до краја јуна
појеле сво лишће са грана, па је дрвеће до јесени морало поново да
олиста.
Гостушки планински атар је велики, али се у то време све
косило па је понекада морало да се овце терају у Бату, на летњу
испашу.
Причао ми је мој таст Драгутин, када се он оженио (1929.
године), да су те године терали овце у Бату на испашу и тамо су
остали све до Власовдана (24. фебруар), јер је зима била веома блага.

Крдо говеда на Вртибогу 2008.год.
Од старијих мештана сам још чуо да је Гостуша 1936-1937.
године имала око 12.000 оваца. Да су некада на наше сувате
дотеривали овце на испашу из Велике Лукање, Беле, Паклештице,
Завоја, али и из Македоније - македонски Грци, који су се због чувања
оваца са црном вуном називали Црновунцима, који су боравили од
средине маја па до 27. септембра. Место боравка им је било иза
Лећије, па се због тога то место данас назива Црновлнсће колибе.
Такође сам чуо да су њихове жене, иако су номади, са собом носиле и
разбоје и ткале, али и месиле хлеб и пекле га у вурњама које су
градили на местима где су боравили.“

Коњарство
Коњарство је услед различитих болести и других узрока бројно
врло опало. До Првог светског рата, па и после, све до 1927. године,
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био је знатно већи број грла. Постојало је газдинства која су чувала 15
и више коња, док је касније и у њима тај број сведен на 1 товарног
коња и 1 или 2 кобиле. Оваквом смањењу коњарства несумњиво је
узрок шуга, која је 1927. године покосила преко половине ондашњег
броја грла.
По попису од 15. јануара 1950. године Гостуша је имала 142
коња, 2 мазге и 6 магараца.
До шездесетих година број коња се нешто повећао, да би се
после шездесетих, због увођења савремених средстава у саобраћају и
престанком сетве житарица, потреба за коњима драстично смањила,
па данас има само неколико грла.

Свињарство
Свињарство је због слабих залиха кукуруза и јечма било врло
слабо заступљено. Уопште узев, свако сељачко газдинство просечно
чувало преко године највише до једно свињче. Обично се чувало
аутохтоно свињче које ретко када да премаши тежину од 100 кг јер се
врло слабо хранило. Међутим, овде је важно напоменути да се ретко
клало грло старије од једне године, тако да ни својом масноћом ни
својим месом, ни издалека није могло подмирити потребе читавог
становништва ове сточарске зоне. Главну количину масноће давала је
овца а не свиња.

Остале гране сточарства
Пчеларством су се бавила већином имућна домаћинства, тако
да педесетих година прошлог века, а по попису од 15. јануара 1951.
године, забележено је 250 пчелињих друштава, од тога је само 39 било
са покретним саћем.9) Поред вађења меда, врло важан догађај
пчеларима био је ројење пчела.
Пчеле се роје лети, углавном пре подне, на припечину, када
после кише припекне сунце. Рој из старе кошнице излеће тада
силовито, одједном и хвата се обично на оближње дрво, где се пчеле
густо збију око матице. Тада се, што је могуће брже, узима вршкара
или трмка и маже изнутра матичњаком, а димилицом (пушницом) се
дими около како би рој ушао у вршкару. Вршкара или трмка је
купасти кош плетен од прућа или павитине, а облепљен говеђом
балегом или блатом. Приликом „хватања“ роја пчелар пева посебну
пчеларску песму:
„Мат, бубо, мат, мат, мат,
јала ми, мато, јала ми, мато,
мат, у кућу, бубицо.“
_____________________
9)
Исто, стр.129.
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Захвљујући незагађеној и еколошки здравој средини,
производио се а и данас се производи врло квалитетан мед.
Данас су пчелари осавременили своју производњу, како у
новим савременим кошницама, тако у опреми за одржавање
пчелињака, врцање и паковање меда.
Живинарство је било веома слабо заступљено, једва да је
свако домаћинство имало по десет кокошака, а осталу перад је тек
понеко домаћинство чувало.
Било је заступљено кунићарство и гајење свилених буба, али у
односу на друго у незнатном обиму. За све ове гране може се рећи да
су биле препуштене стихији природе, јер су се, како о њиховој исхрани,
тако и о њиховом одгоју уопште, сточари врло мало старали. Тако,
кунићи који су се почели гајитити, били су препуштени деци, а у
исхрани упућени су на пашу као и сва остала стока, с том разликом
што се имају задовољити испашом коју нађу поред саме куће. Живина
је такође упућена на пашу, те је незнатне тежине, и изложена
уништавању од стране кобаца, орлова и лисица, којих у овом
планинском делу било врло много.
Са гајењем свилених буба отпочело се око 1930. године. С
пролећа, чим олиста дуд, јајашца свилене бубе се стављају на топло
место и из њих се излегу беле бубе сличне гусеницама. Распореде се
по столовима, а поред њих се свакодневно ставља дудово лишће. Оне
грицкају непрестано па брзо и расту. Сачека се да нарасту око 10 цм,
па се око њих поставе баштенске метле. Једна по једна се завлаче у
метле и око себе замотавају мрежу жуте или беле боје, правећи
коконе.
Када су све готове, нека се остави због семена, а друге се
спуштају у бакрач вреле воде. Паучинасте нити се захватају тако што
се трном додирне по коконима те се тако извуче жица која се мота на
мотавило. Свилен конац је употребљаван при ткању пешкира и платна
за кошуље.10)

Економски значај сточарства за мештане Гостуше
Сточарство је у овом крају, као што сам претходно навео, било
веома значајно.
Производи који су се добијали од сточарства били
су малобројни, али и доста великих количина. Највише производа и по
броју и по количини давало је овчарство, док су остале гране
сточарства биле од мањег економског значаја. Говеда и коњи служили
су претежно као радна стока, а у мањој мери за добијање извесних
производа као: месо, млеко и кожа. Међутим, посматрајући га као
целину, сточарство је имало највећи економски значај за гостушко
_______________________
10)

Исто, стр.129.
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становништво, јер у националном годишњем дохотку заузимало је
прво, у исхрани домаћег становништва друго, а у извозној трговини
прво место.

Мужа оваца
Млеко је било основни сточарски производ. Добијало се у
великим количинама и скоро преко целе године, тако да се трошило и
прерађивало без прекида. Обично се највеће количине, одређене за
домаћу потрошњу, трошиле у свежем стању, а остали део се
прерађивао у бели сир, урду и масло.

Преношење млека

76

Иначе се млеко није извозило, већ су се све количине
намењене тржишту прерађивале у многобројним задружним
радионицама у чувени старопланински качкаваљ, урду и масло, а то се
извозило на домаћа и инострана тржишта. Највеће количине млека се
према подацима М.Н. Одбора за 1949, 1950. и 1951. годину, које су
узете као средње годишње, добијале од оваца (141.200 кг), а потом од
крава музара (76.000 кг).11)
Кравље млеко се око 80 до 90% трошило по домаћинствима, а
само око 10 до 20% се прерађивало или предавало задружним
млекарама; док се овчије млеко око 80 до 85% прерађивало у
домаћинству или предавало задружним млекарама, а само 15 до 20%
се трошило у свежем стању.

Стрижба оваца
Вуна је после млека била најважнији сточарски производ, јер је
омогућавала да се у овој области развије широка кућевна
прерађивачка делатност – сукнарство, ћилимарство, плетарство и
чипкарство и то не само за подмирење потреба домаћег
становништва, већ и за извозну трговину. Поред тога вуна је служила
највећем броју сељачких газдинстава као извозни артикал; од укупно
добивених количина у току једне године око 75% се прерађивало у
домаћинствима, а око 25% се извозило у Пирот, Димитровград, а
нешто мало у Ниш.
____________________

11)

Исто, стр.130.
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Месо као сточарски производ је било од веће важности за
тржиште, а мање за исхрану становништва. Ово зато што је височко
становништво брижљиво чувало стоку за тржиште; док је за своје
потребе клано само у крајњој нужди и то већином онда када се види да
је грло сасвим исцрпљено старошћу или неком12) болешћу. Нејвеће
количине меса у току једне године добијане су од младе јагњади, што
се најбоље види из приложеног табеларног прегледа, састављеног на
основу статистичких података за 1950. годину и прикупљених података
са терена. 13)
М.Н. Одбор
Гостуша
С в е г а

Добивена количина меса у једној години
Овчије

Јагњеће

Говеђе

Свињско

Кокошије

Укупно

21.665

28.000

1.800

3.680

132

55.277

21.665

28.000

1.800

3.680

132

55.277

РАДОВИ У ПОЉУ

Орање
Орање се вршило гвозденим и полугвозденим плугом, а ређе,
на врло рђавим и каменитим парцелама и ралицом. У време сетве
свих култура, дешавало се да се понекад врши и преоравање
појединих парцела које су биле засејане за време јесење сетве, па
услед оштрих и хладних зима семе измрзне и више од половине
изгине. Међутим, дешавало се, додуше врло ретко, да се преоравају и
пролећни усеви. То бива обично у 100 година једном или двапут, и то
онда када се деси да се позни мразеви са сланама и снеговима јаве у
другој половини маја, тј. после проклијавања и ницања из земље
кукуруза и повртарских култура, јер оне највише страдају, па се
земљиште под њима мора преоравати.

Обичај код првог јесењег орања
Сетва пшенице обављала се са посебном пажњом и праћена је
низом обичаја који су јој давали свечани карактер. Почетак орања био
је посебан дан за све укућане, а нарочито је орач био уважавана
личност и он се тога дана свечаније облачио (обавезна бела кошуља).
Јарам је украшаван црвеним китама (очешљана вуна офарбана у
црвено — алево), а када говеда крену из дворишта, испред њих се

__________________________
12)
13)
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Исто, стр.132.
Исто, стр.132.

поставља жарач (ожег)*) са жаром да преко њега пређу због веровања
да те године град неће тући усеве.
Ручак је тога дана, такође, био свечан, а орачу га је доносила
домаћица, која се закити црвеном китком (најчешће цвет мушкатле или
руже). Уз обавезну топлу погачу за орача, домаћица носи и две мале
погаче (кравајци) за говеда, а на прву бразду побола би комад дрвета
(имитација кудеље) са црвеном вуном и вретеном са започетим
предивом. После обављања ручка, домаћица се враћа кући, а орач
наставља рад. Уобичајено је да се тога дана ништа из куће не
позајмљује.

Плевљење жита
А док у овај крај нису продрла хемијска и техничка средства за
заштиту биља, људи су се трудили да ослободе своје засаде од
корова, па се то већином обављало ручно – плевидбом. Плевидба се
углавном обављала голим рукама, а коровске биљке су већином
бодљикаве, па су им руке после плевидбе биле све избодене и
поцрнеле од боје коју су биљке испуштале.
Најтежа
плевидба
је
била
плевидба
жита,
а
најраспрострањеније биљке су биле: паламида - која је бодљикава,
затим жлтеница, ливадар, шушњар, кукољ, те се говорило: „Без
кукоља нема жита.“ У сушним годинама за жита је било боље него у
кишним када се јако закорове, а ако је пшеница бујна, полегне и не
може „да ухвати хлеб“, а некада и проклија. Приликом плевљења
боцкава паламида се одстрањивала и копраљама. Жито се плевило
средином маја до шездесетих година, а од тада се прска хербицидима.
Кад је пшеница бујна, пусте се овце (крајем априла, или на Ђурћевдан,
у попашу) да је пропасу.

Косидба
Косидба у Гостуши, у нижим деловима, почињала је 20. јуна, а у
планинском делу 12. јула (од Петровден). У нижим деловима она се
завршава највише за десетак дана, па се ливаде поново чувају од
испаше стоке ради кошења отаве. У планинском, пак, делу косидба не
само што представља најтежи сезонски, већ и временски најдужи
посао, јер траје све до краја августа, а понекад чак и до средине
септембра. Косидба се искључиво обављала ручном челичном косом,
а десетак дугачких или више краћих откоса звало се препелица.
Из свега овог се може закључити да су све ове радње врло при__________________________________________________________________

*)Лopata

za rad uz ogwi{tе,жарач, ватраљ.
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митивне, јер су се у првом реду обављале застарелим начинима и
малобројним средствима.
Пред крај двадесетог века, када се престало са сејањем
житарица, на њивама је засејана вештачка трава или су напуштене да
се утраве, „уливаде“, почиње се са увођењем механизације, односно
људи су све више набављали самоходне косачице или
мотокултиваторе на које је прикључивана коса. Ово је олакшало посао
сточарима око припреме хране за стоку, с обзиром да су тај посао
обављали старији становници или њихова деца када су о празнику или
викендом долазила из града и помагала своје родитеље.

Превоз сена
Сено је сакупљано дрвеним грабуљама и вилама које су сами
сељаци правили. На великим ливадама сено се сакупљало на
неколико места ради дењења у навиљке, пластове и стогове. Најпре
се денуло на навиљке како би се сено удиплило, тј. мало слегло да би
се лакше саденуло у пласт. Ако се предвиђа да сено стоји дуже
времена на ливади или да би се ту на ливади и давало стоци, оно је
денуто на веће гомиле, односно стогове. Сено би се до одређеног
места за дењење преносило вилама, товарило на веће (широка
лепезаста грана) и привлачило ручно или сточном снагом до
одређеног места.

Жетва
Жетва би, после косидбе, била најтежи и најдужи пољски рад.
Почиње почетком августа и траје скоро до почетка септембра. Њу у
првом реду су отежавала рђава техничка средства, јер се искључиво
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обављала српом, а ређе и косом, као и неравномерно и касно
сазревање јесењих и пролећних усева. Понекад се деси, нарочито
кишовитих лета, да овас добро и не сазри, те се чека до појаве првих
слана и тек онда жње.
Жело се врло често и ноћу, на месечини, да се не би отресало
зрневље, а дању када опече сунце, одмарало.
Најпростије српове су израђивали Цигани и звали су их
„цигански“ српови. Ако су пешчице биле травнате, разастирале су се
и сушиле на сунцу по неколико дана. Ужад за везивање снопова су
припремана од ражи или су чупане стабљике са места на њиви где је
жито бујно. Ако није било довољно дугачко да се направи из два дела,
прављена су јужетина из три дела, тако што се прве две руковати
увијају у пределу класа, а трећа се спаја са коренитим делом и делом
у пределу класа, тако да се добије жељена дужина. Стабљике се
ишчупају још у јутарњим часовима, поквасе водом и чувају у
хладовини да буду савитљивије и да се лакше исплете уже.
Повезани снопови стоје читавог дана тако разбацани на њиви
како би се на сунцу трава сасушила, а увече, кад сунце зађе (кад
залади), сакупљају се и дену у крстине: најчешће се дену прво у три –
трећак (13 снопова), да би се клас слегао, а касније се дене у четири
(17 снопова) и уцело (21 сноп). Обично су деца ангажована да
жетварима и врзувачима доносе воду и да по њиви после жетве
сакупљају сваки клас.
Када се ожање већи део поља, деца су напасала стоку по
стрништу. Настојало се да се слама ниско посече да би се више сламе
искористило, али и ради бољег изгледа и уредности њиве. Такође се
водило рачуна да се руковети (рукољће) лепо слажу на једну малу
гомилу (пешчице), да би снопови одоздо били равни, да не штрче
сламке, јер је то било огледало домаћина. Аљкави домаћини служили
су за подсмех. После жетве приступило би се превожењу снопова од
њиве до гумна где ће се зденути и чекати почетак врше. У нашем селу
сноље се превозило на санкама, на које се поставе литре. Обично су
се товариле од две до четири крстине, зависно од јачине запрежне
стоке. Снопље би се по превожењу близу гумна, ако није било неке
надстрешнице, денуло у стогове. Добро зденут стог и изглед снопова
на њему, као број и величина зденутих стогова, оличавало је снагу и
вредноћу једног домаћинства.

Врша
После жетве и косидбе рад се одвија углавном на гумну (гувну):
довожење житарица и вршидба. Обично се довожење снопова и
вршидба обавља упоредо са жетвом, или пак када се приведе
средини. Вршидба се искључиво обавља људском радном снагом и
коњима, а ређе и воловима. Сама вршидба је врло напорна и за људе
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и за стоку и изискује читав радни дан да би се оврло тек 100 снопова
пшенице или друге житарице. Овршено жито се вејало ветрењачама
или се то чинило бацањем сламе са житом према ветру. Вршидба је,
како у процесу млаћења, тако и у процесу чишћења зрна, била врло
примитивна, што је нарочито утицало на смањење приноса житарица,
јер се велике количине њиховог зрна угазе у гумну и избаце са сламом
и осталим уродицама приликом вејања.
Пошто се заврши са жетвом и превезе већа количина снопља и
здене крај гумна, приступа се припреми гумна за вршу. Најпре се са
гумна уклони коров и трава (отрси се), побије се и добро учврсти
стожер, затим се прска водом, посипа плевом и гази воловима,
коњима, како би се добро утабало (огонило). Вода се довозила на
санкама у дрвеним бурићима, кацама, али где је близу извор, вода се
доносила и у великим бакрачима на чебрењак. Затим се гумно помете
и буде спремно за вршу.
Са њива се жито превозило обично по хладовини да не би
зрневље опадало. На санке се намештале литре, па би се преко њих
разастрли покревци како не би испадало класје. То је било
пожњевено злато и свако зрно је чувано с пуно пажње и култног
поштовања. Вишемесечни рад се огледа у жетви и у житу. То златно
класје је сав зној, жуљевите руке, свака бора на лицу, све је у класју
које је доноси сигурност јер значи да породица има хране. Зато се
вршидби поклањала велика пажња. Вршидба је често и трка са
временом. Све око вршидбе се припремало с вечери. Ноћу би људи
по неколико пута излазили и гледали да ли је ведро. Кад превали
поноћ, а у изгледу је сунчан дан, снопови се разређују уз стожер.
Вршина, класје се усправља навише. Уз сам стожер развезани снопови
су окренути класјем ка спољњем делу гумна, а остали се ређају са
класјем у правцу стожера. Потом се у вра уводе коњи. Ко није имао
коња, уводио је говеда. Када све то стока згази, онда се вилама
преврће једном, па се поново гази, и када се поново изгази, вади се са
површине слама, поново се преврће, уводе коњи и тако два до три
пута, и на крају се вилама издвоји слама, а при дну остане плева и
жито. Плева се лагано грабуљама покупи и метлом помете, а жито се
лопатом сакупи на једну гомилу. Затим се лопатом баца увис у правцу
ветра који плеву однесе даље, а жито пада на једну гомилу. Док
домаћин баца жито и плеву увис, домаћица стави преко главе врећу да
јој не би плева падала на косу и меканом метлом са површине жита
склања неовршено класје и остатке уродице, како би жито било што
чистије.
Али жито још увек није чисто, пре мељаве се пречишћавало
решетом или тријерисало, како би се одвојило од земље и уродице.
Вршидба се почела обављати вршалицом тек 1980. године када је
Божидар Вучић набавио вршалицу. Вршалицу је дотерао из Калне, и
њоме су врли само у месту Понор, пошто за вршидбу вршалицом у
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осталом сеоском атару није било услова. Једино су домаћинства
Милеве Николић-Потине и Александра Крстића ( када је сејао пшеницу
на њиви близу горњокрајског гробља) обављала вршу вршалицом у
месту званом Тошина њива (на путу Гостуша – В.Лукања) и Река, где је
вршидба обављана на самој њиви, а услугу вршидбе је обављао
извесни Мира из Рсоваца и један власник из Копривштице. Повремено
су снопље превозили до Велике Лукање и тамо обављали вршу
задружном вршалицом, где је и Вукашин Потић обављао вршу, који је
имао њиву у Великој Лукањи.

Детаљ са врше у Гостуши 1989. године

Кукуруз (обрада и берба)
Кукуруз се сејао, односно бацао руком без реда, па се окопавао
на постат све до краја прошлога века када је и престао да се сеје.
Раније засађени кукурузи увек су били бољи од сугарних. Касније
засејани страдају од суше, јер не постигну да ухвате дубљи корен. Да
би кукуруз родио добро, најважније су три кише: ђурђевска, петровска,
а око Светог Илије, кад баш лови леб, најпотребнија је. Тако је остала
изрека да је кукуруз кад се борио са сушом, говорио: „Дај ми, боже,
душицу до Светог Илије.“
Кукуруз се окопавао кад на струку изађе и трећи листак. На
посним њивама је био већи размак од струка до струка. Код огртања,
загртања, струкови су много утрпавани. Кукуруз се није љуштио на
њиви, на класу, већ је скидан са стабљике неољуштен и складиштен у
најближу просторију и у вечерњим часовима се љуштио, по могућству
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што пре, да се не би „упалио“. Од најлепших примерака су прављене
висуљће, које су качене у сувим просторијама за семе. Најфинија
шаша од клипова се цепкала и стављала у сламарице – уместо сламе.
Иначе, за копање кукуруза се каже да је био најтежи део посла
од свих пољских радова, можда отуда и изрека: „Нема леб без
матику.“
Берба кукуруза, јесења сетва и кошење отаве су последњи
сезонски радови у пољу и обављају се скоро једновремено или са
мањим временским размацима – од 1. септембра па све до октобра.

Уобичајени називи код пољских радова, око стоке, алата,
опреме
Орање
бад - ексер који се убада на предњем крају штапа (ост΄на),
бранá - направа за равнање пооране површине и покривање семена.
влачење - покривање засејане површине браном.
дисази - један пар вишенаменских торби израђених од козје длаке.
жиле - полукружно обрађен део од брестовог, габровог или неког
другог дрвета а део су бране.
један плуг - површина која се просечном воловском запрегом и
вештином просечног орача пооре за један дан.
једна бранá - поорана површина по целој дужини њиве, ширине једне
бране, односно око 2 метра.
копраља - гвоздена лопатица која служи за скидање блата, земље са
раоника, која се углавља на доњем крају штапа (ост΄на) и
такав комплет служи само приликом орања.
напер - гране од граба густо наређане на колац, на брани.
оиште - дрвена полуга од плуга до јарма, најчешће израђена од
чамовине.
опашка - природно полукружно повијена дрвена држалица која је
причвршћена на оиште а којом се управља плугом; реп.
образди - почетна бразда.
привој - еластична опута израђена од телеће коже.
процеп - дрвена полуга која се употребљава за вучу разних предмета,
материјала и алатки.
слог - међа која је настала гомилањем земље.
ост΄н - направа која се употребљава код терања волова, да би се са
одређене дистанце боцкали. На једном крају има ексер (бад).
тивизи - дрвена (најчешће дреновина) обујмица за презање говеда у
облику латиничног слова (U).
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Окопавање кукуруза
постат - део њиве (обично 2-3 м ширине) који захватају копачи
кукуруза или жетеоци.
сугарна, сугарно - није у оптималном року; касно засејано; касно
ојагњено јагње (сугарé).
загртање - огртање, тј. утрпавање земљом ради обезбеђивања боље
влаге и учвршћивања стабла.

Жетва
витал - помоћна алатка код везивања снопова ради лакшег
подвлачења јужета; примитиван уређај за затварање врата;
полукружно или кружно сакупљање сена (на витал).
јуже - веза за сноп направљена од два (óдве, дводелно) рукохвата
дугачких стабљика (пшенице, овса, јечма, ражи...); (óтри,
троделно) ако су стабљике кратке па се јуже направи из три
дела.
крст΄ц - трећáк - гомила од 13 унакрсно наслаганих снопова.
у четри - унакрсно наслагана гомила од 16 снопова.
крст΄ц - уцело - унакрсно наслагана гомила од двадесет и једног
снопа.
опашка, остаде на опашку - онај ко не жање или не копа довољно
брзо, па остане иза осталих жетвара и копача.
пешчица - неколико рукохвата.
рукољћа - рукохват, онолико колико се стабљика у једном хвату
заграби шаком и пресеку српом.
сноп - свежањ од неколико пешчица.

Врша
бреме - џак- израђен од вуне или конопље, сакупља до 50 кг.
вра - угажено развезано снопље на гумну.
вејање - одвајање зрневља од плеве.
вреча - врећа, израђена од козје длаке, вуне, комбинација вуне и
конопље-запремине до 100 кг, која има поклопац и по ободу
отвора гајке-вођице кроз које се провлачи врпца (врцá).
глот - нечистоћа у пшеници, односно семење разних уродица, земља,
камење - црнеж.
гувно - добро утабана кружна површина земље, које се најчешће
прави испред зграде за сточну храну (плевње) и штале
(кошаре).
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да се застеља - да се завеже, односно да се постави поклопац и
чврсто затегне врпца (врцá).
камара - зденута слама у облику пирамиде.
камџија - дрвени штапић дужине до 80 цм, који на једном крају има
причвршћену опуту од коже.
набадња - штап дужине од два до три метра који се при самом врху
рачва, оба крака су шиљати, један је дужине до 15 цм а други
5-6 цм, служи за додавање снопова ономе ко их слаже (дене)
у стог.
отрси - пресече мотиком траву до саме површине тла,
огони - утаба.
преврчање - окретање сламе ради боље врше.
претришање - одвајање зрневља од сламе.
стог - купа од снопља, сена, сламе.
стожер - дрвени стуб дебљине 10-12 цм и дужине око 1,5 м пободен и
добро учвршћен у центру гумна.
умит - веза од 2 до 3 грабове гране (за грубо метење); од тополовог
дрвета и јасике (за фино метење).

Косидба
белега - камење, најчешће пљоснатог облика укопано на међи ливаде
на растојању једно од другог од 5 до10 метара.
бричи - коса добро сече; одсеца траву ниже но обично.
гривна - метални прстен који служи да се уз помоћ дрвеног клина
(забојника) коса причврсти за косило.
забόјник - дрвени клин који је на једном крају раван, а други овалног
облика.
згрчена - ако коса у односу на косило заклапа оштрији угао но обично.
једнá косá - површина коју просечан косац покоси за један дан.
кртичина,кртичњак - испупчење, више испупчења на површини
земље које прави кртица.
кова - посуда за ношење каменог бруса (острила).
косило - дрвени држач за косу, дужине око 2 м.
ковање - откивање косе, односно истањивање сечива (реза),
ламбик - врста наковња (шиљати наковањ на који се поставља рез
косе, а одозго се удара тупом страном чекића).
низ клисно - о косидби: смањио ширину откоса да би се удаљио од
спретнијег и бољег косца који му је за петама (отиде низ
клисно); лагано сужавање нечега.
обложина - њива која се не пооре -оставља се да одлежи.
отава - нова трава после прве косидбе.
обира чулумћете - не коси добро, коси високо, па му се уз подсмех
говори да косом сече пупољке још не процветале траве.
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откос - површина ливаде коју косац једним замахом косе заузме по
ширини; дужина откоса није ограничена.
пóтка - обична грана од буковог или другог дрвета која се у пролеће
пободе на неколико места по ливади или обложини а
означава да је забрањено за испашу –„запотено“.
препелица - површина од двадесетак откоса; птица.
пола косá - површина коју просечан косац покоси до поднева (око 12
ари).
петá - задњи део косе.
разведена - ако предњи део косе са косилом заклапа тупи угао.
рог - држач који се држи десном руком, а налази се на косилу
отприлике до висине појаса косача. Најчешће је израђен од
говеђег рога, а може и од дрвета.
тип΄ц - врста тврде траве која се тешко сече-коси.
уаби - ували, иступи о камен (уаби си косуту).
црви - толико ниско одсеца траву да се види земља.
чембер - задебљање од пете до врха косе које заклапа прав угао у
односу на сечиво и даје му стабилност.

Сакупљање сена
већа - овећа лепезаста грана од букве или другог дрвета која служи да
се са удаљених крајева ливаде привлачи сено у близини
места где га је потребно зденути.
влачéг - опаше се навиљак конопцем и привлачи запрегом или ручно
до места где се дене у пласт или стог.
гребуљíло - штап дужине око 2 метра, на једном крају пречника око 2
цм, а на другом до три, који је процепан - раздвојен, обрађен и
уденут у тело грабуље.
дипла-удиплило се - добро сложено, оно које није растресито.
дниште-дно - основна површина коју заузима навиљак, пласт и стог.
димњосало - влажно зденуто сено услед притиска и топлоте се убуђа
и када се отвори, оно је топло (запалило се) и када се
преврће, подиже се бела прашина од плесни и буђи –дими
(димњосало).
зуб΄ц - зупци- дрвени зупци на грабуљи, на греблу (грабуљилу).
јуже - упредено сено, обично влажно или сирово, дужине до 6 метара,
пречника до 5 цм, које служи да се њиме притегне зденуто
сено у пласт или стог; јуже-уже, конопац; коноп дужине до 1,5
м којим се везују говеда (куде иде јуне, нека иде и јуже).
на витал - полукружно сакупљање сена ка месту где ће бити зденуто.
навíлче - купасто зденута количина сена од неколико вила.
палац - средњи, доста краћи крак виле, који најчешће потиче из самог
комада дрвета, али се и посебно израђује и додаје.
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плас - већа купаста гомила сена од 2 до 4 навиљка, која се за све
време док се дене, гази.
притка - притком се назива грана од буковог или другог дрвета
дужине 2-3 метра која при врху обавезно мора да има танке
гране које се могу упредати и обавезно иду у пару.
рог - благо, при врху, повијен и заоштрен крак виле. Ако се ради о
вили двороги, онда су два крака, тророги – три крака.
сарцí - две праве букове или чамове мотке дебљине до 5
центиметара и дужине око 3 метра, које се паралелно
подвлаче испод навиљка сена, и један човек са једне, други
са друге стране, узимају их у руке и пренесу навиљак до
места где ће га зденути у пласт.
стог - купа зденутог сена од 2 до 3 пласта.

О стоци
близни - ојагњила два јагњета.
бробоњка - овчји измет у облику куглице.
бричи се - мења длаку, лиња се.
ведро - дрвена посуда која се употребљава за мужу оваца.
водила се - оплодила се (крава).
гонила се - оплодила се (овца).
двиска - овца која треба да се по први пут јагњи.
запалиле се - ако се овце са мокром вуном излажу високој
температури или бораве у непроветреној и загушљивој стаји.
Таква вуна се са оваца лако чупа.
загон - узан отвор на јегреку где се овце натерују на мужу.
исабиле се - побачај плода.
јаловица - овца у полној зрелости, али се није јагњила-јалова.
јегрек - летњи тор за овце, са оградом од трња или лесе, који се
поставља на ливади или њиви и повремено помера ради
нађубривања земљишта.
крме се - лижу со -осољавају се.
крно - са поломљеним једним, или оба рога.
мрдач - овца која избегава мужу.
метиљаве - болесне од метиља.
наврвиле се - ако овце иду иза чобана једна за другом.
овчарети навалише - касно поподне, предвече, чобани своја стада
полако приближавају појатама или привременим бивацима, а
пошто се ради о брдовитом пределу, каже се „овчарети
навалише овцете кам јагрек“, појату и слично.
премлаз - контролна мужа оваца пре него што се овце намешају.
Тадашња количина млека по овци узима се као просечна за
каснију испоруку млека.
пладнују - хладују у шуми или испод веће крошње дрвета.
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плаз - широки траг који остави стока на непокошеној ливади или
непожњевеном житу.
побила се говедата - ако радно говече иде по каменитом терену без
поткова, повреди папке и не може да хода, а још теже да вуче
терет.
полагање - у ранијем периоду, док није било довољно прибора за
јело, јело се дрвеним кашикама и закусивало из једне дрвене
посуде - ђувечарке. Ако путник намерник наврати а нема своју
кашику, биће принуђен да са једним од пастира дели кашику.
плизнуле - раштркале се тамо-амо, свака понаособ.
слеже –ј агње старости до једне године (шиљеже).
сугаре - касно ојагњено јагње.
ћиá - пастир, први међу једнакима који поред главног задатка-терања
стада на пашу, има задатак да води рачуна о правилној
испоруци млека, набавци соли, хране за пастире, магарца,
пса... Савременим речником би се рекло - економ.
усмртеле се ⁄ мрту се - за време летњих врућина понеколико оваца
прибију главу једна уз другу и брзо дишу, што је знак да их
треба отерати у хладовини на пландовање (у пладниште).
упопас - пуштање оваца на испашу пре муже, обично о Ђурђевдану.
чипό - малог вимена.
џурџил - јагње које се коље за славу пастира -Ђурђевдан.
шутό - без рогова.

Сане (санке, саонице)
воз - натоварене санке.
душаме - подни део каната.
ђаволсће сане - ове санке се разликују од обичних по томе што имају
један праг и један пар сл΄паца. Овакве саоне су се
употребљавале за превоз стабала, а са одређеним додацима
камена и камених плоча.
прекрат - подизање терета полугом; када се конопцем повеже јарам са
стојечком на струкама и блокира јарам, да би јаче говече
вукло већи део терета.
жегла - дрвени или гвоздени клин којим се затвара јарам приликом
упрезања волова.
заворња - гвоздени клин са главом, који везује јарам са струкама,
односно санкама.
забојник-забојници - клинови којима се остварује чврста веза између
прагова и сл΄паца.
завијач,завивач - букова полуга којом се уврће ланац да би се товар
затегао. Други, тањи крај се привеже крајем од конопца којим
је привезан задњи крај товара.
извозак - саона избачена из употребе због похабаности.
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косíца - алатка израђена од челика. Употребљава се за обраду
држалица за секире и остала оруђа и алате.
клин, клинови - комад обле дреновине дужине до 20 цм, пречника око
2,5, који на једној страни има задебљање-главу, како не би
испао, а са друге стране се учвршћује ексером или клиномзаглавком.
куће - комад дреновине кукастог облика.
капáк,капáци - предња и задња страница каната.
литре - направа која се додаје санкама, а већином су намењене за
превоз сена и снопља. Израђене су од два чамова комада који
су на предњем крају оштро (скоро под правим углом)
закривљени.
просек-алатка за обраду зглоба на санкама, где се после бушења
умеће сл΄п΄ц.
потковá саницете - стару, похабану саону причврстити за доњи
тарајући део већ похабане саоне, која је још у употреби.
прљ - дрвена полуга за помоћ при померању, утовар трупаца, камена
и сличног.
праг,прагови - то је део саоница израђен од буковог или брестовог
дрвета, правоугаоног облика, дужине око1,10 м, предњи, и
1,30 м задњи, који повезује леву и десну саоницу. Задњи
праг је шири од предњег.
полица - пљоснато отесан буков комад дрвета, дужине 2-2,5 м,
ширине до 10 цм и дебљине до 2,5 цм.
покрајница - једна рачваста грана која се паралелно рачва на око 50
цм, а на задњем крају везана је или прикована пречагом како
би била ширине како на предњем тако на задњем крају.
канате - израђене су од дасака врбовог или чамовог дрвета, монтирају
се на санкама и служе за превоз растреситог терета.
рамењаче - комад дреновине који је саставни део јарма.
сврдел - сврдао.
струка, струће - букове гране дужине од 2 до 3 м које су саставни део
саона.
скрипуша - комад пљоснато отесаног дрвета дужине до 90 цм, ширине
до 10 цм и дебљине до 2,5 цм. Скрипуша је саставни део
саона.
стојéчка-комад дреновине дужине до 60 цм који повезује струке са
скрипушом.
сл΄п΄ц, сл΄пци - део саоница, два предња и два задња, који се
разликују по дужини. Предњи су краћи, а задњи дужи. Ако су
санке намењене за превоз сена и остале кабасте робе, горњи
део сл΄пца мора бити шиљатог облика да би се на њега
набадало сено или снопље.
четверка - када санке или кола вуку два пара волова.
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ДОМАЋА РАДИНОСТ
У напред наведеним привредним и друштвено-економским
приликама становништво Висока је још првих дана било приморано да
производи све што му је било потребно за његову исхрану и одећу. То
је доба натуралног газдовања, када височке породичне задруге, на
бази својих сопствених сировина и извесних, с колена на колено
пренетих и стечених знања, почињу развијати широку прерађивачку
делатност кућевну, претварајући свој задружни дом у прави
индустријски центар.
Као опште може се за све гране домаће радиности рећи да су
оне плод народне уметности, коју су Словени у Висок донели, даље
развијали и усавршавали. Од давнина је височка жена, везана за
домаће огњиште, била главни носилац домаће радиности, у коју је
уносила сву своју практичност, духовну способност, тј. све оно што је
улазило у састав њеног живота и њене тежње за лепим. За височку
жену се може рећи да је својом неуморношћу, стрпљивошћу и великом
ведрином с правом заслужила да су је до данас сматрали главом
домаћинства.
У почетку је кућевна индустрија, односно домаћа радиност,
својим производима служила подмирењу потреба чланова задруге или
породице. Касније, уколико се више усавршавала и гранала, а
натурална и новчана размена добара све више продирала у област,
кућевнa индустрија височког становништва почела се појављивати са
својим производима, не само на суседним домаћим тржиштима, већ
чак и у Дубровнику, Венецији, Цариграду, Солуну, а много касније и у
читавом свету.
Од свих грана кућне индустрије, нарочито је добро усавршена и
јако разграната прерада вуне, јер се путем ње добијају велике
количине домаћег сукна, прекривача, чарапа, шалова, чипки и др., те
се израда сваког од њих може издвојити у посебну прерађивачку грану.

Гајење и прерада конопље
Сетва конопље
Конопља се сејала током априла, на одређеној парцели конопљишту. С јесени се земљиште пооре и добро нађубри стајњаком.
Пре сетве земља се прекопа и лепо уситни и тако припреми за сетву.
Конопља се сеје као и семе пшенице. На крају се подрља (завлачи).
Величина места се одређује према броју чланова у кући, а често и
према томе колико су вредне жене и хоће ли моћи да ту количину
конопље прераде.
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Берба коноље
Када се заврши са жетвом, у конопљишту се запажа покоја
сушица (суви струк), то је показатељ да је време за чупање конопље.
Најпре се почупају струкови без семена белће, оне су више и штрче
изнад црнће. По конопљи се гази пажљиво да се не ломе стабљике.
Када се почупа неколико руковети, споје се и вежу у сноп (на два-три
места, и то конопљиним прутићем).

Потапање конопље у воду
Долином реке и потока су се могле уочити јаме (топила),
пречника 2 м и 50 цм дубине. То су тзв. топила која се пред сезону
очисте од траве и муља. Кад се допреме снопови конопље, са којих се
претходно скине семе, слажу се на дно јаме. Одозго се притисну
камењем да се не би подигле. Потом се јаме испуне водом са потока
или реке, колико да покрију стабљике.
Одвајање влакна од стабљика, зависно од временских услова,
траје обично десетак дана. За то време се топило обилази и по
потреби допуњује водом. Ако време захлади, кисељење траје и по две
недеље.
Кад влакно почне да се одваја од прутића, снопови звани
грснице испирају се на реци или потоку тако што се ухвате за врх па
се јаким замахом трескају по води све док се не одстрани труње и
алге. То се ради по сунчаном дану, јер онај који то ради, накваси се до
голе коже водом. Потом се снопови слажу у купе, да се добро процеде.
Када се допреме до куће, рашире се по плотовима и другим оградама
и како се суше постају све беље.
Цело село се забеласа од грсница. Убрзо се зачује трљица. То
је дрвена направа учвршћена у земљу негде у дворишту или под
сајван на којој се млаћењем одстрањује поздер, а остају влакна у
повесму.
Добростојећа домаћинства, као и домаћинства са већим бројем
чланова имају и по 200 грсница. Из повесма нису потпуно одстрањене
сламчице, те се на њима обављају још неке радње. Најпре се добро
отресу, а затим се гребенцима гребена, затим чешља и повезују у
чвор, а тек преко зиме се преде. Од црнће се добијају тамнија и
грубља влакна, а од белће тања и свилкастија.

Влачење, ткање и предење
Повесма се оставе до краја јесени, када се завршавају пољски
послови. Кад се добије слободно време, окупе се жене на тлаку
(моба), позајмицом или под надницу да обаве гребење и влачење.

92

Повесма се гребенају све док из њих не испадну ситне
сламчице. После тога четкају се четком од свињске длаке. Она влакна
што се кидају и остају на гребенцима гребенају се и чувају на
кудељће, те се од њих израђује потка за поњаве. Међутим, народ је
научио да не баца ништа што је природа дала и што може да се
искористи. Зато овом послу није крај јер последње што се покупи по
завршеном послу јесу најгрубља влакна која се чувају на смотуљцима
за сукање канапа, врца.
Од кучине се прела „основа“ за вунене поњаве, црге и друго.
Ако је потка од кучине а основа од козје длаке, то су ткале занатлије–
мутавџије.
Предење је прљав посао јер се прстима и зубима повлаче
влакна са кудеље, како би се одвајала а у исто време влажила.
Предиље стално пљуцкају да би се влажила влакна па им се око устију
појављују жвале. Да би пређа постајала мекша и беља, обављају се и
још неке радње.
Око Младенаца (то је март) када је кучина опредена, са вретена
се мота на клупчад, а потом све иде на мотовило.

Бељење
У дворишту се ископа једна рупа па се наоколо по дну обложи
крупном сламом. Влажна пређа се претходно усоли сувим пепелом
тако да свака жица понаособ буде у пепелу, потом се поређа преко
сламе. Одозго се прелије врелом водом. На сваких 50 лакти (мера)
потребно је 50 литара воде. То стоји неколико дана и више пута на дан
се прелива врелом водом. Затим се све испире на реци. Тај посао
раде две жене. На мотовилу истежу пређу и лупају по води заједно са
мотовилом, како би пређа била отегнута, погоднија за мотање и ткање.
После испирања пређа се навлачи на дебљу мотку. Нити се рукама
истежу и сређују како се не би помрсиле.
Осушена пређа се натеже на једну дрвену направу вртешку и
са ње се мота на клупко. Затим се обавља сновање и ткање.
Изаткано платно се носи на реку. По највећој врућини по читав дан се
кваси, а потом шири по камењу како би се на сунцу избелило.

Вуна (прање и прерада)
Прање вуне се обављало када се заврши прво копање кукуруза,
па још није започело огртање кукуруза.
Негде близу реке се намести казан у коме се грејала вода. У
загрејану-кипућу воду се стављала вуна и потом испирала. Испирање
вуне обавља неколико жена, које су користиле и кош од прућа да им
не би вуну односила вода. И мала деца су задужена да у води хватају
вуну коју случајно понесе водена струја. Оцеђена вуна се поређа по
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каменом кориту реке да се мало просуши, а увече се доносила близу
куће и простирала по плотовима, оградама од зида, или се ређала по
крововима кућа где је то било могуће.
Док није било вуновлачара, крајем јесени, у куће где има
подоста вуне, позивају по неколико жена и девојака. То су влачуље.
Знало се која то у селу најбоље ради. Гребенање се обављало у
седећем положају, на поду, ручним гребенцима. У обе руке се држи по
један гребенац и вуна се рашчешљава и обликује у својће. Потом се
дорађује на ножном гребенцу. Од искидане вуне и вуне лошијег
квалитета влачи се штим.
Домаћица је била дужна да припрема ручак за оне које раде.
Наднице су биле симболичне. Али су зато све вредне учеснице
добијале на крају посла по својак вуне.
Када се почела вуна влачити машински, домаћица и остала
женска чељад најпре код куће од руна раскида вуну, па пошто је
однесе на влачару, прво је стављају у једну направу (чешљару) која се
попут клатна покреће час у једном час у другом правцу. Са предње
стране, одакле се гура направа, ставља се већ делимично
рашчешљана вуна и уређај је захвата и избацује на другу страну
потпуно спремну за влачење на вуновлачари.
Предење се обављало најчешће у вечерњим часовима или
ноћу, углавном на седенћама (прелима).
У неким домовима где има више јетрва, свакој се од вуне да
одређена количина (према броју деце). Свака је дужна да опреде, да
изатка и исплете за своју децу и мужа. Оно што су заједнички радиле
звало се ижње.

Ткање и плетење
У зимском периоду су ткана сукна или пртенице. Већ у
фебруару су у село пристизали ваљавичари и односили платно на
ваљавице.
Са ткањем памучних платна почиње се почетком двадестог
века. Тада почињу да се ткају и пешкири, до тада је платно куповано у
Пироту.
Ткају се шарени вунени јастуци, црге, а понегде и поњаве са
простим шарама. Ткани су широки појасеви тамноцрвене боје за
мушкарце, а нешто ужи у разним бојама за жене, зване тканице.
Потом у разним бојама и шарама прегаче, престилће.
До 1900. године су плетене само беле чарапе, а од тада почињу
да плету за мушкарце црне чарапе са шарама на прстима и стопалу,
око ногу се омотава парчад од сукна правоугаоних облика и то се
називало навошта. Женске чарапе су нашиване (везене) на петама и
прстима, па су због тога код богатих жена и девојака у моди биле
папуче. Од тада, уз даровну опрему девојке иду и нашиване чарапе.
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До тада се нису плели никакви одевни предмети. Тек касније су
штрикани џемпери и јелечета (пуловера). И сукно је дотле било бело
па се и мушка народна ношња звала белетине. Почиње се са бојењем
платна у свежој кори ораха. Купована је и плава боја (мастиљава) и
код куће се обављало бојење, док су касније, са доласком аутобуса, то
у Пироту радили бојаџије.

Израда опанака (од свињске коже)
Када почне клање свиња, престаје време поста. Сви се радују.
Деца понајвише. Биће мрса, а добиће од надувене, пепелом усољене
и осушене бешикине скраме скромну играчку (дундало, мејур - лопту).
Пажљиво скинута свињска кожа и одвојена од слоја сланине,
разапиње се и суши. Када кожа буде потпуно сува, скину се длаке и
она је спремна за употребу, односно за кројење обуће. Стави се на под
и од ње се кроје опанци. Свакоме се од укућана узме мера и почиње се
са израдом опанка. Старији чланови породице су то знали да раде,
како мушкарци тако и жене.
Кожа се исече у облику ћеремиде, а величине стопала. На
дужем делу се остави сасвим мали правоугаоник који чини врх тј. кљун
опанка. По ивицама се већи правоугаоник прошива канапом кроз
рупице избушене шилом. Рађена су два реда прореза, један уздуж,
други попреко, а и то на предњем делу да би се кожа више наборала,
како би се стиснула уз стопало. Зато се каже двоје брчканице.
Наоколо су ушиване гајке (жапће) од кожица кроз које се провлачила
дебља узица, осукана од кучина. Помоћу те направљене кожице
опанак би се причврстио уз ногу.

Израда црепуља (црепњи)
Све док није било зиданих фуруна – вурњи, проја и хлеб су
печени у црепуљама на огњишту. Фуруне од опеке су почели да праве
имућнији домаћини нешто пре Другог светског рата, а данас их има
скоро свака кућа. У њима је могло да се испече по 10 и више великих
хлебова. Задњих година старачка домаћинства се снабдевају хлебом
преко задруге, јер је мешење и печење хлеба у пекарама – вурњама
напоран посао, а поред тога ионако се пшеница више не сеје а брашно
купује, а младих жена које би могле да месе хлеб у селу готово и да
нема. Хлеб се дотерује једном у недељу дана и свако купи колико му је
потребно. Посебан хлеб или погача припрема се у некој кући само за
посебне прилике. Занимљиво је да су црепуље (црепње) израђивале
жене. Постојао је читав ритуал када се и како то радило и у које
годишње доба.
За празник зв. Русалнице, окупе се девојке и жене па иду те
накопају земљу. Код нас је то било већином изнад Тошине њиве, близу

95

долњокрајског гробља. Из извађене земље одстране ситне предмете и
каменчиће па је попаре врелом водом, а потом прекрију да се брзо не
охлади, да се мало више раскисне и споро хлади. Кад се охлади,
девојке ухвате једна другу за појас, па у коло и босим ногама газе по
блату. Тај посао се каже газење црепње. Докони свет се окупља, сви
се смеју, шале, а момци задиркују девојке. Кад неко прође, каже им
„мек’ц“, то значи да се добро меси земља, а ако неко каже „тврд’ц“,
девојке се љуте, вичу за њим и уз шалу га гађају блатом. Када се
подеси земља, свака девојка у своју гомилу земље од које ће правити
црепуље ставља козју длаку и ситну сламу да би се блато ужилавило.
Затим се та маса измеси попут хлебова па се однесе кући да би се
обликовала у виду тепсије. На крају се црепуља премаже размућеном
балегом и остави на промајном месту да се просуши неколико дана.
Када се процени да је црепуља довољно просушена, приступа се
другом делу израде, односно печењу посуде. На огњиште се поставе
три камена па се на њих стави црепуља, затим се ватра подложи и
ложи све док црепуља не достигне усијање тј. да побели.
За свакодневну употребу трајале су црепуље и по десетак
година. У црепуљама су припремана и разна јела, а најчешће се у
њима пекао хлеб и месо. При печењу хлеба или меса црепуљу
поклапају сачем (вршњаком) преко кога се засипа пепео са жаром.

Воденичарење
У воденицама се некада млело и ноћу, а данас не, из простог
разлога што се више ништа и не сеје, а други разлог је што скоро и да
нема воденице која је у погону. До већине воденица је било прилично
тешко да се приђе запрегом, те су вреће углавном ношене на леђима.
Врло ретко су стари упрезали стоку за превожење млива јер нису
носили велике количине за млевење. Или су штедели стоку, или су се
плашили да им неко не украде брашно ако се затекне већа количина
брашна у воденици.
Међу поточарама скоро да и није било воденице која је
припадала само једном домаћинству. Оне су углавном биле својина
више сопственика који „држе воденицу на ред“.
„Редовници“ у једној воденици не морају бити сродници.
Међутим, ако су сродници некад и направили воденицу, током времена
понеко од њих прода свој део другоме, те се тако појединци и из
других родова постепено укључују у ортаклук. Део воденичког права
може неко да донесе у мираз из једне куће у другу, у коју се удаје
(зети).
Деобом крвних задругара ортаци се умножавају и сецкају своје
делове на ситније. Ако је неко имао четири дана млива и ако му је син
јединац, наследиће сва четири дана, а ако има четири сина, они ће
деобом добити по један дан. Па чак некоме може да остане и пола
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дана млива. Тај који је остао са тако малим уделом, принуђен је да
један део откупи од неког ко жели да прода, или ко има више дана па
му нису потребни.
Ортаци сразмерно деловима сносе и трошкове око оправке
воденице, набавке алата, поправке јаза (бране), чишћења ваде,
куповине камена и др. Приликом реновирања воденице позивају се сви
ортаци да се договоре како ће учествовати у пословима. Често се
камен излиже па мора да се кове. При ковању се подиже горњи камен
на манџал’к (дрвена полуга) како би се са унутрашње стране обрадио
специјалним чекићем на зупце, а такође се и доњи камен припрема
како би воденица боље млела. Док су округли каменови тазе ковани,
не меље се житно – брашно, већ се пропусти једна тура кукурузног за
стоку. Иначе, један камен тежи и до 500 кг, а најчешће димензије
пречника су 90 – 92 цм, мада има и мањих, 70 цм. Посебно је добар,
квалитетан и далеко чувен трстенички воденични камен. Трстеничани
су долазили обично зими, уговарали посао са воденичарима о
димензијама, цени и пошиљци.
У воденици има пуно посла и воденичар мора све да зна како
се ради. Зато није узалудна она изрека: „У воденицу кад хоћеш, а из
воденице кад те пусте“. „Воденица лети“ је израз који се употребљава
за воденицу када је празна, домлела је па није заустављена, тада
достиже приличну брзину обртања па камен тада лети. Због брзине
окретања камен може и да спадне. Воденица понекад мауче кад
затегне, а кад лепо меље, онда само т’кче. Ако је брашно исувише
ситно, има близницу (близничаво је) те је хлеб гњецав (недопечен).
Оно брашно које се на крају смете у мучник зове се околиш и чува за
стоку. Ако легне камен на камен, брашно је ситно и чватаво. Ако је
камен неквалитетан и за време док меље отпадају ситни делови од
камена и мешају се са брашном и када се једе качамак или хлеб из
такве поточаре, осећа се камен на зубима, каже се: брашното л’цка.
Обично за ноћ може да се самеље и до 60 кг.
Жита се сипају у кош који виси о две греде изнад млинског
точка. Тако је подешен да зрневље упада у гуску (карлицу) која се
помера, а затим зрно по зрно у мучник, то јест у рупу на камену. За
гуску је везано једно специјално дрвце – крећетало које удара у камен
и које се чује из даљине. Цивун је уска дрвена или метална цев
(пречника око 10 цм и што је ужа цев мањи је пресек, брзина воде је
већа), која се налази на крају буке, а то се чинило када је мањи доток
воде, а сужењем пречника остваривао се већи притисак а самим тим и
већом снагом вода удара у гвоздено водно „коло“ које покреће
вретено, а ово преко паприце окреће млински точак. На вретену у
води је метални шиљак – бад, а на горњем крају метални део који
преноси обртну силу на млински точак зове се паприца.
Од буковог стабла дужине око шест метара правила се бука, тј.
у стаблу се издуби један канал који је на делу где улази вода шири, а
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на делу где излази знатно ужи. Буке су прављене отвореног и
затвореног типа. Затворени тип буке је био практичнији јер када се
напуни бука, оствари се бољи притисак. Код ових бука се уметао
цивун. Последњих деценија постављане су и металне буке попут
буради.
Било је и оних који нису имали воденицу па су млели код
других, на њихов ред, по договору, а најчешће ујам на 100 кг млива је
1 шиник (10 кг жита), а некад би се договорили и место ујма одрадили
би у пољу.
ЗАНАТСТВО
У селу су велики број предмета сељаци израђивали сами, а
поједине услуге су међусобно једни другима чинили. Било је потребе
и за занатлијама којих није било у селу, па су долазили са стране.
Терзије
Терзије су кројили од вуненог сукна антерије (као зубун, само
са рукавима и потплатом), кратко и др. У јесен, кад се заврше послови
у пољу, домаћин позове терзију у своју кућу да укућанима сашије
понешто од одевних предмета. Уколико има много посла, терзија
остане и по више дана у кући.
Дечјој одећи се није поклањала посебна пажња, него је народ
настојао да одећа буде једноставна и практична. Мушкој деци су до
средине прошлог века облачили кошуљу без панталона, што је обичај
још из турског доба, пошто су на тај начин крили пол детета како би
децу сачували од одвођења у јаничаре. Сву дечију одећу, изузев
капута, углавном су израђивале жене у кући, мада су имућније
породице и за децу ангажовале терзије.
Мутавџије
Мутавџије су прерађивали козју длаку и од ње израђивали
покриваче, вреће, торбе и остале предмете. У Гостуши до Другог
светског рата радила је мутавџијска радња која је била у власништву
Димитрија Цолића. Димитрије Цолић је имао мутавџијску радњу на
два нивоа. Доле је била ћерана где се прела козја длака, а горе
ткачница. Имао је раднике и шегрте који су учили мутавџијски занат. У
радњи су се израђивале бисаге, торбе, покровци за коње, стругана
црга. Све од козје длаке неподериво, вечито.
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Ковачки занат
Ковачки занат су обављали Каменовићи, ковачи ромске
националности, који су се поред ковачког заната бавили и поткивачким
занатом, али само су поткивали коње.
Ваљевичари
Понеке занатске услуге су вршили занатлије који су долазили из
других села Висока, а понеке
занатске производе доносили и
продавали мештанима. Обично су то били ваљавичари, који су рано у
пролеће када се завршавало са ткањем сукна долазили и узимали
готове трубе платна. Ваљавичари би сукнено платно натоварили на
коње и носили до својих поточара-ваљавица. Кад од пртеница-сукна
направе шајак, враћају га власницима у лето. До Првог светског рата
одело-белетине је било бело, а од тада људи почињу да носе и одећу
у боји фарбајући је најчешће у ораховом лишћу са додатком галице да
би добила црну боју.
Рогожари
Рогожари су доносили рогоже од ражене сламе или од трске,
мада су у селу многи знали да их исплету.
Восковарџије
Восковарџије, односно воскари, откупљивали су восак и
воскарину од пчелара, и продавали прерађени восак у комаде
одређеног облика.
Катранџије
Катранџије су стизали из далеких крајева (из Ужица), доносећи
катран за подмазивање колских дрвених точкова. Катран се чувао у
дрвеним и земљаним посудама (катраницама).
Калајџије
Калајџије су долазили у пролеће и најчешће би се
стационирали испод неког сајвана, или на обалама Гостушице, где су
правили шатре у којима су спавали и боравили, зависно од посла,
понекада и по два месеца. Близина реке им је одговарала ради
чишћења бакарних предмета, а у летњим месецима им је пружала
извесну удобност.
Навраћали су врло често ситари, вретенари, бомбонџије,
торбари....
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Лов
Ловом у селу су се бавили неколицина људи који су имали
ловачке пушке са једном цеви. Чобани су се бавили ловом ради
уништавања штеточина и то углавном у току зимских месеци када
стада оваца не иду на испашу, већ се хране у појатама.
И док су данас ловци наоружани савременим ловачким
пушкама и карабинима, псима гоничима и разним другим помагалима,
дотле су мештани радије користили примитивна средства, као што су
разне замке од жице, гвожђа (железа – кљусе) или ловили уз помоћ
шупљих стабала дрвета. Оваквих ловаца где је надмудривање између
њега и дивљачи главни фактор, у селу више нема.
Од дивљачи лови се зец, лисица, јазавац (нарочито у јесен када
кукурузи зру), дивља свиња и вук.
Зец се углавном ловио на замку и у гвожђа (кљусе). Замке од
жице су се правиле тако што се неколико замки метне на дрво, које се
препречи преко путање у шуми или пољу где зечеви пролазе. Када зец
прође, он се на замку замакне и тако остане да виси. У гвожђа зец се
лови тако што се ова поставе на стази у шуми или пољу, јер зец воли
да иде пртином.
Лисица се, такође, ловила у гвожђа, али то бива јако ретко.
Гвожђа се обично вежу да их не би ухваћена лисица однела. Запета
гвожђа се пажљиво камуфлирају –покрију овчијим или козјим ђубретом
да их не би видела. Но, и када се ухвати, ретко је ловац ујутру затекне.
Понекад она прегризе своју ногу за коју се ухватила и побегне.
Јазавци се највише лове у јесен и то углавном ноћу када
долазе у кукурузе, а зими поред јама где бораве и повремено излазе
да се сунчају. И јазавци су се најчешће хватали уз помоћ гвожђа која
су се запињала на уласку у јаму.
Лов вукова на гвожђа био је доста раширен у Високу. Да не би
вук гвожђа однео, ловци су их везивали јаким ланцем за дрво, а да их
не би опазио, покривали су их сувим опалим лишћем (шушљак),
земљом или снегом, а по могућству стављала се и вучја балега.
Веровало се да ће вук, када прође поред своје балеге, обавезно
застати и оњушити је.
Дешавало се више пута да ловци пушком убију вука, или ухвате
у запета гвожђа, али се дешавало да пошто се вук не ослободи, он
однесе гвожђа. У таквим случајевима мештани су организовали хајке,
па када га пронађу, убили би га и одрали. Независно од начина на који
је вук убијен, у одрану вучју кожу стави се слама, па се испуњена
навуче на колац, а делови коже који су покривали вучје ноге увију се
око дрвених кочића који су другим крајем причвршћени за колац. На
тај начин „вук стоји како да је дош΄л у село“. Ловци, односно „вучари“,
носе вука од куће до куће и том приликом драже псе како би их
навикли да нападају на вука. Притом као кроз песму вичу:
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„Ура, ура, иде курјак у село,
дош΄л курјак у село, да си месо збира,
ајде га дарујте, уловили смо живог курјака!“
Домаћини би том приликом ловце даривали ракијом, сувим
месом, вуном, новцем, а све у знак захвалности што су штеточину
убили и уз веровање да им убудуће вуци неће нападати стада.
Пошто се већ више од тридесет година многе њиве не ору и не
сеју, зечева сада има знатно мање, али су зато вуци почели да силазе
до самог села. Некако у исто време појавиле су се и дивље свиње. Ова
штеточина мештанима причињава знатне штете, али је у исто време
постала и посебан мамац за ловце.

Риболов
Гостушица није богата водом као Височица, па се о неком
спортском риболову не може ни говорити. Риба је хватана неспортски,
односно руком испод камена, скретањем воде са воденичне буке и
хватањем рибе испод воденичног водног кола; мењањем тока реке и
пошто су рибе остајале на сувом, биле су немилице изловљаване;
затим када услед јаких киша и невремена надође река која омами рибе
и онда се сакупљале кошевима.
СЕОСКЕ ДАЖБИНЕ

О порезима Слободан Стојановић каже: „Порези су били
велики, а стока није била на цени, па су се пореске дажбине тешко
одуживале. Морали смо, иако је Гостуша далеко од Пирота, током
зиме, кад падне снег, на санкама до Пирота да терамо дрва, да бисмо
зарадили неки динар за отплату пореза. Зимске ноћи дугачке, па
кренемо увече у десет сати и осванемо у Пироту. Продамо дрва,
пошто-зашто, и налево круг, опет Гостуша. Али онда се то и могло јер
је Гостуша скоро за петнаестак километара била ближе Пироту, а
после 1988. године, када је Велика Лукања потопљена, удаљенији смо
више од десет километара.“
Поред дажбина држави, било је и локалних дажбина које су
оптерећивале буџет сељака.
Утрина или попаша је дажбина коју су сељаци плаћали за
напасање стоке на суватима Старе планине. Пре Другог светског рата
сувати су били у својини државе и она их је давала у закуп, па су
сељаци за напасање стоке плаћали закупцу. После Другог светског
рата сувати су прешли у својину задруге и утрину – попашу је
наплаћивала задруга.
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Сељани су имали обавезу да обезбеде огревно дрво за школу и
издвоје новац за одржавање школе и осталих објеката општег значаја.
Плаћали су услуге пољака, бирова, свињара, говедара, овчара,
тријера, пилане, казанице...
КАКО СЕ ДОЛАЗИЛО ДО НОВЦА ?

До новца се у ранијем периоду тешко долазило, па су поједине
услуге плаћане у натури, али када то није било могуће, плаћало се
новцем или
услугом. Дажбине су биле велико оптерећење за
породични буџет, зато су поједини очеви своје синове слали код
имућних домаћина да буду слуге или у надницу. У сезони обраде
кукуруза и прикупљања летине била је велика потреба за
надничарима, па су девојке и жене ишле да окопавају кукуруз,
сакупљају сено, жању, а мушкарци да везују снопове и косе, најпре у
приградским селима, а касније код имућних људи у нашем селу.
Поједини су долазили до новца и обављајући неке ситне
занатске услуге.
Додатни извор прихода појединих људи било је и рабаџисање.
Овим послом су се бавили људи који су имали добре волове и
zapre`na kola. Превоз робе се углавном одвијо из Гостуше у правцу
Пирота и обратно. На овакав начин је из Пирота довожена роба
широке потрошње и снабдевана продавница, а из Гостуше su
отпремани vi{kovи poqoprivrednih и сточних proizvoda, {umskи
plodovи, koje je задруга oтkupqivala. Prevozili su грађевински
материјал, летину i name{taj porоdиcama koje su napuшtalе selo.
У печалбу се раније ишло у Влашко. Радило се на разним
занатским пословима, али и у пољопривреди. Атрактивна али тешка
област печалбе, нарочито током шездесетих година, била је берба
кукуруза у Војводини, а посебно у Банату. Одлазили су махом
мушкарци, али током шездесетих година, када је број печалбара
достигао максимум, прикључиле су се и жене, односно, брачни парови
су заједно одлазили. Пре поласка су формиране групе са вођама на
челу. Натоворени џаковима са неопходним стварима, печалбари су са
београдске железничке станице, пролазећи кроз центар града, ишли
до Дунав станице, одакле су возом кретали за Војводину. Под веома
тешким условима берачи кукуруза су остајали на том послу до месец
дана.
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V ДЕО
ОСОБЕНОСТИ НАРОДНОГ ЖИВОТА
ОСОБЕНОСТИ У НАРОДНОМ ОДЕВАЊУ

Одвајкада се у Гостуши носила сукнена одећа које данас готово
и нема више. Зато ћемо неке одевне предмете детаљније описати.
Од вуне су израђивани капути, панталоне, бревенеци, јелеци,
сукна. То се шило пртеним, односно концем израђеним од конопље.
Од кудеље (кучине) су се израђивале мушке и женске кошуље и други
одевни предмети.

Женска одећа
Женска одећа састојала се из следећих одевних предмета:
кошуље, сукна, јелека, џубета, кожуха, кајице, тканице, опрегаче –
кецеље, чарапа, вустана, заб΄на (зубуна)...
Женска кошуља је израђена од ланеног дебелог платна, са
дугачким рукавима. Прављена је и од свиленог платна, са оивиченом
чипком. Чипка се ушивала на крајевима рукава.
Сукно је имало изглед хаљине, носило се углавном у јесен и
зими. Израђивало се од црних пртеница, у висини прса било је
оивичено извезеним гајтанима мрке или жућкасте боје.
Јелек је сличан јелечету. Некада су га носили мушкарци, а
прављен је без рукава и џепова, напред је имао већи отвор –деколте.
Џубе је прављено од црвене чоје, без рукава. Изнутра је
постављено јагњећом кожом, под пазухом се везла по једна шара, а по
ивицама величине до три прста прављен је вез срмом.
Кожух се носио зими. Жене су га носиле углавном без рукава.
Кожух је, иначе, од овчије коже чија је глатка површина споља, а
изнутра је кратко подшишано крзно. Кожух је сличан јелеку.
Кајица је мала плетена капа, црвене боје. Носиле су је само
богатије жене. Кајица је искићена новцем и имала је дуг перчин
испреплетен косом. Жене су перчин украшавале и разним парицама.
Тканица је, у ствари, појас. Изаткана је од конопље и ишарана
разним бојама, али је прављена и у једној боји.
Опрешка, престилка – кецеља, опрегача некада се ткала од
вуне или каквог другог материјала. Често су опрегаче биле нашиване и
украшаване разним бојама.
Чарапе су жене плеле од вуне, клот плетком, и везле их разним
шарама. Досезале су изнад колена, и углавном нису биле чињене –
фарбане.
Некада су се опанци правили од свињске коже. То су свињски
опанци. Данас се у селу носе гумени опанци, такозвани гумењаци.
Вустан је претеча данашње хаљине. Носи се од краја прве
половине двадесетог века, а прави од фабричког материјала.
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Зубун –заб΄н, горња одећа без рукава, постављена танким
слојем памука. Напред, на разрезу, зубун је украшен ситним
шљокицама, а то се звало кадиве.
Шал је вунени ручно и ретко исплетен огртач којим су се жене
огртале када би пошле у село на оро, у госте и сл. Бојен је најчешће у
црну и зелену боју.
Жене су саме израђивале разне одевне премете од вуне и
кучине – конопље, као на пример: чарапе, џемпере, кошуље, јелеке
итд.

Мушка одећа
У мушку одећу спадају следећи одевни предмети: кошуља,
бревенеци, у новије време панталоне на брич или бок, гуњ, опанџак,
јелек, јелече –прслук, кожух, грудњак, чарапе, наглавци итд.
Мушка кошуља је беле боје и израђена је од конопље, односно
од лана. Напред је имала дубоки разрез, а била је без јаке – крагне.
Имала је краће рукаве.
Бревенеци су претеча данашњих панталона од сукна.
Прављени су од пртеница беле боје. Бревенеци су имали седло
средње величине, и узане ногавице. Поред нашивених гајтана нису
имали посебне шаре, нису имали ни џепове, већ само прорезе са
стране.
Панталоне су се правиле од пртеница, фарбане су у црној боји,
израда је била слична данашњим фабричким панталонама, само што
су ногавице биле узане – уз ногу.
Јелек је беле боје и спада у горњу мушку одећу. Израђиван је
од пртеница, без посебних шара. Јелек је доста дугачак и има црне
гајтане на крајевима.
Гуња се правила од пртеница. То је одевни предмет сличан, по
дужини, капуту и служи за заштиту од хладноће. Она има дугачке
рукаве и капуљачу. Гуњу су већином носили чобани.
Опанџак или долактица је одевни предмет сличан гуњи, само
што су му рукави краћи или је израђиван без рукава. То је одевни
предмет који је лакши од гуње и чобани су га носили у летњем
периоду.

Дечја одећа
Деца су одувек била предмет пажње и љубави родитеља и
осталих укућана. Али ретко које дете да је имало сву ту пажњу, с
обзиром на услове живота који су раније били. А било је и доста деце,
па се тако и љубав делила на сву децу подједнако. Прворођена деца
су добијала нову одећу, а то су углавном биле кошуље и неки одевни
предмети од вуне. Тек кад одрасту или пред сам полазак у школу,
правили су мушкој деци панталоне, а женској сукно или су имућни
куповали дечје зубуне.
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Обућа
Ношена је обућа која је прављена од свињске коже. Оваква
обућа у ранијем периоду је била за сваки дан.
Касније су куповани ковани опанци (ковањаци). А када је почела
(1935) фабрика
„Тигар“ са радом, куповани су гумени опанци
(гумењаци)
ОСОБЕНОСТИ У НАРОДНОЈ ИСХРАНИ

Понашање за трпезом
За трпезом су укућани увек седели по старешинству, па су тако
старији имали предност при послуживању да добију и поједу бољу
храну, да први захвате комад меса. Разлог за овакав ред треба
тражити у тежини послова које су одрасли мушкарци обављали. Да би
могли да издрже све напоре и заврше послове, морали су да добију
довољно и добру храну. За то време деца би седела у углу за мањом
софром (трпезом) и стрпљиво чекала да се и њима поклони пажња и
да на њих дође ред.
Домаћица је водила рачуна о храни, о зимници, воћу које је
остављала за зиму, о брашну и другим намирницама. Њој су звецкали
кључеви на појасу, јер је све било под кључем. Отуда има безброј
занимљивих згода како су се млади довијали на разне начине да дођу
до жељене хране.
Око постављања трпезе махом је била задужена најмлађа
снаха – невеста. Прво би свима, док седе око трпезе, посипала да
оперу руке и додавала им затим пешкир. После тога би на трпезу
ставила прво хлеб и дрвени сланик са сољу и алевом паприком, потом
дрвене кашике и земљану посуду, звану ђувеч, са јелом из које су сви
захватали јело. Нож се на софру није стављао јер су сви, па и мала
деца, имали свој перорез, тзв. бритву, која је канапом била привезана
за каиш, тако да је увек била при руци и за трпезом и у пољу и у свакој
другој прилици.
Пре почетка оброка, укућани би се обавезно прекрстили па тек
онда почињали да једу. Кад заврше са оброком, рекли би: „Да се
роди.“
Служили су се дрвеним кашикама код чорбастих јела, а код
оних густих, нечорбастих, сви су умакали залогаје хлеба у јело,
топили су. У другој половини двадесетог века су почели да се служе и
виљушкама.
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Посуђе
До Другог светског рата, па неку годину и после рата,
употребљавано је махом глинено и дрвено посуђе. Свакодневне
посуде од глине су: грне, ђувеч, врчва, глинене шерпе, стовне
(тестије), јебрик (кондир), шепендер (бокал), барде, за кување чаја и
кафе, вилџани (шољице), пљоска за ракију и др. Све ове предмете су
израђивали грнчари, док је црепуље знала да направи свака сељанка.
С почетка ХХ века у селу почињу да зидају вурње (пекаре) у
којима може да се испече и по десетак хлебова одједном, а печено
месо у њима било је много укусније него печење из пећнице – рерне.
Ипак се и даље за по један хлеб или проју, све до 50-их година,
користе црепуље.
Користило се и дрвено посуђе: дрвене панице (тањири),
заструзи, већи за сир и мањи за со, дрвени сланик, који је стајао на
зиду, дрвене кашике и кутлаче. Посуде од дрвета у којима се месио
хлеб звале су се копање, а посуде за гребање брашна – човање. У
наћвама се чувало брашно и хлеб. Потом су биле дрвене качице и
каце за сир и зимницу, каце, дрвена бурад за ракију и воду и товарије
– дрвена пљосната бурад за воду. Све те посуде су израђивали кацари
из села или из суседних села као што су Дојкинци.
Сељаци су за спремање и чување хране и прехрамбених
производа имали посуђе од бакра, гвожђа и земље у времену далеко
иза нас. Од бакра имали су бакраче за воду и друге течне материје;
затим велике бакраче или казане за топљење сланине, за кување веће
количине воде и друге потребе; тигање за спремање запршке, за
спремање пржене хране, за динстање поврћа и друго. Наши стари
имали су од бакра још таве, тепсије, чак и тањире, али је све то
морало бити калајисано.
Од земље такође су имали многа посуђа. То су: шерпе разних
величина, чорбалуци, тањири, ђувечарке и друго. У старија времена
кашике су биле дрвене. Њима се кусала чорбаста храна. Код пастира
су биле у употреби и до скорашњих дана.
Вино и ракију су чували у подруму у дрвеним бурадима, а бурад
су израђивали од храстових, багремових, дудових дуга које су се
најпре морале добро осушити.
Пљоске, шулета, кондири, бокали за послуживање гостију
ракијом или вином израђивали су се од глине. Лончари су их
израђивали и на пијацама продавали.
За држање сира, вурде и млека имали су судове направљене
од дрвета. То су ведрица за млеко, качица за сир и вурду. Од дрвета
су и качице за туршију и кисељење купуса. Дрвене панице, заструзи,
сланици, копање за мешење хлеба такође су биле у употреби и
израђиване су од дрвета.
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Дрвена посуда за воду (товарија)
Исхрана је зависила од економске моћи домаћинства, али и од
обичаја и верских убеђења. Огромна већина сељана живела је
скромно и понашала се строго према верским обичајима.
Хлеб је сматран најважнијом животном намирницом. Према
њему су се људи односили са дужним поштовањем. Није се бацао, а
мрвице су скупљане. У сиромашним породицама он се са затегом
давао деци, јер га није било довољно. Пошто се дуго постило и јела
посна храна, хлеб је био једина намирница којом се могла утолити
глад. Сиромашне куће, због оскудице у хлебу, чешће су правиле
качамак. Хлеб се држао у дрвеним наћвама. Жене су месиле хлеб у
копањама и потом га пекле под вршњаком, а касније у пекарама
званим вурње.
Народ пиротског краја је био веран свим својим прастарим
обичајима, па и онима када је у питању била храна. Режим исхране су
одређивала и четири предуга годишња поста. Поред тога постило се
сваке среде и петка. Тако су људи покорно поштовали своја верска
убеђења, а у исто време и црквена одређења, уклапали се са
природом и све оно што је ово поднебље давало, у складу са својим
материјалним могућностима, користили у исхрани.
У питању су били и неки други разлози који су утицали на начин
исхране, на разноврсност и количину намирница. Приноси су били
мали јер су њиве биле посне, а човека су пратиле и разне друге
недаће: туђинци, разне отимачине, као и градобитне и сушне године...
Због свега тога, код људи је био присутан страх од глади; хлеб у
наћвама је понекада био закључан, а кључ је чувала домаћица куће.
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Није могао да једе када је ко био гладан, већ кад је време за оброк и
када су сви чланови породице на окупу.

Вурња за печење
Многољудне породице у великим задружним домаћинствима
имале су потребе за већим количинама хране, па се строго водило
рачуна о резервама. Са страхопоштовањем се односило према свакој
мрвици хлеба. Ако некоме у време обеда падне трошка хлеба, тај се
сагне, претходно прекрсти, принесе је устима и пољуби.
Кад се ожање њива, деци се нареди да неколико пута прођу
жетвиштем и покупе до задњег класа све жито, а она би то ревносно
урадила.
У исхрани је нарочито био заступљен кукуруз. Свакодневно се
јела проја (морузница) и качамак. Од самлевеног кукурузнг брашна,
помешаног са разним врстама брашна од других житарица, жене су
месиле свакодневни хлеб насушни. Веома ретко се јео чист пшенични
хлеб, и то обично за свадбе, славе и друге пригодне али важне и
велике свечаности. Изузетак су биле имућније породице, али се ни код
њих није претеривало. Људи су једноставно тако навикли.
Иако су многи били сточари, месо нису јели свакодневно јер је
стока била благо, односно до ње се није могло лако доћи, а затим је
на режим исхране и употребу меса у исхрани утицала црква и црквени
постови, а као трећи разлог је чињеница да људи нису могли да
сачувају месо кад закољу брав усред лета, јер није било струје па ни
хладњака. Месо би се зато брзо појело или позајмило пријатељима
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или пак продало. Једино је могло нешто да се сачува у тзв. саламури.
Саламура настаје када се месо добро усоли, сложи у суд, а затим се
преко њега наспе растопљена маст како би се онемогућило да месо
дође у додир са ваздухом.
У домовима где се чувало више стоке, било је и више млека,
сира, вурде, сурутке. Таква домаћинства су била имућнија и ту су се
спремала боља и разноврснија јела, док су сиромашнија домаћинства
једва преживљавала. Нарочито је тешко било породицама са много
деце и малим имањем. Да би преживели, да би се прехранили,
сиромашни људи су своју децу давали газдама за слуге и та деца су
још поред свега добила на крају службе и нешто одеће или новца.

Јела
Посна јела
У време поста спремала се посна храна, а то је храна без
употребе масти и меса. Ту спадају:
-таратор, који се прави у време летњих врућина од хладне воде,
белог лука, сирћета и соли; може му се додати и краставац;
-чорбе од поврћа са запршком од зејтина и без запршке;
-јела од поврћа: пасуљ, редак и густ, без запршке и са
запршком од зејтина;
-пуњене паприке суве и из туршије са пасуљем и мало пиринча;
-грашак и боб, спремани као пасуљ;
-јела посна од кромпира;
-јела посна од празилука (или црвеног лука) и пиринча;
-јела посна од купуса;
-посне гибанице од поврћа:ораха, тикве, купуса.
1. Чорбе се могу спремати на разне начине и од различитих
материјала:
-чорба од спанаћа, пиринча, паприка зелених, љутих и слатких
и запршке од зејтина и мало сирћетне киселине;
-чорба од празилука, зрелих паприка, мало пасуља и киселог
купуса;
-чорба од грашка, спрема се слично као и претходна;
-чорба од кромпира, празилука, паприка, нешто пиринча и
запршке;
-клин чорба од купусовог расола, зрелих паприка, пиринча,
белог брашна без запршке.
На исти или сличан начин праве се и чорбе од ливадског зеља,
киселог купуса и другог материјала.
2. Скроб се справља од кукурузног брашна, воде, соли и мало
зејтина. Обично се спрема за доручак.
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3. Головар се справља од тврдог и здробљеног хлеба који се
попари врелом водом. Може се додати и мало зејтина.
4. Качамак је начињен од просејаног кукурузног брашна, воде и
соли. Када се брашно загреје у кључалој води, лако се измеша те се
добије веома укусна маса без грудвица. Ова маса се потпече и исипа
на једну даску, која се зове круг, или се сипа у тепсију, зависно од тога
како се намерава јести.

Масна јела
1.Пуњене паприке могу бити посне и масне. Најукусније су
пуњене паприке са млевеним месом. У запршку се стави прокуван
пиринач, црни лук, со, алева паприка, ситно исецкана љута паприка
или бибер и добро се укува на тихој ватри. Спремале су се за
празничне дане и посебно важне госте. Паприке се могу пунити у
посне дане и материјалом спремљеним за ђувеч (празилук, пиринач,
кромпир, шаргарепа и други зелениш), со и алева паприка. Могу се
пунити и пасуљем.
2. Мусака је јело од кромпира и млевеног меса;од кромпира, јаја
и млека.
3. Пасуљ са месом, густ и чорбаст.
4. Боранија се спрема на исти начин.
5. Купус са месом је често би на трпези сељака нарочито у
зимском периоду после клања свиња. Подварак је од купуса резанца и
меса.
6. Кромпир се спремао на више начина: са месом и без меса,
као кромпир пире, претрљан кромпир. Претрљан кромпир је у ствари
скуван кромпир згњечен, а затим се направи запршка од празилука,
соли и алеве паприке и све то помеша са кромпиром; мало се упржи и
једе док је топло.
7. Јанија (паприкаш) спрема се од кокошјег или другог меса,
слатких и љутих паприка и гушће запршке.
8. Пржено је храна спремљена од лука и јаја; од парадајза,
зелених паприка и јаја; од паприка и парадајза.
9. Печено месо живинско и животињско спрема се за славу и за
веће верске празнике (Божић, Ускрс, кућне и сеоске славе).
10. Пихтије се праве уочи Богојављања од свињских ногу и
ушију, телећих ногу и делова главе.
11. Сушенице су суво месо од танко исечених каишева
свињског меса које се сушило у сушионици или у камину.
12. Банице (гибанице) праве се од масти, сира, јаја и брашна;
од зеља и брашна.
13. Проја се прави од кукурузног брашна, воде, соли, масти
(уља), спанаћа и јаја. Посна проја, као и качамак, често је била на
трпези.
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14. Качамак се спрема од просејаног кукурузног брашна, воде и
соли. Када се брашно загреје у кључалој води, лако се измеша те се
добије веома укусна маса без грудвица. Ова маса се потпече и исипа у
тепсију и преко ње се дода сир, маст, или спржа -чварци.
Када се исипа на даску и насече концем, једе се са прженом,
односно са испрженим сиром, јајима, разгрејаном спржом итд. где се
комади качамака прстима одвајају и умачу у тигањ са јелом - прженом.
А када се насечени комади качамака ставе у чинију и прелију
пресним млеком, онда се куса дрвеном или металном кашиком.
15. Каша је јело такође од кукурузног брашна, а спрема се тако
што се у тигању најпре пропржи кукурузно брашно у масти, па се затим
додаје топла вода и меша све док се маса не згусне.
16. Белмуж се прави од меког и мало укисељеног сира који се
здроби у тигањ, посоли и меша док се не стопи и затим му се додаје
кукурузно брашно уз стално мешање.

Зимница
Храна за зимницу чувала се у подруму или у траповима. У
подруму је било: киселог купуса, живе туршије, тикве печенке и разног
другог поврћа. У траповима: – кромпир, репа, свеж купус, јабуке...
Брашно је чувано у наћвама а суве паприке, ораси, пасуљ,
чувани су у амбару или на тавану.
ОСОБЕНОСТИ У ГРАДЊИ КУЋА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА
Напомена: Важно је знати да сви доле наведени објекти нису грађени
по једном шаблону, већ да је сваки објекат уникатан,
односно облик, величина и намена су били у зависности
од времена градње, терена на коме је изграђен,
економског и друштвеног статуса породице ако се ради о
стамбеном објекту; броја и врсте стоке за коју је објекат
намењен ако се ради о објекту за смештај стоке; количине
и врсте сточне хране ако се ради о објекту за смештај
хране.

Градња кућа за становање
У Гостуши су у ранијем периоду грађене куће само са две
просторије: соба и ижа и једна отворена просторија која се звала
кревет – ћошка. Зевник – подрум је био обавезан. Зевник је обично
укопан у земљу, у случају нашег села, у стену. Он је углавном
заузимао простор колико и соба или собе изнад њега. Зидан је обично
каменом и са малим прозорским отвором, који и није личио на прозор
па се зато звао мазгаљ. То је отвор само за проветравање подрума,
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који је у току зиме затваран неким старим одевним предметом, а током
лета је био отворен.
Просторије изнад подрума грађене су од дрвених стубова –
дирека, који су са обе стране обложени, исковани, буковим делимично
отесаним даскама или тањим лесковим прућем, а простор између је
пуњен блатом, па су се зато звале кованице. Простор који се звао ижа
није био изнад подрума и са три стране је био озидан каменом.
У ижи се кувало јело и пекао хлеб у црепуљи. Она је имала
отворено ложиште на средини оивичено камењем около. У огњишту је
горела ватра на којој се спремало јело. Обично се јело кувало у
земљаном грнету, а за кување јела у земљаној шерпи користио се
саџак од гвожђа на три ноге. Испод њега у огњишту ложила се ватра.
Укућани и деца седели су на троношкама (столовима) око огњишта и
грејали се када је хладно. Грејали су руке, ноге и предњи део тела. Ако
су им хладна леђа, морали су да их окрену према ватри. Изнад сваког
огњишта, по средини, висела је верига, која је служила за окачивање
котлова – бакрача, ради грејања воде и слично.
У ижи на зидовима су виселе шерпе, бакрачи и друго посуђе за
употребу у домаћинству. Изнад огњишта од плафона подизао се
комин, који је оплетен прућем и омазан блатом и изилазио изнад крова
око један метар и покривен каменим плочама. Ижа је обично била
чађава од дима који се дизао из огњишта. Из иже се улазило у собу.
У нешто каснијем периоду куће су почеле да се граде са три
просторије и то: ижа, голема соба и мала соба. У зимском периоду се
боравило у големој соби, која се грејала великим шпоретом, а мала
соба је била гостинска или су у њој спавали млади. У појединим ижама
су биле и вурње за печење хлеба и меса, па су касније измештене ван
куће да би се повећао простор у ижи. Било је кућа код којих је још
приликом градње на једној страни кров испуштан више од
настрешнице како би се направио један отворен простор за сушење
одеће и проветравање постељине и звао се – кревет – ћошка, а испод
једног дела овакве настрешнице су биле смештене вурње.
Таванске просторије су биле ниске и непрактичне, али су ипак
служиле за сушење кукуруза, ораха и одлагање предмета који се ретко
употребљавају. Куће су грађене са двоја улазна врата, на главном
улазу (голема врата) и на супротној страни куће једна мања (мала
врата).
Био је један добар обичај да људи за време градње кућа и
осталих објеката солидарно помажу један другоме у радној снази,
материјалу, али и у одевним предметима, храни, и слично.
Када се почињала изградња крова и када се постави први стуб,
односно поп, (запопи се), мајстори са крова су почели да вичу, а то је
био знак да је почело са израдом крова. Када чују суседи, они доносе
поклоне мајсторима које су раније припремили, а то су били пешкири,
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вунене чарапе, кошуље, а домаћинима: пасуљ, кромпир, ракију, како
би се стављање куће под кров што боље прославило.

Помоћни објекти
Свако домаћинство је имало и помоћне објекте. Амбар је био
објекат за смештај житарица. У амбару је од тесаних дасака било
израђено по неколико непокретних сандука (пресека) у којима су се
чувале житарице. Поједина домаћинства су имала велики плетени кош
од прућа који је био са унутрашње стране омазан блатом или говеђом
балегом, који је такође служио за смештај житарица. Свако
домаћинство је имало и објекат за чување свиња (кочину) и објекат за
чување живине (кокошарник). Ретко које домаћинство је имало шупе
намењене за смештај дрва. Дрва су углавном одлагана на гомилу у
дворишту, на дрвник, и секла само онолико колико је било потребно
за једнодневну употребу, осим пре Божића, када се насечу за неколико
дана, јер се о Божићу није радио тај посао.

Колибе -појате
На Старој планини, тачније, на подручју села Гостуше, грађене
су три врсте пастирских колиба: колибе од чврстог материјала –трајне,
колибе од приручног материјала (шиљаварке), које су због приручног
материјала и начина градње биле у употреби једне до две године и
затим обнављане или поново изграђиване, и покретне (колибе на
саоницама), које би се по премештању тора (јагрека) премештале, да
би по један пастир у току ноћи био ближи стаду.
Покушаћу да прикажем на који начин и од каквог материјала су
грађене пастирске колибе, обори за чување стоке и остали објекти у
сезонским насељима и бивацима.

Колибе од чврстог материјала
Овакве колибе и пратећи објекти (приселине) својеврсни су
летњиковци, и грађени су на одређеним теренима где су породице
имале у једном комаду већу обрадиву површину или више парцела на
различитим али блиским локацијама. На једном ширем простору је
било десетак и више колиба са пратећим објектима (приселинама),
где се у летњим месецима, донекле, одвијао и друштвени живот.
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Колиба од чврстог материјала у Вилану
У пролеће, лето и јесен, док су трајали пољски радови, већина
укућана је боравила у тим колибама. У селу су остајали само деда и
баба, а остали чланови породице су повремено навраћали у село ради
опскрбе. Таквих насеља на подручју села Гостуше, али и на целом
подручју Средњег Висока, било је скоро на сваком погодном месту,
односно тамо где је у близини било извора, веће заравни погодне за
обраду, или површине погодне за испашу. Свако домаћинство је имало
овакво станиште у једном или два оваква насеља, а било је и у три и
више сезонских насеља. Томе је био разлог плодоред сетве стрних
жита и кукуруза, па је тако једне године било актуелно једно станиште,
а друге друго, или се у једној сезони боравило у једном, а у другој у
другом насељу. Сва ова летња насеља су имала у близини извор и
појила која су била израђена од издубеног камена или букових дебала,
која су била поређана у низу, из којих се вода преливала из једног у
друго и тако је било могуће да се истовремено напоје више грла стоке.
У току сезона и боравака у овим насељима се одвијао и
друштвени живот, па је за децу и омладину излазак на појату, како се
звао тај сезонски дом, био посебан изазов и догађај, јер су дружења у
току лета била за памћење, а врло често се догађала и љубав.
Материјал за градњу ових колиба је обезбеђиван на самом
месту градње или је довожен из оближњих шума и мајдана из којих је
вађен камен или камене плоче. Пошто је терен у гостушком атару
углавном стрм, подрумски део колибе је био укопан у земљу и служио
је као подрумска просторија, штала за крупну стоку или као тор за
јагњад.
Изнад те просторије је била соба која је у летњем периоду
служила за ноћивање, а у току дана се углавном боравило у ижи, крај
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огњишта. У позну јесен, зими и у рано пролеће боравило се и током
дана, јер се у том периоду загревала малом плеханом фуруном
(ћумбетом).
На делу без подрума, а испред собе, била је просторија која се
звала ижа. Иже у колибама углавном нису имале камин (комин), него је
дим ишао директно на таван и кроз један отвор на горњој страни
(испод косине крова постојао је
мали отвор) дим је слободно
изилазио. Таван је био само изнад собе, јер су собе биле омазане
блатом и у хладном периоду биле топле.
Колибе су биле покривене каменим плочама, ређе црепом, али
је било покривених и раженом сламом.
Сам начин градње је изгледао овако: Пошто се ископа
подрумска просторија, ископају се темељи за целу пројектовану
зграду. Затим се озида каменом, углавном без везивног материјала
(сувозидица) или се користило блато као везивни материјал. Пошто се
озида подрумска просторија, а на осталом делу основни темељ,
постављана су, отприлике на растојању од једног метра, јака дебла
(пондила) преко којих су ковани, делимично обрађени, танки дрвени
комади (цепанице), само онолико колико је било потребно да добро
легну на основне греде. Овако обложени под се испуњавао блатом,
коме је додавана слама ради жилавости и њиме премазиван под уз
стално гажење да би се испунио сваки слободан простор.
После постављања балвана (пондила), настављало се са
зидањем. Ретко је било колибе чија су сва четири зида озидана
каменом, углавном су иже биле озидане каменом, а собе са једном
или две озидане стране, а једна је била на стубовима (дирецима), који
су са обе стране били исковани буковим танким комадима, а слободан
простор између кованица пуњен је блатом. Таква градња се звала
кованица, а ако се између стубова преплитало пруће, звала се
чакмара, плотара. И у једној и другој варијанти обе стране су биле
премазане блатом. На страни са стубовима су остављани отвори за
прозоре. Ови прозори су били малих димензија, са једним крилом или
са пар крила, вероватно због скупог стакла или због лакшег загревања,
пошто прозори нису били са дуплим крилима.
Пошто се озида ижа и зидови који формирају собу, на собном
делу, који се не зида каменом, постављају се стубови (диреци), затим
греде које ће повезивати камене зидове (позидњаче) и преко њих
греде (преке, тавањаче) које ће повезивати леву и десну страну и
стубове на страни која се не зида, а штрчаће на једној и другој страни
око пола метра ради надстрешнице. Пошто се поставе тавањаче, онда
се поставља кровна конструкција: столице, јустун, маије, појанте и
мертеци, а слободан простор између мертека се испуни густо
поређаним буковим цепаницама како би се пре постављања плоча као
везивни материјал нанео један слој блата. Кров се обично правио на
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три воде. Мертеци су већег обима, јер је потребно да издрже тежину
великих камених плоча.
Пошто се обложи буковим цепаницама, приступа се покривању.
За кров су употребљаване камене плоче разних димензија, али
приближне дебљине, а површина камених плоча могла је бити и преко
једног метра квадратног. Комади плоча који су дужи и мање ширине
употребљавани су као основа, односно на почетку крова и звали се
поле. На самом крају, односно почетку, укуцавани су дрвени клинови,
који су штитили плочу од смицања. Плоче су полагане на свеже блато,
које се такође мешало са сламом ради боље компактности и служило
је да плоча боље прионе за кровну подлогу. Дугуљастим плочама
приближних ширина и дебљина повезиване су стрме стране и врх
крова (капаци).
Плафони соба, зависно од материјалне могућности домаћина,
облагани су шиндрама, ваљцима од блата или преплитањем прућа.
Собе су кречене, али не сваке године. Иже нису имале плафон.
Врата су прављена од букових дасака (ређе од чамових) тако
што се тесане даске густо поређају једна уз другу, затим се повежу
мало дебљим и ужим буковим комадима (кушацима), који су могли
бити приковани ексерима или дрвеним клиновима. Шарке су биле
примитивне (багламе), које су правили локални ковачи.
Механизам за затварање и закључавање је био примитивне али
практичне израде, а израђиван је од дрвета. За затварање, не за
закључавање, коришћен је такозвани витал (вител), који је израђен од
дрвета. За закључавање је коришћена дрвена ригла, а закључавала
се са спољне стране кључем климачем који се превијао под углом од
деведесет степени, а могао је бити израђен од дрвета и метала, али
прилагођен само за ту риглу јер су зарези оригинални. Коришћена је и
реза, која је израђена од метала и закључавала се катанцем са
спољне стране.
За повезивање свих дрвених елемената, зависно од периода у
коме су колибе грађене, коришћени су: дрвени клинови, ексери које су
правили локални ковачи или ексери индустријске израде.
На средини иже је постављано огњиште, које је било оивичено
дугуљастим каменим комадима, а грађено је посред иже да би се
могло седети са свих страна. Изнад самог огњишта висила је верига,
тј. ланац са нешто дужим карикама, и имала је на горњој страни једну
куку да би се, пошто се обавије око греде, закачила, а на доњој страни
је имала куку која је служила да се на њу окачи котао, и једну мало
више која је служила за подешавање растојања котла од ватре.

Инвентар у колиби
На зидовима иже постављане су дрвене куке, које су служиле
да се окачи инвентар или храна за људе и стоку; затим полице од
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букових дасака (сталаже), које су служиле за одлагање посуђа које се
није могло окачити (дрвене панице), а била је окачена и понека
дрвена кутија за одлагање кашика (ложичњак). Од инвентара у ижи је
била трпеза (паралија), дрвене столице (столови или троношке),
сталак за цеђење сира (тезђав), који је имао три ноге попут трпезе и
троношке, а то све због прилагођавања углавном неравном терену.
Ако је било потребе, у једном делу иже постављан је и кревет од прућа
–лесарка, преко које се стављала простирка од сламе – рогозина
(рогожа). Прекривач преко рогозине је био од вуненог платна (сукна), а
и покривачи су могли бити од истог материјала или изаткани од дебље
испредене вуне (црга).
У соби је такође била лесарка, и на зиду полица (сталажа) на
којој је стајало гасарче за осветљење и посуђе и прибор који су у
хладном периоду премештени из иже у собу. Собе су загреване
малим плеханим фурунама (ћумбетом). Неке од ових фуруна су биле
округлог облика и израђене од лима, а друге су пак биле дугуљастог
облика и на горњој, грејаној површини, имале су бронзану плотну са
једним или два отвора (колетија) да се према потреби отворе и да се
стави котао ради бржег загревања. Догађало се у време јагњења
оваца, ако је веома хладно, да се у једном делу собе постави котара
од прућа (кош), за прихватање јагањаца која су тек дошла на свет, да
би била у топлом и под сталним надзором пастира.

Колибе од приручног материјала (шиљаварке)
Ове колибе су грађене на местима где су веће обрадиве
површине, ливаде или пашњаци, да би стада на овим местима
ноћивала и нађубривала ове површине. Грађене су углавном на
крајевима поседа и то на местима неприступачним за обраду, ако је у
питању ораница, или на каменитом и посном делу, ако је у питању
ливада. Оне су грађене од приручног материјала, односно од тањих
букових стабала, која су на горњем крају била рачваста како би се
укрштала и без посебног учвршћивања давала стабилност колиби.
Колибе су биле купастог облика и у основи су имале пречник и до
четири метра, а то је зависило од броја пастира који ће боравити у
њима.
Стабла су ређана купасто једно поред другог и покривана
сламом, папрати, травом, а преко покривног материјала стављане су
тање букове гране да би се причврстио за основну конструкцију..
У центру колибе било је огњиште које је оивичено каменом.
Изнад огњишта је висила верига или рачвасто буково дрво косо
побијено у земљу чији је један крај са рачвом био изнад огњишта.
На левој и десној страни, на одређеном одстојању од огњишта,
каменом или дрветом је оивичен простор који је испуњен сламом или
сувом травом на коме се седело и спавало.
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На косо постављеним (основним) стаблима су остављене
рачвасте гране које су служиле за окачивање хране (кукурузног
брашна, хлеба, мекиња за псе и остало), или одеће која ће се у
кишном периоду током ноћи сушити.
Врата колибе су прављена од танког буковог или лесковог
прућа, обложена сламом ради топлоте и заштите када су пастири
одсутни и у току ноћи.
Испред колибе је била пободена овећа рачваста букова грана
(острога), која је служила за окачивање ведра, канте, празне или са
увече помузеним млеком, како би било на нижој температури. Али се
качио и мали котлић са млеком које је преостало од вечере.
Испред колибе могло се видети и корито које је израђено од
буковог стабла, а служило за храњење овчарских паса.
Поред колибе или мало даље, зависно од тога који се крај њиве
или ливаде ђубрио, прављен је привремени тор (јегрек), који је био
ограђен жбунастим дрвећем, а најчешће од трњине и глога. Али јегрек
је прављен и од оплата, од три до четири водоравно приковане праве
букове или лескове гране, на два или три вертикална коца, а повезане
дијагоналном граном, која је повезивала и учвршћивала све саставне
делове. Ове оплате су биле практичније, али и захтевније за
одржавање и пресељење са једног поседа на други.
Овакви торови (јегреци) имали су један узан пролаз –загон, на
који су овце натериване ради муже, а који се након обављене муже
затварао жбунастим трном.
Инвентар у оваквим колибама био је врло оскудан. Углавном је
било једне овеће дрвене панице и неколико дрвених кашика, односно
сваки пастир и његов помоћник (искарувач) имао је своју кашику. Ако
би дошао неки гост да преноћи, за време вечере, ако гост није имао
своју кашику, био је принуђен да са неким дели кашику (да полага),
односно пошто онај са ким заједно користи кашику захвати кашиком и
одложи је (положи), узме је други, и све тако док не вечерају. Ово се
звало полагање.
Ту је био и омањи бакрач (котле) у коме се кувало млеко и
правио качамак; нека посуда за припрему хране за псе; посуда за воду
(товарија) и посуде за млеко (канте); дрвено корито за храњење пса.
Сваки пастир је обавезно носио са собом склапаћи нож – бритву и
мању секиру. За осветљење током вечере користио им је пламен из
огњишта, а у новије време су коришћене и лампе на батерије.

Покретне колибе
Ове колибе су најчешће биле помоћне и пратеће уз ову
стабилну. Оне су израђиване на санкама, и по потреби, како се
удаљавао јегрек, премештане ручно или воловском запрегом након
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премештања тора на нову локацију, на истој или на другој њиви или
ливади.
Оне су прављене од испреплетеног прућа, чија је основа
причвршћена на специјално припремљеном раму, који је причвршћен
на саоницама. Спољне стране и кров су такође облагани сламом или
другим приручним материјалом.
Ове колибе су биле предвиђене за једног пастира, а остали, ако
их је било више, и помоћник (искарувач) спавали су у шиљаварки.
Помоћник или искарувач је био обично непунолетан момчић, који је
имао задатак да нагони овце у правцу загона, где су седели и музли
два или један пастир; да носи млеко или да буде пратилац магарца
који је носио млеко до села или колибе (појате). Након обављених
послова око млека, имао је задатак да донесе воду, дрва, води рачуна
о магарцу, односно да му омогући да се добро напасе и напоји воде,
да ложи ватру ...

Пратећи објекти
Пратећи објекти су били: појата, тор (кошара), објекат за
одлагање сена и сламе (плевња).

Појате
Појате су објекти који су грађени на једној води (једно платно) и
на две воде (два платна). Стубови који су држали елементе грађевине,
због рачвастог горњег краја, звали су се соје, а повезиване су једном
дугачком гредом која је служила да прихвати мертеке који се једним
крајем ослањају на позидњачу (греду која је положена на камени зид),
која повезује густо приковане букове цепанице са горњом гредом на
сојама. Појате су покриване: плочама, сламом, папрати, ређе црепом.
Појате су служиле за чување и храњење оваца у позну јесен и рано
пролеће, а биле су опремљене јаслама. Јасле су такође прављене на
различите начине и од различитог материјала, претежно од ручно
тесаних букових дасака, комбинацијом – букова даска и лесково пруће
или само од преплетеног лесковог прућа.

Плевње
Плевње су прављене у два облика. Једна врста градње је у
облику квадра и покриване су углавном плочама, ређе сламом и
црепом. Испод простора за храну био је подрум – штала за чување
стоке у зимском или летњем периоду. Ту су биле јасле.
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Плевња озидана каменом и покривена плочама -Њивишта
Други облик плевње је на рогови. То су плевње пирамидалног
облика, чија је основа била отприлике десет пута шест метара, а косе
странице су биле дужине пет до шест метара. Оне су грађене тако
што су укрштана стабла дужине од пет до шест метара, а пречника до
петнаестак центиметара, и при самом врху повезана дрвеним
клиновима.

Плевња покривена сламом -Дубрович
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Овако постављена стабла су повезивана буковим цепаницама
које су, отприлике, на тридесет до четрдесет центиметара прикуцаване
на косо постављеним стаблима (роговима). После тога су покриване
раженом сламом, а покривало се одоздо нагоре. Букове гране
(притке), које су у пару преплетањем спојене при врху танким гранама
и постављане једна са једне, а друга са друге стране крова,
сопственом тежином притискају сламену покривку.
Могло је бити још неких мањих објеката, као на пример: мала
штала за чување магараца, коња, свиња, кокошака и слично, који су
израђивани на сличан начин и од исте врсте материјала као и
пређашњи објекти.
ЈЕЗИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ
Говор је веома важна карактеристика сваког народа, јер лежи у
основи његовог идентитета (даје одговоре на питања ко смо ми, шта
нас чини препознатљивим у односну на говор других средина). Говор
је значајан и за становнике Гостуше, односно Пироћанце. Зато ћу дати
најосновније податке о истраживањима пиротског говора и његовим
специфичностима.
Пиротски говор припада тимочко–лужничкој говорној зони, која,
заједно са осталим зонама југоисточне Србије, сврљишко–заплењском
и јужноморавском, чини саставни део призренско–тимочког говора, те
најархаичније говорне скупине штокавског дијалекта српскохрватског
језика.
Главне особености пиротског говора, дате у овом кратком
прегледу, могу допринети бољем разумевању речничке грађе, особито
читаоцу који је са другог говорног подручја.
– Постојање полугласника једна је од најзначајнијих особености
пиротског говора. Добивен изједначавањем два стара, прасловенска
полугласника, он је крајем 13. и почетком 14. века подлегао процесу
вокализације,
прелазећи
у
говорима који
чине
основицу
српскохрватског књижевног језика у вокал а. Међутим, у говору Пирота,
као и читаве источне Србије, он је остао непромењен све до данас.
Полугласник може стојати у једносложним и вишесложним речима, под
акцентом или ван акцентованог слога (д’н, руч’к, големш’к, браш’нце,
јỳтред’н, из’ткáјем).
– Вокално л, наслеђено из прасловенског језика, које је у
књижевном језику прешло у вокал у (влк > вук), у овом говору је
задржало свој вокални карактер, тј. остало је непромењено. Оно може
стајати између сугласника (жлт, плн), под акцентом (вл́на, сл́за),
испред акцентованог слога (длбóк, жлти́ца) или иза њега (нáјдлг,
пóжлт).
—Прасловенски глас јат, који је у наречјима штокавског
дијалекта замењен вокалима е (дете), је или ије (пјесма, дијете) и и
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(дите), у говору Пирота, као и у свим екавским говорима, замењен је
вокалом е у свим позицијама. Пиротски говор је, према томе, чисто
екавски (нес м, неси́, нéје, несмó, нестé, несу́, сећи́ра, овдé).
— Промена вокала је честа појава у овом говору. До ње долази
под утицајем палаталних (ј, љ, њ, ч, ж, ш, ћ, ђ) или лабијалних
сугласника (п, б, м, в) који стоје испред или иза вокала. Тако имамо
промене: а у е или о (гребу́ља, зајем, чес, рећи́ја, могáре, собóр,
одведé, чорáпци); е у а или и (зајти́н, шабόј, шићéр, сми́та); и у а
или е (шамши́р, менђу́ша, мери́ше); о у а или у (мати́́ка, квáчка,
дóктур); у у е или о (славéј, огóјим се, омéсим).1)
—Јотовање, као процес измене сугласника у додиру са
палаталним сугласником ј (јотом), није захватило пиротски говор, тако
да уместо књижевних, јотованих облика: ослобођен, плаћен, кошен,
размажен, упаљен, снопље, робље, здравље имамо локалне,
нејотоване облике: ослобóден, плáтен, кóсен, размáзен, упáлен,
снóпје, рóбје, здрáвје. Група сугласника јд, која се у књижевном
говору јотује у ђ (дојдем < дођем), овде остаје нејотована (дόјдем,
нáјдем, прéјдем). Има, међутим, и речи у којима је јотовање извршено
(зéље, игрáње). 2)
—Пиротски говор су истраживали и домаћи и страни лингвисти.
Од домаћих треба споменути: Александра Белића (Дијалекти
источне и јужне Србије), Павла Ивића, Александра Младеновића и
Љубисава Ћирића, проф. дијалектологије на Филозофском факултету
у Нишу (Говор Понишавља).
Емпиријско истраживање проф. Љ. Ћирића о специфичностима
говора Пироћанаца у сеоским срединама је веома значајно за
сагледавање дијалекта (говора који одступа од књижевног).
Испитаници су били, поред осталих, из Сопота, Ореовице, Темске,
Црноклишта, Доње Планинице итд. То значи да су подаци
репрезентативни и за говор Гостушана.
Проф. Љ. Ћирић је утврдио да је пиротски говор, не градски,
већ сеоски, веома интересантан у више праваца и да није јединствен.
У њему је сачувано мноштво старих српских језичких особина. У
пиротском говору, по Ћирићу, издвајају се три области: најархаичнији
је Висок, најиновативнији је Забрђе, а пиротско Понишавље чини
језгро пиротског говора у коме се укрштају особине из ових двеју
области. Пиротски говор је вековима егзистирао у свом говорном
окружењу. На југу је лужнички говор, на западу белопаланачки, на
северу говор Буџака, на истоку димитровградски.
Сви побројани говори припадају групи тимочко-лужничких
говора. То су најисточнији погранични српски говори који су сачували
неке од најстаријих српских језичких особина.
______________________
1)

2)

Новица Живковић, Речник пиротског говора, Ниш, 1987, стр. 180.
Исто
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С друге стране, сви ови говори су развили и неке своје иновације
(новине) које се не срећу ни у једном другом српском говору.
Старе особине су: чување полугласника (д’н уместо дан, с’н
уместо сан); вокално (л) л’же уместо лаже; влна уместо вуна, длг
уместо дуг, глтам уместо гутам, жлт уместо жут, слза уместо суза; глас
Л на крају речи или слога није прешао у О као што је случај у
новоштокавским говорима (пепел уместо пепео, делба уместо деоба,
дош΄л уместо дошао); изостаје јотовање (дојдем уместо дођем, најдем
уместо нађем). Иновације су: старосрпски Ћ и Ђ прелазе у Ч и Џ
(вреча уместо врећа, ноч уместо ноћ, свеча уместо свећа, черка
уместо ћерка, веџа уместо веђа, меџа уместо међа, преџа уместо
пређа, Џурџовдан уместо Ђурђевдан, роџени брат уместо рођени
брат; изговарање Ћ и Ђ уместо К и Г (руће уместо руке, ћиша уместо
киша, друђи уместо други, девојћа уместо девојка итд.)3)
Говор Пирота нема систем од седам падежа, користе се само
неки падежни облици (иде у Пирот, налази се у Пирот, пролази кроз
Пирот, путује до Пирот итд.).
Најдетаљнију анализу специфичности пиротског говора дао је
Новица Живковић у свом делу Речник пиротског говора. Поред
специфичности пиротског говора о којима је било речи у претходном
тексту, Новица Живковић наводи и следеће:
- сугласник Х у патријархалном говору Пирота није у употреби
(артија, леб, греота, маовина, вр);
- сугласник Ф у говору пиротском се не користи, него се
замењује сугласником В (совра, вилџан, варба, витиљ, Вилип);
- сугласник s (дз), добивен сливањем д и з ( дисадзи, дзид,
дзвер, дзвон’ц, дзвезде).
Како треба да гледамо на локални говор (дијалект)? Да ли
треба људи са села да се стиде свог матерњег језика? Људи са села,
па и Гостушани, немају разлога да се стиде свог говора као некаквог
неправилног или ружног говора. Напротив, имају пуно разлога да се
поносе својим говором који им омогућава да много боље изразе своје
мисли и емоције у комуникацијама са другим људима. Уосталом и
проф. др Љубисав Ћирић каже: „Дијалекат (локални говор) никако
није другоразредан у односу на књижевни језик, наравно, ако се
зналачки користи“ („Слобода“, 30.12. 2006.г.). То потврђују и призната
дела Слободана Џунића, Миодрага Симоновића, Драгослава Манића
Форског, Витомира Живковића,Драгољуба Златковића, Боре Костића и
Николе Божића, Борисава Николића и др.
Мој рецензент проф. спец. Видоје Миленковић, као искусни
психолог, објашњава ми да локални говор (дијалект) има важну улогу у
развоју вербалних способности, односно развоју интелигенције у чијој
______________________
3)

Видоје Недељковић, Барје Чифлик, Пирот, 2009, стр.123.
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структури има два важна вербална фактора: V фактор — способност
схватања речи и W
фактор — способност речитости. Учењем
локалног, а касније и књижевног језика, деца у укупном ефекту имају
развијене вербалне способности и богатији речник. То што у почетку
једновремено учење локалног и књижевног језика долази до споријег
напредовања књижевног језика није од значаја.
Међутим, посебно код младих, треба подстицати учење
књижевног (стандардног) језика који им омогућава комуникацију са
људима из других крајева, али пре свега образовање неопходно за
живот и напредак. 4)

___________________________
4)

Исто, стр.124.
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VI ДЕО
ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА
НАРОДНА ПРАЗНОВАЊА И ВЕРОВАЊА

Народна традиција
Наши стари били су неписмени, много шта око себе нису знали
ни објаснити, ни разумети. Међу њима писмени су били једино
свештеници и учитељи, зато су од њих тражили одговоре за оно што
их је интересовало. Њих су због писмености и знања која су
показивали ценили и поштовали. Колико је то поштовање било види се
из казивања старијих људи. Када се појави свештено лице, устајали су
и стари и млади да га поздраве, а млађи су прилазили и љубили му
руку. То није никакво чудо: он је са њима када обављају разне обреде
и обичаје; он их је крштавао када се роде, читао им молитве да
оздраве од болести; он им помагао у обредима када настану суше или
када приносе дарове богу да им роди пшеница, и да им се стока
умножава. Он их је пратио својим молитвама и саветима целог живота
и стога је разумљиво што су га веома ценили и поштовали. Они су
веровали у магијску моћ молитава и верских обреда.
Када се појавио учитељ, други писмени човек у селу, добар део
поштовања пренео се на њега. Он им је подизао духовно и физички
подмладак. Био им је саветник у васпитању деце, у лечењу дечјих
болести, чак и у обављању сточарских и пољопривредних радова.
Иако је народна традиција пуна елемената из паганске вере,
она је баш због тога занимљива и лепа. Ми данас неке обредне радње
обављамо иако не знамо зашто се оне врше. Наши стари су знали, али
њихово знање (предање) није сачувано. Радње и обреди се знају и
обављају, али је њихов смисао избледео или се заборавио. Ми смо
сада у ситуацији да нагађамо смисао обреда или да се задовољимо
смислом који им дају људи у другим срединама.
И данас се жртве приносе на пагански начин када се поставља
темељ куће. На темељу се коље овца, јагње или кокош. Крв се излије у
темељ да га не би срушили зли духови. Жртва се коље и за време
сеоске славе. Обичај је био да сеоски одбор купи овцу или овна,
наречу жртву Светом Јовану (Гостуша слави Свети Јован 20. јануара)
и у великом казану скува се паприкаш. Свештеник очита молитву над
скуваним јелом и сад се оно зове „молитва“. Од ње свако домаћинство
добија по један чорбалук који носи кући да сви чланови окусе од
молитве да би им св. Јован дао здравље и дуг живот.
Из паганског времена потичу и додоле или преперуге како их
народ зове. Преперуга је девојка обучена у дугачку белу хаљину
(кошуљу), опасана узицом и искићена венцем од цвећа на глави и
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врбовим гранчицама око струка. Са њом иде група девојака које певају
додолске песме, застају код сваке капије где их чекају старе и младе
жене са житом у ситу и бакрачима воде. Кад додоле наиђу, старије
жене их посипају житом и водом и вичу: „Бог да ви поживи и чује!“
Назив „преперуге“ односи се на лептире који се пред кишу
узнемире и изводе вратоломне летове као да је у њима дух спреман
да пусти кишу. Зато се и девојка понаша попут лептира и пева с
другарицама, и извија се да је жене не поквасе водом. Она је
коловођа, има главну улогу у магичним радњама да се измоли киша.
Оне певају:
Додолејка мајка
Крај мора стоји,
Бога си моли:
Ој додоле, мили Боже!
Из садржаја ове песме могло би се закључити да је Додол бог
кише. На то упућује и песма коју певају и учесници у литургији када
обилазе миросано дрвеће:
Крсти носе, Бога моле,
Ој додо, ој додоле!
Да удари росна киша,
Ој додо, ој додоле!
Да пороси росна поља,
Ој додо, ој додоле!
И пшеницу, озимицу,
Ој додо, ој додоле!
Покладе су такође обичај из паганског времена. Паљење ватри
и вртење олалија (оратница) је обичај који се и данас упражњава на
селу. Оратница је направа од ракљастог дрвета са дршком. У ракљу се
стави слама и у први мрак запали. Упаљеном оратницом се њише
лево-десно и окреће изнад главе у круг да се разгоне зли духови.
Слама гори јаким жућкасторујним пламеном и увесељава учеснике и
посматраче овог дивног призора. Оратницама се највише радују деца
и младеж. Старији су исто са радошћу учествовали у томе и водили
рачуна да ватра буде што даље од неког објекта. Оратнице у Гостуши
су се најчешће вртеле на крстопутинама, испред Цркве, на простору
испред Горње чесме, Насклоп. Увече се сви окупе за богатом трпезом.
На Месне и Беле покладе се ламкају кувана јаја, нељуштена. Како се
то ради?
Домаћица скува више јаја. Једно од скуваних веже канапом и
обеси о алку или куку на плафону. Тада зовне децу да га ламкају, то
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јест да га зубима, челом ударају. Ко сломи јаје, узима га и једе за
здравље и дуг живот. После скидања јајета са конца, конац се пали и
нариче да се види да ли ће најстарији човек у селу живети још или не
речима, рецимо: „Вештегар-Анта“, па ако се ватра убрзо угаси, значи
да ће тај старац ускоро умрети, ако продужи и даље да гори, руком се
гаси и поново пали за следећег од најстаријих мештана.
Ватра је симбол топлоте без које нема живота на земљи.
Паљењем сламе је спаљивање злог духа у слами и кори дрвећа и
наступање добрих духова у природи.
У црквеном календару је више дана када се празнују покладе,
али се посебно обележавају два таква дана:
-Месне покладе у недељу на 8. дан пред ускршњи пост и
-Беле (сирне) покладе на један дан пред тај пост.
Пост за Ускрс траје седам недеља. За то време јед се храна од
поврћа, без меса и масти, посна храна запржена јестивим уљем или
без њега. У ово време само су болесни могли јести млеко, јаја, сир.
Здрави чланови домаћинства јели су: посан пасуљ, кромпир, купус,
ђувеч, љутеницу, пуњене паприке пасуљем, купусом или кромпиром,
густ тркан пасуљ, грашак и боб. Оскудевало се у јестивом уљу, па се
оно трошило само у недељу која се једва чекала, јер се онда храна
спремала као за празник.
Поред поменутих, имамо по календару још три покладе које се
обележавају посебним обредима. Од њих наступају посни дани све до
празника у чију су част установљени. То су: покладе пред Петровдан,
покладе пред Госпојински пост, и покладе пред Божић. Пост за Божић
траје шест недеља, тј. од 26.11. до 6.1. наредне године.
И покладе и пост установила је хришћанска вера. Она им је
дала и смисао: да људи, грешна бића, постом стишају своје страсти,
грешне мисли и пожуде, да потисну своје грешне жеље и тако дочекају
и прославе што свечаније верске празнике; да посете цркву и
молитвом заблагодаре Господу своме за спасење од греха и за
здравље и радост скромног и смерног живота што им подари.
Хришћанска религија је установила и по два посна дана у
седмицама када се не једе масна храна. У току године постило се 173
дана.
Коледа је исто тако обичај из паганског времена. Сада је везан
за Игњатовдан, а то је 2. јануар. При уласку у кућу, најпре у ижу
(старији коледари) почињу са певањем:
Ој коледо, дој коледо,
Родило се божје чедо!
а затим, пошто отворе врата од собе, почну говорити:
Домаћине,
Валила ви се година:
СÄс младога бога и Божића,
СÄс сребро и злато,
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СÄс телчинка и прашчинка,
СÄс јаренца и јагненца,
СÄс пиленца и дечица,
СÄс мед и масло,
СÄс белу пшеничку највише.
Коледари обављају магијске обреде гранчицом са лишћем од
цера око огњишта или поред штедњака. Коледар приђе пећи, сагне се
и маше церовом гранчицом и речима које имају магичну моћ пожели
домаћину: да му се трмке изроје, свака пчела да сакупи меда „на
дупенце по ћупенце“, да му се овце изјагне, козе ојаре, краве отеле,
свиње опрасе, кобиле ождребе, у пољу да му роди пшеница белица и
оставља гранчицу која се у кући чува као дух који ће сва добра дати
домаћину.
Домаћица је за коледаре спремила коврждане – колеџанће
(колаче од теста у облику домаћих животиња), који су посредини
имали и отвор да би се могли набости на један специјалан, за ту
прилику направљен штап, који је при дну имао крстић и звао се
„ћићич“. Ово су носили млади и мали коледари, а старији су носили
платнене торбе и у њима сакупљали колеџанће, суве шљиве (вочће) и
орахе. Орахе баца домаћица на под говорећи: „ЦÄк, цÄк, бабина
пилетића, по пут одила у скут носила!“ Колаче (коврждане –
колеџанће) и суве шљиве домаћица је давала деци у руке.
По завршетку обреда, напуштају кућу уз повике:
Ми из ижу, Бог у ижу!
Домаћица за њима баца неколико зрна жита и они сви у глас,
задовољни, пошто су добро даривани, повичу:
Да се роди!
Да се роди!
Напуштају кућу и одлазе у следећу. И тако до сванућа, када се враћају
својим кућама и хвале се својим укућанима о добром даривању, не
пропуштајући при том да похвале домаћинство и домаћицу где су
најбоље даривани и где су послужени медом.

Верски празници
Народ овог краја празнује хришћанске празнике. Он је
прихватио православну веру, а са њом и њене празнике, али није
напустио нака веровања и обреде из паганске религије. То ће се
видети из даљег излагања.
Игњатовдан је познат као дан коледе. Тога дана група деце
обилази домове и жели им знатно умножавање стоке и обилан род у
пољу, а члановима куће здравље и дуг живот.
На овај дан се пуцкају зрна јечма или пшенице на пећи на тај
начин што се нарекну зрна, једно представља момка, а друго девојку,
па ако зрна скоче једно другом у сусрет, они ће се узети; ако зрно
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момка одлети у страну, даље од зрна девојке, момак је неће, иако она
њега хоће. То се ради увече, уочи овог дана или рано ујутру на
Игњатовдан. Та зрна дају се кокошкама да су здраве и да носе јаја.
Кокошке се не маме гласно да комшије не чују, то јест да обред не
изгуби дејство.
Бадњи дан је други важан датум пре Божића. За Бадњи дан се
сви у кући спремају. Мушкарци иду у оближњи шумарак да одсеку
бадњак (младо церово дрво), да кући спреме дрва за сва три
празнична дана, очисте стаје, сакупе смеће, припреме сламу за бадњу
вечеру.
На Бадњи дан жене спремају колач – хлеб који представља
кућу и фигуре свих чланова убодене на хлебу. Други хлеб се украси
фигурама које представљају волове, овце и друге животиње и пастира.
Последњи хлеб који се меси је чесница, односно погача са новчићем, у
коју се још стави зрно пасуља које симболизује овце, пупољак од букве
(брстина) која симболизује коње. За Бадње вече спремају се и разна
јела. Увече домаћин простре сламу на под, а преко се стави црга или
чаршав и на њему постави вечера. Ту су: густ посан пасуљ, тиквеник
(пита од тикве), компот од сувих шљива (вочће).
Домаћин узима одсечени бадњак, прекрсти се и пољуби га, то
ураде и остали укућани. После овог чина, домаћин ставља бадњак у
пећ говорећи: „Колико варница, толико парица и среће имали; колико
варница, толико берићета имали!“ „Амин!“ – одговарају укућани. Када
се ово заврши, домаћин узима хлеб који представља кућу, пресече га
унакрсно, прелије вином, преломи на половину, прекрсти се и целива.
То ураде и укућани. Затим домаћин узима чесницу и дели тако да
сваком члану намени по један комад, почев од најстаријег. Сви
чланови сада траже новчић који се у чесници налази, или зрно пасуља
и брстину. Верује се да новчић доноси срећу ономе ко га нађе. А ко
нађе зрно пасуља, те године ће имати среће са овцама, или са коњима
ко нађе брстину. Све се ово чува као амајлије.
По обављању обреда прелази се на вечеру која је посна, али
веома укусна и богата, и на крају вечере се једу ораси. Сутрадан се
ораси не једу да се не би израњавили (да се не добију красте).
Сутрадан на Божић, слама се скупи и носи у воћњак. Прегршти
сламе стављају се испод воћака и пале, да понесу што више рода.
Хлеб се дели животињама да би биле здраве и напредне.
Божић је велики хришћански и народни празник који се празнује
три дана (7,8. и 9.јануара). У божићне празнике спадају и празници пре
Божића. То су Игњатовдан, дан коледе, и Бадњи дан. Божић је дан
радости како због Господина Исуса Христа, тако и због дугог поста.
Сви хришћани жељно очекују да пост прође и да се уђе у благе дане, у
дане када ће се људи угостити са члановима породице и пријатељима.
Тога дана су сви свечано обучени и насмејани, многи верници посећују
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цркву и примају причешће. Од раног јутра се људи поздрављају новим
поздравом: „Христос се роди!“, а други одговара:„Ваистину се роди!“
Рано ујутру родитељи деци дају да наштину поједу месо од
врапца да би била лака, ведра и несташна као врапци.
У селу се после богатог ручка вило коло у које су се хватали
стари и млади.
За време божићних празника народна дарежљивост
испољавала се према Циганима. Они обилазе хришћанске домове и
добијају храну и пиће, а ако су сити, стављају храну у торбе и носе
кући.
У време божићних празника није се ништа радило око стоке,
нити су се цепала дрва, јер се дрва насеку унапред за неколико дана.
На Богојављање се ишло у цркву на освећење водице. Зато се
овај дан зове Водице. Кад се вода у цркви освети, у флашицама се
давала људима да је понесу кући. Део ове воде давао се људима и
стоци да би били здрави, а други део чувао се и њоме прало болесно
лице да оздрави.
Обичај је био, а и сад се упражњава, да се 18. јануара кувају
пихтије, а јеле се на Водице и касније. Кости од свињских ногу носиле
се у воћњак и растурале по њему да воће понесе добар род.
Свети Јован Крститељ је зимска слава и Гостуша је слави као
сеоску славу 20. јануара.
Свети Сава је школски празник, 27. јануара. Ђачки родитељи, а
и остали грађани, са храном и пићем окупљали су се у школским
просторијама које су за ту прилику припремили чланови школског
одбора. Први део прославе био је испуњен предавањем и културноуметничким програмом. У њему су учествовали: ученички хор,
рецитатори и соло певачи.
Прославу Светог Саве у школама браниле су власти у
социјалистичкој Југославији. Оцењује се да су активисти у Србији
радикално кидали народну традицију и све оно што карактерише
српски народ, без чега би он изгубио свој идентитет. Други народи у
Југославији поштовали су своју прошлост, тј. традицију и обичаје. Од
њих су најзад и Срби научили да поштују своју прошлост, традицију и
веру.
Крајем јануара, 29, у народу се празнују Ужице – верижице. По
народном веровању овај дан празнује се за спас од муња небеских
које се попут верига спуштају на земљу и могу бити смртоносне.
Свети Трифун (Зарезоја) празнује се 14.фебруара. То је
празник виноградара, а пошто у Гостуши није било винограда, тај
празник се није посебно празновао.
Власовдан је посвећен свештеномученику св. Василију који се
сваке године слави 24. фебруара. На тај дан месио се колач (погача за
говеда) и износио на крст. Кад свештеник очита молитву, секао је
колач и узимао половину. Другу половину домаћица је носила кући и
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давала животињама, а највећи комад давала воловима, јер је то њихов
празник. То је чинила да волови и остала стока не би боловали.
Сирне или Беле покладе обележавају се пред сам почетак
поста за Ускрс. Тога дана се завршава са масном храном. Једе се
млеко, сир, јаја, али се не једу месо и маст.
Чист понедељак је понедељак одмах иза Белих поклада. На
тај дан се није доручковало, нити ручало. Храна се узимала тек увече
и то посна. Тај дан зове се и једноница зато што се једанпут узима
храна. На вечери једнонице јело се: клин чорба, посан пасуљ, роткве,
туршија, испечена погача.
Луда среда је среда пре Тодорове суботе. То је женски
празник. Жене нису радиле, верујући да ће она која тога дана буде
радила, полудети, једино су садиле лук и цвеће јер се сматрало да ће
биљке „полудети“, односно да ће добро напредовати.
Тодорова субота или Тудорица је празник за здравље коња.
Празнује се суботом пре великог поста.
Црни уторак. Црни торници су остали у народном памћењу као
несрећни дани, баксузни дани. Запамћена су три таква уторника: један
преко сирне недеље, други после Тудорице и трећи пред Ђурђевдан.
Народ верује да није добро почињати посао у уторак, јер су му се
догађале несреће. Из веровања да су злослутна ова три уторника,
произашло је веровање у злослутности сваког уторника, па се зато не
почиње посао у уторак. Уторак је запамћен по великим поморима стоке
и људи, па кад се неком пожели лоше, каже се:„Че дојде и на тебе
црни торник!“
Младенци се празнују 22. марта. Некада је то био значајан
празник, испуњен многим магијским радњама. Младићи и девојке су
одлазили према Великој Лукањи да уберу тек набубрело врбово пруће.
Рано изјутра су се сакупљали на неколико места у селу и формирали
групе и док су чекали да се окупе, ложили су велику ватру и око ње се
забављали, и пошто се окупе, гасили су ватру и одлазили према
Великој Лукањи, а најчеше до Беле водице. После повратка одлазили
су својим кућама и прућем шибали своје укућане који су углавном још
у кревету.
Истог дана, од увече припремљеног теста, домаћица рано
ујутру меси мале кравајчиће (младенчиће) избодене зовином
гранчицом. Након печења премажу се медом или растопљеним
шећером, а по могућству, посипају и млевеним орасима. Деца су
разносила кравајчиће по комшилуку, а од њих добијала друге. За сваку
породицу носило се онолико кравајчића колико има чланова породице.
Ако је број чланова мање од три, онда се три обавезно носе. На тај дан
кувала се ракија и пило у кући са гостима до 40 чашица за 40
мученика.
Лазарице су везане за Лазареву суботу, тј. за Цветницу.
Девојке тога дана ишле су од куће до куће и певале разне пригодне
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песме у којима се обраћају посебно сваком члану у кући, и сваком
желе оно што му је основни циљ у животу.
Цветница је празник цвећа. Хришћанска религија везала је дан
цвећа за улазак Господина Исуса Христа у Јерусалим. Долазак
верника у цркву с цвећем и врбовим гранчицама, које красе мачкице,
симболише дочек Христов уз песму и цвеће.
Овај се празник зове и Врбице због врбових гранчица. Стари
пагански празник – дан цвећа показује веровање људи да уз одрећен
обред снага младог биља и цвећа пређе на човека, на младе и старе;
да добри духови завладају у њиховим кућама, на зградама и усевима;
да се осете у житу, виновој лози, стоци. Зато се од цвећа, младог
биља и шибља плету венци и праве китице којима се ките: улазна
врата куће, капије, дете првенац, орачеви волови кад с јесени крене
на сетву, цвећа има на свадбама, па чак и на сахранама. Цвеће има
магијску моћ да са њега добри духови и њихова снага пређу на лица и
предмете на које се стављају.
Велика седмица је седмица пре Ускрса. У овој седмици велики
дани су: Велики четвртак, Велики петак и Велика субота. У четвртак се
пре сунца чине (фарбају) јаја (перашке) које се чувају до Ускрса. У
петак и суботу се врше велика молитвија у цркви која су испуњена
многим радњама које подсећају на Христову смрт и васкрсење из
мртвих. У четвртак жене које фарбају јаја једним црвеним јајетом, док
деца спавају, трљају им обршчиће и говоре: „Да си црвен – ко
перашка!“
Ускрс је највећи хришћански празник. Дочекивао се са
посебном радошћу и великим припремама. Куће се прекрече, очисте
од прашине, све се ориба; двориште се очисти од отпадака; укућани се
окупају и припреме за причешће. Ускршња јаја, офарбана у разним
бојама и луковини, сад се могу јести. Празник је свечан и траје три
дана. За то време се не ради у пољу. Људи се поздрављају са
„Христос васкресе!“, а други одговара: „Ваистину васкресе!“ Другог и
трећег дана домаћини са децом посећују кумове. Носе им перашке,
колач, боцу вина, а кум дочекује госте у свечаном оделу и приређује
им богат ручак. У те дане рођаци се посећују и гостују два до три дана.
Сви су весели и раздрагани. У селима се вију ора младих и
раздраганих домаћина и гостију. У дане Велигдена сваки гост се прима
са поштовањем и обавезно се дарује перашкама.
Побусани понедељак. У понедељак после Ускрса излази се на
гробље. Износе се перашке, колачи, печење и воће. Поп чита молитву,
а затим се приступи понуди ђаконијама. Овај понедељак намењен је
душама мртвих. Треба знати да Ускрс мења датум празновања. То
зависи од месечевих мена. Због тога се сваке године утврђује датум
Ускрса, а од њега зависе датуми многих празника пре и после Ускрса.
Благи петак се зна само по томе што се тога дана није постило.
То је петак после Ускрса.
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Ђурђевдан празнује сваки сељак Гостуше ко чува стоку. У
ствари то је празник овчара. Посвећен је св. великомученику Георгију и
то 6. маја сваке године. За тај дан чувало се најбоље јагње, звало се
Џурџил. Обичај је да се јагње закоље рано ујутру и испече на ражњу,
испод вршњака или у вурњи, зависно од могућности домаћина.
Чланови домаћинства су носили колач и печено јагње у цркву где
свештеник очита молитву и обави друге обреде. На крају пресече
колач сваком домаћинству и узме пола колача (порезаницу) и плећку
од печења.
На Ђурђевдан, рано пре сунца, жене су брале пољско цвеће,
правиле венчиће. Цвеће се стављало на тор, на ведро за мужу и првој
овци и јагњету кад дођу из паше (упопас). На овај дан се, пре муже
оваца, испод ведра ископа рупа и стави со, кувано јаје и кравајче. Када
се млеко однесе, овчар повади ово испод ведра и закопа у мравињак
говорећи: „Колко мрава, толко нек буде јагањаца!“ Кости од Џурџила
се не бацају, већ се закопају у мравињак да би се стока множила као
мрави. Девојке су гласно певале на тај дан да град не бије поље докле
се чује њихова песма.
Црни торник је уторак после Ђурђевдана. Жене не узимају
ништа у руке. Празнује се да чавке и друге птице не кљуцају кукуруз у
пољу.
Јеремија се празнује 14. маја. Уочи тога дана деца и одрасли
обилазе кућу лупајући острушком (алатка за подизање вршњака –
сача) о металној лопати – ожегу говорећи: „Јеремија у поље, беж΄те
змије у море!“ понављајући ове речи док не обићу три пута око куће.
Страх од змија отровница нагнао је човека да тражи заштиту од њих у
обредима везаним за Јеремијин дан.
Свети Никола (Пренос моштију св. Николе) у Гостуши се није
посебно празновао, осим што се тога дана није радило у пољу и у
руке.
Свети Герман, у народу познат као Џерман, празнује се 25.
маја да сељаке не бије гром и да поље не туче град. Верује се да он
управља громовима. Кад се појаве црни градоносни облаци и почну да
дувају олујни ветрови, народ се крсти и моли свеца речима: „Пренеси
га, Џермане!“
Литијска слава и сеоска заветина је Спасовдан или
Вазнесење Господње. Пада се 40 дана после Ускрса и то увек у
четвртак. Припреме за славу су биле као и за Светог Јована, што
подразумева чишћење куће, дворишта, купање и облачење свечане
одеће. Гости се нису позивали пошто је то сеоска слава, и сваки гост је
добродошао.
У време сеоских слава, домаћинства су посећивали Цигани –
Роми из Гостуше или из оближњих села и добијали хлеб, месо и
колаче. Све су трпали у своје велике торбе и носили кући. Задовољни
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због и пријатног дочека и добијене хране, они су благосиљали укућане
и њихова добра.
Света Тројица или Духови падају се у 50. дан после Ускрса. У
Гостуши се празновало тако што се тих дана није радило.
Русална недеља је цела седмица после Духова. Жена која
ради те недеље, може се догодити да њу или њено дете ухвати руса.
Руса су пликови на кожи из којих излази жута вода и гној. Она се шири
по лицу и може да захвати и уво, што је веома опасно. Болест се
лечила конопљиним семеном. Оно се сажваће у устима и напљује
болесно лице три пута. Руса се тада уклони.
Свети Вартоломеј – Вртолома празнује се 24. јуна да овце не
добију вртоглавицу или да људи не оболе од сличне болести.
Алисе је празнован да се не би у току године неко повредио
пољопривредном и другом алатком, или на неки други начин.
Постојала је изрека: „Лиса лиси, Вида види.“
Видовдан је спомен на Косовски бој. Славио се 28. јуна као
школски празник. Тада се завршавала школска година. Младе жене и
девојке су тога дана износиле своје рубље, постељине, прекриваче на
ваздух и сунце да их мољци не упропасте, То је била прилика да
девојке покажу своју свадбену опрему и дарове које су припремиле за
удају.
Свети Јоваан Биљобер или Ивањдан празнује се 7. јула. Тада
су излазиле у поље жене „биљоберће“ и брале лековито биље.
Веровало се да је лековито биље баш оно које се набере тога дана.
Биље се сушило на промаји, у хладовини, и користило за болесне
особе и њихово оздрављење.
Петровдан се слави 12. јула. Он се пада тачно на половину
године. Старији људи и жене одређивали су према њему колико дана
пре овог празника или после њега следе други празници или су се
збили какви други догађаји.
Горешњаци се падају 28,29. и 30. јула. Тих дана не раде се
никакви послови у пољу да не би дошло до пожара. Огњена Марија
ватром би сажегла поља ако се ко огреши да ради у те дане. Страх од
ватре и њених последица (глади, беде, губитка зграда) учинили су
своје. Некадашње горко искуство са пожарима толико је деловало на
људе и њихове потомке да је страх од ватре постао колективна свест,
те се и данас поштују ти дани у селима Средњег Висока.
Свети Илија се празнује 2. августа. По народном веровању
Громовник Илија својим кочијама по небеској калдрми производи
грмљавину. Њега је хришћанска религија ставила на место
некадашњег, паганског бога громова.
Од 14. августа почиње пост пред Велику Госпојину, тј. од св.
Макавеја. Птице селице се окупљају и спремају за одлазак у топле
крајеве.
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Преображење Господње пада се 19. августа. Са овим
празником настају промене, преображаји у природи: ветрови се
смењују, река постаје хладнија, постају хладнија јутра. Постоји изрека:
„Преврча се и гора и вода.“
Велика Госпојина је 28. августа. У Пироту на тај дан почиње да
се одржава вашар и траје три дана. Свет се сакупи са свих страна.
Раније се вашар одржавао у Барју на зеленим ливадама са којих је
скинута отава, трава нарасла после прве косидбе.
У турско време, вашар је у Пироту трајао дуго, по месец и више
дана, јер се ту вршила размена робе између Европе и Истока.
Мала Госпојина се пада 21. септембра.
Света Петка се празнује 27. октобра.
Митровдан се празнује 8. новембра. Он представља крај
радова у пољу. Храна за људе и стоку је сакупљена и смештена у
амбаре, у плевње, или је зденута на гувну, дворишту. Зима може да
почне. До тог празника слуге служе код газде, овчари чувају овце
својих пријатеља, сеоски пастир напаса стоку у пољу. Најамни
радници погађају се да раде код газде од Ђурђевдана до Гмитрова
дана.
Некада су хајдуци боравили у шумама од Ђурђевдана до
Гмитрова дана, па је остала изрека: „Ђурђевданак – хајдучки састанак,
Митровданак – хајдучки растанак.“
Свети Ранђел је сеоска слава Велике Лукање и Паклештице, а
у Гостуши се празновало тако што жене нису радиле „у руке“: плеле,
преле, ткале, шиле...
Мратинци се падају 24. новембра и поштовали се седам дана
да курјаци не даве стоку. Жене не пипају послове за мушкарце: не
плету им чарапе, џемпере, рукавице, не шију им кошуље, чак их и не
крпе. Мушкарци лутају и обављају послове у пољу и планини, а жене
не раде послове за њих да их вуци не нађу. За све време колико трају
мратинци, сточари не чисте стаје и не обављају друге послове око
стоке, нити се смело име вука изговорити.
Ваведење је црквени празник и спремала се посна храна.
Андрејин дан је 13. децембра. На тај дан стављао се кувани
клип кукуруза испод стрехе куће или неке ониске зграде, који домаћин
или домаћица претходно нагризе да би убедио децу да је долазила
мечка. И кад сване, домаћин га унесе у кућу говорећи: „Свети Андеја
ни пратил мечку да ни донесе варену морузу. Узнете од њу да ви зуби
буду здрави и јаки како на мечкуту.“
Свети Никола зимски празнује се 19. децембра. Бела га је
славиле као сеоску славу. За тај дан се поред других посних јела
припремала и риба.
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Веровања
Магија и демони
Према Џ.Џ. Фрејзеру(1) , магија је заснована на два основна
принципа: „први, да слично производи слично, или да последица личи
на свој узрок; и други, да ствари које су једанпут биле једна с другом
у додиру продужују да делују једна на другу и на раздаљини, после
престанка физичког додира.“
Враџбине засноване на закону сличности назване су
хомеопатском или имитативном магијом, а враџбине засноване на
закону додира преносном магијом.
У становништву Гостуше постоји веровање у непознате силе
које могу да нанесу велику штету, проузроковати болест, па и смрт. Те
силе могу бити веома различитог порекла, па се првенствено настоји
избегавање узрока који би довели до последица, односно до деловања
црне магије.
У Гостуши се не сме газити по одсеченој коси, јер ће особу чија
је коса заболети глава. Зато се ошишана коса износи из куће и ставља
у зид или неко друго скровито место.
Верује се да се судбина сваког човека одређује при рођењу, од
стране натприродних бића, познатих под називом „ујдуршњаци“.
Слична веровања бележе многи аутори широм света, а о
веровању у зле очи Тихомир. Р.Ђорђевић2) је нашао готово код свих
народа, па и оних из најудаљеније прошлости.
Уколико неко лице или животиња ипак буду омађијани,
неопходна је амајлија - лек. У Гостуши су постојале жене које су умеле
да амајлијама „скину чини“ са унесрећеног. Тај поступак се назива
„бајање“.
Често се у те сврхе, као амајлија, користило бацање
угљевља или по гостушком жаргону „да ти гасе углење“, ако се то ради
оловом, онда „да ти љаје куршум“. Од материјала и реквизита су
коришћени још и: секира, кокошје перо, пепео, брашно, метла...
Поред особа које су знале да растуре магију, постојале су и оне
које су умеле да је направе. То су мађијарке (маџијарће). Већи је број
магија које су се сретале током година. Било их је по кућама, шталама,
њивама и ливадама.
Реквизити и материјали су били разноврсни. Маказама је
сечена одећа. Јаје (у свим облицима и стањима), црвени конац, вуна
обојена у црвено, укрштене гранке били су редовно у служби магија.
___________________________

1)
2)

Др Милан П. Петровић: Дојкинци, Београд, 1997. год., стр. 242.
Т.Р.Ђорђевић: Зле очи у веровању Јужних Словена, СЕБЗ, LIII, Београд, 1938.
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Поред магија, у Гостуши се верује у разне демоне и утваре. То
су: але, аждаје, сотоне, самовиле, навће, караконџуле и коначно тенци
или вампири.
Сви се углавном јављају ноћу, претежно по лошем времену,
изузев вампира који се јавља увек ноћу, од 24 часа до првих петлова.
Да би се појава вампира предупредила, предузимају се извесне
радње у оквиру погребних обичаја, као што је убод мртваца иглом,
забрана прескакања леша и раке, па се покојник и рака чувају док се
покојник не укопа.
У народу живе и веровања у вампире, бабароге, сотоне, зле
духове, видовите људе, сновиђења и предсказања. Свакоме је
познато веровање у народу да се неке животиње не смеју убијати. Ако
неко убије змију заштитницу, ластавицу или роду која је начинила
гнездо на димњаку, умреће он или неко њему близак. Змија
заштитница је она која се увукла испод кућног прага или у камени зид.
Ласта је весник пролећа, гради гнездо под кућном стрејом, у кући или у
стаји за стоку. Она доноси радост и песму у дом, али тужно куне оног
ко јој разруши гнездо или уништи младунце. Рода попут ласте доноси
радост у кућу, али и она љуто проклиње ко јој нанесе штету и бол.
Укорењено је веровање у непријатне последице, ако мачка
пређе пут човеку. Човека бије баксуз ако му се то догоди. Сматра се да
и неки људи зле нарави доносе несрећу (баксузлук) човеку ако га
сретне такав човек када пође на пут или на рад. Ако се у раду повреди
или прехлади, или му животиња поједе хлеб, или се било шта друго
неугодно деси, то је последица сусрета са опаким, баксузним човеком.
Да не би доживео такву непријатност, човек са таквим уверењем врати
се кући као да није пошао даље од куће, сачека мало и поново крене
куда је намеравао.
Ако мачка прескочи мртваца, веровало се да ће се мртвац
претворити у тенца, тј. у вампира који ће посећивати кућу и чинити
разне непријатности.
О вампирима су веровања другојачија. И вампире
доживљавају особе оптерећене таквим предрасудама. Оне их
доживљавају као страшила, као зле духове који наносе човеку зло:
даве ноћу људе само што их не угуше; боре се са њима тако дуго и
упорно да се особа која их доживљава сва окупа у зноју и за дуго не
може да се смири. Доживљавају се вампири и као духови који чине
штету у кући: разбијају земљано посуђе, испуштају вино и ракију; чине
и друге шете. Узроци ових штета су обично непажња, заборавност
људи или покрети домаћих и других животиња.
Зими кад снег покрије поље и путеве, догађа се да путник
залута, обесхрабри се и верује да је опчињен, да му се наметнула
сотона (зао дух) за водича и води га где јој се прохте. Може га шетати
целе ноћи у круг тако да шетњи нема краја. Сотона му сиђе с врата
када петао запева или пас залаје; ишчезне и онда кад човек препозна
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место где се налази. Човек који лута, обузет страхом, а решен да
пошто-пото дође до места куда се упутио, чини невероватан напор и
окупа се у зноју. Терет лутања и знојења објашњава се тиме што га је
сотона зајашила и одузела му моћ мишљења и препознавања предела
у чијем се кругу кретао.

Веровање у загробни живот
Сахрана покојника
Свако домаћинство је чувало по неколико дасака, што би се
рекло за не дај боже, односно, ако би неко од укућана умро, да му се
направи ковчег или санд΄к. Било је људи који су то знали да направе
иако нису били професионални столари. Ако би се догодио случај
смрти, најпре би се пешкиром прекрило огледало; затим, ако је умро
супруг или млад човек, жене су расплитале кике; па би се обавестио
комшилук и извршила расподела задужења, ко ће и шта да ради. Неко
се обавеже да обавести најближу родбину из села, неко да иде у
Велику Лукању да телеграмом обавести родбину из града и шире; неко
да позове човека –мајстора који ће да направи сандук; да обавести
свештеника у селу, ако га је било (а било је година када је становао у
Завоју), ако ли не, да се иде у Завој по свештеника. Пошаље се неко
до цркве да звонама обавести село да је неко умро; одређује се жена
која ће да припрема, односно да буде главна за припрему хране.
Позива се продавац (ако није у радно време) да отвори продавницу да
би се набавиле потребне намирнице, али и покров, црно платно за
кућу и црнина за укућане. Најчешће су то биле мараме, за жене које су
их носиле (ако су биле блиске сроднице покојнику) до годину дана, а
до четрдесет дана мало даљи род. Жене су изражавале своје емоције
и гласно ридајући, иако је било примера да са покојником нису биле
баш у добрим односима, али су ипак „плакале“ да их не би неко
оговарао. За мушкарце су од црног платна сечене траке које су
везиване на рукаву или пришиване на одећи, а касније се почело са
куповином црних кошуља. Поред унутрашњих емоција, мушкарци су
своју жал за покојником изражавали и тако што се до четрдесет дана
нису бријали. Ретко је понеки мушкарац и плакао.
Старији људи су имали спремљену одећу и обућу коју су још за
живота наменили да им се у случају смрти обуче и обује, која је била
свезана у бошчи и стајала је у подруму, у ковчегу.
Мајстор лесковим правим штапом узима меру од покојника и
напољу, у подруму, или испод сајвана, приступа изради сандука, док у
соби „купају“ и облаче покојника.
Док мајстор за покојника прави сандук, двојица одлазе да копају
раку и у руци, ниско, носе трнокоп (крамп), лопату и лесков штап, којим
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је мајстор који прави сандук већ узео меру од покојника да би знали
колико дугачку раку да ископају.
Пошто сандук буде готов, ставља се шта је већ припремљено
за испод покојника, а најчешће су то нове црге, ставља се покојник у
сандук и покрива одозго белим покривачем, а поред њега, ставља се
све што се сматрало његовим личним стварима, као на пример: бријач
и остали прибор, посуда из које је покојник јео, кашика, бритва
(ножић)...Затим се сандук постави на сто.
Поред других, обичај је и да се испод стола на коме је сандук са
покојником, стави посуда са водом и та се вода чувала до 40 дана.
Верује се да се у води даве зли дуси. Пре затварања сандука,
обавезно се покојник по ногама боде иглом. За све време док покојник
лежи у сандуку, мора неко да бдије уз његову постељу да га не би
прескочила мачка. Кад се сандук изнесе из куће, сто се преврне, а
испод њега укуца ексер и разбије флаша са водом. Кад се сандук
утовари у кола или на саонице и привеже, обавезно се један крај
конопа пушта да се вуче по земљи. Све се то чини да се мртвац не
утенчи (повампири). Страх од вампира је велики, а и приче о њима се
испредају и преносе с колена на колено. Стога се строго поштују
погребни обичаји. До 40 дана од смрти осветљавана је просторија у
којој је сандук са покојником био. То се чини да се зао дух или тен΄ц не
увуче у кућу или што се сматра да се покојникова душа до 40 дана
налази у кући.
Како који рођак, пријатељ, познаник или комшија улази у собу,
прво се обраћа најближим сродницима из куће и бираним речима
хвали покојника (ако се ради о мушкарцу), а жене још из дворишта
почињу наглас да плачу и да помињу покојника, његове живе укућане,
али и мртве који су пре њега умрли. Мртвима кроз плач саопштавају да
ће им ускоро доћи (брат, отац, ујак, друг, комшија...) те да ће им са
њим бити лепо. А живима преносе поруку да ће им без покојника бити
тешко, и „питају“ покојника како ће они без њега – покојника. Затим
кроз плач (жене из даље родбине или комшике), замољавају покојника
да пренесе њеним, недавно умрлим, поруку, најпре о томе да је неко
болестан, да се у породици догађају неке непријатне ствари, затим о
лепим догађајима, али мало другачијим, мало веселијим тоном, и
наводе шта се све после њихове смрти догодило (неко се оженио, неко
је отишао у војску, неко се вратио из војске, итд.), прилазе покојнику и
остављају му неки цвет (ако је пролеће – био је то јоргован, лето –
неко пољско и баштенско цвеће, јесени је то било големо цвеће, а
зими шимшир), по неку коцку шећера, као поздрав за покојнике. На
крају изговара „бог душу да прости“ и после тога – као да се ништа
није догодило.
Ако су неком свом покојнику заборавили да ставе у ковчег све
његове личне ствари, они сада то шаљу уз гласно саопштавање
покојнику да им то преда.
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Пошто рака буде готова, један од радника долази да јави, а
други остаје да је чува да је не би нешто прескочило. Када поп опева
покојника у кући, шаље се неко (ако нема поклисара) у цркву да избије
звоне, односно да звонама огласи да је поворка кренула. Ставља се
покојник на кола или сане, привеже се и један крај од конопца се
оставља да се вуче по земљи. Најближи рођак, (ако је у питању деда),
унук носи крстачу, ако је отац –најмлађи син (никако женско лице) и
стаје на чело, односно испред волова. Док се поворка креће, нико се
не сме окретати назад. Путем се чује плач, који, како се поворка
приближава гробљу, постаје све јачи, а најгласнији када се покојник
спушта у раку. Али пре него што спуште покојника у раку, неки старији
сродник силази у раку да би је симболично помео делом своје одеће и
тек онда се приступа спуштању покојника у раку. Пошто спуште
покојника у раку, свако по нешто баци у раку: ситне новчиће, цвеће,
бомбоне, коцке шећера... Захвата се руком земља и три пута баци у
раку, а деци, да се не би плашила, пропушта се кроз каиш мало
земље.
За покој душе умрломе се приређује даћа после сахране.
Пријатељи и рођаци покојника, после сахране, сврате у његову кућу,
прво оперу руке и седну за сто. Најпре се износи предјело, то јест мезе
за топлу или хладну ракију, потом јела. Број јела мора бити непаран. И
три трпезе се постављају. Обавезно се постави једна столица или
једно празно место за покојника, празан тањир и прибор, и ко је
најближи том тањиру, обично је то неко од његових укућана, он од
свега што је спремљено, прво стави у тањир који је намењен покојнику.
Наши далеки преци су и пре прихватања хришћанства
веровали у загробни живот. Са примањем хришћанства култ предака
се још више учврстио, а вера у загробни живот је добила хришћански
смисао. Људи верују да душа покојникова лута по селу и пољу до 40
дана, очекујући од укућана да на гробље износе различиту храну,
нарочито оно што је покојник волео. Поред тога, на гроб се износи
сваког дана вода, кувана пшеница, вино и ракија, пали свећа и гроб се
окади тамњаном. Вода се сипа поред крстаче, а од вина и ракије кане
се помало за покој душе. Од понуда, кад се остављају помени, одвоји
се помало и стави поред крстаче.
За покој душе умрлог оставља се више помена: први на дан
сахране, други на појутрини, трећи после девет дана, четврти после
двадесет дана, пети после четрдесет дана, шести кад прође пола
године и седми је годишњица од смрти покојника. Последња два
помена се могу померати за два до седам дана. Обично се нагоди да
то буде субота или недеља када су људи слободни.
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Четрдесет дана
Четрдесет дана, парастос или четрдесница се оставља у дан.
За тај дан се обилно спрема храна и води се рачуна да се припреми
оно јело које је покојник највише волео. Обавезан је густ пасуљ,
пшеница за прво послужење и остала јела, посна или масна, зависно
од тога да ли се догодило у време поста или мрса, петак или среду.
Иначе, ако је било у време поста, није било рибе, а ако није пост,
обавезно се закоље ован или нека јалова овца.
Око самог чина ручка, правило важи за све оброке, само што се
остали оброци могу припремати раније -никако касније. Увече, дан пре
четрдесетог дана, оде се на гробље и земља се поравна како би се
сутрадан могле постављати посуде са храном. Ако се примети на
гробу неки инсекат, то се сматрало да је покојник.
На сам дан се изађе на гробље, а помогућству буде и
свештеник, који ће симболично да поравна гроб. На самом гробу се
простре чаршав, преко њега се стави од свега понешто и свако се
послужи јелом и пићем, и од свега се помало остави на гроб. На тај
дан се на гробу покојника не плаче наглас. По завршетку обреда, жене
које су у даљем сродству са покојником, или се назире неки весео
догађај (свадба, рођење и сл.), а носиле су мараму, скидају мараму и
везују је на крстачу.
Народ верује да се покојникова душа смири и престане да лута
после 40 дана. Живи се моле богу да му даде „рајско насеље где сви
свеци сијају као небеска светла“.
За 40 дана се стављају по кашика-две од пшенице на гроб
покојника да би био задовољан и да се не претвара у тенца (вампира).
Живи су, дакле, живели са мртвим лицем и од њега се нису одвајали
првих 40 дана од смрти. Касније се покојников гроб посећује сваке
суботе до годину дана.
И сахрана и сви помени у част а за душу покојника се
обележавају са пажњом. Људи доносе цвеће, пиће, а ближи сродници
и рођаци спремљене ђаконије разне врсте. Све се то подели
учесницима на парастосу. За време опела сви присутни држе упаљене
свеће, крсте се и по завршетку опела и опроштајне речи говорника,
опраштају се од покојника речима: „Бог да му душу прости! Нека му је
лака земља!“
Обичај је да после завршеног ручка, на свим даћама, први
устане најстарији од присутних.
Настојало се да се до 40 дана постави и спомен-обележје како
би се и оно тог дана освештало.
После четрдесет дана на гробље се излазило само суботом и
уочи верских празника.
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Задушнице
Задушнице нису ништа друго до култ предака, култ мртвих.
Спремање хране за задушнице врши се с посебном бригом и пажњом
да све буде чисто, лепо за око и укусно.

Ред и обичаји у домаћинству
Od davnih vremena `ene su u ovom kraju u svemu pot~iwene
mu{karcu. Na primer, `ene nisu smele do~ekati mu{karca tek
onako, sede}i. Zatim, `ena nije smela mu{kom licu da pre|e put. U
prisustvu mu{karca `ena nije smela da sedne, de{avalo se ~ak da
su se i babe dizale od stolice, ustajale su kada bi nai{lo mu{ko
dete. Ako u ku}u nai|e neki strani ~ovek, sve bi `ene odmah ustale.
Ako je `ena bila `edna i htela da pije vodu u prisustvu mu{karca,
ona je okretala lice u stranu dok bi gasila `e| iz testije ili iz
~a{e.
Kada se sedelo za трпезом, da se jede, najpre bi sedali
mu{karci i sva mu{ka deca, a zatim `ene i devojke. Mlade neveste,
ako ih je bilo u ku}i, sve vreme su stajale, i onako stoje}i ru~avale
i ujedno служиле: prinosile i odnosile jela. Ako bi u ku}i bio
nepoznat gost, onda bi s wim za трпезом bio samo doma}in i poneki
stariji mu{karac — uku}anin. Babe i ostareli qudi sedeli su po
strani i zаsebno ru~avali...
U davna vremena gotovo da nije bilo nikakvog name{taja po
ku}ama. Sobe su bile niske, mra~ne i teskobne, jer su po pravilu
imale samo po jedan prozor~i}, me|utim, i`e su bile prostranije.
Uku}ani su obedovali u i`i, i spavali u sobi. Ali, kada bi se
desilo da ve~eraju u sobi, onda bi posle ve~ere samo malo
po~istili tro{ice od hleba i tu su spavali. Tro{ice ili troje, kako
ih je narod zvao, skupqale su se jer se verovalo da ako neko preko
wih spava, onda sawa lo{e snove, naj~e{}e zmije. Samo u nekim
ku}ama bio je i odar (krevet), u wemu je obi~no spavao doma}in sa
doma}icom, dok su ostali iz porodice spavali po podu, preko
prostrte rogo`e, pokriveni crgama. Pre spavawa svi su se izuvali,
ali je obu}a ostajala u sobi. Neki su spavali са kapom na glavi, ali
su zato skidali jeleke i ostalu gorwu ode}u, dok bi se `ene samo
raspasale ostavqaju}i svoje pojaseve (pavte).
Mu{karci su odlazili na spavawe ranije, dok su `ene
ostajale posle wih da posvr{e ku}evne послове. Zimi, za dugih nо}i,
`ene su prele. Pre spavawa svi bi se prekrstili po nekoliko puta.
Bilo je mnogo ku}a gde je u jednoj sobi, na malom prostoru i u teskobi,
spavalo i po dvanaest du{a, zbijeni jedno do drugog. Malo dete koje
je jo{ sisalo obi~no bi spavalo u quqa{ci vezanoj za tavanske
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grede, odmah iznad glava onih koji spavaju na podu, bli`e majci, koja
ga je po potrebi jednom rukom wihala - quqala.
U selu se ustaje veoma rano. Naro~ito ustaju rano `ene, i to
one mla|e, koje su du`ne da ostalima pripreme jelo, a i da se same
pripreme za odlazak na wivu. Oni koji su ustajali nisu se ba{
sasvim i umivali. ^ak su i deca nedovoqno odr`avala higijenu,
i{la su zapu{tena i neumivena. Na primer, kada se rodi dete, ono
se kupa do godinu dana, no i onda ne svaki, ve} svaki drugi ili tre}i
dan. Tako je bilo dok dete ne prohoda, a onda je kupawe postajalo jo{
re|e. Preko leta, gotoвo da niko nije vodio нарочито ra~una o
higijeni i izgledu dece. Majke su bile prezauzete radom u poqu.
Mu{karci i deca mu{kog pola su se {i{ali ~esto, {to im je
omogu}avlo da na prost na~in odr`avaju higijenu glave. Me|utim,
`ene su se vrlo retko {i{ale. Preko leta i mu{ko i `ensko i{lo je
boso tako da im od blata i pra{ine pocrne noge, koje nisu prali i po
nedequ–dve.
Све до Другог светског рата, а неко време и иза рата, како није
било сапуна за прање, веш од конопљиног влакна је пран у цеђу
спремљен од пепела. Када се одреди дан за прање, у велики бакрач
се насипа пепео са огњишта па се прелије кључалом водом. Цеђ
одстоји док се пепео потпуно не наталожи на дну. Бистра вода се
оцеди у други котао који се окачи о вериге да ври изнад огњишта. О
вериге се још обеси завежљај од густог платна у коме има пепела, па
се то спусти у бакрач у воду.
Док једна жена припрема цеђ, друга однесе кошуље на реку.
Сваку навлажену кошуљу посипа сувим пепелом, замотава у ролну и
једну преко друге слаже на камен. Потом једну по једну испира у реци,
истрљавајући рукама најпрљавији део одећа. Кад их донесе кући,
истресе их добро, а затим поређа у корито које је служило у те сврхе.
Кошуље прелије врелом водом па тако стоје док вода не постане
млака. Затим се поново рукама гњече. Ако има сапуна, насапуњају се
само они делови који највише вире испод одеће. Жене и девојке су
носиле кошуље које су вириле испод сукања по десетак сантиметара и
зато је било битно да платно буде снежно бело. Одећа од сукненог
платна и црге су пране уз помоћ специјално обликованог дрвета
(буваљћа) којим се ударало по одећи или прекривачима тако да се
истисне вода а са њом и прљавштина.
Kada bi `ena u selu odlu~ila da opere glavu i kosu, onda bi
ona upotrebqavala jednu vrstu zemqe, zvanu ума. Ума је земља
пепељасте боје и има је у месту Кукољ, а ишло се по уму и у Велику
Лукању изнад Свињске потеке.
Сапун су могли да купе само имућнији људи у селу, а они који
су могли да купе каустичну соду, правили су сапун од лоја и ужегле
масти. Овај сапун су употребљавали за умивање и прање косе, али и
цеђом и кишницом.
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Старе жене ни под каквим условима не би дозволиле да скрате
косу, нити би скинуле мараму. До смрти су сплитале косу у две кике
(перчине). Кажу да су давно све жене имале бујну косу јер су је прале
умом.
Купање се обављало најчешће у ижи, али реч купање се
избегавала да се изговара као да је то нешто срамотно, него када је
требало да се наговести да ће неко да се купа, говорило се: че идем
да се мијем, че се мијемо. Е, када треба да се неко мије, онда се
планира да то буде док су остали укућани ван куће. А за купање се
користило велико дрвено корито, а вода се грејала у бакрачу над
огњиштем. У току лета омладина, млађи мушкарци и жене су се купали
у реци. Мушкарци су се купали у реци у вировима у поподневним
часовима, а жене у вечерњим часовима у скровитим местима и када је
поред реке мање људи. Купање се у летњем периоду обављало
чешће, а у зимском ређе, али уочи слава и празника било је обавезно.
Мушкарци су се бријали обично једном недељно и уочи
празника и слава. О прању зуба четкицом и каладонтом и да не
говоримо, нити је било четкица, нити каладонта, али ипак су им зуби
дуже трајали него нама данас. Вероватно је на то утицала природна,
чиста и незагађена храна и средина.
Ni odr`avawe ku}e nije bilo na nekom naro~itom nivou. Куће
су кречене, споља ређе, а собе су кречене најмање једном годишње,
односно уочи божићних празника, да би за долазећу славу Свети
Јован просторије биле чисте. Кречење просторија је трајало само
један дан. Увече се угаси и припреми креч, а ујутру се изнесе сав
намештај напоље, помету се зидови и под и приступи кречењу. Након
кречења, намештај се пребрише и поставља да би увече било
спремно за спавање. Увече се насред собе стави лавор напуњен
водом да би вода апсорбовала опојни мирис креча. Иже скоро да се
никада нису кречиле. Због дима који стално иде из огњишта, зидови су
били црни и масни, па се вероватно на катран који се наталожио од
дима не би креч ни „ухватио“.
Malo se водило ra~una o ~isto}i posteqine. Prali su je i
~istili dva – tri puta godi{we. @ene u jesen, kad se posvr{avaju
poqski poslovi, iznesu posteqinu na reku i u hladnoj vodi
buvaq}om (drvena naprava za udarawe), po{to je namokre, udaraju i
tako nekoliko puta i ona bude oprana. Dobra osobina bila im je ta
{to su posteqinu svakog jutra iznosile napoqe i ve{ale je na
vrlinu ili na plot, gde se preko дana vetrila.
Svemu ovome nije bio uzrok ~ovek ili `ena. U to vreme se
te{ko dolazilo do hleba, pa su poqski radovi imali prioritet, a
zna se da je `ena bila veoma optere}ena, pa nije imala ni kad ni
~ime to da uradi. Nije bilo elektri~ne energije, vodovoda, a samim
tim ni savremenih ku}nih ure|aja i aparata. A i da je bilo ne~ega od
savremenih sredstava, sama posteqina i rubqe nisu mogli da se
peru ovim ure|ajima.
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За прање посуђа до појаве детерџента користио се пепео и
лист од коприва.

Друштвени обичаји
Осим обичаја везаних за празнике у одређене дане, мештани
Гостуше су имали обичаје везане за животно доба човека: за рођење,
женидбу, болест и смрт; за однос према другим људима: према куму,
госту, према човеку са којим се сретне. Имали су обичаје везане за
рад: за орање, сетву, жетву, бербу кукуруза, као и правне обичаје за
разрешење: крађе, куповине, продаје, развод брака и друго. Уз ове
обичаје имали су и обредне радње у чију магијску моћ су веровали и
са поштовањем их обављали.
Нема родитеља у селу који није приредио весеље за свог сина
при испраћају у војску. И сиромашни и богати једнако се понашају. Сви
за тај дан штеде новац и спремају се да што боље угосте рођаке,
пријатеље, комшије и врснике свог сина. Сви гости донели су поклоне
за војника: кошуље, пешкире, прибор за бријање, ћебад, ствари
трајније вредности и новац. Кад се сви поклони прикупе, постави се
ручак, а после њега и првих флаша вина и пива настаје бучно весеље.
Играње, певање, шале и здравице се смењују. Најдуже се ужива у игри
и певању.
Цео свој живот наши стари су пропратили обредима и вером у
њихову магијску моћ, те стога су брижно држали до њих. У наше
време, само старије жене чувају обичаје и упућују младе шта и како да
раде.
Патријархални морал и друштвени односи били су такви да су
их и мушки и женски чланови заједнице поштовали. Деца су одмалена
васпитавана како да се односе према родитељима, баби, деди, браћи
и сестрама као и према другим члановима заједнице: стричевима и
њиховим члановима. Деца су стицала знања о томе шта се сме, а шта
не сме радити. Родитељи су их исправљали и кажњавали када
погреше. Породица је чувала патријархални морал и деловала тако да
се он и данас одржао. Много шта је из патријархалне породице и данас
потребно да буде у моралном кодексу савремене породице. Породица
је основна ћелија друштва. Ако је она здрава и напредна, такво ће и
друштво бити.

Обичај и фолклор
Kao и мештани суседних села, i me{tani sela Gostu{e su jo{
od davnina praznovali brojne praznike koje je crkva propisivala.
Naro~ito se po{tovala nedeqa. Ako bi neko, kojim slu~ajem,
nedeqom уpregao volove, quдi su негодовали pa mu ~ak i sugerисali
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da to ne ~ini i ozbiqno bi se naqutili. U Gostu{i, petkom нису
упрезани волови за било који рад, а поготову за орање. Nedeqom nisu
radili smatraju}i da }e zbog toga wihove wive i usevi biтi
po{te|eni od grada i nepogoda.
Bilo je praznika kojе su seqaci po{tovali vi{e od nekih
drugih: Veligden (Uskrs), Spasovdan, Bo`и}, Vodice (Bogojavqawe),
Свети Јован.

Свадбени обичаји
Ranije su se девојке udavalе i момци `enili veoma mladi. Ta
granica za mu{karce se kretala do dvadeset godina, a за devojke do
osamnaest – devetnaest godina, posle tog roka smatralo se da su
momak i devojka zaostali i u{li u godine u kojima }e sve te`e da
na|u svog partnera. U ovakvim slu~ajevima devojke i momci nalaze
sebi priliku u drugim selima. Povodom toga ima jedna poslovica:
„Ubava moma ne izlazi iz selo.“ Ako se desi da se probije period
preko dvadesete i vi{e godina, onda se momci `ene udovicama,
raspu{tenicama ili za neku devojku iz jako siroma{ne porodice ili
sa nekim fizi~kim nedostacima (manito). Ovo isto va`i i za
devojke koje pre|u dvadesetu godinu.
U недостатку девојака из села, гostu{ки момци су себи
проналазили брачне сапутнике из суседних села: Bele i Pakle{tice,
retko iz Velike Lukawe i ostalih sela nizvodno, а povodom toga se
ka`e: „Voda ne te~e uzbrdo.“ А девојке су се удавале у Великој
Лукањи, Малој Лукањи, Завоју, Покривштици, Добром Долу, Нишору...

Даровна опрема
Одстарине је остало да приликом удаје, напуштајући огњиште
својих родитеља, женско дете добије мираз. Обично је то била
парцела земље, покоји дукат, ковчег за одећу и обавезна даровна
опрема. Ко је колико могао да пружи свом детету, зависило је од
његовог имовног стања, а опет је та даровна опрема и девојачка
спрема била веома важна за добар почетак заједничког живота да
младенци не почињу без ичега, већ да имају бар основно покућство.
Девојке из богатих домова могле су да припреме и богате дарове. У
новије време су у мираз носиле и шиваће и плетаће машине.
Почетком ХХ века девојке су за „дар“ припремале покоју
поњаву, сламарицу, ткане јастуке. Ткале су платно од конопље и
памука па од тога саме шиле женске и мушке кошуље. Од ручних
радова су ткале мушке и женске појасеве, плеле су чарапе. Најтужније
је што је све те дарове невеста поклањала на дан свадбе и што за
себе није могла ништа да остави.
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На поделу дарова велики утицај је имала будућа свекрва, која је
стављала примедбе, захтевала како ће се дарови поделити и
настојала да њена страна буде увек добро даривана.
Био је обичај да на дан свадбе, свако ко је хтео, могао је да
прегледа спремљене дарове и диви се вредноћи и умешности девојке
која је све то спремала.
Од раног детињства, девојке су под надзором мајке спремале
свадбене дарове, најчешће при слабашној и шкиљавој светлости
огњишта или петролејке, губиле су вид, али нису одустајале од израде
прелепих предмета којима су даривале госте на својој свадби. По
уредности и квалитету урађених дарова ценила се и сама девојка. Све
девојке су у то време знале да плету, шију и везу, јер од тога је добрим
делом зависио и економски просперитет породице. Оне жене које су
умеле лепо и вешто да ураде џемпер или да извезу и сашију нешто
од одеће нису то морале да плате да им се уради, него су и саме
могле да зараде неку мању суму радећи то за друге породице.

Gledawe i zagledavawe (zglexos)
Momak i devojka koji su nameravali da se uzmu, a koji su iz
istog sela, imali su prilike da se boqe upoznaju kroz svakodnevno
susretawe i vi|ewe u poqu, na poslu, ili praznikom u kolu. O
prazniku iza|u i roditeqi mladih (naj~e{}e majke, tetke, strine) sa
namerom da posmatraju svoje budu}e snahe i zetove. Iza|u na
zglexos.

Navodaxije (navaxije)
Navodaxisawe je u selu bila ~esta slika. Lice koje je
obavqalo navodaxisawe zvalo se „navaxija“ ili „navaxika“ zavisno od toga da li je mu{kog ili `enskog pola. Navodaxije su
bili posrednici izme|u roditeqa mladih, oni su ugovarali uslove
prosidbe. Navodaxija je morao biti pri~qiv i ve{t u kaзivawu i
ube|ivawu. Morao je znati kako da ubedi kolebqive roditeqe. S
jeseni kada i po~iwu svadbe u selu, sva ugovarawa obavqali su
navodaxije. Ako bi stvar negde zapela, navodaxija је i{ao u ku}u
roditeqa devojke, gde je bivao lepo primqen i po~a{}en. Doma}in
bi ga ponudio ~a{om rakije, i onda bi se zapodenuo otprilike
ovakav razgovor: „More, prijatequ, mene neje do pijewe, nego sam
do{Äl po drugu rabotu pri tebe, pa ako je sre}a i dogovorimo se, sas
rado srce ~e da pijem i da se napijem.“ „Pa ti ~e ka`e{ za{to si
do{΄l.“ Razume se, razgovor se nastavqao, i u svom toku doticao
pitawa kao {to su ko koliko ima wiva i livada. Razgovaralo se o
kompleтnom imovnom stawu i navodaxija bi nabrojao {ta sve momak
ima: ku}u, ambar, plevwu, golemo guvno, volove, ovce, koze, itd.
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Ako bi navodaxija hvalio devojku, onda je on pri~ao kako je
ona ubava i prili~na, vredna i zdrava, kako ima dar (ko{uqe,
~arape, jastuke, crge), a naro~ito je isticao wene `ltice (ako ih ona
ima). Eto tako je navodaxija izvr{avao svoj zadatak. Оbi~no bi ga
obavqao u ~etiri oka, jer ako ne uspe na jednom mestu, uspe}e na
drugom. Kada navodaxija zavr{i posao uspe{no, on simboli~no
daruje budu}u nevestu nekim malim poklonom: srebrnom paricom,
ogledalcetom. Devojka koja prima dar navodaxiju poљubi u ruku i
uzvrati mu dar, podari ga ~arapama ili ko{uqom. Isto to daruje i
momku. Po zavr{etku ove ceremonije navodaxija ve~era sa
doma}inima i ugovara dolazak roditeqa momka, dono{ewe ni{ana i
obavqawe glavne prosidbe.

Ni{an – pro{evina
Kad otac momka, sa jo{ dvojicom ili trojicom, ide da isprosi
devojku – to se zove ni{an, a u~esnici se zovu „ni{anxije“ . Re|e se
moglo ~uti da se ovaj ~in oslovqava kao „zaka~ena rabota“ – {to bi
trebalo da zna~i da je to samo po~etak onoga {to sledi kada se
sastaju dvoje mladih.
Onaj koji je udavao }erku znao je kada }e mu do}i prosci i
posebno se pripremao za ovaj doga|aj. Zaklao bi koko{ ili pevca, a
ako je bio imu}niji, i neki brav sitne stoke. A uz to se obavezno
slu`ila poga~a, pita i neko jelo. I prosci su donosili sa sobom po
neko zaklano `ivin~e, poga~u i kondir rakije. Donosili su jo{ i
„}itku“ , novu {amiju, povesmo ku~ine, vino. U neko doba, po{to se
dobro popije, i po{to se blagosiqa bar nekoliko puta sa: „da bog
obrne na arno, da je sre}an na{ po~etak, sa zdravqe da po~nemo, sa
zdravqe da zavr{imo“, onda otac momka poziva da mu donese bisage
iz kojih vadi poga~u i ibrik rakije. Poga~u preda ocu devojke,
pozdravi se s wim i izqube se, zatim se obojica prekrste jo{
jedanput, a onda poqube poga~u. Potom prilazi mati devojke, a iza
we i svi uku}ani, i ponavqaju све то sa budu}im prijateqem. Iz
ibrika prvi gutqaj rakije uzima otac momka, prekrsti se и onda
rakiju daje redom. Majka devojke za vreme ove ceremonije obi~no
pla~e od radosti, a ~im se poga~a prelomi, neko od prisutniх ide da
poziva nekog seoskog muzi~ara.
Devojka stupa u sobu u dru{tvu sa nekom svojom drugaricom i
najpre smerno, sa по{tovawem, pozdravqa se sa svojim roditeqima,
qubi ih u ruke. Potom prilazi svekru, i wemu poqubi ruku. I tako
redom. Svekar joj onda preda darove iz bisaga, a stariji qudi je
blagosiqaju: „Дa si `iva, nek ti je ~estito.“ У мe|uvremenu sti`u i
muzikanti, zatim, po{to se ~uje muzika, pristi`u i kom{ije i
veseqe po~iwe. Pre nego {to prosci krenu ku}i, mlada svakoga od
wih daruje nekom crgom, ko{uqom i ~arapama. Prosиоci stavqaju
darove preko ramena и uzvra}aju nevesti tako {to je daruju nekom
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parom. Prosиоci me|usobno ~estitaju sebi darove i tako podgrejani
pi}em i muzikom sa pesmom i igrom krenu mladо`ewinoj ku}i.

Svadba
Svadbeno veseqe se obavqalo u ku}i mlade i mlado`ewe,
nikako na jednom mestu. Pre svadbe, mlado`ewa, svekar i svekrva
vode mladu u grad da joj kupuju novu ode}u i obu}u. Garderoba se
kupovala po posledwoj modi koja je va`ila za to vreme. Pa se tako
nekada kupovali zabuni, sukna, }enar ko{uqe, svilene {amije i
drugo, a u kasnijem periodu je bilа moda da se nevestама kupuju
kaputi, lakovani opanci, tergal sukwe itd. Pripreme za svadbu su
bile opse`ne, jer je moralo da se isprazni prostorija u kojoj }e se
postaviti stolovi koji }e biti pozajmqeni iz kom{iluka. Stolovi
}e biti prekriveni ukrasnim papirom, kojim }e se oblo`iti i
zidovi da se ne bi skidao kre~ oд tek okre~enih zidova. Posu|e za
pripremu i servirawe hrane se tako|e pozajmi iz kom{iluka, koji
pre toga nekim znakom obele`e svoj pribor ili posu|e. Glavni na
svadbi su кум и стари сват. Sve polazi od kuma i kod wega se
zavr{ava. Sve radwe koje prethode odvijaju se po kumovoj komandi.
Stari svat, koji je svedok na ven~awu, obi~no je bli`i ro|ak
mlado`ewe. Девер je obi~no mla|i brat мlado`ewe, ili wegov
brat od strica ukoliko nema ro|enog. Ponekad je na svadbama
u~estvovao i svat takozvani чауш – zadu`en da zabavqa i zasmejava
goste, i da objavquje zapovesti kuma i starog svata. ^au{ je naj~e{}e
bio maskiran, nagaravqenog lica, sa velikom kapom na glavi i
velikim ko`uhom na sebi. Poneko je stavqao i rep od lisice, ili
ze~je u{и, и na kraju bi pripasao drvenu sabqu.
U sumrak po~iwe veseqe u momkovoj ku}i, sviraju gajde i
udara tupan (bubaw). Po kuma se i{lo sa svira~ima, nosio se i
kondir rakije kako bi se kum simboli~no pozvao. Kod kuma se nisu
dugo zadr`avalи, tek toliko da se ovaj spremi, i da budu po~a{}eni
rakijom i lakim mezelucima. Kad kuma dovedu momkovoj ku}i,
postavqaju ga u ~elo sofre i pred wega stavqaju hleb, so i ~a{u.
Dok bi se svatovi sakupqali, `ene su pripremile sve {to
treba poneti devoj~inoj ku}i: bukliju vina, rakiju, poga~u, cve}e za
venac i maramu za mladu. ^im se obave sve pripreme za put, kum i
stari svat nare|uju da se krene, a svira~i izlaze pred ku}u
neprestano sviraju}i. Tada ~au{ po~iwe da se „sili“ i da svojom
drvenom sabqom izvodi razne {ale. Iz ku}e obi~no posledwa
izlazi svekrva, koja bi prethodno namestila i doterala svoju {amiju
i kitku. Na polasku svekrva se prekrsti i tek onda se pridru`i
ostalim svatovima. Svekar je ostajao kod ku}e, nije i{ao sa
svatovima jer za wega, kako je bio obi~aj da se ka`e u narodu, nije
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bilo posla na svadbi. No, taj obi~aj je ve} odavno zabataqen i
svekar je obavezni u~esnik u svadbenom vesequ.
По невесту se i{lo volovskim kolima, u kojima }e se prevesti
devoja~ki kov~eg. Usput su svatovi podvriskivali, sve do ku}e u kojoj
`ivi mlada. U dvori{tu mlade svatovi zastanu dok se mlado`ewa
sa deverom ne probije do ku}nih vrata. Obi~no se zapiwala kapija
sa unutra{we strane, gde su svatovi poku{avali da u|u silom. Ako
nije bilo kapije, svatovi su zaustavqani ~ebrwakom (jedna duga~ka
debqa motka koja je slu`ila za no{ewe velikog bakra~a) i kada bi
ovi popustili, svatovi su ulazili u dvori{te. Iz ku}e budu}e mlade
najpre izlaze svastika i {urwaja, pozdravqaju se sa mlado`ewom.
Poslu`e ga rakijom i zakite. Dok jedna od ro|aka mlade kitи
mlado`ewu, dotle mu dever dr`i ruke na ramenima da ga navodno
za{titi od udarca {urwaje nakon ki}ewa. Ukoliko je on nepа`qiv,
desi se da mlado`ewa dobije {amar koji biva propra}en smehom
svih prisutnih. Posle toga iz ku}e izlazi ta{ta, pa najpre rakijom
poslu`i mlado`ewu, pri ~emu je ovaj poqubi u ruku, a onda
mlado`ewu uvodi u ku}u. Za wim ulaze i ostali svatovi.
Najboqe mesto uz trpezu pripada kumu i starom svatu, a odmah
do wih seda mlado`ewa. S druge strane, preko puta wih seda
svekar, a zatim se re|aju ostali svatovi. Za to vreme devojke se
nalaze u sobi neveste. ^a{}avawe pi}em traje sve dok se ne pojavi
nevesta sa svojim bratom ili najbli`im neo`ewenim ro|akom. Bilo
je i obi~aja da se neka druga devojka preru{i u nevestu kako bi
prevarili mlado`ewu. Bilo je i obi~aja da nevestin brat prodaje
nevestu deveru. Posle ovoga po~iwe ru~ak i veseqe. Za vreme ru~ka
prijateqi i prije se {ale i zadirkuju, a najvi{e {ala ide na ra~un
~au{a. ^au{u donose drvene ka{ike i viqu{ke da jede, sipaju mu
vodu umesto rakije, stavqaju mu so u kafu itd. No, i ~au{ ne ostaje
du`an.
Po{to bi se mlada spremila i udesila (zapervezila), izaшla
bi me|u goste i sela bi izme|u momka –mlado`ewe i svekra. Mlada
je bila u novoj, do tada neno{enoj одећи. Imala je nove cipele, i za
tu priliku novu {amiju. Kosa joj je bila o~e{qana na sitne vitice,
pu{tene niz le|a. Mlada je bila ogrnuta i velikom vunenom
maramom, crvene boje, kojom je pokrivala ramena i lice. Preko
marame, odozgo, stajao je venac napravqen od cve}a i {im{iрa, a
neke mlade ~ak su stavqale i poneko pero od `ivine. Tako
zapеrvesena mlada ni{ta ne vidi dok ne podigne predwi deo
marame. Ona tako ide u crkvu na ven~awe zato da ne „udari na o~i“.
Ovako obu~ena nevesta najpre ide sa deverom do kuma i svekra,
pozdravqa se sa wima i qubi ih u ruku, a zatim pozdravqa ostale
goste. Ukoliko nije odr`an ni{an, onda mlada ovom prilikom daruje
sвe goste. Najvi{e darova dobijao je mlado`ewa: ko{uqu, ~arape,
jastuk, pojas, tkanice, itd. Posle toga je darivala kuma i kumu,
svekra i svekrvu, devera, zaove, ujke, stri~eve, i oni bi je isto
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darivali. Za vreme podele darova i davawa poklona nevesti, ~au{
je objavqivao ko je i koliko vredan poklon darivao nevesti i uvek je
kazivao duplo ili vi{e od toga, da je poklon vrednijи. Posle
podele darova i prikupqawa poklona, nosi se kumova poga~a redom
od gosta do gosta i svako stavi po neku paru. Zatim se poгa~a lomi,
deli se po mali komad gostima i po~iwe ru~ak.
Posle ru~ka kum i svekar izdali bi nare|ewe za pokret ku}i.
Svatovi bi polako ustajali uzimaju}i pritom posledwi zalogaj mesa
i ispijaju}i posledwe ~a{e pi}a. Mlada je izlazila u dru{tvu sa
deverom i u avliji bi se popela u volovska kola na koja je ve} bio
natovaren kov~eg sa wenom spremom (ko{uqe, mu{ke i `enske
~arape, tkanice, sukna, zubuni, jele~eta...). Na kola se popnu i
mladine drugarice, a preko kov~ega bi bili izba~eni najbоqi
darovi da se vidi koliko je mlada ponela mlado`ewi darova.
Pre izlaska iz sobe mladoj su stavqali u jedan sud malo
vode, a u drugi malo `ara. Kada devojka prekora~i preko vode, ona
ka`e: „Pregazi vodu, ne udavi se.“ Kad pak pрe|e preko `ara, onda
ka`e: „Presko~i ogaw i ne izgori se.“ Obi~aj je bio da se sve
mladine haqine i ode}a ставe na kantar, ali nije se pri~alo kolika
je te`ina. To je ~iweno da mlada navodno ne bi „vatala na o~i“,
protivu uroka. Pre polaska ku}i mlada je prilazila trpezi i
qubila hleb. Ovim poqupcem ona se simboli~no opr{tala od ku}e u
kojoj je provela dvadesetak godina `ivota. To je jedan od najlep{ih i
najiskrenijih pozdrava, zahvalnost prema ku}i u kojoj se rodila i
odrasla.
Kada se mlada popne u kola, ona ne polazi odmah, ve} ~eka da
se pozdravi sa svim uku}anima, na kraju i sa majkom. Sve ih je redom
qubila u obraz i ruke, daju}i im pri tom po neki dar, istovremeno
primaju}i novac od wih. Obi~no se na kraju najpre raspla~u }erka i
majka, a za wim i sve ostale `ene. Tek onda volovi, ~iji su rogovi
zaki}eni ~arapama, povuku kola, a devojke koje se voze sa mladom
zapevaju. Za to vreme mlado`ewa sa deverom stoji po strani, a kada
svatovi krenu i zamaknu, on prilazi kapiji, dobija ~a{u pi}a od
ta{te, ispija je i ~a{u baca na prag, ili na krov ku}e da se slomi.
Zatim uzima paru, stavqa je ta{ti u nedra, pozdravqa se i kre}e
ku}i. Na putu ka momkovoj ku}i veseqe dosti`e vrhunac. Пeva se i
igra. Neko od svatova izdvoji se iz grupe i otr~i popu da ga obavesti
da mlada i mlado`ewa idu u crkvu na ven~awe. Mlada je celim
putem stajala na kolima, a tako bi i{la do crkve. Dok su se oni
ven~avali, svatovi su oko crkve igrali kolo i veselili se. Na putu
ka mlado`ewinoj ku}i neko od svatova bi se iskrao iz grupe i
utekao napred. Taj se zvao uti~wak, a imao je zadatak da najavi
svatove, bio je darivan ~arapama ili ko{uqom. Uzimao bi i pqosku
sa rakijom, otpio bi malo iz we, i vra}ao se natrag s wom da sretne
svatove i da ih ponudi rakijom.
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Pred momkovom ku}om mlada ne bi odmah silazila iz kola. Iz
ku}e mlado`ewe prvo je izlazila svekrva nose}i malo dete, koje je
mlada uzimala u ruke, qubila ga, lupkala ga malo po obra{~i}ima, a
zatim ga darivala ~arapama i jabukom. Ovo dete se zvalo uskut~e.
Posle ovoga svekrva je iznosila malu ~a{u sa vo{tanom sve}om,
uvijenu u maramu. Svekrva bi se popela na kola, a mlada bi joj
poqubila ruku i darivala je ko{uqom, belom }enarlijom. Neka od
devojaka iz kola (kojoj su `ivi i otac i majka) upalila bi sve}u, a
zatim bi svekrva sa sve}om u ~a{i tri puta napravila krug oko
nevestine glave. Posle ovog ovivawa nevesta je gasila sve}u i
stavqala je u xep, a ~a{u bi vra}ala svekrvi. Ova sve}a se kasnije
nosila u `ito, da bi p{enica bila ~ista i sjajna kao vatra.
Iz ku}e je zatim izno{eno sito sa `itom, a svekrva je daju}i
ga svojoj snaji govorila: „De sej, da vidim umeје{ li da seje{!“ I
mlada bi uzimala da seje, onako kao {to se bra{no seje. Zatim bi
desnom rukom uzimala `ito i bacala ga na istok i na zapad, me|u
svatove i me|u volove. Za to vreme devojke u kolima bi pevale: „Ne
vrqaj `ito, devoj}o, nesi ga vrla ni `ela!“ Na kraju nevesta
nekoliko zrna `ita stavqa sebi u nedra i ostalim devojkama koje se
nalaze u kolima. To zbog zdravqa.
Posle ovoga na scenu stupa svekar, po{to bi jednom nogom
stao na procep kola, pru`io bi ruku nevesti i ona bi га poqubila.
Ponudio bi onda snaju da si|e sa kola, ali wene drugarice bi je
zadr`avale. Onda bi se svekar setio {ta je u pitawu, trebalo je
darivati mladu. Rekao bi glasno: „Od mene ima{ jednu kravu.“
Zatim bi nevesta si{la i u{la u ku}u.
Na ku}nom pragu mladu su sa~ekivale starije `ene i pru`ale
joj u cedilu hleb koji bi ona prihvatala, prebacivala ga preko
desnog ramena i tako u{la u ku}u. Na pragu je mlada od svekrve
dobijala {oqu u kojoj je izme{an med sa maslom. Mlada bi umo~ila
prst u me{avinu i zatim ukrsti na ~etiri mesta, po~ev od gorwe
popre~ne grede, obele`avala vrata. ^im bi nevesta na jednom mestu
namazala, svekrva bi to obrisala. Ovo se radilo stoga da bi ku}a
била „masna“ , da se u woj `ivi u izobiqu i da `ivot nevesti u toj
ku}i bude prijatan i sladak. Nevesti bi potom neko obavio remik –
kai{ oko vrata, i tako vezanu svekrva bi je uvela u ku}u. @ene u
ku}i uzele bi od mlade cedilo sa hlebom, a dale bi joj zemqani
jebrik (ibrik) pun vode. Mlada je sa иbrikom tri puta obilazila oko
ogwi{ta i sipala vodu u lonce postavqene oko vatre. Kad god bi
sipala vodu, mlada bi pogledala navi{e u komin – dimwak. Ovo se
~inilo da mlada ne bi dremala prilikom poro|aja. Zatim je mlada
sve prisutne u ku}i qubila u ruku stoje}i ukraj sobe. Mlada nije
smela da sedi, obi~aj je bio da dvori sve prisutne.
Posle nekog vremena kumovi izvode mladu na drvqanik.
Po{to bi nevesti skinuli venac i {amiju, kumicа bi joj stavila kapu
zvanu „kajica“ na glavu. ^im bi kajica ukra{ena malim srebrnim
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paricama koje su se zvale „proceqe“ bila stavqena nevesti na
glavu, to je bio simboli~an znak da je sa devoja~kim `ivotom
svr{eno. Posle ovoga kum i kumica povedu takozvano шareno oro. U
me|uvremenu neko od svatova iznosio bi iz ku}e mali {upaq kola~,
zvani „kosi~wak“, i bacao ga na sredinu dvori{ta. Sjatili bi se i
mladi i stari, i svako se trudio da ugrabi par~e ovog kola~a, jer ono
je bilo nameweno zdravqu qudи i stoke. Posle ovih ceremonija
nevesta bi ulazila u ku}u i opet sve prisutne qubila u ruku.
Posle pozdravqawa i upoznavawa sa uku}anima koji nisu
bili kod mlade i ve~ere koja je postavqena za prisutne koji nisu
i{li po mladu, svatovi bi jedan za drugim odlazili svojoj ku}i, kuma
je ostala da obavi svoj zadatak, ali u tajnosti iako se uglavnom sve
znalo. Kuma бi pripremila zevnik (podrum) za spavawe mladenaca.
Na zemqu su prostirali po jednu rogo`u, a pрeko we crgu. Pрeko toga
stavqao se jastuk i jo{ jedna crga za pokrivawe. Kumica dovede
nevestu u podrum dr`e}i je za ruku, a ne{to kasnije dolazi i
mlado`ewa. Pre nego {to se udaqi, kumica najpre „nakrmi“
mladence, odnosno, da im da liznu malo soli. So se stavqa i na
kolena mlado`ewe odakle su ga lizali zajedno, i on i nevesta.
Potom kumica izlazi, a wih zakqu~ava i ostavqa ih u mraku. Pred
zoru kumica otkqu~ava mladence. @ene su posebno pazile na
izlazak kumice iz podruma, jer se na wenom licu moglo pro~itati „je
l’ bila ~ista rabota, ili nije“. Kad bi bilo sve u redu, kumica je
izlazila zaki}ena cve}em i vesela, a muzikanti odmah po~iwali
svirku. To se objavqivalo ponekad i pucwem iz pu{ke. No, i da nije
mlada bila „po{tena“, kumica bi se opet zakitila cve}em, a to su
~inile i ostale `ene. One bi odmah uzimale i grejale rakiju dobro
za{e}erenu. Ko{uqu u kojoj je nevesta spavala `ene stavqaju u sito
koje odozgo pokriju krpom, a preko toga prisutni stavqaju darove
ili bacaju po koju paru. Grejana rakija sipa se u kondir ili u {ule
koje se prema`e i zatvori voskom. Ovako varaklisan kondir najpre
se nosi svekru, a on bi prvi zalepio srebrnu ili zlatnu paru kojom je
darivao nevestu za weno po{tewe. Na mladino po{tewe, nevinost,
ranije se mnogo pazilo. Ako nije bilo sve kako treba, cela ku}a bila
bi poti{tena. Dodu{e, nisu postojale nikakve posebne kazne, sem
{to bi svekar i svekrva po~iwali da grde i psuju snaju, no, i to su
~inili kri{om. Mlade su uglavnom bile po{tene, a ako neka i nije
bila, onda se pomete avlija u mlado`ewinoj ku}i, a bokluk (|ubre)
odnese se i baci ispred ku}e neveste – {to je bilo znak za wenu
rodbinu da sve stvari nisu u redu.
Drugog dana svadbe, u pratwi kuma i kumice, sa svira~ima
mlada je u rano jutro i{la po vodu na seosku ~esmu. Koga god bи usput
srela, ona ga je qubila u ruku i nudila vru}om rakijom. Namernici
bi darivali nevestu i wen varaklisani јебрик (kondir) sa rakijom.
Nevesta bi u stovnu zahvatala vodu sa ~esme, stavqala na zemqu i
nogom je lagano prosipala. Tu radwu je ponavqala vi{e puta sve dok
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kumica ne bi rekla da je dosta, onda bi zahvatila vodu i po{la
natrag ku}i. Za to vreme su prisutni igrali kolo pored ~esme. Kum
bi dolazio do izra`aja na taj na~in {to bi sa nekog obli`weg
seoskog plota uzimao granu trwa i stavqao je na put ispred neveste.
Ona bi odmah po~ela da se klawa, dr`e}i pe{kir u ruci, i to
nekoliko puta sve dok je kum ne bi darivao novcem i uklonio trwe
ispred we. Kum je to ponavqao nekoliko puta, sve dok ne stignu ku}i.
^in vo|ewa neveste na vodu bio je znak da je ona ispala po{tena, i
to je saznalo celo selo.
Drugog dana svadbe na ru~ak su se zvali bli`wi svatovi –
ro|aci sa nevestine strane. Zvali su dever i mlado`ewa sa jo{
nekoliko momaka. Oni su i{li prvo kumu nose}i sa sobom kondir
vru}e rakije. Na ku}nim vratima nevesta je do~ekivala svakog
pozvanog i qubila mu ruku. Zatim bi ga polivala da se umije i
davala mu pe{kir da se obri{e. Posle toga kitila je malom
{im{irovom gran~icom. Svi su je zato darivali sa po nekom parom.
Dan za „malo gosje “ odre|ivao se jo{ dok su bili u gostima u
mladinoj ku}i. Jo{ u toku svadbe, za vreme ru~ka, mlado`ewin otac
bi podigao ~a{u i rekao: „De, prijatequ, da si ispijemo i ovo ti je
pozivnica da mi dojde{ na gosje.“ ^im se gosti rasporede, pristupa
se slu`ewu rakije uz odgovaraju}e meze. Rakija se mnogo pila. Pre
ru~ka, nevesta je darivala bli`we ro|ake, a ovi su joj za uzvrat
poklawali razne poklone, to su bilи obi~no: лонац, шерпа, kotao,
tepsija, poslu`avnik, ovca, jagwe... Posle rakije postavqao se
ru~ak: najpre ~orba, zatim kiseo kupus, onda janija, paprika{,
}уftetija, puwena paprika, oriz sa mesom. Uz ru~ak se pilo vino.
Pesme i veseqe po~iwe u sobi, a zavr{ava se u dvori{tu. ^ule su se
mnoge {ale i zadirkivawa, obi~no na ra~un nekog starijeg zeta, kao
na primer: „Zet rod neje, magare stoka neje, piper manxa neje“. Za sve
vreme uz smeh, razgovor i {alu prijateqi se me|usobno nude i trude
da ugode svim gostima. Tako de~ekaju i mrak. Pri samom rastanku
popiju jo{ po koju ~a{u vina i odigraju jo{ po neko kolo u avliji.
Kroz selo su i{li pevaju}i i vesele}i se. Doma}in je i{ao za
gostima kane}i ih vinom sve do kraja sela. Ukoliko je prijateq iz
istog sela, onda ga je doma}in pratio „do portu“.

„Влачење“ и „бегање“ девојке
U Gostu{i, uostalom kao i u celom Sredwem Visoku, postojao
je obi~aj „бегање“ devojке od ku}e, i otimawe – „vla~ewe“ devojке.
To se de{avlo nave~e. Na zabavi, na seden}i, po nekoliko momaka bi
uhvatili odre|enu devojku i „silom“ je odvukli ku}i momku kome se
dopadala. To su radili samo u slu~aju da roditeqi devojke nisu
dozvoqavali sklapawe braka. Dok vuku devojku, putem dru{tvo peva
i veseli se. Po dolasku u ku}u momka, prisutne `ene te{e devojku i
obe}avaju joj razne poklone, gledawe kroz sito, ma|ijawe, itd.
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De{avalo se i to da devojka sama pobegne momku, u
slu~ajevima kada bi je weni roditeqi spre~avali da se uda. Kada bi
takva devojka do{la u ku}u momka u koga se zagledala, onda bi otac
ovog momka sa jo{ nekim svojim prijateqima i{ao na pomirewe kod
devoj~inog oca. Na pomirewу nije uveк i{lo glatko, de{avalo se da
budu razmewene te{ke re~i i uvrede, da se stvori mr`wa. De{avalo
se i sporazumno begawe devojke, da bi se izbegli svadbeni
tro{kovi. Svadbeni ~in u takvim prilikama bio je prili~no
skroman.
Prizetwak je mu` koji dolazi u `eninu ku}u da u woj `ivi.
Takvi mu`evi nisu imali, razume se, naro~itu vlast nad `enama.
Neki me|u wima su ~ak i prezime mewali, ali wima je najva`nije
bilo to da su se osigurali, da ne}e biti oterani sa imawa. Obi~no
su tra`ili od svog tasta da im prepi{e celokupno imawe.

Kr{tewe i kumstvo
Кr{tewe deteta obavqao je свештеник, тако што kum или кума
odnese dete u crkvу i stavi ga u posebno odeqewe koje se zove
krstilnica . Samo ako je dete slabo i bole{qivo po ro|ewu, onda bi
pop dolazio u ku}u da ga krsti. Sve tro{kove oko kr{tewa
novoro|en~eta snosio je kum. Detetu se obi~no davalo ime nekog
uglednog i poznatog ~oveka, a obi~aj je bio da posle kr{tewa majka
daruje kuma i wegovu u`u porodicu ~arapama, kao i popa. Po{to se
dete krsti, slavi se mali kravaj. Tada dolazi samo kumica i donosi
poga~u ome{enu i pe~enu u crepuqi, ispod vr{nika. Kumica okupa
novoro|en~e, i tom prilikom u korito od drveta spusti po jedan
metalni nov~i}. Posle petnaestak dana obavqa se golemi kravaj.
@ene se tada sakupqaju u ve}em broju (`ensko gosje), donose darove
detetu, obi~no po komad basmice (тканине) i po neku gvozdenu paru.
Kumstvo je u svakoj ku}i i{lo od „kolena na koleno“. Vrlo se
retko mewalo kumstvo. I ako bi nekim slu~ajem do{lo do nesloge u
vreme ven~awa, opet se zvao kum kome pripada pravo da ven~a.
Jedino ako kum li~no izjavi da ne}e da prisustvuje ceremoniji
ven~awa, onda se tra`i drugi. Kum se mo`e promeniti i u jo{ nekim
slu~ajevima. Na primeр, kada nekom umru deca koju je krstio jedan
kum. Onda se tra`i neki drugi kum. To va`i i u slu~ajevima kada
nekom umiru `ene, ili kada neko od kumova osiroma{i pa iz
materijalnih razloga ne mo`e da ispuni svoju obavezu. U svim tim
prilikama stari ostavqeni kum nikom ni{ta ne zamera. O tome
koliko se po{tuje kum u ovom kraju svedo~e i re~i: „I na kumovo ku~e
~ovek da ima ~es “, ili „Kum nije dugme“.
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Брачни односи
Bra~ni odnosi bili su strogi i patrijarhalni. U bra~noj
zajednici mladenci su `iveli u uzajamnoj qubavi i po{toвawu, i
bra~no neverstvo je bila vrlo retka pojava. Mu` je bio strog
stare{ina svojoj `eni, ali ju je voleo. Ona se duboko stidela i
po{tovala supruga. @ena je bila robiwa svojih du`nosti, naro~ito
prema ku}i i deci. Ipak u ku}i se znalo koji su poslovi mu{ki a koji
`enski. I pored toga mu` je u svakoj prilici konsultovao svoju `enu,
iskazuju}i joj na taj na~in po{tovawe.
Prvih godina bra~ne zajednice mu` i `ena su `iveli stidno i
sve u strahu op{tili intimno. Nisu se zvali imenima ni u dubokoj
starosti. Oslovqavali su se sa: mome i bre (daj, mome, to i to, ili,
~e ide{ li, bre, tu i tu).

Kako je `ivela `ena
@ena je bila direk u ku}u, i ne orati se xabe da kad deca ostanu bez
ba{tu, da su pola siro~etija, a kaд ostanu bez ma}u, sasvema su
siro~etija. Diзala se sabale, kaд ispoju prviti petlovi, dok jo{
neje s΄vnulo, pa se slu{ala do gluvo doba. Jutram, kaд se digne, prvo
zavane ogaw, pa sprema jedewe da ponesu mu`jeti na rabotu, pa
sprema na decata da doru~kuju. Dok tova sprema, turila je jed΄n
kot΄l na {poretat da se greje voda, da popari trice za sviwete. Pa
se po~nu diзaju mu`jeti, pa da im poqaje da se omiju, da im dade
obleklo, da im natura u torbe ili jenx΄ci jedewe za ru~΄k. Pa kaд se
izdiзaju decata, i wim da dade ~isti i zakrpeni ~orapci, da im
dade da jedu, pa da |i isprati da pu{taju goveda ili da idu u {kolu.
Pa kaд |i rasprati, nosi da sipe na sviwete, da vrqi na koko{}ete,
pa ako se seti, uzne malko da jedne. Posle, ako nema leb, ide da
odseje bra{no, pa da podmladi kvas΄c, da zamesi leb. Ako si imaju
leb, uzne koj kvo je sturil od dreje da propere. Dok tova raboti,
misli kакvo da sprema za obed ili ve~eru. Uzne pa olupi kompire i
turi, ako je leto, uz ogwi{teto, ako je prolet, jesen ili zima, turi u
{erpu na {poretat da se vari. Ako je prolet, ide u gradinu da
rasaxuje ili da poqaje. Kad se vrne, ako se jeloto neje jo{ svarilo,
uzne kudequ i vreteno da povrtka ili da poprede, ili uzne iglete
da poplete dok dojde vreme za zapr{ku. Ako je leto i ima rabota na
wivu, ona uzne leb, turi ga u cedilo, jeloto nasipe u rukatku, pa i
wu vr`e sas trakoveti napred, a u ru}e uzne igle i dok stigne na
wivutu, ona plete. Kaд stigne na wivutu, prostre na zemi bo{~utu,
turi jedeweto i obeduju. Kad zavr{e s obedat, ona sabere
praznetinete, prevr`e cediloto i zaka~i u drvo. Posle uzima srp,
matiku ili grebuqu, pa raboti dok ne po~ne da zaodi slnceto.
Ka bude slnceto na zaod, naskube mle~, trosak i govwar, i
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turi u cediloto da ponese za sviwete, i kaд si pojde doma, putni~}i
si pa raboti u ru}e. Kad stigne doma, zava~a og΄wat, ide na vodu,
tura vodu u kot΄l za sviwete, ali predi tova, dok jo{ neje ulezla u
i`u, vrqi na sviwete travicu da ne grdu, a na koko{}ete vrqi `ice
da pokqucaju dok si nesu legle. Kaд donese vodu, po~ne da tumara,
da sprema ne{ta za ve~eru. Otide do koko{arnikat da vidi da li
ima nekoje jaj~ence; otide do gradinutu te ot}ine nekoje perce luk,
da smuti ne{ta za ve~eru. Kaд po~ne da se 3) smra~eva, pali lambutu
i po~ne da tumara po sobu. Kaд se priberu decata i mu`at, ona na
trpezutu natura jedeweto i oka |i da prijdu da ve~eraju. Kaд se
nave~eraju, ona razdiзa jedeweto, premete tro{icete, promije
sudoveti i seda s ostale `ene, ako |i ima, da porabote u ru}e. Sa, il
~e krpi na decata i mu`atoga pantalone, ko{uqe, dreje, ili ~e
prede i plete nove. Za tova vreme, decata i mu`at si polegaju, a ona,
dok raboti u ru}e, misli kvo ~e jutre da raboti, kvo ~e gotvi za
jedewe, ~e mesi li leb, ~e pere li премену, i nekoj zaman si legne.
@ena koja je imala male~ko, svete si je teja rabote rabotila
i jo{ je trntuvala i na bebeto. I kaд je nosila jedeweto na wivu,
bebeto je bilo na grbinu, lebat i s lebat napred, i pa si je u ru}e
rabotila, dok stigne na wivutu. Ali neje bilo tova sva rabota {to je
`ena rabotila. Ona je bila i `ena, ma}a, snaa, svekrva i doma}ica.
Prela, ~inila, tkala, plela, {ila i krpila. @ela, kopala, plastila
seno, brala i lupila moruzu, sadila gradinu, turala tur{iju; sejala,
brala, topila i trqala grsnice. Varila, mesila, bu~kala i sirila.
@ena je za slave spremala, gosje do~ekuvala i u crkvu i{la.
Bila je i kumica i starosvatica, na bebe je kravaj mesila i nosila.
Na ~er}e je darove spremala. Ona je i pojala, igrala i rovala. Ku}u
je ~istila, odrove name{tala. ^uvala je svekra i svekrvu i
sarawuvala |i. Ona je `alila svekra, svekrvu, iznosile im na
grobi{ta, i na glas za wi rovala. Karala se sas mu`a, svekrvu,
kom{i}e i deca tepala. Ali je umejala i da miluje mu`a i deca. Ona
je pazila ovce i goveda, ranila sviwe i koko{}e. Umejala je i da se
premeni, }itku na uvo da zaka~i, mu`a pod ruku da ulovi i na oro da
idu. Crepwe gazila i rogo`e plela. I pokre tol}e rabote, bila je
zdrava, obrazi woj bili crveni, a lice nasmejano. Kad je nekoja
ostala bez doma}ina, rabotila je pokre `ens}ete rabote i mu{}e.
Pcuval |u je mu` i svekar, svekrva |u je klela i ogovarala, a
neje im ni ona ostawuvala du`na.
Za nekog imalo rabota ili nemalo, za `enu je imalo rabota
preko glavu. Tova je bila `ena, ali ni ona neje ugodila na svi.4)
_____________________________
3)
4)

Борисав Николић, Беше некад, Пирот, 2005, стр.43.
Исто, стр. 44.
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Kako je `ivel mu`
Jutram kaд se digne, sedne na od΄rat i po~ne da zakrkuje na
`enutu: daj mi tova, daj mi onova, daj mi ~isti ~orapci, daj mi drugu
dreju, de mi poqaj da se omijem, spremi mi da si ponesem jedewe,
izme{aj trice i sol da ponesem 5) da nakrmim govedata. Turi mi leb u
jenx΄kat da si ponesem za ru~΄k. I kaд mu `enata sve spremi, turi
jenx΄kat na ramo, uzne torbutu sas tricete i tojagutu i otide. Kaд
stigne pri govedata, turne im da izedu jednu{, upreza |i i ide na
orawe, u drva, na seno. Kaд stigne na rabotutu, raboti kolko raboti
i vrne se. Usput napoji govedata vodu. Kaд dojde, ako je bil na seno,
senoto stovari u plevwutu; ako je i{΄l u drva, dokara |i dom, a kaд
|i dokara dom, `enata mora da iznese u dva {inika tri~}e da turi
pred kravete da se ne nadaju dok on stovari drvata. Ako je bil na
orawe, dokara govedata, namesti im jedewe u ko{arutu i dojde si
dom. Kaд si dojde doma, samo re~e „dobro ve~er“ na `enutu i отиде
pred zadrugutu. @enata i decata ga ~ekaju za ve~eru, ali decata
mo`e i da pospe dok im dojde ba{ta. Kaд dojde, ako se zabavi, mo`e
i da se skaraju sas `enutu. Ako je kako trebe, vrne se na vreme, ~e
ve~eraju, pa ako neje umoran, ~e si posedi i on, ako li je umoran, ~e
si lega. On je cel d΄n rabotil, a `enata je cel d΄n dom sedela!?.
Mu` je oral, kosil, svozil, drvaril. Kad su vrli, on je karal
kowiti, on je vrqal sas lopatu `itoto da veje. On je denul seno,
slamu, stogovi `ito. On je vardil imovinutu da im nekoj ne{ta ne
otima. Bil je ov~ar i govedar. On je sas pare raspolagal, prodaval i
kupuval. On je bil vojnik i ratnik. On je stoku prodaval i porez
pla~al. I{΄l je na zbor, raspravqal sels}e rabote. Od wega se
pla{ili `ena, deca, ba{ta i ma}a. Wemu nikoj ni{ta neje smejal da
re~e. On je pil i jel najubavo. Ako je imalo u jeloto meso, prvo on ~e
si uzne. @enata i decata su sabirali o{av za re}iju, on |u je pekal i
sas wu raspolagal.6)

Поздрави и ословљавање
Qudi su se u selu pozdravqali na vi{e na~ina, izgovaraju}i
pritom slede}e re~i: dobrojutro, dobardan, dobrove~e, pomozi bog,
dobra sre~a, dobra sti`a, pomagaj bog, itd. Otpozdravqali su ovako:
bog ti pomogo, dal ti bog dobro, zbogom, amin, daj bo`e, uzdravqe da
se vidimo, daj bo`e da si `iv i zdrav, itd. Interesantno je pomenuti
da su se qudi prilikom susretawa retko rukovali. Ina~e, qudi ovog
kraja su veoma gostoqubivi, vesele se kad im neko do|e jer verovalo
se da u ku}u u koju ulaze qudi, ulazi i dobrota – dok je ku}a u koju
narod ne ulazi, nesre}na, ku}a зlih qudi.
_____________________________
5)
6)

Исто, стр. 44.
Исто, стр. 45.
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Deca su vaspitavana da starije u porodici oslovqavaju: tate,
nane, ~i~o, strino, ujno, uj}e, dedo, babo, tetine, tetko, kume, kumice,
braco, ubavice, ubavenko, sestrice, bate, dade.

Клетве и свађе
U ovom kraju mnogo se klelo, neke kletve su se zadr`ale i do
danas. Pomenu}emo: ubil te bog, bolka te izela, ~uma te rgnula,
odnel ga vetar, ubila te sveta nedeqa, ~uma te izela, ubil te maren
da bi te ubil. Me|utim, kada bi se `ene jako zavadile, onda ni
kletve nisu bile dovoqne, pa su one uzimale po dva kamena, i trqaju}i ih jedan o drugi, istovremeno su klele. Ka`e se: „Кlela ga je i
kamawe trqala po wemu.“
Mu{karci u sva|i nisu imali obi~aj da kunu, ve} su psovali.
Mogle su se ~uti, izme|u mnogih, i slede}e psovke: veru ti detiwu,
bem te u malat, bem mu ~udo, bem mu ali{ta, bem mu Gospoda, bem mu
Bogorodicu itd.

Кривоклетство
Кривоклетство се сматрало великим грехом. Ко се криво куне,
биће кажњен од Бога, њему или некоме из његовог рода десиће се
велика несрећа, смрт или тешка телесна повреда.
Ко другоме јаму копа, сам у њу упада, каже народна пословица
за кривоклетство.

Обичај при деоби
U selu su nekada postojale velike porodice, zvane zadruge.
Me|utim, vremenom su se doma}instva smawivala. Ako bi pod istim
krovom `ivelo vi{e bra}e, vremenom je dolazilo do deobe. Deoba i
podela je izgledala ovako. Nepokretna imovina delila se prema
broju bra}e, de{avalo se da ispar~aju wivu na tako sitne deli}e da
niko od wih i ne mo`e pristojno da to obra|uje. Me|utim, i{lo se
pre svega na podelu tako {to bi jedan brat uzeo wivu na jednom
потесу, a drugi brat bi doбio wivu adekvatne veli~ine na drugom,
itd.
Kukuruz, `ito, pasuq, vunu, luk i druge namirnice delili su
na onoliko du{a koliko je neko od bra}e imao u svojoj porodici.
Водило се рачуна prilikom deobe da svako добије одговарајући део
beri}eta. Ukoliko su se bra}a delila za `ivota svojih roditeqa,
onda su i roditeqi uzimali u~e{}e u deobi tako {to su za sebe
ostavqali deo za „u`ivawe“. Taj deo posle wihove smrti pripado је
onom ko ih je do~uvao. Takav deo obi~no se zave{tava testamentom.
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Po potrebi, i ku}a je deqena na vi{e delova. Svaki deo je
procewivan i ako bi neko od bra}e odlazio iz ku}e, iz seli{ta, on
je od onih koji ostaju ispla}ivan. Ako su u pitawu samo dva brata,
oni su se lako delili, po sredini ku}e, i tako nastavqali da `ive.
Preko sredine i`e isprepleli bi plot, omazali ga blatom, i time
bi deoba ku}e bila zavr{ena. Na sli~an na~in delio se i podrum, i
sve ostale zgrade.
Prilikom deobe strogo se vodilo ra~una da podela bude
pravedna do najmawih sitnica. Iz ku}e su izno{ene sve stvari i
ostavqane ispred куће у avlijи i to tako da kotao ide sa kotlom,
lonac sa loncem, sve je upore|ivano po veli~ini i kvalitetu.
Имовина која је донешена у мираз није била предмет деобе.
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VII ДЕО
ПРОСВЕТА, КУЛТУРА, ЗАБАВА
ПРОСВЕТА
Отварање, градња и рад школе до Другог светског рата
О отварању и раду школе у Гостуши, запис је оставио њен први
учитељ Ђорђе Игњатовић. „У својој тринаестој години погодим се за
вајног учитеља у Гостуши, где сам само шест месеци децу учио.“ Даље
наводи да није желео да буде строг учитељ јер је био млађи од
већине ученика и додаје: „После часова ја сам се као дете играо
заједно са мојим ученицима бацајући камен из руке и праћке, те ми се
ђаци јако напустише у учењу, због чега постанем строжији, али се ђаци
због тога разбегоше “. Учитељ Ђорђе се вратио у родно место Топли
До, где је био учитељ, а касније и свештеник. 1)
Vladimir Nikoli}, {kolskи nadzornik sreza Ni{avskog, u
kwizi Narodne {kole u Pirotu i okrugu Pirotskom do oslobo|ewa
1877. godine na strani 69. i 70. o {koli u Гостуши пише slede}e:
„Trudom i nastojawem popa Dimitrija iz Velike Lukawe, koji
je u svojoj parohiji imao i selo Gostu{u, otvorena je {kola u Gostu{i
1868. godine. Prvi u~iteq bio je tada{wi sve{tenik berilova~kigrada{ni~ki Tasa Xuni}. On je u Gostu{i po~eo rad od nove 1868.
godine a pogodio se o Bo`i}u 1867. godine. To i sam pop Tasa pri~a a
to se vidi iz onog zapisa, koji je prepisao g.Tihomir R. \or|evi} iz
jedne kwige u gostu{koj crkvi i koji je objavqen u onim bele{kama o
obi~ajima naroda u Prosvetnom glasniku, sveska za februar 1900.
godine i glasi: „Znaнo budi koga be{e Tasa Xuni} od R`ane (Poqska
R`ana) u Gostu{i dakle za 330 gro{a, da dr`i stranu desnu i da u~i
decu {kolsku, i da ga rane seqani, i ak iz Crkve da mu je 300 gro{a.
Бe{e 1867. лeto, mesecа dekembrа, 25. дen.“ Navodi se daqe u kwizi:
„Pop Tasa je radio kao u~iteq u Gostu{i dve godine, a u~enici su mu
bili iz Gostu{e i Velike Lukawe. Po pri~awu samog popa Tase,
tada{weg prvog u~iteqa u Gostu{i, bilo je godi{we po 30 do 40
u~enika. Prvi u~enici iz Gostu{e su bili Naca Masalenski, Pej~a
Mur|inski, To{a Gorolenski i drugi“.2)
Од 1870. до 1872. године, у Великолукањској школи учитељ је
био Таса Џунић. Школа је радила у кући попа Димитрија. Школу су
похађали ученици из Велике Лукање и Гостуше.
Новија архивска истраживања, која је извршио др Илија
Николић, откривају да је Атанасије Џунић био учитељ у Гостушкој,
_________________________
1)
2)

Иван Тошић, Школа у Великој Лукањи 1840-1988, стр. 28.
Исто, стр.29.
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односно Великолукањској школи све до 1877. године, до ослобођења
од Турака. 3)
Све до јануара 1928. године, ученици из Гостуше су похађали
основну школу у Великој Лукањи. И пошто је шkolski nadzornik sreza
Ni{avskog obavestio me{tane Gostu{e da je Oblasni {kolski
odbor, Oblasti ni{ke, 16. аvgusta 1927. гodine doneo re{ewe br.
192, „da se selo Gostu{a odvoji od {kolske op{tine
velikolukawske i obrazuje zasebnu {kolsku op{tinu pod nazivom
[kolska op{tina Gostu{ka sa {kolom u selu Gostu{a“.
Vasa Nini}, kmet sela Gostu{e, 6. septembra 1927. гodine
predlo`io je {kolskom nadzorniku „da se {to pre odredi komisija
za izbor zemqi{ta na kome }e se podi}i nova zgrada za {kolu i
pregleda zgradu, u kojoj da se privremeno otpo~ne.“
Комисија у саставу: Милутин Антић, инжењер, Светозар С.
Мадић, полицијски писар, др Јован Ћирић, српски лекар, Станко
Стојановић, школски надзорник, Васа Нинић, сеоски кмет и још два
одборника Великолукањске општине прегледала је кућу Џуне Пешића
и плац кућни Ђорђа М. Ћирића на коме би се подигла школска зграда
и о томе преко школског надзорника обавестила Министарство
просвете.

Школска зграда
Министарство просвете је одбило предлог Oblasnог {kolskог
odborа, Oblasti ni{ke, о образовању нове школске општине, већ је
______________________
3)

Вукашин Петровић, Велика Лукања, 1985. Пирот, стр. 53.
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25. новембра 1927. године донело одлуку „да се отвори друго
одељење основне школе у Великој Лукањи, које ће бити смештено у
селу Гостуши“. Ова одлука највише је обрадовала ученике из Гостуше
јер више нису морали свакодневно да пешаче до школе у Великој
Лукањи.
Одељење у Гостуши почело је са радом јануара 1928. године.
За учитељицу постављена је Христина Јонић, рођена 1905. године у
Пироту. После неколико месеци постављен је нови учитељ Петар
Ивковић, а њега је заменио Стојан Андрејевић (1929-1931).
Школске 1929⁄30. године Гостуша је постала самостална
школска општина. Те године у сва четири разреда уписано је 79
ученика, 54 дечака и 25 девојчица.
Наредних година број уписаних ученика се стално повећавао.
Тако је 1931. године уписано 134, 1934. 157 ученика, а 1937. 181
ученик. 4)

Изградња Школе
[kolska zgrada u Gostu{i podignuta je 1930. godine. O
izgradwi {kole, predsednik [kolskog odbora Nikola M. Bo{kovi},
u pismu od 27. сeptembra 1932. гodine podsetio je ministra prosvete
da su Gostu{ani „pre5) tri godine i ako sve siroma{ni podigli
gotovo najlep{u novu {kolsku zgradu u srezu Ni{avskom“.
[kolska zgrada nije zavr{ena u potpunosti 1930. godine, zato
je deo prostorija osve}en 1931. a deo 1932. godine. To se vidi iz
buxeta Gostu{ke {kole za 1933. godinu. [kola je dugovala
sve{teniku za osve}ewe {kolskih prostorija 337,40 dinara. Ostali
dugovi bili su: slu`itequ 900 dinara, za kancelarijski materijal
269,50, za ~asopis 100, honorar poslovo|i 320, blagajniku 180 i
mjstoru za popravku {kolske zgrade 710 dinara. Ukupan dug bio je
2.816,90 dinara.
Istovremeno Sud op{tine Velikolukawske dugovao je {koli
za 1932. godinu 13.163,50 dinara.
[kolske 1931/32. godine [kola nije radila jer nije imala
u~iteqa. Gostu{ani su 1932. godine molili ministra prosvete „...da
se postavi bilo ko samo da nismo bez u~iteqa, da nam deca ne
ostanu slepa kod o~iju“. Za novog u~iteqa postavqen je Slavoqub
Mitrovi} (1932–1935).6)
Nova {kolska zgrada nije mogla da primi sve u~enike pa je
ban Moravske banovine 1933. godine doneo odluku da se u Gostu{i
_________________________
4)
5)
6)

Иван Тошић, Школа у Великој Лукањи 1840-1988, стр.120.
Исто, стр.120.
Исто, стр.122.
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otvori „„ odeqewe i da se za privremenu zgradu ovog odeqewa
koristi zgrada Nikole Bo{kovi}a najdu`e dve godine „...a za to
vreme du`na }e biti {kolska op{tina podi}i propisnu {kolsku
zgradu“. Za u~iteqa „„ odeqewa primqen je Dragoqub Dimitrijevi}
(1934–1937).

Broj upisanih u~enika u Gostu{i (1929-1941)7)
Школска
година
1929 ⁄⁄ 30.
1930 ⁄ 31.
1931 ⁄ 32.
1932 ⁄ 33.
1933 ⁄ 34.
1934 ⁄ 35.
1935 ⁄ 36.
1936 ⁄ 37.
1937 ⁄ 38.
1938 ⁄ 39.
1939 ⁄ 40.
1940 ⁄ 41.

м
34
33

I
ж
22
36

св.
56
69

31
28

26
28

21
36

32

Разред
III
ж
св.
6
2
15

м
13
23

II
ж
3
6

св.
16
29

57
56

24
25

11
13

35
38

17
17

8
7

19
44

40
80

26
32

20
14

46
46

17
18

47

79

19

9

28

20

м
6
13

м
1
6

IV
ж
-

св.
1
6

25
24

19
17

21
10

40
27

12
10

29
28

26
16

10
11

36
27

11

31

23

7

30

м
54
75
85
62
76
91
87
90
102
98
94
94

I — IV
ж
св.
25
79
44
119
49
134
37
99
50
126
66
157
58
145
61
79
82
71
74

151
181
180
165
168

Poznata su jo{ tri u~iteqa koji su radilи u Gostu{koj {koli.
To su: Vasilije Panajotovi}, Radenko Petrovi} i Radenko \.
Risti}.8)
У периоду између два светска рата учитељи су често „по
потреби службе“, по казни или на основу молбе премештани из школе
у школу, а понекад и отпуштани из службе. Зато су школски одбори,
преко надзорника, обавештавали министра просвете о „празним“
одељењима (одељења без учитеља).
Празна одељења су била 1931. год. у: Завоју, В. Лукањи,
Гостуши и Покровенику; 1933. год. у: Копривштици, Покровенику и В.
Лукањи; 1934. год. у: В. Лукањи, Гостуши и Копривштици; 1935. год. у:
Паклештици, В. Лукањи и Гостуши; 1936.год. у: Бели и В. Лукањи; 1939.
год. у: Бели; 1940. год. у: Гостуши, Покровенику и Бели.
Из ових и других података сазнајемо да су школе често остајале
без учитеља и учионице без ученика. Чудно је да се то дешавало у
времену када се број учитеља стално повећавао. Тако је 1935. године
око 3000, а 1936. око 2000 учитеља било незапослено. Године 1940.
било је 1456 школа (одељења) без учитеља. Конкурс је расписан за
1240 празних места, а било је 380 нераспоређених учитеља.9)
Верска настава је, по Закону о народним школама, постала
обавезна за све признате вероисповести. Родитељи су одлучивали ко
________________________
7)

8)
9)

Исто, стр.125.
Исто, стр.125.
Исто, стр. 107.
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ће наставу изводити – учитељ или свештеник. Школске 1930/1931.
године, у срезу Нишавском, верску наставу је изводило 52
вероучитеља, од тога су 1910) свештеника и 33 учитеља. У Великој
Лукањи вероучитељ је био учитељ, а у Завоју и Гостуши свештеници.11)

[kola za vreme bugarske okupacije
Godine 1941. Bugari su izvodili nastavu na svom jeziku. Ovde
su radili bugarski daskali –u~iteqi: Ivan Balkanski i Vi~a N. i u
Gostu{i ostali jednu godinu, a idu}e 1942/43. do{li su Petko,
Del~a, Ivan i Stojan. Po{to je {kolska zgrada raspolagala sa
jednom u~ionicom, to su ova ~etiri u~iteqa naredila da se od dve
sobe u~iteqskog stana napravi u~ionica, po{to se izbije zid. Tako
su dobili dve u~ionice i radili poludnevno, a stanovali su svi u
jednoj sobi, a jedna je slu`ila za ulaz u u~ionicu.
Предмети и број часова за време окупације
Редни
број

Недељни фонд часова
Предмети

I и II разред

III и IVразред

1.

Веронаука

1 (2)

1 (1)*

2.

Бугарски језик

10 (9)

10 (9)

3.
4.
5.

Предметна обука
Отаџбина, географија и грађанско учење
Обликовање и геометрија

4 (4)
-

5 (4)
1 (1)

6.

Познавање природе

-

2 (3)

7.

Рачун и аритметика

3 (4)

3 (4)

8.

Цртање и моделовање

1 (1)

2(2)

9.
10.
11.

Лепо писање
Певање
Телесно васпитање

3(3)

1(1)
1(2)
3(3)

12.

Ручни рад (рукотворине)

1(1)

2(1)

23(24)

31(31)

Свега

(*-часови у заградама важили су за школе у Бугарској)
Бугари су у већини села отворили четвороразредне основне
школе, а у Пироту и неким селима и трогодишње прогимназије.
У основним школама у употреби је био измењени наставни
план и програм. Из наставног плана видимо да су ученици првог и

____________________
10)
11)

Исто, стр.109.
Исто, стр.110.
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другог разреда били оптерећени истим бројем часова (23). То је
важило и за трећи и четврти разред (31) . У школама у
„новоослобођеним“ крајевима Бугари су повећали број часова за
бугарски језик, отаџбину, географију и грађанско учење и ручни рад, а
смањили за познавање природе, рачун, певање и веронауку. 12)
Bugarska {kola je imala za zadatak bugarizacijу mladog
nara{taja. U prvim godinama okupacije nastavni plan и program te
bugarske {kole naro~ito je forsirao obradu pesama i recitacija.
Poznate pesme koje су se tada najvi{e pevale bile su: „[umi
Marica“ i „LudÝ gidiÔ“ , a od recitacijа „Az sÝm BÝlgar~e“.
To je bilo i razumqivo, jer se `elelo da se ~im pre savlada
bugarski jezik. No koliko god se to `elelo, |aci nisu zaboravqali
materwi jezik.

Рад шkola posle oslobo|ewa
Prvi u~iteq u Gostu{i, posle oslobo|ewa, bio je Stojan
Golubovi}. Ro|en je u Gostu{i 1922. гodine. Sam je radio u dva
odeqewa {kolske 1944/45. и 1945/46. godine.
[kolske 1944/45. godine nastavu je poha|alo 46 de~aka i 25
devoj~ica и svi su zavr{ili razred. Odli~nih je bilo 21 (14 m i 7 `),
vrlo dobrih 18 (10 m i 8 `) i dobrih 32 (22 m i 10 `). [kolu nije
poha|alo 50 u~enika (20 m i 30 `) zbog siroma{tva i drugih razloga.
Број уписних ученика у Гостуши (1944-1959)
Школска
година

Разред

Свега

1944/45.
1945/46.
1946/47.
1947/48.
1948/49.
1949/50.
1950/51.

I
57
77
75
53
64
27
26

II
7
58
39
44
46
55
28

III
6
7
50
40
37
40
53

IV
1
2
9
45
33
35
38

I-IV
71
144
173
182
180
157
145

1951/52.

24

22

24

45

115

Школска
година

Разред

Свега

1952/53.
1953/54.
1954/55.
1955/56.
1956/57.
1957/58.
1958/59.

I
20
31
29
26
28
29
27

II
22
18
24
30
26
28
25

III
26
27
15
23
28
24
26

IV
17
22
23
11
19
28
21

I-IV
85
98
91
90
101
109
99

1959/60.

27

26

25

20

98

Школске 1947/48. године од 182 уписана ученика разред је завршило
134 (73,63%), понављало је 36 (19,78%), а одселило се 12 ученика
(6,59%). Слично стање је било и школске 1952⁄53. године. Завршило је
74,47% (65 ученика), а понављало 23,53% (20 ученика).
Ако посматрамо укупан број ученика, по шк. годинама,
запажамо да се првих година стално повећавао, и да је највише
_____________________________
12)

Исто, стр.110,111,112.
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ученика било шк. 1947⁄48. године 182. Најмање ученика у овом
периоду, свега 85, било је шк. 1952⁄53 године.13)
Uslovi rada u [koli bili su te{ki zbog velikog broja
u~enika, a bilo je potrebno izgraditi novu {kolsku zgradu, nabaviti
nov name{taj i nova u~ila.
Posle odlaska Stojana Golubovi}a, u~iteqi su bili:
Milijana Pe{i}, Vasilije Pe{i}, Du{an Ne{i}, Nade`da
Stankovi}, Milena Todorovi}, Qubinka Kitanovi}, Dragojlo
Jana~kovi} i drugi.
Po~etkom {kolske 1950/51. godine u~iteqicе Qubinka
Kitanovi} i Milena Todorovi} su preme{tene, a za u~iteqicu je
postavqena Vidosava Nikoli} sa {estomese~nim u~iteqskim
te~ajem. Tri meseca je radila sama sa 120 u~enika, dok nije do{ao
u~iteq Viden Krsti} (decembra 1950. godine).

Ученици I и IV разреда у Гостуши са учитељем Виденом Крстићем
школске 1952⁄53. године
У овој школи је највише ученика изостајало са наставе па је
укупан број ученика који завршавају разред, у поређењу са другим
школама, био најмањи. Школске 1959/60. за учитеље су дошли: Видоје
Миленковић, Миодраг Цветковић и Светлана Младеновић. За
управитеља Школе постављен је Видоје Миленковић.

____________________________
13)

Исто, стр. 233.
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Школа у Гостуши била је самостална до краја 1959. године, а
тада је постала одељење Школе у Великој Лукањи. 14)

Описмењавање, основно образовање и просвећивање
одраслих
Поред рада са редовним ученицима просветни радници су
радили на описмењавању одраслих. Одлука о раду аналфабетских
течајева донета је 1. новембра 1945. године на конференцији
просветних радника Пиротског округа. Прихваћена је обавеза да сваки
учитељ описмени најмање 30 неписмених. За све аналфабете
учитељи су добили бесплатно: свеске, оловке и гуме и одлучили да тај
посао обављају без икакве надокнаде.
Наставни план и програм усвојило је Министарство просвете
Републике Србије.
Аналфабете су имале три предмета: српски језик (недељно 5
часова), рачун (2 часа) и земљопис са историјом (1 час).
По завршетку течаја полазници су пред комисијом и у присуству
представника села и општине полагали испит. Најуспешнији су
награђивани књигама.
Виши просветни течајеви организовани су за полуписмене и за
оне који су завршили аналфабетски течај. Полазници течајева имали
су пет предмета: српски језик (37 часова), историја са земљописом (37
ч.), рачун (26 ч.), хигијена (30 ч.), природа и привреда (10 ч.) и певање
(5 ч.). Наставним планом је било утврђено да се ови часови одрже у
року од три месеца. 15)
Школске године 1959⁄60. у Великој Лукањи приватно су
положили више разреде основне школе: Милисав В. Костић, Петар С.
Николић и Мирко Н. Павловић.16)
Аналфабетски течајеви одржани у Гостуши од 1946. до 1950.год. 17)
Школска
година

м.

Уписано
ж.

Свега

1946⁄47.

13

93

106

8

66

74

1947⁄48.

-

30

30

-

30

30

1948⁄49.
1949⁄50.

-

60
58

60
58

-

48
52

48
52

_______________________
14)
15)
16)
17)

Исто, стр. 234.
Исто, стр. 215.
Исто, стр. 218.

Исто, стр. 216.
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Завршило
м.
ж.

Свега

Следеће школске године (1961⁄62) IV годину Вечерње школе
завршили су Петровић П. Јован и Панић Д. Божидар. И наредних
година многи одрасли су приватно завршили основну школу. Од
школске 1973⁄74. до 1987⁄88. године испите је полагало и завршило 50
полазника из Гостуше. 18)
Истовремено су одржавани курсеви, течајеви и друге културнопросветне активности.
Школске 1969⁄70. године у Гостуши је почело да ради
специјално одељење. Наставу је похађало 10 ученика од I до IV
разреда који су лакше ометени у психофизичком развоју. Настава је
извођена по посебном скраћеном програму. Са овом децом радио је
учитељ Голуб Манчић, четири19) године. Специјално одељење у
Гостуши радило је и 1970⁄71. са 9 ученика, 1971⁄72. 7 ученика, 1972⁄73.
7 (1+1+1+1+3), 1973⁄74. ?, и 1974⁄75. са 3 ученика. Иако није био
стручан, Голуб Манчић је великим трудом успевао да одржи потребну
дисциплину и да заинтересује децу да усвоје потребна знања, навике и
васпитање. Голуба Манчића заменила је Мирјана Крстић – Чавић,
дипломирани дефектолог. После пет година рада специјално
одељење је укинуто.20)
У Гостуши је одељење нижих разреда, као издвојено одељење
Основне школе „Павле Крстић“, данас „Свети Сава“ – у Пироту,
радило још две школске године са осам (шк. 1988 ⁄89), односно 4 (шк.
1989⁄90) ученика. Тако су у Средњем Високу после 150 година
затворена и последња школска врата.21)

_____________________________
18)
19)
20)
21)

Исто, стр. 221.
Исто, стр.253.
Исто, стр.254.
Исто, стр.256.

169

Ученици који су завршили III разред непотпуне гимназије
(1951-1954)
1. Видановић Н.Петар
2. Милошевић Д. Јован

1951.
3. Петровић Светомир
4. Ћирић М. Часлав

Разредни старешина Милисав А. Павловић
1. Пејчић Б. Часлав

1952.
2. Павловић Ч. Мирко

Разредни старешина Жарко Томановић
1953.
Нико из Гостуше
1954.
1. Костић В. Александар
3. Пенић С. Јевросима
2. Петровић П. Јован
Разредни старешина Милун Марјановић 22)

Ученици који су завршили VIII разред основне школе
(1957-1988)
1957.
1. Мадић М. Јованка
Р.С. Драгиша Игњатовић
1959.
1. Јаначковић Александар
Р.С. М. Костић и С. Ранчић23)
1960.
Нико из Гостуше
1961.
1. Нинић Ј. Видојко
2. Пејчић У. Драгољуб
Разредни старешина Томислав Живковић
1962.
1. Живковић Н. Вишња
3. Митић В. Верица
2. Марковић П. Боривоје
Разредне старешине Томислав Живковић (до 15.3.1962) и
Златановић Божидар24)
_____________________
22)

23)
24)

Исто, стр.350.
Исто, стр.352.
Исто, стр. 355.
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1963.
1. Влатковић М. Смиља
5. Ранчић Б. Божидар
2. Митић В. Бранко
6. Манчић Д. Божидар
3. Павловић Ч. Ненад
7. Митић В. Богосав
4. Панић Ч. Божидар
8. Пејчић С. Божидар
Разредне старешине Иван Тошић и Векослав Џунић
1964.
1. Влатковић Т. Момчило
7. Митић Р. Најден
2. Голубовић В. Бранислав
8. Николић П. Вера
3. Живић Б. Светислав
9. Павловић Ч. Димитрије
4. Јовановић Б. Миодраг
10. Пејчић П. Благоје
5. Костић М. Биљана
11. Пејчић М. Томислав
6. Крстић А. Јованка
12. Ћирић Ј. Милена
Разредне старешине Властимир Николић и Цветан Петров25)
1965.
1. Ђорђевић Ч. Ваца
3. Танчић Д. Виден
2. Јовановић В.Вера
Разредне старешине Миодраг Цветковић и Видоје Миленковић26)

Шести разред о.ш. у В. Лукањи 1964. године, разредни старешина
Мирољуб Б. Игњатовић

_____________________
25)
26)

Исто, стр.357,358.
Исто, стр. 358.
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1.
2.
3.
4.
5.

Видановић С. Драган
Пантелић В. Милорад
Ранчић Б. Радисав
Крстић А. Јаворка
Николић М. Борисав

1966.
6.
7.
8.
9.

Панић Б. Јован
Панић Ч. Десанка
Пејчић Д. Спаска
Живић Ч. Милорад

Разредни старешина Миодраг Цветковић27)
1967.
1. Митић В. Јованка
7. Николић В. Момчило
2. Ранчић В. Грана
8. Ђорђевић Р. Никола
3. Стојановић В. Велимир
9. Митић Р. Велимир
4. Влатковић Д. Божидар
10. Пејчић Б. Мирјана
5. Ћирић П. Грана
11. Ћирић Ј. Јаворка
6. Костић М. Миодраг
Разредне старешине Трајан Цветанов и Георги Јорданов28)
1968.
1. Влатковић В. Гравина
4. Манчић Д. Божана
2. Манчић Д. Божидар
5. Панић Б. Часлав
3. Цолић Д. Надица
Разредне старешине Никола Петровић и Снежана Цветковић29)
1969.
1. Јаначковић Д. Душан
4. Мадић Ј. Грана
2. Јовановић Б. Петар
5. Цолић В. Тугомир
3. Најдановић С. Милинка
Разредне старешине Миодраг Цветковић и Хранислав Манић
1970.
1. Дончић Ч. Синиша
5. Танчић Д. Јованка
2. Живић В. Смиља
6. Крстић Д. Зоран
3. Нешић М. Љубинка
7. Стојановић Р. Миодраг
4. Ранчић Ч. Вера
Разредне старешине Емилија Манић и Трајан Стојанов
1971.
1. Живић Б. Радованка
7. Стојановић В. Јаворка
2. Спасић В. Љубиша
8. Спасић М. Јован
3. Влатковић В. Славица
9. Станковић Ј. Јован
4. Јовановић П. Никола
10. Најдановић Б. Божана
5. Николић Д. Властимир
11. Ранчић В. Слађана
6. Спасић В. Милица
12. Јовановић Ј. Јован
Разредне старешине Звонко Ранчић и Мирољуб Игњатовић30)
_____________________________
27)
28)
29)
30)

Исто, стр. 359.
Исто, стр. 359 и 360.
Исто, стр. 360 и 361.
Исто, стр. 361 и 363.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1972.
Крстић А. Павлина
7. Мадић Ј. Вишња
Ћирић Ј. Михајло
8. Пејчић Д. Василије
Ђорђевић М. Миодраг
9. Пејчић Б. Стојан
Милошевић В. Златица
10. Николић М. Предраг
Манчић Д. Љубица
11. Танчић Д. Александар
Живић Б. Славица
12. Танчић С. Зоран
Разредне старешине Емилија Манић и Никола Петровић31)
1973.
Јоцић Д. Векослав
5. Влатковић Б. Драган
Павловић Д. Љубомир
6. Влатковић П. Драган
Живић Ч. Павлина
7. Војчић Р. Весна
Пејчић Д. Слађана
8. Цветковић Д. Милован
Разредне старешине Звонко Ранчић и Никола Петровић32)
1974.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ђорђевић Р. Јовица
8. Јовановић Б. Божидар
Манчић И. Никола
9. Јаначковић Д. Миодраг
Николић В. Верка
10. Панић Ч. Зоран
Антић М. Богосав
11. Пејчић Д. Јасмина
Влатковић Б. Благоје
12. Пејчић Ч. Јасмина
Ђорђевић В. Негица
13. Симоновић П. Звонимир
Живић Ч. Негица
Разредне старешине Мирољуб Игњатовић и Драган Пејчић33)
1975.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спасић Б. Миодраг
9. Стојановић В. Звонимир
Влатковић П. Миодраг
10. Стојановић Г. Славинка
Влатковић П. Милисав
11. Тошић Д. Вера
Ђорђевић М. Нада
12. Танчић С. Миодраг
Јовановић В. Јован
13. Танчић Д. Часлав
Костић Ч. Југослав
14. Николић Ч. Јасмина
Манић С. Славинка
15. Најдановић С. Душан
Пејчић Д. Дивна
Разредне старешине Иван Стојановић и Драган Пејчић34)

________________________
31)

Исто, стр, 364.
Исто, стр. 364 и 365.
33)
Исто, стр. 365 и 366.
34)
Исто, стр. 366.
32)
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1976.
1. Мадић Ј. Миливоје
7. Петровић В. Вишња
2. Цветковић Д. Петар
8. Пејчић Д. Миодраг
3. Митић Ч. Божана
9. Павловић Д. Дивна
4. Манић Б. Младен
10. Симоновић П. Злата
5. Панајотовић В. Божидар
11. Танчић Д. Гаврило
6. Петровић П. Василије
12. Стојановић В. Злата
Разредне старешине Анђелко Димитријевић и Иван Стојановић35)
1977.
1. Јоцић Д. Павлина
13. Јовановић Ј. Петар
2. Костић Д. Младен
14. Костић Ч. Милан
3. Костић Д. Благоје
15. Манић С. Гордана
4. Мадић Б. Олга
16. Манић П. Мирјана
5. Николић Ч. Јован
17. Најдановић С. Јасмина
6. Пејчић Б. Владимир
18. Најдановић С. Мирослав
7. Панић М. Миодраг
19. Панајотовић Д. Анка
8. Николић Д. Јасмина
20. Панић М. Божидар
9. Пејчић В. Јевросима
21. Пејчић Д. Велимир
10. Влатковић С. Вера
22. Пејчић Д. Снежана
11. Влатковић Б. Синиша
23. Ранчић Ч. Божидар
12. Јовановић Б. Јасмина
Разредне старешине Велимир Јовановић и Драган Пејчић36)
1978.
1. Јовановић Д. Благоје
6. Петровић В. Иван
2. Видановић С. Гордана
7. Петровић Г. Славиша
3. Живић Ч. Љубиша
8. Танчић С. Божидар
4. Костић Ј. Славиша
9. Симоновић П. Слађана
5. Божилобић Ч. Видојко
10. Танчић С. Божана
Разредне старешине Милена Димитријевић и Јаворка Петровић
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1979.
Пауновић Ч. Божидар
7. Крстић Д. Јован
Влатковић Б. Спаска
8. Манић Д. Славица
Влатковић С. Павлина
9. Павловић Б. Анкица
Живић В. Младен
10. Ранчић Ч. Снежана
Јоцић Д. Голуб
11. Најдановић С. Марина
Јовановић Д. Синиша
Разредне старешине Новко Петровић и Звонко Ранчић37)

______________________
35)
36)
37)

Исто, стр. 367.
Исто, стр. 368.
Исто, стр. 368 и 369.
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1980.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мадић Б. Павлина
9. Николић Д. Бистрица
Видановић С. Шумадинка
10. Најдановић С. Зоран
Живић Ч. Зоран
11. Пауновић Ч. Никола
Јовановић С. Радивоје
12. Пауновић В. Павлина
Костић Ј. Горан
13. Панајотовић М. Лела
Манић Д. Синиша
14. Стојановић Г. Зоран
Манић Б. Љубиша
15. Џунић С. Јовица
16. Младеновић В. Љубиша
Манић С. Јаворка
Разредне старешине Анђелко Димитријевић и Шумадинка
Стојановић
1981.
1. Дончић Ч. Горан
5. Пејчић М. Драгиша
2. Јовановић Б. Слађана
6. Пејчић Д. Зоран
3. Антић М. Зорица
7. Петровић Ј. Дивна
4. Пејчић Ч. Александар
8. Танчић Д. Витомир
Разредне старешине Драган Пејчић и Раде Панић38)
1982.
1. Влатковић С. Горица
5. Мадић Б. Славица
2. Влатковић В. Негован
6. Павловић Б. Грујица
3. Дончић С. Силвана
7. Ранчић Ј. Горица
4. Костић Д. Зоран
8. Ранчић Ч. Властимир
Разредне старешине Милена Димитријевић и Драган Пејчић39)
1983.
1. Пејчић Б. Стеван
7. Манић Б. Сузана
2. Влатковић Б. Петар
8. Младеновић В. Славица
3. Манић Б. Горица
9. Пауновић Ч. Злата
4. Пауновић В. Мирјана
10. Ћирић С. Предраг
5. Живић Б. Властимир
11. Џунић С. Синиша
6. Јаначковић Б. Горица
Разредне старешине Новко Петровић и Звонко Ранчић
1984.
1. Јовановић Б. Горица
3. Пејчић Ч. Оливера
2. Манић А. Јован
4. Џунић С. Нела
Разредни старешина Ђура Божиловић

_______________________
38)
39)

Исто, стр.371.
Исто, стр. 371 и 372.
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1. Златковић М. Југослав
2. Ивић Б. Сузана
3. Младеновић В. Радиша

1985.
4. Мадић Б. Светислав
5. Пејчић М. Љубиша

Разредне старешине Драгиша Алексић и Иван Стојановић40)
1986.
1. Живић В. Синиша
6. Дончић С. Слађана
2. Голубовић Н. Саша
7. Пејчић М. Негица
3. Влатковић В. Слађана
8. Манић С. Зорица
4. Николић А. Горица
9. Манчић Б. Данијела
5. Ћирић С. Часлав
10. Манић Д. Верослава
Разредне старешине Милена Димитријевић и Иван Стојановић
1987.
1. Пејчић М. Бобан
4. Пенић Љ. Гордана
2. Ранчић Ч. Јовица
5. Мадић Саша
3. Пејчић Ч. Ивица
Разредни старешина Синиша Ненчић41)
1988.
1. Мадић Д. Милован
4. Пејчић М. Дејан
2. Ћирић С. Најда
5. Вучић Б. Винко
3. Николић А. Тањица
6. Панић В. Срђан
Разредни старешина Драгољуб Митић42)

_______________________
40)
41)
42)

Исто,стр. 373 и 374.
Исто,стр. 374.
Исто, стр. 374.
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Школска кухиња
Срески НОО Пирота 1945. године обавезао је све основне
школе да посебно брину о сиромашним ученицима и затражио да
отворе ђачке кухиње. Нема података када је први пут отворена Ђачка
кухиња. Општински одбор Црвеног крста је 1956. године обезбедио
намирнице за ученике свих основних школа. Сваки ученик је месечно
могао да потроши 2 кг брашна, 1,400 кг млека у праху, 900 гр сира, 580
гр пиринча и 2 кг кукурузног брашна. У кухињи је најчешће припремана
ужина за све ученике. Сиромашни ученици добијали су ужину
бесплатно.
Већина намирница: брашно, млеко у праху, уље, сир и др.
добијана је бесплатно од Општинског одбора Црвеног крста из
Пирота.43) За припремање хране и поделу био је задужен Војислав
Митић, а о набавци и осталим пословима око кухиње старали су се
учитељи.
Школске 1980⁄81. и наредних година сви ученици школе у
Великој Лукањи и у издвојеним одељењима ужину су добијали
бесплатно. 44)

_____________________
43)
44)

Исто, стр. 297.
Исто, стр. 299.
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U~iteqi i osobqe [kole od 1861. до1988.г.45)
Редн
и
број
1.
2.
3.

Име и презиме

Звање

Ђорђе Игњатовић
Atanasije Xuni}
Hristina Joni}

из Топлог Дола
u~iteq
u~iteqica

Petar Ivkovi}
Stojan Andrejevi}
Slavoqub Mitrovi}
Dragoqub Dimitrijevi}
Vasilije Panajotovi}

u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Radenko Petrovi}
Radenko Risti}
Stojan Golubovi}
Milovan Pe{i}
Vasilije Pe{i}
Du{an Ne{i}
Nade`da Stankovi}
Milena Todorovi}
Qubinka Kitanovi}
Dragojla Jana~kovi}
Vidosava Nikoli}
Viden Krsti}
Jelica Kosti}
Vlastimir Poti}
Milena Vlatkovi}
Milena Zlatkovi}
Branka Petrovi}
Vlastimir Pani}
Miodrag Petrovi}
Pavlina Ili}
Borivoje Aleksi}
Svetlana Mladenovi}
Vidoje M. Milenkovi}
Miodrag P. Cvetkovi}
Blagoje Gerov
Dragica Jana~kovi}
Blagoje \or|evi}
Vera \. Ne{i}
Miodrag M. Ne{i}
Golub B. Man~i}

u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
u~iteq
u~iteqica
u~iteq
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
u~iteq
u~iteq
u~iteqica
u~iteq
u~iteqica
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteqica
u~iteq
u~iteq
u~iteq
u~iteq

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Mirjana Krsti} ^avi}
Leposava Man~i}
Verica V.Miri} Stamenovi}
Javorka V. Petrovi}
Dragoslav N. Popovi}
Divna M. Bo`ilovi}
Jelka To{i}
Lelа Pej~i}
Vojislav P. Miti}
Goran Kоsti}

dipl. defektolog
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
u~iteq
u~iteqica
u~iteqica
u~iteqica
pomо}ni radnik
pomo}ni radnik

4.
5.
6.
7.
8.

_________________
45)

Исто, стр. 329.
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Године службовања
1861.
1867-1877.
januar-mart 1928.g.
18.08.1931-09.12.1931.
1928-1929.
01.11.1929-1931.
23.11.1932-07.10.1935.
1934-1937.
14.11.1936-1938.i
24.04.1940-1941.
14.11.1936-1938.
1938-1941.
1945-1946.
1946-1948.
1946-1947.
1946-1947
1946-1948.
1947-1950.
1948-1950.
1948-1949.
1950-1951.
1950-1954.
1952-1954
1953-1956.
1953-1954.
1953-1954.
1953-1959.
1954-1956.
1954-1959.
1955-1957.
15.03.1958-31.08.1958.
1959-1961.
1959-mart 1960.
1959-1962.
01.04.1960-1962.
1960-1961.
1960-1963.
01.09.1962-04.12.1979.
01.09.1962-1976.
01.09.1963-31.08.1965.
1970-1973.
1974 -1975.
01.09.1965-31.08.1977.
01.09.1972-31.09.1983.
01.09.1976-16.09.1984.
22.10.1980-30.06.1981.
16.10.1981-08.08.1985.
04.10.1985-1988.
(decembar) 1986.
1952-1987.
1987-1988.

Друштвенополитичка и педагошка активност школе
(учитеља и ученика) после Другог светског рата
Centar svih doga|awa u selu bila је {kola. Nosioci i glavni
pokretа~i svega {to se zbivalo u selима bili su u~iteqi. U~iteqi
su bili najboqi misionari ideja i napreтka u selima Sredweg
Visoka. U~iteq je bio: prosvetiteq, doktor, veterinar, agronom.
U~iteq je bio {kolski primer kako treba да izgleda ~ovek. Али нe
samo u~iteq, ve} i wegovi roditeqi, pa i u`a rodbina, svi su se
trudili da svojim pona{awem ne ugroze ugled svog sina i ro|aka –
u~iteqa. U~iteq se odricao raznih poroka i vodio ra~un o svom
pona{awu na javnom mestu, o pristojnom odevawu i pravilnom
govoru. Na javnom mestu nije konzumirao alkohol i nije pu{io.
Jednom re~ju, vodio je ra~una o svemu {to bi moglo pred u~enicima,
me{tanima i
roditeqima wegovih u~enika ugroziti
wegov
autoritet.
U~iteq je био organizator svih dru{tvenopoliti~kih
struktura u selu i to: Mesne zajednice, a u okviru Мesne zajednice i
organizacijа Saveza komunista, Savezа omladine, Savezа boraca,
Цrvenog krsta kao i Dru{tvenopoliti~kог aktivа `ena. U okviru
tih organizacija su od strane u~iteqa organizovani i razni kursevi,
kao {to su: kursevi prve pomo}i, kursevi higijene, kursevi o
pravilnoj ishrani i o prakti~nom odevawu – koje je poha|ala `enska
populacija omladine. Za mu{ki deo stanovni{tva, starije i
omladinu, odr`avali su kurseve politi~kog obrazovawa,
teritorijalne odbrane i protivpo`arne za{tite,
кurseve iz
poqoprivrede i sto~arstva, o kulturi stanovawa. Po{to su skoro
jedini dobijali i ~itali {tampu,
informisali su me{tane o
dnevnopoliti~kim doga|ajima u zemqi i svetu. U zimskom periodu,
kad se privr{e poqski radovi, organizovali su poha|awe ve~erwe
{kole za opismewavawe nepismenog dela stanovni{tva, a koje je
bilo obavezno.
U oskudno vreme, kakvo je bilo onda, Шkola je bila i oskudno
opremqena u~ilima, ali je u svakoj u~ionici
na zidu iza
u~iteqevog stola visиla zelena tabla sa crvenim linijama, iznad
we, ta~no na sredini zida, висио је portret дruga Tita. U levom
}o{ku, gledano prema tabli, bila je velika ra~unaqka koja se
sastojala od deset redova na kojima је bilо na podebqoj `ici
nare|anо po dvadeset kuglica, od kojih su deset crne, a deset bele
боје. Na desnoj strani, iza vrata, стајала je velika pe} „kraqica
pe}i“ i pored we veliki sanduk za drva. Na ostalim zidovima su
bile slike na kojima su prikazana godi{wa doba i radovi koji se
obavqaju u odre|enom godi{wem dobu. Bilo je i slika iz grada na
kojima je prikazana savremena arhitektura i savremena prevozna
sredstava, ali i poneka slika iz na{e bliske i daqe istorije.
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У недостатку учила учитељи су сами правили очигледна
средства (цртали географске карте).
Za ~asove matematike ili ra~una, kako se tada zvala
matematika, kori{}ena su pomo}na sredstva: kukuruzna zrna, pasuq
i drvca. Drvca su izgledala ovako: to su mala no`em oбрађена
drvca, du`ine oko pet santimetаra, a {irine oko jednog santimetra,
na jednom kraju zaоштрена u vidu tarаbе, a drugi kraj je bio malo
zaobqen, na kome je bila izbu{ena rupa kroz koju je prolazio kanap.
To je izgledalo kao niska koja se nosili oko vrata i kad je trebalо
da pomogne prilikom ra~unawa, drvca se odvajala i tako dolazilо
do ta~nog rezultata.
Poznavawe prirode ili „moj zavi~aj“, to se u~ilo u prirodi
када je u~iteq izvodio |ake i pokazivao okolna brda i obja{wavao
deci na pravim primerima {ta je vidik i vidikova linija; {ta su
brda, a {ta planine; {ta je izvor, poto~i}, re~ica i reka, bara i
baru{tina. Sve se to moglo videti u bli`oj okolini. U~enici su
prikupqali bagremovo seme, koje su uz pomo} u~iteqa stavqali da
proklija i kasnije sadnice rasa|ivali na napu{tenim parcelama,
koje su u~enici заједно sa u~iteqem negovali sve dok nisu odraslе.
Svakog prole}a i jeseni, u~iteqi su изvodili |ake na
obli`wа mesta, pored nekog izvora ili neke lepe livade, na izlet.
To nisu bili izleti samo radi izleta, ve} su bili vrlo edukativni i
dobro osmi{qeni, pa su svakom u~enikу ostali u dubokom se}awu.
Odlazak i povratak sa izleta je bio vrlo disciplinovan i nije
dozvoqavana nikakva samovoqa. Strogo se vodilo ra~una o
bezbednosti svakog u~enika, kao na primer: da se ne пије voda dok
se deca ne odmore, da se niko samovoqno не udaqava iz kolone. A po
dolasku na predvi|eno mesto, najpre se odmara, pa se po~iwe sa
aktivnositima. Mesto na kome se boravivilo posle boravka je
dovo|eno u pre|a{we stawe. I opet u kolonи, dva po dva, vra}alo
se ku}i, sa puno lepih utisaka.
Поштовало се правило и ред prilikom ulaska u u~ionicu.
Сvaki razred, od prvog do ~etvrtog, pore|aо се u kolone jedan iza
drugoga, па најпре higijeni~ar izvr{i pregled obu}e, i ukoliko se
dogodi da su nekome opanci prqavi, morao je da ide na obli`wi
potok ili izvor da ih opere, pa tek onda da do|e na ~as. Nakon
ulaska u u~ionicu higijeni~ar je pregledao ruke, nokte, vrat, u{i,
kragnu od ko{uqe i na|eno stawe prijavqivao u~itequ. Po ulasku u
u~ionicu skidane su kape, a kada се u~iteq појави на вратима, morao
je svaki u~enik da ustane. Za neurednost nekog u~enika, u~iteq je
preduzimao kaznene mere ili je saop{tavao roditeqima.
U~iteq je poznavao porodi~no i materijalno stawe svakog
u~enika, pa mu није bilo тешко da oceni da li je u pitawu nemar
u~enika ili roditeqa, те je u skladu sa prilikama i postupao. Nije
se insistiralo na novoj ode}i, ve} da je ode}a ~ista, da nije
pocepana, odnosno da je okrpљena. Пostojale su i kazne: da se ученик
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odstrani sa ~asa, da se vrati ku}i da otkloni uo~ene nedostatke,
~u~awe u }o{ku na kukuruznim zrnima, povla~ewe za uво od strane
u~iteqa, stajawe u }o{ku okrenut ka zidu, stajawe u }o{kу na jednoj
nozi i {ibawe prutom „mirkom“ (kako se taj prut zvao) po {aci ili
po noktima.
Ako su za neurednost u~enika krivi roditeqi, u~iteq preko
u~enika {aqe pismenu ili usmenu poruku da neko od roditeqa do|e
kod u~iteqa na razgovor, ili u~iteq ide u posetu roditeqima.
U~iteq је svojim jakim autoritetom utiцао na roditeqe i уочени
nedostaci су bivaли otkloweni.
Poznavaju}i materijalno stawe roditeqa, a i onda{wu
situaciju, када je iz jedne porodice bilo i po nekoliko |aka, koji su
poha|ali razli~ite razrede, dozvoqavali su da u~enici mla|ih
razreda koriste uxbenike starije bra}e ili sestara, ali su uvek
insistirali na tome da uxbenici budu uredno podvezani i ~isti,
tako da su по nekoliko generacija могле да koriste istе uxbenikе
U to vreme, mnogo se pridavala va`nost lepom pisawu, pa se
doga}alo da ako neki u~enik nema lep rukopis, morao je по казни za
doma}i zadatak da jednim slovom ispi{e i po nekoliko strana — do
cele sveske. U to vreme su redovno dolazili просветни inspektori
koji su propitivali u~enike.
Na polugo|u su odr`avani roditeqski sastanci na kojima su
javno pohvaqivani dobri, a kritikovani слаби ученици. Roditeqi
слабих u~enika su bili posti|eni kao i сами u~enici, ali je to na
ve}inu u~enika i roditeqa delovalo pozitivno i do kraja {kolske
godine su bili boqi. Oni na koje kritika nije delovala ponavqali
su razred, {to nije bilo retkost. Na kraju {kolske godine odli~nim
i vrlodobrim u~enicima su поклањане kwige, a to je ra|eno na vrlo
sve~an na~in. Sve~anostima su prisustvovali i roditeqi jer je na
kraju {kolske godine prire|ivan neki program који су припремали
ученици са учитељем.
U~iteqi su radili i sa omladinom. Пripremali су priredbe,
na kojima su izvo|ena dela na{ih poznatih komediografa ili
osmi{qali ske~eve iz seoskog `ivota; prikazivali seoske obi~aje
i izvodili muziku na narodnim instrumentima. Podijum za izvo|ewe
priredbe je prаvqen u {kolskom hodniku. Zavese su pravqene od
vuнenih prekriva~a, a tradicionalna garderoba je pozajmqivana od
me{tana. Ulaz se napla}ivao. Za tu istu priliku je organizovana i
lutrija, чији су купони naknadno prodavaни i ostatak dobiti od
lutrije kao i sredstva od prodatih karata су upotrebqavanи za
opremawe omladinskog doma. Omladinska organizacija je imala i
svoje kwi`ice, preko kojih je evidentirana ~lanarina. Ako je
omladina imala nameru da ne{to kapitalno izgradi, omladinski
aktivisti su i{li od ku}e do ku}e i sakupqali dobrovoqne
priloge, koji su bili u novcu i u poqoprivrednim proizvodima, a
naj~e{}e je to bio pasuq.
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КУЛТУРА И ЗАБАВНИ ЖИВОТ
Qudi ovog kraja odvajkada su se zabavqali na svoj na~in.
Pevali su razne pesme u odgovaraju}im prilikama, u dugim zimskim
ve~erima причали razne приче, poslovice i zagonetke, али и
измишљали нове. Nedeqom i praznicima organizovali su igranke
(oro). Оро се прави недељом и о празницима у свако годишње доба, а
највише у јесен, зиму и пролеће. Дакле, увек о светковинама и
празницима. Свирача је било увек у селу. Најпре су то били гајдаши,
па свирачи са дрвеним дувачким инструментима (цовара, дудук и
двојнице), затим кларинетисти и „блех-музика“. Код свих је био
присутан тупанџија или добошар.
По казивању Јована Милошевића, педесетих година у Гостуши
је постојао стални музички састав и то: Радисав Панајотовић кларинет, Ђорђе Каменовић - труба и Душан Каменовић- бубањ.
Славко Џунић је свирао кларинет, али нисам сазнао да ли је и он био у
овом оркестру.
А по казивању Часлава Панића, који је старији од Јована,
Стојан Ћирић-Колејин је свирао кларинет, Божидар Дамњановић трубу, Љубомир Ћирић (Загорац)- бас.
Касније су браћа Александар и Добросав Крстић Биско
хармоником забављали мештане.
Добросав Крстић Bisko je svirao kratko vreme, a wegov brat
Александар – Сanda dok je имало кога да забавља.
Dolazili su muzi~ari i sa strane. Бleh –orkestri iz
Odorovаca, Pakle{tice, Bele, Zavoja, a iz Pirota je dolazio
iзвесни \ura –harmonika{.

Визуелна и аудио средства забаве
Po причању мојих казивача, први радио на батерије је 1944.
донео извесни Стојан Горолеин, а после рата prve vesti koje su
stigle preko radio talasa je uhvatio Добросав Krsti} Bisko, koji je
napravio primitivан пријемник sa antenom, potenciometrom i
slu{alicama. Први је купио радио-апарат марке ЕРР –Ниш, затим
његов брат Александар Крстић (1960). Кутија му је била обложена
кожом.
У доњем крају, колико се ја сећам, међу првима tranzistor je
nabavio ^aslav Nikoli}. У wegовој кући se okupqao ceo kom{iluk
da slu{a muziku, Glas Amerike i ~uvenog Grgu Zlatopera.
Први телевизор у Гостуши се појавио тек 1970. године, који је
радио на акумулатор, јер у то време Гостуша није имала струју. Пре
него да добијемо струју, у наше село је дошао у посету ондашњи
председник општине Пирот Љубиша Златковић и у име Општине селу
је поклонио мали телевизор и акумулатор, а био је инсталиран у
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омладинској сали, где су гледали и стари и омладина. По
електрификацији села Слободан Стојановић купио је телевизор и
сателитску антену.
Prvi gramofon на навијање je doneo Ђорђе Каменовић, а
касније, шездесетих година, u~iteq Blagoja Gerov.
Bioskop
Шездесетih godina je povremeno iz Pirota doterivanа i
pokretna bioskopska aparatura. Filmovi su prikazivani na platnу,
koje je stavqano na zid {kole, a prikazivani su ratni filmovi:
„Kozara“ , „Sutjeska“,„Desant na Дrvar“... Пошто није било
електричне струје, пre po~etka predstave postavqаn je agregat близу
kapijе {kolskog dvori{ta (ако је приказиван филм у школском
дворишту), da bi bio udaqen od mesta prikazivawa filma.
Postavqani su моћни zvu~nici iz kojih je tre{tala muzika, a kad se
smra~i, paqene su sijalice raznih boja, koje su osvetqavale celo
dvori{te. Muzika se ~ula skoro do kraja sela, pa se i vest o dolasku
bioskopa brzo {irila, tako da nije bilo potrebno davati posebna
obave{tewa o dolasku bioskopa. Kasnije je stavqano platno na ku}u
Du{ана Paunovi}a –\erga. Bioskop je dovo`en xipom „gaz“.

Забава, разонода, игра пре и после Другог светског
рата
Оро
Оро је за становништво представљало највећу забаву и
провод, нарочито за младеж. Стари људи и жене стајали су или
седели око ора, разговарали и гледали омладину како игра, ко до кога
игра, а повремено су се и они хватали у оро. Деца су трчала и играла
се на све стране, нарочито око кола. Оро се најчешће одржавало у
Лугу крај реке између два краја села, испред цркве, продавнице, у
школском дворишту. Највише су се играле игре чачак, кокоњеш,
пипирана, жикино коло...

Седељке – седенће
S jeseni kada po~nu prela – seden}e, pevale су se prigodne
pesme dok se dru{tvo okupqalo. Devojke bi se sakupqale iz
kom{iluka na jednom mestu. Tu su radile razne poslove: prele,
plele, vezle. Pre toga, dok su bile u {etwи, stavile bi do znawa
momcima gde }e se seden}a odr`avati. Tu bi dolazili momci ~ija je
devojka prisutna na seden}i, ali i momci koji jo{ uvek nису имали
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devojkе, pa pose}uju sedew}e u nadi da }e se dopasti nekoj devojci
ili она wemu.
Momci posede na jednој seden}и, pa onda na drugој, i tako cele
no}i „pрetakaju se po puti{tata“ . Devojke koje dopredaju svoje
kudeqe ranije odlaze ku}i, ali usput, da bi joj „vardio stra“, sа wom
po|e i momak i otprati je do kapije. U mraku oni su se грлили i
qubili, {to se u ovom krаju zvalo „lovewe“ ili „{ala“. Zato su
momci voleli da idu na seden}e. U zatvorenom prostoru, u i`i,
okupqale su se devojke iz kom{iluka, sedele uz vatru i prele sve
dok pevci ne zapevаju. Na seden}ama u i`i uvek su prisustvovale i
starije `ene, koje su tom prilikom pri~ale svoje do`ivqaje iz
pro{losti. U ku}i u kojoj je seden}a, poнека seden}arka bi i
prespavala, da bi rano ujutru oti{la svojoj ku}i.
Седењћарће су биле послуживане печеним или куваним
кромпирима, кукурузом, тиквом, цвеклом.
Bilo je slu~ajeva da se na seden}ama momci posva|aju i potuku
oko neke devojke. Na ku}u roditeqa koji nisu pu{tali svoje k}eri na
seden}u, momci su iz prkosa bacali kamewe. Psi su po celu no}
lajali.

Korzo – {etwa
Слично je bilo и после Другог светског рата, све до
седамдесетих година, док се прело и плело, само што су се момци и
девојке звали омладинци и омладинке и све је постало мало другачије,
али се донекле задржали стари обичаји.

Место некадашњег корзоа
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Omladina je svako ve~e izilazila u {etwu–korzo. Korzo se
odr`avao као и раније, na me|uprostoru izme|u Dolweg i Gorweg
kraja. Korzo se odvijao tako {to su po два, две или dvoje, {etali u
kolonи. Najpre, dok se ne prona|u izabranici, {etaju se po dva
omladinca ili dve omladinke. Nedeqom se odr`avala igranka у
Лугу ispod korzoa, pored reke. Taj prostor, kоји smo zvali Лug, osim
za igranke, kori{}en je za odr`avawe fudbalskih utakmica.
Kasnije, kad je renoviran omladinski dom – sala, omladinci su se
okupqali u sali. У мe|uvremenu se smawio i broj omladinaca, a
stariji me{tani su sve mawe izilazili na igranke, pa se омладина
okupqalа u sali.

Везивање љуљашке
Везивање љуљашке и љуљање о празницима, нарочито о
покладама, била је посебна забава за младе и старије. Љуљашке су
везиване на гранама високих брестова, ораха или врба. Неколико
конопаца се састави и вежу се за јако дрво (грану), па се љуљашка
спусти на 60 — 70 цм изнад земље. Такве љуљашке су биле високе до
5 и више метара. Један (једна) седи на љуљашци, а двојица (двоје) га
конопцем (полулејником) љуљају, док остали свет посматра. Пошто је
љуљашка везана веома високо, љуљање је било право уживање, јер је
личило на вожњу кроз ваздух (напред и назад). Љуљашке су најчешће
везивали на великом ораху који је био скоро до самог извора Јасен,
поред реке, испод продавнице (у дољњем крају села) и у Копан долу,
непосредно крај Равног пута (у горњем крају села). Веома спретан у
везивању љуљашке био је Десимир Петровић –Шајтин, који је био
веома смео човек. Он би се по везивању љуљашке низ конопац
спуштао на земљу.

Каш΄ци
Игре које су упражњавали девојчице и дечаци нешто млађег
узраста, а поготову девојчице, били су каш΄ци и небо. За игру каш΄ци
потребан је само мали округли каменчић величине ораха и четири
јагњећа зглоба од задњих ногу. С обзиром на развијено сточарство, а
овце су највише гајене, то су се за сваки пролећни празник
(Васкрс,Ђурђевдан, Спасовдан) клала јагњад па су се девојчице тако
снабдевале овим реквизитима за игру. У игри није ограничен број
учесника, али најчешће су играле по две девојчице. Сви зглобови
(каш΄ци или цареви) и каменчић се држе у једној шаци и истовремено
се отварањем шаке каменчић баца увис, а каш΄ци на равну подлогу на
којој девојчице седе једна наспрам друге. Док је каменчић у ваздуху,
један каш΄к се поставља у одређен положај, хвата се каменчић, па се
поново баца увис док се сва четири каш΄ка, један по један, не поставе

185

у исти положај. Затим се каменчић баци увис, а једним потезом шаке
покупе сви каш΄ци и дочека – ухвати каменчић. Ово се понавља четири
пута па могу да се поставе у четири различита положаја. Ако се
приликом игре не постави каш΄к из једног потеза, или не ухвати
каменчић на време, или се у последњем потезу не обухвате сви
каш΄ци шаком, игру преузима друга девојчица, а прва је остала без
поена.
Ова игра је била веома масовна, свака девојчица је имала више
комплета ових каш΄ка, који су чак и лакирани. Игра се играла најчешће
напољу, али и у кући на поду.

Небо
Девојчице су играле игру „небо“. За ову игру је било потребно
да се на равној земљаној површини дрвцетом исцртају поља по
којима се једном ногом тера камена плочица (клецка), док је друга
подигнута. Игра је успешно одиграна ако се за време игре не нагази
нека од многих линија или да плочица не стане на неку од њих и
успешно се врати на почетни положај.

Клис
Дечаци су најчешће играли клис. Основни реквизити били су
дрвени штап дужине око 80 цм (машка) и комад дрвета дужине 15 цм
са заоштреним крајевима (клис). Клис се играо на улици, сокаку,
гумну, утабаној ливади, дворишту. Број учесника у игри није био
ограничен.
Игра почиње тако што се ископа рупа пречника око 10 цм и
преко ње стави клис. Машком играч баца клис што даље, а насупрот
њему, на одстојању од преко десет метара, чекају остали играчи, који
покушавају да ухвате клис. Ако клис буде ухваћен, први играч испада
из игре, а игру преузима онај ко је клис ухватио. Ако клис падне на
земљу, први играч ставља машку на рупу попреко, а неко од играча
узима клис и гађа машку. Ако је погоди са те даљине, први играч
испада из игре, а онај што је гађао и погодио преузима игру. Ако машка
не буде погођена, први играч наставља игру тако што један крај машке
усправно наслони на ивицу рупе, а клис спушта низ машку. Циљ је да
клис једном половином своје дужине вири из рупе. Потом се машком
удара клис који поскочи, а онда га, по могућству, машком снажно удара
да „одлети“ што даље. Удаљеност где је клис пао мери се корацима. С
обзиром да није изгубио игру, први играч почиње све испочетка док
неко не ухвати клис или не погоди машку на рупи. Кад се то догоди,
онда други играч преузима игру, а победник је на крају онај ко најдаље
добаци клис.
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Дешавало се да клис понекад заврши на нечијем крову или
прозору па се у таквим случајевима игра прекидала или
„пресељавала“ на други терен. Ако би се машка или клис поломили,
брзо би се направили други, јер је материјала за израду било у
изобиљу.

Санкање
Санке су деци и омладини током зимских месеци представљале
својеврсну разоноду. Наиме, пошто су сеоске улице и сокаци стрми и
током зиме утабани и путеви: ка школи – Јасен, према Лукањи –поред
долњокрајског гробља, према Понору – Јеленина круша, Дубравич –
Њивишта, Рсодарник, Равни пут, Војни пут, били су погодни за
санкање. Млади би зими, када падне снег и пут се утаба, до појата
вукли санке, а одозго би се спуштали до села. Ноћу, на месечини, када
су старији у својим топлим кућама, старији дечаци су узимали своје
санке и ишли да се спуштају са околних брда до села. Понекада би
узели санке са нечијег гумна и њима се спуштали до села, што би
веома ражестило домаћина чије су санке узели, али се то ипак
завршавало без озбиљног конфликта. Мала деца би се целим
боговетним даном санкала на малим санкама које су им родитељи
правили.
У зимском периоду, поред санкања, врло популарно је било
возити се, односно клизати се на дрвеним клизаљкама (шљичугама).
Утабани сеоски путеви билу су за то идеалан терен.

Купање у реци
У летњим месецима купање у реци била је главна забава деце.
Пошто је река лети мала, деца су је на узаним местима преграђивала
(пиштила вир) да би могло да се плива, или су користили бране
(јазове) за воденице, или ишли уз реку и тражили места где је вода
издубила природне вирове, а један од њих је био Јовановачки вир. У
време верских празника старији су ишли до Велике Лукање да би се
купали у Височици пошто је она већа и има добрих вирова, као онај у
Вражој бари.

Лопта
За игру, деца су углавном сама правила играчке. Гумена лопта
била је ретко доступна и у градској средини, а камоли на селу. Стога су
деца правила лопте крпењаче од крпа као и од коњске и говеђе длаке.
Стару чарапу би напунили крпама, то добро увезали и ушили и ето
реквизита за играње фудбала.
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Лопта од длаке прављена је тако што је код тимарења коња и
говеда на чешалу остајала длака и она се сакупљала и чувала. Када
се длака сакупи у довољној количини, онда су најчешће дедови
правили лопту. Они би најпре умотали длаку у једну лоптицу, а потом
би длаку додавали и лопта би расла. Притом би се длака непрестано
квасила. Тако би се направила тврда лопта правилног облика, која је
могла дуже да траје од лопте од крпе и која је могла да одскаче.
Овакве лопте биле су у мањини, а имали су их само они дечаци чији су
дедови знали да их праве.
Касније су омладинци почели да набављају и праве фудбалске
лопте, од коже. Између два дела села у долини реке је постојала већа
површина (луг) која је коришћена за игранке, али су биле и двоје
стативе између којих се играо фудбал. Лопта је често завршавала у
реци па се моткама дохватала, али се дешавало када је река набујала
да лопта отплови према Великој Лукањи, и тада се утакмица
завршавала, а онај који је шутнуо лопту ка реци, буде вербално
нападнут због своје непажње, па је често био у обавези да надокнади
штету.

Забава младих пастира
Mladi iz ovog kraja retko su i{li na pe~albu, pa su leta
provodili uglavnom sa stokom na planini kao pastiri. Po ceo
bogovetni dan, i dawu i no}u napasali su stoku jednako lebde}i oko
we. Kada bi upekla vru}ina, a stoka plandovala, umorno i
istro{eno pastirovo telo potra`ilo bi malo odmora u nekom hladu.
Podjesen stada su se mogla videti i po strni{tima. ^uvali su ih
~oban~i}i. Kad god bi ukrali malo slobodnog vremena, mladi su se
zabavqali. Borili su se, rvali, bacali su kamen s ramena,
preskakali se. Svojim тoqagama igrali su sviw}u, дрњеш, klisu i
mnoge druge igre koje dana{wa mlade` ne upra`wava jer ih ne
poznaje. Kada bi se slobodni momci sastali na nekoj utrini, po~eli
bi sa preskakawem jedan preko drugog. Jedan od mladi}a se sagne,
odupre se rukama o kolena, i postepeno se uzdi`e pove}avaju}i svoju
visinu, dok ga ostali preska~u iz zaleta. Zabavqali su se i tako
{to su duga~ku i te{ku motku vitlali obema rukama, i bacali je
preko ramena. Ogledali su svoju snagu tako {to su se vukli prstima.
To su radili и sa dizawem, no{ewem ili bacawem velikog kamena.
Selo naro~ito o`ivi s jeseni i zimi kada se mladi pastiri
vra}aju sa planine. Nedeqom i praznikom u selu su organizovane
igranke i sabori. Na takvim zbir{tinama mladi su se zabavqali
igraju}i dlgo magare, zuu i dr.
Igra koja se najvi{e upra`wavala u selu zvala se сviw}a.
Igrala se na slede}i na~in: Nekoliko de~aka naprave krug na
poqani i svako iskopa po jednu rupu koja se zove бik. Svaki u~esnik
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u igri uzimao je po jedno ~vr{}e drvo, ono se zove тojaga. Izme|u
bikova, na sredini kruga, iskopa se ve}a rupa koja se zove кo~ina. Da
bi igra po~ela, neophodno je mawe oblo drveno par~e koje se u igri
udara i tera tojagama. Oblo par~e drveta se zove сviw}a. De~aci
su najpre brojawem odre|ivali ko }e biti сviwar. Taj koji bude
odre|en ide do sredi{we velike rupe – ko~ine da ~uva sviw}u.
Sviwar se trudi da utera sviwћу u ko~inu, dok ga drugi ometaju
tojagama. Kad sviwar utera sviwћу u ko~inu, onda nastaje brzo
preme{tawe igra~a na bikove. Tada sviwar poku{ava da uhvati bika
za sebe, a ko ostane bez bika, postaje sviwar. Ako svaki igra~ uhvati
svog bika, sviwar ostaje sviwar. On nateruje sviwће na ostale
igra~e i trudi se da nekog od wih izgori, tj. da nekog od wih
sviw}om pogodi u nogu. Onaj koga sviw}a pogodi postaje novi sviwar.
Ova igra brzo se igrala i ako bi se sviwar umorio, onda bi mu
ostali igra~i naredili da natera svoju sviwћу u ko~inu, a oni bi se
preticali na bikove i onaj ko bi ostao bez bika bio bi novi sviwar.
De{avalo se tokom igrе da sviw}a odleti daleko da je sviwar ne
vidi. Igra~i se trude da sviw}u oteraju {to daqe od ko~ine, i
sviwaru ne preostaje ni{ta drugo do da tr~i i da rukama uhvati
sviw}u pa da je baci bli`e ko~ini. Mesto na koje tom prilikom
padne sviw}a zove se тuz. U tom ~asu niko od ostalih igra~a ne sme
da dodirne sviw}u, ina~e bi postao sviwar. Zato svako tr~i na svog
bika. Sviw}a se igrala u nedogled, sve dok se vidi. Zaneseni igrom
de~aci je nastavqaju, ponekad i po mese~ini.
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VIII ДЕО
ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ
Општина
Према казивању Слободана Стојановића у Гостуши је после
Другог светског рата испод цркве постојала зграда у којој је била
општинска управа. Први председник те општине био је Владимир
Цветковић, затим Јоса Ђ. Манић и Радисав Пејчић. Општина је имали
председника, секретара, благајника и матичара. Благајник је био
Борисав Влатковић, матичар Милисав Костић, а секретар Петар
Николић. Године 1955. је пресељена у Велику Лукању. Општина је
имала доста посла и скоро сваке вечери је било делегата из Пирота,
који су долазили да мобилишу радну снагу, а имали су велика
овлашћења, чак и да затворe некога ко није хтео да пође на друштвени
рад. Јоса Манић је био први председник после Другог светског рата.
Oн је касније причао о догађајима за време гласања, а када се гласало
куглицама, да је више људи гласало за нови народни режим.

Месна канцеларија – општина
Ради завршетка неких послова морало се одлазити до Месне
канцеларије у Великој Лукањи, која је била центар Средњег Висока. А
најчешће се одлазило ради пријаве венчања, новорођеног детета,
умрлог и ради послова око пореских обавеза. Шеф Месне канцеларије
био је Векослав Ћирић из Велике Лукање, а помоћни службеник, или
како се онда звао позивар, био је Драгослав Петровић.
После потапања Велике Лукање, архива Месне канцеларије из
Велике Лукање премештена је у Гостушу, где је била чувана све до
2008. године, када је пресељена у Нишор.
U Lukawi je postojala stanica milicije, пa je patrola od dva
milicionera skoro svakodnevno obilazila sela Sredweg Visoka pa
i Gostu{u.
Celokupno stanovni{tvo je на одређени временски период
podvrgavano specijalnim pregledima radi preventive od zaraznih
bolesti, a deca su redovno била vakcinisana, али i ванредно u
slu~aju pojave neke nesvakida{we bolesti.
Me{tani Sredweg Visoka su koristili usluge ambulante koja
je radila u Velikoj Lukawi. U аmbulanti je radio lekar dva dana u
toku nedeqe, a o bolesnicima se starao vi{i medиcinski tehni~ar
^aslav Stani{i}, rodom iz Velike Lukawe. On je za svoj nesebi~an
i po`rtvovan rad nagra|иваn ve}im brojem priznawa i odlikovan
Ordenom rada sa srebrnim vencem. После потапања Велике Лукање

191

амбуланта је измештена у школску зграду у Гостуши, где и данас
повремено долази доктор.

Људи у служби села и сељана
Кмет–председник месне заједнице је био старешина села. За
кмета је биран човек који је добар домаћин и писмен. Коме се „једе“
реч. По сећању мојих саговорника од рата па до данас председници
Месне заједнице Гостуша (кметови) били су следећи људи: Борисав
Ранчић, Војислав Митић, Часлав Ранчић, Борисав Влатковић, Мирко
Ћирић, Александар Пејчић, Стеван Пејчић и садашњи Милан
Влатковић.
Велики број стоке је причињавао штету на усевима, па је зато
биран пољак – чувар поља, да пази поље од штете и да га чува од
крађа. Сеоски пољак морао је да буде строг, али веома правичан и
поштен човек. Нико у селу није смео да зна у ком делу поља се налази
пољак, како би изненадио непажљиве и непоштене пастире.
Кад би ухватио стоку „у штети“, везивао би је и водио у село
као доказ кмету да је дотичну стоку пронашао у штети, или би, ако су у
питању краве или овце, одвезао звонце и предао их кмету као доказни
материјал. Ако је у питању дрвокрадица, одузео би му секиру, ланац,
неки одевни предмет и слично. Кмет би потом позвао власника њиве,
ливаде или шуме и починиоца штете, па би проценили штету на лицу
места. Уколико не би могли да се нагоде око штете, кмет не би давао
власнику стоку или одузети доказни предмет. У договор би се обично
укључили и одборници, па би се уз проналажење заједничког језика
процена штете завршила на обострано задовољство.
Штета би се најчешће плаћала у натури: толико клипова
кукуруза, толико снопова шаше, толико снопова жита...
Дешавало се да и сам домаћин нађе говече „у штети“, те га
води за улар право пред кмета. У селу је било људи који су били прави
„штетници“ јер су напасали стоку на туђој имовини. Неки пак, када би
ухватили туђу стоку, душмански би је тукли, па би се догодило и да је
убију. Због тога је долазило и до свађа, па и тужбе, где је спор могао
да се отеже годинама.
Посао око испаше стоке је повераван махом деци уз
родитељско заплашивање пољаком и кметом.
Пољак је са собом носио пушку. У неким ситуацијама је пуцао,
али само увис.
Ако би неко откинуо воће да окуси, то није било забрањено, али
ако трпа у кошуљу или џак, то би била крађа. Такав би се човек касније
стидео и клонио људи.
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А чувари поља – пољаци у послератном периоду по сећању
мојих казивача били су: Риста Пауновић, Милисав тзв. Вершул и
Бранислав Илић.
Бирова су одређивали сељаци, по избору. Имао је задужење
да оглашава разне зборове, скупове, кулуке, да разноси позиве. Морао
је бити човек снажног гласа, трезан, да на време сазива зборове и
обавља разне друге сазиве.
Најчешће би кренуо са једног краја села и застајао на свакој
„крстопутини“ (раскрсници) или одакле би се боље чуо и викао:„О, бре,
чујете ли, дојдете кночи пред задругу на збор!“ Или је преносио
директне поруке ако се врши откуп, пелцовање деце...
Плаћање бирову се углавном вршило новцем, али није
искључиво да му неко плати и у натури.
Поклисар (клисар) је лице које служи при цркви, при црквеним
обредима и при разним пословима помаже свештенику. Примао је
неку надокнаду од црквеног одбора, односно плаћан добровољним
прилозима парохијана.
Његове обавезе су биле да помете и очисти цркву, да врши
ситне поправке, да брине да се за попа допреме дрва. Била му је
дужност да у зимским месецима на време утопли просторије како би се
обавило богоуслужење, да прави свеће, да их продаје, да гаси свеће у
цркви. Клисар је затим прикупљао и разне прилоге који су поклањани
цркви. Мајке оболеле деце су поклањале вуну, пешкире, кошуље.
Поклисар је све то продавао са црквеним одбором. Новац је коришћен
за црквене потребе. Поклисар је још био дужан да о задушницама
свештенику носи прикупљене намирнице. Био је то прилог за покој
душе умрлих, а врло често и допуна свештеникове плате.
Међутим, кад свештеник свети воду по селу па му људи плаћају
за то у натури (пасуљ, жито, јаја), онда он мора да се договори са
другим лицем да му помаже око тога.
После одласка свештеника кључеве од цркве су чували:
Милинка Костић, Десимир Костић, Споменка Јаначковић, Богосав
Јаначковић.
Свињара је село плаћало у новцу и житу. Домаћин је био дужан
да свињара храни онолико дана колико му свиња истерује на пашу.
Свињар би ујутру кренуо са доњег или са горњег краја села, и путем је
викао: „Ооо, искарајте свињете!“ Домаћице када чују глас свињара,
истерују свиње које свињар тера на пашу. Увече, приликом проласка
кроз село, свака свиња сама се издваја и одлази код својих газда.
Само нове свиње, које су први пут пуштане на пашу, газда би
сачекивао две – три вечери, а после би свиње саме знале да дођу
својој кући.
Смањивањем броја становника у селу, број свиња се драстично
смањио па је и потреба за свињарем престала.
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Сеоског говедара село је ангажовало да чува „пашитну“ стоку,
која се не користи за вучу. Ако би се истерала на суват и радна стока,
она је чувана у време ручног обављања пољских радова, а после би је
узимали да превозе жито, сено и друго. За ову стоку ак се плаћао
упола, тј. половина од цене за пашитну стоку.
Када је био велики број коња, они су посебно чувани, па је за
њих ангажован коњар. Пре истеривања коња на суват, сви који су
истеривали коње на испашу ишли су да праве коњарник, односно, да
ограде простор у коме су коњи ноћивали.
У ранијем периоду услуге говедара и коњара су плаћане
пољопривредним производима, а касније се плаћало и новцем.
У случају да се неки брав стоке изгуби, умре или га поједе вук,
говедар или коњар су дужни да докажу како је нестала њихова стока, а
то се доказивало кожом, уветом, које је имало белег, или неким другим
делом тела.
Уколико доказ буде уважен, говедар или коњар се ослобађају
кривице, али ак за чување угинуле стоке изостаје.

Запажања из политичког живота
Посета Драгољуба Јовановића
Професор универзитета Драгољуб Јовановић рођен је 8.
априла 1895. године у селу Гњилану код Пирота. Умро је у Београду
23. маја 1977. године. Као одличан ученик основну школу завршио је у
Пироту а гимназију у Пироту и Београду.1)
Професор Драгољуб Јовановић је као политичар, вођ левог
крила Земљорадничке партије, 21. априла 1938. године посетио
Гостушу. Пошто је прогањан од власти и политичких противника,
оптужен је да својим политичким наступима мења расположење у
народу те да омета државне власти у вршењу свог задатка, па га
Оптужница КТ—3⁄38, поред осталог терети да је 21. априла 1938.
године у посети Гостуши, говорио сељацима „да не треба да шаљу
децу на течај телесног васпитања, а ако их држава казни, да не треба
да плаћају казну“, стварајући тако код народа „расположење да се
државне власти ометају у вршењу свог задатка.“2)

__________________
1)
2)

Дејан А. Милић, Др Драгољуб Јовановић, Београд 2007,стр. 5.
Исто, стр.46.
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Гласања – избори
Ево једног документа о нерегуларно спроведеним изборима
1903. године у великолукањској општини:
Живко Панић — Министру унутрашњих послова
Господину министру унутрашњих дела
Решењем Општинског суда од 23. јуна тек. године одређен је
био дан за изборе председника и кмета свију села општине
великолукињске 6. јула, а за одборнике 8. јула.
На жалост слободоумног устава вршен је под притиском
председника Маде Ћирића само избор преседника и кмета села Завоја
и Беле, а за остала села није ни оглашаван избор за кметове иако је
било на окупу гласача свију села, а за избор одборника данас 8. јула
није сазват чак ни гласачки одбор нити је избор вршен.
Избор председника није по закону вршен из ових разлога.
1) што је председник Суда Мада Ћирић лично казао Бирачком
одбору да не сме никако бити бирано друго лице сем њега као
радикала иако има честитијих од њега, а још мање да сме бирати за
председника лице од друге које политичке партије јер би се тиме
општина омаловажила, и била би презрена од све државне власти,
[као] и да ће се избор кварити 90 пута;
2) што је лично он Мада Ћирић наговарао гласаче да за њега
гласају и био у одаји где је гласање вршено, те су неки од стида, неки
од страха гласали за њега противно своје воље;
3) што је он Мада Ћирић наредио Гласачком одбору те је око
двадесет гласача вратио – није пустио на гласање с изговором да је
прошло време гласању, а одмах за овим вршио је избор кмета села
Беле; ово је чинио зато што је познавао ове гласаче да ће гласати за
противног кандидата Васу Маринковића.
Поред овога, досадањи деловођа Општинског суда Димитрије
Петровић истеран је из службе 4. јула без икаквог разлозима
поткрепљеног решења, да има какве кривице за отпус, а доведен је на
службу без икаквог судског решења младић који тек што зна писати, а
није ни сањао о канцеларијском раду нити има какве квалификације из
члана 112. Закона о општинама за деловођу општинског суда.
Пошто није било способног деловође, зато сигурно избор
кметова и одборника није вршен.
Зато, а на основу изјаве краљевске владе, којом се ујемчава
слободно гласање, достављам ово г. министру и молим да се по овоме
предузму потребне мере и кривац по закону казни за лишење
слободног гласања и спречавање гласача од гласања, тако исто и
зашто није оглашаван избор за кметове и одборнике када није било
никакве сметње.
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У нади остајем да ће се по овоме најхитнијим путем кривац
казнити.
8. јула 1903. године

Понизни
Живко Пенић из Гостуше3)

***
Period od Prvog do Drugog svetskog rata ispuwen je stalnim
politi~kim borbama. U ovom kraju su prostrujale nove ideje, koje je
isticala KPJ. Ovde se javio veliki broj qudи koji su prihvatili te
nove ideje. Postojale su mlade snage, koje su kasnije dejstvovale
preko demokratske stranke. Wihovi predstavnici su bili: Ran~i}
Milisav, Ne{i} Jelenko i drugi.
Године 1920. Комунистичка партија развија живу делатност у
Пироту и околини и пропагира нове идеје као: имовинску једнакост,
просвећивања оба пола, политичку и правну једнакост, укидање свих
привилегија и свргавање буржоазије са власти. Ове идеје су
разбуктале револт маса против буржоазије и наду у бољи живот.
Међутим, радикали који су на власти ништа не предузимају на
побољшању животних услова грађана. Они, збуњени и уплашени од
новог таласа идеја, коче сваки напредак и у свему новом виде
опасност за свој опстанак.
У то време основана је партијска организација у Великој Лукањи
и Гостуши, пише Петар Козић у књизи Путеви револуције стр. 11.
Секретар партијске организације био је Петар Николић из Велике
Лукање, а чланови: Милан Ристић и Љубомир Голубовић из Мале
Лукање, Јанаћко Пејчић, Љубомир Ристић, Коца Маринковић, Стојан
Поповић, сви из Велике Лукање, и Раде Станковић, учитељ у Великој
Лукањи. Мисли се у селу да је члан партије био и поп Раша, парох
лукањско-гостушки.
Овај крај у изборном периоду посетио је и др Иван Рибар, који
је одржао изборне говоре у Великој Лукањи, Гостуши, Паклештици и
Завоју. 4)
А како се гласало непосредно после Другог светског рата, по
сећању старијих мештана, прича Слободан Стојановић:
–Деда Јоса, који је био непосредни учесник у гласању после
рата испричао ми је следеће:
„Више се гласало за бившу државу, али ја кад носим кутијете у
град, узнем па претурим куглицете да буду повише у кутијуту за
дан’шњицу, и после кад отидем за следовање, они кажу: „Дајте за
Гостушу, они су за дан΄шњицу.“
________________________
3)

4)

Илија Николић, Пирот и срез Нишавски, књига III, стр. 530-531.
Вукашин Петровић, Велика Лукања, Ниш, 1985. године, стр. 64 и 65.
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Каснијих година, када се усталио једнопартијски систем, било
је сасвим другачије. Гласало се у сали на спрату поред продавнице.
Гласачко место је било окићено (зависно у ком се годишњем добу
гласало), ако је било пролеће, онда је то био јоргован и остало пољско
цвеће, али је обавезно било окићено заставама: државним,
републичким, партијским и паролама у зависности да ли су партијски
или скупштински избори били расписани. Било је и музике, игранке и
све остало што је давало свечан тон изборима. На изборе су излазили
свечано обучени сви пунолетни грађани без изузетка, јер се неизлазак
морао оправдати. Неизлазак на изборе се сматрао бојкотом, односно,
особа која се не одазове на изборе сматрана је државним или
партијским непријатељем.
Било је ретко оних који су бојкотовали изборе, без обзира што
се у Гостуши и у осталим селима Средњег Висока дugo godina posle
Drugog svetskog rata skoro ni{ta nije mewalo. To me{tanima nije
mnogo smetalo, radili su i `iveli na tradicionalan na~in, ali su
gajili nadu da `rtve koje su pale za novi poredak ne}e biti
uzaludne i da }e jednog dana dopreti blagodet komunizma i do ovih
krajeva.
Ali u ratom opusto{enoj zemqi trebalo je mnogo toga uraditi:
obnoviti poru{eno i izgraditi novo. Me{tani su strpqivo ~ekali i
nadali se da }e jednoga dana do}i boqitak i u ovaj kraj. Narod je
~ekao petnaestak godina posle rata, i najzad су po~ele da sti`u i
promene, naboqe, i u ovaj kraj. Ali narod, omladina i deca niсу
sedели skr{tenih ruku, ve} uz pomo} naprednih qudi, пartijskih
aktivista i u~iteqa, radili, gradili, u~ili, i tako se pripremali
да spremno do~ekaju очекиване promene. Aktivisti Пartije su
svakodnevno ube|ivali narod da su promene blizu i da taj trenutak
samo {to nije stigao. [to se na kraju pokazalo i ta~nim, али са
закашњењем.
Bilo je to {eзdesetih godina pro{log veka; гodine
materijalne oskudice,
ali bogate kulturnim
i duhovnim
preobra`ajem; гodine ispuwene doga|ajima i radostima, u kojima je
staro i mlado strpqivo o~ekivalo sre}u i boqitak. Godine, kada su
svi gajili nadu i veru da su oskudna i te{ka vremena pro{lost, kada
niko nije pomi{qao da }e nam se desiti ono {to нам se kasnije
desilo.
Narod je bio ube|en u ideje koje su im predstavqali партијски
руководиоци, pa je imao i radnи elan. Sa takvim elanom, ali i uz
pomo} dru{tva, po~eлo се sa izgradwom i obnovom nekih objekata od
zajedni~kog значаја.
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IX ДЕО
СЕОСКИ, ПРИВАТНИ И СУВЛАСНИЧКИ ОБЈЕКТИ, ПОГОНИ,
МАШИНЕ,УСТАНОВЕ

Mostови

Мост на улазу у село

Мост за пут Рсодарник и насеље Марићиних
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Средином педесетих година izgra|en je most na самом ulazu u
selo. To je bio prvi lu~ni most. Odmah nakon izgradwe ovog mosta,
iskori{}ene su лучне potpore i izgra|ena su jo{ dva lu~na mosta,
ali znatno mawa od ovog prvog, na ulazu u selo. Jedan most je
izgra|en u nasequ Dolci na putu prema mestu Ponor, a drugi na
dolini kod gorwe ~esme.

Мост у насељу Долци

Привремени мост за насеља Потини и Шајтини
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Слободан Стојановић:„ Био сам млад, али се сећам изградње
четири моста од дрвених стабала и то: један на улазу у село, други код
кладенца преко реке, следећи преко реке за Марићини на Равин путу и
четврти на месту Долци, на путу за сточарско насеље Понор. Грађени
су тако што су одређени рабаџије који су са по три пара воловске
запреге ишли у јељак за по један балван који су секли ручно –
секиром, а вучени су по земљи без кола. После постављања оваквих
балвана мост се патоше и тај мост траји пет до шест година и поново
се прави.
Тако је било и са мостом на улазу у село који премошћује
долину – Долци. Мост од дрвених стабала је пропао, па је године 1955.
изграђен лучни мост од бигра, затим други на истој долини на путу
према Понору. У Горњем крају код горњокрајске чесме. Нешто касније
и преко реке на Равин путу (Рсодарник) код Марићиних постављен је
мост од вагонске шасије и тако је проблем мостова најзад био решен,
али је село остало без сељака.
Обале реке Гостушице данас премошћују два моста трајног
карактера (од гвожђа и бетона) и то један испод сеоске продавнице
који повезује заселак Марићини са левом обалом реке и сеоски
локални пут Рсодарник. Други је у Горњем крају који повезује село са
Равним путем. Остали мостови су привременог карактера и кратког
века, јер се често догоди да их набујала Гостушица однесе.“

Путеви
Пут Велика Лукања—Гостуша због стене испред Доњокрајског
гробља био је непроходан, па су браћа Јован, Сава и Љубомир
(Милутин) Тошићи, звани Загорци, пробили стену што је омогућило да
пут буде пролазан за моторна возила мањих габарита.
Али пут Гостуша—Велика Лукања и даље није био проходан за
моторна возила ширих габарита све до почетка радова на брани у
Завоју. Док се радило на изградњи завојске бране, искоришћена је
механизација и у два наврата је прошириван, али је на улазу у Велику
Лукању промењена траса, па је уместо низ обалу Гостушице трасиран
изнад школе и по средини села Велика Лукања. После неколико
интервенција на путу и стени, оспособљен је за саобраћај већих
моторних возила па и аутобуса.
Из села у правцу појата и планине полазе локални путеви у
четири главна правца, и то: најдужи пут полази из Потине махале у
правцу Дубровича; други крак полази од Рсодарника и на Доњем
Дубровичу се спајају; са тог пута се издваја пут за Стубол, Церје,
Раскрсје и ту се рачва и један крак иде до Мале Лукање; трећи крак
Равни пут, који иде из горњег краја села и прикључује се на Горњи
крст; изнад Горњег крста се издваја пут за Бучје, а мало навише за
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Засек и Вилан. Код Биљенице један крак води до Рсиног грмја, а један
преко Белана за Вртибог и даље.
Затим од краја села Насклоп, преко Сирманице до Модрежа.
Са исте трасе се издвајају путеви за Клацћи пут, Ровиње, Пропас,
Вртибог.
Путни правац Стојински венац – Јасен и изнад школе – Рт—
Србеница—Лучац—Рајне зимице—Дел—Нова ливада—Вртибог—
Мутна бара, коме се припаја Војни пут који полази из Горњег краја и
спаја се близу Награда.
Пут од цркве иде према местима Долци—Чешта—Боговица—
Слатина—Мурђина чука, где се спаја са краком који се код Чеште
одваја за Понор и даље наставља до Лукањског пута, где се један
крак одваја за Биславу, други преко места Угору и спаја се на Делу са
трећим путним правцем.
Ово су стални путни правци који су проходни преко целе
године. Током сезоне, када се прикупљала летина, постојали су и
сезонски путеви који су слободни за пролаз само за време
прикупљања летине, јер су пролазили преко приватних имања.
За све путне правце важи да нису уредно одржавани и да су
једино били проходни за воловску запрегу – саонице.
По сеоским утринама где се кретала стока, постојале су
утабане стазе које су водиле до места за испашу, пландишта, појила и
те путање су се звале „потеке“.

Воденице
Na reci Gostu{ici, po~ev od u{}a u Viso~icu pa do izvora,
bilo je oko ~etrdesetak vodenica и поменућемо неколико. Dve
vodenicе su postojale u Lukawi ispod tz. Ciganske male, jedna
ispod ku}e Popovih, i navi{e, ne{to ni`e od ~esme Bele vodice dve. Na podru~ju Gostu{e su postojale, po~ev od Seli{kог дола:
[ajtine vodenice, Veline, Masalenska vodenica, Салтирћина,
Bo`inska, Potina, Стоћина, @ivina, Mari}ina, Mur|inska, Popova,
Велкова и Маџаревска, Станкова, Стевановска, Шулејинска,
Митишовска, Панталејина, К΄цина и К΄шина. Долњи брод – Стеванова
воденица; Пучуваљће – Маркова воденица; Ржишта – Пулћина;
Сирманица - Перчина воденица, Ковинска воденица...
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Потина воденица
После електрификације Гостуше, Бранислав Младеновић је
набавио електрични млин, који је био у погону док је имало шта да се
меље.

Вуновлачара

Вуновлачара Петра Пејчића

203

Вуновлачару је поседовао Петар Пејчић, коју је покретала
водена снага. Вуну на влачење су доносиле жене из целог Средњег
Висока, па чак и из Засковаца и Топлог Дола. Вуновлачару је
инсталирао неки мајстор из Бугарске.

Еликтрична централа и електрификација
О електрификацији Слободан Стојановић каже: „Гостуша је
имала струју још за време Бугара. Тројица угледних домаћина су 1943.
године електрифицирали један део села, јер је за толико у том
времену било и могућности. Вукадин Нинић, Драгослав Дамњановић и
Стојан Ћирић у Бугарској су купили динамомашину напона од 110 V и
пратећу опрему и допремили је у Гостушу. Монтирали су је на реци
испод куће Марићиних, где је била и сеоска стругара, па је објекат који
су тим поводом направили био подељен на две просторије у којима је
у једном делу, када је било мање воде, током вечери радила мини
електрана, преко дана воденица, а у време кишних јесени и преко
зиме када је Гостушица била издашнија водом, радила је и стругара.
Струју су имали имућнији људи у селу и служила је искључиво за
осветљење, а утрошак енергије се није мерио већ се наплаћивало
подједнако – ревене.
Доскора ова динамомашина се налазила у
подруму куће Бранислава Младеновића, у чијем је дворишту раније
била кућа Вукадина Нинића.

Ово је зграда прве мини хидроцентрале.
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Инсталирање и одржавање електране било је поверено Јовану
Тошићу, званом Загорац.
После рата ови људи су се одселили у Војводину, Стојан
Ћирић и Јован Тошић у Долово, Вукадин Нинић у Панчево, а
Драгољуб Дамњановић у Добановци. “
После њиховог одласка централа је престала са радом, а
Гостуша је добила електричну струју тек 1972. године. А о тој
електрификацији Слободан Стојановић каже: „Поједина домаћинства
су добро платила ту згоду, а поједина су прошла много јефтино. На
збору бирача је било усвојено да се учешће плаћа по четири процента
од оствареног дохотка или 13.000 динара по домаћинству. Наплата је
трајала три године. Ја сматрам да сам скупо платио ту благодет,
плаћао сам по 12.000 динара годишње, тако сам ја учествовао са
36.000 динара.“

Пилана – трвоњ
Na reci je radila i сеоска pilana (трвоњ) sve do 1966. godine.
Pilana je bila у svojinи sela. U пилани je radio Vojislav Kosti}, na
osnovu тога je i penzionisan. Sredstva od u~iwene usluge su
pripadala Mesnoj zajednici, koja je ostvarenу dobit usmeravala za
izgradwu drugih objekаta u selu ili za kupovinu nekih dobara od
zajedni~kog interesa. А до изградње пилане и када она није била у
погону, даске су сечене ручно. Обично би дебљи крај трупца, чија је
дужина између 3-4 метра, попели на зид или монтажну скелу висине
до 1,5 метар, а тањи део би подупрли са два искошена подупирача и
онда би посебном врстом тестере (у селу је називају трвоњ, трупач,
жага) секли. За овакав начин прављења дасака потребна су три добра
и јака радника. Један би се попео (најстручнији) на трупац, а остала
двојица би била испод њега и тако би по уцртаним линијама за
жељену дебљину дасака секли. Да би се на даске исекао један трупац
дужине 4 метра и дебљине 50 цм, потребно је неколико дана
целодневног рада. Даске су се углавном секле зими и у рано пролеће,
када још нема много пољопривредних радова. Дешавало се да у
селу у поменуто време истовремено ради више оваквих резница. Осим
од чамових трупаца, даске су се секле и од буковог, врбовог, јасеновог,
ораховог и других врста дрвета.
Потребно је да дрво има одговарајућу дебљину, да је право и
довољно дугачко и да је без грана и чворова. Није могло да се замисли
да једно домаћинство на својим залихама нема бар по неколико
комада дасака (за не дај боже – смртни случај).
После престанка рада пилане на воду, осамдесетих година,
Светислав Видановић је у свом дворишту саградио пилану на
електрични погон. А 2000. године Звонимир Митић из Завоја је одмах
испод цркве направио и пустио у погон пилану, која је радила неколико
година.
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Извори, ~esme и водовод
Sve dok se niсu izgradile seoske ~esme, a kasnije vodovod,
stanovnici sela Gostu{e su se snabdevali vodom na izvorima.
Potina mala se snabdevala vodom za pi}e sa izvora Big΄r i sa
izvora Масаленсћи кladenac.
Me{tani naseqa Dolci su se tako|e snabdevali sa овог
izvora kao i sa jednog izvora koji se povremeno pojavqivao na kraju
tog naseqa, a na obali potoka koji tu proti~e. Me{tani pored
zadruge, odnosno naseqe Stojins}i ven΄c i @ivini su se snabdevali
vodom sa izvora Jasen, a kada Jasen presu{i, snabdevali su se sa
Масаленског кladenca, kao i sa R΄sodarnika.

Масаленсћи кладенац
Mur|inci preko reke, gde je bilo igrali{te, takozvani „lug“, и
испод куће Шајтиних, али су долазили и на Масаленски кладенац.
Stanovnici Gorweg krajа sу се snabdevали vodom na Gorwој
~esmи, са извора који се налазио у дворишту фамилије К΄цини, a
imali su jo{ nekoliko alternativnih izvora.
Године 1964. мештани су уз помоћ Општине изградили две
чесме: једну у горњем крају, за коју је искоришћен извор из дворишта
К΄циних и изграђена чесма на Петријином зиду, и другу у доњем крају
села, на Стојинском венцу, за коју је вода доведена са извора
Р΄содарник.
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Овакво снабдевање пијаћом водом је трајало све до 1982.
године када је изграђен прави сеоски водовод. По предлогу Вукашина
Николића, каптиран је извор у месту званом Кукољ, а резервоар за
сакупљање воде капацитета тридесет хиљада литара изграђен је на
месту Попова гувна.

Најстарија чесма у селу –Горњокрајска чесма

Чесма на Петријин зид
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Стојинска чесма
Пошто је предлог усвојен, урађена је пројектна документација и
набављен грађевински и водоводни материјал, за шта је већи део
средстава одвојила Општина. У време градње водовода, председник
Месне заједнице је био Борисав Ранчић. Целокупном акцијом око
пројектовања и изградње водовода руководио је наставник Новко
Петровић, који је стручно и физички помагао мештанима и око
извођења радова на главном водоводу, али и по кућама. Радове је
изводио на добровољној бази.
Касније се испоставило да је капацитет извора Кукољ
недовољан, па је каптиран извор у Бигровиштима, који се налази
четири километра изнад села. За време ове акције председник Месне
заједнице био је Стеван Пејчић.

Задруга
Godine 1928. Dimitrije Petkovi} iz Lukawe stvorio je
mlekarsku zadrugu za Veliku Lukawu i Gostu{u. Zadruga je
prera|ivala mleko u sir, maslo i ka~kavaq i ove proizvode
izvozila na inostrano tr`i{te. Trgovci su bili ozloje|eni i nakon
2 do 3 godine ugu{ili zadrugu. Али, када је задругарска свест више
ојачала, поново је формирана Млекарска задруга у саставу
Земљорадничке задруге општег типа. 1)

________________________
1) Vuka{in Petrovi}, Velika Lukawa, izd. 1985. Ниш, стр.41.
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А о послератном оснивању задруге, Слободан Стојановић каже:
„После Другог светског рата, 1949. године, у Гостуши је основана
сеоска задруга, за чије оснивање су домаћинства, према свом
имовном стању, давала овце и јагњад без надокнаде, да би 1955.
године почела са радом. Ова задруга је у свом поседу имала и своје
производне и услужне погоне и радионице: пилану (трвоњ), на којој је
радио Војислав Костић, а повремено су радили и Борисав Ранчић и
Бранислав Илић; кројачку радионицу, која се налазила у данашњој
кући Маринка Пејчића, којом је руководио Драгољуб Милошевић, а
главни мајстор је био Часлав Крстић, из Велике Лукање, други мајстор
је био Васа Орешков, из Паклештице, а ја сам био ученик; столарску
радионицу, која се налазила у подруму данашње продавнице, у коме
се касније прерађивало млеко. У столарској радионици су радили
Василије Пешић и Благоје Војчић.
Благајник задруге је био ондашњи свештеник Веља, и све
уплате и исплате су ишле преко благајне.
Задруга је имала и управни одбор који је заседао у вечерњим
часовима, а радио је без надокнаде – волонтерски.
Године 1965. је формирана задруга „Кооперант“, на чије
инсистирање је промењен сортимент пшенице, па су уместо наше
сорте уведене „безостаја“ и „абаданце“. Нама ове сорте нису
одговарале због начина врше, док су селима која су почела да вршу
вршалицом одговарале јер су биле издашније од наше сорте.
Пре спајања и формирања задруге „Кооперант“, наша задруга
је имала 150 оваца, које је неко време чувао Јован Шајтин, па затим
Петар Крстић.
Целокупна имовина задруге је припојена
новоформираној задрузи. По спајању ових задруга откуп се вршио у
сваком селу, а роба је довожена и одвожена тракторима и камионима
као и сва откупљена стока, поврће, житарице и шумски плодови.“
U to vreme dr`ava je svojom agrarnom politikom uticala i
podsticala inteнzivno sto~arstvo, pa je zadruga „Kooperatnt“, koja
je delovala na tom podru~ju, a u saradwi sa Zavodom za
poqoprivredu, на више места на Старој планини instalirala
stanicе za osemewavawe i promenu rasnog sastava ovaca. Na{a
pramenka je kori{}ena kao podloga za novu rasu – merino ovcu. Taj
postupak je nazvan „merinizacija“, a radilo se na tome nekoliko
godina.
Нabavqenо је i dodeqenо pojedinim doma}instvima i
nekoliko krava rase „mantafonka“ i „simentalka“. Zadruga je
napravila i svoju farmu na podru~ju Рајне зимице, и у mlekarи
(baraци) na Vrtibogu је прерађивано млеко од задружних и приватних
оваца.
Pored mleka koje je mu`eno od zadru`nih ovaca, otkupqivao
se sav vi{ak mleka od me{tana. Mlekara je proizvodila velike
koli~ine ov~иjeg ka~kavaqa, a surutka je kori{}ena za
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prihrawivawe stotinak задружних sviwa, koje su u toku dana
наpasанe po vrtibo{koj visoravni.
Zadruga je nabavila i semenski kukuruz, takozvani „hibrid“,
семење вештачких трава i nekoliko нових sorti p{enice i ostalih
пољопривредних kultura.

Задружна зграда

Сеоска продавница и омладински дом. У подрумској просторији је
прерађивано млеко.
Зграда у којој се одувек налазила продавница била је у
власништву Стојана Ћирића, па је за потребе новоформиране задруге
откупљена за 92.000 динара.
У овој згради је била смештена задружна продавница која је
сtanovnike snabdevala raznom индустријском robom i otkupqivala
vi{ak poqoprivrednih proizvoda. Овде је још пре Другог светског
рата била продавница. По оснивању, земљорадничка задруга
„Гостуша“ је радила самостално до формирања zemqoradni~kе
zadrugе „Кооперант“. По формирању нове задруге, на нивоу Средњег
Висока, сва имовина гостушке задруге па и зграда продавнице прешла
је у власништво „Кооперанта“. Затим се ствара ПИК „Осми септембар“,
а после распада овог пољопривредно-индустријског комбината, поново
је оформљена задруга „Гостуша“.
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Док је ова, нова, задруга била активна, почело се са градњом
једног објекта који је био намењен за продавницу. Због познате
ситуације, остао је недовршен и тако стоји и дан–данас.
Продавница и даље ради под именом „Бабин зуб“ – Гостуша,
продавница бр. 4.
U prodavnici je дуго година radio Vuka{in Nikoli} – zv.
Brevene~ko, повремено Добросав Крстић – Биско. Milисав Kosti} –
Manda, Добросав Крстић – Bisko i Najden Nini} su bili slu`benici
u toj zadruzi. После одласка Вукашина Николића у пензију у
продавници је радио Јеленко Костић.
Продавница је за грађане Гостуше значила нешто више од
продавнице. У њој се пило, шалило, трговало и информисало о свим
догађајима у селу, граду, држави и свету. Радно време је било, како се
то данас популарно зове – клизно. Продавац је у раним јутарњим
часовима отварао да би се људи снабдели потребним намирницама и
пошто сви оду својим послом, продавац је затварао продавницу и
одлазио на своје имање. У вечерњим часовима, људи у повратку са
имања стрпљиво би чекали да продавац отвори, а дотле се „загревају“
и припремају тему за разговор.
Разговор би се понекад отегао и до поноћи, па се врло често
догађало да долазе деца и жене да дозивају родитеље и мужеве да
иду кући на вечеру. Овакво дозивање је често изазивало смех и шалу
од стране присутних, али и љутњу родитеља, мужева, која је често
пропраћена псовкама од стране оца или супруга и плача и клетве од
стране деце и жене.
Ако не би било места у продавници за све, један део грађана је
разговарао испред продавнице. Било је људи који су својим наступима
изазивали пажњу и били радо слушани, чак су и деца волела да
слушају њихове разговоре и шале.
У подруму ове зграде, у летњем периоду, прерађивало се
млеко у сир и качкаваљ. Док се израђивао качкаваљ, мајстор је био
Никола Живић. На преради млека у сир, неколико гидина је радио
Шпира Најдановић. После сезоне прераде млека, у јесењем периоду,
ова просторија је служила као магацин за ускладиштење откупљених
пољопривредних производа и шумских плодова. Најчешће је то био
овас, пасуљ, сунцокрет, шипурак, али је било и вуне и коже.
На спрату у једној малој просторији била је канцеларија Месне
заједнице,
већа просторија је била магацин Задруге, а касније је
пренамењена у омладински дом, где се омладина окупљала и
забављала, а повремено су је користили и старији када је било
потребно да се окупе ради неког договора, поготову у зимском периоду
када су долазили представници општине, или када је било гласања.
Лева подрумска просторија је била намењена за смештај стоке
у току откупа, или када је било принудне наплате пореза па се
принудно прикупљена стока у њему затварала.

211

На тераси продавнице су окачиване свеже коже ради сушења, а
шездесетих година за време првомајских празника и Ђурђевдана била
је препуна јагњећих кожа.
У кући Петра Николића, шездесетих година, у летњим
месецима прерађивано је млеко које је откупљивала, у то време,
конкурентска фирма Млекара из Пирота.
Децембра 1991. године „Агропродукт“ отвара у кући Василија
Петровића продавницу у којој је радио Слободан Стојановић. После
пропасти ове фирме у истој просторији наставља рад приватна фирма
и продавница ради још неколико година, а као продавац је радио Иван
Пејчић.

Превозна средства, машине, уређаји
Зa prevoz tereta po seoskom ataru su se koristile sanke, a
kolska zaprega je kоri{}ena samo u pravcu Велике Lukawe i Pirota .
Шездесетих година довезен је prvi traktor, koји su, пошто пут
није био проходан, dovezlи uz reku. Појава првог трактора кod
me{tana je izazvaла veliku radoznalost, pa ga je posmatrao veliki
broj деце и odraslih kako se „mu~i“ da savlada neravnine uz re~no
korito.
Autobus od Pirota do Velike Lukawe je po~eo da saobra}a
1964. godine, а nakon puwewa зavojske akumulacije po~eo da
saobra}a do mesta Reka, da bi 7.8.1990. po~eo da saobra}a do
Gostu{e, do mesta Rudnik. Аutobus je redovno saobra}ao sve do
odlaska Mom~ila Miti}a u penziju, koji je, bez obzira na vremenske
prilike, uvek redovno i bezбедно prevozio putnike iz svih okolnih
sela. Nakon wegovog odlaska u penziju, autobus je sve re|e saobra}ao
do Gostu{e, a понекада, поготову у зимским месецима, и више месеци
не саобраћа.

**
У Гостуши ни једно домаћинство није поседовало трактор, нити
пак неку другу машину. Тек после седамдесетих година почињу да се
појављују прве косачице, мотокултиватори и слично.
Божидар Вучић је 1980. године набавио вршалицу, која је
опслуживала само мештане који су поседовали имовину у Понору и
Чешти, а неку годину касније и трактор. Вукашин Потић је имао њиву у
Великој Лукањи, па је вршу обављао у Великој Лукањи задружном
вршалицом. Милева Николић је у неколико наврата снопове пшенице
превозила до Велике Лукање да би обавила вршу, а неколико година је
довожена вршалица у места Река и Тошина њива, где је ради врше
довозио своје жито и Александар Крстић.
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Ветрењаче су служиле за вејање – одвајање жита од плеве,
сламе и уродица. Поседовала су их имућнија домаћинства, а могле су
бити у власништву и више домаћинстава илу су даване на услугу уз
одређену накнаду.
Trijerи су били у приватном власништву, а поседовале su их
porodice Mandini, Ignаtovi и још неколико имућних домаћина. Они
су могли бити и сувласнички.
U Dowem kraju je bilo nekoliko pokrivenих kazanica, koje su
bile sme{tene blizu reke, a obi~no blizu vodenica. U kazanicama
su bili uzidani veliki bakarni kazani za pe~ewe rakije. Naknada za
uslugu pe~ewa rakije se napla}ivala u naturi, jedan litar po kazanu.
Казаница Vuka{inа Милошевића – Balkancа je bila ispod Potine
vodenice. Mandina kazanica je biла u vlasni{tvu Vaсилија Костића –
Mandinog i била је испод њихове куће, blizu doline. Јedna казаница
је радила kod vedenice blizu vunovla~are, koja je bila u vlasni{tvу
Петра Пејчића.
Me{tani gorweg dela sela su pekli rakiju у Станковој
казаници и na imawima po Sirmanicи, Roviwу i ostalim mestima gde
su bili instalirani kazani. Казанице и казани су могли бити и
сувласнички.
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X ДЕО
ЗАПАЖЕНЕ ЛИЧНОСТИ

Qudи познати по занату, по услугама које су пружали
мештанима или по особинама
^aslav
Nikoli}
(1934–1997.год.,Гостуша)bavio
se
drvodeqstvom, imao je {iva}u i {trika}u ma{inu, pa je поред
осталих послова шио и {trikao. Vr{io je popravku posu|a, obu}e,
pod{i{ivao, a bavio se i p~elarstvom.
Marinko Nikoli} (1920–1961. год., Гостуша) је пoznavao razne
zanate, a to su: izrada i popravka zapre`nih kola, kaca, buri}a,
brda, nabrdila, vretena, kudeqa, zidao objekte za stoku, куће, а у
току zimе je pravio ov~arske torbe od tele}e ko`e, opanke od
sviњske ko`e i popravqao gumene opanke.
Милутин Николић (1959. год., Гостуша) је био запажен у селу и
шире по својој интелигенцији. Наиме, иако слеп, обишао је целу
планину, знао је сваку кућу у селу и њене становнике и када је ко
рођен. Познавао је људе који су навраћали из суседних села и оне
који су службено посећивали село. Памтио је велики број регистарских
таблица и власнике који су аутомобилима долазили у село. Знао је
напамет календар од 1930. године прошлога века и који је дан у
датуму. Успешно барата мобилним телефоном и памти велики број
бројева мобилних и фиксних телефона .
У Земун је отишао 1967. године и тамо је завршио основну
школу за слепе у школи „Вељко Рамадановић“. Чита и пише на
Брајевом писму. Од 1977. до 1979. ишао је у средњу школу и изучавао
занат за израду картонске амбалаже. По завршетку ове школе, није
нашао запослење у овој струци и 1979. године се враћа у село и до
2000. године је боравио у Гостуши. Године 2000. одлази у Панчево у
дом за слепе и слабовиде „Збрињавање“, где и данас живи.
Vuka{in Poti} – Balkanac (1924. год., Гостуша) vr{io je
usluge prevoza od sela do grada, bio je dru`equbiv i због те
дружељuбивости у wegovу ku}у su наvra}ali zanatlije из других
села и општине, milicioneri i op{tinski slu`benici.
Du{an Cvetkovi} je bio „doktor -ortoped“, popravqao je
slomqene и ишчашене ruke i noge i bio je veoma cewen u Gostu{i, у
celom Sredwem Visoku, a i {ire.
Bo{ko Kamenovi} i wegova bra}a bavili su se kova~kim
zanatom i od toga su `iveli. Поткивали су коње.
Borivoje Ran~i} (1922. год., Гостуша) je u vi{e navrata bio u
seoskoj upravi i predsednik Mesne zajednice.
Milisav Kosti} (1927. год., Гостуша) je bio slu`benik
Гостушке задруге, затим „Kooperantа“, а касније у ПИК „Сточар“.
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Vuka{in Nikoli} – Brevene~ko je bio magacioner, tj.
prodavac u zadru`noj prodavnici i odatle je oti{ao u penziju.
Du{an Paunovi} – \ergo je bio trgovac kowima, kr~mio je
pi}e lokalnim u`ivaocima alkoholnih pi}a i putnicima
namernicima.
^aslav @ivi} je bio lokalni kroja~, ~uveni ^ala {najder.
Петар Пејчић – Pera pop nije imao dece, ali je dosta dece
pro{lo kroz wegov dom, kojој je pomagao da se и{koluju, ожене, удају.
Bio je markantna li~nost. Imao je vrlo napredne ideje, a mo`da je i
jedini me{tanin koji je u slobodno vreme ~itao kwige. Bio je
ugledan i napredan doma}in. Imao je vunovla~aru i na osnovu we je
sebi upla}ivao penzijski sta`. Imao je i vodenicu i najboqe ure|en
posed u selu. Prvi je zasadio borovu {umu i verovatno prvi
penzioner koji je na osnovu zanatstva oti{ao u пenziju.
Baba [una – [ulenska je bila lokalni „zubar“. Vrlo uspe{no
je zubarskim kle{tиma vadila zube, a ponekada je i raznim
prirodnim medikamentima zaustavqala bolove.
Kasnije je to
nastavio wen sin Blagoje.
[pira Najdanovi} – [ulens}i (1918. год., Гостуша)je bio
birov, poqak, вршио је штројење свиња, a у току лета је radio na
preradi mleka u seoskoj mlekari. U toku zimе je popravqao gumene
opanke. Волео је да се дружи.

Људи који су ради посла, службе и заната посећивали
Гостушу
U vreme када је radila zadruga „Kooperant“, у zadruzi je
slu`bovao agronom Drагoqub Zlatkovi}. Он је pored obavqawa
svog редовног posla, био zapa`en u selu i kao sakupqa~ narodnih
umotvorina i obi~ajа iz ovog kraja.
U Lukawi je bila ambulanta u kojoj je radio ^aslav Stani{i}
– ^ala bolni~ar, koji je poslom dolazio u selo. Bio je veoma cewen
od strane me{tana. Skoro da nema doma}instva u kome nije
intervenisao, pa je poznavao svakog stanovnika sela.
Selo su pose}ivali i {umari Stанимир
Панајотов i
Aлександар Момчиловић.
Selo su opslu`ivali po{tari Bora Каменовић и Lazaр
Ћирић i pozivar Dragutin Петровић, koji je radio u Mesnoj
kancelariji u Velikoj Lukawi.
Влада ваљавичар, из Студене код Ниша, долазио је ради
прикупљања вуненог платна за ваљање.
Занатлије из Завоја
Posle potapawa Zavoja do{li su i zanatlije iz Zavoja: сtolar
Milivoje, koji je imao stolarsku ma{inu koju je pokretao motor, a
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radња му je била у jednoj ku}i u Гorwem kraju sela, i кazanxija
Vuka{in Николић sa sinovima Milivojеm i Borom, који су радили у
помоћној просторији Вукашина Потића.

Људи који су заслужни да се о Гостуши чује даље од Пирота
Ова књига не би била потпуна ако се у њој не би нашла имена
људи који су, поред свог високог доприноса из науке, уметности,
спорта и осталог, прославили и своје место рођења и порекла
Гостушу. И оних који су поред свог презимена или за своје презиме
узели префикс Гостушки и тако широм земље и света прославили село
свог порекла. А то су Ристa Пешић Гостушки и његов син Драгутин
Гостушки.
Ристa Пешић Гостушки
Др Риста Пешић Гостушки рођен је у Гостуши 1881. године, а
умро у Београду 1965. године, лекар балнеолог, публициста. Завршио
седам разреда Гимназије у Пироту 1898. и осми разред са матуром у
Нишу, 1899. године. Уписао Правни факултет у Београду. Као
стипендиста Министарства народне привреде Србије учио немачки
језик у Вајлбургу, а затим уписао Шумарски факултет у Еберсвалдеу
(Немачка). Студије није окончао, вратио се у Србију и био писар
Шумске управе у Рашкој. Убрзо је напустио и службу и Србију и
започео студије на Медицинском факултету у Кијеву (Русија).
Дипломирао 1907. године. Вратио се у Србију и радио као срески
лекар у Брзој Паланци. Учесник је балканских и Првог светског рата.
Из Солуна је упућен на Корзику као лекар наших избеглица. По
завршетку рата и по повратку у земљу радио је као лекар у Београду и
имао је приватну ординацију у Врњачкој Бањи. Специјализовао је
болести срца. Објавио је следеће књиге:
- Дијета и исхрана код разних болести, Београд 1925.
- Здраво и болесно срце, Београд 1934.
-Лечење болести лековитим биљем Југославије, Београд
1935.
Др Риста Пешић Гостушки био је ожењен Милицом, сестром
пуковника Драгутина Димитријевића Аписа. Имали су два сина.
Александар (1921–1998) завршио Економски факулет, дуго година
живео у Аргентини. Умро и сахрањен у Београду. Драгутин (1923–1998)
завршио Музичку академију и Филозофски факултет у Београду,
„ходајућа енциклопедија“. Даринин и Ристин отац Живко крајем 19.
века продао је стоку и имање у Гостуши и у Новој Мали купио велико
имање од Турчина. Имао је три сина и три кћери. Само се Риста
школовао. Сава и Пеја су били трговци, у Новој Мали су имали
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продавницу бакалске робе и производили су и извозили сир и
качкаваљ у Грчку и Египат. Живко је имао механу.

Драгутин Гостушки
Драгутин Гостушки, син др Ристе
Пешића Гостушког, родио се у Београду 3.
јануара 1923. године, а умро 21. септембра
1998. године. Био је српски композитор и
музиколог.
Драгутин Гостушки, вративши се из НОБ-а, студирао је
композицију на Музичкој академији и историју уметности на
Филозофском факултету. Завршио је у рекордном року обе високе
школе са просечном оценом 9,80. Докторирао је чисту филозофију. На
позив проф. Петра Коњовића од 1951. ради у Музиколошком институту
у Београду. 1)

***
Септембра месеца 1994. године, Гостушки је ради доделе
Јавног признања од стране Општине посетио Пирот, и после 25
година поново крочио у Гостушу, родно село свога оца Ристе. Овај
догађај новинар Зоран Панић је овако забележио.
До Гостуше смо се одвезли „ладом нивом“ и успут
коментарисали пределе који остају иза нас. На првој кривини иза
Копривштичког крста шофер Чеда мало застаје. Пред очима нам је
копривштичко, лукањско, завојско и гостушко поље, а тамо негде у
прозирној сумаглици – Миџор. „Када год је имао прилике, отац ми је
говорио: „Синко, ми смо са Миџора“. Сада сам коначно видео где се тај
врх налази“, прича Гостушки, успут се распитујући како се може доћи
до Миџора. Неколико стотина метара даље пут нас води кроз малу
колонију – насеље које је настало потапањем Велике Лукање. Лепо
покошене ливаде, пуно зеленила, ту и тамо зелени се кукуруз, а крај
пута понека крава пасе.
– А где су овце? Зашто нема оваца? – пита Гостушки и
наставља: – Знам, нема ко да их чува, млади су отишли у град, а
старци то не могу! Штета!
На тренутак се заустављамо крај Белског моста, на корак до
језера.
_______________________
1)

Бобан Митић, Наши по белом свету, Народна библиотека Пирот, 1991, стр. 22-26
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– Чујем да има доста риба. Обећали ми да ћу да пецам, где су
рибари? Зашто их нема?
Мирну и кристално зелену воду повремено затресе по која
дивља патка. И то је све. Тихо је свуда око нас.
Исту атмосферу успаваног краја затичемо у Гостуши. Нигде
живе душе. Задржавамо се кратко, петнаестак минута.
– Па овде је све исто, као пре 25 година када сам овде био.
Ништа се није променило. Куће само што нису пале, нико их не
обнавља. Живот је исти као пре 100 година. За све ово кривим младе
људе који су напустили село и оставили старце без помоћи –примећује
Гостушки.
На повратку за Пирот причамо о породичној лози, признању,
обнављању чврстих веза са нашим градом...
– Ово признање мене не може да врати у Пирот јер сам овде
био само једном и то два дана, али свакако се осећам везаним за овај
крај, биолошки јер ми је отац одавде –прича Гостушки. – Што се тиче
признања, не знам шта да кажем о томе. Не знам да ли сам посебно
заслужан за овај крај. У то нисам потпуно убеђен, али је сигурно да
сам сада спознао једну чудну ствар коју сам био занемарио – да је
важно што сам ја делимично Пироћанац. Да нисам то, вероватно ову
награду не бих ни добио.
Драган Ћирић
Драган Ћирић рођен је у Јакову 15.9.1974. године, од оца
Милета Ћирића из Гостуше и мајке Снежане из Беле.
Прву лопту, коју му је купио деда Петар, заиграо је када је као
дечак долазио у село. Каријеру је започео у родном Јакову, селу
надомак Београда. У ФК Партизан је стигао као јуниор. За први тим
ı„црно белих“ наступао је шест сезона (1992–1997. и 2004–2005).
Припада генерацији која је под вођством Љубише Тумбаковића
освојила четири шампионске титуле (1993,1994,1996,1997) и један Куп
Југославије (1994). Репрезентативац СЦГ и интернационалац.
У наставку каријере игра за Барселону (1997–1999), атински
АЕК (1999–2000) и шпански Ваљадолин
(2001–2004).
Поново се враћа у матични ФК
Партизан и осваја још једну шампионску
титулу (2005).
Играо је за све репрезентативне
селекције, а за најбољи сениорски тим
Југославије одиграо је само четири меча.
Дебитова је новембра 1995. године у
пријатељском мечу против ЕЛ Салвадора
(4:1), а последњи сусрет играо је у
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квалификационој утакмици за СП 1998. године против Шпаније (1:1) у
Београду.
Воли место рођења својих родитеља и редовно га посећује.2)
Александар – Саша Тошић
Александар – Саша Тошић, оснивач удружења за заштиту
Старе планине „Вртибог“, рођен је
19.9.1973. г. од оца Радована и мајке
Новке у Земуну, који су пореклом из
Гостуше. Александар је од најранијег
детињства често долазио у Гостушу и
уз свог деду Часлава заволео је ово
село и његову околину. Толико га је
заволео да је често долазио и борави
у њему, да би 6.5.2005. г. за место
сталног боравка пријавио Гостушу и
извадио лична документа са новом
адресом становања. Он је вероватно
једини који се за последњих сто
гидина доселио и пријавио за стално место боравка Гостушу, па самим
тим обезбедио место у овој монографији.
Овим необичним поступком, код мештана је изазвао различита
тумачења, јер овако нешто необично нико није могао да разуме. Он се
није обазирао на прекоре мештана и оцене исправности његовог
поступка, јер је гравитација Старе планине надјачала гравитацију
сремске равнице. Ово је вероватно јединствен случај да се неко са
асфалта врати у неурбану средину. Саша је путовао и боравио у
разним земљама Европе, али ни богате скандинавске земље нису
могле да замене Стару планину и његову дедовину.
Из љубави према Старој планини, одлучује се да оснује
удружење љубитеља Старе планине „Вртибог“, како би се лакше
борио за заштиту и очување природне лепоте Старе планине, а самим
тим и привукао велики број истинских љубитеља природе. А поводом
тога, намерава да са својим члановима и пријатељима друштва
предузме разне активности како би име и лепоту Старе планине
презентовао широм Европе. Захваљујући њему снимљено је неколико
документарних филмова и објављено на десетине чланака у разним
дневним и недељним листовима, што је допринело да се за Гостушу и
Стару планину чује даље од Пиротског округа.

________________________

2)

Подаци преузети са интернета.
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XI ДЕО
ИСТОРИЈСКА ПРОШЛОСТ ВИСОКА И ГОСТУШЕ
„...Висок је, као што му име казује, планински крај. Народ више
живи од стоке него од пољских радова. Ова област величине 582 км²
налази се на обронцима Старе планине и захвата цео слив реке
Височице. Дели се на Горњи и Средњи Висок.
Староседеоци Висока, пре римског освајања, били су Трачани,
сточарска племена. Почетком првог века, у доба римског цара
Октавијана Августа (од 31. године пне. до 14. године) Римљани су
коначно освојили цело Балканско полуострво, па и Висок. Све освојене
земље поделили су на провинције. Источни и југоисточни део
данашње Србије ушли су у састав Мезије. Римљани су све провинције
повезали добрим путевима да би брзо упутили војску када је то
потребно и да би опљачкану робу лакше превезли у Рим. Најзначајнији
пут ишао је од Београда, преко Ниша и Пирота до Цариграда. 1)
О боравку Римљана у Високу сведоче археолошка ископавања;
називи неких места, као што су: Бислава, Корнетул и др. И стари
латински (римски) путеви.
Римска владавина трајала је до 5. века. Западни део Римског
царства уништила су варварска племена (Германи) 476. године, а
источни део, под именом Византија, одржао се до 1453. године, када
су Турци заузели Цариград.
Јужни Словени су крајем шестог и почетком седмог века
прешли Дунав и населили већи део Балканског полуострва, па и Висок.
У источном делу Балкана, у деветом веку, Срби и Бугари су имали
феудалне државе. Бугари су у то време организовали честе нападе на
српске земље са циљем да их освоје. Пиротски крај је увек био први на
удару.2)
Једна легенда каже да су српску војску, под командом Стефана
Душана, после победе над Бугарима код Велбужда 1330. године,
Височани срдачно дочекали, нахранили и напојили.
Србија је у доба цара Душана (1331–1335) постала најмоћнија
држава, моћнија од Бугарске, Византије и Млетачке Републике. После
распада српске државе, у доба Уроша „Нејаког“, Висок је припао кнезу
Лазару. „Град Пирот...беше источна капија српске државе.“
Највеће зло за Височане и цео српски народ било је
петовековно ропство под турском влашћу. Читав век је прошао од
првих турских освајања (битка на Марици 1371, на Косову 1389) до
коначног пада Смедерева 1459. године. У том периоду Турци су више
пута освајали, а Срби ослобађали пиротски крај. Почетком 15. века
Висок је припадао деспоту Стевану Лазаревићу „... јер по уговору од

_______________________
1)
2)

Иван Тошић, Школа Велика Лукања, стр. 18.
Исто, стр. 197.
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1413. године султан Мухамед враћа деспоту Стевану све крајеве до
близу Софије.“ Коначно 1455. године почела је окупација Пирота и
Висока и трајала је до 1877. године. Турци су покореном становништву
– раји наметнули многе обавезе: десетак, харач, кулук, а најтежа је
обавеза била данак у крви. Освојене земље Турци су поделили на
пашалуке, санџаке и нахије. Висок је припадао Нишком пашалуку, а
Пиротској кази. „Од 1761. до 1878. године у Пироту је била столица
нишавског митрополита. Епархија се звала Нишавска епархија Горње
Мезије.“3)
Живот Височана у ропству под Турцима
и борба за ослобођење
@ivot ovih quдi, kao i ostalih na{ih naroda u ropstvu pod
Turcima, bio je vrlo te`ak. Seqaci su morali da dobar deo svojih
prihoda daju u vidu raznih danaka i poreza. Po pri~awu, oni su svi
morali da desetinu svog snopqa doteraju na jedno odre|eno mesto
gde je obavqana vr{idba. Tek kada bi se za agu obezbedio taj kobni
desetak, seqaci su imali prava da idu za ostalo snopqe i da
obezbede ishranu za sebe. Jedna priчica mo`e da nam baci svetlo na
bli`e odnose izme|u seqaka i age. Za vreme vr{idbe, dok je aga
spavao nedaleko od vr{a~a, i dok mu je birov – „aza“ ~uvao hlad,
seqaci su i po pola izvr{enog posakrivali, a „aza“, kome je
verovao, i sam je u tome u~estvovao. Wegova `ena, po preтhodnom
dogovoru, davala je uputstva kada i kako je najzgodnije da se {to
vi{e sakrije od age. De{avalo se da aga primeti, da ima mnogo mawe
p{enice, i tada je „aza“ imao grdne muke dok ga ubedi da je zaista
toliko ovr{eno. Kada je ve} narodu bilo dozlogrdilo, Stara
пlanina se ispunila hajducima. Oni su se prikupqali u naro~ite
dru`ine и svakom zgodnom prilikom slo`no napadali hara~lije i
ostale Turke izelice.
Oduzimali su im prikupqeni hara~ i oteto blago pa ga
potajno vra}ali narodu.
Vo|a jedne takve hajdu~ke dru`ine bio je Stojan Koqiba{a, iz
Zavoja. Wega su Turci tako nazvali zbog toga {to je bio vrlo
nemilostiv prema wima. Wemu nije mogao da izmakne ni jedan
hara~lija i otmi~ar za koga bi doznao. To je naro~ito lepo opisao
]ira Ran~i}, poreklom iz Velike Lukawe, u pri~i „He}im Tane“. Evo
jednog detaqa iz ove pri~e.
„Jednog dana do|u hara~lije u Gostu{u, pod Starom пlaninom.
Seoski kmet ih do~eka s narodom i lepo ugostio. Selo je veliko и
prili~no imu}no, pa se Turcima neobi~no svi|alo i ostali su du`e
nego {to su mislиli. Koqiba{a, ~im je saznao za wih, spremio se da
ih pri wihovom prolasku za Dojkince do~eka sa dru`inom daleko od
sela.

_____________________
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Kada je video da ih jo{ nema, on se pobojao da se nisu
predomislili и skrenuli drugim putem. Zato se kradom uputio selu,
da vidi {ta je u pitawu. Po{to je saznao za samo wihovo orgijawe,
zbog koga su se toliko zadr`ali, nije se mogao savladati da ih
sa~eka u ve} spremqenoj zasedi, veћ odlu~i da ih tu, u selu, napadne
i poubija. Zato po{aqe glasnike knezu s porukom da se on sa svojom
decom blagovremeno skloni iz ku}e. Vide}i na {ta sve ovo mo`e
iza}и, knez, koji je bio veoma razborit i trezven ~ovek, zamoli
Koqiba{u da nipo{to ne u~ini {to je naumio. To bi bila propast za
celo selo, jer bi Turci onda lako mogli da prokquve potajnu vezu.
Muke je imao dok ga je odvratio. Toliko je ovaj plahoviti hajduk bio
nestrpqiv u svom obra~unavawu s Turcima. Tek tre}eg dana po ovome
Turci se jedva nakane и sa prikupqenim hara~em po|u za Dojkince.
Koqiba{a, koji ih je kao na iglama ~ekao, brzo je sa
dru`inom zauzeo zgodnu busiju kraj puta. Wih je bilo malo, a Turaka
mnogo. Trebalo je biti vrlo oprezan. Kada su Turci nai{li, Srbi su
slo`no opalili plotun. Palo je desetinu Turaka. И dok se ostali
nisu pribrali od iznena|ewa, Srbi su opalili jo{ jedared, te su
pali jo{ toliko. Zatim su isukali jatagane i poleteli iz zasede.
Nastala je quta borba. Tukli su se prsa u prsa... Naposletku su Turci
popustili и nagnali u bekstvo, a Srbi su potegli za wima. Dugo su ih
jurili kroz gustu {umu, kojom je onda bio pokriven ceo ovaj kraj, dok
ih nisu sustigli i ve{to opkolili na jednom uzvi{enom proplanku.
Otpo~ela je quta borba na `ivot i smrt. I u toj su borbi Srbi
nadvladali Turke и saterali ih u jedno mo~varno i barovito
zemqi{te. Tu su ih sve isekli i pobili, te se sva voda zarumenila
od silne krvi. Od tada su ovo zemqi{te qudи nazvali Krvave бare.
Tako se ono i danas zove. To je bilo nekoliko godina pre oslobo|ewа
od Turaka 1877. godine. Iz tog vremena sa~uvana je i poznata pesma u
ovom kraju:
„Planino, Stara пlanino,
dosta sam po tebÄ Äodio,
hajdu~ke ~ete vodio
и mnoge majke ucvilio “
koja se pripisuje hajduk Stojanu.“
Sa neskrivenom `eqom za slobodu i velikim odu{evqewem
pra}ene su borbe srpskog naroda za oslobo|ewe od Turaka. Kada je
u{la у рат Rusija 1876. godine, narod je obuzela neizmerna radost.
Izme|u Rusa i Turaka razvila se borba kod Plevena i Sofije gde su
Turci stra{no bili potu~eni. Decembra meseca 1877. godine
oslobo|en je ~itav ovaj kraj od Turaka, a jedan od u~esnika u ovoj
borbi za oslobo|ewe bio je To{a Man~i}. 4)
______________________________________
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„Турци су настојали да што више хришћана прихвати њихову
веру – ислам. Тешке обавезе и исламизација приморале су многе
Височане да напусте домове и оду у шуму, у хајдуке.
Стара планина је увек била пуна хајдука, од Ђурђевдана до
Митровдана. Зиме су проводили код својих пријатеља – јатака.
Поменућемо само најпознатије хајдуке: Новак или Караљук,
Стојан и његова кћи Милка из Ореовице; Петко, Цветан, Рула и Баја
Илија из Завоја и Златко, Нона из Копривштице.
Хајдуци су били први борци за ослобођење од Турака.
Најчешће су нападали Турке харачлије и део отетог плена враћали
народу. Једном приликом, после пљачке и тродневног оргијања у
Гостуши, харачлије су са богатим пленом кренули за Бугарску. Хајдук
Стојан са својом дружином дочекао их је у заседи и напао. „Отпоче
љута борба на живот и смрт.5) И у тој борби Срби надвладаше Турке и
сатераше их у једно мочварно и баровито земљиште. Ту их све
исекоше и побише те се сва вода зарумени од силне крви... Отада ово
земљиште прозваше Крваве баре. Тако се оно и сада зове“.6)
Почетком 19. века Срби су у време Првог (1804 – 1813) и Другог
(1815) устанка повели борбу за ослобођење од Турака и за стварање
националне државе.
Историјски извори потврђују да су Пироћанци (и Височани), као
добровољци, учествовали у остваривању ових циљева. Као вође
добровољаца познати су Мита и Маринко. „14. фебруара 1813. г.
Карађорђе наређује Маринку да скупи бећара (војника) што више
може...и да га извештава о свему новом што чује.“
Десет дана касније Карађорђе је одговорио Маринку да је
примио вести које су послате 5. марта 1813. године, а 7. априла
Карађорђе је наредио „...да се Маринку да команда у резерви. “
После стварања Кнежевине Србије положај Срба у
неослобођеним крајевима се погоршао. Они који нису хтели, ни могли
да плаћају многе обавезе и да трпе турске зулуме, подизали су буне и
устанке или бежали у слободну Србију.
Године 1835. побунило се 12 нишких села и о последицама
буне обавестили кнеза Милоша Обреновића. „... 300 човека бемо,
остаде 100 човека, сва села пуста останула, ништа није останало,
овце откараше, говеда откараше, вино источише, жито отнесоше, децу
посекоше, руке на децу оцекоше, уши оцекоше... сиротиња цвили и
пишти до бога се чује. “
У Високу је положај раје био све тежи. Повећане су дотадашње
и уведене нове обавезе: трошарина, мостарина, скеларина и др. Због
оваквог стања почетком 1836. године у Кнежевину Србију, у Књажевац
________________________________________
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и околину, побегло је близу 1000 Пироћанаца. Организатор ове буне је
Хаџи-Неша Филиповић. Кнез Милош Обреновић и његови министри
уместо да им пруже помоћ, већи део бегунаца вратили су у Турску.
Вратио се и Хаџи-Неша. Само две недеље касније дошло је до нове
буне. У овој, као и у другим бунама, учествовали су и многи Височани.
„24. маја 1836. године осване у Пироту 800 људи...отвори се бој по
сокацима... Височани су најенергичнији били.“ Буна је завршена
споразумом. Именован је нови турски старешина и постављен нови
владика.
Почетком августа 1836. године подигнута је нова буна.
Незадовољни Височани окупили су се код Темачког манастира и преко
Нишора и Градашнице напали Турке у Пироту. Побуњеници, које је
предводио сељак Цветко, били су приморани да се повуку. Буна је
сурово угушена.7) Цветко је по наређењу кнеза Милоша затворен, а
касније и убијен.
И овај пример показује како је кнез Милош Обреновић жртвовао
многе Србе да би се додворавао Турцима.
Борбе против Турака Височани су наставили и у време
ослободилачких ратова (1876-1877).
О приликама у Високу уочи ових ратова сведочи Ђорђе
Игњатовић, учитељ и свештеник топлодолски.
„Бес и зверство Турака превршило је сваку зверску напаст...
живот је народу био већ несносан. Ниоткуда помоћи се није очекивало
до од слободне Кнежевине... Почетак рата са Србијом 20. јуна (1876.
године) беше већ превазишло меру, патње народа цепаху ми срце,
жудња за слободом беше у мени толико распламсала да сам 29. јуна
морао да се приближим и посматрам окршај код Темске, одакле се
увече српска војска натраг помаче...
Одмах сутрадан 30. јуна са дванаесторицом мојих сељака одем
у Каменицу (село Књажевачко), узмем 40 пушака дугачких кремењача,
10 пиштоља са по 10 туцета барута и пошаљем мојим сељанима...Но
чувени зликовац и тиранин арнаут Ђорин чује за ово. Скупи 500-600
које низама, које башибозука и крене на нас, а ја га са сељанима и 10
добровољаца сачекам изнад села Засковци 11. јула и ту отпочнемо
под мојом командом бој, који је пола дана трајао. Но узалудна је била
срчаност мојих сељана, моје храбрење и храброст добровољаца. Ми
смо морали да подлегнемо шест пута јачој сили, бољем оружју и
муницији. Они нас надбише и село Засковци упалише.“8)
Добровољци су отишли, а сви мештани Топлог Дола избегли су
у планину у збегове. И Топли До је спаљен. „Од 64 куће остало је само
3 куће; све остало, као куће, кошаре, стаје и амбари, све је претворено
у пепео...Нигде дрвцета живог! Све изгорело...сва мука наша, сав труд
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наш, сва тековина наша, претворена је у пепео. Кућа над подрумом
плочом покривена, амбар са житом над подрумом, такође плочом
покривен, 2 штале са самалуком, две кошаре, механа с бакалницом и
подрумом, жито, масло, сир, судови са пићем, 700 ока вуне, 270 оваца,
85 коза, 63 грла говеда, 7 јарма волова, 7 коња, 12 крмача, 40
кошница, гуске, кокоши, каце са сиром и маслом, покућанство, черге,
пређа и шта ти још знам – све то опљачкано и погорено.“ Сличну
судбину доживела су и друга села Висока, па и Лукања.
Овај рат, вођен 1876. године, у коме су Височани учествовали
као добровољци у српској војсци, завршен је неуспехом.
Борбе за ослобођење од Турака настављене су 1877. године.
Турске снаге, помогнуте од Албанаца, биле су знатно бројније. Српска
војска успешно је напредовала.
Опкољен је Ниш (20. децембра), заузета Бабина глава и превој
Свети Никола на Старој планини, ослобођене Бела Паланка (24.
децембра) и Куршумлија (25. децембра). После вишедневних борби
код Нишора и на Будин-делу турска војска је 28. децембра напустила
Пирот. „Јединице Шумадијског и Тимочког корпуса ушле су у Пирот из
два правца, а становништво их је одушевљено дочекало. “ Тако су
после 422 године ропства Пирот и цео Висок ослобођени од Турака.
Турци су височка села напустили у току лета отимајући крупну и ситну
стоку и све оно што су могли понети.
Када су јединице српске војске, под командом генерала
Хорватовића и капетана Карановића заузеле положаје код Нишора,
становници Лукање и других околних села бринули су о припремању
хране и пића за војнике. Јован Гручовски, кмет лукањски, и Тоша
Пешић били су задужени за прикупљање, припремање и превоз хране.
Одмах после повлачења турске војске из Пирота, у свим селима
Висока организована су славља. Приређивани су заједнички ручкови,
играло се, певало, славило до касно у ноћ.
Ђорђе Игњатовић, у време ослобођења свештеник пиротски,
овако је описао дан ослобођења од Турака:
„16. децембра Пирот се ослободи...цео народ беше изашао
испод вароши до места Могиле, где пресрете браћу ослободитеље –
војску српску са ђенералом Хорватовићем.9)
Пред народом беше владика Јевстатије са свештенством, који
када се приближи ђенерал са ађутантима на десетак корачаја,
изговори ове фаталне речи: „Ми је Б΄лгарети пиротски благодариме на
српското оружје, којето ни днес освободи од петовековното ропство.“
Ове речи казују да је владика прижељкивао да се пиротски крај
_______________________________
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присаједини Бугарској. Убрзо после ових догађаја владика је протеран
у Бугарску.
На Берлинском конгресу 1878. године Србији је призната
независност и територијално проширење:
Пиротски, Нишки, Топлички и Врањски округ присаједињени су
Србији.“ 10)
Тада је формиран срез Височки који је у свом саставу имао 22
села, 1402 дома, мушких 5.400, женских 5.058 или 10.458 душа, 23
мушкарца који читају и 2.172 пореске главе.
Гостуша је тада имала 95 домова, 783 становника и 164 пореса
обвезника. 11)
Краљевим указом од 5. јануара 1887. године Височки срез
припојен је срезу Нишавском. Тако је престао да постоји после пуних 9
година срез Височки.12)

Posle oslobo|ewa od Turaka
Oslobodiv{i se od turskog jarma i zuluma, narod je po~eo da
`ivi mirnim, mnogo boqim i lep{im `ivotom. Izabran je i seoski
odbor, a op{tina je bila u Zavoju. Prvi predsednik posle
oslobo|ewa bio je Pera Stoj}in. Kasnije on je bio biran i za
narodnog poslanika. Posle nekoliko godina on je pobegao sa jednom
devojkom preko granice, napustiv{i svoj predsedni~ki polo`aj.
Gostu{a je u to vreme bila veoma bogata. Zato su se sva okolna sela
odavde snabdevala prehrambenim artiklima, naro~ito p{enicom.
Posle oslobo|ewa, a naro~ito od podizawa `elezni~ke pruge 1882.
godine kada je po~ela da prodire industrijska proizvodwa iz
Austrije и iz drugih zemaqa, kada je novac po~eo da igra sve va`niju
ulogu, qudи su po~eli da odlaze u pe~albu u Vla{ku i Bugarsku, a
1900. godine i u Ameriku. Tamo su oti{li: To{i} Milo{, Krsti}
Jordan i drуgi. Ti su se qudи zadr`ali u Americi oko pet godina. U
тu|ini su patili и `ivot im je bio gori nego {to je bio ovamo. Zato
su bili prinu|eni da se posle nekoliko godina vrate u svoju
domovinu. 13)
Године 1885. 2. новембра објављен је рат sa Bugarima који је
трајао тек две недеље, zahvatio je i Gostu{u. Bugari su u{li u selo i
zadr`ali se vrlo malo. Umesto da krene energiчno i maksimalnom
brzinom, srpska vojska lagano je napredovala do сливничких
utvrђeњa, gde se razvila najveћa bitka rata od 5. do 7. novembra.
________________________________
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Bitka je taktiчki zavrшena nereшeno, jer su se obe vojske
povukle, ali je strateшki zavrшena srpskim porazom, poшto se
demoralisana vojska povukla na srpsku teritoriju, a bugarska brzo
oporavila i preшla u nastupaњe.
Usled sve veћe brojne nadmoћnosti Bugara, koji su dovlaчili
vojsku iz Rumelije, srpska vojska se povukla do visova iznad Pirota,
prepuшtajuћu sam grad bugarskoj vojsci.
Srpska Timoчka vojska opsela je Видин, ali ga nije zauzela.
Na zahtev Аустроугарске, bugarska vojska je obustavila napredovaњe,
a primirje je stupilo na snagu 16. новембра, praktiчno pre nego шto
je ozbiљan rat i poчeo. U trenutku prekida neprijateљstava,
bugarska vojska je na glavnom ratiшtu nadmaшivala brojem srpsku u
odnosu 3:1. 14)
БАЛКАНСКИ РАТОВИ, ПРВИ И ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Балкански ратови и Први светски рат
Балкански ратови завршени су поразом Турске, односно
Бугарске. Још се оружје није „охладило“, а почео је још страшнији,
Први светски рат.
Аустроугарска и Немачка су желеле нову поделу света и
уништење Србије.
Српска војска је 1914. године у биткама на Церу и Колубари
поразила аустроугарску војску. Године 1915. војном савезу
Аустроугарске и Немачке приступила је и Бугарска. По одлуци српске
врховне команде војска се крајем 1915. године, преко Албаније,
повукла на обалу Јадранског мора, затим на грчко острво Крф, а онда
на Солунски фронт. Србија је привремено окупирана и подељена.
Непријатељи су јасно исказали свој план: „Србија мора бити
уништена....Србија мора сасвим да нестане“, заповедао је
аустроугарски цар Фрањо Јосиф I; „Србија мора бити избрисана с
политичке карте“ – заклињао се бугарски цар Фердинанд I. После
окупације Србије, Бугари су добили округе: Пожаревачки, Неготински,
Зајечарски, Ћупријски, Нишки и Врањски (у чијем саставу је био15) и
Пиротски срез). После 30 година Бугари су поново заузели и сва села
Висока и завели терор и пљачку, а крајњи циљ био је бугаризација.
Поред војске стигли су и бугарски службеници, свештеници, учитељи.
________________________________
14)
15)

Скинуто са интернета
Иван Тошић, Школа у Вел. Лукањи 1840-1988, стр.81.
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Забрањена је употреба српског језика и писма. Уџбеници,
књигe, мапе и друга учила на српском језику су одузети и спаљени.
Бугарски језик је постао званичан.
Презимена ученика су бугаризована. „Славе су биле
забрањене, новорођена деца могла су добити само бугарска имена, а
била је забрањена и српска ношња, посебно шајкаче.“
У школама настава је организована на бугарском језику. Књиге
и новине су штампане на бугарском језику. Чинило се све да се покаже
да ови крајеви нису окупирани него „ослобођени“ и да је становништво
бугарско. Школе у Великој Лукањи и Завоју у време Првог светског
рата нису радиле.
О резултатима бугаризације сведочи Извештај војног
генералног гувернера од 20. новембра 1916. године. „Становништво у
овом делу бивше Србије...у својој већини сматра се српским.“ За
Пирот и околину у истом Извештају пише: „Становништво
округа...осећа се правим Србима, живи са српским осећањима и
стрпљиво очекује успостављање српске краљевине.“
Због оваквих „успеха“ издато је наређење: „Све војнике од 18
до 50 година старости, који су служили у српској војсци, све официре,
бивше учитеље, свештенике, новинаре, бивше посланике, војне
чиновнике и сва сумњива лица треба похватати и интернирати.“
Већина интернираних је убијена.
Године 1917. у Великој Лукањи, Гостуши, Завоју и другим
местима извршен је попис свих мушкараца од 18 до 50 година
старости ради регрутације и упућивања у бугарске јединице. Део
регрутованих послат је у Бугарску на принудни рад. Они су више били
гладни него сити, а свакодневно су обављали тешке физичке послове.
Многи од њих нису се вратили својим кућама.
О бруталним, нељудским поступцима Бугара у окупираној
Великој Лукањи сведочи и др Илија П. Николић, књижевни историчар:
„Моја мајка Влаја, млада, бистра планинка, живела је...у Великој
Лукањи, окупираној од Бугара, у кући и породици свога супруга.
Потказана од бугарских доушника да је у прошлом рату сакривала
оружје српске војске, била је кућа претресена.
При упаду једне бугарске казнене експедиције у њен дом,
бугарски војници су опазили на војничком сандуку три звездице,
почели16) да туку све укућане. У том тренутку разјарени бугарски
официр, који је водио ту чету, у свом бесу зграбио је из њеног наручја
једногодишњег јој сина Душана и бацио га кроз прозор (срећом, пао је
на стајњак и остао жив!), а њу је пред свима скинуо до гола и корбачем
тако жестоко ишибао да је, сва крвава и онесвешћена, пала крај
огњишта.

______________________
16)

Исто, стр.82.
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По одласку Бугара, њен свекар, а мој деда Илија (Лила), по
коме сам ја крштен, заклао је одмах овцу јаловицу и сировом кожом
њеном обавио помодрело тело моје мајке, држећи је после данима
тако, те ју је тиме спасао смрти.“
Они који нису хтели ни могли да трпе насиље, пљачке,
убијања, стварали су комитске чете и започињали борбу за
ослобођење земље.
Једној таквој чети припадао је и поп Раша, лукањско-гостушки
свештеник. Ова комитска чета у атару Великолукањске општине није
организовала оружане акције. Ускоро је дошао крај мукама и патњама.
После пробоја Солунског фронта 1918. године ослобођена је
цела Србија. Први светски рат је завршен капитулацијом Бугарске и
Немачке и распадом Аустроугарске. Многи војници се нису вратили
својим кућама.
Од 1912. до 1920. године из Великолукањске општине погинуло
је или умрло од последица рата 288 војника-бесмртника, и то: из
Велике Лукање 36, Гостуше 70, Беле 17, Паклештице 42, Мале Лукање
14, Завоја 63, Покровеника 31 и Копривштице 15. 17)

______________________
17)

Исто, стр.84,85.
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Гостушани који су погинули или умрли од последица рата од
1912. до 1920. године 18)
Ред.
број

Име и презиме

Пог.
или
умро

Ред.
број

Име и презиме

Пог.
или
умро

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Пејча Мадић
Јеленко Ћирић
Величко Д. Вучић
Драгутин Нинић
Петар Ћ. Манић
Момир Манић
Владимир Стојановић
Коста Јовановић
Стојан Костић
Милан Милошевић
Мита Ј. Стојановић
Наца Ј. Стојановић
Јеленко Стојановић
Александар Стојановић
Ранча Ј. Стојановић
Јован Ђ. Крстић
Риста М. Нешић
Драгутин Ћ. Стојановић
Недељко Голубовић
Јован М. Нешић
Љубомир Ј. Петровић
Илија Манојловић
Пана Ранчић
Тодор Ј. Станковић
Џуна Петровић
Јован Влатковић
Мана Влатковић
Џуна Ћирић
Петар М. Влатковић
Саво М. Влатковић
Душан Н. Јовановић
Радисав Божиловић
Андреја Живковић
Ђорђе А. Манчић
Сава Јовановић

1918.
1913.
1914.
1914.
1918.
1915.
1914.
1914.
1917.
1914.
1914.
1914.
1918.
1917.
1920.
1914.
1914.
1914.
1916.
1915.
1912.
1912.
1915.
1912.
1912.
1915.
1915.
1912.
1912.
1912.
1914.
1914.
1912.
1914.
1914.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
57.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Пана Манић
Ћира П. Витковић
Милан Ј. Влатковић
Сотир Петровић
Милутин С. Петровић
Таса Манчић
Величко Ј. Најдановић
Драгутин Ђ. Најдановић
Ваца Т. Пејчић
Богдан Т. Џунић
Илија Крстић
Радисав Најдановић
Мина П. Вељић
Александар Никић
Милан А. Златковић
Јеленко Панајотовић
Јанаћко Видановић
Ћира М. Павловић
Павле Ранчић
Јован Живковић
Радисав Голубовић
Момир Т. Голубовић
Стеван Цолић
Јован Николић
Тодор Пауновић
Влајко П. Јеленковић
Тодор М. Влатковић
Симеон Т. Пенић
Тоша Ж. Ћирић
Младен Ж. Ћирић
Симион П. Петровић
Милош Панајотовић
Сава Антић
Светозар Т. Ћирић
Ђорђе Т. Ћирић

1919.
1914.
1918.
1915.
1914.
1914.
1916.
1912.
1912.
1914.
1915.
1914.
1914.
1912.
1914.
1914.
1915.
1912.
1914.
1914.
1914.
1914.
1915.
1915.
1913.
1917.
1917.
1913.
1915.
1912.
1912.
1916.
1912.
1917.
1912.

______________________
18)

Исто, стр.83.
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Drugi svetski rat
Владавина Бугара 1941-1944. и репресија над
становништвом
Aprilska katastrofa uznemirila je i ovaj kraj. Ovde nije
bilo Nemaca, ali qudи razgovaraju}i o wima, ose}ali su teret
ropstva koje je dolazilo. Ovo selo kao i ~itav na{ kraj nasledili su
Bugari od Nemaca. To je bilo po~etkom maja 1941. godine. Fa{izam je
zavladao zemqom, ali narod nije pokoren. Naravno, da nije bilo
takvih qudi koji su se odmah udru`ili sa fa{istima da bi
zadovoqili svoje niske prohteve, qudi bi lak{e prebrodili teret
okupacije. Nastaje te`ak `ivot. Qudi su oskuдevali u hrani jer im je
neprijateq otimao s mukom skupqenu letinu. No narod Srbije nije
nikada }utao. U prole}e 1941. godine digao se na ustanak protiv
porobqiva~a. Ovaj primer svoje bra}e sledili su i qudи iz
Gostu{e. Me|u prvima bio je Nini} Borisav, koji je 1942. godine
oti{ao u partizane. Iste godine bio je pretu~en od Bugara и odveden
u Sofiju kao „politi~ki krivac“. Wegov otac dao je garanciju 40.000
leva, na koju su Bugari pristali, te je Borisav bio pu{ten. On nije
hteo da se time pomiri. U vremenu od mesec dana sakupio je drugove
и opet odlazi u partizane. Pod wegovim uticajem odlaze slede}i:
Jovanovi} Mirko, \or|evi} Vuka{in, Man~i} Najden i Pej~i}
Sreten, koji je posle oslobo|ewa bio saobra}ajac u Novom Sadu i
poginuo nesretnim slu~ajem. Posle wihovog odlaska partizani su
po~eli ~e{}e da se vi|aju i ~e{}e se ~ulo pu{karawe po okolnim
planinama.
Oko dvadesetog marta 1943. godine partizani su si{li sa
Belana oko 9 ~asova no}u, blokirali selo и po~eli da prikupqaju
narod u {kolu. Narod, videвши svoje borce, naglo se sakupqao и
uskoro su {kolske prostorije bile prepune qudi. Tada su partizani
pustili {kolski radio-aparat s ciqem da upoznaju narod kako se
vode borbe u Srbiji и ko ih vodи. ^im je radio po~eo, ~uo se glas
mitraqeza. To je partizanka Ratka, iz Crne Trave, koja je bila na
stra`i kod crkve, kratkim rafalom isekla Bugare, koji su po{li iz
Velike Lukawe da gostuju na slavi u Gostu{i. Narod u {koli se
uskome{ao ~uv{i rafal po drugi put i pucaw bombi, koje su Bugari
bacili na partizanku, svi su istr~ali i pobegli ku}i, a odred je
preduzeo mere i pritekao u pomo} partizanki. Partizanka je bila
nepovre|ena. ^etiri bugarska vojnika bili su raweni, a ostali su se
spasli be`awem ka Velikoj Lukawi.
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Sli~nih borbi u okolini sela bilo je mnogo. И posle
~etvorogodi{we borbe sa fa{istima, 10.9.1944. godine oslobo|en je
~itav ovaj kraj, а касније i cela na{a zemqa. 19)
***
Dana 17.1.1942 oko 10 ~asova, partizanska ~eta oti{la je u
selo Gostu{u. Sa wima je po{ao i Borisav Nini}, omladinac iz
Gostu{e, koji je toga jutra do{ao u Lukawu da vidi partizane.
Daqa kretawa i rad Viso~ke partizanske ~ete opisao je u
svojim se}awima Стратимир Madi}, zamenik politi~kog komesara
~ete из Велике Лукање, kojа једним делом наводим.
„Pri polasku za Gostu{u, iako smo znali da tamo nema Bugara,
ipak smo radi obezbe|ewa ~ete isturili patrolu. Kad smo u{li u
Gostu{u, mnogo qudi nas je do~ekalo. Me|u wima smo primetili i
popa. Zbor je organizovan u {kolskoj zgradi. I ovde su na{i
rukovodioci
govorili
o
ciqevima
i
zadacima
narodnooslobodila~kog pokreta, onako isto kao i u Velikoj Lukawi.
Na zboru je narod zatra`io da se ovda{wi pop Gurije kazni
najstro`om kaznom - streqawem po{to se povezao sa okupatorom,
pomagao ih i na{e qude optu`ivao za dr`awe oru`ja. Mi smo tada
pozvali Guriju da po|e sa nama, odnosno da ostane sa nama u
{kolskoj zgradi, gde smo se smestili. Me|utim, oko pola no}i
primetili smo da popa nema. Dvojica odu da ga tra`e, po tragu u
snegu videlo se da se preko ograde spustio u potok. Kad su nai{li na
potok, trag se izgubio po{to je oti{ao potokom gaze}i vodu.
Nizvodno su ponovo nai{li na trag u snegu i prona{li ga u jednom
{umarku. Sada se ve} ozbiqno razgovara o wemu. Zna~i da je zaista
krivac kada tako star ~ovek be`i. Sutradan komandir i ja odlazimo
u wegov stan i izvr{imo pretres i prona|emo wegove dve
legitimacije. U jednoj on na slici u uniformi general{tabnog
pukovnika carske ruske vojske, a u drugoj legitimaciji kao pru`ni
radnik. I tada mi vidimo s kim imamo posla. Dotle smo mislili da
ga samo zapla{imo i da mu zapretimo da ubudu}e vodi ra~una {ta
radi, jer }emo ga streqati. Me|utim, posle ovoga otkri}a mi smo
odlu~ili da ga likvidiramo.
U Gostu{i smo ostali dva dana. Tu smo nabavili dosta oru`ja
i municije koja je natovarena na dva kowa uzetih od Bugara iz
Velike Lukawe. Tu je partizanima pri{ao Pani} Momir, a Nini}
Borko je ostavqen kao pozadinski radnik. Najvi{e oru`ja i opreme
dao je partizanima Dragutin Markovi}, biv{i predsednik op{tine
uo~i rata. “20)
_______________________
19)

Извод из приправничког рада учитељице Бранке Петровић: Постанак
насеља и историјат села Гостуше, 1957. године
20)
Вукашин Петровић, Велика Лукања, стр. 85.
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По одласку Височке партизанске чете за Гостушу, 17.2.1942,
изабрани председник Општинског народноослободилачког одбора
Јеленко Алексић позвао је на договор истакнуте људе из Велике
Лукање у општинску зграду. Том приликом, по изјави Јеленка,
формиран је комплетан Општински народноослободилачки одбор у
следећем саставу:
1. Алексић Јеленко, председник, из Велике Лукање21)
2. Игић Михајло, из Велике Лукање
3. Ћирић Ђорђе, из Велике Лукање
4. Раденковић Санда, из Беле
5. Спира Најдановић, из Гостуше
6. Бранко Младеновић, из Гостуше
7. Ђорђевић Радисав, из Паклештице
8. Мадић Душан, из Паклештице
9. Ристић Љубомир, из Мале Лукање
10. Бошковић Божа, из Завоја
11. Светозар, из Копривштице
12. Вучић Петар, из Покровеника
13. Марковић Михајло, из Завоја
14. Живковић Благоје, из Покровеника
15. Јосиф Манић, из Завоја
О избору ових људи Јеленко их је писмено обавестио и заказао
први састанак за 19. фебруар 1942. године, ради конституисања и
договора о даљем раду...22)
Прва група добровољаца из Велике Лукање и Гостуше, око 20
младића на челу са Бором Нинићем, отишла је у партизане 2.
септембра 1944. године...23)
Pirot i okolina su
po~etkom septembra 1944. гodine
oslobo|eni
od
Bugara.
U
ve}em
delu
Jugoslaviјe
Narodnooslobodila~ka vojska je nastavila borbu za kona~no
oslobo|ewe (15. maj 1945). U toj neravnopravnoj borbi mnogi borci su
poginuli, a neki umrli od posledica rata. Wima u ~ast, pre`iveli
su podigli spomenike ili spomen-plo~e. Iz Sredweg Visoka
poginulo je ili umrlo 74 borca Narodnooslobodila~kog rata, а из
Гостуше 17.24)
_________________________________________
21)
22)
23)
24)

Исто, стр. 88.
Исто, стр. 89.
Исто, стр. 93.
Иван Тошић, Школа у В.Лукањи, стр. 185.
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Poginuli, streqani, umrli од последица у Другом
светском рату25)

broj
1.
2.

Voj~i} P. Sava
Jana~kovi} A. Marin*

ro|ewa
1900.
1917.

Godina
pogibije
ili smrti
1944.
1944.

3.
4.
5.
6.

Kosti} P. Najdan
Krsti} K. Rista
Крстић Илије Радисав*
Man~i} M. Najdan

1923.
—
1900
1924.

1944.
1941.
1941.
1944.

7.

Miti} S. Stratimir

1923.

1945.

8.

Miti} P. Slobodan

1922.

1945.

Pej~i} K. Borisav
Пенић Илије Тодор*
Pe{i} D. Branislav
Stojanovi} T. Ilija
Tan~i} A. Jovan
Танчић Ристе Јован*
Panajotovi} A. Branislav
Ђорђевић Петар*
Цветковић Јоце Тодор*

1920.
1921.
1922.
1928.
1903.
1903.
1923.
1910.
1917.

—
1942.
1945.
1944.
1943.
1941.
1943.
1941.
1941.

Godina

Redni
Prezime i ime

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

*)Подаци из Удружења НОР-а свеска 19.

А како су појединци видели и доживели терор Бугара?
Слободан Стојановић: „За време владавине Бугара од 1941.
до 1944. године, донели су одлуку, не знам разлог, да пале. У селу
нису ништа запалили, али плевње, колибе и појате су палили. Почели
су одмах изнад школе - у местима Рт, Србеница, ЛучÄц, Рајне зимице и
запалили су и бараку у Мутној бари. У тој бараци је било доста
качкаваља, милера и маслаца. Сећам се, био је Ускрс, лепо време,
бугарска војска је била у нашем селу, а пошто је био топао дан,
раскомотили се, а у селу им је све било на располагању и могли су да
уђу у свачију кућу и у све просторије јер просторије нису смеле бити
закључане, као и подруми. Имао сам тада пет година, и као да сада
гледам деду како стоји испред ижњих врата, и наиђоше тројица
Бугара и прођоше поред деде и уђоше у собу; стадоше испред прозора
______________________________________
25)

Исто,стр.185.
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и наредише деди да уђе у собу да га убију. Мајка узе моју сестру и
стави је у крило, плачући седи уз огњиште. У међувремену наиђе
њихов командир, који је изгледа био мало побожан и разборит човек,
па их отера из наше куће. Истог дана, само мало касније, небо се
зацрни а земља затресе од буке авиона који одлазе у правцу Софије, и
након неког времена зачу се подмукла грмљавина бомби. Касније смо
дознали да су бомбардовали Софију.
За те паљевине на име ратне одштете, а за утеху, држава је
оштећенима дала извесну количину црепа.“

Гостушани који су ратне године провели у заробљеништу
Табела сачињена на основу података из матичне књиге Удружења
НОР-а - Гостуша, свеска бр. 19.
Ре
д.
бро
ј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Година

Година

рођења

Заробљ.

Презиме, очево име и име
Антић Маринка Василије
Вучић Косте Добросав
Влатковић Милана Тодор
Најдановић Радисава Благоје
Манчић Јована Бранислав
Петровић Николе Борисав
Џунић Јована Душан
Мадић Јеленка Василије

1910.
1909.
1917.
1919.
1919.
1919.
1914.
1918.

1941.
1941.
1941.
1944.
1941.
1941.
1941.
1941.

Год. осл.
из
заробљ.
1945.
—
1945.
1945.
1945.
1945.
1945
—

Трудоваци

Трудоваци за време рада у Бугарској
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Земља
Немачка
"
"
"
"
"
"
"

Од 1941. до 1944. године бугарске власти из страха од снага
које би могле да угрозе њихову безбедност у новоприсвојеним
крајевима, мобилисали су све способне мушкарце старости од 20 до
35 година и слали у интернацију у Бугарској, где су радили на
путевима, пругама, каменоломима. Регрутовани омладинци су такође
послати на принудни рад, и није им дато оружје због неповерења, јер
су знали да су то Срби. Бугари су настојали да их побугарче.
Интернирци су сматрани као робље. Слаба храна, слаба одећа, тежак
рад. Ове формације звале су се трудове дружине, које су Бугари
третирали као род војске без оружја.
Десимир Николић: — За време Бугара мог брата Маринка и
још неколико Гостушана интернирају и отерају у Бугарску, на планину
Рилу. А како је било тамо, касније нам је причао: „Отераше нас у
Бугарску на планину Рилу да правимо пут. А тамо –глад. А ако је човек
гладан, тешко врши пробаву и ко оде да обавља физиолошке
потребе, он се закасни, а било је обичаја код Бугара, ко се закасни
„тај че јаши кончето“. А „конче“ се јахало тако што се један погрби, а
тај што се закаснио из WC-а он га узјаше, а остали га туку и терају
онога који га носи да трчи у круг.“ Маринко је имао проблем са
пробавом, и једном је морао и он да „јаши кончето“. Е, то је дојадило
њему, а и многима, али Марин је одлучио да бежи. И једном приликом
побегне и за неколико дана је дошао кући – у Гостушу.
У то време у школи у Гостуши на служби је био бугарски
учитељ, извесни Курта Куртев, и он је знао све што се у селу догађало,
па је сазнао и да је Марин побегао из Бугарске, и оптужи га бугарским
властима. И тим поводом, из Велике Лукање у село дође цела чета
бугарске војске и стационира се у лугу, крај реке. Марин је приметио
шта му се спрема и сакрије се у оближњу плевњу, дубоко испод сена.
Сећам се, као да је било јуче, једног јутра у наше двориште дођоше
Бугари да врше претрес и са припремљеним бакљама да нам запале
кућу. Не сећам се тачно ко је Марину дојавио, и да ли му је уопште
неко јавио да су Бугари дошли у наше двориште, или је, пошто је та
плевња јако близу куће, чуо повике бугарских војника, он је из страха
да га не пронађу, а ако би га пронашли, побили би целу породицу,
голим рукама прокопао сено и на супротној страни зид од плевње,
скочио у јаругу која је била тик уз плевњу и преко једног шљивара
Бобарника, преко голети Грбавице и преко Скрче, која је обрасла
густим растињем, побегао. Шест месеци о њему гласа нисмо чули.
Док је он водио борбу са јако сабитим сеном и дебелим
дрвеним плотом, који је требало да пробије, код нас се одвијала права
драма.
У то време у селу су била два кмета: један бугарски –Желесков
и деда Јеленко. Наш отац Душан, када је приметио шта ће бити, оде
до Желескова и до нашег кмета Јеленка, али и код других виђених
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људи, да их моли да нас спасе од стрељања. У међувремену су
Бугари почели да врше претрес. Све ствари су нам избацили напоље,
оно додуше није ни било неког намештаја. У ижи, изнад огњишта,
сушило се месо – сушенице, било га је пуно јер смо непосредно пре
тога били заклали свинче и једно говече.
Све нас, колико је у том моменту било у кући, постројише у
дворишту да нас стрељају. Један Бугарин се загледа у моју сестру
Виду, која беше јако лепа девојка, и изведе је испред строја. Имали
смо један балон препечене рекије, они га узеше и дотични Бугарин,
ваљда је био командир, дао је сестри да пије. А пошто она никада није
пила, одупирала се и није хтела ни да окуси. Побеснели Бугарин је
удари по глави и сестра паде и онесвести се. Моја мајка Мара, из
страха и беса, дограби балон и натеже и поче да виче на њих и да их
куне. Док се она расправљала са Бугарином, сестра се мало придиже
и седе. Они наредише да устане. Ту јој моје снахе помогоше да устане.
А испред нас је био постављен митраљез. Мој братанац
Часлав, који је био нешто млађи од мене, али још дете као и ја, поче
да ме гура и упита ме: „’Ајде, чичо, кад че да ни стрељају?“ Детиња
посла, чинило му се да је то игра.
У међувремену дође из села некаква мисија, да је тако
назовем, да преговара са командиром да би нас ослободио. Желесков
је рекао командиру чете: „Това су часни хора, наши хора, они
почтивају нашата влас.“ Преговори су трајали кратко, али су били
успешни. Договорили су се да у замену за наше животе, за сваког од
нас, дамо по једну овцу јаловицу или овна и они нас оставише на
миру. Мој отац Душан је отишао да дотера договорени број оваца и
овнова, а ми смо за све време били под присмотром Бугара и испред
цеви њихових митраљеза.
Тако смо стајали око три сата док је отац дотерао стоку. Пошто
им је предао, они су отишли у свој логор, у луг поред реке, а са собом
су понели још и сво сушено месо, ракију, вино, пасуља и кромпира и
целе недеље су јели и пили – гостили се, док смо ми деца и остали
гладовали.
Највише ми је било жао сушеног меса, јер су га чували као очи у
глави за славу, а ми деца смо га само гледали и користили сваку
несмотреност старијих да по неку сушеницу оборимо и удовољимо
својој жељи.
А мој брат Маринко, пошто смо се већ припремали да му
оставимо полугодишњи помен, јавио се да је жив, и да се налази у
партизанима у Десетој бригади 22. дивизије.
И друга два моја брата, Мирко и Бошко, били су у 22. дивизији у
Осмој
бригади у Зворнику, али нису знали да се тамо налази и
Марин. За њих смо знали да су тамо, али нисмо знали да ли су живи.
А да би се уверили да ли су живи и како су, мој отац Душан, са још
неколико људи из села, који су имали некога свог у партизанима у тој
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дивизији, натоваре на коње одећу, обућу и нешто од хране, шта је ко
имао, и оду да их траже. Месец и више дана су пешке ходали по
Србији и делом Босне да би их пронашли.
И тридесет и петог дана ходајући по снегу и беспућу пронађу их
у Зворнику. Када су их пронашли, једва су их препознали. Била је
опака зима, а снег до колена. На њима је одећа и обућа била сва
поцепана, голи и боси, гладни и промрзли. Отац им дао да се обују и
преобуку, дао им је нешто сира и комад хлеба, који му је преостао.
Старији брат, Мирко, био је интендант, али џаба, када ни позадина
није имала шта да обуче и да једе. А Бошко је био пешадинац - редов.
Тог дана је био на мртвој стражи, па је отац чекао да добије смену.
Пошто се очекивао напад, нису имали пуно времена за разговор,
поздравио се са њима и отишао.
Само што се група која је заједно са оцем отишла да тражи
своје удаљила око километар од положаја, почеле су по партизанима
да падају гранате.
Кад се отац вратио кући, уместо да нас ослободи и обрадује,
како су добро, живи и здрави, на питање да ли су живи, он рече:
„Остаји ђи живи, а са даље како че буде, не знам!“
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XII ДЕО
ЗАНИМЉИВОСТИ

Случај сувати
На подручју Старе планине, у атару села Гостуше и Дојкинаца,
затечена је, после одласка Турака, уобичајена форма имовинских
односа, тзв. сеоска имовина у пашњацима, утринама, шумама.
Непрегледна пашњачка пространства или сувати, како их
Старопланинци називају, постали су слободни и доступни сточарима.
Многобројна стада оваца Гостушани су напасали на Белану,
Вртибогу и другим великим пашњацима, а Дојкинчани на Понору,
Копрену и другим пашњацима, али и једнима и другима омиљени су
били они у Равном бучју и Братковој страни. Претензију на ове
пашњаке су имала и друга височка села, али пошто се ови пашњаци
граниче са гостушким и дојкиначким пашњацима, они су желели да
припадну њима. Својатали су их и једни и други, што је изазивало
огорчење код мештана оба села и призвало ону, већ помало
избледелу слогатицу из турског доба „једна земља, а два господара“.
Ово је довело до спорадичних сукоба између пастира ових
села, а о овим догађајима сведоче старији мештани који су слушали
приче од својих очева и дедова.
Слободан Стојановић: „Гостуша и Дојкинци су скоро сто година
водили „ратове“ за Равно бучје. Од старих људи сам чуо да је
гостушки атар био све до Дојкиначке реке, а спор је почео око 1870.
године, још за време Турака. У време када је вршена премера 1976.
године Дојкинчани су тражили до Браткове стране, до потећете, затим
Турска ливада, па путем поред старе бараке до Коњарника. Међутим,
то им није успело и при последњој премери остало је у катастарским
књигама: Дебели рт, један део Равног бучја, Радомирица, даље преко
Браткове стране, излази на Тупавицу и Лазареви јегреци.
А што се борбе око сувата тиче, по причању старијих мештана,
било је овако: Завада је била крволочна, једни на друге су бацали
секире, гвоздене виле и све што им се нашло при руци. Најопаснија
„битка“ се догодила те 1870. године на Спасовдан. Пошто су
Дојкинчани знали да Гостуша слави Спасовдан и да ће снаге на
Равном бучју бити ослабљене, једна овећа група из Дојкинаца изашла
је на Лећију, где су напасана гостушка говеда, покупе их и отерају у
Дојкинци. На исти начин су им Гостушани узвратили терајући им овце
од њихових појата. То се догађало у више наврата и ситуација
постајала све сложенија,
док се једног дана и физички нису
обрачунали.
Спор је трајао скоро сто гидина, а живот је морао да тече даље.
У Дојкинцима је пшеница слабо успевала, једино су добро успевали
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кромпир и раж, па су се Дојкинчани бавили занатством. Од дрвета су
производили: копање, шинике, заструге и остале дрвене предмете за
кућну употребу и то су, без обзира на конфликт око сувата, доносили у
Гостушу да продају, односно да мењају за жито. Био сам мали, али се
добро сећам када је један Дојкинчанац донео баш у нашу кућу дрвене
копање, шинике и заструге и то што смо купили вредност му је била
онолика колико је могло да сакупи пшеницу.
Дојкинчани нису заборављали Равно бучје, били упорни и
успели су да за период од сто године прошире свој атар до места
звано Равно бучје. Сматрало се у Гостуши да им је на руку ишла и
ондашња општинска власт, судство и полиција.
Онда је било стоке па је Гостушанима и Дојкинчанима суват био
тесан, а данас на Равном бучју нема ни стоке ни пастира. А између
Дојкинчана и Гостушана влада пријатељство, склапају се бракови и
заједно раде у фабрикама, а оно око ратовања је само једно сећање
на оскудна времена и времена када је живот у Високу био буран.“
***
(По сведочењу Часлава Младеновића, рођ. 1933, Гостуша. Забележио
за Пиротске новине број 48 Драгољуб Златковић.)
Б΄ш на Спасовдан, када наше село слави, откару Доћинчање
наша говеда из Браткову страну и прекарали ји преко Доћинску реку од
онуј страну. А тегај је у наше село бил кмет Васко Николић. Он сазове
збор и рече: – Млади, вечерајте. И после се дизајте и идете у Доћинску
реку, и све што најдете доћинску стоку, било говеда, било овце,
докарајте у гостушко, више кам село. И у Равно бучје дзвон’ц издз’нка.
Они обиколе појату. И Васко испали метак. Упуцају се, почне да грми.
Овчар домаћин побегне, а син му и снаа остали у појатуту. И наши му
лопови претресу сина и искарају му сто и шејесе овце, и прекару за
Вртибог. И остаје Младена Чолтинога и Васу Костинога да пасу теја
овце. И овчарети чекали два-три д’на да се помире. Млзу овцете и
давају Васи млеко. Али Доћинчање нече да се мире. И појду Стојан
Потин и Васа с овцете у Биславу. И там виде Доћинчанина овчара,
пасе сто и педесе овце. И Стојан нареди: – Ја идем да пинем рећију, а
ти че излезнеш. И ја че окнем овчаратога: – Јела, јела да пијемо
рећију. И ја че уговарам да кара доћинсћете овце што пасемо! И тека и
буде. И Васа за това време намеша доћинсћете овце сас теја што и
пасе Доћинчанин, његове што су, и почне да и кара кам Вртибог. И
каже на овчаратога: – Ли ја узо притку од сеното, нема више при мен
приодење. Нека ваши докару јутре говедата, па т’г че врнем! И ујутро
докару Доћинчање говедата; спуштају и низ Луч’ц, и тека се помире.
Има и друго за Доћинчање и Гостушање. Било девесто и
тријесту годину, ошумила се шума за Благовес. Наши саберу задружну
бачију и почну да у пасу у Равно бучје. Али Доћинчање бране. И наши
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се организују и они да бране. Па јед’н од наши ока: — Лево крило,
заломи! И почели да дидзају сећире, мотће, све кво најду. И
Доћинчање побегну. И јутред’н дојду Доћинчање и почне бијење. И
јед’н од наши, Пера Комита, утепал Доћинчанина, али неје на место. А
после га је на робију одлежал Рада Мурђинсћи; он се у село повалил
да је утепал тога Доћинчанина.“
Десимир Николић (1932. г. Гостуша): „Равно бучје су
присвајали Доћинчање, несу давали да наши пуштају стоку у Равно
бучје. Причал ми је деда Анта Масаленсћи да су њињете овце карали
три пути. А он је бил од дете овчар, скоро цел живот. Па кад ђи
откарају Доћинчање, он отиде и улезне у појату, одврже звонцити и по
име помами овцете и оне свете појду по њега. Доћинчање су
постављали стражу да наши не пуштају овце да пасу на Равно бучје, и
тека је това ишло годинама. Трпели и једни и друђи и дошло време да
закажу рат.
Излезну Доћињчане и Гостушање и поставе се на Белеђе.
Нашти извели сто човека, онија сто и почело бијење. И у това бијење
једног Доћинчанина утепају. Али Гостушање несу тели да кажу кој га је
утепал, а знали су. Дојду џандари у Гостушу, саберу народ из село и
питају кој га је утепал. Знали они, али нече да кажу кој је. Поднесу
Раду Мурђинског, како је он јак и храбар, и он се излети и рече да га
је он утепал. Џандарети га поведу да га затворе, у међувремену се
предомислил и почел да б’ши, али било касно. И лежал је у затвор,
колко је лежал не знам, и пуштили га. “
У разговору са Милованом Антићем (1936.г.Гостуша),
2.12.2009. године, сазнао сам да су после катастарског премера
земљишта 1975. године са Стојаном Потићем поднели поднесак
Окружном суду у Пироту и притом приложили: пресуду од 13.10.1879.
године, изјаву од 17.10.1932. год., акт начелства Среза Нишавског од
22.6.1933. год., акт посланства Краљевине Југославије од 26.5.1933.
год., акт Моравске бановине од 4.3. 1933. год., пресуду од 17.10.1933.
год., све у два примерка - преписе за суд и супротну страну, превод
тужбе од 13.10.1879. године, изјаву од 17.10.1932. године, да би се
граница гостушког атара исправила и обележила по доказним
документима.
Међутим, у недостатку одговора на (неоверен) поднесак Суду и
коначне пресуде, нисам дошао до закључка да је спор решен, и у чију
корист. У сваком случају, био он решен или не, разлог за спор (бројна
стада оваца) око границе сувата више не постоји, спорове стварају
људи, а и њих више на том простору нема.
А приче старих мештана и судска документа о Равном бучју
послужиће долазећим генерацијама као сведоџба да се на Старој
планини у прошлим временима одвијао живот.
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Приче о закопаном благу
Бадијина чука
То је било јесење доба. Ја сам са својим овцама био на ту чуку
и посматрао у место Пропас –доле од ту чуку. Одједном су залајала
моја три кера и овце се узбуниле. Окренем се и видим старог човека са
тупачом на глави. Дође и поздрави ме: „Добро вече, момче.“ Ја му
одговорим на поздрав. „А бе, момче, јел΄ почиваш“? И сео је код мене.
Онда ме пита: „Да ли знаш где је то место Пропас?“
Ми смо тачно окренути са овцама у то место, кажем.
„А бе, момче, да ли има тука гувно?“ Ја му кажем: Па ене га,
види се. Камени су наоколо!
Бугарин ме пита да ли има гомила камена на средини. Ја му
кажем да има.
Мрак је падао, а он каже: „Ас ћу да отивам до Гостуша.“
Он је отишао и замако преко брда Дел где пут води за Гостушу.
Отишао сам са овцама на појату, преноћио. Изјутра одем на то
место које се зове Пропас и ту сам нашао да је гомила разбацана и
нађем дно од земљаног лонца.1)

Нинчина падина
То сам гледао ја својим очима. У Нинчину падину на једну
грмаду скупљени ситни камени. Ја изађем из појату ноћу око
једанаест-дванаест сати кад гледам тамо гори пламен. Нисам могао
да дођем до закључка шта је то, али за време бугарско дош’о један
стар човек дрљав и прљав, поцепан (као просјак што ми кажемо) код
мене на ту појату. То је било негде предвече и пита мене по
бугарски:„А бе, момче, каде је ово место Нинчина падина?“ Ја му
кажем: Ево, то је Нинчина падина.
Пошто је био већ мрак, предвече, он пита: „Да ли има тука једна
гомила, велика грмада ситног камена?“ А ја му одговорим да је то на
међу моје ливаде и комшијине. Стари је кренуо да иде за село
Гостушу. Ја сам га нудио да остане да спава код мене, пошто је био
већ мрак, а он је рекао да ће да иде у село Гостушу.
Кад је свануло јутро, ја сам пустио стоку и наишао у правцу
Нинчине падине. Када сам наишао на ту грмаду, она је била
разбачена. Када сам видео на средину те гомиле дно од котлића који
може да има 20-30 кила скупљања воде, онда је мени дошло у главу
______________________________
1)

Нада Галат,Народ још приповеда, Београд, 1977, стр.80.
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да су то биле паре које сам гледао да горе и да је тај Бугарин имао
план да нађе те паре.
До тих планова – где су паре Бугари су дошли кад је Србија
протерала Турке, па се они повлачили, а Турци су их узели од хајдука
које су побили. Њихов главни вођа звао се Стојан.
Турци су почели да хватају одметнике. Нешто су побили, нешто
су посекли. Стојана су заклали на очи рођене мајке, наденули на
ражањ и пекли. Када су га испекли, натерали су његову мајку да га
једе. А мајка једе и плаче:„Стојане сине, Стојане, ти си ми јагње
ђурђевско. Доста си хајдук одио, доста си по Стару планину одио,
комитске чете водио и старе песме хајдучке певао.“
Причали су ми мајка и баба. 2)

Srbenica
Mesto Srbenica je bilo oduvek aktuelno, i o wemu su
ispri~ane razne pri~e koje se prenose sa kolena na koleno, tako da
do dana{wih dana ovo mesto nije izgubilo na aktuelnosti.
Нavodno da u unutra{wostи tog brda postoji neka crkva u kojу
su rimski vojnici i{li da se mole, ujedno su odlagali velike
koli~ine kovanog novca od srebra i zlata
и predmete
od
plemenitog metala. Po nekim kaziva~ima, ovde je bila kovnica
novca. Ovo mesto je odvajkada na udaru traga~a na zakopano blago, i
pri~e koje su se prenosile sa generacije na generaciju aktuelne su i
danas.
Traga~i za закопаним и zaboravqenim blagom i danas
opsedaju ovaj prostor, nose}i sa sobom razne mape i savremene
aparate za otkrivawe plemenitih metala, ne bi li prona{li
zakopano blago. A od svog oca (Маринка Николића) ~uo сам pri~u da je
pre Drugog svetskog rata jedna ekspedicija radila i navodno
prona{la podzemnu crkvu ~ija je tavanica ozidana kamenom u obliku
luka – na svod. Navodno, приликом истражних радова, negde na nekom
od hodnika se sru{ila tavanica – svod i onemogu}енo је било daqe
istra`ivawe, te je ekspedicija obustavila daqi rad, naravno ne
prona{av{i ni{ta?! A dрuga верзија pri~е због чега су обуставили
рад je: da im je navodno tada{wi vlasnik wive, ispod ~ije se
povr{ine nalazi crkva, dao blago – samo da ne bi istra`ivali
daqe. Oni su obustavili rad i oti{li.
***
Слободан Стојановић: „Лично сам чуо од деда Васка
Стаменовог да је на Србеници копала војска и да је власник те
парцеле, деда Тома, дао старешини неки новац и радови су
прекинути.“
___________________________
2)

Исто, стр. 80-81.
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Људи и догађаји (анегдоте)
Наводим неколико догађаја, доживљаја појединих људи и приче
о њима, које сам пронашао у литератури или прибележио од казивача,
а које су изазивале пажњу и интересовање мештана у време
догађања, али се о тим догађајима и доживљајима појединих људи
причало дуго и тако су постале својеврсне легенде и сматрао сам за
потребним да буду прибележене да би данашњи и будући нараштаји
на неки начин осетили дух и дах прошлог времена.

Десимир Николић је рођен 1932.
године у Гостуши, од оца Душана и
мајке Марије, а 1955. се преселио у
Пирот где и данас живи.
—Једну годину сам бил
искарувач на 980 овце. Били смо
шес΄ другара и лежали смо у
Делнице, на деда Душину ливаду.
И једнуш, ја и Рада Ћута – Рада
Божинсћи
беомо карали овцете
преко сипацити и несмо ни
приметили када се ст΄внило, а било је јесен и брзо се ст΄вни, и ми
излезнемо на Равно бучје. И кад излезомо на веџуту, приметимо да ни
остало једно вртоглаво слеже. Рада каже: „Абре, Деско, иди га
покарај!“ Ја појдем да га покарам и оно ми побегне. Ја се наљути и
врљи по њега тојагуту, а она склизне надоле низ врљакат и отидем да
ђу дованем. Док ја да најдем тојагуту, оно се ст΄вни, а још и магла, па
се ништа не види. И ја лута, лута, и стигнем до Лесичи дол и тува се
увртим, не знам куде сам. Натам урвина, навам урвина, горе стена. Ја
обикаља, обикаља и нема излаз. Ја нема какво да прајим и седо, че
чекам да ме удави курјакат. Ама имали смо куче Ђему, ја чујем нешто
скуцка, пишти и нешта ме поче души. Ја помисле да је курјакат, али
примети да је това Ђема, и реко: Ђемо, ти ли си? Он само рече два
пути ав, ав. Е, реко, саÄ че буде, че се опрајим! Али џабе се понада. Ја
појдем навам, он по мене, ја натам, он па по мене. И видо да нема
вајда, дадо му лебац и тува си лего. Леже он до мене.
Другарети ме ночту тражили, тражили, несу ме нашли и дигли
руће. Тека, како сам легал, тека сам заспал. Јутрото ме беше слана
покрила. Кад се диго, оно беше стануло некој заман, с΄внуло, магла се
дигла и слнце огрејало. И ја се опрајим и отидем при овчарети.
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Чим ме видоше, уместо да ми се израдују, они потрчаше да ме
бију. Деда Душа ме не може одбрани, и уока се по њи: „Манете, бре,
детето!“ „Нема више да идеш овчар, има да идеш сас овновети“, каже
Рада. Турише они једење. Куде че једем! Дете вика, че једе?! „Одма
да идеш по овновети! И пази, ако ти побегне јед΄н, има те бијемо свити
редом!“ рече Рада Ћута. Оно, сто овна, али некако сам ђи увардил.
Двапути су ме били и врљали су и ведро по мене. А једнуш, док
млзеоше, врљали су ведро сас све млеко по мене.

Слободан Стојановић рођен је у
Гостуши 22.3.1939. године. У раној
младости је остао без оца, који је
погинуо у Другом светском рату.
Основну школу је завршио у
Гостуши а осмогодишњу вечерњу
школу у Великој Лукањи. Живео је у
Гостуши
и
бавио
се
пољопривредом и сточарством, а
од 1995. до 1999. године је радио у
приватној продавници у Гостуши.
После пензионисања досељава се у Пирот –Градашницу, где и
данас живи.
Наредне приче о људима и догађајима прибележио сам од
казивача Слободана Стојановића, који још увек добро памти људе и
догађаје још из ране младости. Сматрам да бележењем прича о овим
људима и њиховим доживљајима који су углавном за њих били
непријатни, а село било узнемирено, те су они дуго година
препричавани, да нећу повредити осећања њихових ближњих,
напротив, сматрам да ће остати успомена на њих и на време у коме су
доживели оно што им се догодило.
Вукашин Голубовић причао ми је о својој незгоди када ga је у
планини задесила магла.
Године 1964, средином децембра, Вукашин Голубовић је са
својим воловима отишао у планину да би дотерао чамову грађу, и шта
се догодило? Он из шуме истера два трупца на Драгаљицу, а она је на
надморској висини близу 2000 метара, натовари на предња кола и
крене. У међувремену се спусти магла, а планина већ била прошарана
снегом. Кад се приближио Турској ливади, сматрао је да волови не иду
правим путем и усмерио их у другом правцу, односно преко Браткове
стране, како се касније испоставило, али то је био погрешан смер, а
волови су, служећи се инстинкгом, ишли исправним путем.
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Пошто је Вукашин приметио да се нашао у незгодном положају,
откачио је један трупац и са једним кренуо даље, али касније је
откачио и други и у магли волови му измакну из вида и оду за својим
инстинктом, а он сам, изгубљен у магли, лутао је, лутао, и тако
лутајући дође до неке колибе, а то су биле колибе у Лазаревим
јегрецима, где су нишорски овчари током лета боравили и ту је провео
ноћ. Када је свануло, он се оријентисао и схватио где се налази и
дошао кући без волова. Након сазнања да је изгубио волове, Петар
Пејчић –Пера поп организовао је грађане и пошли су у потрагу за
њима. Пронашли су их у четинарској шуми где су чекали спас, а на
снегу су примећени вучји трагови, али вуци нису имали храбрости да
их нападну.
Вукашин ми је испричао о још једном догађају који се догодио
њему, односно његовој стоци.
Једне године његове краве су биле на испаши у планини са
осталим сеоским говедима. Једна од две краве је била стеона и
отелила се на Равном бучју, а да чувари сеоских говеда нису ни
приметили. Пошто се отелила, напустила је крдо и дошла у село, а
чувари ни то нису приметили. Када је дошла у село, побринули се за
њу и сутрадан су је пустили и она се упутила на место где се отелила.
И тако идући она испред Вукашина, дошла је на Равно бучје тачно на
место где се и отелила и пронашли су теле живо и здраво.
И што би рекли наши стари: „Ђавол΄т све види, али не види
када овчарат опере ложицуту, а не може ни да види, јер ђу он обрише
оди гуњуту – од полуту.“
Борисав Мадић је целог живота чувао овце и једном приликом
му се догодило да уместо увече, као обично дотера овце на појату, он
их дотерао ујутро. А било је то једног јесењег дана када је Борисав
отерао овце у Вртибог на место где је била великолукањска барака, и
пошто је крај ње било зелене траве, овце су мирно пасле, како би се
рекло овчарским жаргоном: запасле се. Борисав је наложио између
зидина ватру и грејао се пошто су овце мирно пасле. Али у
међувремену је пала магла и он није ни приметио да је пао мрак, а
када је ватра почела јако да сија, он је приметио, али је већ било
касно. Покушао је да овце одведе на своју појату на Лукански пут, али
је целе ноћи кружио по вртибошкој висоравни и тек ујутру, пошто се
магла разишла и свануло, он је пронашао пут до своје појате.
Иначе, за Борисава Мадића се прича да је целог живота чувао
овце, да није чувао овчарског пса, и да за све време није видео вука.
Чак ни када су му вукови појели две овце и то близу села – у Миници.
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**
Пастирска песма
Овце чува стар бел деда
У Стару планину,
Стадото му кротко пасеше,
А деда си нешто мислеше:
Да засвирам, да запевам
Цело село да расплакам.
***
Доживљај Војина Пејчића
У суботу, 16. априла 1977, освануло је тмурно али мирно јутро,
без ветра и ништа се необично није могло наслутити. Па пошто се
ливаде већ озелениле и стигла паша за ситну стоку, многи чобани су
истерали своја стада на испашу, па и Војин Пејчић.
Међутим, изненада, око осам сати је почео да веје снег и дува
јак северни ветар, који се код нас назива „маџарин“, који је сваког
тренутка бивао све јачи и јачи. Снег је бивао све гушћи и дебљи. Многи
сточари, који су се са својим стадима удаљили од својих појата, били
су изненађени и нашли се у неприлици, али су брзо реаговали и
склонили се са својим стадима.
Војин Пејчић је прошао најгоре јер се са својим стадом највише
удаљио од места званог Кршје, где му је стока боравила. Тог јутра је
поранио и отерао своје стадо у Дебели дел –завојски атар, са намером
да га неко не претекне, јер је тамо било добре паше. И путем је
приметио да ће доћи до временске непогоде, окренуо је стадо и почео
да се враћа назад. Али је било касно. Када је стигао до места звано
Занога, а оно се налази на већој надморској висини, снег и ветар били
су јачи, а у међувремену се спустила и магла. Војин је изгубио
оријентацију и нашао се у незавидном положају, и као што бива у
оваквим приликама, није ишао куда су га инстинктивно водиле овце,
већ их је спутавао, и немоћан да било шта предузме, остао завејан док
му није стигла помоћ из села, а она је стигла после два дана и једне
ноћи.
Тек на сутрашњи дан у 17 часова, са његовим сином Мичком на
челу, кренула је екипа за спасавање. Епилог ове несреће је био: већи
део стада угинуо, Војин Пејчић је у доста тешком стању пребачен до
села и затим у Пирот код лекара, али се, на срећу, убрзо опоравио.
Борисав Влатковић је рођен 1920. године у Гостуши. После
Другог светског рата, све до 1955. године, Гостуша је била општина.
Борисав је био општински благајник, и у више наврата био председник
Месне заједнице Гостуша, па и 1978. године када је послао писмо
часопису „Савремено сточарство“, које је у целости објављено:

249

ЧАСОПИС „САВРЕМЕНО СТОЧАРСТВО“
Београд
Моје село Гостуша налази се 18 км од Пирота на надморској
висини од 800 метара. У мом селу има 135 домаћинстава са 918
чланова. У нашем селу произвођачи се баве највише сточарством.
Имамо 10.000 оваца, 700 говеда, али највише има расе „буша“ јер је
код нас брдско подручје. Служимо се санкама. Имамо 300 коња које
чувамо за обављање врше. Вршалица не може да дође до нашег села.
Бавимо се и пољопривредом. Највише сејемо овас, јечам, пролетња
жита. Сејемо и „абаданцу“ јер најбоље успева. Садимо кромпир јер
добро успева. Исто и пасуљ. Бавимо се и воћарством. Највише има
крупне црвене шљиве и ситне шљиве. Такође има и доста крушака.
Имамо једну продавницу, омладински дом. Немамо кафану.
Имамо само основну школу. Имамо цркву саграђену још за време
Римљана, стару преко 900 година. Имамо доста и шуме. Највише
леске и тако сакупљамо лешник и продајемо задрузи. Имамо и доста
шипака, чији откуп врши задруга.
Ове године смо предали предузећу 10 вагона крављег и овчијег
млека. Код нас има и добрих сувата на Старој планини за чување
оваца. Од млека се припрема чувени качкаваљ.
Молим да овај допис објавите у часопису „Савремено
сточарство“.
Борисав Влатковић
Председник Месне заједнице села
Гостуша3)
Петар Пејчић
Деда Пера је био кум попу Вељи, односно крстио му све три
кћери. Једне године позове поп Веља свога кума Перу на ручак, а било
је време поста. Поп Веља, да би угостио свог кума, опекао је јагње и
изнео на трпезу. Деда Пера, пошто је видео шта му је кум, односно поп
Веља припремио за ручак, устао је и рекао: „Епа, куме, више несмо
кумове“ и отишао кући.
Пошто му је супруга Дана умрла пре њега, он се у последњим
годинама живота преселио у Градашницу и ту је у деведесетој години
живота и умро.
______________________________
3)

Савремено сточарство, (Наши читаоци пишу) књига бр. 5,1978.год. стр.148.
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Само да се зна
Сећања Слободана Стојановића
Раније, на Видовдан, у Гостуши су се износиле црге да их људи
виде; газиле се црепње; кувао кукуруз.
Кукуруз се орао у пролеће када почну да лете жути бумбари, то
је био знак да се земља загрејала и може да се сеје кукуруз.
Јара пшеница, тзв. брица, сејала се у пролеће, „кад леската
напупури“ и то на местима веће надморске висине: Луч΄ц, Засек,
Вилан, Влча бара, Модреж.
***
Кад сам био млад, још дете, онда се људи који изврше
самоубиство, односно ако се обесе, сахрањивали близу обале реке, да
би, кад надође река, однела посмртне остатке, а све из разлога што се
веровало да ће, ако тако ураде, њихово поље бити заштићено од
градобитних облака.
Сећам се када се једне године обесио брат Шпире Најдановића
и када су га закопали у реку где се улива Селишћи до и после једног
надоласка реке сандук је био откривен и извирио, а ми деца смо ишли
да га посматрамо.
***
Данас ни у Пироту нема војске, а некада је било и у Гостуши,
и то у два наврата. Први пут непосредно после рата. Војска је
становала у Горњем крају села у кући Саве Станковића. Био сам
веома млад, али се добро сећам када су у вечерњим часовима певали
и како је од песме одјекивала долина реке.
Године 1951, у мају
месецу, дошло је наређење да напусте Гостушу и да се један део
пресели у Дојкинци, а други у Топли До. До Дојкинаца су пресељени
воловском запрегом, а до Топлог Дола коњима. Пошто је терен до
Топлог Дола био непогодан за воловску запрегу, ангажовали су људе
који су имали добре коње. Био сам млад, али смо имали доброг коња,
па сам у друштву са Младеновић Бранком, Петровић Василијем,
коњима, једну групу преселили у Топли До. Остало ми је у сећању да
је командир имао поцепане панталоне.
Касније је још у једном наврату, али кратко, боравила једна
гранична јединица, а били су смештени у просторији која је у склопу
продавнице – сали.
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Несрећни случајеви, непогоде
Од грома су настрадали, колко ме сећање служи, троје.
Дунавка Пејчић, рођена 1940. године, погинула је у званом месту
Занога. Био је Велики четвртак, испред Ускрса 1956. године.
Вучко Петровић, рођен 1938. године у Гостуши, погинуо је 1966.
године после Ђурђевдана, на Црни торник, у Мутној бари у месту
званом Шопка.
Војислав Петровић, брат Вучков, 1988. године чувао је козе у
Провалији–Пирот, такође је настрадао од грома.

Пожари
Запамтио сам неколико пожара.
Године 1947. изгорела је кућа Пантелије и Јорде. Пожар је
проузроковала упаљена вурња. Ватра из вурње је дохватила суву
конопљу (грснице) која је упалила кућу.
Једне године, осмог септембра, у току ноћи, гром је запалио
плевњу Мирка Ћирића. Плевња и помоћне просторије су изгореле до
темеља.
Године 1972. у једном дану гром је запалио плевњу Саве
К΄циног у Србеници. Плевња је била празна и није било стоке.
Истог дана гром је запалио плевњу Јеленка Ћирића у месту
званом Понор, која је била покривена плочама. Плевња је била нова,
може се рећи да је тек саграђена и била је напуњена сточном храном,
а испод сајвана и на гумну још неовршено снопље које је све изгорело.
То се десило дању.
Године 1979. на Ђурђевдан изгорела је плевња и остали
објекти Видена Пејчића у месту званом Долњи дубрович, којом
приликом су изгорела и два вола. Узрок је био људска непажња.
У следећем пожару, који се десио у току ноћи на месту Корне,
изгорела је плевња Бранка Манића. Пожар је био примећен па су људи
брзо реаговали и истерали стоку из објекта.
Године 1986. у току ноћи је изгорела плевња и помоћни објекти
Вукашина Младеновића. На срећу, пожар су приметили Виден и Роска
– Гунчини, па је Роска, иако је била ноћ, обавестила Војислава
Митића, који је отишао и из штале истерао стоку. Плевња је била пуна
сточне хране. Храну и објекат је прогутала ватра, а стока спашена.
Богосав Јаначковић, 1986. године непажњом, односно
непромишљеном радњом је упалио своју плевњу. Наиме, у самом врху
унутрашњег дела плевње било је саће са стршљенима. Да би уништио
стршљенове и ослободио се страха, узео је шибицу и упалио саће.
Саће је плануло и потпалило сламу којом је плевња била покривена и
уз све настојање да локализује ватру, она је ипак прогутала плевњу.
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Вредно је напоменути и то да су сви објекти уз помоћ Месне
заједнице и добровољних прилога, запрегом и радном снагом
мештана, санирани. Ови људи су помoгнути и тако што су им мештани
добровољно давали сточну храну, а није редак случај да им је понеко
дао и покоји брав стоке.

Олуја
Првог августа 1959. године прошла је велика сила која је носила
све пред собом. Наиме, јака олуја праћена градом уништила је, за око
четрдесетак минута, целокупну летину, чупала дрвеће из корена,
оштетила многе објекте, а надошла река је однела све мостове и све
што се нашло у њеном кориту: као што су бурићи, каце, које се у то
време затапају ради прикупљања шљива; све пластове сена, тек
ожето жито које је било зденуто у крстине, однела је олуја далеко од
места где је било зденуто, а оно што је остало непожњевено и
непокошено, град је сравнио са земљом.
Ја сам био у Мурђиној чуки и денуо пласт сена и видео сам
само да се од Покривштичког крста ваља неки чудан облак, и за тили
час је стигао до нас. Нисмо имали времена чак ни да се склонимо,
просто да човек не поверује како је то могуће.
Слична катастрофа нас је задесила 26. јула 1991. године. Није
било ветра, али је пао град величине кокошјег јајета и целокупну
летину је уништио, а страдали су и кровови појединих кућа, које су
покривене црепом.

Поплава
Шестог маја, о Ђурђевдану, године 2010. у Гостуши се догодило
невреме равно катастрофи. Наиме, тог дана је над пиротском
општином падала киша праћена грмљавином и градом, па је у
приградским селима десно од Нишаве невреме нанело велике штете
на пољопривредним културама, а у селима Средњег Висока град је
пао и до двадесет центиметара и уз јаку кишу, поред штете на
воћкама, бујице су у Гостуши, Бели и Паклештици носиле мостове и
путеве.
Надошла Гостушица је однела импровизовани мост за насеље
Потини и Шајтини; мостови код Марићиних и у Горњем крају на
Равном путу су делимично оштећени. Река Гостушица је толико била
надошла да је стигла до кућа Шајтиних и поплавила, засипала или
однела већину башти кроз село и целим својим током.
Вода долине која протиче поред средње горњокрајске чесме је
однела мали лучни мост, а надошао Гавранов дол свом силином
поткопао и однео нејвећи и најлепшти лучни мост у селу.
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Тога дана је својим аутомобилима у село допутовао велики број
гостију па је двадесетак аутомобила било заробљено у селу, односно
због порушених мостова нису могли да се врате у Пирот све до
сутрашњег дана, док нису надлежни из Фонда послали механизацију и
изградили импровизоване мостове и поправили оштећења на путу
Гостуша–Пирот.
Вода је пресекла и водоводне цеви па је село остало и без
воде, а уништила је и већину сеоских путева.
Овакво невреме нико од старијих мештана није запамтио, не
само по количини падавина, већ и по штети коју је учинило.
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XIII ДЕО
С Е Ћ А Њ А

Видоје Миленковић, проф. спец. у
пензији, рођен је у Паклештици 21. маја
1938. године од мајке Верке и оца
Момира. Основну школу завршио је у
родном месту и Великој Лукањи,
Учитељску школу у Пироту и Филозофски
факултет – група психологија – у
Београду. На Факултету политичких
наука, на групи економика и социологија
образовања, завршио је последипломске
студије и стекао академско звање
специјалисте.
Радио је као учитељ
у Гостуши и Сињој Глави. У Великој
Лукањи четири године је радио као наставник. У Учитељској школи,
Педагошкој академији и Вишој школи за васпитаче предавао је
психологију у највишем звању професор више школе пуних 35 година.
Године 1986. изабран је за директора Педагошке академије у
Пироту и ту функцију обављао и у Вишој школи петнаест и по година.
Као учитељ, наставник, професор и директор постизао је
запажене резултате у раду. Добитник је Првомајске награде рада,
Захвалнице Више школе за васпитаче за допринос у настави и
руковођење школом. Објавио је преко 100 стручних радова из области
примењене психологије. Коаутор је признате књиге Како успешно
васпитавати, аутор фељтона који објављује „Слобода“ Како бити
успешан родитељ. Објавио је и књигу Учитељи говоре поводом
прославе 50 година од матуре његове генерације Учитељске школе
(1959—2002).
Последњих деценија запажене су његове рецензије
монографија основних школа и села: Основна школа у Великој
Лукањи, Основна школа у Блату и Основна школа у Љуберађи.
Рецензент је и монографија следећих села: Паклештица, Јасенов
Дел, Барје Чифлик, Гостуша, Бела. Рецензент је и романа Наша нана
аутора Боре Костића и Николе Божића.
Са супругом Славицом има два сина (Сашу – лекар
специјалиста, Вању – економиста). Снајке Јасмина (лекар) и Бојана
(економиста).
Најмилија је унука Елена.
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Сећања на доживљаје из детињства и учитељског рада у
Гостуши
Познато је да су доживљаји из детињства и младости доста
снажни, незаборавни, посебно када се односе на догађаје који
изазивају снажне емоције. У овим мојим сећањима апострофираћу
доживљаје из села Гостуше из дечачких дана и младости када сам
учитељски рад започео у овом селу. Зашто су ови доживљаји за мене
били значајни?
Прво, моја мајка Верка је рођена у Гостуши у угледној
породици СТАНКОВИ од оца Радисава и мајке Веле, који су имали
седморо деце. Зна се да је мајка највољенија и најзначајнија особа
сваког детета и да се воли све што је везано за њен живот. Тако је за
мене Гостуша била други дом и сваки одлазак у госте са родитељима
изазивао је посебан доживљај. При уласку у село запазио сам воду за
пиће, с леве стране пута, онда цркву, са десне стране, па кривудаву
улицу поред реке Гостушице која иде до деда Радине куће. Кућа је
имала једну велику собу, можда 10 на 6 метара, са великим асталом и
6 кревета. Мало чудно за мене. Посебно сам се радовао пажњи коју су
ми указивали деда и баба, ујаци и тетка. На моју жалост, 1950. године
деда Радина породица се одселила у Свилајнац и ја више нисам
одлазио у Гостушу, али сам се увек сећао тих радосних тренутака које
сам доживљавао боравећи као дете у Гостуши.
Друго, имао сам велику срећу и задовољство да моје прво
место учитеља буде у Гостуши, 1959. године. То сам доживео као
неописиву радост, али и одговорност. – Унук деда Радин, син Верке,
дошао је за учитеља и постављен за управитеља школе – говорили су
мештани. То је за мене био посебан мотив у обављању учитељског
посла, како не бих изневерио очекивања мајчине породице и мештана
села.
У контакту са мештанима села осећао сам да су ме прихватили
као „најрођенијег“, што ми је давало додатну снагу да се искажем као
учитељ у свим пословима, како у школи тако и у ваншколским
активностима.
Акценат у мом раду био је образовање и васпитање ученика и
несебична сарадња са родитељима. Користио сам, за оно време,
најсавременије методе и принципе педагошког рада, уживајући у
лепоти учитељског позива. Пракса ми је остваривала сне о
племенитости овог позива. Учитељ има привилегију да цео свој радни
век проведе са младошћу, да проживи стотине детињства и
несташлука прихватајући децу при првим корацима у живот, та мала
људска бића, ситна, нежна, стидљива, погнутих главица, чврсто
прибијена уз родитеља на прагу школе, да са њима живи детињство и
испрати дечаке и девојчице са делимично или потпуно формираним
навикама и склоностима, са основним знањем из свих области,
спремним да примају нова, да их проширују, богате, усавршавају, како
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би се што спремнији укључили у живот са једним делом учитеља у
њима. Изводио сам наставу са посебним ентузијазмом и успех није
изостао, на задовољство ученика и њихових родитеља. Природно је да
се деца коју сам учио разликују по способностима и склоностима. Тако
сам упознао и оне најталентованије, какав је био и аутор ове књиге
Борисав Николић, који је својим радом у потпуности оправдао моја
очекивања. Иако сам после шест месеци рада у Гостуши отишао у
Армију, сви моји ученици су ми били драги и касније.
Поред рада у школи са задовољством сам учествовао и у
ваншколским активностима: спорту, раду омладине, забавном животу,
акцијама села и сл. Незаборавни су били моји сусрети са мештанима у
задрузи, који су били нека врста „парламента“ на којима се
расправљало о актуелним питањима у свету и земљи и проблемима
живљења на селу.
Иако је од детињства и првог службовања у Гостуши протекло
много времена, данас ми је сасвим јасно када кажем: Могу да
захвалим и овим доживљајима који су ми уливали додатну снагу и
веру у моћ напредовања у животу и на тој „емоционалној“ подлози
подизао (васпитавао) младе генерације и себе.
Драгољуб Златковић рођен је у
Војнеговцу код Пирота 1937. године. Бави
се
бележењем,
публиковањем
и
проучавањем пиротске традиционалне
културе.
Из
обимних
збирки
разноврсног
материјала
објавио
је:
Пословице и поређења у пиротском
говору; Фразеологија страха и наде у
пиротском
говору;
Фразеологија
омаловажавања у пиротском говору;
Срамотно и погано у пиротском говору;
Време уз огњиште; Тулу лан булу лан;
Гладно грне; Дечији фолклор у пиротском крају; Што има
дума;Петко и Јана, Приповедања из пиротског краја, Приповетке и
предања из пиротског краја.
Живи и ради у Пироту.
Свиће усред планине
Свиће усред планине. Шуме готово и нема. Стрме и испране
планине, запуштене и већ камене планинске њивице под трњем, голе
планинске косе и врхови у свим правцима. Изненада, дубоко испод
окуке, река, и у њу се улива друга река, и уз њих се стисло камено село
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каменим плочама покривено. Баба из Гостуше, моја сапутница,
обавештава ме: то је Велика Лукања. Аутобус дуго силази, стиже.
Идем кроз село и имам утисак да сам залутао у окамењени
простор и окамењено време. Главна улица иде преко стена, а по њој
саонице уместо кола. Жене носе вреће са житом на леђима до
воденица, мушкарци кошеве до појата на другој страни, а бабе пале
суву говеђу балегу и мету испред капија. Благовести су, и ритуал,
старији од хришћанства, понавља се као у давно заборављеним
вековима, као што и дрен понавља своје цветање за овај хришћански и
пагански празник пролећа. На стенама, и на оним под ногама, змијасти
облици фосила, а у људима чудна успореност, питомост и срдачност.
Као да хиљадама година нису мењали начин живота, навике, систем
вредности, говор. И као да се време окаменило у њима и они у њему, и
као да се свакога пролећа изнова рађају, сасвим исти.
Идем даље, до Гостуше. Опет камене куће, и наглашенија
древност, и још већа срдачност. Као да сам освануо усред библијске
приче, међу давно несталим људима. Разговарамо. Топлина људске
речи као супротност камену и непроменљивости. Ма о чему да говоре,
као да нижу бисере од искуства прошлих, умрлих и од њихове, кроз
патњу стечене, мудрости. И само понешто додаду од своје личне
патње. Људи умиру, а као да је само патња њихова вечна. У мудрост
се претвара, и преко пословица, изрека, песама, прича, предања,
наставља да живи у језику, у главама и речима живих, и отуда их
непрекидно храбри, учи, саветује, решава њихове свакодневне
проблеме. Мртви као да тако поклањају будућим нараштајима оно
зрнце смисла које су нашли на свом тешком животном путу. У току
протицања векова, на овом посном тлу, доброта, човечност, узајамно
помагање и гостопримство, показали су већу животну снагу од
себичности, силе и наметања. Али убрзо ће овај прадавни преживели
свет да поремети своју равнотежу пред искушењима материјалног
напретка и општег система вредности.
Враћам се према Великој Лукањи. Сунце још није сишло у
долину Гостушице. Прелазим плитку реку и у чудно изувијаним
седиментним слојевима налазим мноштво фосила шкољки. Још једно
окамењено време а које још надмоћније говори о пролазности. Хладно
ми је, дрхтим. У мени чудна река сећања, пријатна, пуна музике и неког
вишег смисла, који делом не схватам. Поново слушам глас своје баке.
Она непрекидно и топло говори у мени. И све што сам овог јутра чуо
спаја се са њеним речима у чудне низове ритмом и неким својим
смислом повезаних речи. Допадају ми се и музика и смисао тих
низова. Покушавам да нешто запишем, али све то прекратко траје.
Књигу написати о овим људима, Пироћанцима, оваквим низовима,
њиховим речима, и током њихових мисли. Бележи мећу људима, пиши,
пиши!
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И писао сам, бележио, непрекидно до данас, да бих написао
ненаписану књигу мислима и речима својих земљака, Пироћанаца, коју
сам тада, 7. априла 1965. године изјутра, више пожелео него
замислио. Тада сам био опседнут свитањем, планином, древношћу,
непознатим. И осећањем кривице због готово угашеног породичног
огњишта после очеве смрти. И стрепњом и надом пред почетак посла
агронома – почетника. Данас је све то, другим подсвесним
одабирањем, постало позлаћено сећање.
Зоран Панић, дипломирани политиколог–
новинар је рођен 19.7.1959. године у Гостуши.
Ниже разреде основне школе завршио је у
родном селу, а више у Великој Лукањи. Био је
одличан ђак. Средњу школу је завршио у
Пироту, а на Факултету политчких наука, одсек
новинарство, у Београду дипломирао је 1986.
године. Професионално се бави новинарством
већ 23 године.

Мећици и мармелада
Када ме аутор ове монографије позвао да напишем нешто о
мом родном селу, Гостуши некад и сад, чини ми се да је то био мој
најтежи новинарски задатак.
У неколико наврата сам почињао своју причу, брисао и додавао
нове реченице, враћао се на почетак, стално пребирући по сећањима
на село мог детињства и бојећи се да нешто не заборавим.
Много је догађаја из мог безбрижног детињства, али готово увек
ми пред очима изрони слика школе пуне ђака и подела ужине пред
почетак наставе. Да ли неко од нас ко је ишао у школу у Гостуши може
да заборави мећике и велике кришке хлеба са мармеладом које нам је
чика Војки месио и ујутру делио. Укус мармеладе и мећика, чини ми се,
још увек осећам у својим устима, иако је од тада прошло више од
четири деценије. То је за све нас била права посластица. Кад год сам у
прилици, чика Војкија подсетим на то, а он ми уз смешак прича како је
рано ујутру палио вурњу, спремао тесто, развлачио мећике, месио
хлеб, чистио учионице, ложио ватру. А ми деца, сви помало
нестрпљиви, долазили смо мало раније по своју ужину и са слашћу је
појели у школском дворишту.
Још увек чујем и грају ученика у две учионице са по два
разреда и покушај наших учитеља Вере и Миће Нешића да „уведу ред“
у учионици. Само у мом разреду било их је тридесетак. Памтим сва
имена и презимена. Одзвања ми и дан-данас пуцкетање ватре у
бубњари, металној пећи, бурету од нафте.
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Често сам у селу где живи мој отац. Увек обиђем школску
зграду на којој одавно нема стакла, а скинута су и прозорска крила. И
док сам шетам у дворишту зараслом у коров и са срушеним оградним
зидом, често се питам коме је то требало и зашто је школа уништена.
Одавно се у овој школи не чује школско звоно, а верујем да никада
више у њој и неће бити ђака.
Одавно нема ни свадби ни крштења. То је слика не само
Гостуше, него многих старопланинских села.
Оно мало становника, махом старих, увек је спремно за причу.
У селу је већ одавно стало и време и живот. Старији житељи кажу да је
у селу некада било и хиљаду људи, а у четири разреда нижеразредне
школе више од стотину ђака. У Гостуши данас тек из понеког димњака
куља густ дим, а многе куће су закључане и нагриза их зуб времена.
Тачно не знам колико сада Гостуша има становника, кажу
стотинак, али ме радује што многи који су својевремено отишли
„трбухом за крухом“ обнављају своје старе куће или праве нове. Кажем
сам себи да за Гостушу можда има још наде, уколико добије асфалтни
пут и заиста крене развој туризма на Старој планини, о коме се већ
деценијама прича.
Петком и недељом у наш крај саобраћа аутобус, али само док
не падне први снег. Тек онда настану муке Гостушана и осталих
мештана Средњег Висока, јер је аутобус многима једина веза са
светом. Телефон за наше село и у 21. веку још увек је само санак
пусти. У овај наш прелепи крај нетакнуте природе понекад сврати
поштар да донесе пензију и поп када неко умре.
„Поп нам дооди почесто него поштар“, често могу да чујем
коментар понеких старијих и мудријих Гостушана.
Суморна је данашња слика Гостуше. У појединим сеоским
махалама има само по један самац. Запамтио сам и речи моје стринке
Настасије Панић, која је на најбољи начин у једном мом новинарском
тексту описала Гостушу данас.
„Ујутру кад се пробудимо, прво гледамо да ли код комшије дими. То је
знак да су још живи. “
Лела Ђорђевић, девојачко Пејчић, рођена је у
Гостуши 20.10.1963. године од мајке Јелене и оца
Часлава. Основну школу похађала је у Пироту.
Завршила је Вишу школу за васпитаче, а након тога
и Педагошку академију за учитеље.
Радни век започела је у Гостуши, наставила
у Станичењу. Сада ради у Основној школи „Душан
Радовић“ у Пироту као наставник разредне
наставе.
Са супругом Светом имају сина Милоша и ћерку Милицу.

260

Сећање на учитељске дане у Гостуши
Судбина простире чудне путеве на чији се правац мало може
утицати.
После завршене Педагошке академије у Пироту, као и сви
млади, тражила сам посао. Нисам ни сањала да ће ме позвати да
радим у мом родном селу. Остварио се један велики дечји сан који сам
често сањала, посматрајући моју, сада покојну, тетку Верицу
Стаменовић, девојачко Митић, бившу учитељицу у Гостуши, како ради
са децом. Захваљујући њој, постала сам и ја учитељица.
Она је била мени мила и драга, и у мој дечји живот оставила
пуно тога. Била је мој идол. Бодрила ме, храбрила и савете делила.
Било јој је тешко да десетак година проведе као учитељица у свом
родном селу Гостуши, учећи своје ђаке да буду вредни, марљиви и пре
свега добри људи. Али у то време када је она радила све је било
другачије. Било је много више деце. Са њом је радила и учитељица
Јаворка Петровић, која је сада у пензији. За време одмора мирисало је
на свеже опечену ужину која се пекла у вурњи која се налазила у
школском дворишту.
Све је то нестало након одласка моје тетке у друго село ближе
Пироту, у Блато.
Ентузијазам, радни елан и задовољство да ћу напокон радити
са децом, и то у свом родном крају, чинили су своје –да сваким радним
даном по било каквим временским приликама путујем 18 км аутобусом,
а затим 2 км пешице до школе.
Волим свако место, сваки леп крај, али највише волим свој
завичај. И пре него што се уђе у село, где су кровови уместо црепом
покривени плочама, прво што човек угледа, јесте школа. Тада је било
само десетак ђака од првог до четвртог разреда, а некада је било 181
(1937. године). Бела куга и нагле миграције становништва нису
мимоишле ни овај крај. Почео је нагло да опада број ђака.
Са сетом се сећам свих догађаја везаних за рад у Гостуши.
Били су то моји најлепши младалачки радни дани. Другачији метод
рада, недостатак уџбеника и наставних средстава нису умањили моју
радост и љубав према тој деци која су ме сваког јутра са осмехом на
лицу чекала у учионици са старим дрвеним клупама, једном дрвеном
рачунаљком, зеленом таблом и старим шпоретом на дрва.
Деца су сатисфакција живота. Треба их волети, уважавати,
васпитавати, правилно усмеравати и подржавати, јер она треба да
наставе овај свет.
Иако је од дана службовања прошло много времена, и без
обзира на све проблеме који су пратили живот и рад у мом родном
крају, остале су само лепе успомене и лепота краја који ме и данас
неодољиво привлачи. И сама помисао на долазак у Гостушу чини ме
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срећном, без обзира што ме усред те природне лепоте дочекује село
које умире и затворена, руинирана школа са које је однето све што је
могло да се однесе.
Драгиша Милошевић рођен је 21.9.1963.
године у Гостуши. Када је имао три године,
са родитељима се преселио у Пирот.
Основну и Средњу угоститељску школу
завршио је у Пироту. Дуго година је радио
у предионици ИВК, као кувар. Ожењен је и
са супругом Данијелом има две ћерке,
Анђелу
и
Марту.
Бавио
се
угоститељством, имао је свој објекат за
припремање брзе хране.
Нажалост, није могао да дочека објављивање ове књиге пошто
је трагично преминуо 8.октобра 2010. године.

Гостуша у срцу
Иако сам као веома млад напустио моје родно село, никада га
нисам заборављао и врло често сам га посећивао, а летње распусте
сам углавном проводио у селу код бабе, деде и ујака.
Моја сећања на те дане још увек нису избледела, а вероватно
никада и неће.
Тих, седамдесетих година у Гостуши се живело нормално.
Породице су углавном биле комплетне, са пуно људи и деце, пуно
стоке (крупне, ситне) и пуно послова које је требало завршити и који су
се углавном завршавали на традиционалан начин, али о року. Никоме
није било тешко, већ задовољство да се неки посао заврши, па се врло
често завршавао и песмом.
Гостуша је тада за десетак километара била ближа Пироту.
Аутобус је саобраћао два пута дневно од Пирота до Велике Лукање, а
остатак од два километра до Гостуше, ишло се пешке. Али мени није
било тешко да превалим ту раздаљину, напротив, било ми је
задовољство да први стигнем, јер сам знао да ме горе чекају
најмилији. Чим прођем гробље и видим кућу мога деде Балканца,
вичем да ме чује и трчећи преваљујем остатак пута и право у загрљај
бабе и деде, који, када ме чују, одмах изађу у авлију да ме сачекају.
Срећи мојој и њиховој није било краја.
Прабаба Тала одмах доноси лавор и топлу воду да ми опере
ноге, а баба Бранка износи и послужује унука са најбољим што има.
Затим одлазим до ујака у фамилију Шајтини, да се видим са њима и
ујнама и њиховом децом, на коју сам, истина, морам признати, био
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љубоморан и дубоко завидан зато што они живе на селу, а ја у граду,
јер сам сматрао да они имају лепше и сретније детињство.
Одлазак у планину за мене је био велики доживљај. Устајао сам
у раним јутарњим часовима и са стричевима упрезали волове и
кретали у правцу планине. Иако је било рано и мрак, волови су знали
пут до Рсиног грмја, и преко Дубровича, Рта, Глоговице и Стражишта,
где се појављују први сунчеви зраци, пружао нам се видик на гостушку
и завојску Заногу, Белан и прелепе пашњаке и ливаде. Када стигнемо
до Биљенице, трчећи падином одлазим до колибе, где нас први
дочекају овчарски пси који најаве наш долазак. А на колиби је било
увек пуно света. То су били косачи, сакупљачи сена, људи из града
који су долазили да се надишу планинског ваздуха, да мало помогну
око косидбе и сакупљања сена. Сви су ту ноћивали да би у рану зору
почели да раде. За доручак нас је чекао качамак и овчије, кисело и
слатко млеко, или упржен сир са маслом. Најслађе ми је било када
кришку вурњака намажем маслом.
Било је пуно деце, чак довољно да смо могли да играмо
фудбал, Потини против Личиних. На летњиковцу у Рсином грмју сам
проводио цео школски распуст, чувао стоку и сакупљао сено.
Истеривање оваца на мужу причињавало ми је посебно задовољство.
Често сам и сам бучком бучкао масло. Ишао сам на оближњи
пропланак тзв. Зарог да берем шумске јагоде, крупне и округле
рупавице и дугуљасте, обичне. Кад сам чувао са другарима стоку,
чупали смо из земље копаве*) и јели, а врло често смо налазили и
бумбаров мед који смо у сласт јели. Налазили смо и брали разне
јестиве печурке: црвењушу, скрипац, који расте на буковом стаблу а
којим се обогаћивао пасуљ, који се кувао у грнету, на огњишту. Ватра
на огњишту никада није гашена, ако није била потребна, угљени се
утрпају пепелом. Ватру смо ложили сувим гранама које смо сакупљали
у шуми, а које отпадају од столетних стабала. У Рсином грмју успевао
је најслађи кромпир, који се поред осталих начина припреме, пекао у
огњишту и тада је био најслађи, поготову када се јео за вечеру са
овчијим, младим или преврелим сиром.
Понекад, а поготову у време косидбе, од младог, несољеног
сира и кукурузног брашна, спремао се специјалитет овог краја – бел
муж. У време стрижбе оваца или када су долазили гости, спремао се
други или први специјалитет – јагње под вршњак. Пошто је у летњим
месецима било много људи који су остајали да преноће, а пошто у
колиби није било места за све, спавали су у плевњи на сувом
миришљавом сену, где сам и ја врло често спавао.
________________________
*) Вилино сито (Carlina acaulis)
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Растанак са планином, пашњацима, стоком, бабом, дедом и
пажњом коју су ми поклањали, са комшијама и децом која су остајала и
даље слободна, да уживају на широком планинском простору, за мене
је био више него тужан. Остављао сам лепо покошене ливаде и
пластове сена који чуче на њима, стада оваца, свирке пастира, жагор
деце, и одлазио у град где је све згуснуто, тесно и загушљиво.
Сећам се, када ме деда Вукашин, кога су звали Балканац и
тиме сам се поносио, јер ми је то некако звучало велико, одлазио до
сеоске продавнице и мени би купио медењаке, лизало, сок, а себи као
по обичају ракију. Док он са својим друговима: Ђергом, Шпиром,
Бревенечком, учитељем Мићом испија своју ракију и занесен причом
пусти моју руку, ја се искрадем и одем до омладинске сале где је било
пуно момака и девојака из села, а ако је био неки празник, и из
суседних села, али и из града, који су играли уз диско музику. Поред
задруге и сале било је и корзо где су шетали заљубљени парови, а где
сам и ја доживео прва љубавна искуства.
Гостуша седамдесетих година је била еколошко село јер је сва
крупна и ситна стока била на појатама које су биле на свим околним
брдима изнад села, само су у нашој мали (Потини) биле у селу, али не
уз саме куће.
Увек, док су ми били живи баба и деда, када ми се пружала
прилика, ишао сам у село, али и данас, пошто смо саградили
викендицу, која је била прва а доскора и једина права викендица.
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КАЗИВАЧИ
Захваљујем мојим казивачима који живе или су пореклом из
Гостуше, уз чију помоћ сам осветлио многе обичаје, имена места и
догађања из прошлости, а они су:
1. Десимир Николић (1932. год., Гостуша), о догађајима за време
бугарске окупације.
2. Стојан Ђорђевић (1933.год., Гостуша), о потесима у поседу
Горњокрајаца.
3. Слободан Стојановић (1939.год., Гостуша), о задругарству,
људима и догађајима, о погонима и објектима.
4. Споменка Јаначковић (1941— 2006.год., Гостуша), о обичајима и
називима појединих места.
5. Јован Милошевић (1935. год., Гостуша), о музичарима.
6. Богосав Јаначковић (1939—2009.год., Гостуша), о сточарству.
7. Спаска Јовановић (1948.год., Гостуша), о фамилијама.
8. Милутин Николић (1959.год., Гостуша), о постанку Гостуше.
9. Часлав Панић (1924.год., Гостуша), о цркви и меринизацији.
10. Милисав Антић (1936.год., Гостуша), о спору са Дојкинчанима.
11. Предраг Николић (1958.год., Гостуша), о називима појединих
предмета и места.
12. Зоран Ранчић (1958.год., Гостуша), о називима појединих места и
воденица.
13. Властимир Ранчић(1967.год., Гостуша), о именима појединих и
места у Горњем крају.
14. Зоран Вељковић, дипл. геодетски инжењер.
(геодетска Мапа Гостуше)
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Белешка о аутору

Борисав Николић рођен је у Гостуши
1951. године. Ниже разреде основне школе
завршио је у родној Гостуши, а више у Великој
Лукањи. Школу ученика у привреди завршио је у
Пироту. Свој радни век провео је у „Тигру“. Од
2000. године у слободно време се бави
писањем и издао је књигу етнолошких белешки
Беше некад, давао је прилоге за Пиротски
зборник, а повремено пише за „Слободу“ и
„Пиротске новине“.
Са супругом Младенком имају две ћерке. Ћерка Валентина
(завршила економски факултет) и зет Миша (електронски факултет)
имају ћерке Машу и Миу. Ћерка Мима (завршила струковне студије за
васпитаче) и зет Марјан (гимназију) имају синове Матеју и Павла.
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