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Борисав Јовановић 
 
  

 
 

ОБИЧАЈИ ПИРОТСКИХ РОМА 
 
 

Као што је познато, Роми су од свог постанка до данас 
живели на разним местима и у различитим срединама. И поред 
тога што су увек били изложени утицајима појединих култура и 
обичаја, они су успели да сачувају велики број својих обичаја 
који су и до данас остали аутентични. Сачуван је обичај циганске 
свадбе, Ђурђевдана, Васуљице и многи други... У даљем тексту 
покушаћемо да опишемо и приближимо неке обичаје пиротских 
Цигана, који су се некад много упражњавали, а у данашњем 
времену само понекад и у мањем обиму. Тек толико да се не 
забораве. 

 
 

Циганска свадба 
 
Скоро сви свадбени обичаји изгледају исто код свих 

Цигана. Раније су свадбе и женидбе уговарали старији и 
родитељи младих, понекад уз помоћ проводаџије. А то је 
изгледало овако. Када би родитељи решили да жене сина, они 
одаберу девојку која им се свиђа и онда отац момков иде у кућу 
девојке код њених родитеља и уговара женидбу. То обавља 
понекад и наводаџија уместо момковог оца. Обично би момков 
отац започињао разговор о нечем другом и у неко време 
напоменуо би да је дошао због њихове девојке, јер и он има 
момка за женидбу, па ако су вољни да се опријатеље и да се 



12                                                    Борисав Јовановић 

њихова ћерка уда за њиховог сина. Ако родитељи девојчини 
пристану, што је чест случај, онда одмах уговарају прошевину, 
коју обављају у било који дан у недељи, и на коју иду десетак 
њих у вечерњим или поподневним часовима. У младиној кући се 
уз пиће договарају о дану свадбе и осталим пословима око 
свадбе. По договору свекар купује младој златан прстен, затим 
папуче, огрлицу, хаљине, димије, минђуше и остало шта је 
потребно за сва три дана трајања свадбе, а то је обично петак, 
субота и недеља, а некада свадба почиње и у четвртак. За све то 
време, од прошевине до свадбе, младожења и млада се виђају и 
посећују, али не смеју да спавају заједно. 

Уочи свадбе почиње спремање младе, купање, чешљање 
косе, фарбање и то се све ради уз музику. Док младу спремају 
тако и она седи на столици, над њом су две дојиље које је три 
пута пољубе ради плодности у браку. 

У петак ујутру, када почиње свадба, свекрва са музиком 
долази у младину кућу и доноси младој накит и разне ђаконије и 
посластице. Са свекрвом буду ту још и доста од њене фамилије. 
Прију – свекрву дочекују са цвећем и девојачка мајка се том 
приликом изљуби са пријом и њеним родом, а уз то иде 
благосиљање: „Нека су нам жива и здрава деца, да нам дуго и 
дуго поживе!“ У исто време музика свира и свекрва поведе коло 
са младом, одиграју неколико кола, а онда је води у кућу на 
купање. И док се она купа, док је друге сређују и облаче шалваре 
које је свекрва донела, остали се веселе испред просторије где се 
купање обавља. После купања невесту нашминкају и покрију 
црвеном марамом. А када изађе тако опремљена, дочекује је 
свекрва и ставља јој накит који је донела. Том приликом подиже 
јој мараму и изненађује се и она и присутни колика је лепотица. 
Од радости започињу весеље и игру. Млада служи присутне 
слаткишима. После тога одиграју свекрвино коло и свекрва је 
отпрати мало из авлије, а затим се са родбином враћа у кућу и уз 
музику настаје опште весеље. У момковој кући се тек у вечерњим 
часовима окупља родбина и тако у оба дома буде весеље до касно 
у ноћ. 

Сутрадан, у суботу, момак са родбином уз музику одлази 
младиној кући и са собом носи хаљину за тај дан и венчаницу за 
недељу. И док млада буде облачила ту хаљину, напољу свира 
непрестано музика. А кад је обуче, она излази, а момак је 
дочекује и почиње игра у колу коју играју сви присутни. Весеље 
уз игру, јело и пиће траје до касно увече, када момак одлази кући. 

У недељу опет момак са сватовима и родбином одлази 
девојачкој кући. По обичају испред куће их чека организовано 
младина родбина кобајаги наоружана моткама и не дозвољава да 
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пријатељи и младожења уђу у кућу док не обећају да ће за младу 
платити. После малог нећкања ови обећају да ће платити и тако 
улазе у двориште. Након тога младу обучену у венчану хаљину 
изводе браћа, и они не дају младу све док им се не плати. И када 
младожења обећа да ће им платити, они му предају младу и том 
приликом се изљубе, а младожења им ипак да неки динар и то 
кришом. Док се младенци љубе, старије жене им бацају жито на 
главу. Када се овај церемонијал заврши у младиној кући, онда се 
креће момковој кући колима или неким другим превозним 
средством. Испред куће младенцима свекрва по обичају даје хлеб 
и шећер. Момак онда изненада ошамари младу, а то чини да би се 
плашила, да има страх од мужа и да га поштује. После тога се 
развије коло. Увече је вечера, али пре вечере гости дарују младе 
поклонима, ко шта је донео, или у новцу или у предметима, и то 
се све бележи. 

После вечере, у неко време, по обичају, млади одлазе на 
спавање, а сватови чекају да виде да ли је млада изашла поштена, 
а понегде и старије жене прислушкују на вратима собе у којој су 
младенци. У току ноћи младожења позива свекрву да види каква 
јој је снајка. Свекрва том приликом обавештава прију и то се 
одмах разазна у целој махали. И ако је којим случајем непоштена, 
млада се одмах враћа кући, због чега понекад долази и до туче. 
Понекад се прећути ако тако каже младожења, понекад се и сама 
невеста снађе пре тога са неким сечивом, али обичај је одвајкада 
био код пиротских Цигана да се каже истина, јер су веровали да 
ће им неистина донети касније невољу и зло. Уколико је све било 
како треба, весеље се наставља и сутрадан, у понедељак и 
наредних дана, када се оба пријатеља са ужом родбином посећују 
и часте. 

У данашње време млади се сами упознају и договарају, а 
ако њихову везу неко брани, они се договарају и девојка побегне 
момковој кући. После извесног времена родитељи се измире, 
иако се у првом тренутку противе и свађају. 

У ранијем периоду свадбе су се правиле напољу, док се 
сада праве по разним ресторанима и хотелима. Обично Цигани за 
свадбу спремају јело и пиће у изобиљу и кољу више брава оваца. 
А обичај је да се испомажу, да сви из махале донесу понешто и 
помогну, тако да домаћин и не осети да је правио свадбу. То 
нарочито важи за Гурбете, док је код осталих Цигана то у ређим 
случајевима. За дан свадбе раније се спремало и по неколико јела: 
чорба, гулаш, пилав, капама, док је данас највише заступљено 
печење, пуњена паприка, торте.  
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Обичај је код Цигана и да младожењин кум не присуствује 
свадби јер га он закуми након рођења детета, али зато 
присуствује очев кум ако га има и то само као гост. 

 
 

Нова година – Василица 
 
Нову годину, по старом календару, 14. јануара, славе сви 

пиротски Роми. То је посебан празник познат под другим именом 
Василица или Васуљица. За време трајања славља уобичајене су 
многе традиционалне светковине. Касније досељени Роми у 
Пирот зову Нову годину ЛАЧО ЂИВЕ – добар дан. На неколико 
дана пред Нову годину свака циганска породица купује живину: 
петлове, кокошке, ћуране итд. и то увек непаран број.  

На неколико дана раније у кући се све пречисти и обрише 
прашина, а уочи Нове године сви се укућани окупају и пресвуку у 
чисту одећу. Када буде већ касно ноћу, најстарији у кући заложи 
ватру, затим изађе пред кућу, узме живину коју има, па се окреће 
према истоку изговарајући благослов Господу. После овога 
покоље сву живину, коју затим уноси у кућу, буди све своје 
укућане, па је онда сви заједно черупају. Ако су то ћурке или  
гуске, одсеку им крила и изваде маст из њих, коју после користе 
за пржење и спремање јела.  

Ту ноћ и први дан Нове године Цигани зову ПАРИ РАТ – 
тешка ноћ. 

Пред зору кућни домаћин устане и умије се у дворишту. А 
при повратку у кућу каже укућанима: БАХТАЛО ТУ МАРО 
ЛАЧО ЂИВЕ – Срећан добар дан, а на то му укућани одговоре: 
ТАВЕ САСТО – Да си здрав. После овог поздрава сви укућани 
излазе у двориште и умивају се, а по повратку у кућу сви 
изговарају исто што и домаћин.  

За доручак обично се спрема изнутрица од живине, док се 
за ручак обавезно кува купус са месом од живине, а за вечеру се 
посебно спрема печење од живине као и пиће.  

Сеоски Цигани исто раде тога дана као и мештани села на 
дан св. Игњата, када се уноси бадњак у кућу и обилази кућа. То 
раде и пиротски Цигани, али уочи, односно рано после поноћи 
14. јануара и то са бадњаком који су набавили на пијаци. Они 
онда обилазе куће оних са којима су се претходно договорили, то 
због тога што се сматра да кућу треба да посети само онај ко је 
срећан и ко по веровању доноси срећу за успешну годину, па му 
се због тога и поручује. Он се зове полазник или положајник. 

Када полазник дође у одређену кућу са бадњаком, после 
поздрава оставља бадњак и том приликом зажели укућанима и 
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самој кући срећу, а затим га домаћин обавезно части неком 
паром. Уз то почасте се кафом или куваном ракијом и осталим 
ђаконијама које се спремају за те дане. 

У дане Васуљице циганске породице се међусобно 
посећују, а то су дани 14, 15. и 16. јануар по старом календару. 
Шеснаестог јануара увече се испрати Василица уз обилну вечеру 
и обавезну питу спремљену за тај дан. 

 
 

Ђурђевдан 
 
Ђурђевдан (6. маја) у старословенској и српској 

митологији је пролећни празник плодности стоке, чији су се 
обичаји задржали до данашњих дана: приношење жртве, врачање, 
гатање. Према народном предању тога дана се рано устаје, бере 
биље и цвеће, праве венци, купа у реци, а водом се са река 
прскају деца за здравље. У српским народним песмама на овај 
дан су се хајдуци поново окупљали у шумама на договореном 
месту, после зимског јатаковања.  

Ђурђевдан као празник славе сви Роми иако немају стоке 
да би се молили за њено здравље. То је један од највећих 
празника у Цигана, а слави се читава три дана. 

За Ђурђевдан се Цигани припремају много раније, ако не и 
целе године, када сваки домаћин штеди да би за тај дан набавио 
јагње, или њих неколико, све зависи од могућности породице. А 
славље почиње уочи празника. Већ после поноћи уочи 
Ђурђевдана сваки домаћин започиње припрему ложењем ватре и 
припремањем ражња за печење. И само клање јагњади је 
ритуално и то чини неко ко је вичан из комшилука или за то 
посебно позивају касапина. Када се јагње закоље, онда се мушкој 
деци – Циганчићима крвљу намаже чело да не би поболевала, 
односно за здравље. Јагње се ставља на ражањ да се пече. Све то 
се ради уз чашицу ракије, ту на лицу места, где се наздравља, 
седи и разговара. Коже од јагњади се продају, док се од 
изнутрице прави специјалитет чорбица, а џигерице се скувају и 
тако спремљене посоле, побибере и ставе у тањир да би се 
послужиле комшије. Док то траје, честита један другоме празник 
и пожели здравље у кући. 

Рано ујутру, пре сунца, девојке и младићи одлазе на 
уранак на воду у месту Барје, где наберу цвеће, гранчице од врбе 
и друго биље и том приликом захватају воду са Расничке реке и 
других извора, њом прскају једни друге и тако се забављају и 
шале. Са њима обавезно пође и понеки музикант који успут 
свира, а младеж игра. Они на том месту исплету венчиће од 
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набраног цвећа и прућа и те венчиће и воду понесу кући па оките 
своје капије и куће. 

За то време спремају се јела и када и јагње буде испечено, 
онда долази ручак. То обично бива негде после четрнаест часова 
када се целокупна породица окупи и уз музику се сви почасте. 
Славље траје до дубоко у ноћ, па се наставља и сутрадан. 

Други дан славља циганске породице проводе у узајамном 
посећивању и одласку код родбине да честитају празник. Због те 
традиције Цигани и живе, јер се онда потпуно опусте, за тај дан 
се лепо обуку и уреде, а тога дана се у циганској мали на 
раскршћу развије коло, па се игра и весели до дубоко у ноћ. 

Трећи дан славља започиње уранком домаћина породице. 
Рано се одлази у природу, пре свега у Барје, где има лепих ливада 
и хладовине. Још од раног јутра Циганке домаћице са 
припремљеним корпама и осталим потрепштинама, са јелом и 
пићем, таљигама или неким другим превозним средством одлазе 
на то место и свака породица или њих неколико запале ватру, 
разастру ћебад и ту почиње спремање за ручак. Док се ручак 
припрема, мушкарци и домаћини забављају се јагњећим главама, 
које понесу да се види ко колико је стварно заклао за ту прилику. 
Главе надену на импровизовано коље и тиме се кобајаги боре, као 
у мачевању, све дотле док неко не победи. А онда се наставља са 
ручком где један другог као пријатељи нуде и пићем и јелом. Ту 
се за тај дан много попије, а нарочито вино из балона. А где је 
пиће, ту је и песма и игра. Ту је обавезно био и Мака са гајдама, 
па се веселило до дубоко у ноћ. 

Да напоменемо да се водило рачуна, а и данас се о томе 
води рачуна, да јагњад за клање буду бела и по могућности 
рогата. Заклану јагњад за Ђурђевдан Цигани називају „курбан“, 
односно то је у ствари приношење жртве за напредак и здравље у 
кући. 

 
 

Одлазак у војску 
 
Пиротски Роми воле војску. То је више пута потврђено у 

разним приликама. Радо иду млади регрути у армију, коју 
сматрају учитељицом једног дела свога живота.  

Одлазак у војску пиротски Роми прослављају скоро на 
истоветан начин као и остали суграђани. 

Раније, за време бивше Југославије, за одлазак војника у 
војску знали су само укућани, ближе комшије и ближа родбина. 
Данас пиротски Роми испраћај војника обележавају великим 
слављем. Поред родбине и комшија, ту су још и пријатељи и 



 Обичаји пиротских Рома                                             17 
 
другари регрута. За тај дан се подижу шатре – вејници, тако да се 
на свечаном ручку нађе и по неколико стотина званица. Уз 
музику са озвучењем, уз богату трпезу јела и пића, остаје се и по 
два дана. 

Некада се на дар војнику – регруту носио поклон: сапун, 
пешкир или прибор за бријање и слично. Данас се војнику дају 
поклони у новцу и други врло вредни поклони, укључујући и веш 
и гардеробу. У овим приликама регрут сакупи подоста новца, 
који му за време служења војног рока добро дође.  

Обичај је да тога дана од куће до аутобуске или 
железничке станице регрута испраћа гомила света, родбина и 
другари, опет уз бучну музику, весеље и пиће, па успут неки у 
пијаном стању певају и од радости или туге лупају флаше и 
проливају пиће.  

И тако млади војник – регрут, окићен гомилом новца на 
грудима, оде срећно у армију... 
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ЗАНАТИ ПИРОТА И ОКОЛИНЕ (II) 
 
 

ГРНЧАРСКИ ЗАНАТ 
 

Милица Петковић износи да је у селима око Нишаве било 
жена које су правиле црепуље, односно „црепње“1. По многим 
селима постоји нарочити женски рад познат под именом „газење 
црепњи“. Ово важи за нека села у Нишави где нема пећи за 
печење хлеба. Но и да има пећи, опет је у кући потребно по 
неколико црепуља. Зато жене кад имају времена саме раде овај 
посао. Скупи се по неколико сусетки и накопају потребну и 
добру земљу за овај посао, па је онда наквасе водом и ногама 
добро изгазе, и онда свака жена изради по неколико комада 
црепуље. Пошто се мало просуше на ваздуху, суше их око 
огњишта или у топлој пећи“2. Милица Петковић износи да су 
жене у Пироту и околини радиле од исте глине и у исто време кад 
и црепње и топке-попове. Топке су подметачи за судове на 
огњишту и за разлику од црепњи не пеку се, јер се током 
употребе на огњишту испеку. Топке су у облику цилиндра, 
зарубљене пирамиде или чуна. У Пироту и околини се раде у 
облику купе која је при врху засечена, да би предмет боље 

                                                             
1 Милица Петковић, Пиротска грнчарија – прилог проучавању, Пиротски 

зборник 11-12, Пирот 1984, 138. 
2 Владимир М. Николић, Из Лужнице и Нишаве, Српски Етнографски зборник 

XVI, Београд 1910, 45. 
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налегао. Међутим, овде је веома рано напуштена израда „топки“, 
пошто је почела употреба металних топки – саџака3. Метални 
саџаци су заменили глинене топке. Топке и црепуље (црепње) се 
не раде већ дуги низ година и та се техника израде керамике 
може сматрати потпуно заборављеном.  

Током истраживачког пројекта Пирота, истраживачи 
кустоси: Вера Шарац-Момчиловић и Марко Стојановић 
пронашли су на терену неколико црепуља. На терену су 
набављене 2000. године у селу Росомачу две црепуље-црепње 
инв. бр. 43 962 и инв. бр. 43 9634. Према теренским подацима те 
две црепуље су направљене шездесетих година двадесетог века, а 
употребљаване су до средине осамдесетих година двадесетог 
века. Служиле су за печење хлеба на огњишту. Направиле су их 
мештанке Милинка Драгић и Богдана Драгић од земље донесене 
са оближње ливаде. Иловача је донесена у центар села. Ту у 
центру села оне су газиле и месиле иловачу са додатком воде, док 
је крајњи облик обликован руком. Црепуље су сушене на сунцу, а 
направљене су „на Лисе“, дан уочи Видовдана, 27. јуна. 

У селу Јеловици такође је нађена црепуља и поклоњена 
музеју од Славише и Надежде Марковић. Брачни пар Марковић 
се бави земљорадњом и сточарством. Употребљавана је у сеоском 
домаћинству за печење хлеба на огњишту. Прекривена металним 
сачем, црепуља (инв.бр. 44 017) је била подлога на коју се 
стављао умешен хлеб или погача, а пекло се на жару или у 
врелом пепелу. Црепуља се правила од умешане земље са сламом 
и водом.5 Црепуље се и данас користе, али све ређе. То су 
последњи примерци керамике рађени без кола нађени на терену 
Пирота.6 

Грнчарија рађена на ручном колу је такође једно време 
постојала на подручју Пирота и Понишавља. Од ослобођења од 
Турака 1877. године у Пироту и околини престаје да се ради 
керамика на ручном колу. Керамика на ножном колу је већ пре 
тог времена била у употреби.7 

Од краја 19. века, тј. 1893. године, ради заштите грнчара и 
њихове производње забрањује се увоз грнчарије из 

                                                             
3 Миленко С. Филиповић, Женска керамика код балканских народа, Посебна 

издања Етнографског института 2, Београд 1951, 19; Милица Петковић, Пиротска 
грнчарија, Пирот 1988, 138. 

4 Црепуље инв. бр. 43962 и инв. бр. 43963 набавила је виши кустос Вера 
Шарац-Момчиловић током теренских истраживања 2000. године у селу Росомачу. 

5 Црепуљу инв. бр. 44 017 набавио је виши кустос Марко Стојановић 2001. 
године приликом теренских истраживања у селу Јеловици. 

6 Миленко С. Филиповић, нав. дело, 51. 
7 Милица Петковић, Пиротска грнчарија, Пирот 1988, 14. 
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Аустроугарске.8 Домаћи грнчари су били у стању не само да 
задовоље домаће потребе, већ нису могли да продају све судове 
које би израдили током године. Увезену грнчарију трговци су 
продавали јефтиније тако да су домаћи грнчари имали већи број 
непродатих грнчарских производа.9 Ово врло неповољно стање за 
развијање грнчарске делатности само делимично се одражавало и 
на занатство Пирота и околине. У другој половини 19. века као и 
почетком 20. века Пирот је имао веома развијене трговачке и 
занатске везе са Бугарском и Мађарском. Пиротски грнчари 
користили су ту предност и одлазили су у печалбу у суседну 
Бугарску и Мађарску и ту правили грнчарске производе.10 На тај 
начин су преносили своје грнчарско занатско умеће као и 
естетске елементе у нову средину и самим тим утицали на 
развијање грнчарског заната како у Бугарској тако и у Мађарској. 
У печалбу се одлазило око Младенаца, 22. марта, или око 
Ђурђевдана, 6. маја. Из печалбе се враћало после Митровдана, 8. 
новембра. У печалбу су ишли сви, мајстори, калфе и шегрти. 
Кретало се на пут са „мајмун на рамо“. Мајмун у локалном 
значењу је печалбарска торба.11 

Данас у Пироту израда керамике је заступљена на два 
начина. То је керамика која се прави на ножном колу, као и 
керамика прављена из калупа. Керамика из калупа је била 
заступљена у Пироту и у другим градовима Србије од почетка и 
током 20. века. Керамика из калупа је прављена нарочито после 
Првог и после Другог светског рата, а највише је била продавана 
по бањама Србије. То је било време када је општи стандард 
становништва био врло низак. Облици који су се најчешће 
правили су дечије играчке, украсни и мањи употребни предмети. 
Керамика која се правила из калупа је била јефтина, а грнчари 
који су је израђивали су били највише пореклом Пироћанци. Они 
су ту врсту керамике разносили по варошима Србије. Радионице 
су биле у Прокупљу, Варварину, Зајечару, Јагодини, Књажевцу, 
Нишу, Новом Саду, Смедеревској Паланци, Смедереву, Краљеву, 
Горњем и Доњем Милановцу, Аранђеловцу, Неготину, Ораховцу 
на Косову и Метохији, као и по бројним бањама Србије. И данас 
је доста развијена производња керамике из калупа у Пироту. 
Калупи су обично прављени од гипса а састављени су из два дела 
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чије су унутрашње стране обликоване. Израда предмета се врши 
тако што се у житком стању глина улива или се утискује у 
калупе, а потом се остави да се осуши. Када се осуши, вади се из 
калупа, доради и тако осушен глинени предмет ставља се у пећ 
где се пече. Данашњи пиротски грнчари керамику из калупа 
праве искључиво за познатог купца. Избор, поред дечијих 
играчака, су разни чанци и много чешће кутије за накит. 
Предмети се праве од квалитетне беле и црвене посне глине, а 
украшавају се бојењем и глеђосањем. Бојење се врши после првог 
печења, а глеђосање после другог печења. Бојење предмета се 
врши прскањем што повећава распон обојених производа.12 

Предмети од глине који се праве на ножном колу имају 
дугу традицију. Налаз грнчарије у манастиру Сукову 1974. 
године говори о веома развијеној традицији израде грнчарије на 
ножном колу у пиротском крају.13 У делу испод кубета цркве, на 
простору од око 2,5 метра, откривени су керамички предмети. 
Били су постављени један поред другог или изнад другог, са 
отворима окренутим наниже. Они су испуњавали шупљине већих 
размера, што је веома редак налаз на нашим просторима, може се 
рећи јединствен. Ово скровиште својом бројношћу, 
разноврсношћу и по одличном очуваношћу предмета побудило је 
велику пажњу истраживача. Мањи број предмета је глеђосан док 
је већина преливена белом енгобом, врстом раствора размућене и 
процеђене беле земље коју грнчари називају „белило“. Поред 
посуда које су се употребљавале у скоро сваком домаћинству као 
што су: грнци, лонци, панице, ђувечарке, зејтињаче и пљоске, 
нађене су и две цеви за водовод од по пола метра. Овај инвентар 
употпуњавају и лепо украшене стовне и варалице за увесељавање 
гостију. Укупно има 95 керамичких предмета различите намене. 
Претпоставља се да су ови предмети ту постављени да би 
побољшали акустику у цркви. Налаз грнчарских предмета из 
манастира Суково данас се чува у Музеју Понишавља у Пироту.14   

И поред индустријализације која је знатно потиснула 
керамичке предмете из свакодневне употребе и данас се прави 
више врста предмета.15 Заступљени су традиционални керамички 
облици: ђувечи, ибрици, тестије, бардаци, бурићи, чутуре, 
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тањири, чаше, вазе, гостаре, котлајке, ручконоше, џезве, тенџере, 
чанци, лонци. 

Од употребних предмета производе се појилице за пилиће, 
шпаркасе, саксије. Саксије су разних величина и облика, а 
најчешћи типови су обичне и зидне саксије. Саксије од печене 
глине боље су од пластичних, показала је пракса, и веома су 
тражене на тржишту. Сеоски грнчари праве предмете у култу: 
кадионице и чираке. Иконлуци и крстови се више не праве. У 
репертоару грнчарских производа налазимо и музичке 
инструменте: окарине, пиштаљке или дарабухе. Последњих 
година су веома тражене вазе посебне врсте и намене. Издуженог 
су облика, проширене по средини, већих димензија са ручкама на 
рамену. Са предње стране имају отвор у облику напуклине. 
Користе се у ексклузивним кафићима, кафанама, ресторанима, 
боље опремљеним становима, вилама и викендицама као 
обавезни део њиховог ентеријера. 

Данас се керамика на ножном колу прави у Пироту и у 
неколико села у околини. То су Велики и Мали Суводол, Пољска 
Ржана, Расница.16 

У Пироту и у околним селима у којима се израђује 
керамика употребљава се посна црвена или бела глина. Глина 
што дуже стоји у влажном стању, и што се више пута просејава и 
гази добија на квалитету. Некада се глина газила ногама, а потом 
млела у ручним пресама, што је био веома тежак и доста прљав 
посао. Зато су грнчаре често називали „каљавци“. Мушкарац 
ради на ножном колу, и ставља готове производе у пећ за печење 
керамике. Укућани помажу у споредним пословима, као што су 
доношење и мешање глине, стављање на полице за сушење, 
ложење пећи и др. Обично жене у томе највише помажу, док 
млађи укућани продају на пијацама готове производе или их 
разносе познатим купцима. Сада има доста машина у употреби у 
грнчарским радионицама које су повезане на електричну струју. 
То је пре свега ножно коло, затим млин и преса за саксије и 
електро-пећи. Сви додатни послови везани за обраду и прераду 
глине сада су знатно олакшани и убрзани. Електричне пећи за 
печење керамике се ретко употребљавају због високе цене 
струје.17 Превасходно су у употреби пећи за печење глине које се 
ложе на дрва, како у Пироту тако и у околним селима: Великом и 
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Малом Суводолу, Пољској Ржани, Расници. Пећи су зидане и до 
једног метра висине, основа им је шира и до два метра. Доњи део 
пећи има ложиште, у средњем делу је простор за смештај 
предмета. У горњем делу грнчарске пећи је мањи отвор који се 
затвара црепом. По боји пламена који се види на горњем отвору 
пећи грнчари знају када је грнчарија достигла потребну 
температуру, то је од 750 до 800°С и тада је печење завршено. 
Печење траје обично до 24 сата од почетка печења.  

Тада пећ престаје да се ложи и постепено се хлади. Да се 
не би нагло охладила, пећ се затвара блатом. Када се пећ потпуно 
охлади, тј. изједначи унутрашња са спољном температуром, пећ 
се отвара а испечени предмети се ваде. Обично 50 до 60 посто 
предмета се може даље употребити, док остатак иде у расход. 
Зависно од квалитета глине, од њезине припреме, сушења, начина 
израде предмета, распореда у пећи и ложења зависи крајњи 
квалитет предмета.  

Бојење или глеђосање предмета је завршна фаза у обради 
керамике. Када се керамика глеђоше, поново се пече. Друго 
печење је краће и траје око 12 сати. 

 Израда грнчарије у Пироту има веома дугу традицију и 
најразвијенија је занатска грана, стога јој се посвећује и највише 
пажње у овом прилогу о занатству. 

И у 14. веку постојали су грнчарски еснафи у Пироту.18 За 
време турске доминације и тимарског феудалног система развија 
се трговина и шире се источњачки занати. Правила еснафских 
удружења - руфета су била доста крута, поштовали су се обичаји 
који су преношени са генерације на генерацију мајстора, калфи и 
шегрта - чирака. Тек почетком 19. века еснафи добијају писана 
правила и тим документом уређују међусобне односе.19 На занат 
су деца примана према очевим жељама. 

Родитељ је бирао занат и мајстора најтраженијег заната. 
Између мајстора и шегрта потписиван је уговор. У њему је било 
прописано време шегртовања као и потпуна послушност 
мајстору. Мајстор је био обавезан да обезбеди шегрту стан и 
храну као и учење заната. Чак и ако је из оправданих разлога 
шегрт прекидао уговор, на пример због болести, морао је свом 
мајстору да да надокнаду, коју је причинио својим одласком. 
Бежање шегрта са посла се строго кажњавало, те је силом враћан 
на рад у радионицу. Ако би три пута заредом побегао са посла, 
шегрт је доживотно искључиван са посла. У случају промене 
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власника радионице, власник је могао продати радњу заједно са 
шегртом.20 Трајање школовања, тј. шегртовање, калфенисање и 
мајсторовање у грнчарској занатској радионици износило је око 
три године. Почињало се са 12 до 15 година живота. Први ступањ 
је било шегртовање. Шегрт је радио код мајстора тако што је 
помагао калфама и мајсторима у свим пословима. Доносио је 
воду и преносио, газио и месио глину, прао радионицу. Једном 
речју, радио је најтеже физичке послове.  

Није била реткост да служи газди у кући и помаже 
газдарици да спрема ручак и ради друге кућне послове. Следеће 
године би радио на грнчарском точку и тако је полако улазио у 
тајне заната. Као калфа-калфић, помагао је мајсторима у раду и 
самостално радио једноставне предмете. После годину дана рада 
полагао је калфенски испит. После положеног испита добијао је 
плату, а неретко му је мајстор поклањао и алат. Калфа је могао да 
самостално замењује мајстора и врши све послове као мајстор, 
али није могао да самостално отвори радњу.21 Калфенски испит 
се састојао из практичног дела. Добијао је задатак на испиту да 
направи тестију. Сматрало се да ако може да направи тестију, 
онда може да уради и сложеније грнчарске облике. Као калфа 
радио је обично још три године, а затим стицао звање мајстора. 
Калфа је морао да буде писмен, али диплома основне школе се 
није тражила. Махом су грнчари били неписмени. Већ после 
Првог светског рата тражила се завршена основна школа за оне 
који су хтели да се баве грнчарским или неким другим занатом. 

Мајсторски испит се састојао из теоријског и практичног 
дела. Практични део испита се састојао у изради керамичког 
суда, обично неке тестије, ћупа или кондира. Разлика између 
калфенског и мајсторског рада је била у брзини и квалитету 
израде керамичких судова. Теоријски део испита се састојао од 
питања: како се спрема глина, како се пече глина, шта је глеђ и 
како се спрема, одређивање температуре печења глине и слично. 
Када би калфа положио испит, постајао је мајстор. Добијао је 
мајсторско писмо и тек тада је могао да отвори самосталну 
грнчарску радионицу.  

Односи између шегрта, калфи и мајстора су били доста 
лоши, скоро сурови, па су најчешће шегрти пребијани и за 
најмању ситницу. Та батинања су калфе и мајстори оправдавали 
тиме да су „шегрти непослушни“, и да ће убитачним батинама 
боље и брже научити занат! Трагичне последице оваквог начина 
учења са смртним исходом нису биле реткост. Болести и слаба 
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ухрањеност су били редовни пратиоци шегрта и калфи током 
учења. 

Еснафска организација није имала само за циљ да штити 
интересе својих чланова еснафлија. Еснаф је помагао своје 
чланове у невољи у материјалном погледу, давањем повољних 
дугорочних кредита, уступањем шегрта или калфи на одређено 
време да би се завршио уговорени посао. Вршило се и 
преузимање робе на тржишту. Материјална помоћ се вршила у 
виду позајмице, или чак бесповратно, када је члан еснафа био 
болестан и није могао да ради или је неко у породици занатлије 
био болестан и слично. Еснафска скупштина је заседала увек на 
дан Светог Спиридона, дан еснафске славе, 25. децембар по 
новом, односно 12. децембар по старом календару.  

Тада је редовно вршен и увид у финансијско стање 
еснафске благајне. Обично се тада одлучивало и о пријему нових 
чланова. Чауш из једне године је обично биран за устабашу 
еснафа за наредну годину. Такође се на дан Светог Спиридона 
потврђивало превођење калфи у мајсторе. Устабаша је имао 
значајну улогу у раду еснафа када је мајстор хтео да отвори 
радњу и кад су калфе полагале мајсторски испит. Устабаша је 
контролисао и кажњавао мајсторе који нису поштовали ред или 
нису имали еснафско писмо. Полагање калфенског или 
мајсторског писма се посебно плаћало. Такође и годишња 
чланарина за чланство у еснафу се плаћала, што је била 
финансијска база грнчарског еснафа. Еснаф је такође 
распоређивао калфе, тј. одређивао код ког мајстора ће да раде. 
Исто тако водио је рачуна о времену полагања испита за калфе и 
мајсторе. 

Одредбама еснафског статута, био је тачно регулисан број 
шегрта и калфи које може имати грнчар у својој радионици. 
Статут је одређивао и то шта грнчар није смео производити. Тако 
грнчар није смео у својој радионици правити цигле и црепове јер 
се то сматрало делокругом рада циглара и црепара. Празником и 
ноћу се није смело радити, осим кад се пекло посуђе. Пошто се 
посуђе пекло 24 сата, тај процес се морао непрекидно 
контролисати због опасности од пожара, стога се радило ноћу 
само у таквим приликама. На овим одредбама се веома 
инсистирало због угледа устабаше еснафа као и угледа 
грнчарског еснафа у целини. 

Колико је грнчарски еснаф био на гласу говори податак да 
у минеју Суковског манастира постоји запис из 1859. године од 8. 
септембра који садржи 26 имена грнчара. Они су те године 
поклонили манастиру 200 гроша за куповину минеја. Поклон је 
заведен код Нишке Епархије у Пироту са потврдним потписом 
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владике Антима. Грнчари, уједно и дародавци, нису се 
потписали, јер су вероватно били неписмени. Имамо доста 
података о давању прилога грнчарског еснафа и појединих 
занатлија. Сва тако сакупљена финансијска средства су дата за 
изградњу цркве у Тија-Бари.22 Такође је постојао фонд у који су 
прилагали одређена финансијска средства трговци и занатлије – 
грнчари.23 Прикупљена средства из тог фонда такође су 
коришћена за оправке црквених грађевина и одржавање 
манастира у непосредној околини Пирота. 

Даљи развој грнчарског заната у Пироту, као и развој свих 
осталих привредних грана, почивао је на индустријализацији. У 
суседној Бугарској пред почетак Првог светског рата у градовима 
Трну и Софији оснивају се грнчарске школе и од тог времена 
грнчара печалбара из Пирота има све мање.24 Свесни тога у 
Пироту почињу са курсевима грнчарије, али тек 1937. године. 
Први предавач на том грнчарско-мајсторском течају је био 
инжењер и преводилац Драгомир Пејчић.25 На том је курсу било 
25 полазника, али за сада не располажемо подацима да ли се 
наставило са радом на даљем усавршавању и развијању 
грнчарског заната у Пироту.26  

Пиротски грнчари су били на гласу по својој вредноћи и 
квалитету својих производа. Грнчарију су продавали не само на 
пијаци Пирота и ближих места, већ су почели да се селе и у друге 
градове у Србији и да ту своје производе продају. Касније су се 
све даље од Пирота насељавали и отварали радње по целој 
Југославији. У почетку је њихов рад био сезонски, одлазили су на 
рад само у одређено доба године, од пролећа до јесени. Касније, 
како су све више развијали своју занатску делатност, стално су се 
настањивали у градовима и варошима у којима су радили. Већ од 
1914. године постоје подаци колико је где Пироћанаца грнчара 
радило у унутрашњости Србије. Из те табеле сазнајемо да је 
грнчара у Србији 1914. године укупно било 173.27 Од тога броја је 
113 грнчара било само из Пирота. И касније ће Пироћанци 
грнчари одлазити у печалбу, понекад повремено, а како су године 
одмицале, они ће се стално настањивати и оснивати породице у 
новим срединама. Формирањем државе Јужних Словена 1918. 

                                                             
22 Исто, 154. 
23 Исто, 155. 
24 Исто, 175. 
25 Исто, 175. 
26 Инжењер Драгомир Пејчић је један од преводилаца књиге „Грнчарство“, 

аутора И.П.Иванов-Даљ. 
27 Милица Петковић, нав. рад, 162. 
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године они се селе и отварају радње у новим крајевима тада 
Краљевине СХС.28 После 1945. године и формирањем ФНР 
Југославије они се и тада селе и отварају грнчарске радионице и 
заснивају породице. 

Живот печалбара је био веома напоран и тегобан. Вести о 
печалбарима су се углавном преносиле усмено, преко пријатеља 
и познаника или повратника који су се враћали у села. Већина 
печалбара су били неписмени, па су стога писма била веома 
ретка. Ако је печалбар и био писмен, деца и жена су обично били 
неписмени, зато су печалбарска писма била ретка или их уопште 
није било. Већ од половине 20. века печалбари су били 
описмењени. Тако су остали трагови о тегобном животу 
печалбара написани њиховом руком.29 

Од средине педесетих година 20. века, после 
стабилизације привредних прилика у земљи и нагле 
индустријализације и урбанизације бележимо извесно стагнирање 
и пад броја грнчара. Посуђе прављено на индустријски начин све 
више улази у свакодневну употребу пре свега у градска а потом и 
у сеоска домаћинства. Један број грнчара престаје да се бави 
грнчарством и прелази у друге делатности или се запошљава у 
индустрији. Сувенири постају један од превасходних производа 
грнчара, јер за ове производе постоји велико интересовање. Од 
педесетих година 20. века у Југославији се све више развија 
туризам, те се грнчари из Пирота оријентишу ка Јадранској обали 
и продају своје производе. Пре свега продају туристичке 
сувенире у време туристичке сезоне. Од шездесетих и 
седамдесетих година 20. века грнчари отварају сталне радионице 
у којима производе и продају грнчарију. Поред сувенира грнчари 
праве и друге керамичке производе као што су: ђувечи, свећњаци, 
лонци различитих величина, ибрици и бокали за воду, бардаци, 
тањири за посластице, украсни тањири, шољице за кафу, тегле, 
саксије, ћупови и др. Нарочито су били тражени комплети за 
кафу: џезве са шољама, бурићи са ракијским чашама, затим рибе.  

Од 1990. године, са распадом југословенске заједнице, 
један број грнчара који је био стално или привремено настањен у 
другим републикама враћа се у Пирот и околна села. У Пироту и 
у селима Велики и Мали Суводол, Пољска Ржана, Расница и 
другим настављају са израдом грнчарије.  

                                                             
28 Боривоје Дробњаковић, Пиротски грнчари у Боки Которској, Прилози 

проучавању наше народне керамике, Етнографски музеј у Београду, посебна издања 6, 
Београд 1936, 5-12. 

29 Драгослав Манић-Форски, Печалбари. Збирка писама печалбара, 
Бабушница 1974, 3. 
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СТОЧАРЕЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ 
 
 

За време турског феудалног друштвеног и привредног 
система сточари са малим бројем оваца су се преко лета 
удруживали и своја стада чували наизменице према броју своје 
стоке. То је тзв. „побраничарење стоке“. Насупрот овима, 
богатија газдинства или тзв. „буљугџије“ чували су своју стоку 
одвојено, најамном или сопственом снагом. И једни и други су 
своја стада издизали око Ђурђевдана на пашњаке Старе планине, 
где су остајали све до косидбе и жетве, када су их спуштали у 
близину села или зимовника, или су у планини остајали све до 
појаве снега. Најдуже су остајала стада буљугџија, јер су они 
обично поседовали веће површине ливада, као и привремене 
колибе и појате у близини самих планинских пашњака, те су, кад 
би их задесила зима, имали чиме да хране стоку и где да је 
сместе. 

После ослобођења од Турака, са развојем прераде млека у 
качкаваљ, када су се за његову израду заинтересовали градски 
трговци, односи у чувању стоке и сточарска кретања доста су се 
изменили. Наиме, градски трговци, који су почели да закупљују 
стоку преко лета, да би постигли што бољи квалитет и квантитет 
качкаваља са истим бројем стоке, увели су да се мужна стока у 
току лета чува у планини, а не у близини села. Да би то 
постигли,они су сеоску мужну стоку узимали у закуп, односно 
„под кесим“ и најамном радном снагом изгонили у планину. Цео 
овај период, тј. време од појаве закупаца стоке преко лета па све 
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до оснивања задружних бачија, може се означити као период 
„кесима“ у развоју сточарства средње зоне Висока. Међутим, 
касније, са појавом светских економских криза, када су градски 
трговци све ређе закупљивали стоку преко лета, сељачка 
газдинства, да би на неки начин ублажила последице тих криза на 
развој сточарства и производњу качкаваља и других млечних 
производа, приступила су стварању задружних бачија, које су се 
из истих разлога такође морале налазити у планини; па се и стока 
преко лета морала чувати на планинским пашњацима, а не у 
близини села. То је време које се у развоју сточарства ове зоне 
може издвојити као период „бачијања“. 

Од 1932. године „бачијање“ је потпуно ишчезло, изузев у 
појединим планинским селима (Засковцима, Великој Лукањи и 
Гостуши), где се задржало све до 1944. године. Самим тим 
престало је и стално летње издизање стоке у планину. Овој појави 
је узрок, без сумње, велика исцрпљеност ораница због слабог 
ђубрења у периоду „кесима“ и „бачијања“ (јер је за читаво то 
време стока расипала ђубре у планини, а не на њивама и 
ливадама), те је сада само сељаштво захтевало да се бачије спусте 
у село, како би се њихова стада преко ноћи могла задржати на 
њивама или ливадама ради торења. Закупци, који су после 
престанка економских криза у свету поново преузели израду 
качкаваља у своје руке, прихватили су због тешког транспорта 
качкаваља од планине до тржишта овакву преоријентацију у 
сточарству, али су, с друге стране, одустали од узимања стоке 
„под кесим“ (јер је због слабе испаше на утринским пашњацима 
постао врло несигуран) и пришло се само откупљивању млека. 
Такав начин у сточарењу ове области задржао се све до 
седамдесетих година двадесетог века, с том разликом што су се 
врло ретко стварала колективна стада, већ се преко целе године 
свако сељачко газдинство бринуло о својој стоци. Уколико је 
преко лета било покоје колективно стадо, оно је обично било 
врло мало и искључиво је било састављено од оваца 
најсиромашнијих сточара. 

Супротно изнетим кретањима, која се могу означити као 
стална, могу се издвојити и повремена сточарска кретања . 
Она су се одвијала у току зимске половине године и то у два 
сасвим супротна правца: у почетку зиме према котлинама, и у 
почетку пролећа или при крају зиме према суватима Старе 
планине. Таква кретања су везана за период неродних година, а 
предузимају их једино сиромашни сточари. Велике пролећне и 
летње суше спржиле би брзо ливадску траву, те су приноси сена 
били знатно смањени и исхрана стоке била доведена у критично 
стање. Да не би стока страдала од глади, сточари су је спуштали у 
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оближње котлине на испашу и исхрану. Пре спуштања би се 
стада клањем и продајом преполовила, па се тек онда спуштала, 
најчешће у Пиротску котлину, а пре Првог светског рата у 
Загорје. Из истих разлога, као и бездушне и сурове експлоатације 
сиромашних сточара од стране богаташа у таквим годинама, 
вршила су се и зимска издизања у планину. Наиме, богата 
сељачка газдинства,  користећи овакву ситуацију, продавала су 
своје нагомилане залихе сена по врло високим ценама, а понекад 
уз сурову уцену – по цени половине стада. Сиромашни, пак, 
сточар, оставши без трунке сена и сламе, био је каткад приморан 
да по тој цени, само за 20 дана, даје на исхрану своје ионако 
смањено стадо. Многи од њих, да би избегли бездушни поступак 
сеоских богаташа, били су приморани на крајње искоришћавање 
оног што им је пружила сурова природа. Наиме, деси ли се да се 
снег, услед појаве топлог ветра или услед дужег разведравања 
брзо отопи на присојним странама Старе планине и открије већи 
простор под планинском травом, сточари, који су већ утрошили 
сву залиху сточне хране, одмах су издизали своја стада на њих. 
Стока таквим начином исхране јако ослаби те брзо пропада. 
Нарочито у таквим условима страдају млада јагњад, јер их 
ислабиле овце не могу задовољити млеком, те брзо угину. Таква 
је била 1921. година, када је велики број стоке поцркао или 
продат у бесцење. Ову годину најбоље памти село Дојкинци, јер 
је његова стока тада највише страдала. Од 110 сељачких 
газдинстава 1922. године, очувала су своју стоку свега 50, па и 
њихова стада нису била већа од 5 до 50 оваца и 1 до 2 грла 
крупне стоке. 

Зимовање и исхрана стоке обавља се у потпланинским 
ливадама у нарочито за то удешеним овчарницима. Није редак 
случај да је овчарник много боље уређен и од самих кућа у селу. 
Стока се претежно хранила ливадским сеном, а само у неродним 
годинама, и у случајевима да се снег дуже време задржи, даје јој 
се по који оброк лисника.  

У време Другог светског рата сточарство је било у 
стагнацији, да би у првим послератним годинама почело да се 
опоравља, па је по попису од 15. јануара 1950. године у Гостуши 
и Дојкинцима забележено да је било укупно 11 727 оваца и 
тридесетак коза, 1 153 говеда, 258 коња и неколико магараца и 
мазги и тај раст је забележен све до шездесетих година прошлог 
века. 

А о сточарству шездесетих и ранијих година Слободан 
Стојановић, пореклом из Гостуше, 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 
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велики број стоке је коришћен за нађубривање обрадивих 
површина, а нађубрене површине су преораване (угариване) да 
би се сачувало ђубриво и тако буду спремне за јесењу сетву. 
Овако нађубрене и угарене површине давале су боље приносе. 

Године 1963. код сеоског говедара је било истерано на 
испашу 720 грла крупне стоке. Лежала су  у Лећији, а говедари су 
били Петар Симоновић, Вукашин Вацић и Ранђел Стојановић. Те 
године је 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 лишће, 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.  

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.“ 

 
 

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 на Равном бучју и Братковој страни. 
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Још за време Турака, када је Митад Паша, почетком ХIХ 
века, као мутесариф управљао Пиротским мутесарифлуком, 
забранио је неколико великих пашњака на Старој планини, 
огласивши их за државну својину, и тиме ударио темељ за 
касније формирање државног сектора у овој области. После 
ослобођења од Турака ти сувати су још више проширени и 
углавном су обухватали делове дуж југословенско–бугарске 
границе: Белан, Вртибог, Меџу планину, Широке луке, Јавор, 
Сировичницу, Слап, Тупанац, Ровницу, Говешко лице, Вртоп, 
Понор, Малу пољану, Мучибабу, Прелесје и Сребрну. У 
поменутим деловима држава је узела у своје руке и све површине 
под шумама, којих је нарочито много било у сливу Дојкиначке, 
Јеловичке, Каменичке и Топлодолске реке. 

Пошто је држава располагала поменутим суватима, 
обично су давани у закуп појединим трговцима из Пирота и 
Црновунцима, а ређе височком становништву. Трговци су њима 
располагали и своја купљена права продавали ситним трговцима, 
а ови сточарима, о чему сведоче факсимили докумената и 
преписке о току лицитација и конфликата између закупаца и 
корисника пашњака.  

Извесни Жика Жикић из Ћуштице на лицитацији узео је 
под закуп суват у Бату, своје право продао Тоши Живковићу и 
Јовану Пенчићу из Гостуше, који су пак то право продали 
мештанима Гостуше. Међутим, са својим правом нису били 
добро упознати, па су били принуђени, и поред жалбе њихових 
продаваца права, да покошено сено и своја стада до одређеног 
рока преселе на своја имања. 

Жалба министру народне привреде је одбијена и наложено 
извршење.  

Овде је држава показала забринутост за очување сувата и 
овакву препродају докумената назвала шпекулацијом. 

Све до свршетка Другог светског рата сточарењем су се 
искључиво бавила сељачка газдинства. Међутим, од ослобођења, 
са изменом социјалне структуре села, стварањем социјалног 
сектора, у организацији сточне производње, поред сељачких 
газдинстава, појављују се и сељачке радне задруге и 
општедруштвене сточарске фарме. 

Имајући у својим рукама око 97% производње сточне 
хране и око 18% пашњака, приватни сектор успео је да постане 
најјачи и у сточарској производњи ове области. Истина, проценат 
пашњака којима је он располагао није био велики, али редовним 
откупљивањем државних пространих сувата на Старој планини 
створене су могућности да се не осети недостатак у испаши. 
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Године 1950. сувати и сеоске утрине су постали 
општенародно добро, а под Управом за шумарство, па је за 
испашу приватне и задружне стоке сачињен ценовник по коме су 
МНО дужни да прикупе средства и уплате Управи за шумарство. 

Ево преписа једног документа из 1950. године, у коме су 
дате цене за испашу поједине стоке на државним пашњацима. 
 
 

 
 
 

Срески народни одбор 
Управа за шумарство 
Бр.23103/59 
13-II-1950. године 
Пирот 

 
 
 
   

СВИМ МЕСНИМ ОДБОРИМА ОД 1-35 
 
  
По општем закону о шумама, све бивше сеоске утрине 

припале су, као општенародно добро под управом СНО-а и 
престало је да се код МНО-а наплаћује утринска пореза и 
приреза. Када је наше законодавство ово овако поставило, није се 
мислило на то да се бивше сеоске утрине користе без контроле 
власти, већ се ишло за тим да се укине утринска пореза и приреза, 
а да она лица, која користе сеоске утрине: у вађењу камена, 
попаши стоке, брањем разних шумских плодова, иста уплаћују 
Управи за шумарство СНО-а одређене суме новца по ценовнику. 

За попашу стоке сачинити списак и према броју и врсти 
стоке убрати новац од сваког домаћинства, те да не би изгубили 
много радних дана, пошаљите списак и новац по једно лице, 
(курира), који ће извршити уплату и добити колективну дозволу 
за попашу стоке (за сва села у тај месни народни одбор). 

ЦЕНОВНИК за попашу стоке је по тарифи „А“ за 
задружни сектор и државни, а по тарифи „Б“ за приватни сектор. 
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ЦЕНОВНИК 

 
Тарифа „А“ дин. Тарифа „Б“ дин.  

 
1. Говеда преко 2 године....................................10 ........................30 
2. Јуне од пола до 2 године..................................8 ........................25 
3. Теле од пола године.........................................5 ........................20 
4. Кобила са ждребетом.....................................15 ........................40 
5. Одбијено ждребе преко 16 месеци.................8 ........................25 
6. Коњ, магаре, мула, мазга...............................10 ........................30 
7. Овце, ован.........................................................5 ........................15 
8. Шиљеже.............................................................3 ..........................8 
9. Свињче преко пола године..............................8 ........................25 
10. Прасе испод пола године.................................3 ........................10 
11. Кошница пчела.................................................5 ........................30 

 
Горње цене су за летњу пашу, а за зимску пашу узима се једна 
половина од тога (1/2 од горње цене). 

 
Летња паша почиње од 1. априла до 1. октобра. 
Зимска паша почиње од 31. октобра до 31. марта у години. 

 
Управа шумарства      м.п.                                                 Повереник 

 
 
 
 

Сукоб око сувата на Равном бучју и Братковој страни 
 
Сувати на Старој планини били су веома значајни не само 

за становнике Висока, већ и за Турке, државу, задруге, номаде, 
трговце, а за сувате на Равном бучју и Братковој страни су 
посебно били заинтересовани мештани Гостуше и Дојкинаца, 
који су још за време Турака желели да прошире границе својих 
сувата, а та жеља их је често доводила до спорадичних 
међусобних, вербалних, али и физичких сукоба. 

А да је тако и било, сведоче и оригинални документи које 
је др Илија Николић објавио у својим књигама Пирот и срез 
Нишавски, 1881 – 1883 год. књига I, стр. 783-784. и 800. и књига 
III, стр. 103-106. 

После тужбе коју су Дојкинчани поднели против 
Гостушана због напасања стоке у Равном бучју и Братковој 
страни, среске власти су 19. октобра 1882. године осудиле овај 
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поступак становника Гостуше, казнивши прекршиоце затвором и 
са 2500 динара. 

Незадовољни Гостушани се не мире са пресудом, већ 
наредне, 1883. године, бирају за свог заступника Стевана М. 
Стевановића, за парницу, што се види у преписима службених 
докумената. 

 
 

** 
 
 
Непосредно по овери пуномоћја, 18. 4. 1883. године, 

заступник Гостушана се обратио представком министру 
унутрашњих дела Србије, да је пресуда изречена 19. октобра 
1882. године застарела и да је полицијска власт била надлежна да 
изрекне пресуду о накнади, због које предстоји продаја имовине, 
па моли министра да нареди неизвршење те пресуде, што се види 
из преписа следећег архивског документа: 

 
 
 

Стеван М. Стевановић – Министру унутрашњих дела 
Господину министру унутрашњих дела 

 
 
Моји властодавци, сељани села Гостуша, у срезу 

височком, округа пиротског, прошле јесени осуђени су пресудом 
српске власти на тужбу својих суседа сељана села Дојкинци, 
поред казне што су своју стоку упутили у атар Дојкиначки, још и 
на голему глобу (око 2500 дин.), под видом нанешене потрице, па 
сад среска власт тражи ту глобу да наплати. 

Ако је доиста било самовлашћа, полицијска је власт била у 
праву да их казни; и пошто је пресуда постала давно извршна, о 
томе сад ни речи нема. Али у погледу одређене оне големе 
новчане накнаде молим понизно г. министра да пресуду изволе 
поништити, јер за њу нема нигде ослонца у закону. 

Једини базис за овакву радњу полицијске власти мого би 
се донекле наћи у пропису пар. 375. Казн. закона; али се овде 
примена тога параграфа не може допустити јер моји властодавци 
несу заватили, ни присвојили, ни преорали, ни прекосили туђе 
добро, већ учинили упад са стоком, па за накнаду штете овакве 
врсте – надлежни су окружни судови, куда би се имала противна 
страна упутити, никако о томе не може судити полицијска власт, 
која грађанску страну овог спора не може ни у питање узимати. 
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Сем овога, општи је смисао иступних кривица да се 
накнада приватним тужиоцима не може досуђивати више него у 
кругу надлежности општинских судова, који такође напоредо са 
полицијским властима имају права да овде иступе; дакле, 
грађанска страна кривице не може прећи суму од 200 динара. 
 Како је овде среска власт омашила основни закон, јер је 
судила о ономе за шта није надлежна – то по себи ни радња не 
може имати законите силе и надам се да ће госп. министар 
поништити осуду што се накнаде тиче.  
 Уједно би најпонизније молио госп. министра да би 
изволео до коначне одлуке наредити да се обустави извршење 
пресуде о овом плаћању, пошто сељанима због тога предстоји 
продаја имовине, па би оваква наредба господин–министрова у 
прву руку најнужнија била. Прилажем препис пуномоћја. 

 
18. јун 1883. г.                                 Г. министру понизан 
Пирот                                 Стеван М. Стевановић 

                             пуномоћник Гостушана 
Оригинал. 
АС, МУД-П, Ф. ХI. р. 35/1883. 

 
 

*** 
 
 
Разматрајући акта овог предмета, Министарство 

унутрашњих дела је, преко начелства округа пиротског, 
доставило Решење бр. 7994, од 7. августа 1883. године, 
пуномоћнику села Гостуше у коме се наглашава да се жалба 
одбија и да су житељи морали поступити по слову закона, што се 
види из следећег архивског документа: 

 
 

Министарство унутрашњих дела – Начелству округа пиротског 
 
 
Министарство унутр. дела 
ПБр. 7994 
7. августа 1883. године 
Београд 
 

 
I. Решење 
II. Начелству окр. пиротског 
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Стеван М. Стевановић, пуномоћник сељака села Гостуша, 

у округу пиротском, актом од 18. јуна ове године представио је 
министру унутрашњих дела како је власт среза височког 
пресудом од 19. октобра пр. године, N0 1213, осудила његове 
властодавце због извесног иступа на затвор и да накнаде штету 
сељацима села Дојкинци у 2500 динара; да је пресуда та застарела 
и по кривичном и по грађанском делу и, најпосле, да је полиц. 
власт била надлежна да изрекне пресуду о толикој накнади, па је 
молио да министар нареди да се пресуда не извршује. 

По размотрењу акта овога предмета министар унутр. дела 
видео је да је пресуда о којој је овде говор постала извршна одма 
после три дана од изречења, јер против ње није изјављена жалба, 
па по овоме нема сада места разматрању и оцени: је ли среска 
власт могла судити о оволикој накнади или није. 

А што се тиче питања о застарелости по грађанском делу, 
ово не стоји, јер право на накнаду за дело иступно по пар. 397. 
Казн. у свези са пар. 939. грађ. закона застарева за три године, а 
ово време још није прошло од онога дана кад је пресуда изречена. 

Према оваквом стању ствари министар не може жалиоцу 
дати никаква задовољења.  

  
 

II 
 
 

Ово·/. решење министра унутрашњих дела нека Начелство 
преда Стевану М. Стевановићу тамошњем.  

 
Акта се враћају под ·/2. 
С N0  4856 
Да се препише.   Министар 
                                
                                 Секретар 
 
Ек. 13/8. 1883. год. 
[На полеђини:][Примљ.]7. августа 1883. године П N0  7994 
Концепт. 
АС, МУД-П, Ф. ХI, р. 35/1883.  
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*** 
 

И поред пресуда и жалби до највишег нивоа, спор око 
Равног бучја и Браткове стране између Гостуше и Дојкинаца је 
настављен. 

Гостушани су и даље упорно напасали своју стоку у 
туђем, како кажу Дојкинчани, атару, а Дојкинчани су још жешће 
тражили заштиту својине преко институција државе. Истеривање 
правде се продужило све до пред крај последње деценије ХIХ 
века, при чему се поред судских мера, правда тражила и 
вербалним дуелима сукобљених страна. 

Неефикасност тадашњег судства и самовоља чиновништва 
су, поред осталог, доприносили спором и пристрасном решавању 
појединих парница, а све то је наводило стране у спору да често 
заштиту траже и од самог министра унутрашњих дела Србије. То 
су учинили и пуномоћници Дојкинаца, након тужбе поднете 1. 
јуна 1893. године, против четворице Гостушана. Предмет је у 
току судске процедуре доспео до начелника округа пиротског, 
Панте Дробњака, који је желео да спор реши у корист Гостуше. 
Огорчени Дојкинчани упућују жалбу министру и траже изузеће 
Панте Дробњака и још неколико чланова. 

 
*** 

 
Оптужени начелник окружни П. Јан. Дробњак демантује 

оптужбе да је у спору био пристрасан и упућује писмо министру 
унутрашњих дела са образложењем да у овом спору није био 
пристрасан. 

  
*** 

 
Коначно Дојкинчани су изашли из ове парнице као 

победници, а Гостушани се, 24. јула 1897. године, обраћају 
министру унутрашњих дела Србије изражавајући вапај за 
изгубљеним спором: 

„... Господине министре, прочитај и увери се да смо жртва 
неправедне радње потчињених ти власти. 

И начелник ср. нишавског и Начелства округа пиротског 
учинише како су хтели – а не како хоће закон – у делу оптужења. 

Поништише извршно решење којим нам је право својине 
по тапијама признато. Имање из наших руку одузеше и предаше 
нашим парничарима, сељанима села Дојкинци...'' 

Спор се наставља и после Првог светског рата, што се 
може видети из докумената које сам добио од потомака Стојана 



40                                                   Борисав Николић 

Потића, који је био учесник у догађајима на Равном бучју, а 
касније учесник у спору, па сам исте преписао онако како у њима 
стоји. У свежњу докумената које сам добио на увид, нисам 
пронашао коначну пресуду или нисам добро протумачио, једино 
што сам разумео је да спор није решен до 1938. године. 

 
Стојан Потић, рођен 26. октобра 1899. године у Гостуши, 

од оца Потић Јеленка и мајке Стојанке, био је учесник у 
догађајима на Равном бучју и Братковој страни и као ондашњи 
кмет спор око сувата наставио је легалним средствима и у ту 
сврху прикупљао документе још из турског доба, 1867. године, и 
њихове преводе на српски језик достављао Суду. Иако је 1948. 
године напустио Гостушу и одселио се у Добановце, није се 
мирио са чињеницом да Равно бучје и Браткова страна остану у 
поседу Дојкинчанима, па је 1975. године након државног премера 
поново покушао да наведено подручје припадне Гостуши, 
прикупљена документа још из турског доба и друга документа 
поново доставља Суду у Пироту како би убедио судске власти да 
прошири границу гостушког сувата. 

Проблем сувата је постао међународни, пошто се преко 
Министарства иностраних послова Југославије тражи да 
надлежним путем од турског Министарства правде прибави 
мишљење о иламу-пресуди. 

Ево преписа једног од превода пресуде из 1876. године, 
који је 1975. године након државног премера земљишта доставио 
Суду како би границе сувата биле измештене и постављене у 
корист Гостуше: 
 
 
 

Турска пресуда 
 

МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
   

                                                                         БЕОГРАД 
 
Молим министарство да надлежним путем и од надлежних 

турских власти – турског министарства правде прибави мишљење 
о ИЛАМУ који у целини гласи и то: 

 
Превод с турског: 
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ИЛАМ – ПРЕСУДА 
 
Између сељана села Дојкинци и села Гостуше у округу 

Пиротском породио се спор због неке земље назване Равно бучје 
и Браткова страна, чега ради, а по захтеву обојих страна, изашли 
су на лице места Раза-бег мудир округа Пиротског, који у исто 
време заступа и господара земље са Мехмед Агом хаџи 
Масановићем, чланом меџлиса, и са ниже потписаним Турцима 
да извиди овај спор. 

Сељани села Гостуше, на име Лило Стаменовић, Пане 
Колић, Живко Салитра, Ћиро Пешић, Петар Спасојевић и други 
пред комисијом, а у присуству сељана села Дојкинца, на име дедо 
Џуна Колић и брат му Стојана, Јованка Мадић, Лиле Цолића, 
Доне Ђорђевића и други поднели су тужбу следећу: 

Као што се из учињеног извиђања види, границе села 
Дојкинца и Гостуше ове су: почевши од места које се зове 
Змијарник на ниже до Равно бучје, одавде до Бичташа, одавде до 
ливаде Гранилове, одавде до камена столоватке и Голчиног виса, 
а место Равно бучје и Браткова страна, што је комисија сада 
имала прилику да очима види, оно што је од вајкада наша селска 
утрина мераја, која се у нашем атару налази и на коју подносимо 
комисији уверење хуџет и илам-пресуду – а овој утрини наша је 
стока и водом су се служили заједно са стоком сељаци села 
Дојкинца, од неколико година амо поменутих сељана села 
Дојкинца сматрајући ову утрину искључиво за њихову 
сопственост забрањују нам да се са њом служимо, стога молимо 
Меџилус комисију, да она изволи наредити тако, да се и ми 
служимо са стоком утрином заједнички као и пре. 

Према овој тужби комисија ова прегледавши поднешен јој 
Меџет и Илам по којима сељани села Гостуше полажу право на 
поменуту утрину, видела је да у Хуџету не стоји на коме се месту 
налази речена утрина, нити пак границе ове утрине, а поред тога 
сведоци на које се позивају Гостушани због самих својих 
сопствених интереса сведоче противу села Дојкинаца, премда у 
Иламу, што им био издао и 1273. године ондашњи кадија Мехмед 
Емин ефендија, спомиње се заједничко уживање на истој утрини 
и то: као да је на основу признања обојих страна но и сами 
тужиоци признају, да оне године, када је издат Илам, није било 
никакав спор о поменутој утрини, већ је вели била парница 
између њих само за одштету сена и хране, па према томе и 
поднети Илам је неистинит. 

После тога испитани су сељани села Дојкинца на име: деда 
Џуна Станојевић, Јованка Џила Јота и други, који су овако 
одговорили: границе су речених села ове: од Кајмака извора, што 
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га зову Бездицом и који се налази на крају државног сувата па до 
пута који води к Загорју, одавде истим путем до падине, одавде 
опет истим путем пењући се на више између Равно Бучје и Мутне 
Баре покрај Мрамора право истим правцем и средином места што 
се зове Лазаров Егрек; одавде опет општи пут што траје до 
планине Џибраповце у округ Берковачки, а њиве, ливаде, утрине 
исто их зову Равним бучјем и Братковом страном, то су 
искључиво без икакве мешавине својина нашег села Дојкинца, 
што се од вајкада с њиме служимо. Потом тужиоци призвати су 
да приведу сведоке, који би њихова казивања потврдили и по 
овом позиву они су привели за своје сведоке слободни хришћани 
на име Стојана Ђорђевића, Станисављевића, Панчу 
Миленковића, Голу Чалића, Јеначка Пешића, Манчу Цветковића, 
Ранчу Колића, Спасоју Стаменовића, из села Височке Ржане, 
Бону Стојановића, Стојана Бошковића, Станчу поп Колића, 
Маринка Тодоровића, Живка Јовановића, Тому Колића, Наду 
Павловића, Џуну Стојановића,Вацу Пешића, Пешу Марковића, 
Цену Нагуновића, Пеју Игњатовића, из села Брлога, Живка 
Стаменковића, чорбаџију, Стамена Петковића, Цану Тодоровића, 
Игу Јовановића, Цану Колића, Ранчу Пешића, Игу Божиловића, 
из села Вртовца, Цветка Панића-Каменичанин-Петровића, 
чорбаџију, кмета Велчу Илића, Чалу Петровића, из Доброг Дола, 
Игу Антића,Младена Петровића, из Јеловице, Лилу Павловића, 
Јована Николића, Панчу Јончића, из села Влковије, деда Симуна 
Цветковића, деду Тодора Павловића, из села Миљена, у округу 
Берковије, Мијалка Спасића и Мечкоње, из Пирота, свега њих 44 
човека који су прошавши пешке целу ову границу, и обележили и 
означили на најјаснији начин целу равницу и према томе су 
посведочили пред комисијом да су границе речених села доиста 
овако као што следује од кајмака-извора, што га Бездицом зову и 
који се налази на крају државног сувата па до пута што води к 
Загорју, одавде опет истим правцем пењући се на више између 
Равно Бучје и Мутне Баре а покрај Мрамора, право истим путем и 
средином места што се зове Лазарев Егрек, одавде опет општи 
пут што траје до планине Џубурове у округу Берковачком, ове су 
границе села Гостуше и Дојкинца, место где је речена ливада, 
њива и утрина што их зову Равним Бучјем и Братковом Страном, 
то је без икакве мешавине сељана села Дојкинца, који су од 
вајкада исту утрину за попашу своје стоке употребљавали, а да је 
доиста овако сви знамо и пред комисијом сведочимо, комисија 
ова пошто се је уверила о казивању ових сведока уважила је 
њихову сведоџбу и на основу исте донела је овај свој Илам-
пресуду-да речено земљиште т.ј. Равно Бучје и Браткова Страна о 
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којој је спор остају и даље искључива својина сељана Дојкинца и 
сељани Гостуше одбијају се од својих неумесних потраживања. 

 
                   Хавиз, 

 
16. Зилакада 1284-1867.г.             (М.П.) Мустафа кадија Пиротски 

   
 Сведоци: 
(М.П.) Ахмед ефендија мундериз Зада из Харцута  (М.П.) Алима 
чауш Височки (М.П.) Ибрахим бег Назиф Беговић (М.П.) Бећир 
Абдиловић (М.П.) Алија Ћата (М.П.) Мехмед Хавизовић (М.П.) 
Ахмед Мустафић (М.П.) Халим ага Мухзив. 
 
 

Истинитост овог Илама тврди 
9. Шабана 1291-1874. године         (М.П.) Мехмед. 
 

Истинитост горњег Илама и печата тврди     (М.П.)Муфетиш-               
комисар Хуђански вилајета Призренског. 

 
За истинитост превода тумачи, 

 
N0   5128  Секретар Министарства Ин. Дела, 
13. октобра 1879.год. нечитко. 
У Београду                      (М.П.)  
Таксена марка 10.-динара  

   
 

Мишљење о Иламу 
 
Молио ме је да му дам стручно мишљење о облику 

уверења о доказној вредности поменутог илама. 
По овоме тражењу прегледао сам пажљиво поднети ми 

препис превода Илама и на случај да постоји аутентична исправа 
која гласи како је напред наведено, као бивши Апелациони 
судија, који сам као такав примењивао турске законе, тврдим и 
уверавам; 

1. Да се из напред цитираног илама види, да је о спорном 
имању постојао хуџет која је исправа служила уместо тапије, јер 
тапија установљена је доцније, законом од 1275, односно 1858. 
год. Да је осим Хуџета постојао и Илам о спорном земљишту, 
издат од стране Кадије Пиротског Мехмеда Емина ефенди које 
су исправе као доказ поднели сељани села Гостуше. 
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2. Да је напред цитирани Илам донео 1824. год. једанаест 
година доцније (после хаџета и Илама о коме је реч у тачки 1. 
овог уверења) Пиротски мудир, т.ј. меџилис Идаре 
(административни одбор који није био надлежан за извиђање и 
суђење спора који је напред наведен Иламом расправио). Још 
мање је то могао чинити за то што су о спорном имању постојали 
већ раније хуџет и илам-пресуда, који су били издати у Пироту од 
надлежног Суда. 

3. Турско законодавство међутим није допуштало сведоке 
против садржине јавних исправа (куџеџи ати) као хуџета, доцније 
тапија, судских пресуда царских берата итд., у конкретном 
случају међутим употребљени су сведоци по једном раније 
расправљаном спору, што није допуштено.  

4. По томе, што је спор извиђао и пресуду донео Пиротски 
мудир Риза бег са Мехмед агом Асановићем, чланови и даре 
меџлиса (административног одбора) а пресуду је на место њих 
потписао кадија пиротски Хафиз Мустафа као и по томе што 
наведени  Илам није ни заведен пошто нема свога броја, а по 
турском законодавству свака пресуда уводила се је од речи до 
речи у књигама пресуда, сициљ,- и отуда имао свој број, 
закључујем да наведени илам није истинит. 

5. Но и ако био истинит навођени Илам не би могао имати 
доказне вредности, зато: што је донет од ненадлежне власти, што 
није оглашен за извршан, зато што је донет на основу исказа 
сведока противно хуџету и Иламу, те је дакле поново суђен 
једном пресуђен спор и то после једанаест година када је 
застарелошћу изгубљено право на понављање спора-чл. 1662. 
грађ. зак. (мецеле). 

 
 

17. Х 1932. год. К.Катлановић, бив. турски 
  апелациони судија, а сада 
  тумач за турски писмени 
  језик код Скопљанског 
  Првостепеног суда у Скопљу 
 
Да је ову изјаву г. Коча Катлановић, тумач овог Суда, пред 

судом признао и потписао свој. неспорних Дела Судија тврди по 
наплати таксе из Т. Бр. у Дин. 10 и т. Бр. 40. б 20.- дин. 

 
 
Бр. 41658-1217 
17. октобра 1932. год.      (М.П.)      Н.Д. Судија, 
Скопље                                           Бран Видић. с.р. 
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У следећем: 

Да је овај препис веран свом 
оригиналу јемчим морално и 

материјално 
/ Потић Стојан / 

 
 

*** 
 
 

Сведоци и саучесници 
 
Десимир Николић: „Равно бучје су присвајали 

Доћинчање, несу давали да наши пуштају стоку у Равно бучје. 
Причал ми је деда Анта Масленсћи 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 Доћинчање 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. Знали они, али нече да кажу кој 
је. Поднесу Раду Мурђинског, како је он јак и храбар, и он се 
излети како 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.“ 

 
** 

 
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, Радомирице, даље преко Браткове стране, излази на 
Тупавицу и Лазареви јегреци.  
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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 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 година, а живот је морао да тече 
даље. У Дојкинцима је пшеница слабо успевала, једино су добро 
успевали 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 онолико 
колико је могло да сакупи пшеницу.  

Дојкинчани нису заборављали Равно бучје, били упорни и 
успели су да за период од сто година 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.“ 

Приче старих мештана и судска документа о Равном бучју 
и Братковој страни послужиће долазећим генерацијама као 
сведоџба да се на Старој планини у прошлости одвијао живот. 
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ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ У ХОТЕЛСКОЈ 
ИНДУСТРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА 

 
Извод 

 
 

За искоришћавање потенцијала које има информациона 
технологија, од пресудне важности су расположивост 
информационо-технолошке инфраструктуре и квалитет људског 
фактора. У складу с тим, од огромног значаја је познавање рада 
на рачунару, односно информатичка писменост запослених, без 
које би сваки потенцијал информационе технологије био само 
трошак. У раду је дат пресек тренутног стања информатичке 
писмености запослених у хотелској индустрији Пиротског 
округа, као и стање инфраструктуре информационе технологије у 
поменутој индустрији. За израду рада, анализом садржаја 
коришћена је литература из области рачунарства и пословне 
информатике, маркетинга, туризма и хотелијерства, е-пословања, 
едукације и менаџмента, а добијени резултати су последица 
упитника. Резултати недвосмислено говоре да запослене у 
хотелској индустрији Пиротског округа очекује још доста посла 
на информатичком образовању, и свакако су још један добар 
разлог за масовно информатичко описмењавање у Србији. 

Кључне речи: информатичка писменост, информациони 
системи, информациона технологија, хотелијерство, примена. 

 



48                                                      Светлана Губин 

 
INFORMATICS LITERACY IN HOTEL INDUSTRY OF 

PIROT DISTRICT 
 

Abstract 
 
 
Information technology infrastructure and human factor 

quality are of crucial significance for the usage of information 
technology potentials. Hence the immense importance of computer 
skills of informatics literacy of the employees, whose deficiency 
would reduce all information technology potentials to mere 
expenditure. This work renders a cross sectional study of informatics 
literacy of the hotel industry employees in Pirot district, as well as the 
state of the information technology infrastructure in the above 
mentioned industry. Using content analysis, this work draws upon 
literature from the following fields of expertise: computer science and 
business informatics, marketing, tourism and hotel management, e-
business, education and management, as well as survey based data. 
The results undoubtedly point out the fact that the hotel industry 
employees in Pirot district are faced with extensive work on 
informatics instruction, and are yet another good reason for mass 
informatics literacy education in Serbia. 

Key words: informatics literacy, computer literacy, 
information systems, information technology, hospitability, hotel 
management, hotel administration, application. 

 
 

Увод 
 
 
Глобалне захтеве побољшавања пословања, које је 

компјутерска ера унела у све поре друштва, свакако мора 
испунити и индустрија туризма. У класичном ланцу, гост-
агенција-смештај-забава, свако има свој задатак и методе за 
његово испуњење. У оквиру хотелијерства, информациона 
технологија (ИТ) је отишла најдаље, посебно код већих и 
квалитетнијих објеката, и омогућила повезивање низа подсистема 
у јединствени систем, а такође и низа хотела у организовану 
целину. За искоришћавање потенцијала које информациона 
технологија има у хотелијерству од пресудне важности су 
расположивост и квалитет људског фактора. У складу с тим од 
огромног значаја је познавање рада на рачунару, тј. 
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информатичка писменост запослених у хотелској индустрији, без 
које би сваки потенцијал информационе технологије био само 
трошак. Кад су будуће инвестиције у развој хотелске индустрије 
у питању, поред постојања савремене информационе технологије 
и ефикасног менаџмента, нарочита пажња поклањаће се, свакако, 
и информатичкој писмености запослених. 

 
С обзиром да основу успешног пословања хотелске 

индустрије чини развој и примена информационо-
комуникационих технологија (ИЦТ), предмет истраживања овог 
рада је информатичка писменост у хотелској индустрији на 
територији Пиротског округа. 

 
 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, САОБРАЋАЈНЕ ОДЛИКЕ И 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ  

ПИРОТСКОГ ОКРУГА 
 
Пиротски округ налази се у југоисточном делу Србије и 

обухвата општине Бела Паланка, Пирот, Бабушница и 
Димитровград. 

 

 
Слика 1: Пиротски округ са општинама и градским центрима 
 
Повољан географски положај Пиротског округа један је од 

значајнијих фактора његове туристичке валоризације.  
Општине Пирот и Димитровград имају веома повољан 

географски положај, јер се налазе на најкраћем друмско-
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интерконтиненталном и железничком магистралном правцу који 
повезује Европу са Блиским истоком. 

Пирот се налази у близини изузетно значајног граничног 
прелаза Градине, од кога је Пирот удаљен 35 км, а Димитровград 
око 5 км. Гранични прелаз Градина је један од најзначајнијих и 
најфрекфентнијих граничних прелаза у Србији. Преко овог 
граничног прелаза годишње је прелазило преко шест милиона 
путника. Главни град Бугарске, Софија, удаљен је око 60 км од 
граничног прелаза Градина. Кроз Пиротски округ пролази 
међународни пут (Е-80), који је укључен у мрежу европских 
путева Будимпешта – Београд – Ниш – Софија – Истанбул, баш 
као и међународни железнички пут истог правца. 

Кроз град Пирот пролази магистрални пут Зајечар – 
Књажевац – Пирот – Лесковац, који се код Бабушнице укршта са 
регионалним путем Сврљиг – Бела Паланка – Звонце. Путни 
правац Лесковац – Власотинце – Бабушница – Пирот у веома је 
лошем стању. 

 
Слика 2: Друмска мрежа у Пиротском округу 

 
1. Међународни магистрални пут Е-80 (Ниш – Софија) 
2. Регионални магистрални пут М-9 (Лесковац – Пирот) 
 
Предстоји изградња ауто-пута који ће повезати Ниш са 

Димитровградом (транзитни коридор 10), и у том светлу треба 
посматрати развој хотелске индустрије Пиротског округа. 
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Слика 3: Железничка инфраструктура у Пиротском округу 

 
1. Железничка станица у Белој Паланци 
2. Железничка станица у Пироту 
3. Железничка станицу у Димитровграду 
 
Укупне радно способне смештајне капацитете Пиротског 

округа у 2009. години чинило је осам смештајних објеката и то: 
два на територији општине Димитровград и шест на територији 
општине Пирот. У општинама Бела Паланка и Бабушница од 
постојећа три хотела не ради ниједан (сл. 4). 

 
Слика 4: Смештајни капацитети у Пиротском округу 
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1. Хотел „Пирот“ 
2. Хотел „Син-Ком“ 
3. Хотел „Стадион“ 
4. Апартмани „Гали“ 
5. Хотел „Ловац“ 
6. Хотел „Стар А“ 
7. Хотел „Амфора“ 
8. Хотел „Балкан“ 
9. Мотел „Балкан“ 
10. Хотел „Ремизијана“ 
11. Хотел „Црни врх“ 
12. Хотел „Мир“ 
 
 
На територији општине Пирот у 2009. години радило је 

шест смештајних објеката: хотел „Пирот“ 2*, хотел „Стар А“ 
3*(некадашњи хотел „Планинарски дом“), хотел „Ловац“ 1*, 
гарни-хотел „Син-Ком“ 3*, апартмани „Гали“ 4* и хотел 
„Стадион“ који је некатегорисан, у власништву је ИО „Први мај“ 
из Пирота, у лошем је стању и престао је са радом крајем 2009. 
године. 

На територији општине Димитровград у 2009. години 
радила су два хотела, хотел „Балкан“ 2* и хотел „Амфора“ 3*. 
Мотел „Балкан“ не ради од 2007. године. У бунгаловима мотела 
„Балкан“ смештене су избеглице из ратова деведесетих, а 
приватизација још увек није извршена. 

У Белој Паланци некадашњи хотел „Есперанто“ од 1992. 
године не ради као хотел, већ служи за смештај избеглица, а једна 
сала се користи за свадбена весеља и прославе. Садашњи назив 
му је ХУП „Ремизијана“ и у приватном је власништву. 

У Бабушници не ради ни један смештајни капацитет. 
Некадашњи хотел „Црни врх“ у центру Бабушнице не ради још 
од 1991. године. Приватизован је 2007. године, али још увек не 
ради, у лошем је стању и само се сала издаје за прославе. Хотел 
„Мир“ у Звоначкој бањи је на територији општине Бабушница, 
али припада УТП Србија из Пирота. Закупац га је сасвим 
руинирао 2008. године. 
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Слика 5: Природне знаменитости Пиротског округа 

1. Завојско језеро 
2. Језера Смиловског поља 
3. Сават 1 и Сават 2 
4. Река Нишава 
5. Река Јерма 
6. Река Височица 
7. Дивљанска река 
8. Звоначка бања 
9. Извориште Даг-бањица 
10. Национални парк „Стара планина“ 

 
Пиротски округ поседује значајан природни туристички 

потенцијал: планине, специфичне форме рељефа, водотоке и 
језера, лековита изворишта (сл. 5). 

Богатство туристичког садржаја чини и културно-
историјско наслеђе Пиротског округа (сл. 6) и (сл. 7). 
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Слика 6: Историјски објекти у Пиротском округу 

 
1. Музеј Понишавља 
2. Пиротска тврђава – Кале 
3. Спомен-костурница из првог српско-бугарског рата – Паметник 
4. Грчко гробље у Пироту 
 

 
Слика 7: Верски објекти у Пиротском округу 

 
1. Манастир Свети Јован Богослов 
2. Манастир Свети Ђорђе у Темској 
3. Манастир Свети Димитрије Солунски – Манастирче 
4. Црква Рождество Христово у Пироту 
5. Саборна црква у Тијабари 
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6. Црква Рождество Пресвете Богородице у Димитровграду 
7. Црква у Белој Паланци 
8. Црква Свети Никола у Бабушници 
9. Дивљански манастир 
10. Црква Свете Параскеве – Петке у селу Станичењу 

 
 

 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА 

ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ХОТЕЛСКОЈ 
ИНДУСТРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА 

 
Резултати у вези са информатичком писменошћу и 

условима за примену информационе технологије у хотелској 
индустрији на територији Пиротског округа приказани су на 
основу истраживања извршеног у осам смештајних објеката, од 
тога два на територији општине Димитровград (хотел „Балкан“ 
2* и хотел „Амфора“ 3*) и шест на територији општине Пирот 
(хотел „Пирот“ 2*, хотел „Стар А“ 3*, хотел „Ловац“ 1*, 
апартмани „Гали“ 4*, хотел „Стадион“ и гарни хотел „Син-Ком“ 
2*). У општинама Бела Паланка и Бабушница не ради ниједан 
смештајни објекат. Изузетно тешки економски услови пословања 
са којима се среће хотелска индустрија у нашој земљи у 
последњих двадесет година, незадовољавајући туристички 
промет и скромни пословни резултати условили су да се 
испитивање не односи само на поједине категорије хотелских 
капацитета, већ је узета у обзир целокупна смештајна понуда на 
територији Пиротског округа. Подаци су прикупљани техником 
анкетирања. Инструмент је упитник којим су прикупљени подаци 
који се односе на информатичку писменост и услове за примену 
информационе технологије у пословању хотелске индустрије на 
територији Пиротског округа. Интерпретација резултата 
представљена је у облику графикона. Треба, ипак, нагласити 
чињеницу да извори података, њихова структура и обим 
ограничавају могућност валидне анализе резултата истраживања. 

 
Да ли су и у којој мери стално запослени  

оспособљени за рад на рачунару? 
 

Број запослених, оспособљених за рад на рачунару 
 
Велики део стално запослених у хотелској индустрији 

Пиротског округа није оспособљен за рад на рачунару (сл. 8). 
Само 36% оспособљених је неповољан резултат, а посебну 
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тежину добија када знамо да је Србија на зачељу информатичке 
писмености у Европи. 

 

 
 

Слика 8: Колико је стално запослених у хотелској индустрији Пиротског 
округа обучено за рад на рачунару (сопствено истраживање) 

 
 

Програми које запослени користе 
 
Кад је у питању коришћење програма за рад на рачунару, 

резултати показују минимално, основно познавање рада на 
рачунару, што недвосмислено указује на једнострану 
информатичку писменост запослених (сл. 9). Наиме, програм за 
прављење базе података не користи се ни у једном од објеката где 
је вршено испитивање.   

 

 
 

Слика 9: Које програме запослени у хотелској индустрији Пиротског округа 
користе за рад на рачунару (сопствено истраживање) 

 
Креирање базе података 

 
Одговори  добијени на питање Постоје ли базе података 

које се креирају и ажурирају у Вашем хотелу показују да се у 
87% објеката креирају и ажурирају базе података. Сл. 10 
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приказује о којим се базама података ради: у 37,5% смештајних 
капацитета ажурирају се базе података о гостима, у 87,5% 
капацитета постоје књиговодствене базе, а у 25% капацитета 
постоје базе података о запосленима као и базе података о 
јеловнику и менију. Подаци о смештајним јединицама могу се 
наћи само у 12,5% смештајних капацитета, а истим процентом су 
заступљене и базе података о објектима за спорт и рекреацију. О 
допунским услугама у хотелу, као и о манифестацијама у самом 
хотелу, ниједан анкетирани објекат нема базе података. 

Непостојање база података или недовољно ажурирање 
базе података показује да запослени у хотелској индустрији 
немају одговарајући ниво информатичке писмености. 

 

 
 

Слика 10: Базе података које се креирају и ажурирају у хотелској индустрији 
Пиротског округа (сопствено истраживање) 

 
У 62% смештајних капацитета у Пиротском округу 

запослени користе туђе базе података као извор информација.  
 

Коришћење Интернета 
 
Интернет се користи у 87% смештајних капацитета на 

територији Пиротског округа (сл. 11). 
 
Податак да се у 13% смештајних капацитета уопште не 

користи Интернет указује на један од ограничавајућих фактора за 
успешно пословање. 
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Слика 11: Коришћење Интернета у хотелској индустрији Пиротског округа 
(сопствено истраживање) 

 
 

Коришћење е-пословања 
 
Резултати анкете показују да се у 62% смештајних 

капацитета Пиротског округа користи е-пословање (сл. 12). 
У којим облицима се користи е-пословање, види се на 

слици 13. 
 

 
 

Слика 12: Коришћење е-пословања у хотелској индустрији Пиротског округа 
(сопствено истраживање) 

 

 
 

Слика 13: Облици е-пословања у хотелској индустрији Пиротског округа 
(сопствено истраживање) 
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Податак да се е-пословање користи највише за е-пошту 
(62,5%) показује веома слабо коришћење могућности које нуди е-
пословање. Продаја робе и услуга заступљена је са 12,5%, а 
трансфер новца уопште се не користи у хотелској индустрији 
Пиротског округа. Такво занемаривање предности савременог е-
пословања је један од проблема за укључивање на савремено 
туристичко тржиште. 

 
 

Стручно лице за рад и одржавање рачунара 
 
И поред малог броја запослених који су обучени за рад на 

рачунару, стручно лице за рад и одржавање рачунара постоји тек 
у 13% објеката за смештај у Пиротском округу (сл. 14). 
Недостатак запосленог особља са посебним образовањем из 
информационих технологија велики је проблем у хотелској 
индустрији Пиротског округа који без одлагања треба решавати. 

 

 
 

Слика 14: Запослено стручно лице за рад и одржавање рачунара у хотелској 
индустрији Пиротског округа (сопствено истраживање) 

 
 
 

Да ли постоје и какви су услови за примену информационе 
технологије у хотелској индустрији Пиротског округа? 

 
 

Постојање рачунара у хотелу 
 
На питање Да ли се у Вашем хотелу користе рачунари у 

100% објеката добијен је потврдан одговор. 
Резултати који показују на којим се радним местима 

користи рачунар дати су на сл. 15. 
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Слика 15: Радна места на којима се користе рачунари у хотелској индустрији 
Пиротског округа (сопствено истраживање) 

 
У свим објектима се рачунари користе на рецепцији. У 

75% објеката користе се у књиговодству, у 25% капацитета у 
ресторану и код менаџера. Податак да тек 25% менаџера користи 
рачунар је изузетно лош показатељ информатичке писмености 
менаџмента у хотелској индустрији Пиротског округа. Податак да 
кухиња није повезана са рестораном и рецепцијом говори о 
несинхронизованом и отежаном комуницирању и пословању у 
оквиру објеката, као и о немогућности вршења контроле и брзог 
доношења одлука. 

 
 

Могућност коришћења Интернета и врсте конекција 
 
Подаци говоре да се у 87% смештајних капацитета 

Пиротског округа користи Интернет. 
Врста интернет конекције је можда и најважнији 

индикатор квалитета ИТ инфраструктуре. Од конекције директно 
зависе и предности које нуди информациона технологија. 

 
 

Могућност гостију да користе Интернет и базе података 
 
Податак да у 62% капацитета гости могу да користе 

Интернет не даје реалну слику о информационо-технолошкој 
опремљености смештајног објекта. 
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Слика 16: Могућност гостију да користе Интернет у хотелској индустрији 
Пиротског округа (сопствено истраживање) 

 
 

Постојање web-презентације хотела и могућност on-line 
резервације 

 
Само 50% смештајних капацитета Пиротског округа има 

web-презентацију на Интернету (сл. 17), а тек 13% има могућност 
on-line резервације (сл. 18).  

 
 

 
Слика 17: Да ли смештајни капацитети Пиротског округа имају web-

презентацију (сопствено истраживање) 
 
 

 
 

Слика 18: Могућност on-line резервације у хотелској индустрији Пиротског 
округа (сопствено истраживање) 
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Постојање ХИС-а 
 
Резултати истраживања показују да само 25% смештајних 

капацитета Пиротског округа има Хотелски Информациони 
Систем (ХИС) (сл. 19). 

 

 
 

Слика 19: Хотелски Информациони Систем у хотелској индустрији Пиротског 
округа (сопствено истраживање) 

 
Податак да ниједног смештајног објекта на територији 

Пиротског округа нема ни у једном Централном Резервационом 
Систему (ЦРС) намеће се као логична последица свих 
претходних резултата истраживања.  

 
 
 

SWOT АНАЛИЗА ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПИРОТСКОГ 
ОКРУГА 

 
Анализа треба да укаже на то шта треба предузети како би 

се повећале постојеће снаге хотелске индустрије Пиротског 
округа и како уклонити њене слабости; како искористити шансе 
које пружа окружење, и како онемогућити или ослабити препреке 
да се те шансе реализују.  

 
Снаге 

(Strenghts) 
 

• повољан географски положај (близина границе, 
главне транзитне саобраћајнице) 

• локација већине хотела у центру града 
• сопствени паркинг хотела 
• близина спортских терена 
• обезбеђен приступ Интернету 
• висок ниво гостољубивости запослених 
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Слабости 
(Weaknesses) 

 
• оскудна – стара инфраструктура соба и других 

садржаја  
• ниска стопа искоришћености капацитета 
• недовољна информатичка писменост запослених 
• оскудна информатичка опремљеност 
• непостојање организоване и доступне базе о 

укупним ресурсима 
• непостојање међу запосленима високообразованог 

кадра у области ИТ 
• минимално знање менаџера о ИТ 
• споро увођење и прилагођавање новим 

технологијама 
• не постоји систем обуке и усавршавања запослених 

 
 

Шансе 
(Opportunities) 

 
• близина коридора 10 
• проналажење страних и домаћих инвеститора  
• богата природна и културно-историјска баштина 
• увођење међународних стандарда у реновирању, 

изградњи и пословању хотела 
• раст on-line букинга 
• улазак на нова тржишта (повезивање са иностраним 

туроператорима) 
• сарадња са ИЦТ компанијама и академским 

институцијама (стицање ЕЦДЛ сертификата) 
• запошљавање висококвалификованих ИТ 

професионалаца 
 
 

Претње 
(Threats) 

 
• неповољна економска ситуација 
• недовршена приватизација хотела 
• слаба подршка у инвестицијама (реновирање, 

изградња, ИЦ инфраструктура, обука) 
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• повећана конкуренција из суседне Бугарске 
• неприлагођеност захтевима потрошача 
• неповољне демографске промене  

(одлив квалификованог кадра) 
• ниски раст тржишта 

 
 
Разматрањем резултата SWOT анализе долази се до 

неколико значајних закључака који карактеришу целокупну 
хотелску индустрију Пиротског округа: повољан географски 
положај и изванредна локација већине хотела у центру градова је 
значајан фактор за успешно пословање. Обезбеђен приступ 
Интернету и незаобилазна гостољубивост запослених такође су 
јаке стране хотелске индустрије у округу, али не и довољне за 
трку на савременом туристичком тржишту. Проблем ниске 
искоришћености капацитета настаје због лошег стања капацитета 
за смештај, недовршене приватизације и неадекватних техничко-
технолошких ресурса (мрежне, рачунарске инфраструктуре, 
апликација, база података). Недовољна информатичка писменост 
запослених у хотелијерству је последица непостојања система 
обуке и стручног усавршавања. Развој информатичке културе 
свакако би смањио отпор према новим технологијама. Посебан 
проблем чини недовољно висококвалификованих ИТ 
професионалаца у хотелијерству, а њиховим упошљавањем се 
донекле потиру неповољне демографске промене. Улазак на нова 
тржишта треба посматрати кроз прилагођавање потрошачима као 
и кроз стално упоређивање са конкурентним дестинацијама. 
Очекивана последица су нове инвестиције у хотелску индустрију 
Пиротског округа. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Резултати истраживања потврђују да су могућности за 

примену савремене информационе технологије и информатичка 
писменост запослених у хотелској индустрији Пиротског округа 
незадовољавајући, из чега проистиче јака потреба за обуком и 
образовањем. 

Огромна конкурентска предност информационо-
комуникационих ресурса огледа се у складу технолошке 
инфраструктуре и људског потенцијала. Резултати предочени у 
овом раду потврђују да могућности које пружа информациона 
технологија у хотелској индустрији Пиротског округа нису 
довољно искоришћене. Недовољна искоришћеност није 
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последица само недостатка информатичке инфраструктуре у 
објектима, већ, још и више, и недовољне информатичке 
писмености запослених у хотелској индустрији Пиротског 
округа. Непостојање база података или недовољно ажурирање 
постојећих база података, јасан је показатељ неодговарајућег 
нивоа информатичке писмености, тј. недвосмислено показује 
једнострану информатичку писменост запослених у хотелској 
индустрији Пиротског округа. Ограничавајући фактор успешног 
пословања је и податак да се у 13% смештајних капацитета 
уопште не користи Интернет, иако је познато да је врста 
конекције најважнији фактор ИТ инфраструктуре. Предности које 
нуди ИТ у области е-пословања такође нису искоришћене, 
углавном је све сведено на е-пошту, а тек у 12,5% смештајних 
капацитета користи се за продају робе и услуга. Недостатак 
стручног лица за рад на рачунарима је такође проблем који треба 
без одлагања решавати. Кад се узме у обзир да тек 13% 
смештајних капацитета има могућност on-line резервације и да 
само 25% има Хотелски Информациони Систем (ХИС), као 
логична последица намеће се податак да ниједног смештајног 
објекта са територије Пиротског округа нема ни у једном 
Централном Резервационом Систему (ЦРС). Податак да само 
25% менаџмента користи рачунаре говори довољно о 
незадовољавајућој примени информационе технологије. Нема 
сумње да су запослени и менаџмент препознали значај увођења и 
употребе информационе технологије, али њена примена иде 
доста споро, као што је споро и недовољно и информатичко 
описмењавање. 

Недовољна информатичка писменост, као слаба карика 
хотелске индустрије Пиротског округа, свакако је један од узрока 
њеног лошег пословања. 

Недовољна употреба савремене информационе 
технологије има за последицу негативне ефекте пословања што 
непосредно утиче на положај хотелске индустрије Пиротског 
округа у региону, земљи у целини па и Европи. 

Снаге које поседује хотелска индустрија Пиротског округа 
и шансе које пружа окружење морају бити потпомогнуте развојем 
информатичке културе, јер неизоставан услов укључивања 
хотелске индустрије у европске интеграције свакако је 
проширење примене информационо-комуникационе технологије.  
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ЗАПИС О ДРАГОЉУБУ ЈОВАНОВИЋУ 
КЊИЖЕВНИКУ* 

 
 

Може се десити данашњем, ,,одсвуд стијешњеном“ 
читаоцу, у трци с временом, а пре свега с транзицијом, да устукне 
кад осмотри  шеснаест томова, који су тек део онога што су 
Правни факултет у Београду и ,,Службени гласник“, издавачи 
Сабраних дела Драгољуба Јовановића, у скоријој будућности 
намерни да објаве, али проћи ће га тај осећај чим оком крочи на 
прву страну. 

Овај текст је писан с намером да скрене пажњу на дело 
Драгољуба Јовановића – писца - и нећемо се у њему бавити 
његовом политичком делатношћу. 

Описујући детињство, дајући врло живе портрете својих 
родитеља, браће и сестара, пријатеља од којих је учио како се 
,,води политика“,  Јовановић пред читаоцем расклапа корице 
једног времена о коме би се сигурно мање знало да није његових 
записа. Читаоца намах осваја живописна слика једног по свему 
патријархалног света, света који се полако навикава на живот 
скројен по новим мерилима, али и света који полако али 
неминовно узмиче пред новим добом. Саосећање, али и велико 
разумевање, избија скоро из сваке реченице којима ,,хвата“ 
портрете савременика, познатих и мање познатих људи с којима 

                                                             
* Прочитано у  Пироту, 11.фебруара 2009. године, на представљању Сабраних 

дела Драгољуба  Јовановића. 
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се сретао. Ти описи, дати лепим, раскошним српским језиком, 
коме посебну арому дају архаичне и неке данас већ заборављене 
речи, чине нарочиту вредност ,,медаљона“. Ова жива и уверљиво 
писана историја једног живота неоспорно има и велику литерарну 
вредност, и то је оно што, поред Јовановићеве изузетне ерудиције 
и скоро савршеног познавања људи и људског карактера, 
фасцинира. 

Пријаће Драгољубу похвала једног Боре Глишића, који се 
лепо изразио о његовом књижевном дару и он ће тај његов 
утисак, не без поноса, више пута помињати. 

Способност Драгољубова да најчешће једном реченицом 
ослика карактер онога коме је медаљон посвећен, заиста је редак 
дар. Његови утисци никад нису једносмерни, осим ако није реч о 
некој преиспољној добричини којој се нема шта додати, или 
неком никоговићу коме се нема шта одузети. 

Мене као писца интересовали су, пре свега, медаљони 
посвећени нашим познатим и признатим литератама. Није тешко 
приметити да ниједан од тих портрета није у сагласју с 
представом коју су о тој господи створили књижевни историчари, 
па су самим тим портрети из Јовановићеве галерије 
интригантнији. Ишчитавајући ово четворокњижје, да се 
приметити да је Јовановић био одлично упућен и у ,,послове и 
дане“ наших  класика. Да бих вас уверио у веродостојност мојих 
тврдњи, нека ми буде допуштено да вам предочим и понеки цитат 
који ће бити најбоља потврда овде изнетим тврдњама. 

За Крлежу ће написати: 
,,По дару, интелигенцији и култури могао би бити велики, 

највећи савремени писац на Балкану. 
Што је јунак, да је човјек таки! 
Али душа изгледа малена, и тело се показује слабо. Не уме 

да самује и да сиротује. Воли удобност и робује формама. 
Створио је савршени узорак салонског комунисте. “ 

О Ђиласу ће рећи следеће: 
,,Говори споро, прави дугачке реченице, убацује много 

споредног места, није ни јасан ни ефектан. Много повољније 
делује његова физичка појава, него оно шта и како каже. “ 

Следи медаљон, по мени, један од најдуховитијих и 
најуспелијих, с префињеним опсервацијама - реч је о медаљону 
владике Николаја Велимировића, који почиње следећом  
реченицом: 

,,Знатан позоришни човек у једном народу који никад није 
оскудевао у великим глумцима. “ 

Али, после једног таквог увода следи један од најлепших 
описа које садрже ,,Медаљони“ Драгољуба  Јовановића: 
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,,На високој предикаоници, обавијен опалним и мирисним 
велом дима од тамјана, без икакве хартије, вран као гавран, са 
пријатним и вешто управљаним баритоном, држао је и сигурно 
водио своје слушаоце. Као уметник, не као хришћански фанатик. 
Речитост је била нешто туђинска, западњачка, свакако не 
словенска ни православна. Сувише је звукова и боја, премало 
вере и унутрашње топлине. Али речитост права, велика, 
раскошна и складна. Таква се код нас није чула, бар не у Србији, 
која сјајно прича, али слабо беседи. Није Николај ни декламовао 
како какав Србин из Прека, Хрват или Далматинац. Он је 
говорио, мењао висину тона, шарао квалитет садржине. На 
махове се спуштао до србијанске присности, приближавао се 
вулгарности, али је није дотицао. Само за часак, а онда би се опет 
винуо у висину,до врха косовске трагедије.“ 

Дучић није тако добро прошао: 
,,У гимназији смо га више волели због Скерлићевих 

похвала него због хладних стихова које нисмо могли памтити као 
Ракићеве. Дучић нам је остајао само у очима, по лепом слогу у 
Богдановој  Антологији.“ 

Мало ироније неће ником шкодити, осим, можда, Дучићу. 
Саму Дучићеву појаву Јовановић овако описује: 
,,Он је одиста био сјајан, блистав, млад, свеж. Сваки пут 

смо га нашли у другом оделу. Правио је разне комбинације, са 
модрим, сивим, крем и белим. Врло чист и укусно обучен. Увек 
марљиво избријан. “ 

А о његовом књижевном раду овако суди: 
,,Проза је често боља од стихова. Али и она је обично 

хладна и неубедљива као упутство за живот. Осећа се понекад 
сеоски учитељ који све зна и радо доцира, а још радије изриче 
дефинитивне, чешће негативне него позитивне судове. Није имао 
љубави за друге, за човека, ни за кога осим за себе. На људе, чак 
и на своје добротворе, гледао је с висине.“ 

У медаљону Исидоре Секулић срећемо се с једном 
Исидором која полако напушта овај свет, али која није вољна да 
се са свима опрашта. Јовановић њен карактер црта јасним и 
кратким потезима, не идеализујући њен лик, чему смо ми Срби 
иначе склони, већ нам га, иако обојеног тавним тоновима, 
презентира с нескривеним симпатијама. 

,,Одмах после ослобођења, узели су је српски књижевници 
за свог првог председника, али она се брзо измакла испод камџије 
Радована Зоговића и Милована Ђиласа, повукла се на свој 
,,Авентин“и скоро више није силазила. Кад је навршила 80 
година, љутито је одбијала све честитке: ,,Што ми нису доносили 
цвеће кад сам имала 25 година?“ 



70                                                    Миодраг Раичевић 

,,Овим поступком је обележила свој контрадикторни дух“, 
пише Јовановић. ,,Увек се љутила, увек јој није било право. Није 
марила Скерлића, није признавала ниједног живог писца, бар 
нашег. У разговору је увек заступала мишљење супротно од оног 
које је неко други изнео.“ 

А кад би неко горљиво почео да заступа њене ставове, 
имала је обичај да промени страну и почела би да напада оно што 
је до малопре бранила. 

Толико о Исидори. 
А у медаљону Васе Стајића, осим о уреднику Летописа 

Матице српске, читалац ће понешто сазнати и о Вељку  
Петровићу,  једном од највећих бонвивана српске књижевности, 
коме је добра била свака власт, поготово кад успе, а успевао је, да 
од ње извуче корист за себе. У том медаљону стоји записано 
следеће: 

,,Сем националне ствари, Васа Стајић је имао два лична 
заноса: своју кћер и Вељка Петровића. Како није имао сина,  
уздао се у ћерку да ће продужити његово дело.Вељка је сматрао 
генијалним. Кћер сам видео и није ми се учинило да оправдава 
очеве наде. Већ као гимназисти уживали смо у лепој појави 
Вељка Петровића кад је пролазио Кнез Михаиловом, читали смо 
његову родољубиву поезију и све што је објавио, али више зато 
што је Скерлић био потписао његову меницу. Касније сам 
наишао на његову приповетку Молох, а још касније заволео 
његове војвођанске приче, особито описе сеоског живота. 
Напослетку сам открио његове ,,аграрне“ песме и антејску 
проповед у њима. Никад за мене није био онако велики као за 
Васу Стајића, бар у периоду 1925-1928. кад сам се виђао са 
апостолом српске Војводине. Помишљам да је његово 
одушевљење Вељком спласло, било зато што је мало давао или 
што је био мажен од свих режима који су се смењивали у 
Београду. Морао је знати да је мало ко, као Вељко, извлачио из 
разних фондова, да је уживао синекуре, да је добро стајао на 
двору, да је потписао антикомунистички манифест Недићев и 
Љотићев, а да се одмах по доласку Руса и партизана прилагодио 
новом стању и поново постао миљеник и корисник. То све мора 
да је болело Васу Стајића, јер је, поред дара, од књижевника и 
уметника захтевао и висок морал.“ 

О Михизу, као и о Миодрагу Павловићу нешто касније, 
Јовановић доста оштро суди: 

,,Михиз ми је постао мање занимљив кад сам чуо да седи 
ноћу, да страсно игра покер, да му дан почиње у једанаест часова 
на синекурном положају управника библиотеке Матице српске: 
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уосталом он се све ређе јавља. Нисам изгубио сваку наду, али ће 
тешко од њега бити нови Скерлић!“  

Михиз није постао ,,нови Скерлић“, ако је то икад и желео 
да постане, али се није ни Драгољубово предвиђање до краја 
испунило. Исто важи и за Миодрага Павловића, за кога Драгољуб 
каже да је ,,такође подбацио. Прво је отишао у савезну 
администрацију, затим је постао директор драме у Народном 
позоришту, није више ни песник ни лекар. И он ми није казао 
последњу реч, јер је несумњиво даровит, и као есејист и као 
драмски писац. Питање је да ли га мажење и лаки успеси неће 
покварити. Рђаво је већ то што с њим није задовољан један тако 
обавештен и суптилан дух као што је његов отац Бранко, с којим 
се виђам и плодно разговарам.“ 

На крају, поменуо бих опет Бору Глишића, преводиоца, 
новинара ,,Политике“ и НИН-а, потоњег позоришног критичара, 
али и скептика, као што ће се видети. Он ће једном приликом 
Драгољубу рећи: ,,Ја се дивим вашем уму, господине професоре, 
али светом не влада ум него безумље!“ 

Драгољуб Јовановић је цео свој живот потрошио на то да 
некако удеси да ум царује, а да безумље кладе ваља. А све што је 
у животу радио, кад бих, ето, морао да дам  дефиницију његовог 
живота, онда би се том титулом окитила она реченица из писма 
које му је, док је робовао у Сремској Митровици, испратила 
његова супруга Дана: 

,,Какво је блаженство бити поштен, бити хуман, бити 
човек!“ 

Драгољуб овоме, вероватно, не би имао шта да дода, јер 
циљ његовог живота и његове породице јесте било управо то: 
бити човек.Знајући све то, остаје горак окус у устима док о њему 
говорим, из разлога што ни данас после више од тридесет година, 
Драгољуб Јовановић није рехабилитован. Више се не поставља 
питање да ли то треба или не треба да се учини; то је данас 
морални императив: учинити то што пре! 

Рехабилитујући Драгољуба Јовановића, држава Србија 
рехабилитовала би саму себе.Србија то, нажалост, још увек 
дугује и Драгољубу Јовановићу и себи. Крајње је време да Ова 
држава каже Оној држави да је погрешила, и да се та 
констатација стави на папир, а онда да неко то потпише и овери 
где треба, и да се с имена Драгољуба Јовановића већ једном 
откачи тај некад тако омиљени апендикс: ,,државни непријатељ“. 

 Свестан сам да сам овим текстом само врховима прстију 
дотакао један светли стуб у Пантеону заборављених Срба, стога 
бих ово моје не баш тако кратко слово завршио једном, чини ми 
се, неспорном констатацијом: како је верно давао ликове својих 
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савременика, бавећи се само онима које је лично упознао, 
медаљони Драгољуба Јовановића памтиће се и по низу 
незаборавних слика из његовог живота, пластичних описа места у 
којима је боравио, предела кроз које је пролазио са својим, како 
се тада говорило, ,,човечанским“ пртљагом, с листићима у којима 
су тако јасно нашли одраза његов књижевни таленат и сам његов 
живот. Зато бих, ако ми неће бити замерено што износим једно 
посве интимно осећање, на крају рекао и ово: сећајући се тих 
живописних и речитих фотографија везаних за ране дане 
Драгољубове, чини ми се да и сад гледам тог некадашњег дечака 
како између Тијабаре и Пазара јури за својим сновима које је 
некад сустизао, чешће престизао; дакле, откад сам стигао у овај 
питоми град, иако у Пироту раније никад нисам био, захваљујући 
Драгољубу Јовановићу, имам осећај да сам се вратио кући. 

Њему сам захвалан што ме је међу вас довео, а вама хвала 
што сте имали стрпљења и добре воље да ме саслушате.  
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РАЗГОВОР СА СЛИКАРОМ  
ЧЕДОМИРОМ КРСТИЋЕМ* 
(Приредила Весна Голубовић) 

 
 

Данас је гост Другог програма Радио Београда – сликар, 
професор Факултета ликовних уметности у Београду, Чедомир 
Крстић. 

Рођен је 1923. године у Пироту, где се и школовао. 
Сликарство је студирао на Ликовној академији у Београду од 
1947. до 1952. године. После дипломирања био је у мајсторској 
радионици Ђорђа Андрејевића Куна. Године 1953. Крстић се сели 
у Ниш, где се прихватио педагошког посла у Средњој школи за 
примењену уметност. После десет година рада у Нишу, Крстић 
прелази у Београд на Ликовну академију. Данас је редовни 
професор Факултета ликовних уметности. 

Чедомир Крстић се јавно први пут представио 1954. 
године на самосталној изложби у Пироту. Самостално је још 
излагао: у Нишу 1955. и 1981. године, Новом Саду 1960. и 1987. 
године, Београду 1964. и 1976. године и у Западном Берлину 
1983. године. Такође, петнаест пута је излагао на Октобарском 
салону у Београду и више пута на пролећним и јесењим 
изложбама Удружења ликовних уметника Србије. Исто тако, 
Крстићеве слике су биле заступљене на изложбама 
„Народноослободилачка борба у делима ликовних уметника 

                                                             
* Разговор емитован 21. јуна 1987. на Другом програму Радио Београда. 
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Југославије“ и на Југословенском тријеналу ликовних уметности. 
Био је и представник Југославије на Међународном тријеналу 
реалистичке уметности у Софији 1982. године. Исто тако, 
учествовао је више пута на колективним изложбама београдских, 
српских и југословенских уметника у земљи и свету. За свој рад, 
сликар Чедомир Крстић је добио више признања. Међу осталима 
и Октобарску награду Ниша за сликарство и Награду Удружења 
ликовних уметника Србије, такође за сликарство, као и 
Специјалну награду Међународног тријенала реалистичке 
уметности који је одржан 1982. године у Софији. 

 
 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, драго нам је што сте прихватили да 

говорите за Радио Београд, за циклус емисија „Гост Другог 
програма“. Мислимо да би наш разговор требало да започнемо 
Вашим сећањима о првом животном добу, дакле о Вашим 
годинама до Другог светског рата. Којим је све важним 
догађањима, важним, разуме се, мерено тадашњим видиком, било 
испуњено то време? Како сте доживели школе – и основну, и 
гимназију? Шта Вам је омогућавао завичајни Пирот? Којим су 
све пољима биле усмерене Ваше тадашње радозналости? Да ли је 
било личности, реците нам и то, које су Вас посебно помагале, 
односно, којима сте нарочито веровали? Уосталом, да ли сте већ 
тада слутили или чак изражавали своје сликарске склоности? 

 
Чедомир Крстић 
Моје детињство које сам проводио у Пироту, у породици 

од осам чланова, која је живела искључиво од очеве скромне 
зараде, није могло бити нимало ружичасто. Нарочито његова 
прерана смрт нас је довела у тежак положај у коме смо иако још 
нејаки, четири брата и две сестре, морали сами да обезбеђујемо 
средства за живот. Последица тога била је та што сам морао да 
прекинем гимназију, тако да сам много касније, у ванредним 
условима допуњавао оно што ми је тада недостајало. Био је то 
период у коме сам се сам и са муком пробијао. Али, била је и 
једна светла тачка која ме је водила напред и пружала неку наду. 
И као што се каже да свако зло има и своју добру страну, 
показаће се то и овога пута, бар када је у питању пут ка 
опредељивању за сликарство. Пирот, иако је био провинцијски 
град са много недостатака, а посебно у погледу ликовне културе, 
имао је у себи нешто што је мени тада одговарало, имао је 
Гимназију, Учитељску школу, биоскоп, кеј поред Нишаве пун 
миришљавих липа, затим мале куће са баштама пуним цвећа које 
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се увече заливају и шире мирисе дуж читавих улица... А недељом, 
у парку, свирала је војна музика, чиме је граду давала свечан, 
празничан тон. И још нешто, што је специфично за овај град у 
Србији, а то је што је из сваке пете или шесте куће, од раног јутра 
одјекивала песма ткаља ћилимова, које су са много укуса и 
осећања слагале дивне боје, надалеко познате пиротске 
ћилимове... Ако ми не замерите, поменуо бих овде моју сестру 
Ружу, која спада у најбоље ткаље поменутог ћилима. Био је то 
град боја, могу да кажем, које сам одмалена упијао и које су 
будиле у мени пријатна осећања. У таквој атмосфери налазио сам 
духовне подстицаје за моју склоност према цртању коју сам као 
фамилијарну црту носио одмалена. Још у основној школи, 
учитељица ми је говорила да цртам боље од ње. Сада, када сам 
већ поменуо цртање, морам одмах да кажем да је главни утицај у 
томе вршио на мене мој десет година старији брат који је 
невероватно, рекао бих фантастично цртао. Умро је, нажалост, у 
двадесетој години своје старости. У Пироту у то време није било 
могуће видети било какву уметничку слику, нити репродукцију, 
тако да је моје сазнање о уметности било на нули. Цртао сам по 
угледу на фотографије и трудио се да буде глатко, да се потез 
кредице не примећује, а то се веома допадало грађанима, па су ми 
често наручивали портрете својих покојника или других. Била је 
то црно-бела техника на хамеровој хартији коју сам био тако 
савладао да многи нису веровали да је то руком рађено. А у 
ствари, ја сам знао да то није права уметност, али радећи тако, 
развио сам моћ опажања, упознао форму главе и уочавао разлике 
у карактеристикама разних физиономија. А практична страна 
тога била је наравно у томе што сам на тај начин зарађивао 
средства за живот. Судећи по склопу свих околности које сам 
поменуо, рекао бих да сам просто судбински одређен да се бавим 
сликарством. Иначе, да сам био син богатих родитеља рецимо, 
највероватније би ме упутили на медицину или правне науке, а не 
на позив који је ужасно неизвестан и раван авантури, а то би за 
мене у ствари било погубно.  

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, а како сте провели време окупације, како 

су терор бугарских окупатора и уопште то време неслободе 
деловали на Вас и на вашу генерацију и уопште на народ Вашег 
краја? Како су се људи опирали асимилацијама и свим другим 
окупаторским несрећама и злима? Да ли сте успевали да се 
рецимо цртањем, о којем сте сад говорили, одупрете тој тиранији 
мрака? Такође, како сте тада, из окупацијских услова, 
размишљали о својој будућности? 
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Чедомир Крстић 
Па видите, ускоро по окупирању Југославије од стране 

Немаца 1941. године, у Пирот као и друга околна места дошли су 
Бугари. Они су завели свој ред, своје законе и све окупиране 
крајеве назвали новоослобођеним земљама које су наводно у 
минулим ратовима изгубили, па су их сада вратили и нас 
ослободили. Због тога, сви грађани који су хтели да остану ту где 
су и били, морали су да промене своја презимена, а која су се у 
бугарском духу завршавала на „ов“ или „ев“, па сам тако и ја био 
уместо Крстић – Крстев. Они који то нису хтели, били су 
принуђени да се иселе у Србију, а која је тада по њиховом 
почињала негде од Беле Паланке према Нишу па надаље. Ово 
помињем због тога што многи моји цртежи портрета, 
направљених тада по поруџбини Бугара, носе потпис Крстев. За 
време трајања окупације, посебно у прве две године, у граду је 
било релативно мирно, без неких ексцеса. Да би придобили 
грађане као свој народ, град је био добро снабдевен и није било 
несташице. То је свакако био разлог да је народ мирно подносио 
окупацију и да није долазило до сукоба. Међутим, било је то доба 
без икакве перспективе, пуно мрачне слутње и неизвесности. А 
како се приближавао крај окупацији, стање се све више 
погоршавало јер су се у околним селима јављали отпори сељака, 
због чега су Бугари вршили одмазде, а то се рефлектовало и на 
град тако што се заводио полицијски час и забрањивало слободно 
кретање. У таквој атмосфери, ја нисам могао предвидети шта ће 
бити са мном. Бавио сам се и даље цртањем и у томе налазио 
излаза, као и материјалну потпору. Морам рећи да сам свој дар за 
цртање осећао као малу привилегију, јер су ме Бугари због тога, 
ако смем да кажем, симпатисали и често били моји наручиоци. 

 
Милош Јевтић 
У слободној земљи, почели сте да студирате сликарство на 

Ликовној академији у Београду. Како сте се, друже Крстићу, и 
када одлучили да ћете се посветити трајно сликарству? Како сте 
се припремали за пријемни испит? Како се, реците нам и то, 
учило сликарство на тек обновљеној Академији? Са којим сте 
колегама били у класи и на Академији уопште? Како су се 
студенти и будући млади уметници уопште односили према соц-
реализму? Који су професори имали највише ликовног 
ауторитета и педагошког угледа? Уосталом, како сте осећали 
тадашњи ликовни живот у Београду и Србији? 
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Чедомир Крстић 
Одмах по ослобођењу Пирота, сва мушка омладина која је 

била стасала за војску била је мобилисана, па сам се тако и ја 
нашао у редовима Народноослободилачке војске. Као цртач, био 
сам додељен Главном штабу Војске Србије у Крагујевцу за 
потребе пропагандног одсека. Касније, у истом својству био сам 
упућен у Штаб Пете армије у Скопљу. Ту сам први пут дошао у 
контакт са академским сликаром Мирком Почучом, као и са 
неким студентима сликарства који су студије започели раније, па 
услед рата прекинули. Мирко Почуча је веома истицао моје 
цртеже, као и Сава Николић, касније познати илустратор. Давали 
су ми подршке и сугерирали да полажем пријемни испит на 
Академији. Тако је и било. Од шездесет кандидата, колико нас је 
тада полагало на сликарском одсеку, примљено је свега петоро. 
Заиста узбудљиво. Према методу рада на Академији, прве две 
године ради се на цртању у црно-белој техници и тај предмет је 
водио Ђорђе Андрејевић Кун. Тема коју смо тада обрађивали био 
је портрет, као и цела људска фигура по живом моделу. Што се 
Куна као професора тиче, ја то нисам умео да процењујем, нити 
сам о томе размишљао, трудио сам се да схватим оно што ми је 
говорио и веровао да је тако најбоље. У другој години састав 
студената се изменио јер су дошли студенти који су раније 
започели студије, па услед рата прекинули. Сада су ту Ћелић, 
Србиновић, Слава Богојевић, Мирјана Чубраковић, Мирјана 
Николић, Љубиша Петровић, ја и други. Ту годину водила је 
професор Љубица Сокић, којој је то била прва генерација у 
њеном педагошком раду. Радили смо предано и са много 
одушевљења, и утркивали се ујутро ко ће боље место да заузме. 
Правили смо студије људског тела у природној величини. Сви 
смо се присно дружили, један другоме помагали. Пошто смо од 
треће године имали право да бирамо професора, отишли смо сви 
комплетно код Недељка Гвозденовића. Био је то професор са 
много такта, са истанчаном ликовном културом и изузетним 
сензибилитетом. Имао је много слуха за наше индивидуалне 
склоности, и у оквиру њих откривао нам тајне сликарског језика. 
Мислим да сам у њему нашао сродност сликарског афинитета и 
то ми је помогло да осетим вредност и значај најсуптилнијег 
ткања ликовне материје. У периоду када је социјалистички 
реализам код нас био у кулминацији, ми смо још увек били у 
сазревању, па нисмо могли да заузмемо одређен став. 
Захваљујући томе, нашу генерацију је мимоишао тај талас и 
могли смо лако да се укључимо у оно ново што је иза тога 
долазило. У ликовном животу који је постајао све интензивнији 
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осећала се извесна напетост, а која је долазила од опречних 
мишљења од стране уметника и критичара у погледу соц-
реализма. Највећи догађај тада, на том пољу, била је изложба 
Петра Лубарде, која је разбила све дилеме и дефинитивно 
раскрстила са соц-реализмом. Био је то путоказ за слободније 
размишљање и нова стремљења.  

 
Милош Јевтић 
Шта Вас је, друже Крстићу, после Академије и специјалке 

код Куна, одвело у Ниш и у педагогију? Како је било у ипак 
неразвијеном и малом Нишу, после великог и развијеног 
Београда? Како сте заправо успели да се одупрете, да кажемо, 
слатким замкама провинције? Такође, којих сте се Ви педагошких 
назора у Нишу доследно држали? Како сте своје ђаке одвикавали 
од подражавања професора, дакле да Вас не подражавају? 
Уосталом, какав је био ликовни живот у Нишу у то време? 

 
Чедомир Крстић 
Па могу да кажем овако. Два основна разлога су условила 

мој одлазак за Ниш. Тотално неслагање са концепцијом Кунове 
уметности коју ми је просто силом наметао, због чега сам 
демонстративно, после годину дана напустио његову радионицу, 
као и потреба за материјалном егзистенцијом. Пошто ми није 
одговарало да се запослим у некој основној школи или гимназији 
у Београду, изабрао сам Школу за примењену уметност у Нишу 
где су се тада тражили наставници. Са мном су дошла такође и 
два уметника: Душко Николић и Брана Павловић. Чинило ми се 
да ће ми, по духу, та школа више одговарати. На сликарство сам 
гледао као на нешто узвишено и тешко докучиво. Осећао сам да 
је пут до циља дуг и мукотрпан и да је због тога потребно да се 
претходно створе животни услови. Ниш је у то време заиста био 
мали град без икакве традиције у уметности, нити пак уметника 
који би ми нешто значили. Осећао сам се изгубљено и без 
компаса. И ту, у таквој атмосфери, настали су први кораци у 
формирању моје сликарске личности. Захваљујући мојој 
неодољивој потреби за сликањем, у коме сам налазио велико 
духовно задовољство, није ми било тешко да се одупрем слатким 
замкама провинције, како сте Ви то рекли. С обзиром на то да се 
примењена уметност по својој физиономији разликује од чисто 
ликовне уметности, то ђаци нису имали могућности да ме 
евентуално подражавају. Напротив, ја сам у великој мери морао 
да се прилагодим духу те школе, односно материји коју су они 
изучавали. Ликовни живот у граду није ни постојао. Ми смо били 
пионири у покретању и стварању ликовне културе. Формирали 
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смо Друштво ликовних уметника и сваке године организовали 
једну до две изложбе. Ја сам ускоро почео да шаљем слике на 
УЛУС-ове изложбе у Београд које су од стране критике биле 
запажене. На првом Октобарском салону слика ми је била 
откупљена, а то је, за мене у провинцији, била велика морална 
подршка и успех.  

 
Милош Јевтић 
А како се збило да се из Ниша поново вратите у Београд, 

исто на Ликовну академију, али сада за професора? Да ли сте 
повратак на Академију у ствари доживели само као признање и 
одговорност или као природни степеник у развоју и раду? Колико 
се Ваша педагошка активност на Академији ослањала и на нишка 
искуства? Да ли је, реците нам и то, наставни рад умањивао 
интензитет Вашег сликарства било у ком виду? 

 
Чедомир Крстић 
Био је расписан, по први пут од ослобођења, конкурс за 

асистента за предмет цртање и сликање на Ликовној академији. 
Охрабрен мојим малим успехом, који сам већ поменуо, јавио сам 
се на тај конкурс, и – био сам изабран. Чињеница да сам од већег 
броја кандидата из Београда изабран баш ја из провинције, 
наишла је на изненађење, што сам схватио као признање за 
одређене резултате које сам у своме раду постигао. А био сам 
свестан и одговорности која ми је предстојала. Педагошка 
искуства која сам радећи у школи стекао била су ми од огромне 
користи те нисам осетио велике потешкоће у раду са студентима. 
Рад на Академији, због релативно мањег броја часова у односу на 
средњу школу, није ми нимало умањивао интензитет у моме 
сликању. Мислим да ми је у много чему чак и користио, јер сам у 
раду са студентима перманентно продубљивао и освежавао 
ликовну материју. 

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, шта бисте Ви сами, данас после више од 

четири деценије сликарског рада, означили као свој почетак? 
Заправо, постоји ли неки рад сачуван, који и сада признајете као 
први и који бисте без зазора ставили на чело неке, па и најстроже 
ретроспективе? 

 
Чедомир Крстић 
Мало је невероватно, али често се враћам и заустављам на 

један цртеж портрета свога брата, који сам направио пре 
Академије, као припрему за пријемни испит. После толиких 
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година учења, затим искустава стечених радом, опет долазим до 
сличних формалних решења која сам већ тада, неук и по 
интуицији налазио. Могу рећи да је то био почетак мог 
стваралачког делања, јер тај цртеж носи сва обележја моје 
природе и афинитета који се ни до данас нису битно променили.  

 
Милош Јевтић 
Који су од почетка, о чему сте управо говорили, па све до 

данас, најважнији датуми и догађаји у Вашој ликовној 
биографији? Да ли је све, како се то обично каже, ишло редом 
или је било и прекоредних дешавања? У ствари, како се 
остваривао Ваш континуитет? Шта све у ствари спаја све ове 
Ваше сликарске године? 

 
Чедомир Крстић 
Први значајни датум је тај када сам био примљен на 

сликарске студије. То је дефинитивно одредило моје животно 
опредељење. Затим, био сам не мање почаствован када сам био 
изабран за асистента на Ликовној академији, поготово ако се зна 
да сам до тада живео у провинцији и да је то била прилика да се 
одатле ишчупам. За уметника који увек сумња у оно што ради, 
извесна признања нису без значаја. Зато ћу овде поменути 
тренутак када сам на Међународној изложби реалистичке 
уметности у Софији добио Специјалну, што значи главну 
награду, а учествовале су двадесет три земље са запада и са 
истока. Одвијало се то, рекао бих, редом и логичним путем и као 
последица доследности континуираног рада, мада је у свему томе 
било и доста закашњавања. Поменуо сам овде доследност. 
Видите, упркос сумњи која ме је увек пратила, мој пут кроз 
ликовну биографију, изузев малих заокрета на почетку, био је 
прилично прав. Слушајући свој унутрашњи глас и покоравајући 
се њему, дошао сам до једног става који је одговарао моме 
афинитету и који сам задржао до данас. Зато мислим да све ове 
сликарске године спаја и повезује доследност у ставу.  

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, полазећи од свог поимања сликарства, о 

чему сте управо говорили, да ли бисте сада рекли како настаје 
слика, какву улогу има такозвана инспирација? Шта све бива када 
се одлучите да се прихватите кичице? Заправо, шта све обухвата 
процес сликања? Колико времена одвајате за једну слику? Да ли 
радите у исто време само једну слику или сте у стању да радите 
више радова? Уосталом, враћате ли се ранијим сликама, свеједно 
да ли их мењате или дотерујете, питамо то Вас, у Вашем атељеу 
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где водимо овај разговор, у ово предвечерје, где сигурно најбоље 
можете да говорите о својим артистичким проблемима као што су 
ови о којима Вас питам? 

 
Чедомир Крстић 
Да би једна слика настала, потребан је одређен повод, а 

може се рећи и побуда. Побуда настаје у сфери визуелног и 
предметног света који ме непосредно окружује и са којим сам 
врло присан, али то не значи да сваки предмет побуђује једнаку 
пажњу и покреће жељу за сликањем. Постоје предмети, наравно 
зависно од афинитета сликара, који имају своје чари, делују 
инспиративно и покрећу машту, али то је само полазна тачка, јер 
идеја од које сам пошао не остаје до краја иста. Она ће на путу 
који у процесу сликања пролази мењати свој првобитни изглед, 
сазреваће кроз многе метаморфозе и биће вођена до крајњих 
граница њене растегљивости, односно све док не постигнем 
хармоничан склад, јединство у коме сви елементи заједнички 
живе. На крају, то опет постаје слика врло конкретног изгледа, 
наизглед непосредно доживљена и са својим лирским изразом 
крије напоре који су претходили. Градња једне слике, која је 
праћена повременим рушењем, не настаје у континуитету 
непрекидног рада, нити пак свака слика подразумева исту борбу. 
Има слика којима се враћам и на којима повремени рад може да 
траје један, па и више месеци. А деси се, али ретко, да ме нешто 
толико понесе и да ми тако пође за руком, да буде такав склоп 
свих потребних околности, може се то назвати инспирацијом, 
када слика настане из једног даха. Иначе, сликање, као и сваки 
други озбиљан посао, захтева свакодневни рад. Међутим и то 
крије једну опасност која може да буде смрт за слику, а то је 
рутина. Јер свака слика је нова сензација, нови проблем, нова 
неизвесност и нова авантура. У томе и лежи потреба за њом и 
њен изазов, а узбуђење и задовољство у самом чину сликања – 
највећа је сатисфакција за сликара.  

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, дозволите једно можда техничко или 

технолошко питање: да ли знате колико сте до сада урадили 
слика и других ликовних радова? Где се све налазе, има ли можда 
несталих? Такође, да ли се тешко одвајате од својих радова, да ли 
можда бирате купце? Заправо, да ли слике радије предајете и 
продајете, разуме се, галеријама, музејима и колекционарима, или 
Вам је свеједно коме слику дајете, када већ одлази из атељеа? 
Уосталом, пошто продајете слике? 
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Чедомир Крстић 
Морам одмах да признам да нисам водио евиденцију о 

броју слика које сам насликао. Можда ће изгледати чудно, али ја 
сам годинама имао осећај да то што радим није тако вредно и 
није ме обавезивало на неку посебну бригу о томе. А тај осећај ме 
прати још из студентског доба, тако да из периода студирања 
нисам сачувао ни један рад. Последњих година је то мало 
другачије, водим о томе више рачуна. Слике ми се претежно 
налазе у приватним колекцијама, како у страним земљама, тако и 
код нас. Народни музеј у Београду поседује моју слику, Музеј 
модерне уметности такође, затим Музеј у Лазаревцу и Музеј у 
Нишу. Много слика се налази и у установама града као и у 
другим градовима. У фабрици „1. мај“ у Пироту извео сам један 
мозаик нешто већих димензија. Ја иначе купце не бирам, јер 
сматрам да ако се неко определи за мене као сликара, значи да му 
моје слике нешто значе и да нема разлога да га одбијем, а уједно 
мислим да је то селекција нас уметника којих има доста, да 
друштво није у стању да сву нашу продукцију покрије. Има слика 
од којих се тешко заиста одвајам и оних од којих се уопште не 
одвајам. Што се цена слика тиче, она је врло релативна и скоро 
никада није у размери са квалитетом. Она се, нажалост, одређује 
према афирмацији коју уметник ужива, кажем нажалост, јер у 
модерној уметности, како у свету тако и код нас, афирмација се 
стиче често вештачким путем и има много лажних величина 
створених механизмом трговине и критике. Пошто не спадам у ту 
врсту афирмисаних, моје слике нису тако скупе. 

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, како бисте сами одредили основе своје 

тематике? Да ли су Ваша тематска врела у ствари у животу, више 
у животу или у пределима маште? Уопште, какво место има тема 
у целини Вашег сликарства? 

 
Чедомир Крстић 
Без маште нема уметности, без обзира да ли је она 

усмерена на структуру форме или на имагинацију, односно 
имагинарну садржину слике, без маште она би била сувопарна и 
празна творевина. Тематски избор ја налазим у животу, у 
људима, у свему што ме окружује, али опет понављам да би без 
стваралачке маште то било банално преписивање природе без 
икаквог значаја и смисла. Према томе, слика није буквална копија 
природе, ма колико да је по форми реална, она има своје законе 
који управљају њоме и нису идентични са законима у природи. 
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Тема у моме сликарству је значајна, јер ја од ње полазим, само не 
у литерарном смислу, већ чисто у ликовном. Мотив који ме 
највише привлачи, то је људска фигура, али не изоловано, већ у 
простору у коме она живи. Привлачи ме и све друго што је у 
њеној непосредној близини. Али, човек, ваљда зато што је жив, 
што је у сваком тренутку изражајан и просто непоновљив, 
највише ме инспирише. 

 
Милош Јевтић 
У јавности Вас највише знају по портретима и мртвим 

природама. Да ли опредељење за та два ликовна реда, иначе 
омиљена код ликовне публике, произилазе из Вашег односа 
према животу, или су можда најближи Вашем осећању 
сликарства? Како сте, у оживљавању и уобличавању тог свакако 
интимистичког сликарства, изградили и сачували свој ликовни 
видик? Такође, које су лепоте, али и искушења, сликања мртве 
природе и портрета? 

 
Чедомир Крстић 
И портрет, и мртва природа, као и ентеријер, који такође 

често сликам, моји су омиљени мотиви. То је мој интимни свет 
који ме надахњује и који произилази из мог односа према животу 
о коме сам већ говорио. Слика, пре него што постане портрет, 
мртва природа или пејзаж, пре свега је хармонија боје и форме и 
то је оно заједничко што прожима и повезује различите мотиве. 
Рекао сам да је у центру мог интересовања човек, свакако због 
његовог неисцрпног и непоновљивог израза и карактера. Он је 
кроз векове привлачио пажњу највећих мајстора свих времена. 
Мислим да је то најтежи задатак и проблем у реалистичној 
уметности. У томе и лежи изазов и лепота сликања портрета. 
Мртва природа има другачије провокације за сликање. Склоп 
њених разноврсних облика пружа широке могућности машти у 
трансформисању форме и боје. И ентеријер није мање узбудљив, 
његов простор у коме светлост титра и ствара одређене 
вибрације, где владају чари интимности, пружа слици једно 
посебно богатство. 

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, и боја је, то се зна, један од Ваших 

знакова. Колико је боја условљена темом, а колико опет другим 
законитостима слике и сликања? Да ли сте, током свих ових 
година, можда изнашли неке посебне технологије, па и тајне и у 
стварању и у коришћењу боја? У ствари, шта Вам боја значи и 
шта све омогућава? 
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Чедомир Крстић 
О боји се може говорити на више начина и са разних 

гледишта, зависно од тога који се аспект њеног израза и функције 
посматра. Наука је боју објаснила као један вид особине 
светлости, испитала је и одредила њена својства, њен састав, 
њене таласне дужине. Али, сликар се не служи научним 
дефиницијама. Он је као људско биће на емотиван начин окренут 
природи и у њој, на основу својих осећања, открива богатство 
тонова, ослушкује њихову музикалност и прати њено 
психолошко дејство. Боја тако добија израз људске страсти и има 
моћ да искаже сва људска осећања. Она делује на душу, изазива 
узбуђење, може да умирује или да узрокује тугу или радост. Када 
се има у виду овакво дејство боје, онда је разумљиво да се према 
одређеном мотиву бирају и одговарајуће боје, јер мотив, рецимо 
са трагичном темом, не може се сликати бојама које изражавају 
радост. Техника уљаног сликарства је веома сложена и 
разноврсна и она се учи читавог живота. Сваки сликар, кроз 
искуства и према своме сензибилитету, изналази технику и начин 
употребе боје.  

 
Милош Јевтић 
Ми смо у почетку навели податке, разуме се не све, о 

Вашим изложбама и наградама. Какав је заправо Ваш однос 
према јавности? Шта Вам омогућавају изложбе? Да ли излажете, 
не мислимо на ретроспективе, само нове слике? Колико, када сте 
већ у јавности, држите до публике, колико до критике, а колико 
опет до пропаганде? У ствари, може ли сликар да буде без јавног 
живота? 

 
Чедомир Крстић 
За мене јавност није празна реч. Уметник је човек који 

припада једном друштву за које он ствара и од кога зависи. 
Његова продукција на културно-уметничком пољу има 
друштвени значај и он је, рекао бих, дужан да као такав у 
јавности буде присутан. А јавност је, с друге стране, та која му 
одређује место и улогу у њој. Што се тиче излагања на групним 
изложбама, мислим да је то далеко потребније младим 
уметницима, јер они тек улазе у уметнички живот и немају 
довољан број радова да би могли самостално да излажу. За нас 
који смо старији, много је значајнија самостална изложба на којој 
се могу видети тридесет, педесет, па и више радова, а то значи 
рад од неколико година. Када сам у јавности, ја више мислим на 
публику него на критику. Ја сматрам да уметност припада сваком 
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човеку, а не само онима који су у стању да је купе и зато волим да 
пружим задовољство свима онима који уметност осећају, а нису у 
могућности да је поседују. Нисам неосетљив према критици. 
Критика има веома важну улогу у афирмацији уметности и 
уметника, без обзира какав им значај даје. Чини ми се да, понекад 
у својој амбицији, критичари заборављају своју меру, па уместо 
да објашњавају, они дају лекције, па чак и диктирају. Уметници 
не држе до њиховог мишљења, али њихово мишљење утиче на 
оцењивање и категорисање уметника. Зато је њихова одговорност 
пред друштвом и нама заиста велика. Сликар често каже да слика 
за себе и да га не интересује да ли се некоме то допада или не. 
Заиста смешно. Човек, као друштвено биће које не живи само на 
овом свету, ради због себе, али и због света. И све што уради 
припада свету. То је и смисао сваког рада, па и уметника. По тој 
логици, сликар не може да буде без јавнога живота.  

 
Милош Јевтић 
Надамо се да ћете се сложити да у даљем току разговора 

покренемо и теме о нашим актуелним приликама. Какав је Ваш 
поглед о положају ликовних уметности и уметника? Да ли је 
друштво схватило и прихватило лепоте, значење и снаге 
сликарства и вајарства? Такође, каква је, и према сопственом 
искуству, наша ликовна политика? Колико је отворена и за 
ликовне ствараоце, али и за ликовну публику? Уопште, постоје 
ли услови да уметници, како они који су слободни, тако и они 
који тек у слободно време могу да стварају, буду ангажовани и 
утицајни у ликовној политици, рецимо у политици откупа, 
изградње атељеа, помагању младих уметника и слично?  

 
Чедомир Крстић 
После одбацивања социјалистичког реализма у уметности, 

која је имала задатак да буде у служби друштвене идеологије, 
уметник је у односу на друштво добио слободан положај, али и 
друштво према уметнику није више било у оној обавези као пре. 
Јер, по логици ствари, ако друштво не захтева одређену уметност, 
није обавезно да у њу улаже. Међутим, то је само донекле тако. 
Ипак постоје институције у виду савета за културу, музеја, 
галерија, које кроз разне видове, било откупа, било награда, или 
других новчаних дотација, као помоћ за самосталне изложбе или 
стипендије младим уметницима, помажу уметнике. Може бити да 
то није у сразмери са бројем уметника које имамо, а који се из 
године у годину повећава, али треба у томе бити реалан – нема у 
свету друштва које је у стању да продукцију свих својих 
уметника конзумира. Зна се да се то тамо обавља по систему 
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трговине. Зато треба код нас подржати приватне галерије које се 
све више јављају и олакшати им обавезе према друштву, јер оне 
обезбеђују уметницима оно што друштво није у стању. Нисам 
сигуран да је друштво прихватило, како Ви кажете, лепоте, 
значење и снаге сликарства и вајарства. Јер, по мени, оно што се 
у данашњој уметности ствара не може се назвати лепотом, то је 
напротив атак на лепоту, јер темељ лепоте везује се за класичан 
појам уметности. У свету је актуелна анти-уметност, а по угледу 
на њу и код нас, а она у себи нема лепоте. Према томе, рекао бих 
да наше друштво толерише такву уметност, али се интимно 
дистанцира од ње. Ово је моје субјективно мишљење. Знам да 
политика која се на том пољу води тако не мисли. Не верујем да 
људи који воде ту политику имају свој критички суд. Она није 
једнако отворена према свим концепцијама. То се испољава 
приликом организовања репрезентативних изложби савремене 
уметности у иностранству. Концепцију стварају они којима је 
друштво поверило то право, али не по критеријуму квалитета, 
независно од правца, већ по личном ставу и схватању уметности. 
На овакву политику уметници нису у стању да утичу. Они иначе 
учествују у другим форумима, у погледу изградње и доделе 
атељеа, у откупима, као и у помагању младим уметницима. 

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, рођени сте у Пироту, а радили сте у 

Нишу, то смо рекли у почетку. Дакле, иако сте већ дуго у 
Београду, познајете и врлине и мане малих и мањих места. Шта је 
и где је заправо ликовна провинција? Шта њу све одликује? Како 
се заправо отети њеним чврстим али духовно сиромашним и 
окрутним заокружењима? Да ли су излази, као што је случај са 
пиротским „Првим мајем“, где постоји Ваш велики мозаик и 
мозаици и слике многих Ваших колега, у организованој сарадњи 
са удруженим радом? Шта може да учини дизајн, синтеза и 
уопште сви остали токови ликовне културе народа? Уопште, како 
треба развијати и организовати ликовни живот у Србији? 

 
Чедомир Крстић 
Ликовна провинција је свуда тамо где нема праве потребе 

и љубави за уметност. Потреба за сликом стиче се само у дугом 
контакту са њом. Захваљујући комуникацијама, музика у односу 
на сликарство има неупоредиво већу могућност продирања у 
свет. Она тим путем доспева у најзабаченије крајеве и свуда 
стиче своје љубитеље. Књига се чита, било кроз школу или не од 
најранијих дана и то је начин да се она заволи. Са сликом ствар 
стоји другачије. Ње у провинцији нема. Ако се негде и види, то је 
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најчешће испод нивоа уметности. То значи да ликовна култура 
најтеже и најспорије продире, те се због тога не могу очекивати 
неке нагле промене. Када је реч о Пироту, мислим да заслужује 
много комплимената за прогрес који је у том правцу учињен. 
Фабрика „Први мај“ је била пионир у покретању идеје да се 
простор у коме радници живе и раде ликовно осмисли и 
оплемени. Они су постали узор и пример како једна фабрика у 
социјалистичком друштву треба да изгледа. Тамо је, поред 
осталог, изведено неколико мозаика, фонтана и других објеката 
од најпознатијих уметника из Југославије. У Пироту је изграђен 
Дом културе са галеријом за излагање. Тамо живе и раде 
неколико младих уметника, академских сликара, међу којима је и 
Петар Ђорђевић, који је и београдској публици познат. Сваке 
године они организују своју традиционалну изложбу, а излажу и 
самостално, али то опет не значи да имају праву атмосферу каква 
је за то потребна. Ту не постоје познаваоци уметности који би их 
у њиховом раду подржали, нити пак довољно грађана који то 
разумеју и могу да купе. Ниш је неупоредиво већа средина, има 
много више уметника, имају изложбених простора, па ипак, 
ликовни живот није на адекватном нивоу, бар што се њихових 
уметника тиче. Ја се не сећам да је скоро неко од њих, изузев 
Антића, излагао у Београду. У синтезу, коју помињете, никада 
нисам веровао, јер је уметност израз појединца и уметник је увек 
субјективан. С обзиром да све више има младих уметника скоро у 
свим градовима Србије, потребно је да се они преко својих 
домова културе или музеја ангажују на сарадњи са београдским и 
другим центрима културе, како би развили и обогатили културни 
живот својих градова.  

 
Милош Јевтић 
Хтели бисмо, друже Крстићу, опет да се вратимо Вашем 

животу, али сада оним пољима која нису у најдиректнијем 
смислу посвећена стварању, шта Вас тада све занима? Да ли сте 
можда чешће у родном Пироту, о којем сте управо говорили? 
Волите ли да путујете? Колико сте у природи? Да ли стижете да 
сте било са којим спортом? Уопште, како проводите такозвано 
слободно време? 

 
Чедомир Крстић 
За мене је слободно време релативан појам. Ако седим, 

гледам у празно и ништа не радим, то не значи да сам слободан. 
Сликар није активан само онда када је са четкицом у руци. Да би 
се сликало два–три сата, потребно је далеко више времена 
проводити у размишљању и припремању психолошког стања. 
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Услед такве концентрације, која у ствари никада не престаје, ја 
сам веома одсутан и незаинтересован за многе друге корисне 
ствари. Наравно, волим своје родно место, али ретко одлазим, јер 
се тешко одвајам од атељеа. Понекад идем на излет у природу, 
али и тада користим прилику да нешто насликам. Ја сам 
вероватно још једини сликар који слика у природи. Иначе, скоро 
сваког лета за време распуста, по месец дана проводим у Паризу. 
То је град лепоте, у њему се на сваком кораку осећа дух великих 
стваралаца и то ме надахњује. Мене иначе не привлачи ниједан 
спорт. Вероватно да је једна изразита пасија потисла све друге.  

 
Милош Јевтић 
Када смо већ код оних сати који не припадају стварању, да 

ли бисте рекли колико се тада усредсређујете на пријем 
књижевних, музичких, позоришних и других уметничких дела? 
Да ли можда неке од тих лепота, касније и без подражавања, 
разуме се, преносите и на своје слике? 

 
Чедомир Крстић 
Волим дан и уживам у слободном размишљању. Мислим 

да се без тога ништа вредно не може створити. Визуелне 
сензације ме одушевљавају. Посматрање природе никада ми није 
довољно, зато ми је жао да такво време губим у читању, то 
остављам за вечерње часове, пред спавање. Али музика има 
приоритета у томе. Највише слушам класичну музику, посебно 
клавир, Шопена, Моцарта... Оперу сам просто обожавао и био 
сам редовни посетилац, многе одломке и сам певам. Волео бих да 
кажем да музика има највише додира са сликарством. У 
хармонији њених тонова осећам преливање и склад најлепших 
боја.  

 
Милош Јевтић 
Друже Крстићу, последње питање желели бисмо да 

посветимо будућности. Да ли су наше генерације све учиниле, и 
разуме се и сада чине, да наредни нараштаји буду срећнији, у 
сваком погледу срећнији, што значи више и са уметностима и 
уопште духовним вредностима? Заправо, какву слутите 
будућност живота и будућност човека, али и будућност 
уметности? 

 
Чедомир Крстић 
Свакако да су наше генерације доста тога учиниле да 

будући нараштаји буду срећнији. То међутим вероватно није 
довољно, али мислим да то и није дуг само једне генерације. 
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Стварање будућности ја замишљам као једну огромну грађевину 
чија градња вечно траје и у којој свака нова генерација уграђује 
свој део. Садашња млада генерација је оспособљена и 
припремљена да настави свој део грађења, али у оваквој 
ситуацији она једва да има могућности за то. Уметност као 
духовна надградња човека захтева економску и материјалну 
стабилност једнога друштва. Само у таквом друштву она може 
наћи плодно тло на коме ће се нормално развијати и постати 
неопходна потреба свакога човека. Ја верујем у памет и 
виталност човека и надам се да ће будући нараштаји бити са 
више знања и мудрости и да ће створити себи лепши живот, 
верујем у бољу будућност у уметности, јер је она у човеку и он се 
са њом рађа.  

 
Милош Јевтић 
Хвала Вам много, друже Крстићу, на овом разговору.   
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Љубиша Рајковић Кожељац 
 
  

 
 

БЕСЕДА О КЊИЗИ И ФОРСКОМ*  
 

 
Зашто вас је тако мало?! Ја све 

мислим да је оних којима је перо овог 
списатеља донело много радости, 
задовољства читалачког, а то ће рећи 
душевну насладу, знатно, знатно више од 
вас овде присутних, но да их је нешто 
спречило да буду сада на овом месту са 
нама. Верујем да и ви тако мислите, те да се, 
дакле, у томе слажемо. Међутим, и да је 
много јачи мраз стегао, па да не да људима 
да помоле нос из топле собе, кад би се у 
нашој Србији, умало не рекох Страдији, 

више ценила књига, култура уопште, ова просторија би сада ипак 
била крцата, да не би имао где иглу да спустиш. Ко сада у нашој 
земљи, руку на срце, држи до књиге, до књижевника као творца 
књиге? Руку на срце, рекох, па реците. Волео бих да је код вас, у 
овом делу источне Србије, ситуација боља но тамо код мене, на 
Тимоку, златноме потоку, али вам морам, тешка срца, рећи да пре 
неко вече у једној емисији на ТВ Зајечар констатоваше да у 
читавој Тимочкој крајини (а то је осам општина, два велика 
округа – борски и зајечарски) нема више ни једне једине 

                                                             
* Изречено на књижевној вечери у Галерији „Чедомир Крстић“ у Пироту 17. 

децембра 2009. године. 
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књижаре. Замислите: ни једне једине! И то, ето, дочекасмо, на 
почетку XXI века, а то, само по себи, доста казује о друштву у 
којем живимо, о његовој нецивилизованости – није ли такво 
стање катастрофално? Зашто? Зато што је књига основ свега, те 
се однос према њој одражава и на квалитет нашег живљења. 
Књига је камен темељац не само културе, науке, филозофије итд., 
но и цивилизације уопште, а то значи и религије – Библија управо 
и значи књига. Погледајте фреску у храму: светац држи књигу. У 
једној руци крст, у другој књигу. Зашто баш књигу? Стога, 
ваљда, што је управо у њој оно што је логос, што је слово, дакле – 
реч, оно што је примордијално, првотно, а што је најпре било у 
Бога. Видите, човек је постао човеком онда кад је пронађена 
књига, али му мајмун то никада није опростио. Дајте мајмуну 
књигу, па ћете видети шта ће он за најкраће време од ње да уради. 

Ви знате, но ја само да подсетим: од сијалице је једино 
мрак скупљи. Разумемо се, зар не? Према томе, на књигу и 
културу би требало да се гледа као на народну одбрану: насушна 
потреба је то. Људи имају и духовну глад, зар не? ,,Не живи се 
само од хлеба“ – Христове су речи.  

С правом се вели да је књига најбољи друг, но реците 
право колико је оних који данас у нас са књигом другују. Колико 
је оних који на књижевника, на доброг писца, гледају као на једно 
од највећих богатстава и лепота наше земље, нашег народа. 

Положај писца у нас, одувек тежак и претежак, уместо да 
у данашње доба буде побољшан, у понечему је чак и погоршан, 
отежан. Многи наши писци, па и они најдаровитији међу њима, 
поготово ако живе (а тачније је рећи: животаре) у провинцији, те 
их престоница готово и не види, као да и не постоје, принуђени 
су да своја дела објављују махом о свом трошку. Дакле, са 
материјалне тачке гледишта посматрано, они раде у корист своје 
штете. Ја вам, и на основу свог искуства, могу рећи: ако бисте да 
доведете себе до просјачког штапа, будите писац. 

 Књига данас као да никоме није потребна, те књижевници 
стварају углавном некурентну робу. И сама чињеница да је и 
књига сведена на појам робе, да има тај статус, деградирајућа је, 
крајње увредљива за њу. Пошто се за производом књижевника (а 
то је производ духа) нико не јагми, аутор своје књиге – како би 
бар до нечијих руку дошле – обично само поклања, све док има, 
да би на крају морао и да их купује да би их могао поклањати. 
Колико су уопште то разборита створења, списатељи, просудите 
и сами. С те стране гледано, није никакво чудо што на писце у 
нас многи гледају као на замлате. Изузимају се, разумљиво је, 
високотиражни писци, они најреномиранији, као недавно 
преминули Милорад Павић, на пример, којима писање доноси и 
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добре приходе: својим трудом и талентом они су то више него 
заслужили – ти великани пера су со и хлеб земље и народа. Но, 
шта ћемо ми обични смртници, који бисмо – сразмерно свом дару 
– такође да пружимо допринос књижевности? Ваљда је и тај 
допринос пожељан, макар он и не био велик. Ми смо, знате и 
сами, препуштени себи. Ниоткуда помоћи, те радимо све, мање-
више, о свом руху и круху. Ако ово није тачно, нека ме Форски 
демантује. 

То што нисмо помогнути, ни по јада, (јер писци су 
необуздани трудбеници, истрајници, подвижници, дакле – велики 
прегаоци, острашћеници, фанатични посвећеници своме послу, 
својој мисији, које су - да тако кажем – и подсвесно свесни) , 
некако би се то могло и поднети, но је невоља у томе, невоља 
витешка, што ми веома често бивамо подупрти с горње стране, а 
све у тежњи да нам се рад наш и дело наше онемогући, па, по 
могућству, да и ми, као бића стваралачка, будемо уништени, да 
нас нема. Пошто ми сликамо живот онаквим какав он доиста 
јесте (јер најгоре је када читалац види да га писац лаже) , 
препознају се у нашим делима, где ми остварујемо и истину 
вишег реда, тзв. уметничку истину, разни моћници, ћућулајкани и 
пуравелници, па нас терају, што се каже, ,,по крви“ ,од суда до 
суда, а познато вам је колико је наше судство независно, те је 
мучно писцу да се ишчупа из разних канџи, које једва чекају да га 
шчепају. За дивно чудо, писци ни у судници не малакшу духом 
ни у највуненијим временима, не клону, не препусте се безнађу: 
напротив, кад се у њима истинољубив створ напири и надме, они, 
у свом непоклеку, постану већи но икад. И ала и врана би да 
писца сургунише, но гле – од таквог је он кова да се не да. Тврд 
орах је он, коштунац. Одолева и – одоли! А ако му паланка и дође 
главе, остаје он, за сва времена, морални победник. А шта ће 
лепше од тога: делом својим подигао је он себи за живота 
непропадљив споменик. Паланка има своје ,,вечне законе“ , а Дух 
своје вечне узлете. 

Драгослав Манић Форски оставља за собом лепоту, лепоту 
писане речи, пре свега ове лужничке, дијалекатске, која по 
изражајности и лепоти нимало не заостаје за оном стандардном, 
вуковском. Оставља, дакле, да поновим, лепоту, а лепота је, како 
вели Црњански, ,,једино против чега ни време ништа не може. 
Филозофије се распадају као песак, једна вера пролази за другом, 
али је лепота радост за сва времена и својина вечности.“ 

Елем, верујем ја чврсто да се сви ви поносите овим 
човеком што седи овде вечерас с нама, својим земљаком, чије је 
име Драгослав Манић Форски. У веома тешким околностима за 
једног писца остварио је он импозантно књижевно дело, дело од 
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велике уметничке вредности, не само по обиму велико. Огледао 
се у сва три књижевна рода и у скоро свим књижевним врстама, у 
стиху и у прози. И ,,Печалбари“ , и ,,Јесен живота“ , и двотомни 
роман ,,Градиште“, да не набрајам, јер књига Манићевих је много 
(а међу њима је и веома запажених збирки његових записа 
народних умотворина из Лужнице, па ,,Речник лужничког 
говора“, ,,Лужничка народна баштина“, ,,Антологија лужничких 
народних песама“ итд.), сведоче о томе да је у питању писац од 
великог књижевног дара. Врање има Бору, Ниш Сремца, а 
Бабушница има Форског, који у много чему припада и самом 
Пироту, и не само њему. Ако је ико Лужницу дигао на висину у 
Гутенберговој галаксији, ако ју је не само описао, не само 
дочарао у свим њеним специфичностима, у погледу менталитета 
људи тог поднебља итд, него опевао и кад је писао у прози, то је 
учинио Драгослав Манић Форски. Могао је то, јер његова оловка 
пише срцем. 

Видите: за све треба мајка да роди. А у Радошевцу је, ето, 
дошао на свет неко ко је рођен за писца. Он је свој крст рано 
понео, судбина сама му је тај крст дала, али и снагу да га носи. 
Све има своју цену, а успех у нас постигнут пером скупо се 
плаћа, па је то случај и са Форским. 

Далеко од тога да Форски спада у особито љубазне и 
увиђавне људе. Он је, ако што питате, и у шаху испрашио многе. 
То мене нимало не чуди. И у шаху је он, ето, бољи од других, од 
многих других. Но, људи ће вам све опростити, само успех неће.  

Сад је, ваљда, јасније зашто је такав човек, достојан иначе 
поштовања, у немилости и код неких, нажалост, овде у Пироту. 
Стога, једноставно, што је дужност писца да, поред осталог, 
указује и на негативне појаве у друштву, да их жигоше, а те 
појаве имају своје носиоце, са њиховим именом и презименом, и 
онда писац навлачи на себе гнев и мржњу. На писца, штавише, 
насрћу, загорчавајући му живот, чак и они који би требало да му 
буду најзахвалнији. Добар пример за то је понашање Малике 
Еминовић, коју је Бора овековечио као Коштану, а која га је више 
пута и судски прогањала. Шта би се о старом Врању знало без 
Боре, шта о старом Нишу без Сремца, шта о Лужници без 
Форског? Кад мину векови који су пред нама, из таме заборава 
остаће да светлуца, да сјакти, да сведочи о негдашњим 
Лужничанима, попут какве извиискре, понеко бар слово из књига 
Драгослављевих, ја сам у то више него уверен. 

,,Лако је Форском“ – чујем од неких - ,,он никога не 
бренује!“ А ја се питам: треба ли? Треба ли да завлачи главу у 
песак, да се никоме не замера: да ли би он тада био писац у 
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правом смислу те речи? Та, људи моји, он пише и за оне још 
нерођене: они ће судити свима нама, па и њему. 

Лако је Форском, чујем опет, јер он у тврдоглавости својој 
тера своје, заратио и са шутим и са рогатим! Па, и нека је, јер 
ловћенски Прометеј хераклитовски рече: нека буде борба 
непрестана! Да нема ветра, пауци би небо премрежили – вели 
наш народ. Лако је Форском, кажу, а ја вам кажем: Драгославу 
Манићу Форском нимало није лако, није првенствено стога што 
је он, по природи својој, мислилац, а мишљење је – како је и 
горостас из Јасне Пољане истицао – погибељна делатност. 
Толико погибељна, да су азербејџанског песника Насимија живог 
одрали! Ја се просто дивим Форском како је успео да своју кожу 
сачува. Он је, као што знамо, и стихотворац, лиричар, песник, а 
ко пева, каже се, зло не мисли. Ето зашто је Форски морао, из 
револта, да се одрекне и Вукове награде, која му је заслужено 
додељена. Њему у свему што је радио није било главно да се 
прослави, није он из тих побуда мрчио перо и мастило, већ да се у 
што већој мери одужи завичају, да остави нешто трајније за 
собом, како би нам памћење било дуже. Да ли је он, као такав, 
реците ми, братски вас молим, могао да се мири са наличјем овог 
света-несвета, овог времена-невремена, с овом мутљавином од 
времена, са толиким негативностима и у ужем завичају своме и у 
читавој нашој домовини? Није у природи писца, уметника 
уопште, да повлађује моћницима, а поготово не осионим 
властодршцима којима интереси широких народних слојева нису 
изнад свега. Писци немају ничег у себи каријеристичког кад је 
власт у питању, они су страсни ловци, али од ловине не једу. 

Елем, кад малочас рекох (надам се – с правом) да је 
Драгослав Манић Форски тврд орах, орах коштунац, требало је да 
поменем и то да Ерих Кош, чија једна књига има наслов ,,Тај 
проклети занат списатељски“, има и једну причу управо о ораху. 
Њена симболика је веома јасна, много ми се допала, а сигуран 
сам да ће се допасти и вама, јер њоме је о судбини писца, на 
алегоријски начин, речено све. Реч је у њој о томе како човек са 
села који живи у граду долази колима са женом и децом у рану 
јесен у родно село и у дворишту своје куће млати прутовима 
орах, онај који је родио, јер они други нису. Омлати тако то дрво, 
скупи са својима орахе у џакове, убаци их у гепек, па уђу сви у 
кола и крену назад, у град. И шта бива? По напуштању дворишта, 
из оног сокака тамо баци човек поглед на тренутак, јер је за 
воланом, уназад на онај орах у дворишту: он стоји сав смлаћен, а 
они око њега ни такнути. Такав му се призор указао. 

Ето, Драгославе драги, мој парнаски драги брате (да се 
сад, ево, и теби лично обратим), ти си драговољно пристао да 
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будеш то дрво, и не знам шта на теби још није смлаћено. Буди и 
даље навиглавина, гороломник, горолесник, али и гороцветник, 
јер те без тога нема. Пружај и даље штедро, давај од себе до 
последњег даха, јер си родно дрво, и нека те сваки незаслужени 
ударац и даље снажи, челичи ти вољу. Ниси једини који си сам 
себи гроб ископао. Постоје, кажу, и некакви светли гробови. Ја ти 
од срца желим да још дуго уздигнуте главе, а скроман каквог те је 
већ Бог дао, корачаш својом вољеном Лужницом и да јој још 
много тога величајног својим чаробним пером дарујеш пре но 
што ти судњи час дође. Поздрављам те, ево, речима из 
,,Маринковог октоиха“: ,,Спиши и поспеши, многогрешна руко, 
добра и слатка словеса, дондеже не постигнет те смртни конац.“ 
На многаја лета! 
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ПРОСВЕТИТЕЉСКИ РАД И ПОЛИТИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ СПАСОЈА КОСТИЋА 

 
 

 
У плејади знаменитих личности Пирота и пиротског краја 

због значајног просветитељског рада и плодне политичке и 
патриотске делатности свакако заслужује да се нађе и име 
Спасоја Костића, учитеља из Крупца и народног посланика среза 
Нишавског изабраног на скупштинским изборима одржаним 29. 
октобра 1878. године, након ослобођења Пирота и пиротског 
краја од Турака 1877. године. Занимљиво је да је Спасоје Костић 
као народни посланик током тих првих скупштинских избора био 
изабран као једини интелектуалац, а да су остали народни 
посланици били трговци и земљорадници. С обзиром да се до 
сада из разноразних околности није целовито сагледало и писало 
о његовом  успешном и значајном просветитељском раду и 
учитељевању у периоду под Турцима и касније, као и о његовој 
плодотворној политичкој и патриотској делатности, то сам 
одлучио да у нашем цењеном гласилу – Пиротском зборнику 
осветлим његов лик и дело. Истини за вољу, бројни истраживачи 
и научни радници, највише из Пирота и пиротског краја, који су 
трагали и писали о прошлости Пирота, помињали су у својим 
текстовима његово учитељевање и плодну политичку активност и 
деловање као учитеља или народног посланика, председника 
крупачке општине, председника и члана школског одбора 
крупачке школе и друго. 
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Многе знамените личности града Пирота и околине, чија 
се делатност везује за прошлост, а особито за 19. век и касније, и 
те како су доприносиле развоју писмености, културе, занатства, 
здравства, индустрије, спорта и других делатности, а на сеоском 
подручју развоју задругарства, односно општем напретку града 
Пирота и пиротског краја. Многе личности тадашњег доба 
истовремено су доста радиле и  на подизању политичке свести 
народа пиротског краја и посебно у самом граду Пироту, као 
новоослобођеној вароши Србије. 

 
 

I 
 
Спасоје Костић, познатији у народу као даскал Спас, 

рођен је у Трњани (општина Пирот) 1835. године у 
земљорадничкој породици. Отац му се звао Коста Ђорђевић, а он 
је презиме добио по оцу Ђорђу. Спасоје је добио презиме Костић 
по оцу Кости, јер је то била пракса у турско доба. Међутим, 
према тврђењу Владимира Николића, школског надзорника, који 
је писао о прошлости пиротског школства, Спасоје се у неким 
записима црквених књига потписивао и као Спас Костин или 
Спас Костовић. Већи део свога живота провео је радећи као 
учитељ. Спасојев отац Коста Ђорђевић био је из рода „Баљесини“ 
и био је имућнији земљорадник у Трњани, али је за оно време био 
напредан човек, јер је схватио потребу и важност школовања 
деце. Овоме иде у прилог чињеница да је у својој кући отворио 
прву школу у селу Трњани и да је свог сина Спасоја определио да 
се школује и да буде учитељ. 

Према подацима из више писаних извора1 Спасоје (Спас) 
Костић био је најпре учитељ у свом родном месту - Трњани од 
1860. до1863, Градашници 1864. до 1866. и у Крупцу 1867. до 
1872. године , где се настанио и стално живео све до смрти 1918. 
године, а сахрањен је на крупачком гробљу. 

Спасоје – Спас Костић је учитељевање почео у свом 
родном месту Трњани 1860. године. Према наводима Владимира 
Николића у горе поменутој књизи2 Спаса је ученик Манојла 
(Мане) Николића, Трњанца, учитеља у Крупцу, а усавршавао се и 
у Пироту, где је учио Псалтир и Часловац, односно црквени 

                                                             
1 а) ПИРОТ 1877 – 1977 – Пиротски зборник 8 – 9 (научно саопштење 

професора Радована Влајковића), Социјални профил посланика пиротског округа 1878 -
1888. године, страна 70; б) Владимир Николић, Народне школе у Пироту и округу 
Пиротском, Сремски Карловци, 1924; в) Петар Виденовић, Трњана и трњанска 
општина – хроника села, 1998, страна 176. 

2 Владимир Николић, Народне школе у Пироту и округу Пиротском, Сремски 
Карловци, 1924, стр. 51 – Крупац 
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старословенски језик. По завршетку тог двогодишњег школовања 
могао је да буде свештеник или учитељ. Он је одабрао да буде 
учитељ говорећи: „Бићу учитељ. Нећу дозволити да ме сеоски 
пси вуку за мантију.“ 

Ови наводи говоре о школовању Спасе Костића, али 
сматрам да је добро да цитирам В. Николића о учитељевању 
Спасе Костића у Трњани, јер је то најаутентичније. 

„До 1860.г. у Трњани није било школе, па је те године 
заузимањем пок. Косте Ђорђевића и још неких виђенијих људи у 
Трњани отворена прва школа. Први учитељ у Трњани био је, већ 
познати нам, Спаса Костић. Прва трњанска школа била је у кући 
реченог Косте и учитељ Спаса (син Костин) радио је у њој до 
краја 1863. године. Он је имао по 30 до 40 ученика годишње. 
Плата му је некад била по 10 гроша на ученика, а некад годишње 
по погодби. Као што смо већ рекли, говорећи о крупачкој школи, 
Спаса је био у оно време један од најспособнијих учитеља, те је 
успешно радио и у трњанској школи, разуме се у оквиру онога 
програма који је важио за све ондашње школе.“3 

Ево аутентичног исказа В. Николића из поменуте књиге и 
о учитељевању Спасе Костића у Градашници код Пирота: 

„Године 1864. постао је у Градашници учитељ Спаса 
Костић и био је све до краја 1866. године. У оно време били су 
вредни, предузимљиви људи у Градашници достојни спомена: 
Ђорђе Тодоркин и Цека Панагонов. Њиховим заузимањем и 
трудом проширена је она стара црквена кућа у којој је била 
школа. И у тој проширеној згради, која и сада постоји, почео је да 
ради учитељ Спаса. Он је имао 40 ученика годишње и они су га 
редом хранили. Плата му је била 600 гроша годишње, што му је 
црква плаћала. Осим тога, учитељ Спаса добијао је новчану 
награду и од оних ученика који су били из других села и то по 
погодби. Уређење и сам живот у школи у Градашници, такође је 
као код свих школа онога времена. Можемо још додати да је од 
оних учитеља био најспособнији Спаса Костић и да од његовог 
времена почиње боље уређење школе у Градашници.“4 

Ево и записа В. Николића о учитељевању Спасе Костића у 
крупачкој школи, која је почела са радом 1850. године. 

„Године 1867. постао је учитељ у Крупцу Спаса Костић из 
Трњане и учитељевао је све до 1872. године закључно. Спаса је 
ученик Мане Николића, а усавршавао се и у Пироту. Спаса је још 
жив, иако доста стар, ипак је крепак, чио и врло виђен човек, у 
целом крају познат под именом `даскал Спас`.“ 

                                                             
3 Исто, стр. 54 – Трњана 
4 Исто, стр. 58, 59 – Градашница  
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За све време од како је отворена школа у Крупцу, за 
школску зграду служила је она кућа коју је још поп Јован 
подигао. И ова школа по свом уређењу слична је осталим 
школама онога времена. Међу оним првим као да су се по својим 
способностима одликовали Виден Јовановић и Мана Николић, јер 
су они свакад имали већи број ученика. 

Но, међу свима крупачким учитељима тог старог времена, 
најспособнији је био учитељ Спаса Костић. За време учитеља 
Спасе крупачка школа била је чувена и у целом овом крају више 
Пирота била је расадник просвете за велики број села. И пре 
даскала – учитеља Спасе у Крупац је долазио понеки ученик из 
других села. За време учитеља Спасе било је ученика у крупачкој 
школи осим ученика из Крупца, још и из ових села: Чиниглаваца, 
Великог Села, Трњане, Јовановца (садашњег Великог Јовановца), 
Ржане (садашње Пољске Ржане), Извора, Сукова, Рсоваца, 
Градиња,Бољевдола, Мазгоша, Мојинца, Комштице и Бребевнице 
(шест села у садашњој димитровградској општини, примедба Т. 
Костића). То је најбољи знак да је учитељ Спаса онда уживао 
глас способног учитеља, а то је знак да је крупачка школа онда 
много вредела. Ученици родом из других села, који су учили у 
Крупцу, стално су становали у Крупцу. У близини школе била је 
једна баба која их је чувала и хранила, а родитељи су јој плаћали. 
И у крупачкој школи, што се тиче школског намештаја, 
ученичких потреба и књига, све је исто као и у осталим школама 
онога времена. Мастило је било у почетку просто од угљена, а за 
време учитеља Спасе куповано је у Пироту мастило цариградско, 
које је било много боље од садашњег, јер је било густо, није 
отпадало од пера и плаћано је 20 гроша ока. 

„За владе султана Меџида, вели учитељ Спаса, који је 
прокламовао слободу и објавио да је слободно школовање, људи 
нарочито почеше да дају децу у школу, па чак из других села 
доводили су у Крупац.“5 

Из више писаних извора, али и из сећања његових 
савременика (једно од њих забележио је Витомир Живковић, 
публициста из Крупца, дао га је Крста Ђорђевић, учитељ из 
Крупца, а објављено је у монографији Крупац, 1974. године) 
произилази констатација да је Спасоје – Спас Костић важио за 
веома умешног, способног и доброг учитеља и да је заиста имао 
успешну просветитељску мисију у време када је пиротски крај 
још увек био под турском влашћу. Радећи као први учитељ у 
Трњани, потом у Градашници и у Крупцу, где се настанио и где 
је по свему судећи био најуспешнији, јер је учио ђаке не само из 

                                                             
5 Владимир Николић, исто дело, стр. 51, 52, 53, 54. 
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Крупца, већ из више села у околини Крупца, али и из удаљенијих 
пограничних села према Бугарској, која сада припадају 
димитровградској општини. Сама та чињеница говори о томе да 
се он прочуо као способан и добар учитељ у кога су људи имали 
поверења и кога су изузетно ценили. И кад је престао да се бави 
учитељским позивом, он је биран за председника или члана 
школског одбора основне школе у Крупцу. 

Занимљиво је да је он у турско време оставио и неколико 
записа у црквеним књигама писаних његовом руком и они су 
сачувани и доста значе за историју и развој школства у 
пиротском крају, као писани документи, јер је записао године 
када је био учитељ, на пример у Градашници, и када је 
учитељевао у Крупцу. Ево једног од њих: 

„Знати се како доиде...Знати се како седе Господин Спас 
Костовић на церкову крупачку те учи ђаци, година есне 1867. 
месец маи 1 ден.“ 

У једном требнику у пиротској Саборној цркви, а који је 
без сумње некад био својина градашничке цркве и то баш кад је 
учитељ Спаса био у Градашници, има овакав запис учитеља 
Спасе: 

„1866 лето това Писмо писа Господин учитељ Спас 
Костовић из Трњану и училишта у Градшницу Пиротско 
окружје.“6 

Карактеристично је да Спасоје – Спас Костић у овим и 
осталим сачуваним записима избегава употребу речи „даскал“, 
која је у његово време и у овом крају, иначе, била често 
употребљавана. У својим записима он каже да је „учитељ“ и 
„Господин учитељ“. Реч „господин“ је онда била ретко у 
употреби, а Спас као да је намерно често употребљавао. Ни један 
други учитељ онога времена није је употребљавао. То потврђује и 
господин Коста Н. Костић, професор, који у Извештају пиротске 
Гимназије за 1908/9. шк. годину наводи неколико записа које је 
писао учитељ Спаса Костић. Интересантно је да се у свима 
записима учитељ Спаса потписује као: „Господин учитељ Спас“.7 

Истини за вољу, мештани Крупца и околине су њега звали 
„Даскал Спас“, па су и чланови његове фамилије, синови и кћери, 
а затим и њихови потомци, називани „Даскал Спасови“, такорећи 
до данашњих дана. 

 

                                                             
6 Владимир Николић, исто дело, стр. 54 (Крупац), стр. 58 (Градашница) – 

записи Спасоја учитеља.  
7 Коста Н. Костић, професор, Извештај пиротске гимназије за 1908-9. школску 

годину. 
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II 

 
У периоду робовања под Турцима становништво 

пиротског краја према турским властима имало је пореске 
обавезе и никаква права у управљању државним пословима. У 
књизи 150 година Основне школе у Крупцу – 1850 – 2000 , један 
од аутора, Витомир Живковић, пише: „Тек после ослобођења од 
Турака сусрели су се са организованим политичким животом 
какав је до тада био у Кнежевини Србији, али су се брзо 
уклопили и прихватили правила понашања, остајући и даље у 
уверењу да је свака држава намет без кога се не може и да треба 
гледати своја посла. Ослобођење су прихватили својски, а 
старешине домаћинства (пореске главе) са цензусом од 15 динара 
годишње порезе стекле су право да буду кандидовани и бирани за 
народне представнике. Пиротски округ је бирао шест посланика 
за Скупштину Кнежевине, а један од њих је био Спас Костић, из 
Крупца, познати учитељ.“8 (Реч је о првим скупштинским 
изборима након ослобођења Пирота од Турака 1877. године 
одржаним 29. октобра 1878. године, примедба Т. Костића.) 

У књизи ПИРОТ 1877 – 1977, Пиротски зборник 8 – 9, 
издатој поводом стогодишњице ослобођења Пирота од Турака 
(НИУ „Слобода“ – Пирот, 1979. г.), објављено је научно 
саопштење професора Радована Влајковића под називом 
„Социјални профил посланика пиротског округа 1878 – 1888“, у 
коме се наглашава да је професионална структура посланика 
пиротског округа, 1878 – 1888, представљена на бази њиховог 
основног, најчешћег или најдужег занимања. „Ако бисмо, затим, 
поједина сродна занимања груписали у три – у оно време 
социјално и политички најзначајније категорије – земљораднике, 
трговце и интелектуалце – добили бисмо приближно тачну 
професионалну структуру посланика у округу. Сврставајући све 
посланике пиротског округа из раздобља 1878 – 1888. године у 
ове три категорије, још једном указујемо на мањкавост оваквог 
решења, али и на већ поменуту чињеницу да у предметно време 
није било довољно `чистих` занимања.“9 

Професор Радован Влајковић затим каже да од шесторице 
посланика пиротског округа изабраних на изборима од 
29.10.1878. године, тројица су били земљорадници, двојица 

                                                             
8 Витомир Живковић, 150 година Основне школе у Крупцу 1850 – 2000, стр. 16. 

монографије која има више аутора. 
9 Радован Влајковић, Социјални профил посланика пиротског округа, 1878 – 

1888, научно саопштење објављено у књизи Пирот 1877 – 1977, Пиротски зборник 8 – 
9, НИУ Слобода, Пирот, 1979, стр. 67, 68.  
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трговци, а један интелектуалац. Земљорадници су били: Јеремија 
Панић, Миладин Манчевић и Петар Илић; трговци су били Цека 
Крстић, из Пирота, и Давид Петковић. У овој посланичкој 
гарнитури из округа је интелектуалац био само Спасоје Костић, 
из Трњане, посланик среза нишавског. Потом професор 
Влајковић даје биографије свих изабраних народних посланика. 
На страни 70. он пише: 

„СПАСОЈЕ КОСТИЋ, посланик среза нишавског, рођен је 
четрдесетих година прошлог века у селу Трњани, у 
земљорадничкој породици. Већи део свога живота провео је 
радећи као учитељ. 

„Даскал Спас“, како су га називали савременици, као 
учитељ радио је пре ослобођења пиротског краја у Трњани (1860 
– 1863), Градашници (1864 – 1866) и Крупцу (1867 – 1872). 
Важио је за веома доброг учитеља.“ Владимир Николић о њему, 
поред осталог, каже: „Но, међу свим крупачким учитељима тог 
старог времена, најспособнији је био Спас Костић. За време 
учитеља Спаса крупачка школа је била у целом крају више 
Пирота расадник просвете за велики број села.“ Потом наводи 
неке записе даскала Спаса, писаних његовом руком, а наводи и 
податак у записима да је био учитељ, и то „господин учитељ“. 

Људи који су лично познавали Спасоја кажу да је он: 
„...био човек достојанствен, увек чист и педантан, вазда 
пристојно обучен. Носио је стално сеоску мушку ношњу – 
белетине (хаљеци) од белог сукна које су се састојале од чакшира 
(бревенеци) и белог јелека до колена. На глави је носио шиљасту 
шубару, у горњем делу савијену у круг, видео се само шиљасти 
врх. На ногама је стално носио потине (ципеле).“ Спасоје је био 
угледан домаћин, али не и најбогатији у селу. Поред остале 
непокретне имовине, имао је и воденицу. Њу је описао и Иван 
Павловић речима: „У Крупцу, на јазу језера, налази се воденица 
од девет витлова Спасе Даскала, која је била једног богатог 
Турчина, који је туна имао и кулу двокатну.“ 

Спасоје спада у ред оних људи пиротског краја који су се 
истовремено бавили са више занимања. Иако је био солидан 
учитељ, био је и солидан земљорадник. 

Спасоје је имао три сина: Крсту, који је погинуо 1913. на 
Тумби,10 код Дешчаног кладенца, Михајла и Јована. Михајло и 
Јован су прешли Албанију и срећно се вратили 1918. године кући. 
Међутим, син погинулог Крсте, унук Спасојев – Јанићије Спасић, 
који је као и дед био учитељ, погинуо је 1916. при ослобођењу 
Битоља. Потресен смрћу свога унука, убрзо по сазнању, Спасоје 

                                                             
10 Тачан податак је 1915. г. , тако пише на споменику у Крупцу. 
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је умро 1918. године, оставивши код својих земљака и 
савременика ласкаве успомене на себе.11 

Поменимо да је Спасоје Костић био члан Либералне 
странке, али не само члан, већ и истакнути страначки активиста. 

Позната је историјска чињеница да је истакнути либерал 
Панта Срећковић, професор Високе школе у Београду, марта 
месеца 1878. године постао окружни начелник у Пироту, а 
Спасоје Костић, као истакнути учитељ и члан Либералне странке, 
задобио је његово поверење и најпре постао кмет (председник) 
крупачке општине, а потом се нашао као кандидат Либералне 
странке  за народног посланика на изборима који су одржани 29. 
октобра1878. године. У књизи др Илије Николића (II књига) 
Пирот и срез нишавски 1883 -  1893. године, у документу бр. 404 
објављен је списак свих првих народних посланика за округ 
пиротски, где се под редним бројем 128. налази име Спасоја 
Костића, из Крупца, за срез нишавски, а то су објавиле и Српске 
новине од 10. новембра 1878, наглашавајући да су изабрани за 
трогодишњу скупштинску периоду за 1878, 1879. и 1880. 
годину.12  

О значајној политичкој активности Спасе Костића као 
либерала сведочи и мр Радован М. Влајковић у књизи 
Скупштински избори у пиротском округу 1878 – 1914. године, где 
под насловом „Политичке странке у округу 1878 – 1914.“ стоји: 

„Међу либералима у срезу нишавском најпознатији и 
политички најутицајнији били су: Миладин Манчевић, 
досељеник из Беровице, а настањен у Држини, Спасоје Костић, 
родом из Трњане, а учитељ у Крупцу", и други, а помиње се и 
Владимир Николић, знаменити учитељ у Гњилану.13 Спасоје 
Костић је и потписник телеграма упућеног Његовом височанству 
књазу српском Милану М. Обреновићу поводом дана његовог 
рођења, а који су упутили представници народа округа пиротског 
почев од начелника округа, свештенства, чланова општине 
пиротске и председника општинских судова среза нишавског, где 
се помиње и Спаса Костић, а он се помиње и потписује у својству 
кмета (председника) општине крупачке.14 Спасоје Костић 
наставља и даље са политичком активношћу као либерал. У 
тексту Политичке странке у округу (мисли се на округ пиротски, 
подвукао Т. Костић) 1878 – 1917, професор Радован Влајковић 
наглашава да је Прво дводомно Народно представништво бирано 

                                                             
11 Радован Влајковић, нав. дело (биографија Спасоја Костића), стр. 70. 71. 
12 Др Илија Николић, Пирот и срез нишавски 1883 -1893, стр. 350. 
13 Радован Влајковић, Скупштински избори у пиротском округу 1878 – 1914, 

Музеј Понишавља, 1988, стр. 26. 
14 Исто, стр. 26. 



Просветитељски рад и политичка делатност Спасоја Костића               105 
 
у лето 1901. године. Избор посланика у округу и Пироту извршен 
је 22. јула 1901, а избор сенатора у округу 5. августа 1901. године. 

За избор посланика у округу кандидатске листе су истакли 
радикали и либерали. 

 
 Либерална листа кандидата 
 
1. Вићентије Петровић, адвокат из Пирота 
2. Спас Костић, тежак из Крупца 
3. Димитрије Милосављевић, трговац из Јаловик Извора 
4. Марјан Вељковић, трговац из Масуроваца 
 
„Изборна борба у округу протекла је у знаку надметања 

између радикала и либерала. С обзиром да су радикали одувек 
имали јаче позиције код бирача, очекивала се сигурна победа 
њихове кандидатске листе. Ова очекивања нису била изневерена, 
њихова листа добила је убедљиву већину од 5 421 гласа, док је 
либерална листа добила само 906 гласова“ (стр.76). Поменимо да 
се и на избору за сенатора 5. августа 1901. године Спасоје Костић 
нашао на бирачком списку под редним бројем 25. у општини 
крупачкој.“15 „Његова активност се наставља, јер своју странку 
није мењао, па је њен посланички кандидат био и на изборима 
1903. године, а активно је учествовао и у предизборној кампањи 
1905. године. Те године Либерална странка је променила назив и 
постала Народна странка, а Спаса је остао веран својој 
опредељености и постао је њен члан, јер се нашао са својим 
партијским друговима и пријатељима.“16 Реч је о изборном летку 
Народне странке у Пироту, где он као члан присуствује 
окружном збору Народне странке у Пироту и околини. 

   
 

III 
 
Почетком Првог светског рата Бугари су окупирали Пирот 

и пиротски крај, наравно и Крупац, и приказивали се као 
„ослободиоци“. 

У 1916. години, са групом војника, дошао је у село (мисли 
се на Крупац, примедба Т.К.) један виши официр да би људима 
говорио о њиховој припадности и пореклу. У намери да их убеди, 
позвао је већ оронулог старца који је ту био присутан, да његове 

                                                             
15 Радован Влајковић, исто, стр. 76. 
16 Др Илија Николић, Пирот и срез нишавски 1884 – 1918, III књига, документ 

бр. 655. 
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речи потврди. Намерио се случајно на Спаса Костића, учитеља, 
који је пред свима говорникове речи негирао: „Не, господине, ово 
нису Бугари.“ Спаса је говорио српским језиком, што је збунило 
официра. Разговор се наставио међусобним доказивањем, после 
чега је официр изгубио стрпљење и разговор завршио речима: 
„Такви као ти су упропастили овај народ.“ Одважност учитеља 
Спасе није изненадила Крупчане и није била случајна: његовог 
сина официра, освајачки заведени, бугарски војници су заклали 
на Тумби 1915. године заједно са групом заробљених војника и 
подофицира.17 Не треба образлагати овај патриотски гест Спасоја 
Костића, који је био и те како од значаја за то време. 

Поменућемо овом приликом још један патриотски гест 
који је од националног значаја. Ево о чему се ради. 

У познатој књизи Владимира Николића Народне школе у 
Пироту и округу пиротском, Сремски Карловци, 1924. године, у 
делу КРУПАЦ аутор истиче да је Спасоје Костић најпре био 
учитељ у свом родном месту – Трњани од 1860. до 1863, затим у 
Градашници 1864 – 1866. године и у Крупцу 1867 – 1872. године. 

У монографији Трњана и трњанска општина, аутор Петар 
Виденовић у 11. делу насловљеном Изузетне личности 
(знаменити људи), после Видена Јовановића, пише о учитељу 
Спасоју Костићу наводећи да је он у народу био познатији као 
даскал Спас. Он даје његову биографију и при крају додаје да је 
Спасоје Костић пензионисан 1900. године. Ево тог цитата: „По 
ослобођењу од Турака, учитељ Спасоје наставио је да ради у 
истим просторијама, тј. у црквеној згради све до 1900. године 
када је пензионисан.“18 Реч је о његовом учитељевању у 
крупачкој школи. 

Када упоредимо навођења ова два аутора, долазимо до 
опречних констатација, јер В. Николић наводи да је Спасоје 
(Спас) Костић у Крупцу као учитељ радио закључно са 1872. 
годином, а П. Виденовић констатује да је Спас Костић и после 
ослобођења од Турака наставио да ради у крупачкој школи и да је 
пензионисан 1900. године. С обзиром на чињеницу да су Пирот и 
околина ослобођени од Турака крајем децембра 1877. године, у 
питању је, дакле, период од пет година (1872 – 1877. године). 

Поставља се питање, шта је у ствари прави разлог да је он 
престао да се бави учитељским позивом ако се зна да је имао 
десет година успешног учитељског рада (стажа) и да је у то време 
(1872. године) имао 37 година живота, дакле, у најбољим 

                                                             
17 Мисли се на Крсту Костића. Цитирано из монографије Крупац др Јована 

Ћирића и Витомира Живковића – казивање Власте Поповића, учитеља у пензији (1973. 
г.), стр. 124, 125. 

18 Петар Виденовић, Трњана и трњанска општина, Пирот, 1998, стр. 124. 
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годинама. Ево једне констатације која ће можда допринети 
отклањању те енигме. 

Позната је историјска чињеница да је те 1872. године у 
Пирот стигао, после проглашења бугарске егзархије од стране 
турског султана – бугарски владика Евстатије. Одмах су 
протерана два учитеља које је у Пирот била послала Српска 
православна црква. Витомир Живковић, у монографији 150 
година Основне школе у Крупцу – 1850 – 2000, у свом раду 
насловљеном Оснивање и рад школе до ослобођења 1877. године, 
на бази истраживања и горе поменутих констатација о бугарској 
егзархији, и у разговору са аутором овог прилога за Пиротски 
зборник, истиче да је Спасоје Костић одбио да буде учитељ под 
бугарском егзархијом, а исто тако није желео ни да буде 
свештеник, јер у то турско доба са тим образовањем могао је да 
буде или учитељ или свештеник, већ је он наставио да се бави 
земљорадњом. Према тврђењу Живковића, Спасоје Костић је то 
учинио из националних (патриотских) разлога, јер под бугарском 
егзархијом није желео да доприноси покушајима бугаризације 
пиротског становништва. Он је овим чином заслужио поверење 
Панте Срећковића, професора Високе школе у Београду и 
потоњег окружног начелника у Пироту од марта месеца 1878. 
године, те је због тих његових заслуга, али и као члан Либералне 
странке, најпре постао кмет (председник) крупачке општине, а 
потом је на скупштинским изборима 1878. године изабран за 
народног посланика за срез нишавски, јер га је владајућа 
Либерална странка кандидовала. 

И аутор ових редова и Витомир Живковић слажу се у 
тврдњи Петра Виденовића да је Спасоје Костић пензионисан 
1900. године, јер је имао године учитељског стажа и године 
старости.  

Када помињемо патриотизам Спасоја Костића, учитеља из 
Крупца, нису то само тврдње аутора овог прилога и Витомира 
Живковића, који је највише и најцеловитије проучавао и писао о 
крупачком школству, а посебно у турско доба. Ево шта о томе 
каже Петар Виденовић, аутор монографије Трњана и трњанска 
општина у делу биографија Спасе Костића: „Он је био пионир 
народног просвећивања, вешт и способан васпитач. Одгајао је 
младу генерацију у духу српског националног патриотизма. 
Његова деца и ученици показали су то у ратовима које је Србија 
водила против Турака, Бугара и Аустријанаца. Био је патриота и 
учио је своју децу у школи да смо Срби и да ће слобода од Турака 
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доћи ако се, поред помоћи из слободне Србије, боримо за њу и 
сами.“19 

У овом тексту покушао сам, и надам се делимично успео, 
највише на бази писаних извора, али и из сећања његових 
савременика, да отргнем од заборава лик и дело Спасоја (Спаса) 
Костића, учитеља из Крупца и народног посланика среза 
нишавског, изабраног на скупштинским изборима 1878. године, 
као јединог интелектуалца међу шест народних посланика 
Пиротског округа. 
 

 
Даскал Спас – Спас Костин, Спас Костовић 

 

 
 

У овој згради - „Поповој кући“ је радио учитељ Спасоје Костић. 

                                                             
19 Петар Виденовић, наведено дело, стр. 253. 
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ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 
БАБУШНИЦА 

 
РЕЗИМЕ 

 
У раду се дају резултати емпиријског истраживања 

политичке културе грађана општине Бабушница на основу 
њихове заинтересованости за политичке догађаје, 
информисаности о њима преко масовних медија, поверења у 
друштвене институције, посебно у политичке партије и 
невладине организације. 

Приказани су њихови ставови према транзиционом 
поретку у коме живе, регионалној и европској интеграцији и 
њиховим актерима, положају националних мањина у локалној 
заједници и сарадњи са другим државама. 

Кључне речи: политичка култура, интересовање за 
политичке догађаје, поверење, интеграције, масовни медији, 
информисаност, политичке партије, актери. 

 
POLITICAL CULTURE OF BABUŠNICA COMMUNITY 

CITIZENS 
 

SUMMARY 
 
The paper gives the results of empirical studies of political 

culture of citizens community Babušnica based on their interest in 
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political events, information through mass media, trust in social 
institutions, especially political parties and NGOs. 

Showing their attitudes towards tranzicion order in which they 
live and Evropean regional integration and their stakeholders, the 
position of national minorities in the local community and cooperation 
with other countries. 

Key words: political culture, interest in political events, trust, 
integration, mass media, information, political parties, stakeholders. 

 
 

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 
Политичка култура је начин политичког живота који 

одређује однос људи према политичким творевинама: странкама, 
власти, политичким институцијама, политичким појавама и 
процесима. Она је део друштвене културе обликован око 
политичких активности и вршења власти. Обухвата скуп 
вредности, идеја, знања, веровања, очекивања, норми, ставова, 
односа, симбола, церемонија, светковина, митова, доживљаја и 
понашања повезаних са политиком. Политичка култура одређује 
однос појединаца, друштвених група, нација и друштвених 
заједница према политичким појавама. Она нарочито садржи 
ставове грађана према националној заједници, политичком 
режиму, ауторитету власти, националном идентитету и 
легитимацији власти, поверење у власт, спремност на ангажовање 
у политици и на сарадњу за остваривање групних или општих 
интереса. Политичком културом се формирају оријентације 
грађана према политичком систему у коме живе, према себи и 
другима у политици, према политичким странкама и изборима за 
политичке и државне функције, према државној администрацији 
и локалној самоуправи, према политичком одлучивању и 
постигнућима власти. 

Политичку културу чини неколико димензија: сазнајна, 
афективна (емотивна), евалуативна (оцењивачка), утопијска, 
комуникацијска, партиципативна (акцијска)... 

Сазнајну димензију политичке културе чине политичка 
знања, свест о утицају власти на живот људи, о интересу за 
политику, о информисаности о политичким дешавањима и 
спремности за саопштавање политичких мишљења. 

Афективну (емотивну) димензију чини национални понос, 
приврженост или не политичком систему, политичким 
институцијама и политичарима, политичким ауторитетима и 
представницима власти. 
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Евалуативну (оцењивачку) димензију чини вредновање 
политике и њених актера као успешних, моралних, праведних, 
одговорних или не. 

Утопијска димензија обухвата очекивања и надања од 
политике, политичке жеље и интересе, веровања у политичка 
обећања и програме, уважавање грађана. 

Комуникативна димензија испољава се у слободном 
протоку информација између власти и грађана, у приступу 
информацијама од јавног политичког значаја, у слободном 
изражавању мишљења о државним или локалним пословима, о 
партијским и изборним опредељењима. 

Партиципативну или акциону димензију представља 
спремност грађана да учествују у политичким догађајима, у 
процесима доношења значајних политичких одлука. 

Постоје разни типови политичке културе, елите и масе; 
доминантне и потчињене; левице и деснице; либералне, 
конзервативне, револуционарне, ауторитарне и демократске; 
парохијалне, поданичке, отуђене и партиципативне. У 
истраживању политичке културе грађана у општини Бабушница 
пошло се од поделе политичке културе на демократски и 
недемократски тип са моделима парохијалне, поданичке, 
алијениране и партиципативне политичке културе.1 

 
 

ОДЛИКЕ УЗОРКА ЗА АНКЕТИРАЊЕ 
 
Током лета 2003. године Институт за социологију 

Филозофског факултета у Нишу обавио је анкетирање 45 
пунолетних становника општине Бабушница, у оквиру 
емпиријског истраживања повезаног са реализацијом научно–
истраживачког пројекта: „Културни и етнички односи на Балкану 
– могућности регионалне и европске интеграције'', који је 
финансирало Министарство за науку, технологије и развој 
Републике Србије. Исто истраживање обављено је у пет управних 
округа у Србији (Нишавском, Јабланичком, Пчињском, 
Топличком и Пиротском), а у Пиротском округу у општинама 
Димитровград и Бабушница. 

У општини Бабушница је анкетирање обављено на 
случајном узорку који није одражавао структуру становника 
према националном саставу, полу, узрасту, образовању, 
занимању, материјалном положају, месту становања, и другим 

                                                             
1 Видети: Габриел А. Алмонд, Сидни Верба: Цивилна култура, Политичко 

накладно-истраживачки завод, Загреб, 2001. 
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одликама. Због малог броја анкетираних и овакве структуре 
анкетираних ово истраживање је имало одлике пилот 
истраживања. 

У анкети је учествовало 29 (64,4%) особа мушког пола и 
16 (35,6%) женског пола. По броју анкетираних становника 
женског пола општине Бабушница, овај узорак одудара од узорка 
у другим општинама у којима је приближно подједнак број 
анкетираних био мушког и женског пола. 

Такође је несразмеран однос између анкетираних по 
националности. Иако је у општини Бабушница већинско 
становништво српске националности, међу анкетираним је више 
припадника бугарске националности 33 (73,3%), а 12 (26,7%) 
српске националности јер се тражило мишљење мањинске 
националне заједнице у Општини. 

Преовлађују анкетирани са средњом школском спремом 
23 (51,5%), затим са завршеном основном школом 9 (20%), са 
завршеном средњом стручном школом 8 (17,8%), са завршеном 
вишом школом, факултетом или академијом 3 (6,7%), са 
незавршеном основном школом 1 (2,2%) и без школе 1 (2,2%). 

Највише је било радника - 12 (26,7%), затим ученика и 
студената 11 (24,4%), незапослених радника 7 (15,6%), 
пензионера 6 (13,3%), пољопривредника 2 (4,4%) домаћице 2 
(4,4%) и по 1 (2,2%) службеник, приватни предузетник и 
надничар. 

С обзиром на овакву професионалну структуру, највише 
анкетираних су издржавана лица - 15 (33,3%). Од зарада 
остварених у предузећима се издржавају 13 и то 7 (15,6%) од 
зарада у државним, а 6 (13,3%) у приватним предузећима. Од 
пензија се издржава 5 (11,1%) анкетираних, од рада на „црно“ се 
издржавају 4 (8,9%), од социјалне помоћи 2 (4,4%), од „сиве 
економије“ се издржава 1 (2,2%) и из других извора 1 (2,2%). 

Од 45 анкетираних више од половине је ожењених  - 24 
(53,3%), неожењених је 19 (42,2%), разведен је један и један је 
обудовео. Од овог броја ожењених децу има 22 и то 3 (10%) 
анкетирана једно дете, 16 (53,3%) два детета, 3 од 3 до 5 детета. 
Највећи број њих је живело у домаћинствима 3 до 4 члана 17 
(37.77%), 8 (17,17%) у домаћинствима са пет и више чланова, а 6 
(13,13%) у двочланим домаћинствима. 

Нешто мање од половине анкетираних – 20 (44.4%) било је 
младих узраста од 19 но 29 година, затим 4 (8,9%) 39 до 40 
година, 10 (22,2%) између 40 и 49 година, 6 (13,3%) од 50 до 59 
година и 5 (11,1%) преко 60 година. 
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Материјални положај оцењује као веома добар 5 (11,1%), 
релативно добар 20 (44,4%), релативно лош 14 (31,1%), веома 
лош 5 (11,1%) и као неподношљив 1 (2,2%). 

У селима је живело 33 (73,33%), у вароши 11 (24,3%) и у 
приварошком насељу 1 (2,2%). 

Већина станује у скромној кући или стану - 29 (64,4%), у 
комфорној кући или стану 10 (22,2%), у неусловној малој кући 4 
(8,9%) и 2 (4,4%) испитаника су подстанари у солидним условима 
становања. Куће или станови су у личном власништву 18 (40%) 
анкетираних, у власништву њихових родитеља 24 (53,3%) и код 3 
(6,7%) су у приватном власништву станодаваца. 

Највећи број анкетираних се изјаснио као религиозан - 26 
(57,7%), 9 (20%) као равнодушан према религији. Нису 
религиозни 8 (17,8%), а 2 (4,4%) су атеисти. Сви религиозни су 
православне вере. 

 
 

ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ДОГАЂАЈЕ  
ИЗ ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА 

 
Од 45 анкетираних становника општине Бабушница веома 

је заинтересовано за догађаје из политичког живота 17,1 %, 
донекле је заинтересовано 44,2% и уопште се не интересује за 
догађаје из политичког живота 37,2%. Нису се изјаснила о томе 
4,4%.  

Заинтересованост за политичке догађаје анкетираних 
становника општине Бабушница је мања од такве 
заинтересованости у југоисточној Србији, где је 18,7% веома 
заинтересовано, 49% донекле заинтересовано, а политички 
апатично 29%. У суседном Димитровграду је било 20,4% веома 
заинтересованих за догађаје из политичког живота, донекле 
заинтересованих 53,1%, а незаинтересованих 26,5 %. Међу веома 
заинтересованим у Бабушници је 11,1% мушкараца и 6,6% жена. 
То чини 17,9% анкетиране мушке популације и 20% женске. У 
групи донекле заинтересованих било је 24,4% мушког и 17,7 % 
женског пола. Посматрано према посебним полним групама, 
24,4% мушкараца је донекле заинтересовано за политичке 
догађаје, а 17,7% женске популације. Међу политички апатичним 
било је 26,6% мушког и 8,8% женског пола, или 42,9 % од 
укупног броја мушкараца и 26,7% од броја анкетираних особа 
женског пола. Од 12 општина југоисточне Србије једино у 
општини Бабушница је већи број политички апатичних 
анкетираних мушкараца од апатичних жена. 
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Од 33 испитаника бугарске националности 18.6% од 
укупног броја анкетираних је веома заинтересованих за догађаје 
из политичког живота, а ни један од српске. У групи донекле 
заинтересованих 27,9% су бугарске националности, а 16,3 % су 
српске националности. Међу политички апатичним је 26,6% 
бугарске националности, а 11,62% српске. 

Највише веома заинтересованих за догађаје из политичког 
живота је из старосне групе 40 – 49 година,  50% оних који су 
веома заинтересовани за политичке догађаје и 44,4% ове старосне 
групе. Четвртина је старости 50 – 59 година, по један су старости 
20 – 29 година и преко 60 година у овој групи. 

Највише је донекле заинтересованих из најмлађе старосне 
групе 20 – 29 година -  42,1% . По 15,8 % су из старосних група 
30-39 година, 40-49 година и 50-59 година.Преко 60 година у овој 
групи је било 4,4%. 

Највише  политички апатичних је међу најмлађим 19-29 
година 68,8%, а у осталим групама по 2,2% 

Информативне емисије прате се претежно преко 
телевизије. Највећи број испитаника прати информативне емисије 
на свим доступним телевизијским станицама – 42,2%. Нешто 
мање ове емисије прати на националним телевизијским 
станицама - 33,3%. Прати ове емисије на локалним и светским 
телевизијским станицама по 6,7%, а само 2,2% на телевизијским 
станицама суседних држава. Не прате информативне прилоге на 
телевизији 8,9%. 

Анкетирани се највише информишу преко електронских 
медија (радија, телевизије) и штампе. Требало је да наведу 2 
прилога које најчешће прате преко ових медија од 11 понуђених. 
Као први избор прилога који најчешће прате преко ових медија 
највећи број је навео информативне прилоге – 59,1%, затим по 
15,9% спортске прилоге и филмове, 9,1% политичке прилоге, а 
4,4% не прате никакве прилоге. За разлику од испитаника у 
другим местима, ни један испитаник не прати образовне, 
документарне, забавне прилоге, прилоге из области културе.  
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ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ПРАТЕ У МЕДИЈИМА 

 

 
 
Као други медијски прилог који најчешће прате највећи 

број је навео филмове - 31%, затим забавне прилоге 19%, 
спортске 14,3%, културне 11,9%, политичке 11,9% и најмање 
образовне прилоге 7,1%. 

 
 

ОЦЕНА ПОЛИТИЧКОГ ПОРЕТКА У КОМЕ ЖИВЕ 
 
У циљу сазнања о томе како анкетирани становници 

општине Бабушница перципирају политички поредак у коме 
живе од њих се тражило да се изјасне да ли живе у демократском, 
недемократском поретку или не знају у каквом поретку живе. 

Да живе у демократском политичком поретку сматра 
61,4% анкетираних, да живе у недемократском поретку мисли 
13,5%, а не зна у каквом политичком поретку живи 25%. У 
југоисточној Србији је 30,5% анкетираних оценило да живи у 
демократском политичком поретку, а у Бабушници двоструко 
више. У Србији је 34,4% оценило да живи у недемократском 
поретку, а у Бабушници мање, за скоро једну трећину од овог 
процента. У Србији 36,6% анкетираних није знало у каквом 
политичком поретку живи, док је у Бабушници тај проценат 
нешто мањи од једне трећине. 

У оцени демократичности политичког поретка у коме 
живе предњаче анкетирани најмлађег узраста до 29 година, 51,9% 
од оних који сматрају да живе у демократском друштву, или 21% 
од броја анкетираних. По 14,8% је из старосне групе 30-39 година 
и 40 – 49 година, 11,1% је из групе 50 – 59 година и 7,4% је из 
групе преко 60 година. 
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Недемократичним политички поредак у коме живе 
оцењују анкетирани из старијих узрасних група, по једна трећина 
из старосних група 40-49, 50-59 и преко 60 година. 

Не знају да оцене тип политичког поретка у коме живе 
највише је из најмлађе старосне групе до 29 година, 54,5%, затим 
36,4% старости 40-49 година и 9,1% старости 50-59 година. 

Демократичност политичког поретка оценило је 74,1% 
припадника бугарске националности и 25,9% припадника српске 
националности, или 60% од бугарске популације и 53,3% српске. 

Највише испитаника који су оценили политички поредак у 
коме живе као демократски имају завршену трогодишњу средњу 
стручну школу, 87,5% од укупног броја са овом школском 
спремом, затим 56% са средњошколским образовањем и 62,5% са 
завршеном основном школом. _Највише испитаника са 
завршеном средњом школом оценило је поредак у коме живе 
недемократским, 50% лица са овим образовањем. Из групе 
анкетираних са средњим образовањем највише је оних који не 
знају да одреде у каквом политичком поретку живе, 30,4%.  

 
ОЦЕНА ИСПИТАНИКА ИЗ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ПОЛИТИЧКОГ 

ПОРЕТКА У КОМЕ ЖИВЕ 

 
 
Три анкетирана са вишим и високим образовањем 

подједнако су се поделила у оцени политичког поретка у три 
групе. 

С обзиром на транзициони карактер нашег друштвеног 
поретка од анкетираних је тражено да изнесу своје мишљење о 
томе да ли се наше друштво креће у демократском, 
недемократском правцу или не знају то. Велика већина, 75%, 
изјаснила се да се наше друштво креће од недемократског ка 
демократском друштву, да се наше друштво креће од 
демократског ка недемократском друштву сматра 6,7%, а не знају 
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17,8%. У југоисточној Србији 44% анкетираних оцењује да се 
наше друштво креће од недемократског ка демократском 
друштву, 16,4% да се креће од демократског ка недемократском 
друштву, а 36,5% да не зна у ком се правцу креће друштво. 

У оцени правца кретања нашег друштва 81,2% од укупног 
броја жена сматра да се наше друштво креће од недемократског 
ка демократском, 6,25% жена да се креће ка недемократском, а 
12,5% не зна.  

Сви испитаници из групе старости 50-59 година оценили 
су да се наше друштво креће од недемократског ка демократском 
друштву, затим 80% испитаника преко 60 година, 75% 
испитаника 30-39 година, и по 70% испитаника 40-49 и 19-29 
година.  

Оптимистичку оцену кретања нашег друштва од 
недемократског ка демократском изрекло је 81% припадника 
бугарске националности и 58% српске. А нису знали да оцене 
правац кретања нашег друштва 12% Бугара и 33,3% Срба.  

Овакву оцену изрекло је највише из групе испитаника са 
завршеном трогодишњом средњом стручном школом - 87,5%, 
затим са завршеном средњом школом - 82,6%, са завршеном 
основном школом – 55,5% и 37,5% са завршеним вишом школом, 
факултетом или академијом.  

 
ОЦЕНА ПРАВЦА КРЕТАЊА ДРУШТВА 

 

 
 
 
ПОВЕРЕЊЕ У ДРУШТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

 
Испитаници су имали могућности да изаберу две 

друштвене институције у које имају највеће поверење. Највећи 
број испитаника – 17,8% нема поверење ни у једну од 11 
наведених институција. Приликом првог избора друштвене 
институције од највећег поверења, највеће поверење показали су 
испитаници у председника Републике – 15,9%, по 11,1% у 
парламент, владу и универзитет, по 8,9% у војску и цркву, 36,7% 
у судове. Ни један није имао поверење у политичке партије, 
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академију наука и невладине организације, а није имао став о 
томе 6,7% респодената. Није показало поверење или нема став о 
томе 24,5%, једна четвртина испитаника. У југоисточној Србији 
21% не верује ни једној институцији, а 8,3% нема став о томе. 
Највеће поверење испитаници Србије показали су у цркву – 
12,9%, затим у војску, 12,2%, 11,95% у председника државе, 
7,58% у парламент, 6,6% у универзитет, 4,55% у судове, 4% у 
владу, 2,36% у академију наука, 1,35% у полицију, 0,84% у 
невладине организације, 0,34% у политичке партије. 

Одсуство поверења у било коју друштвену институцију 
изразило је 13,8% припадника мушког и 26,6% женског пола. У 
председника државе највише верује 20,7% мушкараца и 6,6% 
жена. По 13,7% испитаника мушког пола исказало је највеће 
поверење у парламент, владу и универзитет, а само 6,6% 
припадница женског пола. Веће поверење особе женског пола 
имају само у цркву – 20%, а испитаници мушког 3,4%. 

 
ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

 
   
Највеће неповерење у друштвене институције показали су 

најмлађи, до 29 година, 50%, половина од укупно неповерљивих 
у институције или 20%, једна петина најмлађих. Из исте старосне 
групе 4% су исказали највеће поверење у цркву и они имају 
завршену средњу школу.  

Половина испитаника старости 50 – 59 година исказала је 
највеће поверење у председника државе, у војску старости до  29 
година (нешто више од једне седмине најмлађих) и у универзитет 
старости  30 – 39 година (три четвртине овог узраста).  

Од испитаника са завршеном основном школом 55,5% 
исказало је највеће поверење у председника Републике. По 17,4% 
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испитаника са завршеном средњом школом има највеће поверење 
у парламент и цркву, а 13% највише верују универзитету. 
Половина испитаника који не верују ни једној институцији имају 
завршену средњу школу. 

 
ЧИЈЕ ИНТЕРЕСЕ ШТИТЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ? 

 

 
Као другу друштвену институцију којој највише верују 

највећи број је истакао академију наука и цркву, затим војску, а 
упола мање владу и невладине организације. Нико није исказао 
поверење у председника државе, парламент и политичке партије. 

Одсуство поверења у политичке партије може да се 
објасни када се погледају одговори испитаника о томе за чије се 
интересе оне боре. Скоро половина испитаника сматра да се 
политичке партије боре за своје уске интересе.  

Мали је број испитаника исказао највеће поверење 
невладиним организацијама, и то само у другом избору 7,5%. О 
невладиним организацијама које раде уз помоћ „међународне 
заједнице“ имају нешто боље мишљење. Велики број сматра да 
оне имају значајну улогу у решавању важних друштвених 
проблема, али преко једне четвртине не зна какву улогу имају у 
нашем друштву. По једна седмина испитаника сматра да 
невладине организације служе својим члановима и да промовишу 
интересе страних земаља и међународних организација. 

 
 

МИШЉЕЊА О ПОЛОЖАЈУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
 
Највећи број испитаника сматра да националне мањине 

имају највећи проблем у средини у којој живе у запошљавању – 
71,4%, у образовању деце 11,9%, а по 3% у постојећим 
комуналним условима, у међусуседским односима и у очувању 
културног идентитета. Ни један није видео проблем за мањине у 
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информисању и политичком ангажовању. У нечем другом што 
није наведено у упитнику постоји проблем за националне мањине 
по мишљењу 9,6% испитаника. С обзиром на статус економски 
неразвијене општине Бабушница, незапосленост је највећи 
проблем свих становника ове општине. 

Запошљавање као највећи проблем мањинске заједнице 
издваја 65,6% припадника мушког пола и 73,3% припадница 
женског пола. 

Пеко три четвртине припадника бугарске националности 
(78%) истиче запошљавање као нјвећи проблем националне 
мањине у средини у којој живе и 33,3% припадника српске 
националности.  

Овај проблем истиче највећи број испитаника старости до 
29 година, 43,3% истог је мишљења. Тај проблем истиче и 26,7% 
испитаника између 40 и 49 година и 13,3% од 50 до 59 година. 

 
 

НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ ЗА ПРИПАДНИКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

 
  
Исти проблем сматра највећим и 56,7% испитаника са 

завршеном средњом школом, па онда 23,3% са завршеном 
средњом стручном школом, а нешто мање са завршеном 
основном школом (13,3%) у оквиру оних који су запошљавање 
сматрали највећим проблемом за националну мањинску 
заједницу. Посматрано са становишта образовне структуре, 
73,9% испитаника са завршеном средњом школом мисли да је 
запошљавање највећи проблем мањинске заједнице у њиховој 
средини и 87% са завршеном трогодишњом средњом стручном 
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школом. Побољшање положаја мањинске заједнице највећи број 
(53,5%) види у непосредном ангажовању сваког припадника 
мањинске заједнице, затим по 18,6% у доследној примени закона 
који регулишу положај националних мањинских заједница и 
солидарнијем односу већинског народа према мањинама, а по 
4,7% у већем ангажовању међународних институција и 
толеранцији. 

Више од половине испитаника (56,5%) који сматрају да се 
положај националних мањина може да поправи непосредним 
ангажовањем сваког припадника мањинске заједнице 
припадници су бугарске, а 43,5% припадници српске 
националности. За овакав став се изјаснило 39,4% од укупног 
броја припадника бугарске националности и 83,3% припадника 
српске националности. Сви испитаници који мисле да се положај 
мањинских заједница може да побољша солидарним односом 
већинског народа према мањинама су Бугари, а 87,5% испитаника 
који сматра да се положај мањинских заједница може да 
побољша стриктном применом закона такође су бугарске 
националности. 

 
ФАКТОРИ ПОБОЉШАЊА ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

 
 

За веће ангажовање свих припадника националних мањина 
у побољшању свог положаја изјаснило се 60,9% мушкараца и 
39,1% жена или 48,2% од укупног броја анкетираних мушкараца 
и 60% од броја анкетираних жена. 

Оцењујући улогу националних мањина у остваривању 
сарадње између балканских народа, 82,5% испитаника сматра да 
оне представљају мост сарадње међу њима, а 17,5% да 
представљају сметњу у тој сарадњи.  
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Међу испитаницима који сматрају да су националне 
мањине мост за међусобну сарадњу је 63,6 % мушкараца и 36,4% 
жена, или 72,4% свих мушких испитаника и 80% свих женских. 

Са оваквим гледиштем је 78,8% припадника бугарске 
националности и 21,2% српске, или 78,8% свих анкетираних 
Бугара и 58,3% свих анкетираних Срба. 

Такво схватање имало је 78,35% испитаника са средњим 
образовањем, 66,6% са основношколским образовањем и 62,5% 
са завршеном трогодишњом средњом школом. 

 
 

ОДНОС ПРЕМА БАЛКАНСКОЈ И ЕВРОПСКОЈ САРАДЊИ 
 
У време глобализације, регионалне и европске 

интеграције, грађани општине Бабушница су свесни потребе да 
Србија и Црна Гора остварује регионалну и европску 
међународну сарадњу. О томе како треба да се оствари та 
сарадња постоје различита мишљења. 

 
САРАДЊА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА НИЈЕ МОГУЋА ЗБОГ ЊИХОВОГ 

СТАЛНОГ СУКОБЉАВАЊА 
 

 
 

Једно од њих је да међусобна сарадња балканских земаља 
може да буде кориснија него ако се оријентише само на Европску 
унију и Сједињене Америчке Државе. Са таквим схватањем се 
потпуно слаже 47,7% испитаника, углавном се слаже 18,2%, 
углавном се не слаже 11,4%, не слаже се 6,8% и неодлучних је 
15,9% 

Изјашњавајући се о субјектима сарадње међу балканским 
народима, највећи број је мишљења да ту сарадњу највише 
подстичу универзитети и научне установе – 93,2%, спортисти 
91%, уметници 90,9%, културне институције 90,9%, привредници 
88,9%, научници 88,6%, невладине организације 75,6%, а најмање 
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политичари – 40%, представници верских заједница – 59,1% и 
медији – 72,1%.  

Међу субјектима који коче сарадњу међу балканским 
народима испитаници су на прво место ставили политичаре – 
60% испитаника, представнике верских заједница 40,9%, медије 
27,9 %, невладине организације 24,4%, научнике 11,4% и 
привреднике 11,1%, а за остале се изјаснило од 0 до 9,5%. 

Испитаници су се изјашњавали о томе које чиниоце 
сматрају највећом сметњом у међусобној сарадњи балканских 
народа и рангирали их како показује табела. Највећи број 
испитаника, 45,2%, сматра да економска неразвијеност 
балканских народа представља највећу препреку у међусобној 
сарадњи балканских народа, али је и 26,2% навело да неповерење 
међу балканским народима, настало на основу тешког наслеђа из 
прошлости, представља велику сметњу за успешнију сарадњу 
између балканских народа. Недостатак политичке воље и визије 
за сарадњу навело је 14,3% испитаника као највећу сметњу за 
међубалканску сарадњу. 

 
РАНГИРАЊЕ ЧИНИЛАЦА КОЈИ ОМЕТАЈУ САРАДЊУ БАЛКАНСКИХ 

НАРОДА 
 

СМЕТЊА САРАДЊИ  1 2 3            4    5           6 СВЕГА 
 
економска 
неразвијеност 45,2% 14,3% 11,9%     16,7% 4,8%    2,4%          93,5%  
недостатак 
безбедности 12,6% 14,6% 26,8%     19,5% 12,2%  14,6% 100% 
неповерење 26,2% 42,9% 9,5%     14,3% 2,4%     4,8% 100% 
нерешене границе 2,5% 7,5% 17,5%    22,5% 35%      15% 100% 
непознавање  
културе суседа                    2,4% 2,4% 22%     7,3% 26,8%   39% 100% 
недостатак  
политичке воље 14,3% 19% 14,3%   16,7% 16,7%   16,7% 97,7% 

 
С обзиром на такву оцену сметњи за сарадњу балканских 

народа, испитаници су изнели предлоге у којим двема областима 
треба нарочито интензивирати сарадњу између балканских 
народа. Економска област (индустрија, трговина, туризам, 
царинска политика) заузела је најважније место у сарадњи 
балканских народа, за шта се изјаснило 85% испитаника. Затим 
долазе изградња инфраструктуре (путева, железнице), за шта се 
изјаснило 9% испитаника, безбедност и војна сарадња за које се 
изјаснило 4% испитаника и култура (наука, образовање, 
међурелигијска сарадња) 2%, а ни један се није изјаснио за 
сарадњу у области заштите животне средине. 
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ОБЛАСТИ У КОЈИМА ТРЕБА ИНТЕНЗИВИРАТИ САРАДЊУ 

 
 

 
 

Као другу најважнију област за сарадњу између 
балканских народа највише испитаника издвојило је заштиту 
животне средине, безбедност и војну сарадњу – по 25,6%, затим 
подједнак број по 23,3% испитаника указује на област 
инфраструктуре  и културе. 

Испитаници у општини Бабушница сматрају да је 
нарочито важна сарадња наше земље са Бугарском – 50% 
испитаника, затим са Немачком 48,5%, Сједињеним Америчким 
Државама 49,8%, Македонијом 47,7%, Русијом 45,5%, Грчком 
45,5%  и Словенијом 45,5%. 

 
ВАЖНОСТ САРАДЊЕ НАШЕ ДРЖАВЕ СА ПОЈЕДИНИМ ДРЖАВАМА 

 
Државе           Веома важна Важна  Пожељна   Није важна 
           сарадња                     сарадња                 сарадња   сарадња 
  
Немачка 48,9% 44,4%  - 4,4% 
В. Британија 40% 44,4%  6,7% 4,4% 
Француска 37,8% 48,9%  8,9% 2,2% 
Аустрија 42,2% 35,6%  17,8% 2,2% 
САД 48,9% 33,3%  8,9% 4,4% 
Русија 45,5% 45,5%  6,8%    - 
Турска 29,5% 40,9%  15,9% 11,4% 
Мађарска 36,4% 38,6%  15,9% 11,4% 
Словенија 45,5% 36,4%  11,4% 2,3% 
Хрватска 38,6% 29,5%  13,6% 9,7% 
Бугарска 50% 34,1%  13,6% 2,3% 
Македонија 47,7% 31,8%  18,2% 2,3% 
Румунија 43,2% 25%  20,5% 9,1% 
БиХ 43,2% 27,3%  11,4% 15,9% 
Грчка 45,5% 43,2%  6,8% 2,3% 
Албанија 29,5% 27,6%  13,6% 25% 
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Приликом избора модела културне политике највећи број 
испитаника се изјаснио за планетарни модел културне политике, 
усмерен ка светској културној баштини – 30,2%, а затим за 
национални модел, усмерен на националну културну баштину – 
26%, регионални, усмерен ка балканској културној баштини и 
локални културни модел, усмерен на локалну културну баштину. 

Велики број испитаника сматра да наша земља треба да 
уђе у Европску унију, али о начину уласка постоје подељена 
мишљења. Највише испитаника (70,5%) је мишљења да 
балканске земље треба прво да остваре међусобну сарадњу, па 
онда да буду примљене као регион у Европску унију. Други део  
од 29,5% испитаника сматра да свака земља појединачно треба да 
буде примљена у Европску унију. 

Према укључивању наше земље у НАТО пакт респонденти 
имају негативан став. Највећи број (33,3%) је против уласка 
земље у НАТО пакт. Само 26,7% тврди да наша земља треба да 
приступи НАТО пакту, а 20% се слаже са тим само ако је то 
услов за пријем наше земље у Европску унију и одржавање 
добрих односа са Западом и 20% ако све суседне земље приступе 
НАТО пакту. 

 
ИЗБОР МОДЕЛА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

 
 
 

ЗАВРШНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
Полазећи од схватања политичке културе Алмонда и 

Вербе као субјективних, когнитивних, афективних и 
евалуативних оријентација према политичком систему и себи као 
делу тог система, њихових индикатора за класификацију 
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политичке културе на парохијалну, поданичку и партиципативну 
и од резултата анкетирања становника општине Бабушница, може 
се приближно утврдити тип политичке културе анкетираних. 
Алмон и Верба су утврдили да нема чистих типова политичке 
културе, већ се они мешају са преовлађујућим елементима 
појединих типова.  

Имајући у виду да већина испитаних има знања о 
политичком систему у коме живи и да је заинтересована за 
дешавања у политичком животу, да те догађаје прати у разним 
медијима, може се констатовати да је когнитивни однос према 
политици код ове групе испитаника поданичко-партиципативни. 
Код нешто више од једне петине испитаника може да се утврди 
парохијални тип политичке културе, изражен у политичкој 
апатији. Позитиван став према националним мањинама и 
отвореност за сарадњу са другим народима на Балкану и ван њега 
такође иде у прилог тврдњи да већи део испитаника има 
поданичко-партиципативну политичку културу.  

Евалуативна оријентација испитаника оцењивала се према 
перцепцији политичког поретка у коме живе и утврђивању 
правца демократског или недемократског кретања друштва. 
Нешто више од једне петине испитаника није било у могућности 
да то оцени. 

Афективна оријентација испитаника, изражена у веома 
ниском поверењу у демократске институције, показује висок 
степен критичноси према њима јер оне нису довољно изграђене, 
нису стабилне и не задовољавају потребе грађана.  

Демократском политичком културом се сматра 
партиципативна политичка култура или поданичко-
партиципативна. Због ниске легитимности политичких 
институција испитаници нису били спремни да у њима учествују, 
па се о њиховој политичкој култури може говорити као о 
поданичкој, са елементима демократске политичке културе. 

С обзиром да су близу две трећине испитаника чинили 
припадници бугарске националне мањине у општини Бабушница, 
може да се констатује да припадници бугарске националне 
мањине у општини Бабушница имају политичку културу са доста 
елемената демократске политичке културе. 
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ШАРА ПИРОТСКОГ ЋИЛИМА  
КАО СИМБОЛ 

 
 

Путујући хоризонтално кроз време и догађаје и 
вертикално кроз разноврсне друштвене делатности и креативна 
достигнућа, бар у последњих сто година, врло јасно можемо 
сагледати одлучујући симболички значај шаре пиротског ћилима 
за изражавање најсложеније визуелне идентификације локалног 
становништва и српског народа. 

Податак да је почетком прошлог века за разбојима седело 
око две хиљаде активних ћилимарки указује да је скоро свака 
кућа у вароши, врло често и у три генерације, дневно утискивала 
своје вештине, знања, имагинацију у најквалитетнију вуну 
добијену од старопланинских оваца. Сагледавано у данашњим, 
савременим форматима креативног удруживања у занатско-
уметничке радионице и колоније, Пирот је тих година и деценија 
заиста личио на велику женску ликовну заједницу у којој се 
одвијао непрекинути визуелни перформанс. 

Кућа Малог Ристе (породице Христић), завршена 1854.г., у 
којој је данас смештен Музеј Понишавља у Пироту, представља 
можда најстарију, полазну тачку која у себи сублимира прву 
заокружену визуелну идентификацију локалног идентитета 
израженог кроз креативну делатност. Она је и претеча 
савремених градских кућа, не само зато што је са дозволом 
цариградске Порте прва подигнута на спрат, већ и зато што је 
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била застрта ћилимима. Наиме, ткање ћилима није било и остало 
само женска, већ је и искључиво урбана, градска делатност. 
После снимања чувене серије ,,Вук Караџић“ с краја осамдесетих, 
пре неколико година, захваљујући свом јединственом 
екстеријеру, а поготовo ентеријеру, дизајнираном најразно-
врснијим шарама најстаријих  комада пиротског ћилима, овај 
простор је послужио као ФИЛМСКИ ГРАД, незаобилазна 
сценографија за снимање два најгледанија српска филма - ,,Зона 
Замфирова“ и ,,Ивкова слава“. Несклад између уметничких 
домета ових филмова и њихове незапамћене гледаности, која не 
јењава, може се, поред девастације критеријума и укуса публике, 
потражити и у сликама натопљеним топлим природним бојама 
које струје кроз строгу геометрију најразличитијих шара 
пиротског ћилима. Управо ,,геометријска шара“, тј. изразита 
геометризација и снажна компримација елемената природног 
окружења, носи у себи читаве слојеве визуелних порука, 
кореспондира са појединим елементима апстрактне уметности 20. 
века и, изнад свега, располаже раскошним метафизичким 
волуменом који омогућава најшире и најдубље симболичке 
идентификације пре свега у локалној и националној хералдици 
ткања. 

Потврду симболичког значаја који достиже националне 
димензије можемо наћи у коришћењу пиротских ћилимова као 
уобичајених сценографских елемената на фотографијама владара, 
институција и догађаја од историјског значаја. 

Још око 1880. г. кнез, потоњи краљ Милан Обреновић 
фотографисан је у војничкој униформи, у декору са фотељом као 
из бечких или пештанских салона, а стојећи на пиротском ћилиму 
раскошне лепоте. Двадесетак година касније, 23. јула 1900.г., у 
скоро идентичном декору забележено је венчање његовог сина 
краља Александра Обреновића са Драгом Машин. Ни владари 
наредне династије Карађорђевића нису напуштали сценографски 
формат са пиротским ћилимом – на фотографији са Свесоколског 
слета из 1930. г. видимо краља Александра Карађорђевића и 
краљицу Марију на тераси низ чију ограду, овога пута, виси 
диван примерак ћилима са шаром кашмир. На сличан начин је 
била дизајнирана говорница Скупштине Краљевине у Београду за 
којом се краљ Александар I обратио посланицима с тим да су и 
балкони и зидови и подови и сто председавајућег били у шарама 
пиротских ћилимова. Први утисак који оставља ова фотографија 
због снажног симболичког набоја који ослобађа могао би код 
гледаоца изазвати помисао да посматра унутрашњост неког 
масонског храма, а не југословенског краљевског парламента. 
Занимљиво је да је управо један од потомака оснивача фирме 
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,,Пиротски ћилими – домаћа индустрија браће Гаротић“, утемељене 
1869. г., Милан З. Гаротић, од краља Александра I одликован 
орденом Југословенске круне као успешан трговац, извозник и 
промотер пиротских ћилимова. На многим међународним 
манифестацијама, захваљујући њиховој фирми, вредне вунене 
рукотворине Пироћанки биле су доступне посетиоцима широм 
Европе, али и Америке, Азије и Африке. 

Поред Скупштине, у различитим временима, и многе 
друге институције, као што су Војни и Етнографски музеј, али и 
црквени храмови: Хиландар, Пећка патријаршија и многи други, 
застрти су великим бројем најбољих примерака пиротских 
ћилимова. Пажљивом посматрачу сигурно није промакло да је, 
барем последњих година, простор у Храму Светог Саве и другим 
храмовима у Београду у коме су обављани централни литургијски 
ритуали поводом Божића или Ускрса био прекривен пиротским 
ћилимовима. 

Многи догађаји од националног и међународног значаја 
обележени су запаженим присуством пиротских ћилимова, који 
су у тим приликама били награђивани најпрестижнијим 
одличјима свога доба. 

Крајем 19. века и у првим деценијама 20. века светске 
изложбе и међународни сајмови представљали су догађаје од 
највеће важности, где су се излагала најпрестижнија и најлепша 
достигнућа свога доба. 

Српски, а касније и југословенски павиљони на 
поменутим манифестацијама редовно су били ,,обложени“ 
пиротским ћилимовима у различитим функцијама: ћилимови су 
понекад служили као кључни елементи сценографског уређења 
павиљонског простора, а врло често и као изложбени предмети од 
посебног значаја. Ипак, због њихове лепоте и јединствености, 
публика их је најчешће сагледавала интегрално, и као детаљ и као 
целину, и као украс и као најважнији експонат. 

Управо коментаришући експонате у павиљону Краљевине 
СХС у Паризу 1925. г., добар познавалац српске народне 
орнаментике професор др Радован Н. Казимировић је наговестио 
миграционе симболичке и естетске капацитете шаре пиротског 
ћилима. Он је забележио да су ,,наши ОРНАМЕНТИ наишли на 
срдачан и похвалан пријем и да је констатовано да се 
југословенска народна уметност са укусом примењује на све 
модерне предмете, на ношње и покућство.“ Један од директних 
повода за овакав коментар професора Казимировића био је и 
нацрт пројекта за декорацију колонаде нашег павиљона у Паризу 
инспирисан пиротском шаром. Креација је дело једног од 
најзначајнијих стваралаца примењене уметности тог периода 



130                                       Момчило Ђурђић, Јана Ђурђић 

Душана Јанковића. Његов колега и савременик Драгутин 
Инкиостри Медењак такође се инспирисао националном 
орнаментиком, а његово најзначајније дело је декорација 
ентеријера куће нашег чувеног научника Јована Цвијића из 
1908.г. Шара пиротског ћилима овде је транспонована у мотив 
лептира којим је исликана таваница Цвијићеве радне собе. Иако 
је са пуно опорости писао о карактеролошким цртама 
Пироћанаца, чувени научник, заслугом других, остаје ,,у вези“ са 
пиротском шаром и на актуелној папирној новчаници од 500 
динара. 

Поред папирног и пластични новац се показао погодним 
медијумом да шари пиротског ћилима у стилизованој форми 
пружи неслућене могућности мултипликације – умножавања и 
перманентне комуникације са најширим аудиторијумом 
корисника платне картице VISA INTERNATIONAL у Србији. На 
националном конкурсу током 2005. г. за дизајнерско решење 
картице VISA INTERNATIONAL у Србији и Црној Гори, прву 
награду освојила је креација инспирисана шаром пиротског 
ћилима. 

Пре неколико година, након делимичне приватизације 
НИП ,,Политика“, и национални штампани дневник ПОЛИТИКА 
визуелно је значајно унапређен, ,,преломљен“ и редизајниран на 
савремен начин. Врло је занимљиво било видети ликовно решење 
за део новина који је био намењен догађајима у унутрашњости: 
испод наслова СРБИЈА провучена је  орнаментална трака чији је 
мотив била пиротска шара. И дизајнер најстаријег и најугледнијег 
националног дневног часописа препознао шару као национални 
ликовни симбол доводећи је у најдиректнију везу са именом 
Србија. 

Када су електронски медији у питању, шара пиротског 
ћилима као визуелни подтекст или директна асоцијација врло 
често је обележавала слику, пре свега, националног телевизијског 
сервиса. Ипак, стилизована шара као најистакнутији 
сценографски детаљ најгледаније и ,,најнародскије од свих 
народских емисија“ , ЖИКИНЕ ШАРЕНИЦЕ, на Првом програму 
Радио-телевизије Србије, потврђује њену функционалност у 
емисијама општенародног типа. На вашарски дизајн ове емисије 
јако добро се наслања једно од ликовних решења за чувени 
фестивал трубача у Гучи. Оно што је посебно занимљиво у овом 
случају јесте чињеница да дизајнер интернет сајта спаја ликовни 
мотив и музички догађај који се сматра кључним, 
најпопуларнијим и најпосећенијим етно-фестивалом не само у 
Србији него и у региону. Спајање са националним музичким 
симболом Србије још једна је потврда симболичких потенцијала 
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пиротске шаре. У ову тврдњу потпуно се уклапа и рам, бордура 
страница на официјелном сајту фестивала, www.guca.rs, који је 
,,опточен“ ресама и познатим орнаментима шара са пиротског 
ћилима. 

Неки од најпопуларнијих ,,никотинских брендова“ бивше 
Југославије (СФРЈ) управо су произведени у области у којој је 
утицај естетике пиротског ћилима можда и најјачи, а то је Нишки 
регион. Фабрика дувана у Нишу деценијама је производила 
МОРАВУ и ДРИНУ, цигарете без филтера, као и ДРИНУ са 
филтером, које су на целој територији државе биле у масовној 
употреби. На кутијама ових дуванских марки као основни 
ликовни мотив коришћена је шара пиротског ћилима, углавном 
,,октопод“. 

Домаћи произвођачи здраве хране из Новог Сада (ЕТНNО 
FOOD), али и локални, пиротски произвођачи месних деликатеса, 
као што је ПИРОТСКА ПЕГЛАНА КОБАСИЦА, такође су 
искористили мотив пиротске шаре како би своје производе јасно 
визуелно идентификовали како у земљи тако и у свету. Слично 
као и у златиборском Сирогојну и у локалној индустрији вунених 
производа у Пироту постојале су модне амбиције да се етно-
мотиви пиротских ћилима у стилизованим форматима интегришу 
у вунену, пре свега, женску модну одећу и реквизите. 

Многи сувенири од печене глине и керамике, углавном 
грнчарски производи, које Туристичка организација Пирота и 
Музеј Понишавља нуде туристима и посетиоцима, углавном су 
украшени мотивима пиротске шаре. Подразумева се да је и лого 
општине Пирот, који је истакнут на застави и другим 
експонатима као и на промотивним материјалима, такође 
уоквирен и изведен из једне од шара ћилима. Пре неколико 
година приликом потпуног реновирања централног градског трга 
у Пироту изабрано је и примењено архитектонско решење које 
несумњиво упућује на град којим ходате. Скоро у исто време у 
Пироту је формиран РОТАРИ КЛУБ, чији лого је дизајнирао 
угледни пиротски дизајнер, Иван Цолић. 

Стилизација коју је извео на шари пиротског ћилима том 
приликом упућује и визуелно асоцира на шаре које су амерички 
Навахо Индијанци утискивали у предмете од вуне које су 
производили. Ово креативно инсистирање на мистичном, 
симболичком и универзалном наставило се и у уметничком фото-
перформансу Драгане Бранковић, пиротске постмодерне 
уметнице и клупске џез и етно певачице. 

Потпуну потврду да ће шара пиротског ћилима наставити 
да живи, да се развија у новим естетским решењима и 
најразличитијим материјалима пружа нам и дизајнерски опус 

http://www.guca.rs/
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младог пиротског дизајнера Данила Манчића. Не само да је на 
крајње занимљив и ефектан начин искористио постојеће и до сада 
познате пиротске шаре дизајнирајући намештај, посуђе и обућу, 
већ се одважио да креира нове шаре које покушава да наметне 
као прихватљива решења у будућности. 

Сви примери наведени у овом тексту сачињавају 
мултимедијалну презентацију и изложбу у дигиталном формату 
које су осмислили потписници овог рада. Други ,,дериват“ 
заједничке идеје аутора пројекта је и дипломски рад Јане Ђурђић 
са којим је дипломирала на Филозофском факултету у Београду – 
група за етнологију и антропологију, који се у најзначајнијим 
деловима бави управо описаном темом. На тај начин, поред 
естетског, цео пројекат добија и научно утемељење. 
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ПОЈАВА И РАЗВОЈ ЛУТКАРСТВА У ПИРОТУ 
 
 

Сигурно је да на свету нема народа у чијој културној 
историји се не помињу лутке, или луткарско позориште. Лутка, у 
овом или оном облику, прати човека од настанка историје.  

Зна се да су лутке у примитивном добу цивилизације 
имале улогу тумача натприродних појава, односно лутки је даван 
лик разних божанстава пред којим су се одржавали разни обреди.  

Из таквих магијских обреда, као уосталом и драмско 
позориште, изникло је вероватно и позориште са луткама. Често 
је при таквом обреду, још примитивни глумац најпре 
употребљавао маску, да би касније правио вештачког глумца, 
лутку, врло сличну маски. У ствари, о појави првог позоришта са 
луткама може се говорити тек од тренутка када је настала та 
подела функција на више извођача и глумаца. 

Добро је познато колико значајну улогу може да има лутка 
у процесу образовања и васпитања детета, најпре као играчка, а 
поготову као сценска, ручна лутка, која има широке могућности 
за едукацију.  

У Пироту се о позоришту са луткама врло мало знало, а о 
сценској лутки и њеној примени се почело учити у Педагошкој 
академији, у оквиру школског програма, као очигледном 
средству за рад са предшколском децом. Студенти су тада морали 
да уче не само о анимацији са луткама, већ и о самој изради 
сценских лутака. 
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Прва предавања о луткарству почео је професор Љубиша 
Ђорђевић, који је извесно време предавао само теоријски део, јер 
је за практични део био потребан луткар, човек вичан изради тих 
специјалних сценских лутака.  

У то време ја сам се, после вишегодишњег рада као 
професионални луткар у позоришту лутака у Шапцу, из 
објективних разлога, преселио у Пирот, иначе мој родни крај. 
Сазнавши за једно такво моје стваралачко искуство, професор 
Љубиша ме је позвао на сарадњу, као предавача практичног дела 
– израде сценских лутака и маски.  

Тада се успешно едуковало из луткарства неколико 
генерација студената, и показала се потреба да се организује 
аматерска луткарска сцена, на којој би студенти могли практично 
да увежбавају рад и анимацију са лутком и говор.  

Тако је уз асистенцију професора Љубише формирана 
прва група луткара аматера, а мени је поверена израда луткарске, 
склапајуће, монтажне позорнице, која је монтирана у сали 
Педагошке академије. После већег искуства почеле су да се 
изводе и праве луткарске игре, које би могле бити и јавно 
приказиване. Прва луткарска представа под називом „Трчуљак – 
вртуљак“, у режији проф. Љубише Ђорђевића, приказана је на 
овој малој сцени 8. марта 1976. за децу пиротског вртића, која су 
са великим интересовањем гледала ову необичну игру са 
луткама. 

После овакве популаризације позоришта са луткама, и 
примене едукативних лутака у раду са децом у вртићима, 
показала се потреба за организовањем семинара за руководиоце 
дечје луткарске сцене.  

На иницијативу Дечјег вртића, Педагошке академије и 
Народног позоришта, а у организацији Савеза аматера Србије, 
одржан је први семинар из луткарства, на нивоу округа, 1984. 
године, на коме су учествовале васпитачице Дечјег вртића и 
студенткиње Педагошке академије, а предавачи су били проф. 
Јордан Пауновић, редитељ, и Љубиша Ружић, из Ниша.  

Тада је, као практични део семинара, припремљена 
премијера „Несташно паче“, коју је режирао проф. Јордан 
Пауновић. Лутке су анимирале васпитачице Дечјег вртића, а ја 
конструисао монтажну луткарску позорницу у сали Дечјег вртића 
„Невен“, и урадио прве сценске лутке за ову прву сцену.  

На овој сцени су приказиване многе луткарске игре и бајке 
за стотину деце вртића и школа, а већи број васпитачица стекао је 
искуство у раду са луткама и са успехом су користиле едукативне 
лутке у раду са децом. 
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Временом су у вртићима почеле да се организују јавне 
манифестације од ширег значаја, као што су дечје недеље, дани 
вртића, маскенбали на којима је учествовао велики број деце и 
васпитача, због чега сам често ангажован за рад са васпитачицама 
у изради лутака, маски, реквизита и костима.  

Због све већег обима оваквих стваралачких послова, на 
предлог директора Вртића Радисава Панајотовића, створени су 
услови да будем примљен као стални луткар у Вртићу, после чега 
смо формирали сталну луткарску сцену „Невен“ и групу 
искусних луткара аниматора из редова васпитача, а први 
руководилац и редитељ била је васпитачица Ђурена Миланов. Са 
овако организованом екипом кренуло се у приказивање и 
компликованијих луткарских дела са којима смо остварили и 
многа гостовања и у другим местима. Једно запажено гостовање 
имали смо у сарадњи са Вртићем у месту Клина на Косову.  

Покушај да се постави луткарска сцена при Народном 
позоришту и почне са озбиљнијим, професионалним радом није 
успео из више разлога, углавном што глумци који се баве 
професионално живом глумом нису заинтересовани за вођење 
лутака иза паравана, због чега би били за публику анонимни, а 
сама техника вођења лутака компликована је и физички напорна, 
као и због недостатка стручног кадра. Израда сценских лутака је 
захтевна и сложена, и потребно је применити више уметничког 
знања, као што је вајарство, обликовање разних материјала, 
ликовно осликавање ликова, костимирање, кројење и шивење, 
власуљарство, затим сценографија и светлосни ефекти. 

Нажалост, после одласка руководиоца луткарске секције, 
Ђурене Миланов, а касније и мојим одласком у пензију, у Вртићу 
је престала да функционише луткарска сцена као и интересовање 
за луткарство уопште. Међутим, код упорнијих ентузијаста, 
васпитачица Љубинке Ранчић, Радмиле Манчић, Анкице 
Маринковић и Мирјане Ивковић, створила се идеја да формирају 
аматерску луткарску сцену Дечјег вртића. 

Захваљујући подршци и помоћи бившег директора 
Народне библиотеке Пирот Слободана Јончића и надлежних 
служби Скупштине општине добили смо одобрење да користимо 
малу салу Библиотеке за јавно приказивање луткарских 
представа. 

Користећи вишегодишње искуство, монтирали смо 
монтажну луткарску позорницу, са свим техничким елементима, 
светлима, сталцима за декор, и створили услове за извођење 
једноставнијих луткарских дела.  

Прву премијеру приказали смо, на овој малој аматерској 
сцени, 8. априла 2001. године. Била је то „Куцин и мацин 
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рођендан“. Први пут нам је публика дошла слободно, тј. 
неорганизовано, и то нам је чинило велико задовољство. Са 
великим успехом смо приказали неколико премијера, на 
задовољство деце и родитеља, који су показали велико 
интересовање и од којих смо примили похвале и подстрек. 
Показало се да и поред многих других медија за забаву деце, као 
што су ТВ, цртани филмови, лутке су посебно интересантне јер 
деца имају могућност да контактирају са њима као и сама да 
учествују у игри. 

Са овом малом сценом, под називом „Шврћа“, гостовали 
смо и у неким сеоским школама, а на позив Друштва за бригу о 
деци са посебним потребама, гостовали смо у прихватилишту у 
селу Стрелац, дана 8. јуна 2001. Било је узбудљиво видети како та 
деца реагују на необичне лутке, које се крећу и говоре.  

Нажалост, појавиле су се многе потешкоће због којих смо 
били спречени да наставимо са даљим приказивањем представа, 
најпре због недостатка материјалних средстава, мале сале 
Библиотеке са педесет столица која није омогућавала већи број 
посетилаца, мале цене улазница, и због сопствених обавеза, 
сталног померања термина, и многих других проблема, наша 
мала сцена престала је да функционише. Тако су деца Пирота 
ускраћена за једно незаобилазно медијско средство за забаву и 
едукацију.  

Добро је познато колико значајну улогу може да има 
луткарско позориште у процесу забаве, образовања и васпитања 
детета. Због минијатурне конструкције, има широке могућности, 
покретљиво је и стиже у најзабаченија места, у школе и вртиће. 
Ручне лутке су најприступачније и најближе деци најмлађег 
узраста. Позорница за ручне лутке може да буде монтажна и да се 
прилагођава сваком простору. Са маскама и луткама могу да буду 
и сама деца глумци – извођачи, чак и креатори у изради сценских 
лутака.  

У раду са луткарима, редитељу се пружају неограничене 
могућности. Лутке глумци могу да лете, да се трансформишу у 
друге ликове. Сценске реквизите и дрвеће могу да оживе, да 
говоре... Из тога се може видети да су луткарске сцене 
незаобилазан сегмент у процесу развоја и образовања деце, пре 
свега у предшколским установама и школама. 

Захваљујем Зборнику што ми је пружио могућност да, у 
циљу афирмације и популаризације ове значајне стваралачке 
делатности за децу, прикажем нека своја запажања о стању и 
интересовању за посебну врсту стваралаштва у нашем крају. 
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ОРКЕСТАР ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА МУЗИКЕ ПРИ 
НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ПИРОТУ 
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(Прилог историји музичке културе у Пироту) 
 
 
 

За помен шеснаесторици преминулих чланова оркестра. 
 

 
Ове године навршила се тридесет трећа година од 

престанка рада оркестра Друштва пријатеља музике који је радио 
под покровитељством и у саставу Народне библиотеке у Пироту. 
Особеност овог оркестра била је да је претежно интерпретирао и 
популарисао класичну музику у Пироту, његовој околини и у 
више градова у Србији. О њему скоро да нема писаних трагова, 
сем једног записника са оснивачке скупштине Друштва, кратких 
вести о његовим наступима у локалном листу „Слобода“, 
малобројних фотографија непотпуног састава чланова, 
похвалница и признања и избледелих сећања још живих чланова 
оркестра и остатка његове публике. Овај текст представља, 
највише, лична сећања једног члана овог оркестра и треба да буде 
подстицај осталим учесницима и сведоцима у његовом раду да 
саопште своја сећања, како би се отргла од заборава културна 
мисија коју је овај оркестар имао у неговању изворне, градске и 
класичне музике у Пироту и ван њега. А истовремено да иницира 
формирање сличног оркестра. 
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ОРКЕСТАР ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА МУЗИКЕ 

 
Пирот има богату музичку традицију у вокалној и 

инструменталној музици. Певачко друштво „Момчило“ основано 
је 1888.г. У Пироту је између Првог и Другог светског рата 
постојао војни мешовити оркестар Трећег пешадијског пука који 
је, под руководством капелника Фрање Микулаша, приређивао 
концерте класичне музике за грађане. Трговачка омладина 
Пирота 1925. године организовала је такмичење свих оркестара и 
музичких група у Пироту на коме је победио тамбурашки 
оркестар „Чавдар“ Сретена Минчића, од десет чланова, и освојио 
новчану награду. У својој приватној музичкој школи Сретен 
Минчић је формирао дечје оркестре. 

После ослобођења Пирота од бугарске фашистичке 
окупације 1944. године основано је Народно позориште и у 
његовом саставу формиран је оркестар од 15 чланова којим је 
дириговао Фрањо Микулаш. Дечје оркестре, из редова својих 
ученика, водио је Сретен Минчић. Са формирањем Културно-
просветног друштва „Абрашевић“ 1948. г. радио је оркестар 
класичне музике који је водио Сретен Минчић. 

Педесетих година на територији садашње општине Пирот 
било је 35 културно-уметничких друштава. Градско културно-
уметничко друштво  имало је мешовити хор са 100 чланова, 
дувачки и штрајх оркестар са 60 чланова којим је дириговао 
Радисав Петровић, учитељ музике. На репертоару имали су и 
композиције класичне музике. У првим годинама седме деценије 
престао је њихов рад, а настали су народни, забавани и 
тамбурашки оркестри, дечји оркестар хармоника и оркестар 
електричних гитара. У саставу овог друштва радила је Нижа 
музичка школа у шестогодишњем трајању. 

Веома запажени су били наступи оркестра Учитељске 
школе у Пироту, под управом Радисава Петровића, хонорарног 
наставника Учитељске школе, са интерпретацијама класичне 
музике. 

Шездесетих година постојао је мањи дувачки војни 
оркестар гарнизона Југословенске народне армије у Пироту. 
Наступао је на разним приредбама и свечаностима за грађане. 
После неколико година припојен је војном оркестру у Нишу. 

Тих година организација Музичка омладина Србије 
организовала је концерате класичне музике у Пироту у 
интерпретацији најпознатијих уметника Србије. 

Иницијатива за оснивање Друштва пријатеља музике за 
популарисање изворне, градске и нарочито класичне музике 
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потекла је 1971. године  од Сретена Минчића, учитеља музике у 
пензији, коју су прихватили: Јован Ћирић, професор Гимназије у 
Пироту, Синиша Јовановић, управник Народне библиотеке у 
Пироту, и Драгољуб Алексов, судија Општинског суда у Пироту. 
Друштво је могло да оствари овај циљ, највише, преко оркестра, 
састављеног од волонтера. У то време постојала су два градска 
културно-уметничка друштва: „Предраг Бошковић-Павле“ и 
Радничко културно-уметничко друштво „Први мај“. Она су имала 
оркестре који су изводили народну и забавну музику, са 
извођачима волонтерима. Иницијатори за формирање оркестра 
Друштва пријатеља музике су се ангажовали да придобију људе 
који су некада свирали на неком инструменту. Окупили су их на 
Оснивачкој скупштини Друштва пријатеља музике, која је 
одржана 13. јануара 1972. године у просторијама Народне  
библиотеке у Пироту. 

Оснивачка скупштина Друштва пријатеља музике је 
одлучила да оснује оркестар Друштва пријатеља музике од 
двадесет једног члана, који су чинили (по редоследу како је унето 
у Записник са Оснивачке скупштине Друштва): Јован Ћирић, 
професор руског језика Гимназијe у Пироту, Синиша Јовановић, 
управник Народне библиотеке, Стојан Голубовић, професор 
француског језика у Основној школи „Вук Караџић“, Мирослав 
Новаковић, професор биологије у Учитељској школи, Слободан 
Станковић, магистар фармације, начелник биохемијске 
лабораторије у Болници, Милорад Поповић, службеник, 
Драгољуб Алексов, судија Општинског a касније Окружног суда, 
Милена Јакшић, службеница Медицинског центра, Костадин 
Панић, магистар фармације у Хигијенском заводу, Душица 
Вацић, стручни учитељ музике у Нижој музичкој школи и 
Основној школи у Тијабари, Емилија Панајотовић, дипломирани 
правник, руководилац правне службе у Графичком предузећу 
„Графика“, Радмила Рајковић, ученица Гимназије у Пироту, 
Вукашин Ђорђевић, наставник музике у Основној школи „Вук 
Караџић“, Миша Киров, наставник музике у Основној школи 
„Вук Караџић“ и Основној школи у Димитровграду, Ратко 
Алилковић, курир у Месној заједници Пазар, Борка Лилић, 
професор Гимназије у Пироту, Небојша, ученик Гимназије, 
Вјекослав Бутиган, директор Учитељске школе у Пироту, 
Драгољуб Антић, наставник музике у Основној школи „8. 
септембар“, и Снежана Лазаревић, клинички психолог у Болници. 

За председника Друштва изабран је Драгољуб Алексов, за 
секретара Мирослав Новаковић и благајника Милорад Поповић. 

Скупштина је одлучила да оркестар на репертоару има 
класичну музику, романсе, шансоне и изворну народну музику. 
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Пробе оркестра одржавале су се у вечерњим часовима, два 
пута недељно, у сали Огледног центра Народне библиотеке и то 
понедељком и четвртком по сат и по. У складу са том одлуком 
пробе су одржаване све до краја јуна 1978. године. 

Гудачи су подељени за свирање: 
прве виолине: Милена Јакшић, Стојан Голубовић, Јован 

Ћирић, Слободан Станковић; друге виолине: Драгољуб Алексов, 
(облигато), Костадин Панић, Ратко Алилковић, Душанка Вацић, 
Борислава Лилић, Небојша, ученик Гимназије; 

виолончела: Драгољуб Антић и Миша Киров;  
контрабас: Вукашин Ђорђевић. 
Остали у оркестру добили су места за: 
гитару: Мирослав Новаковић 
хармонике: Емилија Панајотовић, Радмила  Рајковић 
клавир: Снежана Лазаревић 
кларинет: Синиша Јовановић 
трубу: Милорад Поповић.  
За руководиоца оркестра, диригента, именован је Сретен 

Минчић, који је припремио партитуре за оркестар. 
Инструменте су обезбедили чланови оркестра, а за 

куповину пијанина, једног виолончела, кларинета, бубњева, 
средства су обезбедила предузећа: Фабрика гумених производа 
„Тигар“ и Индустрија одеће „Први мај“. „Први мај“ је обезбедио 
и једнообразну одећу за чланове оркестра. Једно виолончело и 
контрабас позајмила је оркестру Учитељска школа.  

После формирања састав оркестра се мењао одласком 
једних и доласком других чланова. Тако су убрзо или нешто 
касније постали чланови оркестра виолинисти: Миливоје 
Младеновић, наставник математике у пензији, прва виолина, 
Радослав Џунић, учитељ у пензији, друга виолина, мр Вјекослав 
Бутиган, директор Учитељске школе, прва виолина, Божидар 
Стефановић, професор српског језика и књижевности у Основној 
школи „29. новембар“, прва виолина, Василије Ђорђевић, 
инжењер у Фабрици гумених производа „Тигар“, друга виолина, 
Зоран Златaновић, ученик Педагошке академије, друга виолина, 
Александар Крстић, ученик Гимназије, друга виолина, Момчило 
Цветковић, лектор и коректор локалног листа „Слобода“, прва 
виолина. На виоли је свирао Василије Николић, наставник музике 
у пензији, са часовима у Нижој музичкој школи у Пироту, 
некадашњи члан Симфонијског оркестра у Нишу. Долазио је на 
пробе и наступе из Ниша са Живојином. 

Виолончело је свирао Љубиша Игњатовић, радник 
предузећа алатних машина „Сарлах“. 
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Контрабас је свирао Срећко Реџић, без запослења, а 
касније помоћни радник Библиотеке. 

Хармонику су свирали: др Вишеслав Ранчић, стоматолог 
Зубне амбуланте, Весна Петровић, ученица Гимназије, Милена 
Стојанов, ученица Гимназије, Мирјана Мијановић, ученица 
Гимназије. 

Кларинет су свирали: Петар Крстић, инжењер, директор у 
Индустрији вуне и коже, и Костадин Игић, обућар. 

Трубу су свирали: Љубомир Крстић, стручни учитељ 
музике у Основној школи у Црноклишту, Јосиф Ефремов, 
професор музике у Педагошкој академији. 

Флауту су свирали: Радисав Панајотовић, ученик средње 
музичке школе, и Татјана Димитријевић, студент Педагошке 
академије. 

На бубњевима је свирао Јован Спасић, медицински 
техничар, санитарни инспектор Скупштине општине Пирот. 

 На клавиру је свирао Радмило Алексов, ученик основне 
школе. 

На место диригента, у другој половини 1974.године, 
дошао је Живојин Костић, Пироћанац, некадашњи наставник 
музике у Учитељској школи, пензионисани наставник музике из 
Ниша и саветник за музичко васпитање Регионалног завода за 
унапређивање васпитања и образовања у Нишу. Долазио је на 
пробе и наступе из Ниша. После Живојина, крајем 1976. године, 
место диригента преузео је Миша Киров, наставник музике, члан 
оркестра. У одсуству диригента оркестром је управљао Јован 
Ћирић, професор Гимназије, концерт мајстор. 

У оркестру су свирала 42 члана у току седмогодишњег 
рада, под вођством три диригента. Једну четвртину оркестра 
чиниле су даме. Били су веома различитих занимања, од ученика 
и студената, радника, службеника, просветних и здравствених 
радника, инжењера, до руководилаца, управника и директора у 
предузећима и установама.  

Више од једне четвртине чланова оркестра (16) нису више 
живи: Јован Ћирић, Синиша Јовановић, Стојан Голубовић, 
Мирослав Новаковић, Сободан Станковић, Вукашин Ђорђевић, 
Миша Киров, Ратко Алилковић, Јован Спасић, Миливоје 
Младеновић, Радисав Џунић, Срећко Реџић, Васа Николић, 
Костадин Игић, Петар Крстић, Момчило Цветковић. И диригенти 
Сретен Минчић и Живојин Костић.  

Више од половине чланова оркестра (25) потицало је из 
области образовања и то: 15 просветних радника и 10 ученика и 
студената. Тако су се професори и њихови ученици нашли у 
заједничкој културној мисији, ван својих школа. Међу 15 
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просветних радника 6 су били наставници музике, са различитим 
степеном образовања, а 7 је научило да свира на инструменту у 
Учитељској школи или Педагошкој академији. Сви ученици су 
научили да свирају на инструменту у нижој музичкој школи. Неки 
од њих су били ученици Сретена Минчића. Добар део чланова 
оркестра свирао је претходно у разним мањим или већим 
оркестрима у Пироту или ван њега. Јован Ћирић свирао је за време 
студија у Београду у академском Културно-уметничком друштву 
„Лола“, а Милена Јакшић свирала је за време студија у Културно-
уметничком друштву „Бранко Крсмановић“ у Београду. Веома 
велике обавезе у вежбању на пробама и јавним наступима 
извршаване су дисциплиновано, савесно, без икакве новчане 
накнаде. Због одговорних радних обавеза неких чланова оркестар 
није увек могао да наступа у пуном саставу, што се види и на 
приложеним фотографијама. Чланови оркестра су сами 
обезбеђивали инструменте, нотни материјал и по потреби 
аранжмане прилагођене инструменталној структури оркестра. А за 
гостовања ван Пирота некада су финансирали путне трошкове. 
 
 

РЕПЕРТОАР 
 
Оркестар је имао разноврстан репертоар. У њему су били: 

сплет револуционарних и борбених песама, староградске песме, 
посебно Исидора Бајића, народна кола, сплет песама (Марка 
Вилима), „Санта Лучија“, музика за игру попут „Зар нема 
љубави“, „Компарсита“ (аргентински танго) и др. Највећи део 
репертоара чинила је класична музика: „Музички моменти“ 
(Франц Шуберт), „Менует“ (Луиђи Бокерини), „На лепом плавом 
Дунаву“ (Јохан млађи Штраус), „Увертира“ (Е. Штос), „Мађарска 
игра бр. 5“ (Јоханес Брамс), „Циганске мелодије“ (Пабло Мартин де 
Сарасате); „Кончертино – Дечја симфонија“ (Николић), популарна 
дела Франца Листа, Јохана Себастијана Баха, Шумана, Моцарта, 
Јакова Готовца и других. Оркестар је имао и своје солисте које је 
пратио, дуете, терцете и мањи састав за наступе у посебним 
ситуацијама. У Николићевoм „Дечјем концерту – Дечијој симфонији“ 
веома је успешно остваривао солистичку линију Радисав 
Панајотовић на флаути. 

Неке интерпретације ових музичких дела су снимљене на 
магнетофонске траке, али су изгубљене, као и партитуре са 
оркестарским аранжманима. 
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КОНЦЕРТИ И ЈАВНИ НАСТУПИ 

 
Оркестар Друштва пријатеља музике имао је велики број 

јавних наступа. Они су, најчешће, били на свечаностима поводом 
државних празника, посебно на свечаним академијама поводом 
Дана ослобођења Пирота од бугарске фашистичке окупације, 8. 
септембра. Наступао је и на свечаностима појединих предузећа, 
установа, друштвених организација као што су: Предузеће за 
израду конфекције „Први мај“, Индустрија коже и вуне 
„Драгош“, Пекарско предузеће „Благоје Костић“, Педагошка 
академија, Општинска организација Црвеног крста, Удружење 
радника правосудних органа и друге. 

 

 
 
Непотпун оркестар Клуба пријатеља музике на Свечаној академији 

поводом Дана ослобођења Пирота од фашистичке бугарске окупације 7. 
септембра 1972. године, под управом Сретена Минчића. Слева надесно: 
Снежана Лазаревић (пијанино), Стојан Голубовић, Јован Ћирић и Слободан 
Станковић, прве виолине, Синиша Јовановић, кларинет, Миша Киров, 
виолончело, иза њега Емилија Панајотовић, хармоника, Драгољуб Антић, 
виолончело, Радмила Рајковић, хармоника, Драгољуб Алексов, виолина 
облигато, Мирослав Новаковић, гитара, и Вукашин Ђорђевић, контрабас 
(фотографија из албума Милене Јакшић).  

 
Оркестар је учествовао са својим програмом на 

књижевним вечерима. Учествовао је на промоцији књига 
Миодрага Булатовића: „Људи са четри прста“, Јаре Рибникар: 
„Идем и причам“, др Тода Чолака, професора Београдског 
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универзитета... Јара Рибникар је толико била изненађена 
квалитетом извођења оркестра да је мање говорила о својој 
књизи, а више о композицијама које је чула у извођењу овог 
оркестра, уз напомену да је одрасла у музичкој породици, уз оца 
Емила Хајека, чешког порекла, чувеног европског пијанисте и 
музичког педагога, професора и директора музичке школе 
„Станковић“ у Београду. 

 
 
 
 
 

 
 
Наступ оркестра на књижевној вечери 1973. године, у непотпуном 

саставу, под управом Сретена Минчића. У њему су били: Стојан Голубовић, 
Снежана Лазаревић, Јован Ћирић, Миша Киров, иза Мише Драгољуб Алексов, 
Емилија Панајотовић, Драгољуб Антић, Василије Ђорђевић (фотографија из 
албума Милене Јакшић). 

 
И на књижевној вечери на којој је промовисана књига 

Миодрага Булатовића, у препуној сали старог Дома 
Југословенске народне армије, оркестар је изазвао велику пажњу 
промотера књиге и славног писца. 

Посебне концерте имао је у Пироту, Бабушници, 
Димитровграду, Власотинцу, Лозници, Светозареву, Житорађи, 
Костолцу. Наступао је у селима: Блату, Барје Чифлику, Церови, 
Темској, Пољској Ржани и другим у којима су постојале 
пристојне сале у задружним домовима. А највише успеха имао је 
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у наступима у Трстенику, Чачку, Ваљеву, Костолцу и Књажевцу. 
У Књажевцу је наступио маја месеца 1975. године са хором којим 
је дириговао Добросав Младеновић, професор Педагошке 
академије, и Драмским атељеом Педагошке академије за 
васпитаче предшколских установа из Пирота, чији је уметнички 
руководилац био Љубиша Ђорђевић, професор Педагошке 
академије. 

 
 
 
 
 

 
 
Део оркестра, под управом Сретена Минчића, на књижевној вечери 

1974. године: Милена Јакшић, Снежана Лазаревић, Јован Ћирић, Синиша 
Јовановић, Емилија Панајотовић, Радмила Рајковић, Костадин Панић, 
Мирослав Новаковић (фотографија из албума Милене Јакшић). 

 
Нарочито је била шире запажена интерпретација оркестра 

класичне музике у Смедереву у оквиру културне манифестације 
Савеза синдиката Србије: „Сусрети другарства“ 1975.г. у саставу 
Радничког културно-уметничког друштва „Први мај“. У Смедереву 
је два пута наступао, под управом Живојина Костића. Први пут у 
редовном термину, други пут на завршном ревијалном концерту 
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најбољих остварења на Сусрету, као камерни оркестар са 
класичном музиком.  

За време гостовања у градовима Србије чланови оркестра 
су упознавали културне и природне знаменитости тих и суседних 
места. Тако су чланови оркестра упознали Музеј наивне 
уметности у Јагодини, Вукову кућу у Тршићу, лепоте Матарушке 
бање...  

 

 
 
Део оркестра, под управом Јована Ћирића, на књижевној вечери 1975. 

године: Јован Ћирић, Драгољуб Алексов, Синиша Јовановић, Костадин Панић, 
Срећко Реџић (контрабас), Милорад Поповић, Радмила Рајковић, Мирослав 
Новаковић (фотографија из албума Драгољуба Алексова). 

 
Овај оркестар је наступао у програмима радија и 

телевизије. Тако је наступао у чувеној емисији намењеној 
аматерском уметничком стваралаштву: „Поклони се и почни“. А 
снимак наступа у Смедереву неколико пута је емитован на 
Телевизији Београд. 

Један од чланова оркестра, Божидар Стефановић, сећа се 
да је „у Друштву владао дух толеранције, другарства, поштовања 
свачије личности и њених интерпретативних способности на 
одговарајућем инструменту.“ 

Оркестар је организовао сваког месеца другарске музичке 
вечери на којима су учествовали брачни партнери чланова 
оркестра и њихови пријатељи и специјални гости. Једној 
другарској вечери присуствовао је др Тоде Чолак, после успешне 
књижевне вечери на којој је промовисана његова књига. На њима 
су свиране најбоље увежбане композиције, а потом мањи састав 
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је свирао музику за игру и певање уз другарску вечеру, без 
алкохолних пића. 

За резултате рада оркестар је добио већи број признања и 
похвала. 

 
 

Део оркестра, под управом Живојина Костића, на књижевној вечери 
1975. године: Вјекослав Бутиган, Мирјана Мијановић, Радисав Панајотовић, 
Весна Ђорђевић, Милена Стојанов, Мирослав Новаковић, Василије Ђорђевић, 
Радисав Џунић, Зоран Златановић (фотографија из албума Зорана 
Златановића). 

 

 
 

Диригент Живојин Костић са делом виолиниста: Вјекослав Бутиган, 
Миливоје Младеновић, Радивоје Џунић, Божидар Стефановић (заклоњен) 
(фотографија из албума Вјекослава Бутигана). 
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Чланови оркестра без инструмената, после наступа на концерту у 
Лозници, са члановима Радничког културно-уметничког друштва „Први мај“, 
испред Куће Вука Караџића у Тршићу. Из оркестра Друштва пријатеља 
музике на фотографији су: Синиша Јовановић (седи у првом реду); Радисав 
Панајотовић, Костадин Игић, Божидар Стефановић, Ратко Алилковић (у 
другом реду седе, сем Ратка који стоји);  Радисав Џунић (сагнут); стоје: 
Снежана Лазаревић, Душица Вацић, Јован Ћирић, Милена Стојанов, Емилија 
Панајотовић, Љубомир Крстић, Радмила Рајковић, Костадин Панић, 
Вјекослав Бутиган (између браће Ђорђа и Радисава Илића), (фотографија из 
албума Вјекослава Бутигана). 

 
 

ПРЕСТАНАК РАДА ОРКЕСТРА 
 

Дана 4. марта 1977. године Пирот је погодио снажан 
земљотрес, са епицентром у Румунији, у коме је оштећен већи 
број кућа. Том приликом нарушена је конструкција зграде 
Народног позоришта. Позоришна сцена и сала биле су толико 
оштећене да су биле склоне паду па су забрањене за коришћење. 
После привременог коришћења просторија Дома Југословенске 
народне армије, неколико месеци, Народно позориште и 
општинске власти договорили су се средином 1978. године да 
Народно позориште инвестира своја средства у  адаптацију сале 
Огледног центра Народне библиотеке у камерну салу са 100 
седишта и мини позорницу за своје потребе. Радови на 
адаптацији су уброзо почели и завршили се новембра 1978. 
године. Оркестар Друштва пријатеља музике тиме је изгубио 
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простор за одржавање проба. Уз то јавиле су се тешкоће око 
ангажовања диригента без хонорара па је престао рад овог 
оркестра. Остали су неки музички инструменти у Библиотеци, 
купљени од донација пиротских предузећа. 

Неки чланови овог оркестра наставили су своју музичку 
активност у другим оркестрима, највише у оркестрима Културно-
уметничког друштва „Предраг Бошковић-Павле“ и Радничког 
културно-уметничком друштва „Први мај“ до његовог укидања, 
као што су: Јован Ћирић, Драгољуб Алексов, Момчило 
Цветковић, Зоран Златановић, Радомор Панајотовић. Неке 
чланице оркестра су наставиле музичку активност  у вокалним 
групама (Емилија Панајотовић, Милена Стојанов, у Културно-
уметничком друштву „Предраг Бошковић-Павле“, у групи 
„Пироћанке“). Радисав Панајотовић је формирао мали оркестар за 
извођење ренесансне музике. 

 
 
* 

  
 
Оркестар Друштва пријатеља музике, са доминантном 

класичном музиком на репертоару, био је формиран од 
заљубљеника у музику, заинтересованим да својим 
инструменталним умећем креирају музичке естетске вредности и 
њима испуне слободно време своје и својих суграђана. Деловао је 
ван одговарајућих музичких институција и без сталних 
финансијских средстава и по томе је био јединствен пример у 
Србији. Са стотинак јавних наступа на концертима, свечаним 
академијама, смотрама, фестивалима, празницима, годишњицама 
и другим светковинама и културним догађајима овај оркестар дао 
је вредан допринос развоју музичке културе у Пиротском округу. 
Остваривао је успешну сарадњу са радничким и школским 
културно-уметничким друштвима и са њима заједнички наступао 
на концертима. Зато заслужује да добије своје место у историји 
музичке културе у Пироту. Али и да добије следбеника у новом 
оркестру сличног профила, како би Пирот наставио музичку 
традицију у неговању класичне и естетски вредних других врста 
музике, у време поплаве музичког кича. 
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ХУМОР У УСМЕНОЈ ТРАДИЦИЈИ  
ПИРОТСКОГ КРАЈА 

 
 

Човек који се смеје супротност је  
фанатику коме емоције помућују разум 

 и који сам себе прави будалом... 
 

... Са хумором улазимо на задња врата  
у област креативног. 

 
(Артур Кестлер) 

 
 

Усмено приповедање у нашем крају неговано је и 
преношено дуго, тематски је разноврсно, а очувано до данашњих 
дана. Драгољуб Златковић је успео да у последње четири 
деценије прошлога века запише највећи део народног 
приповедања, запише доста прича о животињама (четрдесетак), 
забележи преко стотину сачуваних бајки, сними и транскрибује 
око 150 легендарних прича, безмало две стотине новела (188), али 
је ипак сакупио највише јединица шаљивих прича, анегдота, 
шала, пошалица за читаву књигу (Гладно грне), чиме су се 
забављали и душу разгаљивали наши преци. Југоисток Србије је 
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као извор живости духа нашироко неговао, исказивао у 
свакодневним приликама, обртао оскудности и муке на шалу, и 
тиме невоље и терете свакодневице чинио сношљивијим, а 
стињеност душе ведријом. 

За идентификацију духовног идентитета Пироћанаца 
хумор је значајан не само по томе што открива, него више по 
ономе што заодева, прекрива шалом и комиком. То се најјасније 
може видети најпре у дужим шаљивим прозним формама, као 
што су приче о животињама, бајке и новеле.  

У причи Пет'л, зајек и магаре на влчу свадбу (I,30), по 
наслову судећи, читалац узалуд слути крволочан сусрет између 
животиња – жртава и вукова. Али, у причи се дешава обрнуто, 
захваљујући буквално „комедијанту случају“, односно 
сналажљивости животиња које се подразумевају као обавезна 
храна грабљивих звери. Случајна прилика се указује пошто петао, 
зец и магаре напусте људско друштво бежећи од сталне претње 
смрћу и успут налазе вучју кожу коју понесу са собом. А када 
набасају на вучју свадбу, свадбари им се обрадују: „Ми 
мислејамо у месо да идемо, а месото ни на нође дојде!“ 
Сналажљиве угрожене животиње ударе у песму: „Од вашега 
брата и кожа пред врата!“ „ И од влцити кој како излази да види, 
не врча се, сви бегају.“ 

У даљем току приче приповедач из нашега краја потврђује 
народну поуку да су „у страху велике очи“, да виде опасност тамо 
где је у ствари нема. Такву поенту изражава вучја невеста која се 
после бекства свадбара извукла из собе и побегла са 
фантастичном причом. Комика поенте остварује се између 
природног понашања домаћих животиња које се спремају за 
миран починак и доживљаја препаднуте невесте, између 
реалистичког описа и имагинације страха. 

Реалистичка дескрипција:  
„Магарето легло зад врата па се само ваља, и 

како се ваљало, оно запело вратата. Пет'л се укачи на 
гредете и поје кукуригу! А зајек трчи из ћоше у ћоше, 
тражи место куде и он да се смести.“ 

Ту ситуацију вучја невеста сасвим другачије представља: 
„Е, ви добре побегосте, а мене замало да обесе! 

Големото (магаре) запе вратата па не дава да излазим. 
А онова с големете уши (зец) тражи из ћоше у ћоше 
конопац да ме обесе. А онова сас црвенуту главу 
(петао) иде по гредете и ока: - Дајте конопац невестуту 
да обесимо!“ 

Народ који гаји исконски страх од вука ужива у страху 
који доживљава митска тотемска сила. 
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Растерећивање од страха од демонских сила срећемо у 
хуморним народним бајкама, као што је Циганин и ала (I,43). У 
њој аутор овог текста препознаје приповедање које је у 
детињству слушао од оца, Ратка Јовановића. Приповедање је 
сачињено од више заокругљених анегдота о надметању демонске 
силе и довитљивог људског бића. Иза изреке и садржине назире 
се сазнање да ум царује док слепа сила „кладе ваља“, што пружа 
уживање у довитљивости и брзом мишљењу промућурног Циге. 
Он успева да пред слепом силом остави утисак да је много јачи 
него што уистину јесте, да маштање о срећним згодицама 
реализује у уверљиву анегдотичност. Тако се открива да наш 
човек под интелигенцијом подразумева довитљивост, а таква 
способност долази до израза у сналажењу и изокретању 
конкретних ситуација у властиту корист. Исходиште таквог 
хумора срећемо у приповеци Башта сина школувал за лопова 
(I,280), у којој млади лопов успева да путнику украде јарца и пар 
опанака. Млади лопов се служи познавањем човекове жеље за  
„ћелепиром“, за џабалуком, муфталуком, те се оствари народна 
поучна изрека: „Ко хоће веће, изгуби и из вреће“. Поучни 
(етички) хумор заснован је на познавању типичне народне 
психологије, на појавама као што су халапљивост на туђе, 
купљење свега што се нађе на путу.  

Етички и социјално неутрална шаљива новела Како сам 
иш'л по бугарско и како сам тамо прош'л истовремено је и 
најбоље срочена прича од свих које је Златковић објавио. Записао 
ју је од Василија Алексића из Дојкинаца. Новела је испричана као 
довршен комедиографски синопсис компонован од више 
структурално сличних епизода о невољама у које наводно запада 
приповедач. О сугестивности довршене приповетке сведочи и 
епилог који је ауторски дометнуо наратор, казивањем коментара 
једне од његових слушатељки: „Еј, тија човек је млого пропатил. 
(....) Млого ме жал како се мучил по бугарско.“ 

  
II 

 
За разумевање хумора у усменој традицији у нашем крају 

значајније су краће приповедне форме као што су анегдоте, 
шаљиве причице, шале и вицеви. Те бројне врсте привлаче 
пажњу не само садржином казивања, него привлачне су и по 
средствима којима се служе у хуморним поругама људским и 
колективним слабостима и манама. 

Шта је у прошлости засмејавало наше претке? Пре свега, 
мане као што су глупост и лењост, наивност, затим страшљивост, 
али и афирмисање особина као што су лоповска довитљивост, 
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виспрена домишљатост, духовна креативност итд. Записивач је 
таква својства истицао у насловима или наговештавао на почетку 
причања: Глупава жена дала панталоне за добар дан (I, 238), Бил 
нећи поприглупав (I, 236), Како је чича женил будалу братанца (I, 
236) и сличне шале. На несагласности између контекста 
ситуације и садржине говора настала је раширена прича Булумач, 
на пример. 

Неке од прича су инспирисане тематиком говорног чина. 
Настале су на несагласности између садржине и контекста, на 
недовољно умесно, непрецизно изреченом или схваћеном исказу. 
У причи Булумач јунак добија батине због неумесног говора, јер 
куне, уместо да благосиља, и обрнуто. У другој, жена је глупава 
зато што појам „добар дан“ (празник) и поздрав елиптичне жељне 
реченице (Добар дан!) схвата као лично представљање. 

1. У општим анегдотама открива се подсмешљив однос 
према људској глупости, према ограниченој памети. То се може 
видети у шали коју је Д. Златковић забележио у Росомачу, а 
објавио у књизи Гладно грне. 

 И један и друђи имају исто име, Љуба Драгић. 
Копали зевник и натрпували земљу на куп, па брат ми 
Љуба пита онога Љубу: - А, бре, куде че деваш туја 
земљу? – Бре, ама ти си будала, што ме тека питујеш! 
Че ископамо другу дупку, па че ђу у њу наврљам! 
(Росомач) 

 Љуба Драгић који прикрива стање своје свести 
означавањем другог имењака будалом открива Фројда на делу! А 
себе одмах представља у дословном светлу и значењу. Уочавање 
таквих хуморних нота није за потцењивање. 

2. Друга појава која је постала предмет поучног 
подсмевања и поучног причања је лењост, женска лењост. Није се 
при том имало у виду да су у патријархалном друштву жене 
неуморно радиле и преко лета и преко зиме, на њивама , 
ливадама, око стоке са мушкарцима, а зими у кући са кудељом за 
појасом и вретеном у руци (преле), у разбоју (ткале), иглама 
плеле, крпиле и шиле итд. Свако опуштање се сматрало 
ленствовањем које се оказивало голотињом и стидом. То се 
посебно доживљавало када је требало изаћи „у народ“ о 
празницима и на слављима. У нужди, такве жене су голотињу 
сакривале кацом, као у приповеци Гола жена у кацу (188), 
записану у шездесетак варијаната од исто толико приповедача, из 
различитих села.  

Стид од голотиње – другим речима, од лењости  - 
прикривао се и језички заодевањем речи у „неправилне“ облике 
(неправилне и за нормативност локалног говора). То видимо у 
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анегдоти Комћел и голорам (I, 203). Предмет исмејавања је лења 
жена коју је стид да у траљама уђе у цркву на причест. 

Празници били, па једна жена отишла дрпава у 
цркву и тела да се причести. Па рекла на попа: - 
Комћел, попе, кроз дувћел! 

Игру изопачавања и римовања прихвата и свештеник: 
- Оди овам голорам! Постила ли си, празнувала 

ли си? А она : - Сви сам празници испразњувала. А он: 
- Улезни унутра да се комкаш! – Не могу, попиште, 
голо ми дупиште... Сви сам празници празњувала. 
Комћел, попе, кроз дувћел. (280) 

 Преобликовање речи није реткост у причама хуморне 
обојености. А ако се такве речи повежу у алегорију – ето хуморне 
поенте зарад које је и сачувана прича о чувеном нашем 
гостопримству, сувим хлебом, док се на огњишту у грнету варила 
гуска. О томе што је гост урадио каже: 

- Да ви кажем как'в сам с'н гледал. Изрипи цар 
Гусимир из Гргура града па урипи у Торбара града, а 
цар Опанчоз урипи у Гргура града. (246).  

„Цар Гусимир“ је гуска коју је гост преселио у своју торбу 
(„Торбар град“), а цар Опанчар су путникови опанци које је 
ставио у грне уместо гуске. Толико о наслеђеном чувеном 
гостопримству наших предака. 

3. У знатном броју анегдотских испричаних и хуморно 
интонираних нарација казује се о напорима жене чија „душа нече 
работу“ да прикрије своју лењост. У правдању пред мужем таква 
жена подмеће исто „напредено“ вретено или га шаље у шуму по  
(дрвени) материјал за мотовило којим се намотава пређа. У 
усменој традицији нашега краја фрагменти римоване прозе, 
искази или само синтагме најдуже трају као тврда језгра иако 
често истргнута из контекста. 

4. У хумористичкој усменој традицији неговане су и 
колективне ругалице на рачун група и села. У њима се једна 
(сеоска) средина подсмева другој. Руга се заосталости, 
непознавању појава и ствари. У такве ругалице спадају Бре, вели, 
ми смо тој (I, 227), Прво огледало у Гостушу (I, 229), Камилчо 
јајце (I,233) и друге. Неке од њих су зачињене аутентичним 
хумором у контексту уверљиве драматургије (Прво огледало у 
Гостушу) итд. 

5. Етнички хумор чији су предмет ромска етничка група, 
сиротиња њихова, страшљивост, сналажљивост Цигана био је 
раширен у вицевима и шалама у пиротском крају. Наводимо 
прижељкивања дочека у домаћинској кући. 
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Скрц вратњичка, троп столичка. Де, седи, 
мајсторе! Де, оч ли рећију? Па једна чашка, па ошедна. 
Па доста је и једна, само до село да стигне. 

Дескрипција је сведена на дијалошке назнаке, а елиптични 
стил се остварује изостављањем предиката у реченицама. 
Остварен је идеал познатог писца: да „речима буде тесно, а 
мислима пространо“. 

6. И на крају, да укажемо на још једну тематску групу 
шаљивих народних прича, на приче са вулгарном тематиком, 
оствареном огавним мотивима – наративним појединостима. У 
такве приче спада најпре приповетка Деда, баба, прасенце и јарц 
на крај (I, 221), коју је Д. Златковић записао у више од педесет 
варијаната. Један од њених мотива је означен насловом Говното 
че иде по њега (I, 220). И таква приповедања су израз народног 
духа у традицији усменог приповедања у пиротском крају. 
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СВАДБА, ОБИЧАЈ КОЈИ ОБАВЕЗУЈЕ УЧЕСНИКЕ НА 
НАЈСМЕЛИЈЕ ШАЛЕ1 

 
 

У овом раду биће речи о шали уопште, о шалама у усменом фолклору 
пиротског краја и њиховој могућој подели на групе и подгрупе, о приликама за 
шалу, о свадби као најинспиративнијој прилици за шалу, у којој су оне важан 
део обичаја, и највише о опсценим шалама којима се свадба посебно одликује. 

Кључне речи: свадбена трпеза, домаћински парови, сват на дел, 
опсцене шале. 

 
Шала у пиротском крају 

 
У традиционалној култури пиротског краја сви радо 

прихватају шалу и веселе људе (Шáла2 је од Бóга остáла. 
Војнеговац3 . Шáлу је Бог за човéци оставил. Мали Јовановац. 
Мен да ми нéје смéјат, одáвна би умрлá. Велика Лукања). И 
труде се да им свака шала буде примерена прилици (Човéк мóра 
да знáје којé за кудé је и за кадá је. Чиниглавци) и човеку (Немáј 
шáлу сас будáлу. Суково. Когá млóго не познáваш, не закáчај га 
млóго. Расница), а онога ко изгуби меру у шали, опомену (Тóва 
нéје за тýва. Пољска Ржана) или га оштрије прекоре (Кадá би 
знал којé за кудé је, не би млатил ко прáзна воденица. Пирот). 
Шала не сме да буде подругљива и зла (Не шегýј се да те не 

                                                             
1 Рад се заснива искључиво на примерима које сам бележио у пиротском крају 

почев од 1965. године. 
2 Акценат је респираторни и означено је само његово место. 
3 Уз примере наводим села у којима су забележени. 
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стигне. Присјан) или бестидна и понижавајућа за било кога од 
присутних (Тáја алá исмеши женéте, побéгоше. Гостуша).  

Смех обнавља природност у односима између људи. У 
срединама које високо цене и користе шалу, какве су Горњи 
Висок, долина Јерме и шира околина Бабушнице, готово да нема 
лицемерја, лажних односа, лажних ауторитета и лажних 
вредности, а нема ни агресивности, снисходљивости, оговарања, 
себичности, страха од непознатих особа и туђих вредности, и 
нема несналажења међу људима. Тамо се шале најсмелијих и 
најдаровитијих шаљивџија памте као посебна драгоценост, брзо 
се шире и стижу до сваког у читавом крају, док је у осталим 
деловима пиротског краја склоност према шали на ширем 
простору мање изражена и зависи од сеоске или породичне 
традиције и личних склоности. И парадокс је, а можда и није, да 
је склоност ка шали обрнуто сразмерна са угодним животом, па је 
највише има тамо где су мука и патња честе и изразитије, и где се 
досетљивост и дух високо цене. Весели приступ људима, ма 
какви да су, и весели приступ животу, ма какав да је, обнавља дух 
и снагу, појачава мотивацију и социјални имунитет, олакшава 
међусобно праштање и усмерава личност ка дружењу и 
међусобном помагању, па они који су наклоњени шали и који 
подстичу веселост у свакој прилици, ређе од осталих имају 
тренутке празнине и безнађа. 

 
 

Шала у усменом фолклору 
 
Шала и њој сродни облици по изазивању смеха присутни 

су у свим приповедачким и поетским облицима, као и у свим 
стајаћим речима и другим самосталним фразама, укључујући 
благослове, клетве и псовке. Овде ће бити речи о шалама у 
кратким неприповедачким облицима, од којих се само мали број 
ослања на обрасце из народне традиције. У мноштву фраза 
шаљивог карактера преплићу се лично и традиционално, 
достојанствено и бестидно, мудро и духовито, простачко и 
поетско, па је врло тешко направити поделу којој не могу да се 
нађу озбиљне замерке. У недостатку боље, дајем своју радну 
поделу која се показала као добар упитник на терену. Примере 
сам поделио, према томе како функционишу у оквиру важећег 
система вредности, у две велике групе. Прву групу чине 
достојанствене шале које поштују важећи систем вредности или 
га благо нарушавају, а особа која их изриче настоји да се не смеје 
(да вој се зýби не виде. Држина). У другу групу улазе пикантне и 
грубе шале и бесмислице, које вређају достојанство особе на коју 
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се односе и грубо нарушавају систем вредности, а особа која их 
изриче почиње громко да се смеје пре него што их изрекне, и док 
их изриче, прати их наглашеном мимиком, а каткада и бестидном 
гестикулацијом. Много је више креативности у првој групи, док 
је за другу групу каткада довољно нарушавање нечијег 
достојанства или недозвољено понашање, па да се изазове смех. 
Према учестаности употребе примера, направио сам следећу 
поделу у оквиру група: Прва група: 1. шала на свој рачун, 2. 
отпоздрав, 3. озбиљно питање, а шаљив одговор, или обрнуто, 4. 
утук на утук, 5. задиркивање, 6. опис личности или ситуације, 7. 
вербална игра, 8. шала међу пријатељима по основу женидбе – 
удадбе, 9. монолог или дијалог пијаних, и 10. прихватљива 
ругалица. Друга група има сличне подгрупе, уз неколико нових, 
али им је редослед заступљености другачији: 1. вређање, које 
засмејава присутне, 2. грубо задиркивање, 3. груб одговор на 
озбиљно питање, 4. товарење, вулгарна варијанта утука, 5. 
омаловажавајући опис личности или ситуације, 6. вулгарни 
монолог или дијалог пијаних, 7. грубе шале међу пријатељима по 
основу женидбе –удадбе, 8. вулгарна вербална игра, 9. вулгарни 
отпоздрав, и 10. разметање полном моћи, каткада уз опсцене 
гестове. Тешко је одредити јасну границу између ових група, па 
су оне више као две крајности између којих су многобројни 
примери, од којих неки једним својим делом иду у једну, а 
другим делом у другу групу, а слично је и са разграничавањем 
подгрупа. 

 
  

Прилике за шалу 
 
Као и прича, шала је дете прилике: настане изненада, 

искористи прилику, изазове громки смех и чак изненади онога 
који ју је изрекао. Или, много ређе, настане промишљена шала, 
мудра, дубока, са продуженим дејством и са изгледом на ширење 
и трајање, која много више покрене на размишљање и на промену 
угла гледања него на смех. 

Шала има у себи нешто од хипнозе: отвара душе оних који 
реагују на њу. Она настаје готово у свим приликама, укључујући 
и оне које нису нимало веселе: развесели помељаре који чекају у 
воденици, озебле пастире на пашњаку, путнике на дугом путу, 
дунђере и цигларе на тешком послу од јутра до вечери; 
орасположи нерасположног, развесели и госте и домаћина, 
привуче пажњу супротног пола, омекша ставове тврдоглавог, и 
ослободи страха и брига и онога који се шали и оне који га 
слушају. Прича, песма или шала, или све заједно, покрену човека, 
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ослободе га, ублаже проблем. Ретке су особе које данима и уз 
разне послове, по навици која их усрећује, састављају причу, 
песму или шалу, како би могле да забављају друштво у погодној 
прилици, а велика већина осталих радо се окупља свуда где се 
прича, пева и шали, да задовољи своју радозналост и да лакше 
поднесе невоље које опседају. 

Забележена шала, поготово ако припада громким шалама, 
само је бледа сенка оне која је изречена у датој прилици; изостају 
звучни ефекти, мимика и гестови онога који ју је изговорио, смех 
и гестови оних који су реаговали на њу, све оно што јој је 
претходило, као и слике и звуци окружења у тренутку њеног 
настајања, и много тога још. 

 
 

Свадбени обичај: Сват си ми, на дел си ми! 
 
Свадбени обичаји зближавају родбину младе и 

младожење, што повољно утиче на успех брака који управо 
почиње. У току просидбе и веридбе, девојачке и момачке вечери, 
одласка по невесту и свадбеног весеља, претежно учествују 
омладина и млађи парови. Они представљају и своју родбину и 
себе младошћу и лепотом, раздраганошћу и лепом одећом, 
песмом и игром, јуначењем у јелу и пићу. Девојке, знајући да их 
гледају и процењују многобројне очи, настоје да се истичу оним 
особинама које су најпожељније код удаваче, а момци, да би се 
допали девојкама и да би ставили до знања оној другој родбини 
да су вештији од ње, изведу понеку допуштену подвалу. Дешава 
се да свекар позове доброг певача и шаљивџију, иако није рођак, 
да пође са сватовима по девојку и да да свој допринос општем 
весељу, а по доласку невесте у кућу, тај исти или неко други игра 
улогу чáуша, па шалама и шаљивим радњама, које каткада 
прелазе границу пристојности, непрекидно одржава весело 
расположење догод млади не оду на спавање. А тада, он или неко 
од пијаних, каже: Тýка, сéди тýка! – текá кáже тупáнат на 
невéстуту! А други заврти главом, па каже: Че видимо кадá 
сьвне4  да ли су младити разбрáли каквó кáже тупáнат? Крупац. 
Или неко добаци: Боли млáди ка спу па си завили óчи. Орља. 
Сутрадан изјутра невеста иде по воду, уз музику и уз веселу 
пратњу претежно млађих, после чега се битно мења природа 
свадбених обичаја, а млађе смењују старији. Велика је стрепња 
код обеју родбина да ли је невеста била невина и да ли је 

                                                             
4 Полуглас је обележен са ь. 
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младожења одговорио улози зрелог мушкарца у току прве брачне 
ноћи. Кума, у пратњи свекрве, рано изјутра обавештава о томе 
младожењину родбину. Ако је све у реду, онда по обичају, 
гласник, најчешће девер, са окићеним кондиром ракије, одмах 
одлази да позове невестине родитеље и њену родбину да дођу у 
госте. Али и кад није невина, што се ретко дешава, невестина 
родбина ипак долази у госте по устаљеном обичају, спремна да 
трпи евентуална понижења. Тада се младожењина родбина осећа 
превареном па понижава невесту, а одређеним знацима и 
радњама и њене родитеље, и нетрпељивост почиње. 

Сутрадан после свадбе, а слично је и касније када се 
гостује код невестиних родитеља (врчáње гóсје) и када се на 
самом крају свадбених обичаја најужа родбина младенаца, 
заједно са кумовима, састане уз трпезу (мáло гóсје), долазе, уз 
мало изузетака, старији парови који представљају рођачка 
домаћинства. Ако је кума утврдила невиност невесте, обе 
родбине одахну, постану пријатељске и почне велико весеље. Уз 
трпезу су кумови, свекар и свекрва, младенци и целокупна 
невестина родбина, а све послужује родбина младожење. И одмах 
почиње надметање у понудама које сваки пар доноси и ставља на 
трпезу, као и у одевању, заподевању и вођењу разговора, у 
умешности и знању,а на самом почетку и у одмерености. Почиње 
распитивање о заједничким познаницима, здрављу, летини, 
стоци, и присећање на блиске и давнашње људе и догађаје. 
Разговоре почињу претежно домаћини, па се затим укључују и 
жене. Уз здравицу, мезе и прве чаше, када размене прве реченице 
и ослободе се нелагодности, две родбине почињу да се ближе 
распитују  о степену блискости свакога са невестом односно 
младожењом и да утврђују, ако то раније нису сазнали, ко коме 
из једне родбине одговара по степену блискости супротном полу 
из друге, кој је комý на дел, ко са ким има обичајно право и 
обавезу да се највише шали (Ја сам ýћа на невéстуту, а ти си 
ýјна на момчéто, ти си ми , свáо , на дел. С мен че се шáлиш, у 
мен че глéдаш, и с теб че пијем прекó – руку, немој се плáшиш од 
свáта! – Áко, свáте, áко, ýбав си човéк. Мужáт ми нéма ни да 
види, он се веч загледáл у твóјуту женý, свáа пóмлада од мене! 
Чиниглавци, Војнеговац), чак и када постоји велика разлика у 
годинама (Немóј ме дираш, несьм ти врс, свáо! – Па сват си ми, 
áко си момчé; на тóва си мéсто и мож се шáлимо! Пирот). 
Рођака једне родбине има право да највише задиркује (закáча, 
цýца, урнисује) по степену блискости одговарајућег рођака друге 
родбине, свáта, а и он њу, па из тог обичајног права настају 
најбоље и најсмелије шале. Стидљиве и мање искусне особе, које 
су данима пре свадбе маштале и размишљале како ће се и са ким 
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ће се највише шалити на свадби, крену после искуснијих да се и 
оне представе шалом (да се прикáжу сас шáлу), док недаровити и 
духовно лењи понављају свима познате шале, нудећи госте пићем 
или печењем (Извáдете си óко, прегризете си нóгу, а комý фáли 
мóзак, нек кáже да му разбијемо глáву. Пирот).  Почне бучно 
весеље, једе се и пије, прича и шали, а све успелије шале нуде 
изазове и отварају неочекиване могућности веселима и 
даровитима да воде игру за трпезом и око ње. Шала, ако је 
необична, покрене многе и омогући им да уоче оно што до тада 
нису могли, па да се и они огласе. Бојажљива особа, понета 
општом веселошћу, излази из своје несигурности и свога калупа 
и чуди се сама себи како налази смеле и прикладне речи да 
одговори на изазове и чак да изазове другу страну. А весело 
расположење уз трпезу постепено преузимају пијани, па се оно 
мења од достојанственог и креативног ка увредљивом и 
бестидном. 

На самом почетку шали се домаћин на рачун домаћице (Да 
је жлтица женá ми, онá се не би залепила за мен, а онó чичьк. 
Извор), а она, срећна, смеје се или му одговара на сличан начин. 
Затим почињу гости да задиркују један другог (Ама, ја се забави, 
остависте ли нéшта за мéне? – За кýче ýвек има нéшта; кóска, 
парчé леб, остáне нéшта! Росомач. Ако дóцкан доóдиш, мóра да 
си рáно идеш од гóсје! Суково. Млóго тóрбе прéко мóјуту торбý, 
свáо, нéје ред да си први5 идем. – Сáмо си ти пóјди, а лько че ти 
нáјдемо торбýту! Височка Ржана), или се шале на свој рачун 
(Какó си, свáте? – Живим , уживам, ни се чéшљам ни мијем! 
Држина), или на рачун оних са којима су врло блиски. Понека 
прија задиркује стидљивога пријатеља  (Де, свáте, стýри 
шýбаруту да те мож познáјем! Суково), а наводно нестрпљиви 
пријатељ каже да је прегладнео (Седé, гризо нóкти, чекá, па са 
више нéмам нóкти. Дáјте нéшто да гризнем, приносéте! – 
Принóсимо, принóсимо. Немóј си, свáте, прстити изедéш док 
принóсимо! Завој). Или прија задиркује пријатеља који послужује 
пиће (Стојиш, свáте, ко петьл на једнý нóгу! – Нејé на једнý, 
промéним кадá се умóри једнá ногá, па стојим на другýту! 
Суково). Или се ређају шале на рачун изгледа (Сáмо једéш и па си 
мршава, свáо?! – Још несьм, свáте, излéзла из мóду да бýдем 
дебéла кáко ти! Расница. Млóго си дебéл, свáте, ко да си од 
свињскуту расу! – А, нејé, свáо, несмó од исту рáсу ја и ти; ја 
сам сáмо дебéл! Суково. О, изедéм те злáтнога с нóђете 
пáтравете, свáте! – Пáтрав, не – пáтрав, тија сам, и сват сам 
ти! Брлог). Прија опомиње пријатеља, који се, шалећи се, 

                                                             
5 Р и Л, када су акцентовани, болдирани су. 
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размеће снагом (На прéкрат тражил Крáљевић Мáрко зéмљу да 
подигне, свáте. Ви сте трéбе, друговáли?! – Па и друговáли смо. 
Ја сам од њéга научил голéм јунáк да стáнем! Станичење), а 
друга свога свáта на дел, који се јуначи у пићу (Чек мáлко да 
пинем, мож да постáнем прéседник óпштине. Онó су са при мéне 
и чáшата и зáконити! – Ама, ти си често, свáте, прéседник! 
Брлог. Прасéто грди ли, свáо, на астáлат? – Мóре, ти че да 
пóчнеш да грдиш, свáте, сáмо да испијеш још једнý – две! Барје 
Чифлик). 

Пиће охрабри невеште, и неостварене, и насилне особе 
(Отвори чеп на бачви и видећеш шта има у њој. Бугарска 
пословица), па почну да понижавају присутне изразито грубим 
шалама (Вóлим те, вóлим, свáте, па те волéнце óкам. Рсовци. 
Млóго сам те, свáте, ýбаво слушáла и све сам те ýбаво разбрáла! 
– Текьв сам ја, свáо, најпáметан у селó! – Са видим да је текá, а 
до са сам мислила да си нáјпаметан ка си на појáту сас óвце и 
магáришта! Рсовци. Де свáо, ýзни си од мóзакат, да ти дóјде 
пáмет! – Па ти, свáте, трéбе да си јел млóго мóзак од свиње па 
затóва не знáјеш којé за кудé је! Обреновац. Не узиме, свáте, 
тóва парчé. Тóва је свињско мéсо, а свињá у гóвна гáзи! – Дóбро, 
че ýзнем јарéћо, њéга познáвам, нéма лој, а тóва парчé че 
остáвим за тéбе, ти, трéбе, теквó мéсо нáјвише да вóлиш?! 
Присјан. Каквó рабóтиш, свáте? – Брóјим пáре, свáо, све голéме 
жлтице! – Ама,  да несý, свáте, оди онéја што растý у кóсу? 
Суково. Ти си, свáте, будалéс, али си ýбав. Немóј да се сећирáваш 
што се текá тревило. Дизај глáву гóре и ћýти, да сви виде да си 
ýбав, да не примéте да си будáла! – Ти ме цýцаш, а ја умéјем и да 
те напцýјем, áко си ми свáа! Чиниглавци. Кудé си, свáо, 
полетéла како да те је јýрнула понадвóрица? –Реклá би ти ýбаво, 
свáте, ама је бóље да си прећутим, да се види да сам и сьг 
попамéтна од тéбе! Држина). 

Крај свадбеног гошћења је готово увек трагично – смешан, 
дијалози прелазе у монологе: има пијаних који се исповедају, и 
пијаних који плачу над неоствареним животима и љубавима 
(Напили се па се овикују сас свáтатога! – Е, тéшће су пијáне 
слзе, свáо! Војнеговац), и насилника који вичу, и посвађаних 
брачних парова због шала, гледања и љубљења са другом 
страном. Та трагично - смешна страна свадбе (Свáдба без саир не 
мóже. Петровац) касније се данима, па и годинама, препричава 
као важан догађај у животима учесника, много чешће него 
одмерени и весели почетак. 
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Опсцене шале на свадби међу  

домаћинским паровима двеју родбина 
 
Најчешће шале уз свадбену трпезу алудирају на полну 

жељу између различитих полова двеју родбина. То је необично 
јер се у свим другим ситуацијама такве алузије сматрају дрским, 
срамним и недомаћинским, поготову када их јавно изричу 
старији парови, носиоци целокупног система вредности који не 
допушта управо такве алузије у свим другим приликама. Једино 
им у овој прилици обичај допушта да своју неиспуњеност на 
љубавном плану, макар вербално, надокнаде. 

Свекар и прија, мајка девојке, љубе се по обављеној 
просидби: Ка смо задáли реч, рéко свáи: - Ја те, свáо, за овýј 
целивку двáјес и чéтри гóдине чéкам! А онá ми óдговори: - Па и ја 
сам тóлко чекáла, свáте! Паклештица. Наилазе гости са 
невестине стране и љубе се са гостима са младожењине стране: 
Глéде мен да не прескáчаш, свáо, с целивáњето! Суково. Ако су 
ти, свáо, рýће мьшкаве па не мож да се рукýјемо, ýста несý па се 
мож целивамо. Чиниглавци. Изљубила се са лепим пријатељем, 
сва је радосна, заборавља на стид, мужа и присутне, па каже: Ако 
ме је исцеливáл, бар је ýбав муж и мож сáмо да ми завидите! 
Темска. Пријатељ се разиграо па виче свирачима: Свири да 
играмо óпа-ла! Од милине човéк да лéгне да ýмре! А прија 
одговара: - Немóј, свáте, да мреш, нéма да има каквó да глéдам, 
ја сам удовица женá! Пирот. Настављају се даље све смелије 
шале између прија и пријатеља: Ја кóлко ýбави сватнина?! – 
Што не поглéдаш, свáо, на мóјуту стрáну да видиш кóлко сам ја 
ýбав óдалек? – Áма, свáте, ја на тóва ýво што је од твóјуту 
стрáну, не видим! Присјан. Тéтко Јовáнће, мóра да си билá 
манита те си узéла тетина?! – Мóре, манита несьм билá, нéго 
он тьг бéше млóго убав, па сам се загледáла у убавило! Засковци. 
Мáлечку женý не узимај; женý че имаш, ама бáбу нéма да имаш! 
– Мóјата женá че порастé још, па че си имам, свáо, и бáбу 
ýбаву! Станичење. Полупијан пријатељ старијих година 
довикује врло лепој прији са другог краја трпезе: До кадá че си, 
бре, ýбава, сáмо зéвамо у тéбе?! Гóдине минýше, ми још зéвамо у 
тéбе! А она горда, ћути. Костур. Друга задиркује пријатеља како 
би похвалио њену лепоту: Што си се тóлко уцьклил у мéне? – 
Несьм ја крив што си ти ýбава па ми очити сáмо у тéбе глéдају! 
Војнеговац. Има шала и на рачун пијаних жена: Рáда се прéвари 
да се напије, па че њу мýжат буде ýбав ко лýтка! – Па да пијемо 
и ја и ти, да се разубáвимо?! – А, не мóгу више, свáте, ја сам си 
ýбава од мáлечко и без пијење! Рсовци. Задиркују некога ко се не 
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шали: Он не види оди трéпћете свáуту!- Онá и не трáжи да ђу 
види, пóвише вој мило ја да ђу глéдам! Држина. Жена задиркује 
свога мужа који је ућутао: Мáмо, каквó че ми речéш, овýј лýтку 
ако изгýбим, више нéма да нáјдем  добрóга мýжа?! Текá рéко на 
мáјћу ми и онá ми óдобри те га узó, те га тури у ред! – Е, тьг да 
си мéне познавáла, мен би , свáо, узéла, не би теквý големý грéшку 
направила! Сиња Глава. Прији, на рачун пријатеља, њенога 
мужа: Лéле, каквóга си смóтанога мýжа узéла! Кýде си гледáла?- 
Па тьг несьм тéбе знáла, теб би узéла! Стањанце. Што си га 
узéла? – И ти би дошлá за њéга да те никој нéје тел! Темска. И 
на рачун туђе лепоте: Какó си, бре, свáте? Чини ми се лáни бéше 
пóмлад и пóубав?! – Целивај ме, свáо, ја че се пак расцьвтим! 
Држина. И дебљине: Вилданéста сам, ýбава сам! – Вилдáн-
бьчва, свáо! Држина. Он се бајаги размеће лепотом, а прија га 
урнисује: Убав сам, свáо. И у крпће да ме увијеш, пак че ме 
комшиће виде и че се заглéдају у мéне! – Имаш грóзне комшиће, 
онé несý ни заслужиле поголемó убавило! Суково. Омакне се и 
понека груба шала: Ти, свáо, ка се пооблечéш, пóчнеш на човéка 
да личиш! – А ти, свáте, и ка се млóго ýбаво облечéш, пак си на 
женý личиш! Држина. Он је хвали: Млóго лековито глéдаш, свáо. 
Ка ме поглéдаш, све ме бóлће мáну! А она не жели са њим да се 
шали, па му грубо одговара: Познáвам ја кој је лéњав па се прáви 
бóлан; ти си од тýја бóлку бóлан! Присјан. Он јој ставља до 
знања да има млађих и лепших: Не глéде, свáте, ý-земи, нéго 
глéде прáво у мéне, да видиш да сам нáјýбава! – За ýбаво си ýбава, 
ама ја по вóлим да глéдам пóмладете, оне ми не изглéдају ич 
грóзне! Пирот. Муж задиркује своју жену, а пријатељ је брани: 
Ако ми не вáља женáта, че ђу мéњам на пáнаџур! – А мóгу ли, 
свáте, ја да ђу кýпим? Држина. 

Пева се, игра, једе, пије, расте бука, попуштају опрез и 
уљудност и почињу грубље и отвореније опсцене шале: Боље да 
смо пријатељи нéго рóднине, да мож да се шáлимо! Калуђерево. 
Са је студенó, мóра гýсто да седимо, свáо! - Ама млóго га 
згустимо, свáте, сáмо што ти у скут несьм сéдла! Велика 
Лукања. Обрни се натáм, свáа у нéма; свáете у нéгде одвéдоше. 
Остáде, свáте, без свáу! – Ја испáдо нај ђавол; са мóже да у 
подвáли којá оче од вас, онá нéма да види. Засковци. Којá иде ýз-
вóду, онá је баксýз, а ти си се, свáо, ýз-воду оженила! – Нејé ме 
жал, узéла сам нáјýбавога човéка од сви вас који сте сéдли уз 
астáлат! Ћуштица. Она пецка пријатеља који је често одсутан 
због посла па оставља жену саму: Тов ти нéма никада да 
одýжиш. Ти си на тéрен, а он је туј стáлно при свáу! – Ако 
нешта примéтим, ја чу се при свáуту раздýжујем и па нéма да 
бýде лóше! Топли До. А он наводно сажаљева прију која стоји: 
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Де, сéдни, свáо, немóј с теквé злáтне ножице да стојиш. Немóј 
теквé злáтне ножице да мýчиш! Пирот. Дешава се да прија 
оштро упозори превише смелог пријатеља, па јој се он правда: 
Свáте, ти си млóго забраздил. Ама ка искáраш браздýту па се 
врнеш, тьг че орáтимо! – Свáо, па шáлимо се, ништа лóше несьм 
рекьл, заштó се нáљути?! Суково. Али, када нека друга прија 
направи сличну алузију, њен пријатељ одмах одговара и 
предлаже: Онó нáјблага чорбá од комарци, а кој да увáти тóлко 
комарци? – Áјде, свáо, с мен појди па низ рекýту по врбáцити да 
налóвимо комарци и да свáриш благу чорбý! Брлог. Пéкли су 
јáловицу, то нáма пријáје! – Е, кад би се нашлá још једнá 
јáловица, онáја из вáшу малý, билó би још пóдобро! Засковци. 
Прија хвали своју башту како би изазвала пријатеља, па ће он: Ти 
вóлиш градину па си све у градину, а и ја исто. Нéго што се ти и 
ја не ýзнемо, ýбаву би градину имáли и негувáли. Темска. Или 
приликом игре у колу: - Свáо Јовáнће, не залати ме, не мóгу од 
тебе да дишем! – Де, свáте, не плаши се. Нејé лóше да те 
продрма свáа да ти се леб приједé! Завој. Мóре, де поглéде мáлко 
и у мен, сват сам ти! – Че глéдам пóмладити; заштó да глéдам 
пóстарити?! Па ако си дýшу грéшим, да знам заштó ју грéшим. 
Црноклиште. И у истом смислу сви парови настављају шале које 
све слободније алудирају на сексуалност: Што се текá тревило, 
свáте, да се не мож нáјдемо? – Па до са се текá тревљáло, али 
мож се трéви и да се нéгде нáјдемо! Присјан. Млóго си, свáте, 
згýжван, па сажвáкан, па ко да су те крáве жвакáле! – Па нејé 
лóше да ме, свáо, мáлко понатиснеш да ме испéглаш! Суково. Јал 
је умрéл, јал че ýмре, а женá му млáда. Ја би у пóсле узéл, дóста 
че су ми две! – Немóј, свáте, твојá женá текá Бóга да мóли за 
тéбе?! Линово. 

А стари, у паровима или већ распарени, виде да им измиче 
живот па се кочопере припити: Ми смо с њéга стáри пријатељи, 
познáвамо се и у стáре дрéје! – А да сте без дрéје, да ли би се 
познáли, пријо? Лесковица. Мóре, алáлем га ја несьм прајил, на 
мен се нéје метнýло детéто, свáо? – А твóјата се па децá, 
свáте, све метнýла на мојéга мýжа, áко ђи нéје прајил! Славиња. 
Ка прáвиш децá, прави и уз лéсу, свáте, да бýду бистра, и да 
пијеш вóду да не бýду кмéкава! – А, тýја рáботу смо с бáбуту 
одáвна завршили! Добри До, Пирот. Ама, свáо, ја би ти  нéшта 
рекьл, ама нејé за у нáрод! – Море, мáни се оди тóва, свáте. 
Ударило те веч шар, остарéл си за теквý оратý! Војнеговац. Ја 
сам тија и тија, свáо! – Текьв ми јучéра побéже из грснице, 
свáте! Пољска Ржана. Почéл си да трклетýјеш, деда-Мирко, да 
кáжем сват-Мирко! – Годинéте ме још поткáрују, свáо! 
Копривштица. Кад ја свирим, тьгај игрáње! – Мóре, мен се 
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чини, свáте, да си ти досвирил! Гостуша.Још се несмó скарáли, 
сéдни си до њéга! – Какó да сéднем, кадá је по пијáн од мéне? 
Мож ме обрýка пред мужа! Покровеник. 

 
  

Закључак 
 
Свадба обавезује старије учеснике на што смелије шале 

између двеју родбина, и уз свадбену трпезу се користе све врсте 
шала од достојанствених до најгрубљих, најчешће опсцене. 
Разлог није само у древном обичају, који се ослања на магију 
речи и на њен утицај на плодност брака, већ и у изразито 
патријархалној култури у којој родитељи бирају супружнике 
својим синовима и кћерима. Та ускраћеност у љубави између 
полова врло је висока, па оба пола доживљавају свадбу као 
прилику да ту ускраћеност, макар вербално и макар прекасно, 
надокнаде. Макар на кратко, сви они постану, посредством шале, 
оно што су желели да буду. 

По својој природи шала је много више индивидуална него 
што су то стајаће речи и носи обележје и личности и саме 
ситуације у којој је настала. Богата трпеза, много драгих и 
познатих лица и много непознатих и занимљивих личности, и 
неочекиваних обрта, као и слобода коју допушта обичај, све су то 
јаки подстицаји за радост, дружење, размену досетки и 
симпатија, па је свадбена трпеза инспиративнија од других 
прилика за успешне шале. Нажалост, и за најгрубље шале 
пијаних, неостварених и насилних особа. Свакој успелој шали 
свадбена трпеза обезбеђује врло бројну публику, која је касније 
преноси другима и уноси је у традицију. 
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ХУМОР, СРЕДСТВА И НАЧИНИ САОПШТАВАЊА 
 
 

Хумор је духовно стање народа и нације, храна и лек за 
човекову душу од негативног набоја; а база за стварање хумора 
су људске особине, понашање, обичаји и околности. Састоји се из 
два чиниоца: даваоца и конзумента, што могу бити јединке или 
групе. 

Да би се хумор разумео, конзументи морају познавати 
језик на коме се саопштава, околности под којима је настао и 
време настајања. У противном неће разумети информацију, тј. 
хумор, који хумориста гестовно или вербално емитује. Пошто је 
хумор неопходан, он се ствара и емитује скоро у сваком 
насељеном месту. У селима га стварају  људи веселог духа који 
су радо виђени у сеоским продавницама, на свадбама, седељкама, 
мобама. Оваквих људи има на градским улицама, трговима , 
пијацама, у фабрикама, установама. Осим тога, у градовима 
постоје хумористичка удружења, позоришта, биоскопи, где могу 
да се забаве, а крајем двадесетог века појавила се телевизија. 

Постоје хумористичке приче које су сковане из сваког 
сеоског и градског занимања. О ратарима, сточарима,  поповима, 
полицајцима, докторима, медицинским сестрама, учитељицама, 
секретарицама итд. Свако занимање има подлогу за стварање 
хумора, јер (не)сналажење појединаца у свом занимању 
производи хумор. 

Елементи за стварање и средства за преношење 
информације зване хумор прате токове цивилизације. Некада је 
хумор стваран и емитован на уском простору, чуван и преношен с 
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колена на колено попут народних песама и предања - од уста до 
уста. Касније су улогу забављача преузеле путујуће циркуске 
трупе и путујућа позоришта која су преносила хумор од места до 
места, али је усмени хумор остао и даље да живи. Затим се 
формирају стална позоришта која су редовно увесељавала народ. 
Појавом писма, усмени хумор је почео да се бележи и тако се 
преносио до конзумената, који су хумор, осим непосредног 
доживљавања, могли доживети и читањем, у себи стварајући 
слику, боју, време и место догађаја информације, односно 
хумора. Крајем прошлог века телевизија узима примат над 
осталим средствима за преношење хумора. 

У пиротском крају реч хумор не постоји. Али ако је хумор 
исто што и: „шољћа“, шала, заје......., „намештање“, „садење“, 
„поклапање“, „заносење“, „замлачување“, „комендија“, има га 
више него довољно. Код нас се не каже џаба: „свака реч има 
дршку, поклапало". А да се ствара хумор (шољћа), на наш рачун 
о штедљивости (наравно неоправдано - ми смо само практични), 
и то стоји. Да то није тако, не би ни било вица о старом 
Пироћанцу, који је, враћајући се из Ниша, вадио карту на свакој 
аутобуској станици, да би му у случају да у међувремену умре, 
остао у џепу неки динар. Нити би отац грдио сина који је трчао 
пругом иза путничке композиције зато што није трчао иза 
аутобуса да би уштедео више. 

Хумора има у пиротском крају на претек. А да је тако, 
потврђује постојање хумористичког друштва „Збирут'к“, 
бесмртног „Мијалка Расничког“, који, иако у позним годинама, 
прати сва догађања у граду, околини, али и шире, и сваке суботе 
на њему својствен начин виђења саопштава Пироћанцима. 

Некада, али и данас, у још живим селима, сеоске 
продавнице у вечерњим часовима су праве позорнице. Било је 
хумора на седељкама, мобама, свадбама. Пироћанац је у стању да 
из сваке професије, занимања, извуче материјал за хумор – шалу. 
Пиротски хумор траје, он се памти, препричава, али и записује. 

Испричане су и записане многе приче са дозом хумора о 
таштама, зетовима, снахама, свекрвама. О догађајима у пољу, 
воденицама, на прелима... 

Пироћанац је у стању да у највећој муци ствара хумор. Па 
је било тако и 1999. године када су НАТО бомбардери неколико 
месеци летели над Пиротом, а нису бацили ни једну бомбу, а за 
то време по склоништима и подрумима у „ишчекивању“ бомби 
Пироћанци су стварали хумор. Из тог времена су поникле многе 
шале и вицеви, а један од њих је био „'ајде бомбардујте и нас, и 
ми смо Срби!“ 
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Кад Пироћанац некога зај... (направи му хумор – шалу, 
заје...), може одмах да га осети, али и касније, тек кад стигне до 
Београда и даље. Наш хумор се прави на доброј основи и зато 
траје. 

Шала за Пироћанца је исто што и живот, ваздух, вода и 
хлеб. Било је тешких времена када није било довољно хлеба, али 
шале је увек било довољно. 

Има доста хумора на рачун лењих жена, као што је  о оној 
која је тобоже мртвом мужу уместо готове одеће пређу основала 
између прстију на рукама и ногама, и у болу што није успела то 
да уради, жена „плачући“ мужу рекла: „Леле, мужу, леле, напраји 
те на тамбуру!“ 

Или о сиромаштву, где су синови  да би опремили 
сиромашног оца за онај свет, скидали са себе делове одеће и 
обуће да би оденули и обули покојног оца, и на крају кроз плач 
му рекли: „Леле, тате, ми те спремимо како за олимпијаду!“ 

А да ли има сатире? Има , само се то код нас зове: 
оговарање, шега, „оратим ти, черко, сечај се, снао“ – као што је 
једна свекрва говорила својој снахи: „Море ти, снао, најде добре, 
него куде ли гледа мојта ала“; „Кум неје ала да изеде цело јајце“; 
„Кад си појдете, угасете сијалицуту“. 
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ХУМОР У ПИРОТСКОМ КРАЈУ 
 
 

Током пола века мога живљења на овим просторима, као 
рођени Пироћанац и локал-патриота, не стидећи се својих 
предака чији се гробови налазе на Мајином крсту, поврх села 
Раснице, на Церу, Кајмакчалану, или су расути у беспућу 
албанских планина и у дубинама Јонског мора, у вечитом 
трагању за недокучивим смислом постојања, пронашао сам утеху 
у шали и хумору и на тај начин пркосим вечном ништавилу које 
долази на крају свачијег живота. 

Још као дечак имао сам среће да се сусретнем са људима 
из различитих средина, различитог образовања и морала. 
Слушајући њихове досетке и начин на који се шале, све сам то 
упијао у себе и памтио, тако да сада, као аутор рубрике „Мијалко 
Раснички“, пуно тога користим у мојим текстовима. Деда и баба, 
доселивши се у Пирот из села Раснице још за време владавине 
краља Александра Карађорђевића, сачували су свој сеоски 
менталитет и начин битисања. Упамтио сам да су у тим касним 
шездесетим годинама (с обзиром да сам рођен 20. јануара 1961. 
на дан Светог Јована) као чести гости у нашој кући у Улици 
Момчила Милутиновића број 30, у непосредној близини 
„Мечкиног сокака“, боравили бројни рођаци из Раснице, Сукова, 
Чиниглаваца, Држине, Беровице, Крупца, Пољске Ржане, па чак и 
из Камбелеваца у Лужници, одакле је родом очух мога деде. 
Отац, који је рођен у Пироту, иначе глумац-аматер, најпре у 
Нишком, а касније и у пиротском Народном позоришту, и сам 
ведрога духа, преко сваке мере дружељубив, водио је шездесетих 
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година интензиван боемски живот тако да сам упознао све 
ондашње боеме, келнере, уметнике, глумце, фијакеристе, 
професоре и свештенике, али и „даме“ које су водиле распусни 
живот на опште одушевљење напред наведене мушке популације 
и на општу саблазан патријархално васпитаних пиротских 
домаћица.  

И сви су они, седећи за кафанским столом испред 
„Национала“, „Србије“ или у некој од многобројних кафана у 
Старом корзоу, „Грозду“, „Експресу“, „Радничком“ или у 
„Винском подруму“ подозриво и са висине гледали на 
придошлице из села (нарочито из оних планинских) и 
нештедимице збијали шале на њихов рачун. А тај њихов хумор 
био је подругљив, пун жаока и на граници вулгарности. (Сетимо 
се само неког од многобројних вицева о Завојцима.) Такав је и 
данас, мада у далеко блажој форми. Она подела на староседеоце и 
придошлице, на „граџање“ и на „сељаци“, па и сама подела међу 
сеоским становништвом на „Височање“ и на „Пољци“, постојаће 
још дуго, све док се становништво биолошки не измеша и не 
стопи у једну социјалну и етничку целину. Али немојте мислити 
да су досељеници са села седели скрштених руку и трпели 
поругу. После почетне збуњености у новој средини, узвраћали су 
истом мером. 

Основна карактеристика пиротског хумора оличеног у 
вицевима, без обзира из које социјалне скупине потиче, јесте да је 
двосмислен, пун поруга, у крајњој линији граничи се са 
скептицизмом, а често настаје из пуке зависти према нечијем 
успеху. Уосталом, то је особеност словенског живља источно од 
Велике и Јужне Мораве. Међутим, оно што нико не може порећи, 
Пироћанац је оштроуман, проницљив и надасве прецизан не само 
у безазленој шали, већ и онда када се некоме или нечему 
подсмева. Примера ради, кафана „Грозд“, која се налазила у 
Старом  корзоу, отприлике на месту садашње фонтане, у жаргону 
је прозвана „Код развода брака“, а све због састава њених гостију. 
Наиме, у њој су се окупљали искључиво мушкарци са маргине 
друштвених збивања. И то они слабог карактера и потонулих 
судбина, огрезли у алкохолизму. 

Но, пиротски хумор има и ону ведрију страну. Вицеви 
нашег поднебља имају и еротски набој, а хероине ових 
умотворина су свастике, таште, кумице, комшинице, уображене 
градске госпође, попадије и попове кћери. Када помињем ове две 
последње, мораћу да појасним. 

Уз дужно поштовање већини свештеника који смерно и 
часно обављају своје дужности на продуховљењу наших душа, 
нажалост, допало се некоме или не, сушта је истина да је било и 
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оних који су у прошлости својим развратним животом, 
грамзивошћу, лицемерјем и непоштовањем поста окаљали 
Христово учење и иритирали народног ствараоца, који се бранио 
вицевима и причама у којима је поп увек насамарен од стране 
довитљивог момка, а женски део његове породице сексуално 
искоришћен. А ту је и незаобилазни црквени послужитељ, 
популарни „клисар“, тај, како рече господин Момчило Антић, 
својеврсни Санчо Панса нашег поднебља. И он је у вицевима и 
шаљивим причама увек приказан као лукав, препреден и 
оштроуман, за разлику од свог „послодавца“ кога у међусобном 
препуцавању увек надмудри и за себе извуче неку корист. 

Свастике су чести ликови у еротским пошалицама 
југоисточне Србије. Наш велики комедиограф Бранислав Нушић 
је рекао да је „сваст права сласт“, а међу становништвом 
руралног подручја средњег Понишавља често се чује изрека: 
„Свастика си је половин' твоја!“ или „Свастиће, само да знајеш, 
јед'н бут си је мој!“ 

Ни кумице нису запостављене у умотворинама овакве 
врсте. Оно што је интересантно у шаљивим причама о кумицама 
јесте да су оне приказане као наивне и лаковерне, што у одсуству 
њеног мужа кум, који је по устаљеном клишеу увек препреден и 
лукав, вешто користи и са лакоћом долази до њене женствености. 

Неретко, јунаци народних хуморески су ловци и њихови 
помагачи - керови, а поготову ловчева жена која је најчешће 
насликана као прељубница. Није тешко објаснити овај феномен. 
Наиме, за правог домаћина бављење ловом и риболовом 
представља губљење времена и међу њима је устаљено мишљење 
да се овим „послом“ баве само нерадници и дангубе и због тога 
им се ругају. Ову тврдњу могу да докажем чињеницом да међу 
правим Нишорцима, који важе за добре пољопривреднике и 
одличне сточаре, нема ни једног ловца. Али зато, на пример, у 
Чиниглавцима има их преко педесет. То не значи да 
Чиниглавчани нису добри домаћини, већ да је њихов менталитет 
сасвим другачији. Не каже се џаба: „Село до село – различити 
обичаји!“ Да ми се неко не би наљутио, овде ћу истаћи да сам и ја 
пасионирани ловац и да се не љутим када ми неко сервира виц о 
насамареном ловцу. 

У Пироту популарни су и вицеви у којима главну улогу 
имају и популарни „милицајци“. Зашто је то тако? Као што рече 
Булгаков у свом роману „Мајстор и Маргарита“ да свака власт 
угњетава слободу човека, а у природи нашег „малог“ човека је да 
увек када је то могуће, изврда закон и да нешто промува испод 
жита. „Милицајац“ је тај који му као представник власти засмета 
у његовом науму. Зато су чувари реда, не само у пиротском крају, 
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већ и на читавом Балкану, у пошалицама представљени као 
притупасти, наивни, необразовани, за разлику од поштара који 
одишу интелигенцијом и лукавошћу. 

Имајући у виду све ово о чему сам напред писао, када сам 
пре четири године преузео неговање рубрике „Мијалко 
Раснички“ у СЛОБОДИ, одлучио сам да деда Мијалков лик 
драстично изменим, или боље рећи да га описменим. Мијалко из 
шездесетих година протеклог столећа или онај на крају 
двадесетог века и овај мој, на почетку новог миленијума, нису 
више исти. Верује се да је Мијалко Раснички измишљен лик 
настао на народној изреци „замлачује се како Мијалко из 
Расницу“, и да је само параван иза кога су се крили аутори, 
критичари поступака људи на власти  у време социјализма и 
партијског једноумља. Међутим, не бих се сложио са оваквом 
констатацијом. На основу казивања мога деде Јована (1906 - 
1975) и његовог брата Бранка (1910 – 1994), који су Расничани по 
рођењу, такав Мијалко је на размеђи деветнаестог и двадесетог 
века стварно постојао. Изнедрила га је фамилија „Недокољини“, 
и у сећању им је остао као спадало и шаљивџија чија је сама 
појава изазивала смех, па и сама изрека „зацепује се како Мијалко 
из Расницу“ није настала случајно. Овакву врсту комичних људи 
подробније је описао, у својој студији, господин Драгољуб 
Златковић, неуморни истраживач традиционалне културе народа 
Југоисточне Србије. 

Како је мој чукундеда Мијалко Терјаков (1854 – 1924) био 
савременик поменутог Мијалка Недокољиног, због презимена 
које по њему носим, због склоности ка књижевном стваралаштву 
и још због којечега, почетком 2006. године почео сам са писањем 
доживљаја овог јунака. Као што је многима познато, Мијалко 
већине претходних аутора представљен је као „тврд сељак“, који 
у град долази ретко, само о вашару, код лекара или судије, који 
закера, критикује, оштроуман је, али је и једва писмен и потпуно 
асексуалан. У мојим текстовима Мијалко је писмен, и поред тога 
што прати политичка збивања, посећује сеоску библиотеку, чита 
Нушића, Домановића, Сремца, Глишића, па чак и  Хемингвеја, 
гледа филмове и драме на телевизији, оскудно одевене фолк-
певачице, није баш тако стар и заинтересован је за супротни пол. 
Често долази у град са својим пајташима где посећује изложбе 
слика у Галерији и Музеју, гледа позоришне представе и 
концерте, (на пример Здравка Чолића), чест је гост на свечаној 
академији поводом ослобођења нашег града од Турака и са 
градоначелником, директорима и другим личностима из јавног 
живота је на „ти“. За разлику од својих славних претходника увео 
сам сталне ликове у ову рубрику. Као својеврстан пандан овом  
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„описмењеном“ Мијалку ту је деда Ваца, његов двадесетак 
година старији стриц, неписмен, наглув и комичан. Ту је и 
препредена испичутура, поштар Нацко, затим умишљена 
величина, општински писар Панта, поп Сента, попадија Љубинка, 
баба Сева, баба Џурка и Ковиљка, млада и раскалашна удовица 
која све мушке становнике села врти око малог прста. Сви ови 
ликови су измишљени. Поред њих увео сам и неколико ликова из 
стварног живота: Најден и Бане Терјаков, Буба Балија, Мија 
Комендија, Станко Недокољин... А ту су и стварне и измишљене 
личности из града које из приче у причу непрестано смењују 
једна другу. Половина ових приповедања је „голицљива“, 
прожета еротиком и у потпуном складу са народним хумором 
овог краја. На почетку ми је замерено због тога. Текстови су ми 
скраћивани. Чак сам добио и прекор од ондашње уреднице у 
стилу: „Зар се нисмо договорили да у Мијалку нема 
швалерације?“ Међутим, убрзо су схватили да се на овом свету 
све врти око еротике и сексуалности и да се најбоља комика 
гради баш на томе. 

Претходни аутори и старији читаоци замерају ми да у 
мојим текстовима има много књижевних речи и да одступам од 
основног циља рубрике, а то је очување изворног пиротског 
говора. Питам се, колико ће млади нараштаји разумети онај 
архаични тврди пиротски дијалекат, којим се, можда, још говори 
у старопланинским забитима. Један од ранијих аутора, који је 
међу првима позитивно оценио мој рад, јесте  господин Томислав 
Панајотовић, рекавши: „Док смо ми седамдесетих и осамдесетих 
година форсирали онај изворни, архаични пиротски говор, момак 
који сада пише рубрику „Мијалко Раснички“ своја казивања 
базира на комици и гегу и то ради веома добро!“ Ја му 
захваљујем на оваквој похвали. 

А сада бих ово моје казивање поткрепио једном добром 
причом коју сам написао у потпуном складу са хумором који се 
негује на овим просторима. 

 
НА СВАСТИКУ ОРЕЈАТ ЧЕ ОСТАНЕ  НЕ'БУВАН 
  
Здраво мили моји 
  
Там'н обувамо ореси, а оно дојде и гроздобер. Еј, да ви 

кажем: гроздоберат неје опасан како бувањето. Јордан Прдибука 
из Завојско насеље овуј' годину нема да бере грозје. Ене га при 
Сашу Лулу на ортопедију, загипсан како кип. Бувал ореј у 
Чујпет'л па се ом'кне са све моткуту. Него, да ви прекажем 
редома. 



180                                                  Јован Мијалковић 

Дојде јесен, времето поче да се мења, небото како детиње 
дупе, нема – нема па примоча, а мене поче да жига левото раме. 
Масира се сас првак, врзува трице – ништа не помага. Накрај седо 
на аутобусат па отидо при Сашу Лулу да му се ожалим. А 
чекаоницата плна: кој болан, кој утепан, кој недотепан... Чудило! 
Како и сваку годину у бување ореси. 

Там'н што ме прозва сестрата и саде што улезо, тиће овија 
сас санитет докараше Јордана. Јед'н оди болничарити унесе га на 
кркачу. Гњаса га како да је заметнул џак кромпире. Јордан устрза 
оди болће како магаре у косидбу, а по њега улезе једна убава 
женица у најбоље године и вика. Слза слзу стиза. 

- Бате, бате, ја ти казува, ка' се качиш, да пазиш на 
расцепотинуту. Не виде ли колко је зинула? 

- Чеке, бре, жено, пол'ка. Каква расцепотина? Кажи 
какво је било. И каква си му ти? – смирује ђу доктурат. 

- Ја сам му свастика. Мој Мита је у Русију на терен, не 
може да заврши работу, а ја подокну бата Јордана да се поткачи... 

- Куде, бре, да се поткачи? – питује ђу Саша Лула и 
усмивкује се како лисич'к. 

- Ма, доктуре, само да видиш, орејат ми је узрел па се 
распукал, зинул како таквојајте, тражи бување. Разбра ли ти 
какво ти реко? Човекат ми га нема, а ја подокну бата Јордана да 
ми га обува. Немам кога, он ми је најблиза. Он издиже моткуту и 
поче да млати сас њу... и ете какво се направи. Како са` на сека 
Јулу на очи да излезнем? 

- Ма, жено, не рече ми ништа каква је таја расцепотина? 
– гадичка ђу доктурат. 

- Е, каква? Орејат га има преко сто године. Садил га је 
јоште покојни деда Каламбоћија у турско доба. Тројица су се на 
њега до са' обесили, ако рачунамо и баба Цану. Њу стурише 
недобесену. Остаде жива. Додуше остаде малкачко кривошијеста, 
али од тегај па све док ђу не прибра деда Тривун, бегаше оди 
конопче како оди смока. 

- Чујеш ли ти, жено! Господин доктур те не питује ни за 
деда Тривуна, ни за деда Каламбоћију, ни кој се бесил на орејат... 
Питује те у какву расцепотину урипи овија кукумавац! – рипну се 
ја. 

- Па това и очу да ви кажем. Орејат је млого стар. 
Најдебелата гранка му је затрулела и расцепила се. На бата 
Јордана се у расцепотинуту заглави оп'накат. Он посецну појако и 
омакну се. Гњасну на једну ђижу, до саму мене, и строши си 
гузицуту. Ја се бео навела да збирам ореси. Ћути, ели ме не 
ујаши! 
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Господин Саша се суздржава да се не насмеје, сестрата 
стиска уста да се не заребече, а ја, греј – не греј, поче да се 
шољћам: 

- Море, невесто, гледам те, каква си задржна, боље да те 
је твој бата Јордан ујашил. Очу да кажем, не би се утепал. А са' и 
на тебе и на сека Јулу оресити че остану небувани. Бар за некоје 
време док Јордан не оздравеје или ако си на време не најдете 
човека за туја работу. 

А она, јадна, че ми одговори: 
- Ма, онаџујем се да че Мита поскоро да дојде из Русију. 

При њи рано завача снег. Он че заврши туја работу. 
И какво да ви кажем!? На Јордана Прдибуку загипсаше 

тртицуту, мене преписаше диклофенак, а свастика си отиде у 
Извор. А вас ако не мрзи, обувајте њој орејат. Распукал њој се 
како зрела диња на ћишну годину. Греота је да пропада. 

 
Млого ви се поздравља деда Мијалко из Расницу. 

 



                                                                 
 

 
Пиротски зборник, 2011, бр. 35-36 
 
 
 
 
Витомир Живковић 
 
  

 
 

МИЈАЛКО РАСНИЧКИ, С. Р. 
 
 

СЛОБОДА је од маја 1953. године увела рубрику: 
ХУМОР. Маја следеће (1954) појавио се први МИЈАЛКО 
РАСНИЧКИ, с.р. Главни и одговорни уредник био је Миле 
Видановић, инж. (касније доктор наука). 

Творац Мијалка је био Никола Петровић Ушак, 
дугогодишњи истражни судија Окружног суда у Пироту. Поред 
главног уредника и Николе, „рађању“ Мијалка припомогли су и 
Мирослав Пауновић Паун и Витомир Живковић. 

Од свих само је Паун био рођени Пироћанац. Миле је по 
оцу из Трњане, а по мајци из Крупца, Никола је из Брлога, а 
Витомир из Крупца. Отуда се поставља питање зашто Мијалко и 
још Раснички? 

Није ми познато откуда, али се у народу у то време 
говорило: „Зацепује се (зацепује се или замлачује се) како 
Мијалко изи Расницу“ – кад неко поставља неумесна или 
заборљива, провокативна питања. Чуло се и: „Тија гони Мијалка“ 
– за човека који стално нешто ишчачкује. 

Текстописац првог Мијалка био је његов стваралац - 
Никола Ушак. Он је и измислио оно: с.р. – што ће рећи 
својеручно, али и мото под којим се јавља Мијалко, тако да је и 
свако наредно писмо почињало: „Ја че се зацепујем па че ви 
питујем“ или „Ја че се зацепујем па че ви казујем“. Тиме је 
Никола изабрао мимикрију као одбрану од напада оних који се 
осете погођеним па затраже партијску или другу одговорност за 
чланкописца и Редакцију. 



184                                                 Витомир Живковић 

Са краћим прекидима, рубрика МИЈАЛКО РАСНИЧКИ 
трајала је све до 1994. године када је требало да прослави 40 
година, а Слобода 50 година – у јубиларном издању листа о 
МИЈАЛКУ ни речи, осим што га је једном реченицом хтео да 
спомене један од ранијих главних уредника (Томислав 
Панајотовић), али је штампарском грешком уместо Мијалко 
испало МИДАЛКО. 

Витомир Живковић је аутор другог прилога Мијалка 
Расничког. А онда су следили прилози за које не знам ауторе, али 
верујем да су били Николини и Милетови, па моји и тако 
наизменично, док њих обојица нису отпочели да ме зову и 
унапред најављују да од мене траже текст за следећи број. Веома 
често ме звао и контактирао са мном Паун. Чак се дешавало да 
сам добијао податке и идеју о чему треба да пишем. Наводно сам 
најбоље писао на пиротском, а мени се чинило да им је моја 
војничка униформа била ипак некакав заштитни знак. 

До године 1967. преко или око 70% свих написа за ову 
рубрику су моји: писао сам као војно лице, као директор школе у 
Крупцу, потпредседник  општине Суково и секретар Комитета, 
као секретар и потпредседник ССРН општине Пирот, као 
потпредседник општине Пирот, као директор за увоз и извоз у 
пиротском „Ангропромету“. А по занимању сам учитељ, па 
политиколог и спољнотрговински радник са посебним 
овлашћењима и положеним стручним испитом за рад у земљи и 
иностранству.  

Дакле, осим Николе Ушка и Милета Видановића и мене, 
за ово време су објављени и прилози следећих аутора: Душка 
Панића – који је био и главни и одговорни уредник листа у 
једном периоду времена. Новинари листа СЛОБОДА: Мија 
Дрнда, Мија Маслар и Љубиша Пиштољ. Затим, Мића 
Стојановић, професор Филозофског факултета у Нишу, Радован 
Живковић, магистар књижевности, Правдољуб Николић, 
магистар књижевности, Божидар Живић, Синиша Стаменовић, 
новинари Слободе, Томислав Панајотовић, публициста, 
председник СО Пирот, народни посланик. Повремено са 
прилозима јављали су се: Миле Поповић, магистар географије, 
Новица Живковић, професор књижевности,  и Власта Живковић 
Баџа. 

У периоду од 1968. године главни, а често и једини 
носилац активности на рубрици МИЈАЛКО ВАМ ПИШЕ је 
Томислав Панајотовић. Уз њега се повремено јављају Радивоје 
Лола Џунић и Јован Андоновић. 

Ја сам од 1967. био политички неподобан и било је 
забрањено да се моје име појављује (нарочито док је Јован Манић 
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био главни), а касније и из разлога што сам радио ван Пирота (у 
Нишу и Софији). Тома Панајотовић је обогатио рубрику тиме 
што више није писао Мијалко у своје име, већ су Мијалку почели 
да „пишу“ његови „исписници“ и пријатељи. 

По одласку у пензију (крајем 1987. године) покушавао сам 
да поново сарађујем, али је ранији „зид осуде“ још стајао и тек 
када је Томислав Панајотовић преузео дужност главног и 
одговорног уредника, мени су врата била поново отворена. Убрзо 
је Тома препустио рубрику искључиво мени, па су сви прилози 
последњих година, такорећи до Томиног одласка с те дужности, 
били моји. Када се све сабере, испаде да сам за свих 40 година 
(1954 - 1994) ја аутор најмање 35% свих објављених прилога у 
рубрици МИЈАЛКО РАСНИЧКИ НАМ ПИШЕ.  

За ових 40 година Мијалко је преболео све дечје болести: 
било је захтева за забраном; било је налога да се „описмени и не 
квари чистоћу на српски језик“. И поред свега, постао је имиџ 
листа. Људи су куповали Слободу због Мијалка. Његове стреле 
нису наносиле бол, већ су изазивале освежавајући осмех и 
подсмех. Чак се на јавним скуповима, а и у приватном животу 
могло чути: 

- Това Мијалко требе да тури у Слободу. 
- Че те тури Мијалко на своје место. 
- Това је само да се јави на Мијалка да га он пропушти 

кроз решето. 
- Саде ако дочује Мијалко, не ђине ти „слика“ у 

Слободу. 
- Че те „наслика“ Мијалко, че стигне аб'р до њега.  
Толико је Мијалко био популаран да је деценију и више 

био присутан као рубрика на свим усменим новинама 
приређиваним у селима и радним колективима. 

Чика Душко Ћирић и Томислав Панајотовић искористили 
су ову околност и штампали прву, па другу књигу са насловом 
Мијалко Раснички вам прича са текстовима које нису пре тога 
објављивали у истој рубрици листа Слобода, што је наишло на 
велико одобравање и интересовање. 

Дакле, да резимирамо: 
1. Треба одати признање за оснивање ове рубрике 

Николи Петровићу Ушаку, Милету Видановићу, Мирославу 
Пауновићу и Витомиру Живковићу. Првој двојици и Витомиру и 
као писцима првих текстова. 

2. Признање треба одати Душану Панићу, који је 
омогућио другима, а и сам сарађивао, да се рубрика одржи и 
унапређује. 
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3. Посебно признање заслужује Тома Панајотовић као 
писац текстова, али још и више што је обогатио рубрику писмима 
Мијалку од стране исписника и читалаца и највише што се као 
главни уредник до краја изборио да рубрика задржи стечени 
углед.  

4. Признање треба одати Витомиру Живковићу као 
аутору са највише прилога и најдужим стажом. 

5. Признање треба одати и свима осталима који су за ову 
рубрику писали и прилози им објављени. 
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ТУРНИР ДУХОВИТОСТИ 
 
 

Турнир духовитости (у организацији „Политике експрес“ 
и Другог програма Радио Београда) покренут је 20. јуна 1977. 
године, окупљањем 16 хумористичких дружина широм Србије, 
под племенитим и одговорним геслом „смех на свој рачун“. 

На три турнира заредом, од 1977. до 1980. године, 
славодобитници су биле хумористичке екипе Власотинца, Велике 
Плане, Севојна. 

Овај својеврсни „смехотрес“ убрзо је прерастао у прави 
покрет духовитог надигравања, богатећи и учеснике и наше 
градове и села новим и традиционалним хумористичким 
садржајима. 

Већ после првог турнира на коме је изведено 18 програма, 
показало се да је вредност подухвата првенствено у томе што је 
помогао људима да о својим слабостима и о слабостима средина 
у којима живе говоре на самокритичан начин, али кроз смех, и да 
је за „смех на свој цех“ дорасло више од 300 извођача и 40 000 
гледалаца. 

После три турнира открило се да су они својеврсно 
чистилиште индивидуалног и колективног људског духа од 
успаваности, самозадовољства и многих заблуда. 

Уз неколико прекида, Турнир духовитости је обнављан, 
добијајући југословенску димензију. 

Последњи Турнир духовитости (под називом „Лига 
смеха“) одржан је на страницама „Политике експрес“ 1994. 
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године, а сценска завршница збила се у Трстенику наредне 
године. 

У писаном делу турнира, челну позицију „Лиге смеха“ 
освојила је дружина хумористичке радионице „Код кестена“ из 
Смедеревске Паланке. Изабрани текстови овог дела такмичења у 
коме је учествовало 16 екипа одштампани су исте године у књизи  
Смех на свој цех / издање „Експреса“. 

Следеће године победници у сценском извођењу постали 
су хумористи и глумци из Коњуха. 

На Турниру духовитости се открило колико смех може 
бити израз слободе духа и мера његове моћи, колико смех може 
да разликује разне привидности и илузије од реалности, као што 
се видела и истраживачка функција смеха у осветљавању истине 
и у разликовању истине од неистине, а видела се и лековита улога 
смеха у духовном здрављу уопште, као и моћ смеха да и себе 
може да прозре и да исмева. Јер иако смех кажњава туђе 
неприродности и девијације, и сам није поштеђен од својих 
девијација, због којих је често кажњаван супериорнијим смехом. 

С правом се може рећи да је Турнир духовитости, како по 
својој садржини, тако и по масовном учешћу публике, био 
својеврстан наставак пучког театра. Он је у себи сједињавао 
спонтаност уличног театра, и актуелност политичког театра, и 
истинитост документарног театра, и убојитост музичко – 
сатиричног театра, и језгровиту лепршавост кабареа, као и 
вредност осталих изражајних форми којима су се исказивали 
изворни и откривани савремени узаврели садржаји. Турнир је 
драгоцена карика између нашег традиционалног хумора и оног 
који настаје данас, јер га стварају данашњи људи у садашњем 
времену, у незадрживом стремљењу да постану будући људи у 
будућем времену. 

Први Турнир духовитости 1977. године одвијао се у два 
дела: представљањем на страницама „Политике експрес“, а други 
део је сценски наступ екипа такмичара, у једном месту, а затим 
реванш у месту противника. 

Први наступ пиротске екипе на страницама „Политике 
експрес“ десио се 16. августа, а противник је била екипа из 
Горњег Милановца. Екипа Пирота добила је 497 гласова, а за 
екипу из Горњег Милановца било је 100 купона мање. Тиме је 
екипа из Пирота добила у старту 30 поена. 

Сусрет Горњомилановчана на позорници са Пироћанцима 
десио се дана 23. септембра у старом Дому ЈНА са почетком у 20 
часова. 

Интересовање Пироћанаца је било огромно, тако да је сала 
Дома ЈНА била мала да прими толико публике. 
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Тај први сусрет Пироћанци су добили са 50 поена разлике. 
Други наступ, односно реванш је одржан у Горњем 

Милановцу, где је било нерешено по одлуци жирија – 80:80, тако 
да је екипа Пирота наставила даље такмичење. 

Вредно је поменути да је ове представе Пироћанаца 
режирао тада познати редитељ Жика Митровић, а у представама 
су учествовали и глумци Народног позоришта из Пирота, на челу 
са прваком Позоришта Александром Живковићем. 

Пиротска екипа за овај турнир духовитости била је 
састављена од следећих познатих пиротских уметника и 
књижевних стваралаца: на челу екипе био је  Томислав 
Панајотовић – капитен екипе, затим, Душан М. Ћирић, Радивоје 
Потић, Раде Петровић, Драгољуб Златковић, Витомир Живковић, 
Момчило Цветковић, Драгољуб Марковић, Анђел Панчић, 
Никола Петровић, Славица Панић, Јован Ћирић, Горан Пејчић, 
који су писали текстове за ово такмичење, као и Светозар 
Миљковић, који је све то допуњавао лепим карикатурама. 

Програм са ових приредби екипа Пирота је неколико пута 
репризирала у местима ближе и даље околине (Гњилану, Темској, 
Осмакову, Држини, Сукову, Крупцу). 

То се све дешавало у периоду док се чекало на почетак 
другог кола турнира, када је пиротска екипа требало да се састане 
са екипом града Ниша. 

Први сусрет са Нишлијама догодио се 19. новембра у 
Нишу, а други у Пироту, па је и том приликом пиротска екипа 
однела победу са резултатом 120:70 поена. И данас је у сећању 
предигра за овај комшијски дуел, и како је текло пецкање између 
капитена пиротске екипе Томислава Панајотовића и капитена 
нишке екипе Владимира Тимошенка. 

Овај сусрет због огромног интересовања одржан је у сали 
Педагошке академије, за који је продато преко 600 улазница.  

У трећем колу турнира противник Пироћанаца била је 
екипа Краљева.  

Наступ екипа био је на Београдском сајму 18. и 19. 
децембра, када је вођена велика битка те је прве вечери пиротска 
екипа добила са 90:80  поена, а у другој вечери  жири турнира на 
челу са Раденком Станићем је под врло чудноватим околностима 
прогласио за победника екипу из Краљева са резултатом 170:160, 
уз бурно реаговање публике, па је све то довело до инцидентне 
ситуације. Пиротска екипа је обе вечери бриљирала јер се по 
први пут представила са представом и учешћем нашег Мијалка 
Расничког (Александром Живковићем). Десило се, значи: 
Пироћанцима аплауз, а Краљевчанима бодови. 
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Крајњи редослед на крају финалне вечери 27. децембра 
1977. године био је: 1. Власотинце, 2. Краљево, 3. Пирот, 4. 
Ужице. Мијалко бољи од Ере. 

Да напоменемо и то да је наступ пиротске екипе на 
Сајмишту био под паролом „Пиротски вашар“. 

У даљем такмичењу капитен екипе је једно време био 
Родољуб Џунић Лола, а у екипу су још увршћени и Бора 
Јовановић, Милорад Јанковић, Саша Јовановић – карикатуриста, 
Којот, Јордан Андоновић, Локи, као и глумци Народног 
позоришта Столе, Слободан, Жућа, и други аматери. 

После Лоле у једном кратком периоду био је Саша Којот. 
После њега капитен је био Милорад Јанковић  Рота.  
А после Роте капитен је постао Бора Јовановић – Мутан 

Белег, који и дан–данас води пиротску екипу у променљивом 
саставу на разним такмичењима у хумору и то у оквиру 
Хумористичког друштва „Збирут'к“. 

Кроз све ово време такмичења било је ангажовано много 
музичких и драмских уметника као и новинара – у првом реду 
Ненад Пауновић, Милан Пауновић, Гордана Ристић и др. 

Ту су увек уз екипу били да припомогну и : проф.Радован 
Живковић, проф. Бранимир Ћирић, Олгица Петковић, Столе 
Митић, Власта Баџа, као и ученици завршних разреда Гимназије 
и Школе за васпитаче. 

За све ове године такмичења на турнирима духовитости 
екипа Пирота је имала променљив успех, некад добар, некад 
слабији. Да доспе до највећих висина, по мишљењу многих, 
ометала је баријера језика и недовољно разумевање на ширем 
простору Србије и Југославије. И поред врло квалитетних 
програма које је спремала, екипа није постизала очекиване 
резултате, сем што је зарадила и прилепљен јој епитет шкртости 
и тиме Пирот добио трајно обележје. 

Године 1986, на Турниру духовитости, када је учествовало 
28 екипа, екипа Пирота је имала први дуел са крагујевачком 
екипом, али до тога није дошло јер је крагујевачка екипа тада 
иступила из такмичења из непознатих разлога, па је наша екипа 
одмах прешла у друго коло,  где се два пута састала са екипом 
Горажда, иначе побратимљеним градом са Пиротом.Прва 
представа је одржана у Горажду, новембра те године, да би 
реванш био децембра исте године у Пироту. У првој представи 
победила је екипа Горажда са 75:50 поена. Друга представа је , 
како  рекосмо, одржана у Пироту, па је екипа Горажда прошла и  
у даљем такмичењу догурала до финала овог турнира, који се 
одигравао за награду једног комбибуса, а на тему „Вук Караџић“. 
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Улогу за ову прилику је одиграо првак Народног позоришта из 
Пирота глумац Столе Митић. 

Турнир започет крајем 1986. године настављен је и у 1987, 
тако да су се у финалу нашле четири екипе: Котор, Севојно, 
Горажде и Власотинце. Та последња представа одржана је за три 
дана у Будви, где је тријумфовала екипа из Котора на челу са 
капитеном Светозаром Маровићем – каснијим председником 
државе Србије и Црне Горе. 

Већ тих дана почеле су чарке и чачкања са екипом из 
Врања и осталим екипама са „Јужне пруге“, па ће се тако 
наставити до данашњих дана, где су дружења била сваке године 
под другим околностима. 

Године 1994. Турнир је променио назив у „Лига 
смеха“.Опет је учешће узело двадесетак екипа, а централно 
поприште такмичења било је у Смедеревској Паланци. 

Са тих сусрета и такмичења била је позната екипа под 
називом Седам величанствених: Рота, Неша, Бора, Лола, Саша, 
мр Марковић и Локи, која је исте године узела учешће на 
завршној приредби која је одржана у Пироту на градском 
стадиону, поводом 80–годишњице Радио Београда, а која је 
одржана за време вашара у Пироту. Треба напоменути да је у том  
делу такмичења у „Лиги смеха“ генерални спонзор екипе Пирота 
био приватни предузетник фирме „Беохем“. 

Те 1994/5. екипа Пирота у променљивом саставу учествује 
и на првој Виц-олимпијади у Врању, када се бирало за титулу  
„краљ вица.“ 

На другој Виц-олимпијади 98. пиротска екипа је опет 
узела учешће и са писаним и са усменим текстом. У екипу су 
поред поменутих ушли и Драгослав Манић Форски, као и 
Момчило Андрејевић из Димитровграда, као већ афирмисани 
хумориста. 

На трећој Виц-олимпијади 2002. године пиротска екипа 
забележила је успех тиме што је у лику Јордана Андоновића 
добила вице-шампиона, тј. „вице-краља“, где је са мало више 
среће и мало мање пристрасности жирија могао да понесе и 
титулу „краља вица“. 

Паралелно са овим такмичењем, истих година се такође 
одржавало такмичење „Лаж олимпијада“ и то на дан првог 
априла. Екипа Пирота је увек узимала учешће и долазила до 
другог места, јер даље се није могло, можемо слободно рећи, због 
сујете домаћина да су они „најлажови“ и да немају премца, па су 
тако и форсирали такмичење да, и слабији кандидат, ту титулу 
понесе само учесник из Врања. То је довело до тога да такмичење 
изгуби на дражи и вредности. 
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Из свих тих поменутих такмичења у хумору, 
искристалисали су се појединци из пиротске екипе као веома 
успешни хумористи, па се дошло на идеју да се формира 
хумористичко друштво у Пироту. Решено – учињено: дана 14. 
децембра 2002. године формирано је хумористичко друштво под 
називом „ЗБИРУТ'К“, које је под тим именом одмах почело да 
делује и да даје представе хумористичког садржаја. Па је следеће, 
2003. године први пут покушало да организује фестивал смеха у 
Пироту. Јуна месеца 26. 2003. у Пироту се окупило преко 15 
екипа на новопрокламованом фестивалу и том приликом је 
установљена титула турнира – фестивала под називом „први 
витез хумора,“ па је за првог витеза хумора проглашен 
представник Пирота Драган Џунић Манце. Под тим називом 
фестивал је одржан још наредне две године, али због крајњег 
неразумевања  локалних власти о тренутку који много значи и 
као бренд Пирота, од даље организације фестивала се одустало на 
штету свих, а највише Пироту. 

Хумористичко друштво „ЗБИРУТ'К“ и даље постоји као 
друштво, са својим чланством и хумористима. Поред 
председника Боре Јовановића, ту су  и Божидар Петровић,Раде 
Костић, Драган Џунић, Славиша Панић, Јован Мијалковић,Дејан, 
Саша Николић, Владан Крстић, и још доста њих који настављају 
активности, одржавају представе у граду и ван њега и тако 
увесељавају народ. Чест је гост на другим манифестацијама: 
Власотиначки бал, Нишке свечаности, гост удружења 
Пироћанаца у Београду и Нишу, а гостује у свим околним 
местима региона.  

Сви поменути чланови Хумористичког друштва су се 
одавно афирмисали као својеврсни мајстори хумора. А да се не 
заборави, за мајсторе хумора проглашени су на завршној 
свечаности приредбе у Параћину године 1999. Милорад Јанковић 
Рота, Лола Џунић и првак Народног позоришта у Пироту Жућа. 
На том истом турниру Пирот је проглашен за победника и добио 
многа признања, пехаре и поклоне.  
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ИЗМЕЂУ УГАНУЋА РУКЕ И УГАНУЋА МОЗГА 
 
 

Својевремено је у „Слободи“ ишла рубрика коју је цртао 
Александар Јовановић и писао Ненад Костић. Рубрика је 
„отишла“ уз објашњење да је Кивица угануо руку, а Којот мозак. 

Било би добро да је ова играрија речима (и самим собом) 
једног заклетог локалпатриоте дефиниција стања са локалним 
дејством. Којотова аутодијагноза упућује на ишчашења свих 
врста. Можемо се једино приупитати шта је овде узрок, а шта 
последица, имамо ли у виду да све функционише тако савршено. 
Јер, не треба сметнути с ума да када се мозак Homo sapiensa 
једном ишчаши, тешко се враћа у лежиште. 

Ми се вазда питамо где смо. У свему па и у хумору. Има 
ли нас? Како нас има? Колико нас има? Дакле, какви смо. Докле 
ће нас бити? 

Чудом се чудимо свему заборављајући стару добру изреку 
да магаре од прекор не липцује као општеважећу и 
општеприхваћену друштвену парадигму. Чудо! Још кад знамо да 
коњска снага има своје место у систему мера и у систему 
вредности и да ми са коњима стојимо да не може боље на свим 
нивоима, не остаје нам ништа друго до да будемо мирни. 

Пођимо од Србије и наших навика. Толико смо свикли на 
републику да се и не исказујемо државно. Пишемо угануто, 
цртамо угануто, мислимо угануто, гласамо угануто. При свим 
изборима ја се не питам, већ се самопитам када ће РИК да буде 
ДИК, па да нам већ једном РИК-а постане ДИК-а. 
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Узмимо за пример наше државнике, генерале и све 
присташе који би да непрестанце владаре што на отвореном, што 
из потаје. Док су на трону, силе се како пуцају од здравља сто и 
кусур посто, а када клону, камаре уверењима еминентних др како 
на њима нема ништа здраво. У нас је све релативно. Разлике, 
рецимо, између јунаштва и издајништва скоро и да нема. Како се 
ко снађе. 

Танко стојим. Не сналазим се са ТВ каналима. Бркам 
пренос из Скупштине са извештајима из луднице. Па се 
тешим. Све док је на челу Скупштине психијатар, има наде. 

Србија је по много чему самосвојна. Србија је настањена 
свестраним становништвом. У Србији се природни 
прираштај израчунава тако што се срачунају наталитет, 
морталитет и избеглитет. У Србији се желудац испира 
раствором, а уста Косовом. У Србији престони академици 
разгазују 'талијанске ципеле у Кнез Михаиловој, а неуки 
Шиптари разгазују Косово равно. Била би Србија другачија 
да ми нисмо исти. У Србији Америка гледа свој интерес, а 
Русија гледа своја посла. Ми смо белосветска сила. 

Колико смо хуморни, а колико уморни? Колико смо 
локални и провинцијални, а колико национални и општи? Колико 
смо заробљеници своје властитости! Ми бисмо да запоседнемо 
Београд: САНУ, Универзитет, „Москву“, Дедиње... Доцкан! 
Провинцијалци из других крајолика сместили се на време. 

Пођемо ли од хипотетичке истине да је афоризам метак 
који промаши будалу и погоди паметног човека, решићемо 
енигму ко је ко у Србији, ко пада, а ко о(п)стаје.  

Ми бисмо да нешто прозборимо, а да се упазимо да нас не 
убије прејака реч. Прејаке речи! Или су потпуни промашај или су 
пун погодак. Нешто између, бар на овом пољу, не постоји. 

Којот и ја се (ваља то рећи) разликујемо. Он се држи 
Пирота. Ја сматрам да смо национално много јачи. И да ћемо тек 
да гурамо. У афоризам, као српску борилачку вештину, уврстио 
се и Новица Антић. Истина, пензионерски, али доста борбено. 
Новица и ја смо (за сад) остали са по једном књигом, а Којот без 
„Слободе“. Пустили је низ Нишаву. 

Не дамо се. Ваљда је и Пирот и ово око њега Србија. 
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ХУМОРИСТА О ХУМОРУ 
 
 

Од како је света и века постоји и – хумор. Међутим, 
најстарији записи о хумору потичу из 15. века пре наше ере, а већ 
од 4. века пре Христа хумор се одомаћује и признаје међу 
грађанством; а велики Аристофан у то време пише своје прве 
комедије, анегдоте, досетке... И тако су анегдоте, шале... путујући 
кроз време, дошле до 21. века, а и даље ће... 

Човек се од животиње разликује и по томе што уме 
(свесно) да се смеје. А смеје се себи и другима од најранијих 
дана. Кажу: смех је лек! А смех је врло озбиљна ствар, толико 
озбиљна да су смех проучавали многи чувени психоаналитичари, 
филозофи и социолози... 

Француски филозоф Анри Брегсон каже да нема комике и 
смеха изван оног што није људско! Само људске особине терају 
на смех. Међутим, ја бих додао да поједини езоповски вицеви у 
чијој радњи су јунаци животиње – оповргавају његове тврдње! 

Технички напредак цивилизације: Морзеова азбука, 
телеграм, телефон, радио, телевизија, мобилни телефон, 
погодовали су ширењу хумора у аудио и видео комуникацији. А 
стварањем Интернета, хумор се шири врло брзо и добија највише 
место... 

Ако је смех најбољи лек, онда ми хумористи имамо 
хуману мисију! Као и сви народи и ми Срби, за разлику од Англо 
– Саксонаца, Фламанаца, Нордијаца... гајимо и волимо – здрав 
хумор. Понекад осећај за хумор „вуче“ ка иронији, шеги, и 
карикатури; а за писање афоризама понекад је потребна луцидна 
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имагинација, која траје док се у глави смишља афоризам. У вицу 
је скупљена сва животна мудрост прошлости, садашњости, 
политике, свакодневног живота са свим радостима и 
негативностима, која се често испољава и глупошћу. А виц није 
само виц! Виц се од вица разликује: неки имају поенту само ако 
се изводе уз одређене гестове, неке мора уз вербални део да прати 
мимика, а неки вицеви, осим непредвиђених обрта, 
несналажљивост актера, глупост, незнање... описују вербалну 
инверзију или имају прекид детерминизма. Дефиниција вица је: 
смешни завршетак једне концизне радње, која се догодила или 
која се догађа.  

Када је виц у питању, нема поделе на категорије вицева по 
времену, већ само на „посне“ и „масне“ вицеве, односно на две 
„главне“ категорије: добар или лош виц. Иста подела је и код 
козерија, афоризама, хуморески... Исто тако можемо поделити и 
хумористе на добре или лоше, а то се проверавало некад на 
турнирима духовитости, шабачкој „Чивијади,“ крушевачкој 
Златној кациги... Сада се квалитет  одређује по броју прилога у 
медијима, по сарадњи у „Јежу“ или на виц – олимпијадама... 

Интересантно је да је у време „тоталитаризма“ хумор 
цветао, а последњих десетак година политичких вицева – нема!?  

Познајући многе хумористе и казиваче вицева лично, могу 
слободно да тврдим да се најбољи хумор гаји источно од Јужне 
Мораве: у сокобањском крају, Пироту, Лесковцу, Власотинцу, 
Врању... што значи да је хумор бољи и јачи на истоку и 
југоистоку него у централној Србији, ако не рачунамо Београд. 
То потврђује да географска одредница није хендикеп што се тиче 
хумора – напротив! Интересантно је да Ниш, иако географски 
спада у југоисток, нема значајних стваралаца хумора, осим 
неколико карикатуриста. 

Хумор у Пироту је специфичан, прво, због архаичности 
језика, на ком већина пише своје радове, а друго, због јунака који 
су чиниоци хуморески или вица. Староседеоци Пирота су ушли у 
анегдоте, а досељеници у Пирот, због несналажења и 
непознавања свега у новој средини, најчешће су јунаци вицева и 
хуморески. Пиротски хумор је специфичан још по нечему: он не 
трпи еуфемизме и флоскуле, већ само речи, гестове или мимику, 
или опис радње која чини срж вица или афоризма. 

Доброг хумористу одликује природна интелигенција, 
проницљивост, интуиција са имагинарношћу, и изузетна моћ 
запажања. Без тих епитета човек (или жена) не може успешно да 
се бави хумором, односно, хумориста се рађа!... Зато се хумором 
бави врло мали број људи, јер, понављам: хумор је врло озбиљна 
ствар у сваком смислу те речи. 
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Парадокс је и то да иако ми хумористи увесељавамо и 
засмејавамо народ и пружамо им менталну релаксацију кроз 
смех, неки се односе потцењивачки према нама и тој врсти 
стваралаштва. 

За мене као комплетног хумористу, добри вицеви и 
хумореске су најбоља ментална храна; а посебно задовољство 
осећам када својим хуморескама, вицевима и наступима 
засмејавам народ до суза! 
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ОРАТЕТЕ, УСТА, ДА НЕСТЕ ПУСТА 
(Извод из збирке изрека) 

 
 

О ИЗРЕКАМА 
 

Изреке су прастара, вековна тековина народног духа у 
којој долази до изражаја оштроумност, сналажљивост и ширина 
животног искуства. Најчешће коришћене у говору и разговору, 
оне га обогаћују, чинећи га сликовитијим и садржајнијим.  

Као кратке, сажете говорне творевине лако се памте и 
преносе и своју мисаону пуноћу добијају тек као пример у 
говорном контексту. Због тога су изреке срасле са језиком из ког 
потичу. 

Захваљујући краткоћи, нису изложене променама и 
забораву. Њихово тематско богатство је велико. Скоро да нема 
животне ситуације о којој не постоји изрека. Има их о 
различитим народима и етничким групама, варошанима и 
сељацима, вреднима и лењимa, људима хитрог ума и онима 
спорог мишљења, поштенима и варалицама.... 

Изреке нису посебно записане као врста говорних 
творевина, нити су уопште издвојене као врста народних 
умотворина. Због сличности са пословицама записане су са њима. 

Структура изреке јесте слична структури пословица и врло 
често долази до замене. Ипак, разлика је очита. Изреке су 
богатије сликом и фигуративним казивањем, док пословица 
садржи целовиту истину, прочишћену етичку норму проверену 
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животним искуством. Од свих врста усмене народне 
књижевности изреке су најприсутније у свакодневном говору и 
представљају прави бисер српске језичке културе. Док је 
пословица окренута поуци и савету, у изрекама има више 
необавезности према животним законитостима. Њихова 
књижевна вредност је непроцењива. Иако се многе изреке налазе 
у народним приповеткама, оне нису ушле у њих, већ је сама 
приповест односно догађај извор касније оформљене изреке. 

Историчност лица и догађаја у изрекама се данас може 
пратити на малом броју примера, иако је ван сваке сумње да су 
све настале из неког конкретног догађаја, особине, својства или 
појаве. Али, како су подстицајне ситуације, односно догађаји и 
приче из којих су некада изреке настале давно заборављени, 
многима је данас немогуће утврдити порекло. То је разлог због 
чега се изреке, које су до данас сачуване у записаном облику, 
налазе само таксативно побројане (као и пословице) без приче о 
догађају из кога су настале и који је заборављен у магли векова. 

Пирот, као архаична средина, сачувао је у сећању минулих 
генерација велики број прича и догађаја из којих су касније 
настале изреке. 

Дешава се да се један број старих изрека прилагођава 
данашњем времену и укусу, а има их, давно насталих, које се 
прилагођавају савременом тренутку и приписују људима 
савременог доба. На тај начин се старе изреке везују за скорашњу 
ситуацију, налазећи потврду у савременом догађају или појави, 
па се стиче утисак да су у савременом тренутку и настале. 

Овом књигом су први пут изреке приказане на овај начин, 
кроз причу или догађај из кога су постале. Записивала сам их 
више од двадесет година, и што сам више трагала за њима, све 
више сам схватала ширину народне мисли и чињеницу да у 
књижевности није остварен већи набој садржаја и значења са 
најмањим бројем речи као у изрекама. 

Изреке испољавају тежњу ка локалном, регионалном, не 
само тиме што се везују за конкретне догађаје, већ и тиме што се 
заодевају у локално говорно рухо. У овим изрекама је сачуван 
аутентичан говор Пирота. Ова књига ће, надам се, отворити 
широм врата богатству и лепоти сачуване пиротске говорне 
народне творевине као духовне заоставштине овог дела Србије. 
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Мратиње ночи, црђе на очи 

 
Дошла млада, убава невеста у нов дом, али немала ништа 

од дарови. Подмувују се и поглеџују под око свекар и свекрва, па 
реше да ђу питају: 

- А бре, снао, па кам ти дарови? 
- Море, тешко се д'н'с дарови спремају, нане, – одврне 

она. – Нема се к'д! 
- Па, куде су ти мратиње ночи, куде ти је петрово лето? 

– питује па свекрва. 
- Е, море, нане, - че рече снаа – мратиње ночи – црђе на 

очи, петрово лето – пиротско поље, па када?! 
 
 

Нашти си одавна легоше! 
 
Довели свекар и свекрва младу невесту у кућу. Од како се 

с'вне док се не ст'вни, она сеца и работи да сви виде колко је 
вредна и добра. Падла ноч, а њој се приспало. Ама срамно! Како 
да си легне, кад сви у кућу седу и работе понешто уруће. Увати се 
и она да плете, ама њу глава пада на груди сваћи час колко вој се 
спи. Очи че си извади сас иглете. Мислила се она, мислила како 
да њим натукне да њој се спи, а да това буде како разђеле. 
Поодзрне се около, надзрне кроз прозор надвор, па рече: 

- О, о, о! Који ли је заман? Нашити си одавна легоше! 
 
 

Сини, муњо – стисни, муњо! 
 
Некој сирома амалин изгуби магаре. Цел д'н га тражил 

куде све не и нигде да га најде. Најпосле отиде у шуму. Док је 
одил, увати га ноч, удари ћијамет и почне да сева и да грми. 
Погледа сирома како муња сине, па радосан окне: 

- Сини, муњо, сини, сестро, да си видим магарето! 
Али кад по муњуту загрми толко јако да се протресу 

небеса, он се стисне под некој грм, зажми од стра, па окне: 
- Стисни, муњо, стисни, сестро, па макар никад магарето 

не видел! 
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На кво личиш, мужу? – На тамбуру, жено. 

 
Живела некада си некоја много лењава жена. Ни је плела, 

ни је прела, ни је ништа у руће вачала. Муж пробал да моли, да 
прети, аја, нема вајда! Дошло до тува да су умотани у сцепене 
црђе у дом седели. 

Види муж да од орату нема боже поможе, па реши да се 
напраји базбађим мртав да види у какво че га жена облече кад 
народ дојде са свечу. Јега тека разбере да мора да почне да 
работи! 

Врљи муж цргуту, испружи се на њу диптен гол и, 
базбађим, умре. 

Види га жена па удари у кукање. Кад је одвикала што је 
одвикала, најде се у чудо. У какво да га облече? Че почну да 
дооде људи! 

Сети се она да под шупу има стара клубишта с основу за 
ткање, па ђи донесе и почне да ђи снове по голог мужа. Врже му 
кон'ц за нос, па га спушти до палац на ногу. Па поврне основуту 
назад те му обмота окол шију, па спушти до нође. 

Сновала она тека, сновала, а горе, а доле, те да прекрије 
мужа с основу да се не види да је гол. 

У јед'н ма' стане да га погледа на кво личи, па кад види 
основани конци горе – доле, а она каже: 

- Леле, леле, на кво личиш, мужу?! 
- На тамбуру, жено! – Рипне се он бесан, па њу савије 

предњицу и задњицу те ђу добро избува и опраји ђу на работу. 
 
 

Кад човек има чисту рачуницу, увек му је бел образ! 
 
Уортаче се двојица, купе сто овце и договоре се како че 

работе око њи. Јед'н че даде паре да се купе овце, а друђити че 
работи окол њи све какво требе. 

Почну они работу, али првити што је дал паре отиде на 
аџил'к. Ортак му за това време продаде овцете и тури си паре у 
џеп. 

Кад се аџија врне од аџил'к, изока ортака да си сведу 
рачуницу. Овија отиде и понесе с њега једну овчу кожу и тенџеру 
ћисело млеко. 

Кад га аџија пита како су овцете и кво работе, овија се 
упреподоби: 

- Ич ме не питуј! Удари гром и утепа деведесе одједнуш! 
Пет продадо, једну закла и еве кожа од њу, а четри ич нес'м ни 
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турил у рачуницу од голем жал и муку. А, еве, носим ти и малко 
ћисело млеко од туја једну овцу што ђу закла. 

Расрди се аџија, па сас тенџеруту блсне у главу ортака. 
Пукне тенџера и свото ћисело млеко се на овога расипе на главу. 

Излезне он бел од ћиселото млеко надвор, а људи га 
питују: 

- А, бре, ешто ти је толко бел образ? 
- Е, пријатељи, - одговори њим он. – Кад човек даде чисту 

рачуницу на ортака, он увек излезне пред народ с бел образ, како 
ја! 

 
 

Ако је оџакат крив, чур направо иде! 
 
Дошли наводаџије да просе убаву девојћу. Ама, кад су 

видели да је малко разокава, јед'н од наводаџијети ш'пне на 
друготог: 

- Убава кућа, ама оџакат накриво стоји! 
Чује ђи девојћа и разбере кво је овија тел да рече, па 

одврне: 
- Епа, пријатељу, иако је на кућу оџакат крив, чур па 

направо иде! 
 
 

Мој Мика рачуна, рачуна, у недељу Велигден! 
 
Оратиле жене и пропитувале се када че се падне Велигден. 

Једна рече – за десет д'на, друга – за две недеље, трећата – за 
месец д'на. Слушала ђи четврта, па се умеша: 

- Неје, жене, неје! Ниједна не знајете. Мој Мика јучер 
рачуна и рече ми: - У недељу се пада Велигден! 

 
 

Ја сам крив, ја сам лоше читал. 
 
Иш'л кроз шуму некој човек путник и читал Јеванђеље. 

Кад дојде до место  куде пише: „Се дају вам власт наступати на 
змију и на скорпију и на сваку силу вражију“, чује како нешто 
шушка у жбуње. Види мечку, па довати тојагу и потрчи да опроба 
прочитано и удари из сву снагу мечку по грбину. 

Мечка се обрне и почне да га дави. Човек се уока од стра. 
Чују га некакви људи, дотрчу и спасе га да га мечка не расћине. 
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Кад се сврне од стра, човек па узне Јеванђеље да прочита 
још једнуш: „Се дају вам власт наступати на змију и на скорпију 
и на сваку силу вражију.“ 

- Те куде сам погрешил! – окне. – Овде писује на змију и 
шкорпију, а неје за мечку. 

 
 

Ја га зетат с лакрдијуту! 
 
Дојде тазе зет с жену у тазбину на славу. Жена га на време 

научи да орати големе речи да сви виде колко је паметан. Седну 
они уз астал и реч по реч, почне ората. Сви пинули и једнули, па 
се надорачују. Само зетат ћути. Прошло време, па че га деда 
убере: 

- Де, бре, зете, речи и ти нешто! Обели зуб, да ти глас 
чујемо! 

Сети се зет, сирома, да га је жена учила да само големе 
речи орати, ама не може да се сети какво големо да рече. 

Подигне главу нагоре, погледа у плафон, па че рече: 
- Е, дедо, колко си голему кућу напрајил, кад би се 

запалила, колкав би се пламик дигал! До небеса! Цела чаршија би 
се загрејала и сви би целу годину само за това оратили. 

Сви рипну и окну срдити: 
- Ја га зетат с лакрдијуту! 
А он узд'не: 
- Епа, са реко голему реч! 
 
 

Моја кућа – моје чандије, че слазим како си ја очу. 
 
Препокривал домаћин чандије с ћеремиду, и у јед'н ма' се 

опрзољи од вр чандије и тресне на сокак. 
Притрчу комшије да виде какво се десило, а он рече:  
- Ништа се неје десило! Слезо од чандије! 
- Ама, како си слезал? – питују га комшије. – Ми видомо – 

паде! 
- Моја кућа, моје чандије – одврне њим домаћин. – А ја 

могу да слазим како си ја очу. 
 
 

Теле испрати, вол се врну! 
 
Испрати башта сина из Пирот у Београд на големе школе. 

Одвајал од сиротињу да га школује.  
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Пројде година д'на, и син дојде дома на одмор. Обрадује се 
башта и седну да проорате за све какво се издешавало за туја 
годину. 

У јед'н час дигне син главу нанагоре и види греда на 
плафон замазана у лајно. 

- Боже, тате! – окне он изненадено.- Никако ми неје јасно 
како је вол мог'л да се укачи горе да се умурдари? 

Погледа га башта, па рече: 
- Е, синко! Ни мене неје јасно! Теле испрати, вол се врну! 
 
 

Тури ђу у боју, па ђу носи дом ко твоју! 
 
Отне ајдук од некога убаву кошуљу, па ђу даде на 

телалина да ђу продаде на пијац и да му донесе паре. 
Разбере телалин да тов неје на ајдука, него чужда кошуља, 

ама, у стра од поголему силу, уока се по пијац: 
- Ој, народе сабран, убава кошуља преди вас! Моја неје, 

ваша нек је. Тури ђу у боју, па ђу носи дом ко твоју! 
 
 
Ни с тебе се, Боже, човек више не може пошали! 
 
Слуга Циганин работил у поље, кад почне одједнуш да 

грми. 
Срдит нешто на газду, он окне: 
- Удри, Боже, големе газде! – и забије, од стра од 

грмљавину, главу у стог сено. 
Чује га газда, па га отпозади удари с виле. Себне се 

Циганин и помисли да га је Бог ударил, па окне: 
- Леле, Боже! Ни с тебе се више човек не може пошали! 
 
 

Де, нане и тате, да ви посипем и да ви целивам у руку  
да ми јутре не одлати задњица по Тијабару. 

 
Дигла се млада снаа прво јутро пошто је доведена у нов 

дом и рекла на свекра и на свекрву: 
- Де, нане и тате, саведите се да ви посипем да се измијете 

и да ви целивам у руку, па да завршимо и туја работу, те да 
видите да сам добра снаа, да ми јутре не одлати задњица по 
Тијабару ко мокра пола. 
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Опроти ми – опротим ти. 

  
На Големе покладе прижене момче и девојче који се несу 

познавали преди женидбу. А они двата шопељћали, па ђи било 
срам једно од друго да проорате.  

Седели тека младожења и невеста и гледали се. Јед'н у 
једно ћоше, друђи у друго. Време мињувало, па мине и вечерња. 
Погледа невестица у тазе младожењу, па се реши да проорати и 
да затражи опрос. 

Големе покладе су, ред је да опросте јед'н на другога ако 
нешто има, од јутре че се пости. 

- Опроти ми – прош'пче невеста. 
- Опротим ти – ш'пне и младожења. 
Тегај разберу да двојицата шопељћају, па че невеста 

радосно да рече: 
- Леле, да смо знали колко си убаво оратимо, целу ноч да 

смо си оратили! 
 
 

Ми за дупе не оратимо! 
 
Питали бробињка: - Ешто имаш толко голему главу? 
- Затова што сам млого паметан – рече. 
- А ешто су ти груди толко големе? 
- Затова што сам голем јунак! 
- А ешто си толко струклија? 
- Затов што сам ђиздав! 
- А ешто ти је дупе толко големо? 
- Ми за дупе не оратимо! 
 
 
Да не одгребо, чекали би Велигден до догодине! 

 
Неписмен поп се мислил како да израчуна дни и да не 

погреши када је Велигден. Узне затова два ћупчетија, одброји 
каменчичи од први д'н пос' до Велигден и тури ђи у једно ћупче. 
Из њега је сваћи д'н вадил по јед'н камчек и турал га у празно 
ћупче и тека је увече знал колко је д'на од пос' минуло и још 
колко има до Велигден. 

Видела га попадија како претака каменчичи из јед'н ћуп у 
друђи, па помисли да се играје и реши да му праји друштво. 

Јутред'н она уврљи у првити ћуп плне шаће камање. 
Зајутре, па! 
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Гледа поп ћупче па се дзвери. Колко одвади, све повише 
има! Одгребе он две шаће и врљи. 

Мину два – три д'на, па клисар питује попа: 
- Оче, још колко до Велигден? 
Преброји поп каменчичи , па рече: 
- Још осамдесе и шес д'на! 
- Млого, бре, попе, откада постимо! 
- Море, ћути, бре! Да не одгребо две големе шаће, чекали 

би Велигден до догодине! 
 
 

А Ћериш надвор, а шерпа надвор! 
 
Славил комшија славу, па си од комшију Ћериша позајми 

голему шерпу за готвење. Даде Ћериш шерпу, ама се и он утресе 
на комшију у кућу да га човек не мож искара из дом. Заседне у 
чело трпезу и не дидза се. Трпел комшија док трпел, па че рече: 

- Па де, комшијо, дигни се малко и излезни те још некој да 
седне! 

- А, нема да може! – окне овија. – А Ћериш на двор, а 
шерпа на двор! 

 
 

Да ли те, Боже, лоше моли, или ме ти лоше разбра? 
 
Гледал сирома како богати јашу убави коњи и молил Бога: 
- Дај ми, Боже, ата, па да га узјашим, па да сви пукну на 

грбину од јад. 
Малко молил, малко шпарал, сабере он некој динар и купи 

мршаву кобилу. Узјаши ђу и појде код кума на славу. Али, 
кобила била суждребна и успут се ождреби. Сирома се најде у 
чуд. Почека малко, кобила стане на нође, ама ждребе никако. 
Узне он ждребе, тури га на грбину, кобилу покара преди њега и 
појде си назад дома. Носил, носил, па му дотежало ждребето, а он 
дигне руће к'мто небеса и простење: 

- Е, Боже, Боже! Да ли те ја лоше моли, или ме ти лоше 
разбра? Ја те моли за ата, а ти придаде и брата! 

 
 

Море, куме, мани и тебе! 
 
Заседла два залудна кума и почели да претрисају свет на 

решето и да оговарају комшије. Од комшију, до комшију, 
изоговарају они целу малу. На свакога ману најду. 
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- Е, куме, испаде истинсћи да никој у чаршију не ваља! 
Остадомо само нас двојица. 

- Море, куме, мани и тебе! – отћимне с руку друђити 
кум. 

 
 

Очеш ли ме, Петко? – Очу те, Петкано! 
 

 Замилували се млади, ама двата голема сиротиња. Никако 
да саставе руч'к и вечеру. 

Пригрнули се они па почели да питују јед'н другога: 
- Убава ли сам ти, Петко? – питала девојћа. 
- Убава си, Петкано! 
- Очеш ли ме, Петко? 
- Очу те, Петкано! – одврне момче. 
Слушала ђи баба одстрану, па че рече: 
- Е, деца! Убава ја , убав ти, ама какво чемо за вечеру? 
 
 

Ајде, мужу, да си легамо, можда људи оче да си иду! 
 
Заседели се комшије на седенћу па никако да си појду 

дома. 
Домаћица клима с главу, спи њу се, домаћин гледа кроз 

трепће, али госјање седу и служе се. У јед'н ма' жена че рече: 
- Море, ајде, мужу, да си легамо, можда људи оче да си 

иду! 
 
 

Дај чивит за карабоју! 
 
Цел д'н седел трговац у дућан и никој не улезал ни иглу да 

купи. Узд'шиња трговац, јад га, кад те ти га на врата његов 
комшија, трговац. 

- Како иде алиш–вериш? 
- Нема кој да улезне Бога да ми назове! 
- Ни при мене! Него, имаш ли, комшијо, чивит? 
- Имам! Ешто? 
- Па ја ми дај једну оку, а ја че ти дадем оку карабоју. 
- Па това је исто , комшијо! – рече трговацат. 
- Па исто је, ама важно да се парата обрча!  
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Крштевај, попе, козете низ дол отидоше! 

 
Реши курјак да се покрсти и да више не коље стоку и 

прави штету. Затов отиде при попа и рече: 
- Крсти ме, попе! Како крштена душа нема више зло да 

прајим и стоку да кољем. 
Пристане поп и почне да крштева. Там'н поп рече: 

„Отрицујатсја“, а курјак види стадо козе како отоди низ потаку и 
окне: 

-   Крштевај, попе, побрже, козете низ дол отидоше!  
 
 

Да ли мој Муса млеко куса или преко главње у дувар гледа? 
 
Улезне Циганин у газдинску кућу да склне главу од лоше 

време и затекне домаћини на руч'к. 
Из голему паницу попару кусају! Потечу љиђе на 

Циганина кад видел млекото. Седне Циганин уз огњиште и почне 
да л'цка. 

- Кој те спомиња, Циго? – пита га газда. 
- Е, моја сирота мајћа! Што је рекла са: „Да ли мој Муса 

млеко куса или преко главње у дувар гледа? “ 
 
 

Прво и прво, клисарат је болан. 
 
Дојде владика у некоје село и по православни адет требе 

сас звона да га пресретну и да га дочекају. Улезне владика у 
црквену авлију, а дочека га тишина. Нема звона ни помен! 
Излезне поп да га пресретне, а владика пита: 

- Па камо звона да бију кад владика дооди? 
- Е, преосвећени! – узд'не поп. – Има три разлога што 

звона не бију. Прво и прво, клисарат је болан. Друго, нема кој да 
га замени. И треће, еве толће године како црква нема звоно! 

 
 

Надад, надад! 
 
У старо време, које се још неје заборавило, живела у 

Пирот убава девојћа, ама млого лењава. Лењава до нечу. 
Бутнитрн! Цел д'н лежи – целу ноч спи. Ни дарови спрема, ни се 
учи да дом гледа. А неје могла ни да орати убаво. Шопељћала је, 
ама вој това не би било толко на ману да је била ишарна и вредна. 
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Е, ама, текваја каква је била, врљи око на најубаво момче у 
Пирот. Куде он – там и она. Како разђеле. Заступи га она једнуш 
на сокак и започне орату: 

- Еј, знајес ли ти да сам се ја задевојтила. Мојти те ме 
удавају! 

- Ако, неје лоше! – че рече он. 
- А знајес ли толто тошуље у дар носим? 
- Не знам. 
- Аде, погоди! 
- Десет! 
- Надад, надад! 
- Девет! 
- Надад, надад! 
- Осам. 
- Надад, надад! 
Бројал овија, сирома, назад, бројал и дојде до две. 
- Па добро, имаш две кошуље. 
- Надад, надад – па му рече девојћа. 
- Епа, - замисли се момче – тегај једну! 
- Е, са погоди! Таја сто си је на мен! – окне лењава девојћа 

срећна што се повалила сас голем дар и вредночу. 
 
 

Мини га, пушко, мини га, сабљо! 
 
Спремала нед'гава и ћорава жена младог мужа у војску, па 

узела да му зашије кошуљу. Ама, како неје убаво видела, неје 
могла да потреви да удене кон'ц у иглу, него све омашувала. А од 
једну страну, а оди другуту. Гледал ђу он какво работи, па се 
дзверил. А она, да он не примети да недовиџује, почне да орати 
како да баје: 

- Отуд иглу и кон'ц, одовуд иглу и кон'ц. Мини га, пушко, 
мини га, сабљо! 

Видел муж каква је работа, па узд'не: 
- Е, минуло мене свако добро ели сам тебе узел! 
 
 
У Солун грош сомун, до Солун сто гроша сомун. 
 
Дош'л сирома из печалбу па улезал у симиџиницу код 

газда Миту вурунџију да си купи сомун да си заблажи једење. 
Кад му симиџијата посака два гроша за сомун, овија окне: 
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- Ама, како, газдо? Па у Солун је грош сомун, видел сам 
кад сам печалбарил, а код тебе толко скупо. Два гроша, беле паре, 
бре! 

- Епа, - окне газдата – врни си ми сомунат, па иди у Солун 
па си купи за грош сомун! 

- Е, убави мој газдо! – узд'не овија. – У Солун, истина, 
грош сомун, ама до Солун сто гроша сомун. Него ми ти дај тија 
твојити сомун од два гроша. 

 
 

Ц'вти трн, голем д'н! 
 
Некада је Сечко (фебруар) имал тријес и јед'н д'н, а сестра 

му Марта (март) – двајесе и осам д'на. У това време живела у село 
поди Стару планину некоја млого зајнат бабичка. Све је морало 
да буде по њојно. Имала је бачију на Стару планину и тамо у 
пролет искарувала козе. 

Дојде март, расц'втел се трн и баба спреми судови, каце, 
накачи на магаре и покара козе на бачију. 

- Немој, на планину још снег лежи! Че измрзнеш. Још се 
не иде на бачију. 

Ама , баба – јок! Че иде, па тов ти је! Појде она и запоје: 
- Ц'вти трн, голем д'н, малечка турта у огањ! 
- Не пој и не радуј се – орате њу па комшије. – Марта још 

неје минула. Још има силу! 
А баба па запоје: 
- Сечко мину како п'с, а Марта че како кучка! Ц'вти трн, 

голем д'н! 
Чује ђу Марта, па се расрди. Проба Марта да дуне и да 

дигне турло од снег од планину, ама види да нема више силу. 
Истекли јој дни. 

С'сети се она и отрчи до брата си Сечка и рече: 
- Дај ми, брате, три задња твоја д'на да заледим бабу у 

планину да се не шегује и на теб и на мен. 
Сечко њу даде. Брат како брат! Марта свије крајишта од 

планину, удари студ и мраз и смрзне у планину бабу и козе и 
магаре и качице. И д'н-д'н'с се може виде у планину. 

Од тегај Марта има тријес и јед'н д'н, а брат њу Сечко 
двајес и осам. И таја задњата три д'на Мартина су најладна, а 
народ ђи и д'н-д'н'с ока „зајемци“. 
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А ја како сам си добар, пресве с мешину че си одим. 

 
Испрати сабајле газда терзија чирака у прво село од Пирот 

да однесе наручени з'б'ње и да се одма врне. 
Мињује време, газда се сећира, а чирак га нема. 
Д'н вечем на отод'к, кад се чирак врнул. 
- Куде си до са? – окне газда срдит. 
- Е, мој газдо, голему сам муку имал! – рече чиракат. – 

На половин пут удари ћиша и ја чека да мине, ама по ћишу излезе 
дуга на небо и ја више не смеја да идем. 

- Ешто? – питује га газда. 
- Па, ели знајеш, газдо, ако женско мине поди дугу, че 

стане мушко, а ако мушко мине, че стане женско. Неје ми, газдо, 
што че станем женско, него, како сам си добар и кротак, пресве 
сас мешину че си одим. 

 
 

Пенил не пени, паре сам си давал. 
 
Испрати жена мужа у дућан да купи гас, маз и ћило васуљ. 
Док је муж иш'л к'мто бакалницу, он си ш'пчал у себе: 
- Гас, маз, ћило васуљ, гас, маз, ћило васуљ. Гас, маз, 

ћило васуљ... 
Кад улезне у дућан, он се заб'кне и рече: 
- Дај ми: гас, маз и ћило сапун! 
Дућанџија му даде и он донесе дома. 
Кад да жена пристави једење – нема васуљ! У ћулавку 

само накрижан сапун за прање. Види жена да је овија погрешил, 
и, уместо да се кара, она ћипне сапунат место васуљ и сипе му у 
тањир да једе. Кусне муж, па се устресе. 

- А бре! – окне он. – Какву си ми тов пену дала да 
кусам? Из пак'л да је загребена, помалко би смрдела! 

- Какво си купил, това сам уготвила – рече мирно жена. 
С'сети се муж, узд'не, кусне с ложицу и рече: 
- А бре! Пенил не пенил, паре сам си давал. 
 
 

Понеделник – поседелник 
 
Била некоја млого лењава жена која је од сву работу 

највише обичала спање, једење и пред капију седење. 
Трпел муж за млого време, трпел, па јед'н д'н ђу изока и 

рече: 
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- А бре, жено! Све жене работе и дом гледају, а ти си 
дигла свете четри од работу и дом! 

- Ма, работила би ја – одврне она – ама не видиш ли да 
су празници. 

- Какви празници? – пита муж. 
- Па еве, погледај, па речи сам! Понеделник – 

поседелник, торник – разговорник, среда – незапреда, четвртак – 
световртак, петак – турсћи светак, субота – очешљос, измијос, па 
на пазарос, а недеља – епа, ако све жене работе на недељу - па и 
ја! 

 
 

Бај, бабо, да не буде! 
 
Појавиле се млого мечће по планину, па мужје који су 

дрварили по шуму не смејали од стра да отоде за дрва. Чују они 
да некоја баба у Тијабару баје и дава снагу да мож да победе 
сваку мечку коју сретну и отиду код њу да њим пребаје. Даду они 
сви по грош, а најмлад дрвар меџу њи даде два гроша. 

- А ешто ти, синко, даваш два? – пита га баба. 
- Епа, бабо, њим за грош бајеш да преборе мечкуту, а 

мен за два да бајеш да ђу и не сречам! 
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ДАРОВНИ ЋИЛИМ ЦВЕТЕ АГНИНЕ 

Сценарио: Момчило Антић* 
 

 
Мојата прича је из онија Пирот, некад'шњи, стари, сас 

нисачће кућице, тесни сокаци, разбој сас ћилим под сајван. 
Од како смо си, сас оратењето ни много не бива. Да си не 

чепимо уста, ми си се убаво разбирамо, ама штом некој почне да 
закршује госпоцћи, а ми нашинсћи, нема се додумамо до 
Гмитровд'н. Како је да је, ако ни је оратењето таквоја, и ми има 

                                                             
* Монодрама „Даровни ћилим Цвете Агнине“ је покушај да се направи 

пиротска народна прича о сиромашној ћилимарки, ако тако може да се каже. 
Сценариста је у драматуршкој разради, поред делова и мотива из књиге „Горка ткања 
давна“ Димитрија Ранчића, користио литературу тамног сјаја Драгослава Манића 
Форског, детаље из прича о ћилимаркама Словенке Милошевић и у текст уградио 
песму са ритмом бајалице магијског звука Драгољуба Златковића. За уводно 
„распростирање“ ћилимарске приче коришћени су делови из хроника Томислава Г. 
Панајотовића и Душана Ћирића. У коначном редиговању учествовали су и Јован Ћирић 
Јоца Пиле и Милена Мијалковић – Николић, као најбољи познаваоци пиротског  
градског говора. 

Монодрама „Даровни ћилим Цвете Агнине“ у режији Славољуба Стефановића 
Равасија и извођењу Видосаве Тодић премијерно је одиграна у пиротском Народном 
позоришту 16. новембра 1994. године. На фестивалу Малих позоришних форми у 
Земуну 1995. године Видосава Тодић добила је Златну плакету, а сценограф Крстомир 
Миловановић Прву награду. Такође у Земуну, на Фестивалу победничких представа 
Гардош – фест, Видосава Тодић добија још једно признање. Наредне године, 1996, у 
Црној Гори, у Никшићу, на Фестивалу једног глумца Видосава Тодић добија награду 
„Вељко Мандић“ за сценски говор. 

Текст монодраме први пут је штампан у часопису Српски југ, у двоброју 5 – 6, 
1994. године. 
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сас какво да се повалимо: ако неје сас друго – оно сас работу и 
сас муку. 

И мојата прича је такваја. 
Нашинац неје б'ш много предобрел, ама ни лош толко 

неје; да је скрчав како што му се прикачује – неје, ама неје много 
ни широкопрстас; да је много силан – неје, ама ни грбину л'ко не 
подвива; да је прекарано жалостив – неје, ама разбира какво је 
чужда мука. 

А ја немам никога. Самујем и мукујем. 
Рано легнем, ал с'н ми се скратил, а ноч година, тешко 

прооди, па кад се разбудим у глуво доба, ја појдем у минуло 
време. 

Да почнем од газде. 
Њиното имање било је куде–куде поголемо од имањето на 

друђи човеци. Ако је, да речемо, кућа, била је поубава и 
поголема; дућан плн сас еспап; меана имала повече плакарије и 
буришта сас вино и рећију; њиве, ливаде и сливници повече; а 
лозја и поголема и с повече ђиже. Па т'га дућање. Ретко који оди 
њи неје имал по неколко. А куће, големе и малечће, накупували 
на све стране, у свако грацко ћоше, а у њи ћириџије, како ја и 
моја Цвета што смо биле. Оди све им капе пара. А оди стоку: 
масло, лој, коже, влну, кашкаваљ и сирење – и да се не орати; 
падала им је дебела пара, дека су тргували и сас това. Кад 
караоше крози сокаци дебели овнове и јарци, дидзаше се таквоја 
турло, да су се чандија белејала од прашину, а у град и по тридни 
смрдело. 

Неје се џабе оратило: газде су могле да стуре човека оди 
конопац, била ђи је парата. 

Ама и да га закаче на конопац. 
Да си не грешим душу: несу сви газде били изелице, али 

моју кућу, затре ђу Ставра, „Катран“ Ставра. 
А ми смо били аргатје, сељаци који су дошли у град и 

издржавали дом сас голе руће. Мој Влајко је работил дунђерл'к 
по град, а ја сам прала влну на ћилимарће, док се не научи и ја да 
ткајем. 

Али рано изгуби ја мојега Влајка, моју снагу и слободију. 
Размири се. Мобилизација. Град усћипе. 
Влајку сам спремила белу пртену торбу, около њу сам 

наредила влњене чарапе, кошуљу, јелек, чутурицу, заструдзи, 
погачу... 

Гледам да ме Влајко не примети, рашивам јелекат и турам 
у њега запис, што га д'н преди това купи од човека, који тија дни 
идеше од кућу на кућу. 
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Он ми овака рече: Овија запис, невесто, чува главу оди 
свакоје зло: од рану, од болку, од руку, од ноћ, од метак, од смрт. 
Девет попа су читали девет д'на у девет манастира. Девет молитве 
чувају главу на оног који носи овија запис. 

Тутну ја записат, заши га убаво. Испрати Влајка. 
Заврши се рат. Стиже комшија Света. У њин дом, чујем, 

радос до небо. Диго се да питам за Влајка, мојега домаћина. 
Улезо у њи – они одједнуш оћуташе. 

Не врну се мој Влајко. Остал си је там, ни гроб му се не 
знаје. 

Само аљине сам му овде закопала. 
Цвета ми на пет године остаде сироче. Башту си је једва 

памтила, на три годинће је била кад Влајко отиде у рат. 
А како ни је било, ми си саме знајемо: сиротиња, кратиња, 

што кажу наши, ја удовица, сама, никој да ми помогне, па 
страшна мука. И повише од това. 

Него, вала на Господа, наша невоља не потраја много.  
С'вну и мен. Поодрасте ми Цвета, моје надање, и поче да 

ми помага, па боже! Имала је она, цвеће мамино, златну руку. Бог 
си ђу дарувал! Изучи она покре мене да ткаје ћилим како малко 
која и за некоје време неје ни било лоше. Истина, мучиле смо се, 
патило се и стедзало, али мајћа доживе нешта и да ушпара, на 
страну да одвоји, и да спреми пређу за Цветин први ћилим. 

И веч стану девојћа моја Цвета. Не обича да се таври 
много, али т'начка, па кад облече цицану аљину, оно њој убаво 
стоји, прилега. Добила малк'чко снажицу, па лична и убава. 

Цвето, черко, заорати њу јед'н д'н, оћитимо чужди домове, 
па је ред и нашу кућу и огњиште да овеселимо. Шеснаеста ти је 
вечемка, време лети, не чека, че дојде д'н да се појави и твоја 
прилика, да те потражи некој. Затова, сине, још јутре да почнемо 
твој ћилим, даров'н. 

Тека ја њу казујем, а она како да ме не разбра и да не чу 
какво  њој оратим: не зарадува се. Ћути си. Срамежљива. Дете 
још. Али кад ни поодм'кну ткањето, кад се прва плоча зашаренеја 
и блесну по ћилимат, она стану друга, измени се, па само ћилим и 
ћилим. И д'н и ноч, и дањували би и ночували уз њега! Ткајемо, а 
како да веземо; жичћете само играју, канурћете лету кроз њи, 
тупицата чврсто и весело тупа ли тупа. А ми само шушурличемо: 

Мамо, србу ме образи. 
Ћерко, оговарају те момчетија! 
Што ли л'цкам, мамо? 
Спомињу те момчетија!  
Мајко, а које је моје? 



218                                                   Момчило Антић 

Чедо моје, да бројиш девет ночи по девет звезде, десету 
ноч има да га сањујеш. 

Не отоди од разбојат, а кад зач'ст'к отрчи у башчу, при 
бунар, она увати калину, тури ђу на руку, па њу орати: Калино 
малино, на коју страну одлетиш, там живи моје момче, там је моја 
срећа! 

Кад примети да ђу гледам, она побегне у собу. 
А кад дојду комшиће и Цветине другарице: вретена врнду, 

јелемје се врти, мотају се канурће и реде у крошње. Цвета весела, 
смеје се, а мен ми мило, мило. Море, поје ми се, па ми срце поје: 

  
Што ђу нема Цвета 
по двор да ми шета? 
Ој, Цвето, Цвето, 
Цвето калушо, 
срце и душо! 
   
Па ђу учим како да сади цвеће: да укне на чепку, да њу се 

приване; да не сади украдено цвеће, оно некој пут пркне, а 
почесто не вираје. 

Навечер, као излезне на сокак, па се забави, ја истрчим по 
њу. Она ми једнуш рече: 

Мамо, немој више да доодиш по мене, смеју ми се. 
Ја ману да идем, али не заспим док се она не врне. Ночи 

студене, а она нежначка, слабуњава. Чим застудеје, њу одма 
закачи, па одболује. Туја пролет моја Цвета много работи, али и 
болува. Т'га ми први пут вркну у срце. Сечам се потпролет беше, 
она лежи у кревет. Тићем рече: 

Е, мамо, нема ја више да ткајем ћилимје.  
Ја ђу прекори: 
Ајде, не злокоби! Ти че си оздравејеш, че си будеш 

ћилимарка. 
Она ћути и не гледа ме. Задзрла се тека у пенџерче. Ја 

придо и отвори га. Огласи се пиленце. Она пита: 
Које је тов пиле? 
Злато мајћино, кажем њу, това је белокрилка. Она овој 

поје: 
Ц'вти трн, ц'вти трн 
малечка погачка, голем д'н, малечка турта за цел д'н 
да си жилав ко дрен, да рипаш ко јелен 
врба мазгу пушта, пролет пуца, Младенци дошли  
скоро че Благовести, па Велигден, па Џурџовд'н 
ц'вти трн, голем д'н, шарен кравај  
ц'вти трн, ц'вти трн. 
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И оздраве ми Цвета. Врну се у разбој. 
Али од туја силну работу, од какво ли, занесе се, поче 

снага да њу се губи, поче да копнеје, и обрашчичи почеше некако 
да њу вену. 

Ћилимат како поче да ђу пије и, бошће писан и златан, 
мами некуде. Њу слабачку, болешљиву и трепераву како бледо 
месечево зраченце. 

Да чујете само: 
Беше това б'ш пред Свети Јован Биљобер. Балдисале од 

работу, легомо порано,кад обноч, море, у сред ноч, осети да ме 
нешта сеца за рукав и како ока ме. Рипну се претрнела. Месечина 
ударила на наше пенџерче, соба блеснула, а она, мамина Цвета, 
седи тека у белу ночну кошуљу под онуја месечину. Коса 
расплетена, а с некак'в глас ока ме: 

Мамо, ајде, не могу те разбудим. Ајде брже! 
Куде, сине? Куде да идемо? Какво ти је, сине? 
Пригрну ђу. Она ми стисла руку, па ђу не испушта и сеца 

ме. Тамо, мамо, у собу, ћилимат оче да ми украдне јед'н црн 
човек. Нема никој, сине. Не бој ми се. Сањувала си нешто, чедо. 

Она како и да ме не чује. 
Мајчице, да стуримо ћилимат од разбој. Че га украдне 

човекат. 
Пригрнула сам ђу чврсто. 
Дете, што ти је!? Куде си видела да се недоткан ћилим 

стура од разбој? Прибери се, не бој ми се, мајћа је уз тебе. Ајде да 
легнеш. Кад одмориш, све че мине. Уморна си, много смо д'н'ска 
работиле, затова си ми такво страшно сањувала. 

Послуша ме и леже. 
А јутред'н како да ништа неје било. Само ми рече: 
Мрчи ми у главу, мамо. 
Пожали се на стрину Тасу Ађијску. Исприча њу све. 
Она ме теши: 
Ништа на дете неје. Саде месечина ђу је малко ударила у 

главу, занела. Не сећирај се много, све че си мине, че пројде. 
Али не мину, не пројде, не замину ни онова што је писано. 
Онаја ала из Комаричћи вир, црн и без дно, паде на наш 

дом. 
Ишла сам ја тамо, до туја збирштину на але и ђаволи. Еее, 

суде сам ишла, да видим откуде проклетијата бије.  
Комарица је вир у Љуберажду. Ама неје вир како што има 

вирове. Ајд што је меџу стенетине, што пада вода у њег, што је уз 
њег воденица, а другата у дупку нади њега, него што дно нема! 

Кад отидо, јед'н човек, окаоше га Сима Корџа, стојеше 
пред воденицуту и оратеше: 
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Узнем јуже од триес–четирес растежи, на крај вржем 
голем камик, па га спуштам, ама дно не могу да најдем. А како и 
да га најдем, кад Комарица дно нема, кад је збирштина на але и 
ђаволи. До глуво доба су у њег, после иду да осотоне понекојег. 

Тека једнуш, по врвину ишли сватове и това ночу, тека се 
работеше и кад ја бео момчурљак, кад се ишло за невесту, - орати 
он. Ојд, ајд, тиће некак'в човек у модре дреје како Комарица, 
изрипил пред њи на врвину, па њи рек'л: Ако и мен поведете на 
свадбу, че ви казујем пут, ноч је, да се некој не удави у Комарицу. 
Они пристали. Ишли, ишли, и у невестину кућу дошли. Там ђи 
убаво дочекали. Једење и пијење колко ти душа оче! Ама, ели је 
адет кум да благослови. Он узел кондир заћитен сас босиљак, па 
кад се прекрстил, а оно: нити су у невестину кућу, нити испред 
њи трпеза, него наседали на стенетину нади Комарицу, а сваћи 
сват држи у руће по једну кошчину, а кумат коњску главу! Онија 
човек неје бил човек, него ђавол, сотона. Тел да ђи удави у 
Комарицу! 

Тека орати тија Сима Корџа, а ја си мислим, таја сотона, 
тија човечина је дош'л и на Цвету у с'н да ђу пресече. 

Доткамо ми ћилимат.Изнесомо га пред кућу. 
Распростремо га на сред двор. Ножици ни у руће. Чистимо га. 
Слнце огрејало. И пиленце се чује. Гугутка. С метлицу очистимо 
м'овину и крајци па га пушћурисујемо: прскамо с воду да се 
подобро уложи и чува у санд'к до големити д'н. 

Цвета сва пламти. 
Леле, мамо, какво је ћилимчето! Убаво како уписано! 

Погле само како по њега бојата гори! Алева игра, игра, трепери 
пред очи како слнце на заоду. А бела, мајко! Погле само! Путују 
бели голуби, бела облаченца. Иду и како да ми ћимају с бели 
барјаци. Окају ме.  

Ја се попридиго на колена. Остави ножицити.  
Који те това окају, синко? Тебе, чедо, окају твоји 

сватовсћи барјаци. И никакви друђи. 
А она ми тужно одговори: 
Немој това, мамо. 
Зашто, Цвето, немој? Зашто при туја реч одма туга? Немој 

тека, дете. Да ми будеш весела како и оваја наша рујава боја која 
од радос гори како слнце небеско. Буди ми ведра како и онија 
твоји бели барјаци што иду, пливају и окају те. Они ти носе 
свадбено весеље! Ооо, чедо! Че запоје и Агна. И њојне стреје че 
се насмеју. Невестинско оро че се заврти и у наш дом. Тека да 
буде, ели? Кажи на мајћу, обрадуј ме. Она се некако снебива: 

Оче, мајко, тека че буде. 
Поћута, поћута, па ми рече: 
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Оно кад се сређује доткан ћилим, иде и песма. Ајде, мамо, 
онуја како мајћа жени сина. 

Оно песмата тужна, а ја, да њу буде по вољу, запоја: 
 
Мајћа сина жени 
у потајно доба. 
У потајно доба 
кришом оди снау. 
Дробне слзе рони, 
у вилџан ђи збира. 
Алев каврак топи  
на срце га суши. 
  
Али, мен туга надолела, не издржа, развика се. 
А Цвета кад виде моје слзе, рече: 
Мамо, мани туја песму, много жална. Ајде, онуја, мамо, 

твоју – Ага је севда имао на Мару ћилимарку. Њу почни. Ја чу ти 
помагам. 

И запојамо заједно. 
Нас две појемо, а на капију се некој накашља. 
Погледа: газда Ставра. 
Одједнуш ме некакво секну под груди. Како и да ме не 

секне кад живимо у његово. Што че ли он с'г при нас? Диго се, 
ама нође како да су ми се одсекле. 

Он приоди, висок, сув, веџе смакнул, оћембесил бркове. 
На њега старинсће дреје: бревенеци, чојан вермен сас широћи 
рукаве, испод њега – црвен појас. На главу – астраган шубара. 

Цвета га гледа ћутечћи и клечи на ћилимат. 
Он сасвим приде. Још се накашљује: 
Ем готово ћилимче, ем се чује песма! Това ме радује! Тека 

се дочекује госјанин! Па добар ви д'н и нека је арлија! Нека ви је 
сас срећу! 

Цвета донесе столичку, па ђу прати да свари каве. 
Он извади бројанице и поче да ђи реди, па се оћута. 
Покани га и сас чашку рећију и заорачујем га: 
Ја, газдо, кад се уморим, пинем по глтку душу да сврнем. 
Ја јок. Ђаволско оро је у капчицуту. А кавенце може. Јеч'м 

каве, това може. Мелем на душу је оно, преставимо га. 
Ставра тека дума, а све се удзрта у ћилимат, заглеџује га, 

док на крај не упи очи у њега. 
Видим да се варка: шубаруту не стура, а кавето срчено 

испи, па поче да орати: 
Одавна нес'м бил при вас, а чул сам да сте почеле ново 

ткање, кад ви сте га вечемка довршиле. Ама само што не 
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продума, што се каже. И б'ш добро што сам сврнул: око с убавило 
да си напојим. Како да ме д'н'ска, преставимо га, водила и довела 
овде рука на свету Богородицу. 

Ако си, газдо, дош'л, реко му ја и помисли да наставим с 
Цвету работу, кад не казује за кво је дош'л при нас. 

И т'г Ставра обрну орату на другу страну, поче да ме 
питује за здравље и за живот. 

А ја му думам: 
Сиротињсћи, газдо, како сваћи сирома у богато место. 
Ама он нече шалу, него се врну на ћилимат. Питује ме 

како се зове таја шарка. Бађим, не знаје. 
Гугутће на диреци, газда Ставро. 
Ама, Агно, како саме небесће силе да су ђу правиле. Нема 

такваја шарка. 
Ма видим ја да он некакво обикаља како курјак. Осечам да 

некакво има, да је за нешто дош'л. И тека и би. 
Каза он што че његову Анђу да дава. Повали момчето и 

каза које је и чијо је. Знајем га. Убава прилика, па нека им је са 
срећу. Видим: њему мило, али, бађим, Анђа како нема убав 
девојачћи дар. Чепи си уста – ништа друго. Кад поче пак да врти 
окол нашијат ћилим, ја се скамени. Цвета га гледа као уплашена 
срна. Леле, бошће, ма да ли је наумил...не смејем ни да помислим. 
Кад спомену да му дугујемо за ћирију, ја се олади. Руће ми 
малаксаше, језик ми се трже. Учинила сам ја једноглед и не могу 
да се начудим: какво овова би? Може ли так'в газда да буде овак'в 
човек. Ни онија газда, ни дај боже! Дојде ми да се прекрстим. 
Некако се сврну и проорати: 

Газда Ставро, па ти убаво знајеш да сам ти ћирију плачала. 
Бог знаје да је тека било. Ако сам нешто и остала дужна, сигурно 
неје, како кажеш, триста динара. 

А он када се искоколи на мене: 
Бога немој у това да мешаш! У књигу је, преставимо га, 

написано: не турај његово име напразно у уста! Разбираш ли 
какво ти казујем! Знајем ја да сте сиротиња, кратиња. Знајем да 
живите од тупицу и кануру, а тува живот нема. Това је само за 
леб и солчицу. Али дуг је дуг. 

А ја, Ставрија, први приложник на цркву, не л'жем! Јок! 
Дугујеш ми тека и тека, толко и толко, и ћилимчето има да 

дадеш. Или сиктер из моју кућу! На сокак! Још у овија амин! 
А моја Цвета, пиленце моје, кад си писну, па кад се приви 

уз мене, па се тресе како прут! Мене ману стра за ћилимат, него 
ме увану стра за девојчето. Никад га нес'м видела тека уплашено. 
Само се тресе и ока: 
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Мајко, ја си не давам ћилимчето! Мајчице, не давам си 
ћилимчето! 

Како од орла да ђу браним, пружи руће к'мто Ставру, 
„Катран“ Ставру и закука: 

Аман, газда Ставро, како Бога те молим, ако душу имаш, 
не узимај ћилимчето, даровно је. 

А он, душовадник, рџа рџосана, рџа га скапала, ни срам ни 
очи, него: 

Док падну венци на твоју Цвету, много вода има да 
протече низ Нишаву, а ти че си изаткајеш, преставимо га, још 
десет ћилима. Него нема више какво да се додумујемо, овам 
ћилим! Мој је и ја га узимам! 

Цвета привила ћилимат на груди, изм'циња се назадачћи, и 
само: 

Не дам си га! Моје си је! Не дам си га! Моје си је! 
А ја, сирота, још се надам да је човек, да има душу, да че 

се умилостиви на детиње слзе и на моје молење: 
Немој, газдо, од Бога је греота, од људи срамота! 
А он, душманин, довану ћилимат, сецну га, а Цвета паде 

наземи. Он оте ћилимат и побеже, а Цвета остаде наземи: бледа, 
бледа, превенула. 

Придо при њу и подиго ђу. Срченце њу бије, бије, како 
пиле стиснуто у шаће. 

Бошћицеле, виде ли чудо невидено! Дабогда никад видело 
да не види! Ћилимат покров да му буде! 

Од т'г занеможе моја Цвета сасвим. Заневоље. Од тугу, 
с'клет, муку. Никада она не залелека како друђи болни, јок. Само 
понекад узд'не, вене, копнеје. Седи надвор и по цел д'н гледа 
некуде. Гледа како да нешто чека. Стану како грсница. Шијица 
њу от'не, само што се не отћине. Гледам ђу: топи се. Остадоше 
само очи, крупне, жедне, жељне, изморене, а у њи огањ који не 
престањује, само тлаји, тлаји и гори како шарћете на њојнијат 
даров'н ћилим.  

Договоримо се са стрину Тасу Аџијску и одведомо девојче 
при вражалицу. 

Маџије, рече она и даде ни некакву травку. 
Не помогну. 
Уплаши се да чу да изгубим дете. Куде лек да тражим од 

муку, од жалос? Има ли лек за с'клет? 
Реши: че се упутим у Ставрин дом. Науми да отидем, там, 

на црвика да се направим, само дете да си спасим. Да молим, да 
кукам, да преклињам да врне Цвети ћилимат. 

Преди да појдем у Ставрину кућу, пожали се Стојанћи 
„Газибарћи“, нашла ми се таја жена нећи пут у невољу. Она ме 
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одма прекори: Ти, моме, Агно, луда ли си! При Ставру да идеш!? 
„Катран“ Ставру! Еј, Агно, Агно, још једнуш ти кажем: без памет 
си. Агно, запамти једно: понапред чеш да добијеш нешто од онија 
„Змијовичћи камик“, него од Ставру. Да те посаветујем, послушај 
ме и овака направи: Ти знајеш (а чини ми се да сте нешта и род 
далечна) Јованку од „Стамбол капију“, зову ђу Јованка 
„Милованка“. Она је њекња завршила ћилим како вашијат, 
„гугутће на диреци“. Отиди до њи, све њу по ред кажи. Тека и 
тека, за лек ми треба, само на некој д'н, тражим твоје ткање, 
болку да излечим, дете да си сврнем. Че ти даде она ћилим, 
милостивно срце има Јованка „Милованка“, знајем ја њу. Тека да 
направиш, послушај мене, а после Цвети кажи да се Ставра 
смилувал и покајал. 

Послуша Стојанку, а онај „Милованка“, Господ ђу до гроб 
милувал и чувал, од прву реч ми позајми ћилимат. 

Субота беше. Вечерња се огласила, а ја с ћилимат под 
мишку, не идем, него како крилата да сам, летим, па још од врата, 
задијана, заока: 

Цвето, злато мајћино, погле! Ћилимче! Твојето! Смилува 
се, сине, Ставра! Погле! 

А она, придиже се на кревет, личенце испијено, ништа ђу 
нема, али исцаклила, радосна, пружи руће, узе га, припи га на 
личенце и поче га целивује: 

Мамо, мамо, врнуле ми се моје гугутће! Моја облаченца! 
А ја њу казујем: 
Да видиш, сине, како ме само Ставрини дочекаше. Па и 

почастише! Па и Ставра друђи човек са! И каје се, моли те за 
проштење! И питује за теб, како ти је и какво још не питује! Како 
да га је сам Господ уразумил! 

Господе, како се само радувала! Живот њу се врну. 
Ја њу још кажем: 
Мајћа је овака смислила. Че га окачимо на зид спрам теб, 

штом се разбудиш, око да ти падне на њег. На њег очи да ти се 
напију сас здраву водицу, сас убавило које че моје дете да излечи 
и да исцели. Са че твоја мајћа да га окачи. Са! 

Излезо да најдем тесле и јексерчичи. Док најдо, обави се 
малко. Кад се врну: моја Цвета се смалила, прекривила главицу, 
скукољила се, на клубе се направила. Не мож да завика, само 
уздиња. 

Пројдоше по мен жмарци. Видела Цвета какво је. Страшно 
ме заболе под груди. Одједнуш се тува гручка направи. И остаде 
си тија камик у груди. 

Мамо, јадна рече, мојето ћилимче си има белег. Овова неје 
моје.  
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Цвето сине, што тека? 
Седо при њу на кревет. Она се удрвенила, не мрда. Не 

знајем до кој заман сам тека седела, па сам и задремала. И 
сањујем: мој покојни Влајко копа с трнокоп по двор. Ископал 
бразду. Гологлав. 

Влајко, кво това работиш? – питујем га. 
Он си ћути. 
Ја изнесо једење под вињагу. Он једе. Узе кобилку од 

кокошку, подиже ђу и рече: 
Гле, колка је рупа! 
Ја си рипну из с'н, упали видело, да видим Цвету. Она 

пливнула од зној и само млца. 
Обриса ђу. 
Дадо њу водицу. 
Седо њу при нође и тека ос'вну. 
Кад се развидели, она отвори очи: Мајко, дај ми руку, 

рече. 
Тури ми шаку меџу прсти и – умре. 
Како да заспа.  
Уснице отворила, усминула се како да је испила лепотињу 

од ћилимат, па ђу она сама опила, успала. 
Очи од тија опој расклопила па дошле како онија модријат 

цвет у жито што расте.  
У очицете гори онова њојно зашло слченце из ћилимчето.  
У њи гледам њојна бела облаченца како путују у небо. 
Уткала се моја Цвета у ћилимат, претопила се, ц'внула на 

ћилимчето. 
Отиде си моја Цвета с њојни бели голубови. С њојни бели 

барјаци. 
 
Немам никога. Самујем и мукујем. 
Ноч година, тешко прооди. 
Изгуби нође. Еве, пет године у цркву нес'м ступила, преко 

Големи мос нес'м прешла. 
Ћилим ткајем у године када жене више не ткају. Не сечам 

се када сам га наредила, а саде сам половин од њег изаткала. Сас 
одрвели прсти пребирам по жичћете. Падну ми тека руће, 
испуштим тупицуту, чело ми удари у обнителникат. Основата че 
ми се поћине. А прсти трну, трну... 

На ћилимат оратим да си глас чујем, орату да не 
заборавим. Ткајем, болку да преболим. 

Што ме, Боже, не прибереш, да си пригрнем моју Цвету, 
да си видим мојег Влајка, да се смири моја душа, напатена. 
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Уз разбој сам повише од половин век преседела, на њег 
основу редила, од њег ћилимје стурала. Е, какво све нес'м 
изаткала: шестак ли је, батал ли је, јан ли је, сметеник ли је, 
сиџаде, драпери, тишлајфери, а шустикле и да не бројимо. Сас 
свакакве шарће: ђулови, кувери, врашко колено, бомбе, 
београдско коло, послужавници, свекрвин језик, венци, краљичин 
рукав, српска круна, престолонаследник, рашићева шара, девет 
кубетија, гугутће... 

Какво сам постигла? 
Е, и овај ноч пројде. Ајде, да отворим врата да видим бело 

видело. Гле, гугутка слетела у двор. Неје си заборавила дом'к. Да 
ли че да прави гњездало? 

И гугутка је пуста мајћа. 
 
А ви, како сте? Имате ли си дечица, дал ли ви је Бог? 
 
 



                                                            ГРАЂА  
 

 
Пиротски зборник, 2011, бр. 35-36 
УДК 81` 374 (497.11)  
 
 
 
 
Драгољуб Златковић 
 
 
 
 

МИКРОТОПОНИМИЈА СЛИВА РАСНИЧКЕ И 
КОСТУРСКЕ РЕКЕ1 

 
 
 

 
Барје Чифлик 

Блато 
Велики Суводол 

Гњилан 
Камик 

Костур 
Мали Суводол 

Нова Мала 
Пасјач 
Понор 

Присјан 
Расница 

Сиња Глава 
Церевдел 

 

                                                             
1 Да бих стекао што јаснију слику подручја, брижљиво сам прегледао 

монографије Барје Чифлика, Блата, Костура, Понора и Присјана, али сам се ослонио 
само на сопствене податке како бих избегао неуједначеност у приступу.  Подаци о 
атару односе се на период који се завршио око 1970,  када је почело нагло расељавање и 
запуштање имовине.  
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БАРЈЕ ЧИФЛИК (Бáрје Чивлик / Бáрје)2 

 
Барје Чифлик, равничарско село на ободу Пиротске 

котлине, налази се на око 4 км југозападно од Пирота са којим је 
повезано асфалтним путем. Налази се уз сам руб велике мочваре 
Бáрје између Расничке реке са југоисточне и Костурске реке са 
севернозападне стране; њено западно, планинско залеђе је 
безводно, а читава њена североисточна и источна страна обилује 
у води. Има више легенди о постанку села: Бáрје Чивлик је бил у 
Бездьн3, испод Свети-Илију, испод манастират. Там билό селό 
Средорéк, текá се звáло. Има тéмељи, и дьньс се наόде. А изнад 
селόто је ишьл пут од Понόр. И од Понόр áзне тýрсће пόјду. 
Нади друм ан тýрсћи, аниште има. Понόрци јáве на Средорéчање 
да иду Тýрци. И састáве се сас Средорéчање и побију камиле. Ама 
једьн Тýрчин измькне, побéгне у Пирот. И пόјде тýрска војскá на 
Средорéк, и пόчне да пáли селό. Средорéчање побéгну у 
манастир; знáју да манастир нéма да пáле. Али Тýрци запáле 
манастират и сви сељáци изгорéли. И селόто се досéли у Чивлик, 
овáм. Прво је билό у Бáрје, па пόсле дόјде овдé. Овдé је кýла билá. 
Пόсле се почéле манастирће жéне мýче, и открију манастир. И 
тáмо откόпају рýће, нόђе, глáве, жито. У нáше селό се пόсле 
населил нáрод из Базόвик, Присјáн, Смрдáн, а Рáшинци, Тόнчинци 
и Радéнковци су из Бýгарску. И музéјат у Пирот има кáмик 
отéсан, и на њег нéшта написано, и никој га не мόже прочита, а 
нáјден је овáм, у нáше селό. Средорéк: билό нáсеље, кýће. 
Момчило Потић,1924. Тýрци сабéру нáрод од све стрáне, нáјвише 
из трнсћи крај, и напрáје чивлик, дьньшње селό. Градимир Џунић 
Бајко, 1934. Пόди Ћéлташ је билό селό Дéбрин Чивлик, там кудé 
је Рáјкова воденица, Пόсрано трње. И појáви се бόлес, измрéли и 
раселили се. Једни дошли у Бáрје Чивлик. Там има грόбље, 
спόменици. Милованка Величковић, 1930. На Рáку Мијáлковога у 
авлију билá тýрска кýла, и тува је почéло селό да се насељáва. 
Станимир Мијалковић 1942. 

Мањи део атара, који је на карсту, сув и претежно под 
ниском шумом и слабим пашњацима, погодан је за овчарство и 
козарство, и претежно покрива домаће потребе у огреву. (Изнад 
селό све сýво, од Лићиницу до Рáјац, па су терáли стόку да пије 
на Кόстурску рéку, а и у селό нéма никакав извор). Већи део атара 
има обиље воде, врло топао и претежно под дубоким ораницама, 
погодан је за виноградарство, воћарство, ратарство и 

                                                             
2 Акценат је експираторни и означено је само његово место. 
3 Полуглас је означен са ь. 
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повртарство, као и за говедарство и свињарство, па се живело од 
тржних вишкова поврћа, воћа, грожђа, вина, ракије, млека, меса, 
масти. Близина града и тржишта је олакшавала продају, а 
продавали су грожђе и вино и по селима Лужнице. До средине 20. 
века било је и бивола; чували су Рајкови, воденичари, и 
користили их за вучу. Било је ковача, колара, столара, кацара, 
црепара, зидара, тесара и више фамилија лончара, а неколико 
домаћинстава је користило природне услове за производњу леда, 
који је продавало прехрамбеним радњама у граду. Село има 
воденице  на води са Бéздана (Рáјкова, Мáђина, Гόлубова, Сéлска 
у Мерý), на Расничкој реци (Присјáнска, Вирћина / Динчина; 
Рáшинска)  и на Сéлској вáди (Гмитрова) и оне су покривале 
потребе  у мељави ових села пре изградње модерних млинова. 

Расница, удаљена само око 2 км, је црквени, 
административни и школски центар за 4 села, међу којима је и 
Барје Чифлик, али је земљорадничка задруга у Барје Чифлику, 
центар привредног живота за ова села.  

Поред водовода село има и 5 до 6 јавних бунара, као и 
више  приватних, изграђених удруженим средствима суседа: 
Сéлсћи бунáр (Шавýљин бунáр) усред села, Прдљин бунáр, 
Мијáлковсћи (2), Мрáморсћи (2), код Ђиђиних, Стéванов, Рáденов 
и Смрдáнсћи, а до гробља је био јавни бунар само за стоку.  

СТАНОВНИШТВО: Турски Бари Чифлик, од кога је 
данашње Барје Чифлик, настао је присилним довођењем радне 
снаге са разних страна (Мрамор код Ниша, Трн у Бугарској, 
Поганово, Трнски Одоровци, Куса Врана, Расница, Присјан, 
Петровац, Базовик, Кијевац, Дучевац, Височка Ржана, Извор). По 
ослобођењу од Турака досељавају се неке породице из Раснице и 
околних села, а после седамдесетих година 20. века јавља се 
нагли прилив досељеника из Пасјача и Сиње Главе, а касније и из 
лужничких села. Женидбено-удадбене везе су најчешће са 
суседним селима (Гњилан, Мали Суводол, Велики Суводол, 
Блато, Костур, Расница, Присјан, Сиња Глава, Пасјач, Пољска 
Ржана). Село није никада имало Роме, којима је више одговарала 
Расница. Године 1948. село је имало 820 становника у 156 
домаћинстава, а 2002. је имало 693 становника у 232 
домаћинства. Број домаћинстава је растао због распадања 
многочланих патријархалних породица, а број становника је 
опадао због смањеног природног прираштаја. Чак ни велики 
прилив досељеника у том периоду није успео да заустави 
опадање броја становника.  

ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. Дόлња малá, Срéгња малá / Сред селό, 
Гόрња малá, Нόво нáсеље. 2. Виденова малá (од шкόлу нагόре), 
Расничка малá и Синоглáвска малá.  
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ЕТНИЦИ: м. Чивличáнац - Чивличáнци; ж. Чивличáнка - 
Чивличáнће; с. Чивличáнче - Чивличáнчета.   

КТЕТИЦИ: чивличáнсћи, ска, ско.  
РОДОВИ: Базόвци (Св. Никола4); Бéлини / Белокáпци 

(Јова) (Св. Ранђел); Божиловци (Св. Ранђел; Гмитровдан); 
Бриици, досељени из Пасјача (Св. Ранђел; Св. Никола); 
Бýмбаловци (Св. Ранђел); Вáрчинци (Св. Ранђел; Св. Никола); 
Веселáчкови / ци (Св. Ранђел); Виденовци / Мáксинци (Св. 
Ранђел); Вирћинци, из Раснице (Св. Ранђел); Гмитровци (Св. 
Никола); Гόлубовци (Св. Ранђел); Гýлчинци / Гýлћине, досељени 
из Кијевца код Бабушнице (Св. Ранђел); Дарόинци, досељени из 
Пасјача (Св. Никола; Св. Ранђел); Дрáгинчање (Св. Никола); 
Ђиђинци, досељени из Трна (Св. Ранђел; Пéјчиндан); Ђýђине (Св. 
Јован);  Јагоридáнци / Јегуридáнци (Св. Ранђел); Јовáничини / 
Јовáнићини , досељени из Пасјача (Св. Јован); Јόтинци, досељени 
из Сиње Главе (Св. Ранђел; Пејчиндан); Кáрчинци (Св. Ранђел); 
Кацарόвци (Св. Јован); Клопотарéвци (Св. Ранђел); Кљáсиннци / 
ни  / не, из Раснице (Св. Ранђел); Лужничање / Кόстићи  (Св. 
Никола); Мáђини (Св. Никола); Мáјсторови, досељени из Сиње 
Главе (Пејчиндан); Мáђини (Св. Никола); Мáљћовци, досељени из 
Пасјача (Св. Никола; Св. Ранђел); Мањόсинци, досељени из Сиње 
Главе (Пејчиндан, стару славу, браћа заменила, па један слави Св. 
Ђорђа, а други Св. Стефана); Маријинци (Св. Рáнђел); 
Мијáлковци, досељени из Раснице, живео бег у њиховој кући (Св. 
Никола); Милáновци (Св. Никола); Милошеви, досељени после 2. 
св. рата из Раснице (Св. Никола; Св. Јован); Митковци (Св. 
Ранђел); Млáџинци, досељени из Трна (Св. Ранђел; а зет Стеван 
слави Св. Николу); Мрáморци, досељени из Мрамора: чукундеду 
довео Турчин као радну снагу. (На деду-Ћиру и дéду Џýну дéду су 
звáли Мрáморац) (Св. Никола; а Виден, који се преселио, слави 
Гмитровдан); Николáћинци, од Мрамораца (Св. Никола); 
Пéндинци / ни (Св. Ранђел); Пéтковци, досељени из Петровца 
(Св. Никола); Петријини, досељени из Сиње Главе; Пéшини, 
досељени из Сиње Главе (Св. Јован); Пόпковци (Св. Ранђел); 
Прдљинци / ни (Св. Никола; Св. Ранђел); Присјáнци, досељени из 
Присјана (Св. Ранђел); Пьсјачање (Пера), из Пасјача (Св. Ранђел); 
Рáденовци, досељени из Трна (Св. Никола); Рáјковци, досељени 
из Трна (Св. Никола); Рáшинци, досељени из Трна (Св. Никола); 
Ристинци (Св. Јован); Сéколовци, досељени из Пасјача (Св. 
Никола); Смрдáнци, досељени из Петровца (Св. Ранђел); Спáсови, 
досељени из Сиње Главе (Св. Никола); Стáвринци, пореклом од 
Мрамораца (Св. Никола); Стéвановци (Св. Ранђел); Тодόрћини / 

                                                             
4 Слава рода. 
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Џýнини (Св. Ранђел); Тόнчинци, досељени из Трна, Бугарска (Св. 
Ранђел); Тричковци, досељени из Сиње Главе (Стару славу Св. 
Тодор браћа заменила, па Горан слави Св. Саву, а Срђан Св. 
Јована); Ћерéзовци, досељени из Сиње Главе (Св. Ранђел; 
Пејчиндан); Ћешýринци, досељени из Сиње Главе (Св. Ранђел); 
Чéнђеновци (Св. Ранђел); Џýнине / арх, Милáновци (Св. Никола); 
Џýнине, по деда-Џуни, досељени из Сиње Главе (Св. Никола; Св. 
Ранђел); Шавýљини / е / ци, одавно досељени из Станичења (Св. 
Ранђел); Шинине (Св. Никола); Шупиловци (Св. Ранђел). Има 
доста оних који не славе: досељеници из Завоја (3), Дучевца, 
Ћуштице, Крњина, Берберовићи из Живаје код Сиска.  

СЕОСКЕ СЛАВЕ: 1. Сеоска слава: Спасовдан. 2. Литијска 
слава: Спасовдан. 3. Црквена слава: Свети Илија.  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Манастир Свети Илија 
у Ћелташу  (НМл, БЧ). (Манастират је чивличћи, али су га 
обновили Новомáлци). 2. Крс над селό / Крс на Друм: оброк 
Јеремија. 3. Џýрџовден: оброк у селу поред кога су камена 
седишта. 4. Вурњиште: запис (цер). 5. Рáјац: запис (врба). 
(Свéтена је водá под врбýту). 6. Над Вирћина лозјá у Три крýше: 
запис (крушка). ЛЕКОВИТИ ИЗВОР: Светенá водá код 
Манастир: лечи очи.  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. варијанта: На Вурњиште: запис 
(цер) - у Рáјац: запис (врба) - над Вирћина лозјá у Три крýше: 
запис (крушка). 2. варијанта: Шкόла - Вирћино лόзје: запис 
(крушка) - за Расницу Гόрњи пут, па се врчамо όколо низ селό.  

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Код Гáлију: јáре излáзи. 2. 
Ћеремиџиница: Излáзи свáдба. 3. Рáјац, код Чешмý: сόтоње 
излáзе. Причали су стари: Чýјемо ђу с глас какό пишти. С όвце 
смо лежáли. И вáти усрéд ливáде, пасé, а кýчишта се не оћýтују. 
А ми смо преодили нόчу с венéр или без венéр, и несмό ништа 
видéли. Божидар Алексић, 1938. 4. Рáјне ливáде: Из Расницу ишьл 
и видéл бáбичку и дéдичку у Рáјне ливáде, носили вилу и гребýљу, 
срéтал ђи. И јавил им се, а они си ћутáли. И кад се обрне пόсле 
дéсет мéтра, и онό ђи нéма. Анка Алексић, 1946. и Божидар 
Алексић, 1938. 5. Бездьн: У Бездьн што има окнό, водá излáзи, 
дно нéма. Нόчу излáзи бик. Кад је свéкар бил воденичáр, па на 
коњá нόси мливо у воденицу нόчу, да мéље, збéре по селό. И кад 
мине там, излéзне бик. Милованка Величковић, 1930.  

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Аниште (Рас, БЧ) - њиве. (Аниште је између Расницу и 

Бáрје Чивлик, са се там населили Пьсјачање и Синоглáвци. Билό 
ан, тýрсћи се кόњи одмарáли. Билό је до скόро кáмење од 
дуваришта, пáмтим ýбаво. Богосав Ћирић, 1927. Свáка кýћа  је 
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там имáла парцéлу за конопниште, а наш плац је на тόва мéсто 
и он је од педесе-шејесé  парцéле. Бошко Алексић, 1938. Аниште, 
кáравани одмарáли. Градимир Џунић Бајко, 1934). 

Арнавýцко брáниште - шума. 
Аџибéговица - њиве, ливаде. Између Средорéка и Стýбла.  
Бáрје - млака, ливаде. Мелиорацијом претворене у њиве.  
Бездьн - врело, језеро, река, њиве, ливаде, баште. Врло 

јако и дубоко врело. Истоимена река која извире на врелу Бéздан, 
улива се у реку Рогόз.  

Бездьнска водá - поток. Отиче из врела Бездьн.  
Брод - њиве. Парцеле под конопљом и пролаз за стоку 

преко Расничке реке према Ћéлташу. (На Брод има мос).  
Бýмбак (у Ђерéн) - млака, вир. Дубок вир, купалиште за 

децу. (Кад дόјде Велигден, тáмо се игрáло).  
Венéговсћи пут / Држинсћи пут - пут према Држини, 

Војнеговцу, Сукову.  
Вирћина лозјá (изнад Рáјац) (Рас, БЧ) - виногради.  
Владимирова рекá - део Сéлске вáде од села до 

Владимирове воденице, који је ископао о свом трошку Владимир 
Потић из Гњилана.   

Влчи шумáк (Рас, БЧ) - шума. 
Врбе (НМл, БЧ) - њиве.  
Вурњиште - шума, виногради, њиве.  
Гáбар - стене, шума. Претежно ситна шума граба.  
Гмитров вртоп - стена, вртаче, ливаде. 
Гмитровска вáда / Сéлска вáда - канал. Довόди воду 

Расничке реке до ивице села и до Гмитровске воденице, а на њу 
се наставља Владимирова рекá до Владимирове воденице. 
(Гмитровска вáда је за воденицу. Гмитрови продубили и 
одржавáли Сéлску вáду, и водила се као њина вáда. Мињýје испод 
Тόнчин мос).   

Голá рýдина (Рас, БЧ) - голет, пашњак.  
Голéмо бáрје (Пир, НМл, БЧ) - млаке, ливаде, њиве. 

Мелиорацијом претворене у њиве. Пре мелиорације живела 
птица буковац. 

Гόрњи друм - пут. Via militaris, важан пут кроз векове. 
(Иде од Понόр, па на Бистар, на Симόнов бунáр испод Гáбар, на 
Аниште, па на Брод, па на Ћéлташ прéма Присјáнсћи пут и 
прéма Стрéлиште за Држину, и дáље).  

Гόрњи Рáјац (Кс, БЧ) - млака, ливаде.  
Гýвништа - шума.  
Длбόка падина -ливаде, шума. 
Дόлњи Рáјац - млака, ливаде, њиве. Десно од чесме.  
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Друм - њиве. Њиве лево и десно од некадашњег пута Via 
militaris, који иде од Костура ка Држини. ( Друм иде од Рáјац за 
Ћéлташ).  

Ђерéн - ливаде.   
Ђόрговица - њиве.  
Ђόрговци - виногради. 
Зáћине појáте (у Средорéк) - њиве. (Појáта у Средорéк, 

Бездьн).  
Змијáрник - врело. Извире у подножју Ћéлташа и са 

врелом Бéздьн граде реку Бéздьн (Бездьнку).   
Ивáндерица - шума. 
Јаз у Ћéлташ - пашњак. Испасиште за свиње. Остаци 

грађевина из римског и турског периода. Тамо је и манастир 
Свети Илија.  

Јереница (у Пáдиње) - њиве.  
Кόкаловица - млака, ливаде. 
Конопништа у Аниште - њиве. Тамо су сви из села, на 

заједничком земљишту, сејали конопљу. 
Кόстин мос (НМл, БЧ) - њиве. Мост на реци Бездьник. 

(Чивличко је билό све до Кόстин мос). 
Кошетáрник - млака, ливаде.  
Крáгња вáда - река, њиве, баште. Доњи ток Расничке реке. 

 Крáјиште - њиве. 
Кýка - њиве. На окуци.  
Ледиње - честар, њиве. 
Љиљаче (Рас, БЧ) - шума. Јоргован, цер.  
Љýбина ливáда (у Сéлсће ливáде) - ливаде, њиве. Име 

према власнику.  
Мађилка (Рас, БЧ) - њиве, виногради. Висока могила од 

земље. (Лéво од пут за Расницу је расничка, а дéсно чивличка).  
Мáцина ливáда - пашњак, ливаде.  
Мерá (БЧ, НМл) - пашњак, ливаде, њиве.  Био сеоски 

пашњак, подељен на три дела - за говеда, овце и свиње, а сада је 
тамо овчарска фарма Завода за пољопривреду из Пирота и 
грудобран за вежбање војника. (У Мерý су Грýдобран или 
Стрéлиште и Гόлубова воденица).  

Меџá (БЧ, Кс) - шума.  
Мéџу вáде - њиве. Простор између Сéлске вáде и Расничке 

реке, који је често плављен.  
Мόчиште  - место предаха на путу ка шуми. 
Над селό- њиве. Изнад села и (Цáрског) друма.   
Недокόљине њиве (Рас, БЧ) - њиве.  
Огорéљица - њиве. Између Средорека, Големог Барја и 

Барја.  
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Падина - њиве, виногради.  
Падиње (Рас, БЧ) - шума, ливаде. 
Пáнџин мос - њиве, ливаде.  
Пéрине врбе (Пир, БЧ) - ливаде, њиве. 
Под гáбар -виногради, њиве.  
Под селό - ливаде. 
Попόв дол - шума. 
Прéко Ћéлташ - њиве.  
Пут за Блáто - пут. Иде поред Суводόлске воденице за 

Блато и Суводол.  
Пут за Кόстур (прéко Рáјац) - пут. Иде према Костуру и 

Понору.  
Пут за Пирот - пут. Према Пироту. 
Пут прéко Кόкину воденицу - пут. Ка Гњилану.  
Пут прéко Сéлску воденицу за Нόву Малý - пут. Ка Новој 

Мали и Пироту.  
Равниште - шума. 
Рáине ливáде - ливаде. 
Рáјац (БЧ, Бла, Кс) - млака, ливаде, њиве. Чесма. (Рáјац 

иде до Кόстурску рéку, и свéте воденице су до Рáјац. Има и 
Гόрњи и Дόлњи Рáјац).  

Рáјкова лозјá - виногради.  
Рáјкова појáта и воденица (у Бездьн) - њиве, ливаде. 

Појате и посед Рајкових. 
Раскрсје (у Пáдиње) - виногради. Појате, раскрсница.  
Расничка рекá / Церéвка - река. Када набуја па плави и 

носи, зову је Церéвка, пошто дотиче из атара Церевдела.  
Редáци (Рас, БЧ) - шума, честар.  
Рид - њиве. Блага узвишица изнад Средорéка, испод које је 

било  уништено село Средорéк. 
Рýдина - стена, голет, честар. 
Сáвак - шума, млака, ливаде.   
Светенá водá код Св. Илију - извор. Лековита вода за очи. 

(Кад идемо на манастир, па слéзнемо те се там омијемо и 
пýштимо парý).  

Селимовица - млака, ливаде. 
Сéлска вáда - канал. Води воду Расничке реке ка 

Владимировој воденици и састоји се из Гмитрове вáде на коју се 
наставља Владимирова рекá. (Прокόпана због воденице и 
градине).   

Сéлска ливáда (БЧ, НМл) - ливаде. Сеоска ливада која је 
већим делом раздељена у комасацији као компензација 
оштећенима.  

Сéлска мерá, в. Мерá.   
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Сéлсће ливáде (прéма Гњилан) - ливаде, њиве. Сеоско 
земљиште под ливадама, које су сељаци равномерно поделили.  

Сéлсће градине - баште. (Испод Мáђини, там је свáка 
порόдица имáла градину).  

Сéлсће ливáде - ливаде.  
Симόнов бунáр - бунар. 
Сливка ( у Мéџу вόде) - њиве.  
Средорéк - извор, њиве, ливаде. У том потесу је било 

некадашње село Средорéк. (Средорéк је од Рид надόле).  
Стојáнчево - њиве.  
Стýбал - извор, ливаде. (Извор у пањ усрéд ливáде у 

Средорéк).  
Тόнчин мос (на Сéлску вáду) - мост.  
Три крýше (Рас, БЧ) - њиве.  
Тутунџика - њиве, ливаде. 
Ћéлташ - врело, стена, голет. Пролаз за стоку до испаше.  
Ћеремиџиница / Ћиримиџиница - ливаде. Мост.  
Ћеревéјино - њиве.  
Церόва глáва - шума.  
Циганка - њиве. 
Црéнац - њиве, воћњаци. Били виногради.  
Џинђине врбе (НМл, БЧ) - ливаде, њиве.  
Шиндарове њиве (од Бездьн до Ћéлташ) - шума. Мала и 

уска површина.  
 
КАЗИВАЧИ: 1. Богосав Ћирић, 1927. 2. Милованка 

Величковић, 1930. 3. Градимир Андрејић, 1933. 4. Градимир 
Џунић Бајко, 1934. 5. Божидар Алексић, 1938. 6. Станимир 
Мијалковић, 1942. 7. Анка Алексић, 1946. 8. Саша Алексић, 1967. 
9. Весна Алексић, 1972.  
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БЛАТО (Блáто) 

 
Блато се налази на југозападном рубу Пиротске котлине, 

на седмом километру пута који повезује Пирот са Бабушницом и 
даље са Лесковцем. Настало је постепеним спајањем три села 
(Лопашнице, Блата и Церовика) пред сам крај 19. века. Ево 
неколико казивања о настанку села: Нáше селό је напрáвено од 
три сéла: Блáто, Лопýшницу и Церόвик. У Церόвик су дошли од 
Криви пут, мéсто Јајчáр или Вунија, атар Мáли Суводόл. Душан 
Манић, 1908. Кафáна у Пéтровци билá у тýрско врéме, и бунáр. А 
селό је пόсле настáло кад су Тýрци отишли; пόсле је настáло 
Блáто. 1995. Церовик је део села. Доселили се са Рога испод 
Понора, на путу. Побегли из села овамо, где су им биле појате. 
1995. Бил ан у Блáто. Из Црвенчé се у Блáто доселиле нéколко 
фамилије. 1995.  

Атар села је погодан за разноврсне ратарске и повртарске 
културе, за виноградарство и воћарство, и за сточарство. 
Планински део атара је погодан за овчарство, а низијски део за 
производњу сточне хране. Блачани су познати и као добри 
сточари, ратари и виноградари. Тржни вишкови су грожђе, вино, 
ракија, житарице, млеко, сир, месо.  

Село има цркву, основну школу, задругу и водовод, и 
добро је повезано са околним насељима и међународним путем 
Београд - Ниш - Софија.  

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. Блато је имало 1150 
становника, 1991. 669 становника у 222 домаћинства, а 2002. 630 
становника у 236 домаћинстава. Женидба-удадба: долазе девојке 
из свих околних села. Последњих двадесетак година долазе 
девојке и досељеници из бабушничких села, као и велики број 
досељеника из долине Јерме.   

ДЕЛОВИ СЕЛА: Блáто, Церόвик и Лопáшница. 
РОДОВИ: Áричћине / Ђермáнци (Св. Никола); Аџисци, в. 

Дáвчине (Св. Никола); Бáнковићи, Роми (Сава слави Пејчиндан, а 
Света Св. Ранђел);  Бáћине / и (Гмитровдан); Баракόви / е (Св. 
Ранђел); Бéрин-извόрци, из Берин Извора; Боровци, из Борова, од 
њих Боровци (Св. Ранђел); Бýбанови / е; Бугарчини / Бугарчетија, 
печалио у Бугарској 30 година (Св. Ранђел); Бýрмини (Св. 
Никола); Вацилове / Вацилкове (Св. Ранђел); Веселинови (Св. 
Ранђел); Витáнови / е (Св. Никола); Вýждалови / е (Св. Никола); 
Вучидéлци, из Вучидела; Гађилови / е / пеј. Замлатόјини / 
Замлатéје, од њих Пéткови (Св. Ранђел); Гόшине / и (Св. Никола); 
Гмитрови (Св. Никола); Дáвчине, в. Аџисци ; Давинћини (Св. 
Никола); Дýнинци (Св. Ранђел); Дýркове (Св. Ранђел); Дучéвци 
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(Св. Ранђел); Ђермáнци; Ђόшини, е, велика фамилија (Св. 
Никола); Живкове / и (Св. Никола); Здрáвкове, одселили се; 
Злáтине / и (Св. Никола); Зýјчини (Св. Ранђел); Јáсеновдéлци, из 
Јасеновдела; Јелéнине (Св. Никола); Јόнчини / Церéвћини, из 
Церéвдела (Св. Ранђел); Јόцине / и (Св. Никола); Кáјсине / нци 
(Св. Ранђел); Калавурџијинци (Косово, Лаб) (Св. Ранђел); 
Кокошáрци / Кокошкарéвци / ви, в. Ћирћине; Колéсинци (Св. 
Никола); Кόличћини (Св. Ранђел); Кόлчине, и (Жива) (Св. 
Ранђел); Костадинови / е (Св. Ранђел); Кόцћине (Св. Никола); 
Кόчићевци / Кόћичови, из Базовика (Св. Ранђел); Легáтрини / 
нци, из бабушничких села (Св. Никола); Матéјинци (Св. Ранђел); 
Мијáлковци (Св. Ранђел); Микáјлови / е (Св. Никола); Милошови, 
в. Пéтровци; Мишини; Пéткове, од Гађилових (Св. Никола); 
Пéтровци, од њих Милошови (Гмитровдан); Прамгаџијини / 
Прáнгаџијини / Прáнгаџије (Св. Ранђел); Пýрчини, в. Боровци; 
Рáнчине / Цврцýљћине, зет из Костура (Св. Ранђел); Сáвинци 
(Пејчиндан); Сáвчичови/ е / Сáвичћови / Савичићови (Св. 
Никола); Селимовићи, Роми (Св. Ранђел); Спáсови / е (Св. 
Никола); Стόине / Милићевци / Тýрци (Св. Јован); Стόјкове/ ци, 
Из Црвене Јабуке (Св. Ранђел); Тáнчини / Бόшковићи, нису 
славили; Тόнини, в. Цýћине; Тόшини (Св. Ранђел); Тричкови, е 
(Св. Никола); Тýрци, в. Стόине; Ћόсини (Св. Ранђел); Ћирини / е, 
из Пасјача (Гмитровдан); Ћирћини / е / Кокошкарéвци (Св. 
Ранђел); Цáнћини (Св. Ранђел); Церéвћине / и (Св. Ранђел); 
Црвенојáбучање, више разнородних фамилија из ЦЈ, први су 
дошли Гáздини (Св. Никола); Цýћини / Тόнини (Св. Ранђел); 
Џýнћини, е (Св. Ранђел); Шумарόви / е, из Малог Суводола  
(Љуба Арџика) (Св. Ранђел).  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црква Св. Харалампије: 
(заједничка са Костуром, на међи атара). 2. Црква у селу. 3. 
Маглич: црквица-богомоља (Билá сýша, па се жéне договориле да 
омију там једьн кáмик, који њим је изгледáл кáко од цркву. И чим 
га омију, όдма пόчне да грми и пáдне ћиша. Там смо подигли 
црквицу).  4. Тόмашево врелό: оброк Св. Рáнђел. 5. Врбица: оброк 
Мáли Спáсовдан. 6. Мађилка: запис (крушка).  

 
МИКРОТОПОНИМИ: 
Бáрје - млака, ливаде.  
Бачииште - њиве. Биле бачије.  
Беглик - њиве. Држао их бег. 
Блáтска рекá - река. (Блáтска рекá, двόји се од Содόлску 

воденицу. Дéсни крак је Бýмбак. БЧ).   
Бόболовац - њиве, шума. (Има Мáли и Голéми Бόболовац) 
Богдáново брáниште - шума. Име према власнику.  
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Брáнковица - шума. Име према власнику.  
Брестáк - њиве. Име по брестовима.  
Брод - ливаде, баште.  
Васиљћевица - њиве.  
Влковија (Пн, Бла) - шума, њиве.  
Врбица - извор, пашњак, њиве. Бунар. Оброк Мали 

Спасовдан.  
Врелό (у Маглич) - врело, млака, ливаде, шума, баште.  
Гнилско брáниште (у Долину) (Пн, Бла) - шума. Име по 

попу из Гњилана, легенда.  
Говедáрник - њиве.  
Голéми Бόболовац - шума. 
Голéми кáмик - падина, стена, голет. Бацио се са њега 

заљубљени пар.  
Грéда - коса, виногради, њиве.  
Граовиште / Гровиште - камењар, шума, њиве.  
Длга рýдина - голет, пашњак. 
Долина - долина, шума.  
Дренόва глáва - врх, стена, шума, пашњак.  
Ђýсино - њиве. (Купили Ћόсини од Милчу Ђýсинога). 
Загýжање - ливаде.  
Зáједница - ливаде. 
Златáница - њиве.  
Змијáрник (под Ћόсину појáту) - извор, ливаде. Има много 

отровница змија.  
Иворће - стена, голет. Удубљења у стенама из којих 

овчари и стока пију воду.  
Јасеновица - врх, камењар, рудина, пашњак. На врху била 

кула. 
Кáјсино - њиве.  
Конопниште - шума, њиве. Мочила за конопљу.  
Корија - њиве. Својина Ћόсиних. 
Кόстина воденица -  
Кόстурска рекá - река.  
Кошáре - њиве.  
Крстопýтина (у Церόвик) - раскрсница путева према 

Пироту, Великим Суводолу и Церовику.  
Костόл - стена.  
Лопáшница - део села. (Билό ан, па билό лόпови, крáло се).  
Лопáшничко врелό, в. Тόмашево врелό.  
Луг - њиве, ливаде.  
Лозјá - виногради.  
Маглич / Мόглич - шума, пашњак, виногради. Култно 

место.  
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Мађилка - њиве. Могила из римског периода, колективна 
гробница ратника.  

Мáли бόболовац - шума. 
Мáли Спáсовдан (у Врбицу) - оброк, 1902.  
Маџáрка - њиве. Јужно од села.  
Машаника / Машáнка - њиве. 
Мéчкоња - долина, шума, ливаде. Било медведа некада.  
Мртвина - шума  
Муреселéјина грόбишта - пашњак. 
На појáте - њиве. 
Над лόзје - њиве. 
Падина - шума, њиве. 
Песáк / Пéсак - њиве. Песковито земљиште. (Има Дόлњи и 

Гόрњи пéсак). 
Пéтровица - њиве.    
Пéтрово брáниште (у Падину) - шума.  
Под гáбар - њиве.  
Појáте / На појáте - пашњак, њиве. Појате. 
Појáтиште (конто Понόр) - шума, пашњак, ливаде. 

Појате Матéјиних.  
Прекрсје - раскрсница.  
При рéку / У рéку - њиве. 
Прýдиште (у селό) - раскрсница у селу. Сабориште.  
Просија - њиве. Неплодне њиве према Понору.  
Пьсјачка рекá, в. Рекá.  
Равниште - зараван, њиве. (За кáнту маз Бýбанови купили 

Равниште). 
Рáвно - шума. Према Понору.   
Рекá / Пьсјачка рекá - река.  
Рид - њиве, ливаде.  
Рог - шума, ливаде, њиве.  
Росýља - њиве. 
Рýдина - голет, пашњак.  
Свињáрник - пашњак. 
Симόновица - њиве. 
Слбица - њиве. 
Сред селό - део села.  
Срéдњи рид - њиве. (Там је и Корија). 
Стáнкове ливáде - ливаде.  
Тόмашево врелό / Лопáшничко врелό. По Тόмашу.  
Тршáк - њиве. 
Ћόсине темије (Пн, Бла) - ливаде.  
Ћόсин клáденац (у Загýжање) - извор. Више извора. 
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Ћόсино брáниште на појáту- шума, ливаде, воћњаци. Име 
према власницима. 

Ћόсино брáниште у кόстурско - шума. Ћόсини купили од 
Драгомира из Костура 8 ха. 

Ћошé (на рид у Падину) - шума, голет. (Рудињáво мéсто).  
Утрина - пашњак.  
Церόвик - део села.  
Црни вьр - брдо, стена, голет , шума, пашњак.  
Чешмá (у Песáк) - њиве.  
Чýка - шума, њиве.  
Шόпка у Мртвину - извор, шума.  
Шýмје - шума, њиве, виногради. 
  
КАЗИВАЧИ: 1. Душан Манић, 1908. 2. Добринка 

Костадиновић, 1917. 3. Градимир Петковић, 1930. 4. Гордана 
Манић, 1948. 5. Драгица Костић, 1950. 6. Виден Ристић, 1954.  
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ВЕЛИКИ СУВОДОЛ (Голéми Суводόл, Сводόл, Содόл) 

 
Велики Суводол се налази у подножју Белаве, 8 км 

југозападно од Пирота са којим је повезан асфалтним путем 
првога реда и аутобуском везом. А непосредно уз њега, на 
неколико стотина метара растојања, налази се и Мали Суводол, 
са којим има заједничку школу. Име села је према сувој долини у 
којој је настало. Атар има погодне услове за ситно сточарство, 
виноградарство и воћарство, а ратарске површине, иначе 
релативно мале, погодне су за све ратарске културе и за 
повртарство. Највећи број појата је у Седлáру, и то у Братиловом 
дόлу. Највећи сточари су имали преко стотину оваца и по три 
појате. Пред крај 19. века село је имало 4800 оваца, око 1000 коза, 
460 говеда, 70 коња, 60 магараца. Пре Првог светског рата била је 
бачија на Церцељу и правио се качкаваљ. Тржни вишкови су 
грожђе, вино, ракија, млеко, сир, месо. Обезбеђење воде за пиће и 
друге потребе, као и хлебног жита и дрва за огрев су основни 
проблеми села. Кладенац, извор у селу није довољан, па је село 
користило тридесетак бунара, од којих је за пиће само десетак. 
Сада су повезани на градски водовод. Село користи воденице на 
Костурској реци. Аграрна пренасељеност је врло висока, па је 
велики број Суводолаца, по један или два из сваког домаћинства, 
ишао сваког лета у печалбу. Свако домаћинство је имало по два 
до три лончара. У цигларе је ишло по тридесетак људи, а у 
дунђере и нешто више.  

Село има цркву, основну школу заједничку са Малим 
Суводолом, продавницу и водовод. 

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 1246 
становника, 1991. у 187 домаћинстава живело је 614 становника, 
а 2002. у 208 домаћинстава живело је 525 становника. Женидба-
удадба: највише са Малим Суводолом и Гњиланом, али и са 
осталим селима у широј околини. После Другог светског рата 
доселиле се једна росомачка и једна дојкиначка породица. 

ДЕЛОВИ СЕЛА: Једна подела: Клéтје, Џибрина малá, 
Кријина малá, Брдо, Крстопýтина и Падињáрци. До Падињáрци 
је билό селό до 1. св. рат, а пόсле је постéпено слéзло до Друм. 
Светислав Џунић, 1924. Друга подела: Кријине, Трéнине / 
Џибрине, Ћéвин крај, Калилине, Терѕијине / Падињáрци, 
Дилимáнци, Грнчарéве, Јόсимова малá, Калáнкове, Пéтрове. 
Биљана Митић, 1932.  

ЕТНИЦИ: м Сводόлац / Содόлац / Големисодόлац - 
Сводόлци / Содόлци / Големисодόлци; ж Сводόлка / Содόлка / 
Големосодόлка - Сводόљће / Содόљће / Големосодόлће; нов. м 
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Великосуводόлац - Великосуводόлци; ж Великосуводόлка - 
Великосуводόљће. 

КТЕТИЦИ: сводόлсћи, ска, ско / содόлсћи, ска, ско, а нов. 
великосуводόлсћи, ска, ско. 

РОДОВИ: Áнћини / Митине / и (Св. Никола); Армáнови 
(Гмитровдан); Басáрци, од Пéтрових (Гмитровдан); Бићини 
(Гмитровдан); Бόцкове / Ћирчовци (Св. Ранђел); Бόцкове, 
в.Ћирчовци; Вéлкови / Жићини (Гмитровдан); Видόјини (Св. 
Ранђел); Висόчање, досељени из Бребевнице пре Првог светског 
рата (Св. Ранђел); Вишњичόви: Терзијини и Тодόрини 
(Гмитровдан); Грнчарéви, из Знепоља (Св. Ранђел); Гýштерови, 
од Калáнкових (Гмитровдан); Дилимáнци, (доселили се однéгде) 
(Св. Ранђел); Ђéјини / е, пореклом из Бериловца (Св. Ранђел); 
Ђоргачόви (Пејчиндан); Ђýсини (Гмитровдан); Жићини, в. 
Вéлкови; Иђини(Гмитровдан); Јόсимови (Гмитровдан); 
Калилини / арх. Калинини (Св. Ранђел); Калáнкови / Калáнови 
(Гмитровдан); Каравéлци, део Срéбрниних, по Црном Вéли за 
време Турака (Св. Ранђел); Ковчаџарéви, од њих Трéнини и 
Тόрбини (Св. Ранђел); Кόстини, в. Терѕијини; Кријини / е (Св. 
Никола); Крстини / Џýнини / Чивијари (Св. Ранђел); Крушљакόве 
(Пејчиндьн); Лилини (Св. Ранђел); Лужничање (Св. Ранђел); 
Мáдини, из Бребевнице (Деда Мáда дошьл и купил од Тýрчина 
имáње) (Св. Ранђел); Манáвци, в. Тόшчови; Мутавџије / Митини 
(Св. Никола); Павýнини / Павýнковци (Св. Ранђел); Падињáрци 
(Гмитровдан); Паракýшови (Пејчиндан); Пéткови (Св. Ранђел); 
Пéтровци / ви (Гмитровдан); Пиштόљови (Св. Ранђел); Попόви, 
од Терѕијиних, деда им био поп (Гмитровдан); Предњакόви / 
Приведњакόви /Преведњакόви / Праведњакόви, дошли из 
Знепоља на њиву у Мали Суводол, а касније прешли у Велики 
Суводол (Гмитровдан); Сáндини (Св. Ранђел); Симини 
(Гмитровдан); Срéбрнини (Св. Ранђел); Стáменови / 
Приведњакόви (Гмитровдан); Стáнини (Св. Никола); Тáнчини 
(Св. Ранђел); Тáскови (Гмитровдан); Терѕијини / Костини, од 
њих је чувени лончар и уметник Велимир Ђорђевић из Зајечара 
(Гмитровдан); Тόдорини (Св. Ранђел); Тόрбини / Ковчаџарéви 
(Св. Ранђел); Тόшчови / Манáвци (Св. Никола); Трéнини / 
Ковчаџарéви (Св. Ранђел); Ћирини (Пејчиндан); Ћирчовци / 
Бόцкове (Св. Ранђел); Цáћини / Вишњичόви (Св. Ранђел); Цићине 
/ и / Бýрлини (Св. Ранђел); Цόнини (Гмитровдан); Чивијарόви / 
Чивијáри / Џýнини (Гмитровдан); Џéпини (Гмитровдан); 
Џýнини, в. Чивијáрови; Џόрџини (Св. Ранђел). 

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоске заветине: 1. Спасовдан (Он 
је глáван). 2. Св. Никола летњи. 3. Мала Богородица. Литијска 
слава: Спасовдан. Црквена слава: Игњатов дан (2. јануар).  



Микротопонимија                                                243 
 

КУЛТНА МЕСТА: 1. Црква Свети Игњатије, освећена 
1835. г. и запис (више липа).  2. Градиште: оброк Спасовдан (Там 
су литије ишлé и Спас Дилимáнац је ýвек бил колачáр).  3. Свети 
Никόла у Жьгљине орнице (Гњ, ВСв): оброк Св. Никола. 4. Ђýсин 
крс: оброк Спасовдан. 5. Крáјиште: оброк (извађен, не знају ком 
је свецу посвећен). 6. Кријин пόток, Велков крс: није оброк. 6. 
ЛЕКОВИТИ ИЗВОР: Чесмá код Клáданац: вода за очи. 

ЛИТИЈСКИ КРУГ: Клáданац - Кријин пόток: оброк и 
запис (више горунова) - Ђýсин крс: оброк Спасовдан - Црква: 
запис (липе). (Баштá ми је садил тéја липе). Биљана Митић, 
1932. 

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Клáданац, прéди цркву: сотоне (Две 
жéне си прáле όчи, чапкáле, смејáле се, цвркáле, билé у белé 
кошýље. Ја ме стрá, па не смéјем да минем до црквуту. Биљана 
Митић, 1932). 2. Игрόриште. 3. Паýнино сéлиште. 4. Дел. 5. 
Градиште. 6. Крстопýтина. 7. Бачииште.  

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Бáњи луг (код Клáданац) - воћњаци, виногради, баште. 
Бáрје (ВСв, МСв, Гњ, БЧ) - ливаде, њиве, баште. 
Бачииште / Бачиште - извор, пашњак, њиве.  
Белáва (МСв, ВСв, Гњ, Ста) - велики планински масив, 

голет, пашњак, шума. 
Брáниште - пашњак, шума.  
Братáнов дол - извор, ливаде, њиве, виногради. Појате. 
Бýкова падина (Ста, ВСв) - извор, шума. Појате.  
Висћи клáденац / Винсћи клáденац (у Белáву, Бýкова 

падина) - извор, пашњак, шума.  
Вишњичόв вртоп - вртача, шума, пашњак. (Свáка 

фамилија је имáла вртоп кудé се крила од Тýрци. У вртопи се 
крили сви и сви имáли там кýће). 

Војинова орница (у Белáву) - шума, голет, пашњак, ливаде.  
Влáјков крс / Вéлков крс - њиве. Оброк. (Иду литије там). 
Влáшћи пут - ливаде. Пут. (Сáмо су Срби ишли по њéга 

дόле да пролáзе, а Тýрци гόре).  
Вузáљћа (у Ћитку) - стена. Стрма стена на којој се деца 

клизају. 
Вýнино сéлиште, в. Павýнино сéлиште.  
Гáрђин вртоп (у Белáву) - увала, голет, пашњак, шума. На 

сваких педесетак метара даље налази се вртача.  
Гњилска меџá - њиве. 
Големá млакá (Гњ, ВСв) - млака,  пашњак. 
Гόрње ледиње - њиве, ливаде, баште. 
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Гόрњи пут (над Крáјиште) - пашњак, виногради. Пут. 
(Тýрци ишли гόре од цркву до Гнилен). 

Градиште (МСв, ВСв) - стена, голет, њиве, воћњаци. 
Оброк Спасовдан. Археолошко налазиште.  

Дебéли дел - венац стена (918 м).  
Дел - пашњак, њиве.  
Дијáло - бездан. (Једнό је изнад Црвéну стéну, а дрýго је 

код Зелениште). 
Длбόћи вртоп (у Белáву) - вртача, голет, пашњак, шума. 
Длбόћи дол (у Седлáр) - шума, ливаде.  
Дόлње ледиње - њиве, ливаде. 
Дольц - долина, шума, њиве. Пут. Пречица кроз долину на 

путу за планину. (Áјде, ч-и-мо низ Дольц).  
Драђичов дол (у Седлáр) - долина, шума, ливаде. 
Друм - јужни крак међународног пута Софија-Ниш. 
Ђýсин крс (у Шиљáтину) - њиве. Оброк.  
Жьгљина орница (Гњ, ВСв) - пашњак. 
Збόрна (у селό)- пашњак, шума. Део села.  
Зевници - виногради. Подруми у виноградима (Кријини, 

Ђýсини, Армáнови).  
Зелениште (у Белáву) - пашњак. Има мање камења него на 

другим пашњацима на Белáви. 
Игрόриште - пашњак.  
Јелéнков вртоп  - вртача, голет, пашњак, шума.  
Кáјсин вртоп (у Белáву) - вртача, голет, пашњак, шума.  
Калилин вртоп (у Белáву) - вртача, голет, пашњак, шума. 
Калилино бачијиште (у Крáјиште) - њиве.  
Клáденац / Клáданац (код цркву) - извор.  
Клéтје (код Пéтрово брáниште) - шума, пашњак, 

воћњаци. (Там су нáши бегáли од Тýрци, имáли кýће. Близа до 
Равниште билό нáсеље под Белáву).  

Кόзји кáмик (П-Те, МСв) - венац стена, камењар.  
Коњáрник (у Седлáр) - шума, пашњак. 
Корита (Гњ, ВСв, Ста) - пашњак, шума.  
Крáјиште / Крáјште (Гњ, ВСв) - њиве, виногради.  
Кријини зевници / Кријин зевник - виногради. Подруми.  
Крстопýтине (у селό) - раскрсница. Раскрсница путева 

према Дрýму, Грнчаревима и према школи.  
Ледиње (МСв, ВСв) - поток, ливаде, њиве.  
Ливáђе - њиве. 
Лисича дýвка (код Дијáло у Братилову чýку) - стена, 

пећина. 
Љýти кáмик (Гњ, ВСв, МСв) - врх, кота, голет, пашњак.  
Мађилица (ВСв, МСв) - њиве. (Иде од Друм до мос у селό).  
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Мађилка (испод ВСв) - купасто узвишење, њиве.  
Мáла млакá (ВСв, Бла) - млака. 
Милошев дол - долина, ливаде. Појате. 
Милчин вртоп - вртача, голет, шума. 
Младéнова падина - извор, поток, стена, пећина, пашњак, 

ливаде, шума. 
Муртáк (у Седлáр) - извор. Јак извор хладне и врло питке 

воде.  
Óграња (до селό) - воћњаци, баште, њиве. Појате.  
Павýново сéлиште / Вýнино сéлиште (до грόбље) - 

пашњак, шума. Корзо, стадион.  
Падиње (над селό уз Градиште) - пашњак, воћњаци.   
Паклáрица - њиве.  
Пáнин крс - њиве. Оброк поред пута (има όбрόк 

Спáсовдан, идемо на њéга).  
Пéтрова падина (над селό) - пашњак, шума, ливаде. 

(Пéтрова падина и Дольц, там је настáло селό. Момчило 
Ђорђевић, 1924). 

Печ (у Младéнову падину) - стена, пећина, поток. Велика 
пећина испод Љýтог кáмика на гњилској међи (Пéћина кόлко 
половин кýћа).  

Пéчиште / нов. Пећиште (Гњ, ВСв) - њиве. Њиве испод 
стена и пећине Печ. 

Пиштόљова пýмпа - ливаде, њиве, виногради. 
Пόди друм - њиве. 
Попадија - њиве. Испод Друма. 
Попόва падина - падина, шума, ливаде.  
Пόток / Маласéлсћи пόток - поток који тече из атара 

Малог Суводола.  
Прогόн (за Белáву) / Павýнин прогόн - пут стоке. 
Рáвна - њиве.  
Рáвна крýша - ливаде, шума. 
Равниште - шума, пашњак. Изнад села.  
Радичев дол - пашњак, шума.  
Рáмине орнице (МСв, ВСв) - њиве. (Од Тýрчина Рáму купил 

Мáда из Бребéвницу). 
Рýтеж - њиве. 
Рáљина падина (МСв, ВСв) - њиве. Лево и десно од пута за 

Блато. 
Садиков бунáр / Садик - њиве. Бунар на путу Пирот - Ниш. 

(Ископáл га Садик, Тýрчин. И могьл је свáћи, на ђéрам да извáди 
вόду и да пије). 

Сáндин вртоп - вртача, шума, голет, пашњак, њиве. 
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Свети-Никόла - ливаде, виногради, њиве. Оброк: Св. 
Никола летњи.  

Свињáрник (у Седлáр) - шума, млака, пашњак. 
Седлáр - планински масив, стена, пашњак, шума, голет.  
Селимова воденица - њиве, баште. Суводолска воденица.  
Селимовица / Селимица - ливаде, њиве, баште. Воденице. 

Турско гробље, белези. 
Сéлиште - пашњак, воћњаци. Шљивари.   
Срéбрнин крс / Ђýсин крс - њиве.  
Средорéк - њиве. (Испод Друм прéма Ледиње).  
Терѕијин вртоп (у Седлáр) - вртача, голет, пашњак, шума. 
Тόшчов вртоп (у Седлáр) - вртача, голет, пашњак, шума.  
Трéнина појáта (у Братáнов дол)) - њиве, ливаде, пашњак. 

Појата. 
Тупанáр - шума, ливаде, њиве, виногради.  Бунар.  
Ћиримиџијиница - њиве.  
Црвéна стена (МСв, ВСв) - стена, коса, извор, шума. 

Црвена стена.  
Црéнац (ВСв, МСв) - виногради, њиве.  
Црквéно брáниште - шума, ливаде, воћњаци, виногради.   
Црњáвина - њиве. 
Чешмá у Песьк - њиве.  
Чýмина падина - шума. 
Чука (код Срéбрнини) - виногради, воћњаци.  
Шиљáтина - виногради. (Там су зевници). 
Ширόка рýдина - пашњак, голет. 
Штрбовац (МСв, ВСв) - њиве, баште, воћњаци.  
Штýбољ (испод Црвéну стéну) - извор. 
  
КАЗИВАЧИ: 1. Петар Костић, 1915. 2. Љубица Петровић, 

1921. 3. Светислав Џунић, 1924. 4. Ружица Ђорђевић, 1924. 5. 
Момчило Ђорђевић, 1924. 6. Биљана Митић, 1932. 7. Славинка 
Николић, 1936. 8. Дукомир Николић, 1938. 9. Мирослав 
Стаменовић, 1946. 10. Радмила Живковић, 1948.  
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ГЊИЛАН (Гнилен / нов. Гњилан) 

 
Гњилан се налази западно од Пирота, на око 2-3 

километра, готово као његов саставни део. Повезан је асфалтним 
путем и има добре аутобуске везе. На његовом атару су расадник 
и пиротска болница. Заштићен је Белавом од хладних северних 
ветрова и изложен сунцу читавог дана. 

О настанку села и његовом имену нема легенди, али може 
да се претпостави да је име настало од старе српске речи гњила, 
што значи глина, које у атарима Гњилана и суседних села има у 
изобиљу и коју користе надалеко познати лончари из ових села. 
По њој су иначе добили име Гњилане, Гњионик, Гњилиште и 
друга места, како то наводи М. Филиповић у својој књизи о 
женској керамици5.  

Део атара одговара ситном сточарству, па је више од једне 
трећине домаћинстава имало појате. Гњилан је од давнина чувен 
по великим површинама под виноградима и по најбољем грожђу 
и вину. Ораничне површине су погодне за виноградарство, 
воћарство, ратарство и повртарство. Тржни вишкови су грожђе, 
вино, ракија, арпаџик. Оскудицу у огревном дрвету су решавали 
са Лужничанима разменом грожђа за дрва. Велики број 
становника, а мало земље, па су оскудица и сиромаштво били 
присутни у великом броју домаћинстава. Било је много занатлија: 
десетак лончара, па опанчари, кројачи, кацари, колари, ковачи, 
бравари. Било је пет до шест рабаџија и неколико фијакерџија, а 
многи су ишли у печалбу. Близина Пирота олакшава продају 
тржних вишкова и лакши долазак до новца од прилике до 
прилике. Село има десетак бунара (Клисýрсћи, код Дýпљу, Вовсћи, 
Тричков бунáр, бунáр на ширинтý, Џýнћин, Чáчин, Господинсћи и 
Влáтков бунáр) и изворску воду са десетак чесама (Код шкόлу, 
код Зáдругу, Тричкова,  Ћућýркова /Чýчурћина, Клисýрска, 
Áљћовац, Таратόрова, Попáзова, Бајир чешмá прéма Крáјиште), 
али се често јављала оскудица у води (У Гнилен је билό мýка за 
вόду, по пόла селό чéка ред), пре него што је прикључено на 
сеоски водовод. Воденице на Костурској реци су читаве године 
радиле (Попáзова / Пόтина, Тόрњина и Влáткова / Кикина и 
Селимова са три, а Гόлубова са једним витлом). 

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 1342 
становника, 1991. било их је 2153 у 619 домаћинстава, а 2002. у 
790 домаћинстава живело је 2153 становника. Нагли пораст броја 

                                                             
5 Миленко С. Филиповић: Женска керамика код балканских народа. САН, 

Етнографски институт, књ. 2, стр. 43. 
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становника и домаћинстава је због непрекидног досељавања са 
стране. У Гњилан долазе девојке са свих страна, а највише из 
Раснице, Барје Чифлика, Блата, Костура, Великог Суводола. А и 
досељеници долазе у великом броју и са свих страна.   

ДЕЛОВИ СЕЛА: Једна подела: Гόрња малá (изнад пута) и 
Дόлња малá (испод пута) (Једни смо Горњомáлциц, а једни 
Долњомáлци). Друга подела: Баир, Áљћевац, Долина, Брес и 
Сáрлак, Под Белáву. Трећа подела: Долина, Баир, на Брес, 
Áљћавац, Белáва. 

ЕТНИЦИ: м Гнилчанин / Гнилчанац / нов. Гњилчанин / 
Гњилчанац - Гнилчање / Гњилчање; ж Гнилчанка / нов. Гњилчанка 
- Гнилчанће / нов. Гњилчанће; с Гнилчанче / Гњилчанче - 
Гнилчанчета / Гњилчанчета. 

КТЕТИЦИ: гнилчансћи / гнилсћи / нов. гњилчансћи / 
гњилсћи, ска, ско.  

РОДОВИ: Аџијине (Св.Ђорђија); Арнавýтћине (Св. 
Никола); Бáсине / и (Св. Ранђел); Влáткове (Св. Ранђел); Вовци 
(Св. Ранђел); Гáбрине (Пејчиндан); Госпόдинћине (Св. Никола); 
Гугутарéве (Св. Ранђел); Дéнчини, досељени из Завоја после 
Првог светског рата (Ранко Филиповић је био слуга код Косте 
учитеља) (Гмитровдан); Динчини, Роми, белолики, дошли уочи 
Другог светског рата и добили плац као сеоски говедари и 
свињари (Василица и Џýрџовдан); Добродόлци, доселио из 
Доброг Дола, изумрли; Дубáнћове (Пејчиндан); Ђόргови / е (Св. 
Никола); Жáбине (Св. Ђорђија); Ѕьцљине (Св. Ранђел); 
Јоргáчкове, од Шукуриних (Пејчиндан); Карабашéве (Св. Ранђел); 
Кацарéве / и, дошао кацар из Бердуја, па му село дало плац испод 
Белаве (Св. Ранђел); Клисýрци, досељени из белопаланачке 
Клисуре (Св. Никола); Клопотарéви (Св. Ђорђија); Коларéве, 
колар из лужничких села, село му дало плац (Св. Ранђел); 
Котиткове (Св. Ранђел); Крпаљéве (Пејчиндан); Крпине (Св. 
Ранђел); Кýшине (Св. Ранђел); Миркове / и, из Мирковаца (Св. 
Ђорђија); Пáскове, од Ћутиних (Св. Ранђел); Пéћине (Пејчиндан); 
Попáзове (Св. Ранђел); Пόтине / и, зет из Бериловца (Пејчиндан); 
Рýнѕине, од Ћућýркових (Св. Ранђел); Сáветћине (Св. Никола); 
Сáјчине (Св. Ранђел; Св. Ђорђија); Сáндине, по Санди, слуги а 
затим зету из Великог Суводола који је накуповао много земље 
(Св. Никола); Севéтћине (Св. Никола); Таратόрове (Св. Никола); 
Тасићине (Пејчиндан); Тόрњине ; Тричкове (Св. Ранђел); Ћирине 
/ Тошићине (Пејчиндан); Ћýтине (Св. Ранђел); Ћућýркове, од њих 
Рýнѕине (Рýнѕав по тéло) (Пејчиндан); Цивýнкове (Св.Ђорђија); 
Чόљине / Чόљини (Св. Ђорђија); Џόрџине (Св. Ранђел); Џýнћине 
(Св. Никола); Шáђини / е (Св. Ђорђија); Шатόњини (Пејчиндан); 
Шýкурини (Пејчиндан). 
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СЕОСКЕ СЛАВЕ: 1. Заветина: Света Тројица, понедељак 
и уторак, и Блáђи петак (први петак по Ускрсу) 2. Литијска 
слава: Света Тројица, понедељак. 3. Црквена слава: Света 
Тројица, понедељак. 

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црква Духови: оброк Св. 
Тројица и запис (брест). 2. Џéрман: оброк Џéрман (заштитник 
винограда). 3. Мáла ливáда: оброк Свети Трифун и запис (цер) 
(Били цéрови, али несý мирá). 4. Корита: оброк и запис (брест). 5. 
Шáнац: оброк Св. Трифун, постављен 2008. 6. Брес: запис 
(брест). 7. Крáјиште: запис (брест). 8. Зόрница / Бунáр: запис 
(брест). 9. Падина испод селό: запис (брест). ЛЕКОВИТ ИЗВОР: 
Бáњица на Калé капију: (Водá лековита уз Калé, там мијемо όчи).  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Црква - Крáјиште - испод лозјá - 
испод селό - Црква. (Обикáљамо сва мирá, а у Корита не идемо). 
Новица Панајотовић, 1931. 2. Црква - Гугутарéва падина:извор - 
Долина - Крáјиште: запис (брест) - Брес изнад Криву њиву: запис 
(брест) - Брес: запис (брест) - Црква. Негослава Манић, 1940. 3. 
Црква - Крс Џéрман: оброк Џерман - Корита: запис (брест) - 
прéма Крáјиште: запис(брест) - Падина: запис (брест) - Црква.  

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Пáнџин мос: сотона (бело јаре). 2. 
Јеврéјска грόбишта: сотона (Плашили смо се кад проόдимо по 
пýтат у мрак. Радован Ристић, 1931). 3. Од Крáјиште у 
сводόлско: сотона (Близа је рόвина, има крс; там нашли злáто).   

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Ајдýчка чешмá (у Наплисало) - извор. Чесма. Вода капље, 

али је веома хладна. 
Áљћевац - виногради. 
Бáњица (Пир, Гњ) - извор. Гњилан каптирао за сеоски 

водовод, а сада припада Водоводу у Пироту.(Змије у Бáњицу 
млόго, али несý никога ујéле. И жéне пéру, не плáше се од змије. 
Бýгаре је затворили. Гнилсће и пиротсће жéне су тáмо прáле и 
зими и лéти. И Гнилчање су од њу возили вόду за комињáк. 
Радован Ристић, 1931). 

Бáрје - млака, шума, ливаде. Врбе. Воденице. 
Бáсино брáниште - шума.  
Бачијиште - пашњак, голет. Бачија била око 300 м далеко 

од Корита. (Прéко Белáву сáмо су магáрци ишли). 
Белáва - планински масив, стена, голет, пашњак, шума, 

виногради. Појате. Борови засади. (Белáва, голá и белá, по тόва је 
добила име). 

Боир  - коса, млака, извор, пашњак, виногради. (Там смо 
збирáли стόку за пáшу - говéда, свиње). 
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Брес - њиве. Име добио по некадашњем великом запису 
бресту. 

Брестичé - камењар. 
Брод - ливаде, њиве, баште.  
Бунáр у Папáзово (испод цéрови) - бунар.  
Бунáр код Чόљине појáте у Равниште - бунар. Обрушио 

се па је сада само бара. 
Бунáр над селό у Дéнчино лόзје - бунар. 
Бунáр у Клисýрско лόзје - бунар. Каптиран за сеоски 

резервоар, али грешком пресечена цев, па не функционише.  
Вáџалица - ливаде. 
Витошева воденица (Пир, Гњ) - воденица. 
Влáтков гроб - стена, пашњак.  
Вόдни дол / Врбица (Ста, Гњ) - долина, шума. Врбе. 

Ученици гњиланске школе иду у врбицу о Лазаревој суботи. 
Оброк: излазило се. (Од Крс навáмо је гњилско).  

Војинова равница (Гњ, ВСв) - зараван, пашњак, њиве. 
Разорали заједничко земљиште са Станичењцима, па једне године 
орали Гњилчани, а друге Станичењци, па престали. 

Голéма ливáда / Севéтћина ливáда (у Бáрје) - ливаде, 
њиве.  Касније и њива.  

Гόлубов клáденац (у Бáрје) -извор, ливаде, баште. Торњина 
воденица. Извор уништен при комасацији спуштањем нивоа воде 
у мочварном делу.  

Грýјина чесмá (у Напни-селό) - извор. Чесма.  
Гугутарéв клáденац / Гутарéв клáденац (изнад цркву) - 

извор. (Испод Парасину до сам пут има подвирци. Билό врелό. 
Девόјћа чувáла όвце и удáви се у врелό, па га баштá запиши с 
млόго влну и затрпа. И смањила се водá. Имáло је водá до скόро, 
купáли смо се у Долину у коритéнце. Радован Ристић, 1931). 

Гугутарéва парасина - виногради, пашњак.  
Долина - пашњак, шума, млака. (Од Клисýрци нагόре). 
Дрвáрсћи пут - пут. (Иде од Гнилен, па глáвни áсфалтни 

пут, па Пéчиште, Блáтсћи друм, Седлáр. Кόсо иде, измичан је, 
због ýспон).  

Ђόргов клáденац - извор. Каптиран за сеоски водовод. (На 
Ђόргово имáње у сáму рόвину). 

Ђýрина воденица у Сéлиште - пашњак. Сакупљала се тамо 
стока да пландује и пије.  

Дубáнћов трап - виногради. Сада шума.  
Ђόргова рόвина - урвина, пашњак. Бунар за водовод до 

Клисýраца.  
Жýково (Ста, Гњ, Пир) - виногради.   
Жьгљине орнице (Гњ, ВСв) - њиве, ливаде, виногради.  
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Забáбје - виногради. 
Зόрница / Бунáр (нáди Друм) - њиве. Запис: брест.  
Испод селό - њиве, воћњаци.  
Клáденац (у Брод) - ливаде. Близу Голубовог кладенца, а 

уништен при комасацији.  
Корита - извор, пашњак, ливаде, виногради. Појило. (На 

Корита ýранак на Ђýрђевдан, тáмо се осьвне. Гόре бéру цвéће и 
плетý вéнци и нόсе у селό и на појáту).  

Крáјиште - њиве, виногради. 
Крива њива (испод бόлницу) - њиве, ливаде.  
Крисјáнсћино лόзје под Сарльк - виногради.  
Леденица / Бéли мос - ливада. Ледара покривена сламом у 

току читавог лета.  
Ледиње (Гњ, ВСв) - њиве, ливаде, баште. 
Љýти кáмик - стена. На Белáви.  
Мађилка (у Криву њиву)- њиве. Тамо су расадник и 

Пиротска болница. (Има мађила, до сáму бόлницу стоји).   
Мáла ливáда - ливаде. Појило са шест корита. 
Мáркова штрáпка - стена. Иворка у стени у виду коњског 

копита. (На Крáљевића Мáрка коњ там рипнул, нагазил).  
Миселијина њива  (испод Сарльк) (Гњ, Пир) - њиве.  
Митина њива (дéсно од Мађилку) - њиве. (Изόрују тýгле у 

Митину њиву). 
Млекá - млака, њиве. 
Нáди Цркву прéма Забáбје - пашњак, млака. (Нáди цркву 

прéма Забáбје шушти водá. Тýрчину се там удавила чéрка у 
извор. И он сабрáл све што има влна и затвόри туј вόду. Здравка 
Тричкова, од Ћутиних). 

Напни селό / Напли селό / Мáла ливáда - виногради. 
Падина (испод Крáјиште) - њиве. 
Пáнино брáниште у Забáбје - шума. 
Пáнџин мос (Пир, Гњ) - ливаде. Мост. Пре рата тамо је 

било језеро. Слетале су дивље гуске и пловке. А једна птица је 
рикала као бик па смо је звали водни бик. Мој отац Владимир 
Потић је трошио паре да га исуши. Река се тамо газила, па је отац 
направио мост да може да се прелази. Кика Потић, 1916.  

Пéчиште - њиве. (Пéчено мéсто и пéсак).  
Пут за Станичéње -пут. (Иде прéко Корита).   
Ријаве кошáре - њиве. (Там је нáјвише Попáзово имáње). 
Рόвина - њиве, воћњаци. 
Сáјчине воденице - ливаде.  
Сáндино брáниште - шума.  
Селимовица - њиве, баште, ливаде.  
Сводόлсћи бунáр / Садиков бунáр (Гњ, ВСв) - њиве. Бунар.  
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Стýбал (до Брод) - извор, ливаде, њиве, баште. 
Трап - коса, падина, виногради.  
Ћýтин баир / Ћýтин брег - урвине, шума, виногради. 

Чесма. 
Ћýтин клáденац (под Корита) - извор.  
Црни кáмик - виногради.  
Чесмá у Корита - извор, појило. (Триста метра од 

Бачијиште; онá плни корита с вόду). 
Чόљин клáденац у Врбицу - извор. Ретко пресушује.  
Чупуриште (Бýдин дел и Жýково) - виногради. Појило.  
Џéрман - виногради. Оброк Џéрман. 
Шáнци - виногради. Остаци утврђења.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Манчић Мирослав, 1916. 2. Смиља 

Панајотовић, 1930. 3. Новица Панајотовић, 1931. 4. Радован 
Ристић, 1931. 5. Никола Здравковић, 1932. 6. Радивоје В. Ристић, 
1933. 7. Драгољуб Цветковић, 1935. 8. Негослава Манић, 1940.  
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КАМИК (Кáмик) 

 
Камик се налази на десној обали Камичке реке, 12 км 

јужно од Пирота са којим је повезан асфалтним путем, и само 1 
км далеко од Присјана. 

Легенде о настанку и померању села, па и о имену, су 
многобројне. Навешћу само неке: Кáмик је бил прво у Змејаньц, 
па у Óстри кáмик крáтко врéме, па је όнда дошьл где је дáнас. 
Први који се повýкли од Змејаньц отишли уз стéне, испод стéне, 
па смо Кáмик. Ђорђе Николић, 1921. У Кáмик билό горá, а на 
Градиште се орáло. Прво је селό билό у Змијеньц, па Под кáмење, 
па у Сéлиште нáди Слáвка Црепњарόвога, па овáм са. Верка 
Ђорђевић, 1937. Кáмик је постáл пре двéста гόдине. Кáмик се 
назвáл зáто што је кáмење од све стрáне. Кад баштá ми 
разазнáл, тријес кýће билé у Кáмик, а са има седамдесé и пет. У 
Сéлиште билé пешес кýће. Тýрци доодили и правили лόше. 
Тόнћини, мутавџије, нáјстари. Гарόтини дошли из Гáре 
црнотрáвско у шеснáјести век, а Здрáвкови су из селό Кόсово код 
Ћустендил. Текá је писáл Јéврин брат. Светозар Цолић, 1912. 
Има чéтри грόбишта у наш áтар: Сéлиште, Дýбје, Чукарци и 
једнό кáмто Церéвдел. Касапýн се звáл нéкад Кáмик. Ковачéвци 
по једно врéме живéли по земунице. Александар Здравковић, 
1940. Народ се досељавао са разних страна бежећи од Турака, а 
због њих се скривао и у самом атару мењајући место боравка. У 
атару се налази много археолошких локалитета (Бáбина ижа, 
Бόцина шýлитра, Ждрелό, Подгрáђе) из касне антике и раног 
средњег века. 

Село има добре изворе и чесме (Здрáвков клáденац, 
Здрáвкова чешмá из 1935, Срéгњи клáденац / Баба-Јáгодин 
клáденац, Кавáнова чешмá), као и три бунара (Једьн насрéд селό, 
дрýђи у поп Мόмчилов двор и трéћи у поп-Мόмчилову собу). 
Заштићено је од јаких ветрова и има атар погодан за разноврсну 
пољопривредну производњу, пре свега за овчарство и козарство, 
а повољни су услови и за ратарске културе, воће и поврће, тако да 
становништво углавном покрива све своје потребе у храни, а до 
новца долази продајом меса, млека и огревног дрвета. У атару 
Петровца и Великог Јовановца (Кýси дел) Здравкови и друге 
фамилије имају винограде. Сложен терен је велики проблем овога 
села јер отежава коришћење и одржавање путне мреже. Појате су 
готово у свим деловима атара, највише на Кáмичким ýшима и 
Бéровским ýшима, а нема ни једне у селу. Средином 20. века 
Камик је имао преко 5.000 оваца и много коза и остале стоке. Пет 
камичких воденица (Џáтина, Стáнкова, Витáнова, Пáнџина, 
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Цалакόва), са око десетак витлова укупно, нису у стању да 
покривају целокупне потребе села због тога што Камичка река 
пресушује у летњој сезони, па користе воденице на Војнéговачкој 
бáри и Нишави. 

Село има основну школу и продавницу.  
СТАНОВНИШТВО: Године 1948. Камик је имао 675, 

1991. живело је 176 становника у 90 домаћинстава , а 2002. 112 
становника у 68 домаћинстава. Женидба-удадба: Беровица, 
Церевдел, Сиња Глава. 

ДЕЛОВИ СЕЛА: Има неколико подела, зависно од тога ко 
је на коју навикао. Једна је: Онáја малá, Дόлњи пут, Одόнде, Овáј 
малá. Друга је: Онáј малá, Овáј малá, Меџи малéте / Чукáринци, 
Џáтинци. А трећа је: Рид / Сред селό, Малци, Онија малци.  

ЕТНИЦИ: м. Кáмичанац / Кáмичанин - Кáмичање; ж. 
Кáмичанка - Кáмичањће; с. Кáмичанче - Кáмичанчета.  

КТЕТИЦИ: камичћи, чка, чко. 
РОДОВИ: Биџини; Бόшковци (Св. Ранђел, а један слави 

Свети Врачи); Булилови, (Булил дошьл зет у Здрáвковци из Кýсу 
Врáну), одавно одсељени (Св. Ранђел); Видáрћинци (Св. Врачи, а 
касније прешли на Пејчиндан); Виденовци, в. Ковачéвци; 
Витáновци (Св. Сава); Вýчинци, део Здравкових (Гмитровдан); 
Гарόтинци, дошли из црнотравског села Гаре у 16. веку (Св. 
Ранђел); Голомéјовци (Гмитровдан); Грýљинци / шаљ. Љýпинци / 
Заљýпинци, део Здравкових (Гмитровдан); Делимáнци, стара 
фамилија од које потичу Булиловци, Станόинци, Крáсинци и 
Тричковци. (Виден Панчић, 1930); Ђόрговци (Св. Јован); 
Ѕукарéвци6 (Гмитровдан); Здрáвковци, из села Косово код 
Ћустендила (Гмитровдан; Св. Ранђел); Јáњинци, од Здравкових 
(Савиндан); Кавáновци, изумрли; Кáјгановци (Св. Јован); 
Ковачéвци / Виденовци / пеј. Прдљинци (Савиндан); Карамýнѕе, 
в. Ковачевци (Ратко Карамýнѕа); Кьчинци / Кьчини (Савиндан); 
Лилинци (Савиндан); Љýпинци, в. Грýљинци, од Здравкових 
(ољýштени, огрýлени); Момчиловци (од Стоилкови, Тόнћинци или 
Пáнџинци) (Св. Јован); Пáнџинци (Св. Јован); Прдљинци (Ратко), 
в. Ковачéвци; Пýљинци (Св. Никола); Радéнкови, из Поганова; 
Рáдоњинци (Св. Ранђел); Стáнковци, врло бројни (Пејчиндан); 
Станόјинци (Гмитровдан);  Стоилковци (Пејчиндан); Терзијинци 
/ Терѕинци (Пејчиндан); Тόнћинци, настарија фамилија, доселили 
се из Стола, мутавџије (Св. Ранђел); Тричковци (Гмитровдан); 
Целакόвци / Цалакόвци (Св. Никола); Црвýљини, од њих су 
Поповићи из Велике Лукање (Гмитровдан); Црепњарόвци, 
досељени из Раљина (Гмитровдан); Чéјини / Чéинци, од 

                                                             
6 Дифтонг дз је означен латиничним словом ѕ. 
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Здрáвковаца (Св. Ранђел); Џáтинци (Св. Ранђел); Џýрџинци 
(Гмитровдан); Шиљинци (Св. Сава); Шабáновци (Св. Сава).  

СЕОСКЕ СЛАВЕ: 1. Заветина: Спасовдан. 2. Литијска 
слава: Петак по Спасовдану. 

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Крст изнад Рáте, на 
улазу у село из правца Присјана: био крст, сада га нема. (Према 
Подгрáђе црква билá, чешмá има, тáмо кудé је Рáта, сви у селό 
тόва знáју. Ђорђе Раденковић, 1945). 2. Крст Џурџовдан испод 
Рид, усрéд селό: оброк, камена седишта, записи(3 бреста), а тамо 
су и чесма са појилом  за стоку. 3. Крс у Пáдиње (Км, Пет). 4. 
Дýбје. 5. Орéшје. ЛЕКОВИТА ВОДА ЗА ОЧИ: 1. Светенá водá 
код Манастир. (Излáзи се на Вéлики пéтак, Кáмик и Присјáн 
зáједно. Закáчи се белéг, погáчка, остáви се парá). 2. Бόбин церáк 
(код појáте, има водá, прéма Бéровицу у Кáмичко. Изнад Кáмик 
прéма Бéровицу нéма водá. Тáмо ýџи; тáмо по нéма водá). 3. 
Гýвниште (на Градиште). 

ЛИТИЈСКИ КРУГ: (У четвртак слáвимо Спáсовдан, а у 
пéтак нόсимо литије. Присјáнци ђу донесý у селό, а ми ђи 
дочéкамо кáко гόсје, и рýчамо и пијемо с њи. И кадá поп дόјде, 
пόјде литија. идемо прво на Корита, па на Дýбје и на Орéшје. На 
Орéшје се стáви мирό. И пόсле однесéмо у присјáнско у Дуб, 
тáмо падина, а Присјáнци ни дочéкају  и настáве у њин áтар. 
Светозар Цолић, 1912).  

НЕЧИСТА МЕСТА: Бáбина ижа, Ждрелό, Крáгњи преόд, 
Бéровсћи ýши, Каменита, Кáмичћи ýши, Кљýксин кáмик, 
Кокόрина бáра, Кόнсћи бýмбак,; Манастир, Светенá водá, 
Срéгњо бýчје, Црквиште, Шорбáн, Шόпа, Џáтин бýмбак, 
Здрáвков клáденац, Кавáнова чешмá, Сéлсћи бунáр у селό, Срéгњи 
клáденац / Баба-Јáња.  

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Баба-Јáгодин клáденац / Баба-Јáгода - извор. Извор у селу 

за фамилије Тόнћине и Џáтине. (Идемо на Баба-Јáгоду).  
Бáбина ижа - брдо, стена, честар. Археолошко налазиште.  
Бáбино ступáло - стена. Археолошко налазиште. Легенда 

о Баби.  
Бáнска стрáна - стена, шума. 
Бáнска странá / Бáнсћи кáмик- стена, шума, честар. 

Букова шума и јоргован.  
Бáра (у Церéвску рéку) - извор, мочвара, пашњак, ливаде.  
Бачиште (на Пьси вьр) - ливаде, шума. Била бачија.  
Бéла зевњá (испод Дýбје) - њиве. 
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Бéровсћи ýши - зараван, ливаде, њиве. Појате. (Ми ђи 
кáжемо Бéровсће ýши, а Бéровци ђи кажу Кáмичће ýши, и тéја и 
онéја прéма Смрдáн).  

Благýње (Б-Ки, Км) - шума. Граб и цер.  
Бόбин церáк - извор, ливаде, њиве. 
Бόцина шýлитра / Бόтина шýлитра ( у Кáмичко ждрелό) - 

стена. Висока око 100 м.  
Бόшков дел - шума, ливаде, воћњаци.  
Бόшков кόстол - извор, камењар, шума, ливаде. (Там 

имаше млόго големá скόруша).   
Бόшковица - извор. (Изнад пут у Бáру, у Церéвску рéку).  
Брéгове - песак, ливаде, пашњаци. Жене су тим песком 

рубље прале. (Крýпан пéсак за шприцáње кýће). 
Бýка (Км, Бер) - ливаде.  
Бýковсћи пут - пут. Иде из правца Церевдела преко 

Црквишта ка Присјану. Буковци су Церевци, Кусувранци, 
Кијевчани и лужничка села. 

Бьзиште - извор, шума, ливаде. (Там почéл Кáмик, билé 
кýће). 

Виденов бунáр (у Пьси вьр) - бунар. У Виденовој ливади. 
(Виден Делимáнац се бавил с трговину, и по њéга се текá όкају и 
бунáрат и ливáдата. Виден Панчић, 1930). 

Виденова ливáда / Виденова меџá (у Пьси вьр) - ливаде.  
Врбица - извор. Пресушио.  
Врвиште (у Кáмичку рéку) - ливаде. 
Врли кόстол - стена, голет, честар.  
Вртоп - шума. Појате. (Попόво имáње). 
Вртоп-Кόстол / Пáнџин вртоп - вртача, ливаде, њиве. 

Појате Панџиних.  
Гарόтина όгрења - њиве, воћњаци. (Из селό за грόбље). 
Глог - извор, њиве. Партизанска чесма.  
Голомéјов пут - пут. (Од Крáгњи преόд до Стáнци; иде се 

за Церéвдел, Синό-Глáву и Ћијовьц).  
Горýње (Б- Ки, Км) - шума.  
Градиште - брдо, шума, ливаде. Шанци на врху. (Цéлата 

странá између Кáмичку и Церéвску рéку је Градиште, а вьрат је 
Чýка).  

Грáцка вунија (у Ждрелό) - падина, ливаде, шума.   
Грчћи вьр - врх. Велики врх у потесу Камичка река. На 

њему има два шанца: један је обложени каменом, а други је од 
земље. 

Гýвниште (на Градиште) - извор, пашњак.  
Дáбулица - извор, њиве, честар, шума. Пландиште за 

стоку.  
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Две лόкве (у Пьси вьр) - појило, пашњак.  
Дел - извор, њиве. Чесма према Беровици.  
Дόбри дел (Км, При) - узвишење, њиве, млака, извор. 

Узвишење изнад Присјана. (Дόбри дел растé, у њéга се збира 
водá од све стрáне, áко је он највисокό. Окол њéга су Кокόрина 
бáра, Тáтинска падина или Пáнџина чешмá, Орéшје, Роб, Бáра. 
Кокόрина бáра - кркорáк, водá има. Нéколко киломéтра 
окрýжено с вόду όкол Дόбри дел. И од Бáру надόле све је 
клизиште, овýј гόдину се појавило. Будимир Николић, 1938). 

Дόлњо појáтиште - ливаде.  
Дренόва глáва (Бер, Јал, Км) - врх на планинском венцу, 

голет, шума, пашњак. На њој се Срби успешно одбранили од 
бугарске најезде у Првом светском рату.  

Дрéње - ливаде, њиве.   
Дрма - пашњак, ливаде, шума. Појате. 
Дýбје - узвишење, њиве. Некада било много великих 

храстових стабала. Тамо је било прво сеоско гробље. Изоравају се 
људске кости и остаци корења храстова. (Имáло је грόбје у Дýбје, 
там грόбишта билá кад је селό билό у Сéлиште. Свáку гόдину 
изόрем по кόску кад όрем с плуг било деснáк билό обртáч. 
Њивата је на падину па се затόва и изόрује, искόпује. И почéла је 
да излáзи јáлова земљá. Тáмо ми је дéтелина, слáбо, пόсно мéсто. 
Десимир Николић, 1934). 

Ђόргов кáмик -стена, шума.  
Ђόргове ливáде (ЦД, Б-Ки, Км) - ливаде.  
Иворе (у Пьси вьр) - удубљења у водоравним стенама која 

задржавају кишницу (2). (Има две: големá и мáлечка. На 
голéмуту и човéци пију).   

Ждрелό - стена, кањон Кáмичке реке. Пландиште за стоку.  
Жићин клáденац у Градиште- извор. (На Градиште извор 

имаше ýбав. Копáше златарé и упропастише га. И са там водá 
не излáзи). 

Живков пут прéма Пьси вьр - пут.  
Залόзишта (над Кáмик) - њиве, пашњак.  
Зáнога - ливаде, шума.  
Здрáвков клáденац у селό - извор. 
Здрáвкова појата у Змијеньц - ливаде, шума.   
Здрáвкова чешмá у селό - чесма.  
Здрáвковица - извор.  
Змејаньц / Змијеньц клáденац - ливаде, шума, извор. Извор 

упропастили „златáри“. (Селό билό у Змејаньц у земунице у 
тýрско врéме, пόсле у Сéлиште, кýће шиљкáре).  

Зáнога - шýма, ливаде. (Зáрог, прόмка остáвено). 
Издимска рýдина - пашњак.   
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Јáсење (у Дренόву глáву) - шума, честар. Честар јоргована 
и дрена.  

Јесичје - извор, шума, њиве, ливаде. Појате и појило изнад 
села.  

Кавáнова вртáња - вртача, стена, шума.  
Кавáнова плόча - стена, шума. Вертикална пљосната стена 

на имању Каванових.  
Кавáнова чешмá - чесма у селу.  
Кáјгановсћи рид - коса, њиве, ливаде.  
Каменита - извор, њиве.  
Каменити вртоп (на Карпýз на сам вьр) (СГл, Км) - врх. 

Вртача на врху.  
Кáмичка рекá / Рекá - река. Настаје од Церéвске реке и 

Ћијовске реке у месту Стáнци и тако се зове док не уђе у 
присјански атар и не добије име Присјáнска рекá. (Кáмичка је 
рекá од Стáнци до Присјáн). 

Кáмичко Орéшје - њиве. До Присјанског Орешја.  
Кáмичће ливáде - ливаде.   
Кáмичћи ýши - било, стена, превој, шума, њиве. Узак 

превој. Појате.  
Карпýз (Км, СГл) - стена, ливаде, шума.  
Кљýксин кáмик - камењар, пут. Врло стрм и опасан пут 

преко камењара. (Там се лько трόше кόла, а волόве влáче зáдњице 
и пáдају). 

Козариште (у Пьси вьр) - шума, пашњак, ливаде. (Тáмо је 
Виден Делимáнац откупљáл кόзе. Виден Панчић, 1930). 

Кокόрина бáра - извор, њиве.  
Колáрница / Колáрници - брдо, голет, шума. Огромно брдо.  
Кόнсћи бýмбак- вир у Камичкој реци. Купалиште за стоку.  
Корита - извор. Јак извор и појило према Беровици; отуда 

је вода за сеоски водовод.  
Крáгњи преόд - газ. Први газ у Камичкој реци у правцу 

Церевдела.  
Крáсин пут (прéма Бéровицу) - пут. Кроз шуму, према 

Беровици. (Има знак у Крáсин пут).  
Крс у селό - оброк. Оброк Ђурђевдан усред села са 

каменим седиштима.  
Лáслав / Скόково (Бер, Км) - врх, стена, шума. 
Лόкве (изнад Благýње)- пашњак. Локве у које дотиче вода 

и напаја се стока. 
Мáла падина - њиве.  
Мáла рýдина - пашњак, голет. 
Манастир - извор, њиве. (Попόве њиве όколо, четирес 

éктара). 
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Манастириште - њиве, ливаде.  
Мељáсовац - извор, крш, шума, честар. Појате. (Там су 

љиљачиште, јáсен и појáте).  
Миљћина падина - ливаде.   
Младéнова дýпка (у Кáмичку рéку) - пећина. Има врло узак 

отвор и била место збегова. (Младéнова дýпка дéсно, а Бόцина 
шýлитра лéво).  

Мослé (При, Км) - воћњаци. Мост на путу за Присјан. 
Мрáзница - ливаде.  
На Слáва бáра- њиве. Њиве и појате на Соларском путу.  
Нéгулов кáмик - стена. Висока стена на планинском венцу 

према Дреновој глави. Према предању: са те стене пао Негул када 
га његов јарац ударио у леђа.  

Њива - њиве. Појате.  
Орéшје (Км, При) - њиве, извор. Велики потес на коме 

расту ораси у њивама. Тамо је извор Каменита.  
Орлόво гњéздало (у Ждрелό) - зараван, стена, голет. Изнад 

Камичке реке према Сињој Глави. 
Óстри кáмик - стена, шума. Испод те стене је Камик био 

привремено насељен и по њој је добио име.  
Пáдалиште (у селό) - оброк, чесма, сабориште. Део села. 
Падина (за Смрдáн ка се пόјде) - шума, њиве. Оброк.  
Падина у Јáсење - ливаде, шума.  
Падиње - шума. Пут од Камичких уши ка Петровцу. 

Оброк. 
Пáнџин вртоп, в. Вртоп-Костόл.   
Партизáнска чешмá у Глог - извор. Чесма.   
Пет иворе - рупе у стени које задржавају кишницу. (Има 

пет иворе, из њи пијемо вόду).  
Пéтров пут - пут.  
Печ - пећина.  
Плáдниште - место где пландује стока. Било их је више: 

Пьси вьр: Радоњино брáниште, Градиште: Чýка, Равна брáва: 
Дуб, Ждрелό. 

Планиница (у Рéку) - шума, ливаде. Појате.   
Плýжина - њиве, извор. Чесма.  
Под кáмење, в. Пόткамење.  
Подгрáђе - њиве. Археолошко налазиште из касне антике: 

био град, зидови од опека.  
Пожáр - честар.  
Попόв рид (СГл, Км) - шума. Својина попа Момчила. 
Поткáмење / Под кáмење - извор, падина. шума, ливаде.  

(У Поткáмење Тáћина појáта кудé је билό црква, испод 
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Шиљавјат кáмик. Жéне изнόсе, пáле свéче. Милета Јовановић, 
1922).  

Прéслап - седло, шума, ливаде.  
Пьси вьр - врх, брдо, голет, честар, пашњак, ливаде. Један 

од највиших врхова у атару. Пландиште за стоку.  
Рáван кáмик - стена, шума.  
Рáвна брáва (камто Кόстол)- зараван. Тамо је огроман 

дуб испод кога је пландиште за овце.  
Рáдоњина дýпка - пећина.  
Рáдоњино брáниште - шума. Пландиште.  
Раскрсје - раскрсница. На ушћу Церевске реке у Камичку 

реку. (Раскрсје је место на пут за Кáмичку рéку, и дáље за 
Лужницу).  

Решéпо - извор. Извор хладне воде у Бόшковом кόстолу. 
Рид / Средина на селό - сабориште, задружни дом.   
Ровиње - удолине, јаруге, њиве. (Водá од Корита иде, па 

на Шербáн). 
Светенá водá - извор. Близу манастира јак и лековит 

извор; пију и људи и овце. (Оди Светенý вόду вόди тунéл за у 
Црквиште. Там су Младéнова дýпка, Бáбина ижа. Сава Денчић, 
1939).  

Свињáрник - шума, ливаде. Бивак и испасиште за свиње у 
Камичкој реци.  

Седлáр - седло, њиве, честар. Велики шанци ископани у 
одбрамбеним ратовима против Бугара.  

Сéлиште (близа до Корита) - стена, њиве. (Там је почéло 
селό испод стéну).  

Сéлсћи бунáр / Пáнџин бунáр - бунар. У селу, испод Рида, 
у дворишту Пáнџиних.  

Синоглáвски приток у Кáмичку рéку - поток. (Синоглáвсћи 
приток иде од Ђόргове ливáде и Ћијовсћи Стáнци и улива се у 
Кáмичку рéку. Тамо се нáјвише збира водá, притоци из церéвско, 
ћијовско и кáмичко).  

Сип (СГл, Км) - камењар, шума.  
Скокόво, в. Лáслав.  
Слáва бáра - поток, извор. (Испод Пáнџин вртоп).  
Слáтина кáмто Присјáн - извор, њиве. Чувена изворска 

вода. 
Слáтина испод Градиште  - ливаде, извор. Чувена 

изворска вода. (Слáтина је падина од Градиште прéма Кáмичку 
рéку што се спýшта).  

Сливица / Сливница (Бер, Км) - ливаде, шума. (Пόвише је 
бéровско). 
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Солáрсћи пут - пут. Веза Понишавља са Лужницом: Од 
Петровца, па преко Камичких ушију и Пасјег врха за Лужницу. 
Или из Лужнице, па преко Пасјег врха и Дренове главе ка 
Суковском манастиру. (Солáрсћи пут ишьл је уз Пáдиње од 
Смрдáн - Кáмичћи ýши - Дýбје - Наслáва бáра- Рáвна брáва- 
Кáмичка рекá . Од Падиње се одвáја дéсно, па иде прéко 
Залόзишта над Камик, па се смáтра да иде изнад Војнéговци, и 
мόжда се спáја с Латинсћи пут. Тако је причао Светомир 
Божиловић Властимиру Манчићу 1957. године. Ђорђе Николић, 
1921). 

Србеница (у Церéвску рéку) - ливаде, шума.  
Срéгња планиница - брег. Средњи од три брега. (Срéгња 

планиница је између Планиницу и још једьн брег).  
Станиловац - шума, ливаде. У потесу Коларица. 
Стáнци - шума, ушће Церевске реке у Камичку реку. 

Раскрсница. (До Стáнци се водáта όка Церéвска рекá, и там се 
улива у Кáмичку рéку. Там стáлно проόде кýрјаци,кýрјачћи пут,  
па не вáља да човéк проόди сам кудé се пýтове двόје).   

Стрáње (од Крáгњи преόд до Бьзиште) - шума. Густа и 
висока шума.  

Студенá водá, в. Тьвно врелό.  
Тевтелáн - њиве.  
Терѕијин клáденац (од Рáвну брáву) - извор.  
Точилиште / Точила - спруд, пашњак, ливаде. Велико обло 

камење погодно за тоцила. (У рекýту до синоглáвско, има кáмење 
за точила. Имáли смо сви у селό отýд по кáмик и сáми си 
прáвимо точило).  

Тьвно врелό у Бáбину ижу- извор у пећини. Тамо се из села 
ишло по воду када пресахну све воде, али улазе само храбри. 

Тричкове појáте - ливаде, пашњак, шума. Појате 
Тричкових.  

Трсни кáмик (кáмто Кáмичку рéку)- шума, честар.  
Трша - пашњак, њиве. Појате.  
Тýпи кáмик (над селό), в. Шабáново. 
Ћијовска рекá - река. Извире у атару Кијевца и са 

Церéвском рéком у Стáнцима граде Кáмичку рéку.  
Ћијовсћи рид (Км, Б-Ки) - ливаде.  
Ћијовсћи стáнци (ЦД, Км, Б-Ки) – поток, ливаде.  
Цалакόв кόстол - стена, честар. 
Цалакόва падина (у Рáдоњино бýчје) - падина, ливаде, 

шума.   
Цвéтков гроб (над Пáнџине појáте) - место погибије 

хајдука Цветка. Стаза пролази поред њега.  
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Церéвска рекá - река. Дотиче из правца Церевдела и улива 
се у Камичку реку у месту Стáнци.   

Цигансће колибе (у Грчћи вьр) - шума, пашњак. Живели 
тамо Цигани.  

Црвеница (испод Тевтелáн)- виногради.   
Црецéљ (у Пáдиње) - шума. Оброк.  
Црквиште - њива. 
Црни вьр - шума, честар, њиве.  
Челá - честар, пашњак. Испасиште за јагањце и козе на 

левој обали Камичке реке. 
Чýка (На Градиште) - пашњак. Пландиште за овце. Овце 

пасу на десној обали Церевске реке док се бране ливаде с 
пролећа.  

Чучуљица (над Грчћи вьр) - врх, стена.   
Џáтин бýмбак - вир у Камичкој реци. Вир изнад Коњског 

бумбака, а испод Младенове дупке, где се само људи купају.  
Шабáново - ливаде, воћњаци. (Миладин Шабáн је добил 

име по мéсто Шабáново којé је купил όдма над селό Кáмик. Там 
је живéл Тýрчин Шабáн, имáл кулу до Тýпи кáмик. Милета 
Јовановић, 1922).  

Шáнац (у Дόбри дел)- пашњак. Има шанаца.  
Шарбáн / Шербáн / Шорбáн - њиве, поток. Име потока 

који отиче из села.  
Шόпа - извор. Познат извор на одморишту за пролазнике у 

Кáмичкој реци.  
Ширόћи дел - шума, ливаде, њиве.  
Шурдиловац - стена. Висока стена у Камичкој реци. 
  
КАЗИВАЧИ: 1. Светозар Цолић, 1912. 2. Ђорђе Николић, 

1921. 3. Милета Јовановић, 1922. 4. Дарка Николић, 1923. 5. 
Часлав Здравковић, 1926. 6. Каменка Здравковић, 1929. 7. 
Десимир Николић, 1934. 8. Будимир Николић, 1938. 9. Сава 
Денчић, 1939. 10. Дивна Здравковић, 1940. 11. Александар 
Здравковић, 1940. 
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КОСТУР (Кόстур) 

 
Костур је на самом рубу плодне равнице у подножју 

огранака Суве планине, на осмом километру југозападно од 
Пирота, са којим је повезан асфалтним путем и аутобуском 
везом. Најближе село Блато, удаљено  је само један километар. 
Костур се, под истим именом, помиње у турским дефтерима из 
15. века.  

Ево шта говоре легенде о настанку и померању села, као и 
о његовом имену:  Кόстур је бил у Сéлиште, гόре у плáнину, па се 
пресéли једьн од три брáта у Кόстур, и по њéга, Кόсту, селόто 
се зовé Кόстур. Томислав Манић, 1937. Билό селό у Сéлиште и 
због вόду се сви пресéле. Љиљана Николић, 1934. Дванáјес 
порόдице су билé у Сéлиште. Там су били кошéве, крили зрнасту 
хрáну од Тýрака. Кој има имόвину у Сéлиште, там су били његόви 
прéци. У Кόстур прво слéзли Чекрковци, па Пепељарци. Тýрци 
имáли кýће до Бистар, њива Дрáђе из Блáто кудé је, па се иселили 
због вéтар. Има папири, тапија, све. 1995. Кош у селό је бил кудé 
је Дόмат. Љиљана Николић, 1934. 

Планински део атара, под голетима, пашњацима и 
шумама, погодан је за овчарство и козарство, а остали део атара 
за производњу хлебног жита, виноградарство, воћарство, 
повртарство, као и за производњу сточне хране. У атару је било 
много појата на којима се живело са породицом. Користио се 
сваки педаљ земље на традиционалан начин и настојало се да се 
покрију домаће потребе у основним производима. Воденице нису 
покривале укупне и сезонске потребе у мељави па је коришћена и 
гњилска (Владимирова) воденица, а ишло се и у Градашницу и 
Пољску Ржану. Тржни вишкови сточарства, ратарства и  
виноградарства нису били довољни, а каткада су и изостајали, па 
су печалбарењем покриване потребе у домаћинству. Велики број 
Костураца од ране младости је ишао у печалбу. Најчешће су 
радили као циглари широм земље, али је било и дунђера. (Ми смо 
ћиримиџије, Понόрци кубикáри, Расничани армирáчи, а Сводόлци 
грнчáри). Село је имало и лончаре,  столаре, коваче, кројаче, 
обућаре, штрикерке, дувачки оркестар.  

Село има цркву, школу, дом, чесму на Бистру, водовод, 
противградну станицу, фудбалско игралиште. Прва школа у 
Костуру почела је да ради средином 19. века. Земљорадничка 
задруга је основана 1930, а зграда млекаре је подигнута 1958. 
године. 

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 836 
становника, 1991. у  145 домаћинстава живело је 416 становника, 
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а 2002. године у 132 домаћинства живело је 311 становника. 
Женидбе-удадбе: са Понором, Блатом, Барје Чифликом, Малим 
Суводолом, Великим Суводолом, али и са лужничким селима.   

ДЕЛОВИ СЕЛА: Ево две поделе села: Прва: Гόрња малá, 
Дόлња малá, Думáч, При цркву, Сред селό, Џиско гýвно. Друга: 
Миљћевац, Аџиско гýвно, Сред-селό, Гόрња малá, Дόлња малá, 
Тáмња малá. 

ЕТНИЦИ: м Кόстурац - Кόстурци; ж Кόстурка - 
Кόстурће; с Кόстурче - Кόстурчета. 

КТЕТИЦИ: кόстурсћи,ска, ско.  
РОДОВИ: Áбинци / Абине /и, од Мишиних (Св. Ђорђија); 

Баћ-Илијини / Бићилијини, из Знепоља (Св. Ранђел); Бачéвци (Св. 
Ранђел); Бог-Ђόрђини, надимак према псовци, в. Ђόрђини; 
Боровци (Мирољуб, Вука); Брбине / нци, од Мишиних (Св. 
Ђорђија); Брџине (Св. Никола); Варивковци, од Дунђéрковаца 
(Св. Ранђел); Вáцине / и (Св. Ранђел); Вéлковци, из Знепоља (Св. 
Ранђел); Влáтковци, в. Бачéви (Св. Ранђел); Војничáње, в. 
Крњинци; Гáбринци / Гáбинци, из Шестог Габра код Калне (Св. 
Никола); Голомéјовци / Голомéовци (Св. Ранђел); Дáндинци / 
Диндинци (Св. Ђорђија); Дáнковци / Дьнковци / пеј. Цедилковци, 
из Базовика (Св. Никола); Дандáрци / Дрндáрци (Св. Ранђел); 
Динчићи, Роми; Дунђéрковци (Св. Ранђел); Ђόрђини / е / Бај-
Ђόрђини (Св. Ранђел); Калаврáновци (Св. Ранђел); Крњинци, 
дошли после Другог светског рата (Гмитровдан); Лебарόве / и / 
Лебарци / Лебарόвци, од Дáндинаца (јéли млόго леб) (Св. 
Ђорђија); Линџине  / Масурόвци, из Масурόваца (Св. Ранђел); 
Лýличине / и (Св. Ранђел); Мишини /е / нци, од Áбинци (Св. 
Ђорђија); Мýјковци (Св. Ранђел); Пепељáнови / Пепељарόви / 
Пепељарци (Св. Ранђел); Пéтковци (Св. Ранђел); Пéшини / е , од 
Дáндинаца (Св. Ранђел); Пόтинци, из Врапче (Св. Ранђел); 
Прцковци / ви, од Дунђéрковаца (Гмитровдан); ; Пýличћине / и, 
од Калаврáноваца (Св. Ранђел); Радéнковци (Св. Ранђел); 
Симόновци / е, из Извора код Бабушнице (Св. Ранђел); 
Стоилковци, из Црвене Јабуке (Гмитровдан); Тапанáћине / и (Св. 
Ранђел); Ћирини, од Голомéјових (Св. Ранђел); Ћόнине, део 
Пéтковаца (Св. Ранђел); Цврцуљчини (Св. Ранђел); Цедилковци,  
в. Дáнковци; Чáчинци (Св. Ранђел); Чекрковци, најстарија 
фамилија (Св. Ранђел); Чолéинци / е (Св. Ранђел); Џуклиновци / е 
(Св. Ранђел); Џýнћини / е, од Баћ-Илијиних (Св. Ранђел); 
Џућéлини / е, од Радéнковаца (Св. Ранђел).  

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Преслава: Ђурђевдан. Литијска 
слава: Џерман (на крс код цркву). Црквена слава: Харалампија. 
(Блáто и Кόстур зáједно).  
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КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црква Св. Харалампије. 
2. Џýрџовдан, у дворишту цркве: оброк, камена седишта око њега 
и запис (храст). 3. Гýзин дел: оброк и запис (храст). 4. Вирове, 
Крива крýша: оброк Џéрман и запис (храст). (Сáмо омијемо 
крсат, а код цркву слáвимо. Изнόсимо колáч, обикόлимо цркву). 5. 
Брéсје, Бачéва појáта: запис (храст). Било некада више записа-
брестова 6. Брбинсће појáте: запис (храст). 7. Рýдина: запис 
(храст). (Има мирό граница у Рýдину, изнад Рéку). 9. Круша: запис 
(крушка). ЛЕКОВИТИ ИЗВОРИ: 1. Бистар. (Тáмо ми је Мáнга 
Чáчина трљáла језик с трáвку и όлечи ме, повýче се бόлка). 2. 
Светá водá код Свети Илију у Бáрје Чивлик: за лечење очију. 

ЛИТИЈСКИ КРУГ: Црква - Рекá / Рýдина - Брбине појáте 
(запис храст) - Бáчеве појáте (запис храст) - Џéрман (оброк) - 
Црква.    

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Усрéд селό до Пáнчину капију: 
Прича деда-Зáре из Кόстур: - Ѕид оѕидан с кáмење. И сéдну на 
њéга жéне којé су помрлé, и појý. Ја сáмо прόјдем, и онé си појý. 
Сретен Видановић, 1927, Расница). 2. У Рáјац до чешмý: (Козá 
човéку рипнула на грбину усрéд-ноч, или заврéка јáре, или излéзне 
ýбава женá све у белό). 

  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Арнавýтско брáниште - шума. 
Аџиско гýвно / Џиско гýвно - део села. Тамо Турци при 

вршидби узимали десетак.  
Бáрје / Кόстурско бáрје - млака, ливаде, њиве, баште.    
Бачéва појáта - њиве. 
 Бачијиште - зараван, шума, пашњак, ливаде, њиве. Биле 

бачије. 
Бачичáј (Б-Вј, Кс) - шума.  
Белогабрόвина - шума. 
Бећирица - њиве.  
Бистар - врело, река. Има више врела од којих настаје 

река Бистар, Костурска река, у коју се са лева  улива Пасјачка 
река. Она покреће више воденица, од којих су прве три костурске 
(Симόновска, Драгόмирова, Црвенојáбучка).  

Благýља (у Рýдину) - стена, голет, пашњак. Појате. Име 
добила по слаткој трави коју радо пасу овце.  

Бог-Ђόрђино лозје - виногради.  
Бостаниште - њиве. 
Брбинсће воденице (у Сéлиште) - шума, воћњаци, ливаде. 

Воденице. 
Брег (над Бистар) - стена, пашњак, шума. Мало и стрмо 

узвишење изнад врела.  
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Брéсје - њиве. Запис: велики брест.  
Вéјничиште - пашњак, њиве. 
Вéлетина глáва - шума.  
Вирове - извор, њиве. Повремени извори и вирови као 

појила за стоку. Оброк: Ђурђевдан.  
Владимирова воденица / Кόканова воденица (Гњ, Кс, БЧ) - 

воденица у Бáрју на Костурској реци. 
Влáјковица - њиве.   
Власáта орница - пашњак, шума.  
Врла странá - брдо (670 м), шума. Према Пасјачу.  
Голéма вéлетина глáва (Пс, Кс) - вртача, шума.  
Голéма рáвна (Б-Бј, Кс) - шума, пашњак. 
Голéми дел - њиве. 
Голéми дол - стена, шума, пашњак, виногради.  
Голéми кáмик - извор, стена, шума. Повремени извор.  
Голéми крагујáр / Крагујáр  - шума. (Растý там границе 

големé).  
Голéмо бачијиште - шума.  
Гόлубова ливáда (Рас, Кс) - ливаде. 
Градине, в. Сéлсће градине.  
Граничка - извор. Извире уз Пасјачку реку и ретко 

пресушује.  
Гýзин дол - њиве, ливаде, воћњаци. 
Дебéли дел - камена греда, пашњак, шума, њиве, 

виногради.   
Дел - њиве.  
Длга рýдина - падина, голет, пашњак. (Шáлимо се с нéкоју 

девόјћу да че добије мирáз Лόкву или Длгу рýдину).  
Дόлња рáвна - пашњак, шума.  
Домáч - поток, баште, воћњаци. У селу. (Кáжемо га и 

Домáч и Миљћевац). 
Дракá / Крýша - њиве.  
Збег - шума. Место где су се склањали од турских зулума.  
Зелениш / Зелениште - ливаде, њиве.  
Ивор (над селό) - брдо, стена. Брдо изнад села у чијим се 

стенама, у удубљењима (иворкама), задржава кишница. Има беле 
уме, кора се користи за прање. Појате. (У Ивор се познáву 
Мáркове штрáпће кудé је рипнул од Белáву). 

Јајчáрник (у Крагујáр) - стена. Има ивора, рупа у стени, 
које задржавају кишницу.  

Јасенόвица / Јасеновица / Јасенόва шýма (Пс, Кс) в. Сéлска 
шума.  

Јόциница - њиве. 
Кáјсин брод - њиве.   
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Камањáк - воћњак.  
Кáменовско лόзје - виногради. 
Кáмик / Камењáр на Бистар - стена. Изнад врела Бистар. 
Конопништа - њиве. Тамо се сеје конопља.  
Коњáрници - шума, стена. На рубу Дллђе рýдине.  
Кόстурска рекá / Бистрица - река. Сва  околна села имају 

воденице на њој (Гњилан, Велики Суводол, Мали Суводол, 
Блато, Костур), а воденице низводно су Кόстурска, Селимова / 
Блáтска, Ђýрина / Содόлска, свака са по једним витлом). 

Кошéве - шума, ливаде. Место сакривања зрнасте хране у 
Сéлишту у турско време. 

Крагујáр - шума, пашњак.   
Крáјиште (Рас, Кс) - њиве.  
Крива крýша (до Вирове) - њиве. Била велика крива 

крушка.  
Криви пут - њиве. Кривудави пут. (Пут за Војници). 
Крýша (под селό) - њиве. Запис: крушка. Била велика 

крушка испод које су се одмарали радници у пољу и пландовале 
овце.  

Ледине - њиве.  
Крушљáк - шума. Било много дивљих крушака.  
Линџини присáди (у Сéлиште) - ливаде, воћњаци. Много 

крушкових стабала.  
Лицé - стена, шума. Честар граба.  
Лόзја - виногради.  
Лόква / Лόкве - зараван, вртача, шума, млака, пашњак, 

њиве. Има много вртача. (Нéма иворће. Има сéлска шýма. Има 
вирове). 

Лукá - њиве.  
Љиљачиште - ливаде, шума. Има много јоргована.  
Мáла вéлетина глáва (Пс, Кс) - вртача, шума. Више 

вртача.  
Мáли дол - стена, пашњак, шума, ливаде, виногради. 

Појате.  
Мали крагујáр / Крагујáр - брдо, стена, шума, голет, 

пашњак.  
Мáло бачијиште - шума. 
Маџáрка (Бла, Кс) - њиве. 
Меџá (Рас, Кс) - шума, пашњак, њиве, виногради.  
Милéнково појáтиште - њиве, пашњак.  
Милчиница - њиве.  
Миљћовац / Миљћевац - извор, шума, баште. Има топола. 

У селу. 
На кáмик (испод селό) - стена. Изнад врела Бистар.  
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На крýшу - њиве.  
На прогόн (Бла, Кс) - пут. Између Блата и Костура.  
Над воденицу - њиве.  
Над селό - њиве, воћњаци, виногради.  
Орлόвац - њиве. 
Пáнтиница / Пáнтине ливáде (у Голéми дол) - ливаде, 

шума.  
Перуника - извор, њиве. (Прéма Сéлиште у рéку, не 

пресýшује).  
Попόва-рница / Попόва арница / Попόве арнице (над 

Стáнкову воденицу у Бачичáј) - пашњак.  
При селό - њиве.  
Прогόн за лозјá и за Бáрје - пут стоке. (Има три прогόна: 

за појáте, за лозјá и за Бáрје).  
Прогόн за појáте - пут стоке. 
Прогόн за Чýку (Бла, Кс) - пут стоке према Чуки.  
Прогόн за шуму и за Бабýљ - пут стоке према планини.  
Пьсјачка рекá / Рекá - река. Извире у атару Пасјача, тече 

кроз атар Костура и до атара Блата зове се Рекá или Пьсјачка 
река, а даље је Блáтска рекá све до уливања у Костурску реку. На 
њој је десетак воденица, и то војничанске (Ћеревéјина, Ћирина и 
Стáнкова), костурске (Пόтинска, Брбинска, Дрндáрска, 
Цврцýљћина и Вéлковска воденица), и блатске (Ћирћинска и 
Витáновска).  

Рáвна (гόрња и дόлња) (Б-Вј, Кс) - зараван, пашњак, шума. 
Честар.  

Равниште - зараван, стена, голет, шума. Честар.  
Рáјац (БЧ, Кс, Бла) - извор, њиве. Чесма.  
Рáменица - њиве.  
Рáнчина падина - шума, пашњак, њиве.   
Расничко лόзје (Рас, Кс) - виногради.  
Рекá, в. Пьсјачка рекá.  
Рýдина - стена, пашњак, виногради. 
Сáлин бунáр - виногради, њиве. Бунар.  
Сéлиште - ливаде, пашњак. Тамо био Костур у време 

Турака.  
Сéлска шýма (у Рéку) / Јасенόвица / Јасенόва шýма (Пс, 

Кс) - шума, виногради. Честар. Расте јасен. (Има и сéлско и 
приватно). 

Сéлсће градине - баште. Око воденица на Бистру. 
Србине орнице (у Вéлетину глáву)/ Зáркове њиве - голет, 

пашњак, њиве.  
Срéдња рýдина - пашњак.  
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Стáре појáте - брдо, пашњак, њиве, шума. Засађен бор. 
Појате.  

Сýи дол (Рас, Пс, Кс) - поток. Пресушује. Тамо напајају 
стоку.  

Сýи рекá (Рас, Пс, Кс) - река. Пресушује у току лета. Има 
воденица на њој (костурске, пасјачке, расничке). 

Трњáци (Кс, Б-Вј) - шума, пашњак, њиве. Између 
Вéлетине глáве и Бачичáја.  

Цáрева чесмá у Сéлиште - извор. Нема чесме, већ само 
извор хладне воде који пресушује.  

Церáци (у Дебéли дел) - шума. 
Чићер - чука, голет, пашњак.  
Чýка - брдо, стена, голет, шума, пашњак, њиве.  
Џόклинавица - њиве.  
Џýнћине њиве (од Рáвну)(Б-Вј, Кс) - шума.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Љиљана Николић, 1934. 2. Станимир 

Ћирић, 1934. 3. Жика Вељковић, 1935. 4. Томислав Манић, 1937. 
5. Радован Пешић, 1950. 6. Голуб Ранчић, 1953. 7. Милијан 
Цветковић, 1951. 8. Марина Николић, 1962. 9. Иван Накић, 1967. 
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МАЛИ СУВОДОЛ (Мáли Суводόл / Мáли Содόл) 

 
Мали Суводол се налази у подножју Белаве, 9 км 

југозападно од Пирота, са којим је повезан асфалтним путем 
првога реда и редовном аутобуском везом, а од Великог 
Суводола је далеко само неколико стотина метара. Масив Белаве 
га штити од хладних северних ветрова и излаже сунцу, тако да 
топла сезона траје, као и у Великом Суводолу, дуже него у 
осталим селима.  

Име Суводол одговара географским карактеристикама 
атара и положају села. Легенда о настанку села говори да су пет 
брата побегла од Бугара и населила се у атар Великог Суводола. 
Затим три брата прелазе на место данашњег Малог Суводола и 
заснивају га, а два брата, који су остали, заснивају Велики 
Суводол. И сваки брат бира посебну кућну славу како би могли 
да се посећују. Један од тројице браће у Малом Суводолу бира 
Пéјчиндан, други Св. Рáнђел, а трећи Св. Јовáн. А У Великом 
Суводолу један брат бира Гмитровдан, а други Св. Рáнђел. Па 
због тога Мали Суводол има само три славе, а Велики Суводол 
нема Св. Никόлу, Пéјчиндан и Св. Јовáн. Само две фамилије у 
Малом Суводолу, у које су домазетови донели своју славу, имају 
различиту славу од осталих: Пáнчини имају Св. Никόлу, а 
Приведњакόви Гмитровдан (Синиша Цветковић чуо од оца, 
1937).  

Има пространих пашњака и ливада, и доста извора, па су 
услови за ситно сточарство врло повољни; чувано је неколико 
хиљада оваца и коза. Највећи сточари су имали око сто грла у 
стаду и по неколико појата у атару. Највећи број појата је био 
изнад Рудине према Рогу, затим на месту садашњег села и на 
Прекрсју, где их је било више од 10. Већи део села купује 
брашно, најчешће у самом селу, а затим одрађују дуг. Воће и 
поврће покривају домаће потребе. Тржни вишкови су јагњад, 
млеко, пшеница, кукуруз, грожђе, вино, ракија, арпаџик, дуван. 
Сви производе велике количине арпаџика и тако ублажавају 
оскудицу.  

Имају чесму у напуштеном делу села и три сеоска бунара, 
као и мноштво приватних бунара. Немају своје воденице па 
користе суводолске и друге воденице на Костурској реци, а ређе 
још и воденице у Градашници и Пољској Ржани. Познати су 
лончари из овог и суседног села, а било је и дунђерских 
печалбарских група. Било је гладних. Дрва нису била проблем.  

Имају цркву, основну школу, продавницу, млекару и 
противградну станицу. 
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СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 843 
становника, 1991. у 114 домаћинстава живело је 345 становника, 
а 2002. године у 118 домаћинстава живео је 281 становник. 
Женидбе-удадбе: Велики Суводол, а ређе Блато, Понор, 
Станичење, Теловац.  

ДЕЛОВИ СЕЛА: Једна подела: Пéткова малá, Чарапáнова 
малá, Срéцало, Коритáрска малá / Џýрџина малá у Пόток, 
Маслáрска малá, Чарапáнова малá. Светислав Џунић, 1921. 
Друга подела: Чарапáнова малá, Маслáрска малá, Пéтковска 
малá, Коритáрска / Гόрње сред-селό, Спáсичовска / Слакачόвска 
малá, Рáнчина малá, Дόлње сред-селό, Дόлња малá, Пáљина малá. 
Синиша Цветковић, 1937. Трећа подела: Чарапáнова малá, 
Маслáрска малá (у Долину), Стáро сред - селό, Ристинска малá, 
Дýјинска малá, Побрђе (сеоски простор са школом, продавницом, 
чесмом и спортским објектима), Лáзичћин крај, Спасичови, Низ 
Мађилицу / Дόлња малá. Најден Игњатовић, 1932. Четврта подела: 
Вунија, Гáбар, Побрђе, Сόица, Спáсова дрвја. 

ЕТНИЦИ: арх. м Малосéлац / Маласéлац - Малосéлци / 
Маласéлци; ж Малосéлка / Маласéлка - Малосéлће / Маласéљће, а 
нов. м Малосводόлац - Малосводόлци; ж Малосводόлка - 
Малосводόљће.  

КТЕТИЦИ: малосéлсћи, ска, ско / маласéлсћи, ска, ско. 
РОДОВИ: Антишови (Пејчиндан); Бáцкови (Св. Ранђел); 

Бојаџинци (Св. Јован); Бошњакόви (Св. Јован); Бýлчине / Пéтрове 
(Пејчиндан); Бурђијашόви (Св. Ранђел); Вавýжђини (Св. Јован); 
Видичћини (Св. Јован); Гмитрови (Пејчиндан); Гόђине / и 
(Пејчиндан); Гускарéви (Св. Ранђел); Дарόјини / Прдљини 
(Пејчиндан); Дýдини, велика фамилија (Св. Ранђел); Дýјини / нци 
(Пејчиндан); Ђόргови (Пејчиндан); Ђорéсини, од Паламáраца (Св. 
Ранђел); Жáјекови (Св. Ранђел); Живкови, дошли из Грнчара (Св. 
Ранђел); Јόсћини, од Паламáрци (Св. Јован); Качýнкови (Св. 
Ранђел); Коритарци (Св. Ранђел; Св. Јован); Кόтаричћини / 
Кόтарћини (Св. Јован); Кόшарини, од Паламáраца (Св. Ранђел); 
Коштéљини (Пејчиндан); Крушљакόви, одсељени (Св. Ранђел); 
Мáкљине / и (Св. Ранђел); Маслáрци / арх. Коритáри, од њих су 
Гускарéви, Стáменови и Џýрџини (Св. Ранђел); Мислáчови (Св. 
Ранђел); Миткови (Св. Ранђел); Нéшћини (Св. Јован); Пáљини 
(Св. Ранђел); Пáнћини (Св. Никола); Паламарци (Св. Ранђел); 
Паракýшови / Крушљакόви; Пéтковци / Пéткови (Пејчиндан); 
Погáнчекови (Пејчиндан); Прдљини / Дýдини  (Св. Никола); 
Приведњакόви / Предњакόви (Гмитровдан); Пýнћини (Св. Јован); 
Пьцкови, изумрли, сада их има само у Великом Суводолу (Св. 
Ранђел); Рáнчини (Св. Никола); Рашини / Гускарéве (Св. Ранђел); 
Стáменови, од домазета код Маслáраца (Гмитровдан); Станкови 
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(Пејчиндан); Тáнчини (Св. Јован); Тόдорчови (Св. Никола); 
Трáћини (Св. Јован); Ћирини (Пејчиндан); Ћиричовци, од њих су 
Џýнини, Стáнкови, Ћирини, Гмитрови и Пýцћини (Св. Никола); 
Цéнкови (Пејчиндан); Цéћини (Св. Ранђел); Цýрћини, од 
Паламарци (Св. Ранђел); Цуцулéјини (Св. Јован); Чарапáнови 
(Пејчиндан); Челáвћини / Челáвће / Челавци, од Ђόргових 
(Пејчиндан); Џýнини (Пејчиндан); Џýрџини, од Крушљакόвих 
(Св. Ранђел); Динчини, Роми (Васиљевдан и Ђурђевдан); 
Шабáнови, Роми (Васиљевдан и Ђурђевдан).  

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Заветине: Спасовдан (главна) и 
Цар Константин и царица Јелена (3. јуни). Литијска слава: петак 
по Спасовдану. Црквена слава: Пејчиндан. 

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црква Св. Петка, 
подигнута 1913. г. и запис (3 храста, од којих је на једном звоно). 
2. Спáсова дрвја /  Мађилица: оброк Спасовдан и записи (три 
бреста, а раније био читав гај дебелих брестова у коме је живело 
јато црних и ситних чавки). 3. У селό: оброк Цар Константин и 
царица Јелена. 4. Св. Илија (у селό): оброк Св. Илија и запис 
(храст). Један је сањао да подигне оброк, па му се придружила 
још четири домаћинства, а касније почели да се прикључују и 
други, па и они излазе о Св. Илији. (Сањáли сьн тројица, па 
подигли крс). 5. Лећија: оброк Спасовдан (1878) и запис (2 
храста). 5. Појáте (под селό)/ Ледиње: запис (2 цера). 
ЛЕКОВИТИ ИЗВОРИ: 1. Висћи клáденац у Топила. (Бéше чешмá, 
ливада. У Топила омијемо όчи, изнад Стáро селό). 2. Чешмá 
насрéд Стáро селό: Тамо перу очи и остављају белег.  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Црква (три пýти овијемо) - Лећије: 
оброк Спáсовдан и запис (три храста) (тáмо се задржý: једéмо и 
пијемо) - обиђу поље где има оброка и записа и дођу на Спáсова 
дрвја (иду сýде, па дόјду на Спáсова дрвја) - Црква. Љубица 
Петровић, 1921. 2. Спáсова дрвја - Црква (окружимо је три пута, 
жене бацају пшеницу и воду, и певају песме, а поп реже колач 
испред цркве)- Гробље. Разилазимо се на гробљу где свако 
обилази своје гробове. Синиша Цветковић, 1937. 3. Црква - уз 
Рáљину падину - Содόлсћи пут - Висћи клáденац: запис храст - 
Лећије: запис храст - Низ-Рудин - Рт: запис брест - Сáдове - 
Спáсова дрвја: оброк Спасовдан и записи брестови. Најден 
Игњатовић, 1932. 4. Црква: (овијемо три пути) - Штрбовац: 
запис (храст) - Лећије: оброк Спасовдан и запис (храст) - Рýдина, 
Церόвик: запис (храст, до Нéшћине појáте) - Спáсова дрвја: 
оброк Спасовдан и запис (три бреста) - Црква. Драгољуб Мицић, 
1930.   

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Спáсова дрвја: Излазе сотоне, 
вампири и нави. (Млáда женá, све у белό облéчена. Излáзи човéк 
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или женá). 2. Испод Рýдину у селό: излази сотона. 3. Топила: 
(Излáзе нáвће и сόтоне). 4. Чука: (На Чýку мојá бáба стурáла 
мéсец. Светислав Џунић, 1924). 

  
МИКРОТОПОНИМИ:  
Ајдýчћи клáденац (на Шόпку) - извор. 
Áпљина ливáда - ливаде. 
Армáнови бревенéци (у Седлáр) - долина, шума, ливаде. 

Рачваста долина. (Долине се састáвљају).  
Бандéра - брдо, извор, шума. 
Бáнка бáра - њиве. 
Биволска лόква / Биволска штрáпка (у Рýдину, у Редáк) 

(Пн, МСв) - стена, ивора.  
Бáрје (МСв, ВСв) - млака, ливаде, њиве, баште. 
Белáва (МСв, ВСв, Гњ, Ста) - планински масив, вртача, 

голет, пашњак, шума. (Латин, Милáн и још једьн  били су се сас 
Станичéнци за Белáву). 

Бéла зéмља - њиве, виногради. 
Биволска лόква - камењар, пашњак. 
Бόјин клáденац (Пн, МСв) - извор.  
Братилова чýка - узвишење, шума, пашњак. Борова шума. 
Брáтошевац / Брáтушевац / Брáтешевац - извор, ливаде, 

њиве, шума. Чесма, појило. Појате. Широк простор.  
Бýчје у Прекрсје - шума, њиве. 
Бýчје у Седлáр - извор, шума, ливаде. Букова шума. 
Вéјник (у Мађилицу) - њиве.  
Веселинов јаз - шума. Појате.  
Вилипова ливáда - ливаде, шума. 
Вирови - извор, шума, њиве, пашњак.   
Висћи клáденац -извор, камењар, шума. Извор лековите 

воде. Запис. Каптиран за сеоски водовод. (Далéко је од лозјá, у 
шýму. Нéје Винсћи нéго Висћи клáденац, лековит је, довéли смо 
водýту у селό. Там билό врелό. Грк чувáл όвце, па му се син удáви, 
и он га с влну затвόри. И водáта пόсле избије прéма 
Црнόклиште, кáжу га там Сводόлско врелό. Драгољуб Мицић, 
1930).  

Вишњичов вртоп (МСв, ВСв) - венац стена, вртача, 
пашњак, шума.  Тамо је репетитор.  

Влков дол - шума.   
Вόјни кáмик (прéма Рýдину) - стена, пашњак, шума. 
Вртоп - ливаде, њиве, баште, виногради. Чесма. 
Вузáљћа (уз Белáву) - шума.  
Вунија (под селό) - левкаста падина, шума, њиве, ливаде, 

воћњаци. Део села.   
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Гáбар - шума, пашњак, воћњаци. Појате. Део села.  
Голéма падина - извор, њиве, шума. Појате.  
Гόрњи преόд - превој, пашњак, шума. Пут за Редáк.  
Градиштáнска долина (прéма Палáнку) - ливаде. 
Градиште (ВСв, МСв) - голет, пашњак, њиве. Археолошке 

ископине.  
Два прéода - два превоја, шума, голет, пашњак. Прогон за 

стоку.   
Дебéли дел - узвишење (918 м), шума, пашњак.   
Деда-Пéтков вртоп - вртача, шума, пашњак. Више вртача.  
Диволéска - шума, камењар.   
Дијáло (на Белáву) - стена, бездан. Мали отвор у 

вертикалној стени, улаз у пећину, преко кога избијају подземни 
гасови.  

Дириминтриница - њиве. Код Ледиња.  
Длга вунија - коса, камењар, пашњак, шума. Левкаста и 

дуга падина од Лећије до Вόјног кáмика. (Лéво и дéсно рýдина, а 
крз средину шýма).  

Длбόћи дол - шума, пашњак. 
Длђи баир - коса, шума, ливаде. 
Добромиравац / Добромировац - извор, шума, ливаде. 

Појате.  
Дόлњи прéод - превој, пашњак, шума. Прогон за стоку.  
Дрáђина њива - пашњак, шума, њиве.  
Дрáђичов дол (у Седлáр) - шума, ливаде. (Там кόпамо 

иловачу за грнци).  
Дрéње - шума, ливаде. 
Дýдина њива - пашњак, шума, њиве. 
Дýјине њиве / Дýјинсће њиве - њиве.  
Жлтарéва њива - њиве. 
Змијáрник (Пн, МСв, П-Те) - шума, пашњак, ливаде, њиве.  
Јáзбине (у Дебéли дел) - стена, шума. 
Јеминово брáниште - шума. Име по турском чувару 

беговог имања.  
Кáјсин вртоп (МСв, Ста) - шума.  
Кáљин крс - извор, пашњак, шума, ливаде. Сеоско 

испасиште. 
Караџина падина - падина, шума, њиве, ливаде.  
Кардашица - врх (946 м), стена, голет, честар, пашњак. 
Кáљин крс - стена, извор, шума. 
Коњарица - ливаде, шума.  
Коњáрник - ливаде, шума. 
Корита - извор. Појило. Извор Братешевац. 
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Коритска чешмá / Корит чешмá / Кори чешмá - извор, 
голет, шума. Близу Лећије и Брáтешевца. (Там је нáјбоља водá, а 
испод три клна плáднују όвце).  

Крива њива - њиве. 
Крившина ливáда - шума, ливаде. Појате. 
Крмељáчка долина / Кремељáчка долина / Кремељáк - 

долина, стена, голет, пашњак, честар. 
Крндéљ (према Церόвик) - њиве, виногради. 
Крнчина падина - ливаде, шума. (Низ Крнчину падину смо 

терáли όвце на купáње у станичко).  
Ледиње (МСв, ВСв) - извор, поток, ливаде, њиве. Оброк из 

1878. и запис (2 цера). 
Лећије - извор, камењар, голет, пашњак, њиве, ливаде. 

Појате. Два записа (храст лужњак 300-400 година, и још један 
храст). 

Лéшје (ВСв, МСв, П-Те) - ливаде, шума. 
Лилин баир - коса, шума, ливаде. 
Љиљакόв вртоп - вртача, шума.  
Луг / тур. Лýтовица - ливаде, њиве. Купљено од Турчина.  
Љиљакόв вртоп - увала, шума. Расте јоргован.  
Мађилица - њиве, воћњаци, виногради. Део села.  
Мајмýнсћи баир - шума. Најбоља шума.  
Мáла орница - пашњак, шума. 
Мáла падина - извор, шума, њиве. Макљине појате.  
Мáли вьр - узвишење, шума. 
Мáтица (у Рог) - поток. Повремено пресушује. 

           Мел изнад Паракýшови - стена, голет. (Ситан кáмик, 
љýскав). 

Мел изнад Ћирини - стена,  шума.  
Метиљáвица код Кýри чесму - извор, шума, ливаде, њиве.  
Метиљáвица у Церόвик (Бла, МСв) - ливаде, њиве. 
Мéча падина - долина, шума, пашњак. Изнад села. 
Милошов дол - долина, ливаде, шума. 
Муртáк (МСв, ВСв) - извор, ливаде. Најјачи и најбољи 

извор. Врло хладна вода, изазива апетит. Име по Турчину Мурти.  
Мучибаба - извор, стена, пашњак, шума, ливаде, њиве. 

Појате.  
Óграња - ливаде.  
Орничје - шума, ливаде, воћњаци. Појате. Део села. 
Пéјчин шљивáр - воћњак, њиве, баште.  
Пéсак (Бла, МСв) - њиве.  
Пéтров баир - коса, ливаде.  
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Печ (у Белáву) - стена, пећина, шума. У пећини се крила 
два човека за време Другог светског рата да их Бугари не отерају 
у трудоваке. (Печ је у Стрáње, мáла пéћина). 

Плáдниште - шума, поток, ливаде. Појате.  
Побрђе - њиве, пашњаци, виногрди. Појате. Део села у 

коме су продавница, млекара, школа, игралиште.   
Појáтиште код Гόрњи прéод - шума, ливаде.  
Појáтиште у Лећију - пашњак, ливаде.  
Попόв мел - шума, пашњак, њиве. Засад бора. Бела земља. 
Пόсран кáмик / Посéрко - стена. Висока стена покривена 

изметом птица које тамо бораве. У стени, као у саксији, и то само 
тамо, расте лековита трава деветосиљ, која наводно лечи од девет 
болести.  

Пόток - поток, њиве, баште, воћњаци, виногради. 
Археолошка налазишта.  

Прéдел - шума, ливаде. Вододелница између Пиротског и 
Паланачког поља.  

Прекрсје (ВСв, МСв) - шума, њиве, ливаде. Раскрсница 
према Седлáру. Појате.  

Прéстол (код Скрч) - стена, камењар, пашњак. На венцу 
стена камен као седиште, престо. 

Рáвна крýша - ливаде.  
Равниште - зараван, голет, камењар, пашњак.  
Рáјац - ливаде.  
Рáлине орнице / Рáмине орнице (Бла, Пн, МСв) - пашњак, 

њиве. Песковито. 
Рáљина падина (МСв, ВСв) - њиве, шума, воћњаци, 

виногради. 
Редáк - камењар, шума, пашњак. Противградна станица.  
Репéљ - ливаде, шума. Појате.  
Рог - долина, шума, њиве, ливаде. Појате.  
Рт - њиве. 
Рýдина - камењар, голет, пашњак. 
Рýнка (у Прекрсје) - дуга и нагнута коса, шума, пашњак. 

Ретко жбуње. (У Прекрсје почиња и слáзи прéма црнόклишко).  
Сáдове / Сáдови - виногради, њиве.  
Свињáрник - шума, пашњак. Испасиште за свиње.  
Седлáр - било, стена, извор, ливаде, шума.  Тамо извире 

Муртáк, најхладнији извор у атару.  
Сéлечка падина - шума. 
Селό на Побрђе - баште. Тамо је било старо село.  
Сéлска ливáда - ливаде, воћњаци, баште. У селу.  
Сéлско брáниште (на Лећије) - шума. Црквено земљиште.  
Скрч / нов. Скрчје - стена, пашњак, шума. Честар.  
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Слáвкочовсћи баир / Слáкачов баир - коса, рудина, 
пашњак, шума. 

Смрдéла бáра - стена, извор, њиве, шума. Извор у пећини. 
Појате. (Онá је испод Пόсран кáмик). 

Содόлско стрáње - падина, венац стена, камењар, шума. 
Сόица - део села где се налази продавница.  
Спáсова дрвја - пашњак, шума, воћњаци, ливаде, њиве. 

Оброк Спасовдан и запис (неколико брестова). Раније била 
шумица брестова чија се сеча бранила. (Билό је тријес до 
четирес брéста дебéли прéко једьн мéтар. Светислав Џунић, 
1924). 

Срéгња / Срéдња - пашњак, шума, ливаде, њиве. Појате. 
Стáнци - шума, ливаде. Расте дрен.  
Стáро селό - урвине, виногради, воћњаци, баште. Чесма. 

Део села где се раније живело, а данас само три ромске куће.  
Стрáње - врх, падина, гребен Кардашице, камењар, шума.  
Стрма странá - падина, шума. Најбоља грађа.  
Топила (на Белáву) - извор, шума, голет. Чесма и мочила за 

конопљу. Легенде о затвореном врелу: Грк чувáл όвце и у Топила 
билό врелό. И док шишáл όвце, чéрка му се купáла у врелόто, и 
удáви се. И он сас тáја рýна затвόри туј вόду, и онá пробије у 
црнόклишко. Најден Игњатовић, 1932. 

Óвце му се давиле у врелό у Топила, па стáви влну и водá 
се тргне у Станичéње. Причáли су ми мáјка и баштá. Душица 
Манић, 1956).  

Тόрбинче - њиве, ливаде.  
Требéжина - узвишење, њиве, ливаде, пашњак. Брдашце 

изнад продавнице поред села.  
Трница - шума.  
Ћирчова ливáда - ливаде, шума. 
Ћитка (у Седлáр) - камењар, шума. Честар.  
Ћýковсћи баир - шума. 
Цéрје - шума, њиве.  
Церόвик - ливаде, виногради, воћњаци, њиве. Појате.  
Церόвсћи рт - шума.  
Цόлин баир (у Дебéли дел) - коса, шума.  
Црéнац (МСв, ВСв) - узвишење, њиве, воћњаци, 

виногради, ливаде. Пут, раскрсница. Мало узвишење на путу ка 
ВСв; тамо је трафостаница и школа за ученике из Великог и 
Малог Суводола. 

Церцéљ / Црецéљ - стена, голет, пашњак, шума, њиве. 
Кристаласти шкриљац. Појило. Била бачија, правио се качкаваљ. 

Црни вьр (Бла, Пн, МСв) - узвишење (889 м), шума, 
ливаде. Име по магли која га често обавија. 
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Црквиште  - пашњак, шума, виногради. Код гробља и 
цркве. 

Црњáвина - њиве. 
Чарапáнова њива - њиве. 
Чешмá (до Друм) - њиве, ливаде. 
Чýка - узвишење, виногради, воћњаци, шума. Црква и 

гробље. 
Чýмина падина - падина, шума. (Причал ми је мој дéда 

Пéша Џýрџин да су у Чýмину падину, у Плáдниште, живéле чуме. 
Светислав Џунић, 1924).  

Џýпин брес - њиве, баште.  
Џýрина падина - извор, пашњак, ливаде, шума, њиве. 

Пόјате Пунћиних.  
Ширόка орница - пашњак, шума.  
Шόпка (у Седлáр) - извор, шума, ливаде. Извор који отиче 

и има најхладнију воду.  
Штрбовац (МСв, ВСв) - њиве, воћњаци, виногради, 

ливаде, шума.   
Штýбољ - извор, пашњак, њиве, ливаде, шума.  Код 

Џýрџиних и код Пéтковаца, тамо где је формирано прво насеље 
Штрбовац. 

Шумáци - њиве.  
Шýмје (Бла, МСв, Пн) - њиве, шума, воћњаци. Засади 

купина.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Љубица Петровић, 1921. 2. Светислав 

Џунић, 1924. 3. Драгољуб Мицић, 1930. 4. Најден Игњатовић, 
1932. 5. Миодраг Живковић, 1932. 6. Синиша Цветковић, 1937. 7. 
Душица Манић, 1956. 
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НОВА МАЛА (Нόва Mалá) 

 
Етногеографска целина Нова Мала налази се јужно од 

Пирота и данас је  његов део. Она је најпре била турски чифлик 
са десетак домаћинстава, која је Мустафа-ага доселио са разних 
страна и населио око своје куле, да би затим постала село које 
врло брзо расте досељавањем са свих страна из ближе и даље 
околине и које се све више спаја са Пиротом. По ослобођењу од 
Турака, у Нову Малу се доселило свих пет домаћинстава из 
Дебриног чивлика (Тáшкове, Гáцине, Љýбине, Ђéлине, Рáдине), 
који је био на самом рубу новомалског атара. Велика мешавина 
досељеника, настајала у времену много дужем од једног века, 
дуго је живела претежно од пољопривреде на самом рубу града и 
има посебне етнолошке одлике знатно различите од Пирота. 
Новомалци са поносом истичу своју припадност и углавном знају 
границе своје Нове Мале у односу на Пирот у ужем смислу и на 
Рогόз, ново насеље јужно од ње. (Прáва Нόва Малá је од Крс 
нагόре, а овдé је Јáсен капија. Синиша Николић, 1926. Нόва Малá 
је од грόбље нагόре. Ђорђе Ђорђевић, 1933).    

Казивања о настанку насеља, врло разноврсна и каткада 
противуречна, сва заједно дају јасну слику настанка Нове Мале: 
1. Прво сáмо десетина кýће биле: Ристине, Џинђине, Ћирине, па 
се пόсле досéљувал нáрод од све стрáне. Нејé билό тýрсћи чивлик. 
Надежда Костић, 1932. 2. Моји прéци, деда-Стојáн нéкој, живéли 
пόред Кавáк, пόред сам извор. И нéкој ђи уплáши да че да избије 
тај водá и да че ђи потόпи. И дόјду на овија плац, овáм смо 
држáли стόку, и тýва се насéле. И тýва настáне пόсле Нόва 
Малá. А дéда на Мику млекáра се досéли из Добродόл. Кýпи 
големý парцéлу па одвόји за два сéстрића, те се и они насéле. Они 
су όдма над Мику. А Попόви што су, дрýга добродόлска 
фамилија, дошли су и они у исто врéме овáм. Ђорђе Ђорђевић, 
1933. 3. Деда-Јовáн из Добродόл купил млόго зéмљу и разделил ђу 
на парчетија, и продавáл ђу на Добродόлци. И текá настáла 
Нόва Малá. И тув бил нéкој дéда Нáјда. А деда-Јовáн, мој чукýн-
дéда је од Попόви из Добродόл. Пéра кожáр је од њи. Тόла 
Близнáк че ти све тόва пόубаво кáже. Забележено 1965. 4. Бил 
тýрсћи чивлик изнад Кавáк, прéма Држинсћи стáри пут, па била 
колéра. И побéгли кудé је са крс, όкол крсат се населили. Тýва је 
тéкал Кавáк, па се населили лéво и дéсно од водýту. Петар 
Манић, 1937. 5. Чул сам од баштý и дéду, и од дрýђи, да је Нόва 
Малá пόстара од Пирот и да је билá кудé је Бýндина воденица на 
Кавáк. Јовица Стојановић, 1956. 6. Велики јасен је био и ту се 
окупљао народ на сабор. Надежда Алексић, 1940. 7. Мој дéда 
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нéкој одáвна дошьл у Кавáк, доселил се. Још нéје имáло нáрод 
там. Бил трéћа кýћа кад дошьл у Кавáк. Селόто је билό там, при 
Кавáк, при водýту, па се пόсле померило кам Пирот. Забележено 
1965. 8. Тáмо где је Нόва Малá био је Мýста-áгин чивлик. Па 
дошли Добродόлци, Влковијање, Морáвци и дрýги. Забележено 
1971. 9. Нόва Мáла је билό пόсебно нáсеље пόред Пирот, όко 
Крста. Пόсле се ширила и спојила сас Пирот. Забележено 1971.  

Највећи део новомалског атара има релативно плодну 
земљу и обиље воде, што га чини погодним не само за ратарске и 
повртарске културе већ и за производњу сточне хране. Знатан 
број новомалских фамилија, и старих и досељеничких, бави се 
говедарством и овчарством користећи пашу на обронцима 
Божурáта и у Бáрју. (Бавили смо се говедáрством и овчáрством. 
Óвце је имáло окол пет иљаде, а кόзе несмό чувáли. Имáло је 
десетина појáте новомáлсће и две пиротсће. У Бáрје смо терáли 
чéтири стόтине грла крýпне стόке - окол триста говéда и окол 
сто коњá. Закýпимо Бáрје, подéљено на парцéле, за пáшу и за 
сéно од όпштину и пасéмо стόку прéко лéто.  За пáшу купýјемо 
тврдо зéмљиште, где има грмόтрн, да је блáга пáша. Пόсле је 
све разόрано. Мирослав Ђорђевић, 1929. Говéда је имáло нáјмање 
двéста, и волόве и крáве, па όвце окол три-чéтри иљаде, кόњи 
педесé-шејесé. Кόзе несмό чувáли. Надежда Костић, 1932. 
Пόдземна водá на свáћи кόрак, све водá. Сáмо у Божурáто, под 
појáтете, има десетина бунáра, све плитћи, а има и бунáри у 
наш атар који отичају, па несмό оскудевáли за вόду за градине и 
за стόку. Благоје Видановић, 1934. Новомалски разносачи млека 
су снабдевали бројне породице у Пироту и остваривале значајне 
приходе. Велики број домаћинстава бавио се повртарством, 
виноградарством и воћарством,  и снабдевао градску пијацу. А 
било је и пет-шест фијакериста из Нове Мале. Уочи Првог 
светског рата имала је преко 200 домова и преко хиљаду 
становника.  

ДЕЛОВИ НАСЕЉА: Гόрња малá и Дόлња малá. (Гόрња 
малá је до Крс, а надόле је Дόлња малá). 

ЕТНИЦИ: м Новомáлац - Новомáлци; ж Новомáлка - 
Новомáлће; с Новомáлче - Новомáлчета.  

КТЕТИЦИ: новомáлсћи, ска, ско.   
РОДОВИ: Андόнови / ци, пореклом из Доброг Дола (Св. 

Никола); Áнтини; Бобáнови / ци, од Маринковаца (Св. Никола); 
Барéјини, в. Дéлчине; Бачéви, једна од најстаријих фамилија, 
нису славили због сиромаштва; Бéрбереви (Св. Никола); Бéровци 
(Веља) (Св. Ранђел);  Бéровчање / Бéровци (Влајко) (Св. Јован); 
Бéровчање / Бéровци (Нака) (Св. Ранђел); Бόшкови (Манићи), из 
Пасјача; Буáљће / Бувáљће (Гмитровдан); Бýндини, из 
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Градашнице, зет у Пироту (Св. Јован, кућна слава и Водице, 
воденичарска слава); Бýџини (Св. Никола); Варошáнци / 
Вáрошћи, пореклом из Дучевца (Св. Никола); Васуљáнове / и, 
стара лончарска породица (Св. Јован); Велићини / е, из Присјана 
(Св. Ранђел); Видόјкови / е, из Камбелевца (Св. Ранђел); 
Вилипови / е (Св. Ранђел); Влáткови; Влкарé, в. Кýрјаци; 
Влкнине, од Рόгљиних, име по баба-Влкни (Св. Никола); 
Влковијање / Влковијанци (Св. Ранђел); Војинови (Св. Мрата); 
Врањáнци (Св. Никола); Вртовчање (Св. Јован); Гáџини 
(Гмитровдан); Голоигре (Св. Ранђел); Голомéјине (Св. Јован); 
Грáпини / Грáпине, колари (Св. Ранђел); Грнчарéве / и  (Св. 
Ђорђија); Грци; Гýнћине / Гýнће / Ћирћине (На дéду  ми баштá 
се доселил) (Св. Никола); Дéвине, по Сáви Дéви из Камика (Св. 
Сава); Дéлчине , в. Зајéндрине; Дéнине / и (Св. Никола); Дéнкове / 
и / ци (Св. Никола); Димини; Добродόлци, сродни међусобно (Св. 
Никола); Добродόлци (Слáва Длђи) (Св. Ранђел); Драмлије 
(Гмитровдан); Дýпчице, досељени из Кременице (Гмитровдан; а 
Ђόрђевићи, отац зет из Извора - Св. Ранђел); Ђéлини / е  (Св. 
Ранђел);  Ђόрђини; Желéзнице, в. Тутýшнице; Зајéндрине / 
Зéндрине / Дéлчине, из Трњане (Св. Никола); Зáјеци / Зáјци (Св. 
Јован); Игњатовићи, из Пољске Ржане (Св. Ранђел); Иђине / и, по 
Иги из Паклештице (Св. Ранђел); Илчине / Иљчине / и, по Илчи 
Бýгарину; Јáнкови, сродни са Рогљинима (Св. Никола); Јéнине, од 
њих Филипови (Св. Никола); Јόнчини (Св. Никола); Јόсћине (Св. 
Никола); Јýлине (Св. Јован); Калаџије / Калаџијање (Св. Никола); 
Кáмичање (Никодија) (Св. Никола); Кáнџини (Св. Никола); 
Качемáци / Качемáкови / е (Св. Ранђел); Клéчћини / Клéчћине / и / 
Клéчће (Св. Ранђел); Коларци (Св. Ранђел); Комарци, стара 
фамилија (Св. Ранђел); Костýрћини; Кόћине / и ( Св. Јован); 
Крстичини / е (Св. Никола); Кýрјаци  / пеј. Влкарé (Св. Ранђел); 
Кькáнове (Гмитровдан); Кьшкалови / е (Св. Мрата); Личини (Св. 
Никола); Лужничање (Вера), из Драгинца (Св. Ранђел); Льжљине 
/ и / Шáргавци  (Св. Никола); Мадáмини, од Виденових из Сиње 
Главе (Св. Тодор); Мáљине, пореклом од Маљинаца из Доброг 
Дола (Св. Никола); Мáнчини / Мáнчине (Св. Никола, а Перко 
слави Св. Ранђел); Маринкови / е, из Камика (Св. Никола);  Мáчће 
(Св. Ранђел); Мéнџине / и (Св. Ђорђија); Мéрџине, из Сиње Главе 
(Св. Тодор); Мéћици (Гмитровдан); Мéчћине / Мéчће, (дéда се 
прајил на мéчку у шкόлу), пореклом из Власи (Св. Ранђел); 
Мизини (Јова); Митић Станимир (Св. Никола); Мичине (Св. 
Ранђел); Морáвци (Св. Ранђел); Оћепéткови (Св. Ранђел); Пéшини 
/ е (Св. Ранђел); Попόве / Попόви, пореклом из Доброг Дола (Св. 
Никола); Приће / Прићине, од  Пьклиних (Св. Јован); Пýнчини / е 
(Св. Јован); Пýпице (Св. Никола); Пьклине / и, из Паклештице, од 
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њих су Прићине (Св. Јован); Пьсјачање (Јова) (Св. Јован); 
Пьшљини / е; Рáбарци (Св. Ранђел); Ралинци (Св. Ранђел); 
Рáнђелове / и / ци, најбројнија фамилија (Св. Никола); Расничање 
(Жарко); Расничање (Тόка); Рáцини / е (Св. Ранђел); Ристине / 
Ристини (Св. Ранђел); Рόгљине (Св. Никола); Росомáчање  (Св. 
Јован); Сáвћичови;  Синоглáвци (Блáшко) (Св. Тодор); 
Синоглáвци (Јоса, Тола) (Св. Јован); Синоглáвци (Сáва Плáвча - 
Св. Јован); Синоглáвци (Динчићи) (Св. Никола); Синоглáвци 
(Чеда) (Св. Тодор); Спáсићеви, стара фамилија (Св. Ранђел); 
Стáврини / е, (Св. Никола); Стрáторове / и (Св. Никола); Сýрчини 
/ и (Св. Ранђел); Талијáнци, в. Тулијáнци; Тéмштање (Св. 
Никола); Тόманови (Св. Ранђел); Трмкарόве / Трмћине / Трмће / 
Трмкарé / Тьмкарé, из Камика (Св. Сава); Тртини / Трте, 
староседеоци (Гмитровдан); Тулијáнци / Талијáнци, (дошли из 
Итáлију, чýла сам у детинство) (Св. Ранђел); Тупанџије (Св. 
Јован); Тутýшнице / Желéзнице (Вόзат дýма ту-ту!) (Св. 
Ранђел); Ћијовчање / Ћијовци (Св. Јован); Ћирине / и (Св. 
Ранђел); Ћирићине / Ћириће, (у Ћошé кудé су Мéчће) (Св. 
Никола); Ћирћини / е, од Бýндиних (стара и големá фамилија)  
(Св. Никола); Филипове, од Јениних, в. Јéнине (Св. Ранђел); 
Царéви, фијакерџија (Св. Јован); Цврцини, из сврљишког краја 
(Св. Никола); Церéвци (Св. Ранђел); Челабόнови / Челабόнови / е / 
Чилибόнови (Св. Ранђел); Чика-Рáће / Чика-Рáка / Чакарáће (Св. 
Никола); Чόрћине, од Грнчарéвих (Св. Никола); Џáнђерице, из 
Сиње Главе од Виденоваца (Св. Тодор); Џинђини / Џинђине (Св. 
Мрата); Џýнине / и (Св. Ранђел); Џýрћине / Џýрће (Св. Ранђел); 
Шáргавци, део Льжљиних (Св. Никола); Шилáрине / Шилáрије 
(Св. Тодор); Штркове / Штрци (Св. Ранђел); Шугринци (Мила и 
Борко) (Гмитровдан). (Половин Нόва Малá је славила Свети-
Никόлу, а млόго су славили и Свéти Рáнђел. Млόго њи су мењáли 
слáву ка се досéле или подéле, а понéкоји несý ни славили. 
Надежда Костић, 1932).  

СЕОСКЕ СЛАВЕ:  Заветина: Свети Илија (2. 8). Литијска 
слава: Духови.  

КУЛТНА МЕСТА: 1. Крс у селό: 3 оброка: Ђурђевдан, Св. 
Илија, (мали оброк, не види се натпис: Пéјчиндан или Власовдан) 
и запис (дуд).  2. Селимовица: оброк Џéрман (изнόсимо). 3. Кόлин 
бунáр (у Божурáто): оброк Петровдан и запис (цер) (дéсно од 
Друм).  4. Стáврина крýша (Стрéлиште): запис (крушка). 5. 
Бáбина бáра: оброк на рачви путева за Стрелиште и Присјан, и 
запис (багрем) десно од Друма. 6. Сýјин бунáр: запис (брест). (На 
Лозјáрсћи пут). 7. Турњеница: запис (цер). 8. Свети-Илија у 
Ћéлташ: црква Свети Илија у атару Барје Чифлика, која припада 
и Барје Чифлику и Новој Мали.  
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ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Литија из Пирота долази у Нову 
Малу и прави круг са парохијанима из Нове Мале: Крс у Новој 
Мали - Рогόз - Кόлин бунáр - Крстопýтина на Срéгњи пут - 
Тýрњиница - повратак у Нову Малу. Нада Костић, 1932.   

  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бáбина бáра - извор, тресетиште, млака, ливаде, њиве, 

баште. Тресетиште око 0, 5 ха. (Бунáр за цéло пόље). Појате: 
Савина, Петрова, Џинђина.  

Бáбине њиве - њиве, баште. 
Бáовица (При, НМл, Рас) - шума, пашњак.  
Барачинсћи рид - њиве. 
Бáрје - река, мочвара, шевар, њиве, баште. (1. Пре нéго 

што је извéдена водá овáм кудé су Цигањéти, билό је големό 
јéзеро. Доодил је Рогόз и водá из Кавáк, и Мáтица. И ту је једно-
врéме живил вόдни бик, у јéзерото. То је пόсле просéчено и тáја 
је водá одвéдена у Нишáву, а јéзеро и тија бик се изгубили. Ђорђе 
Ђорђевић, 1933. 2. Кудé населише Цигањéти, бéше големá 
мочвáра и јављáл се је вόдни бик. Там је ишлá свá водá од Кавáк и 
Рогόз. Сад је исцéдено, нéма. 3. Доόди рекá Мáтица од Ћéлташ. 
Нáше Бáрје је од Мáтицу па прéма Нову Малý, пόвише 
водурљáво. 4. Бáрје је до Рид, дéсно од Друм, вόјне ливáде, 
грацкό).  

Божурáто - брдо, голет, пашњак, шума, њиве, виногради. 
Бунар. (Там је Симόнов бунáр). Појате фамилије Џáнђерице.  

Бýгарска њива - њиве. Сада Жикино насеље. Ранији 
власник из Раснице. 

Бунáр у Бáбину бáру - бунар. Сада затрпан отпадом.  
Влковисће врбе - њиве.  
Врбе (до Кόстин мос) - њиве, шума. Има доста врба.  
Врбе ( у Ћéлтеш) - шума, њиве, баште. Има доста врба.  
Голéма њива (на Лозјáрсћи пут) - њиве.  
Грýдобран (БЧ, НМл) - ливаде, њиве, баште. 
Длга рýдина - голет, пашњак, шума. 
Дрвештица / Дервешица- њиве. 
Друм - пут. Пут ка Присјану. 
Егзерцириште - полигон за вежбање војника. А близу 

њега Стрéлиште и Грýдобран, у атару Барје Чифлика.  
Јовáнов мос - њиве. Мост. (Мамýшница там течé, мос 

има). 
Јόсћина појáта - пашњак, шума. Појата. (Појáта на 

Јόсћини кудé је Стрéлиште).   
Кавáк - врело, млака, њиве, баште, воћњаци. Јако крашко 

врело на које је прикључен пиротски водовод. 
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Калаџика - ливаде, њиве. Бунар. (Отича ко стýбал).  
Кόлин бунáр - њиве, виногради. (Између Бáбину бáру и 

Џáнђерицину појáту).  
Кόстин мос (БЧ, НМл) - њиве. Мост преко Матице 

(Бездьнке).  
Крстопýтина - њиве. Раскрсница путева за Присјан и за 

Врбе.  
Лáзино - њиве.   
Лозјáрсћи пут за Селимовицу - њиве, виногради.  Пут.  
Мáли пут за Стрéлиште - њиве. пут. (Там пут и 

Дрвештица).  
Мамýшница - поток, њиве. Поток од Бáбине баре, а 

протиче и Рогόз. 
Мáнчино - њиве.  
Милчиница (Држ, НМл) - њиве, баште.  
Нéсланица (Држ, НМл) - њиве.  
Новомáлска мерá (лéво од Друм за Присјáн) - њиве. (Там 

кудé бéјоше штáлете, а са нáсеље).  
Падина - њиве. 
Пόток из Бáбину бáру - поток. Њиме отиче вода из Бабине 

баре ка Рогозу.  
Прáсковица (Држ, НМл) - њиве, виногради.  
Ржáнско (до прýгу) - њиве.  
Рид - њиве.  
Рогόз - поток, њиве, баште. (Водáта течé од Држину 

испод Мамýшницу).  
Сврáчиница (НМл, ПРж) - њиве. Пут. (Там почиња 

Смрдáнсћи пут).  
Селимовица (Држ, НМл) - виногради, њиве.  Бунар. 

(Сéлсћи бунáр у Селимовицу, Тýрци га правили, са је затрпан с 
όтпад).  

Симόнов бунáр - њиве. Бунар (дéсно од Бáбину бáру).   
Срéгњи пут - њиве. Пут.  
Средорéк (БЧ, НМл) - њиве, ливаде. 
Стáврина крýша (у Стрéлиште) -  њиве. Запис крушка.  
Стрéлиште (НМл)  - пашњак, шума, ливаде, виногради. 

Појате.  
Стрéлиште (до Кόстин мос)- њиве, ливаде.  
Сýин бунáр - њиве. Бунар из турског периода, затрпан.    
Томáновица ( у Стрéлиште) - њиве. 
Турњеница / арх. Труњáшница - њиве. Запис цер.  
Ћирћин бунáр - њиве. Бунар. 
Чивличлка и грацкá мерá (БЧ, НМл, Пир) - њиве. (Онá је 

отýд Мáтицу). 



Микротопонимија                                                285 
 

Џáнђерицина појáта (у Божурáто) - њиве, голет, пашњак. 
Појата фамилије Џáнђерице. 

Џинђине врбе - шума, њиве.  (Има врбе). 
Џинђине њиве - њиве.    
  
КАЗИВАЧИ: 1. Даринка Манчић, 1921. 2. Синиша 

Николић, 1926. 3. Миодраг Петровић – Мика Гаџа, 1923. 4. 
Радмила Стојановић, 1929. 5. Мирослав Ђорђевић, 1929. 6. 
Надежда Костић, 1932.  7. Ђорђе Ђорђевић. 1933. 8. Благоје 
Видановић, 1934. 9. Миодраг Николић, 1935. 10. Љиљана 
Војиновић, 1936. 11. Томислав Ранчић, 1936. 12. Петар Манић, 
1937. 13. Бранислава Ранчић, 1938. 14. Данило Петровић, 1938. 
15. Негосава Крстић, 1939. 16. Јелена Петровић, 1940. 17. 
Надежда Алексић, 1940.18. Мирослав Крстић, 1942. 19. Добрила 
Ставрић, 1949. 20. Јовица Стојановић, 1956. 
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ПАСЈАЧ (Пьсјач) 

 
Пасјач се налази на око 13 км југозападно од Пирота на 

обронцима Суве планине. А од Раснице, локалног средишта, 
удаљен је око 5 км. 

Село се три пута померало у атару и два пута се гасило 
због болести чуме. Најпре било у Росýљи, па у Ливáде, па у 
Бостаништу, одакле се, бежећи од болести, доселило на 
садашње место. Према једној легенди село је добило име тако 
што је купина саплела путника, па га он проклео као пасје место. 
(Прича баштá ми да је Пьсјач бил Добровиш, па се нéкој пýтник 
соплетé, пáдне и кáже: - У, пьсјо мéсто! И од тьг смо Пьсјач. 
Негица Мицић, 1939), а друга легенда каже да је  Турчин са коња 
гледао како су пси на његове очи растргли курјака, па га проклео 
као пасје село.  

Атар је претежно под шумом (испод селό цер, изнад селό 
бýка), голетима и пашњацима, и нема довољно добрих ливада и 
добрих ораничних површина. Становништво се увек бавило 
овчарством, козарством, продајом огревног дрвета, креча, а 
некада и дрвеног угља. Као сточарске фамилије истицали су се 
Мáрковци, Јόсинци, Бојаџинци и Сéколовци, који су чували стада 
од по 50-60 оваца. Пасјачани су продавали јагњад, јариће, телад, 
кромпир. Огревно дрво су товарили на коње и магарце и 
продавали га у Расници, Барје Чифлику и Пироту, а на исти 
начин су преносили и креч до места продаје, који су правили у 
Лéсковој глáви. За домаће потребе производило се воће (шљиве, 
крушке) и поврће, а ратарске површине нису могле да покривају 
потребе у хлебу. Само три фамилије нису куповале пшеницу и 
кукуруз (Бојаџинци, Сéколовци и Јόсинци). Једини излаз је било 
печалбарење. Пасјачани су највише радили као грађевинари 
широм земље, а највише у Београду. Имају основну школу, прва 
четири разреда. Село има један извор (Шόпка код Торбарци) и 
чесму у селу.  

СТАНОВНИШТВО: Куга је више пута десетковала село, 
па су га попуњавали досељеници из даљих и ближих села 
(Јасенов Дел, Берин Извор, Вава, Присјан). (Чул сам да су 
Бојаџинци из Грчку дошли, прéзиме Панајόтис има на крс у 
грόбље, 1678. година, а да су Дарόјинци и Сéколовци срόдни. 
Дарόјинци дошли из крýшевачко, три брáта и сестрá. Прво дόјду 
у Гњилан. Па једьн брат отиде са стόку уз Нишáву и насéли се у 
Вéлико Сéло, а два остáну у Гњилан. И јéдан од њи силује сестрý, 
па га брат отéра. Пόсле напýсти Гњилан и досéли се у Пьсјач. 
Душан Антић, 1962). Године 1948. село је имало 497 становника, 
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1991. у 29 домаћинстава живело је 67 становника, а 2002. у 14 
домаћинстава живело је 32 становника. Женидбено-удадбене везе 
су најчешће са најближим селом Сињом Главом и са суседним 
лужничким селима. Посебно су цењене снахе и жене из Сиње 
Главе као чисте, вредне и предузимљиве. После Другог светског 
рата око 180 особа радило је у београдском Конграпу, када је село 
имало око 80 домова и око 900 становника. Пасјачка колонија у 
Београду, где су се највише исељавали, већа је по броју 
становника него што их је Пасјач имао седамдесетих година 20. 
века.  

ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. По махалама: Бринци, Пожáр, 
Мáљинци, Сéколовци. 2. Отýд чешмý и Одовýд чешмý. 

ЕТНИЦИ: м Пьсјачáнин - Пьсјачáње; ж Пьсјачáнка - 
Пьсјачáњће; с Пьсјачáнче - Пьсјачáнчета.  

КТЕТИЦИ: пьсјачћи, чка, чко. 
РОДОВИ: Бојаџинци (дошли однéкуд, Кόсово или нишки 

крај) (Св. Јован); Бόшковци, од Дарόјиних (Пејчиндан); Бриинци / 
Бринци, из Бериног Извора (Св. Ранђел, а  Света Св. Николу); 
Бýзинци, зет Тома Буза дошао из Ваве (Св. Никола); Виденовци, 
досељени из Бериног Извора, одавно се одселили у Алексинац; 
Грђинци, из Бериног Извора (па се прво доселили у Дéвину бáру) 
(Св. Никола); Грчéви (Слава); Дарόинци / Дерόинци, из Бериног 
Извора (Св. Никола, а Пера слави Св. Ранђел); Ђόринци, од 
Сéколовци (Св. Стефан); Јовáнћинци, одселили се у Обреновац, 
Барје Чифлик и Алексинац; Јόсинци, од Дарόјиних (Св. Јован); 
Кáрчине (Св. Јован); Кокошкарци, једна од најстаријих фамилија 
(Претопили се, остáли без мýшку глáву); Кόстичинци / ни, од 
Дарόјиних (Св. Јован); Лилинци, од Дарόјиних (Митровдан);  
Мáљћовци / пеј. Мýјковци, из Берин-Извора или Дучевца (Свети 
Никола, а Стојан слави Пејчиндан); Мáрковци, од Дарόјиних (Св. 
Јован); Мизинци, од Дарόјинаца; Митковци, из Јасеновог Дела 
(Св. Ранђел); Пéпинци, од Дарόјиних, одселили се у Пирот и 
Бабушницу (Св. Јован); Пожáрци, од Сéколовци (Св. Никола); 
Ристинци, од Дарόјиних (Стојан слави Св. Николу, а Драга Св. 
Ранђела); Сéколовци / Сéкуловци, из Бериног Извора (Св. 
Никола, а Камен слави Св. Џорџа); Тόминци, од Сéколовци (Св. 
Никола);Торбарци, из Присјана (Св. Ранђел, а неки после Св. 
Стефан); Ћиринци, једна од најстаријих фамилија, изумрла. 

СЕОСКЕ СЛАВЕ: Заветине: Јеремија (14. мај) и Свети 
Илија (2. август). Литијска слава: Јеремија.  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Дόлње врелό у Рόпотово: 
Црква (манастир) Гмитровдан код Дόлње врелό (срушила се) и 
оброк Гмитровдан. 2. Свети Илија и Јеремија (у селό): оброк и 
запис (крушка). (Крс испод шкόлу, подигли га солýнци. Младен 
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Живковић, 1958). 3. Тупанáр (код појáте): запис (церови, 
крушка). ЛЕКОВИТИ ИЗВОРИ: 1. Светенá водá у Пожáр (у 
селό). 2. Светенá водá испод Кόрбес у пьсјачко: водá за όчи.  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Једне године: Чесма у селу - школа: 
оброк испод школе и запис (крушка) - Пољцé: чесма - Тупанáр: 
запис (цер, крушка) - село. А друге године: Чесма у селу - 
Ропотово: запис (цер) - село. Увек се окружи поље које је под 
пшеницом. Верослава Стефановић, 1931. 2. Чешмá - Цéрове на 
Тупанáр - Пољцé (крушка и чешмá) - окрýжимо сва жита - Бáра 
прéма Кόстур - Раскрсје - Селό. Божидар Митић, 1936.  

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Циганско грόбље у селό: излази 
нешто. (Дéда ми је причáл да там нéшта излáзи. Видосава 
Стефановић, 1931). 2. Кόлина појата: Сотоне излазе.    

  
МИКРОТОПОНИМИ:  
Ајдýчћи клáденац - извор. 
Арнице - шума, ливаде. 
Бáра - шума, млака, ливаде, њиве. 
Бојаџин кόстол - камењар, шума.  
Бостаниште / Торбáрско - баште, воћњаци.  
Брес - њиве. (Имáло брес там).    
Бричиште - зараван, честар. Дува (бричи) јак ветар. 
Бýчје - шума.  
Васуљица (СГл, Пс) - пашњак, шума, ливаде.  
Врелό у Зáјчу падину - извор. Чесма.  
Врелό у Извόр - врело.  
Врелό у Рόпотово - врело. 
Врла стрáна - шума. 
Вртопје - шума. 
Вýћина појáта - њиве, ливаде. Појате.  
Вýча дόлина - шума. Све до гробља. 
Гáрваница - шума, њиве. 
Говедáрско плáдниште - извор, пашњак, шума. Место где 

пландују говеда.  
Гόла рýдина (Бла, Пс) - стена, голет, пашњак, шума.  
Голéма ливáда - ливаде, њиве, пашњак. Појате.  
Гόрња зáулица - њиве, ливаде.  
Гόрње врелό - врело. Према Вави.  
Гόрње пáдиње - падина, шума, њиве.  
Гόрње Рόпотово - ливаде, њиве.  
Грáџево  - брдо, шума, пашњак, њиве. Мало брдо. (Абьд 

има). 
Гýвно - ливаде. (Там смо врли). 
Дарόин кόстол - камењар, честар.  
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Дарόјине гáче - њиве. Две косе у виду рачве. 
Дéвина бáра - бездан , извор, мочвара, шума, ливаде, њиве. 

(У Дéвину бáру има клáденац).  
Дльбόка падина - шума.  
Дльбόка ивора - стена.  Удубљење у стени које задржава 

воду, испод Равништа и Рýдине. 
Долина у селό - извор, поток, баште, воћњаци.  
Долина - увала, извор, шума, њиве.  
Дόлња заýлица - њиве, ливаде.  
Дόлње врелό до селό - врело. Јако врело испод села. 

Изграђен рибњак испод њега.   
Дόлње врелό у Црквиште - врело. Јако врело у Рόпотову.  
Дόлње Рόпотово - ливаде.  
Дрнόва глáва / Дренόва главá - шума, ливаде, њиве. Појате. 

Према Вави.  
Дубрáва - шума, пашњак, ливаде.  
Дýвће - извор, бездан. Пландиште стоке.  
Житни вртоп - вртача, шума, њиве. Више вртача на чијем 

се дну гаји кромпир.   
Завиденица / Завидница - шума, њиве. 
Зáграџа - њиве, шума.  
Зáједница - извор, шума, њиве. Део села. На извор 

прикључен водовод за сеоску чесму.   
Зáјча падина - шума.  
Закόпци - њиве. 
Зáрог - коса, њиве. У виду лакта, рога.  
Заýлица - шума, њиве, ливаде. Поред села.  
Извόр - њиве. (Там је Врелό прéма Вавý, тόпимо грснице).  
Иљчина падина / Иљча падина - падина, шума, ливаде. 
Испод брес - њиве. 
Јáбуће - ливаде, воћњаци.  
Јáсен (прéма Расницу) - њиве. (Билá одáвно лозјá).  
Јасенόвица / Јасеновица / Јасенόва шума (Пс, Кс) - шума. 

Расте јасен.   
Калило - шума. Букова.  
Каравáнсћи пут - пут. Иде од Бабушнице: Калуђерéво - 

Тýпавица - Дéвина бáра - Космáте глáве - Присјан- Рáсница. 
Драгољуб Ставрић, 1936.  

Качé - извор. Више извора.  
Клáденац испод Пажáр - извор. Стабилан извор. 

(Осамнáјесте гόдине све вόде пресьле, сáмо клáденац испод 
Пажáр нéје). 

Клисýрица - шума. Место где пролази Каравански пут.  
Кόлина појáта (у Шýмје) -  ливаде, њиве. Појате.  
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Космáта глáва - брдо, шума, њиве. Брдо које је потпуно 
обрасло шумом.  

Костόл (прéма Синý Глáву) - стена, пашњак.  
Кошáре -  ливаде, шума.  
Крýшљак - ливаде.  
Лескá - њиве, баште. Воденице. (Од рибњак, па уз долину 

прéма Калуђерéво). 
Лескόва глáва - греда, стена, пашњак, шума. Расте и леска. 

(Од Бриинци όдма. Ту смо прајили кречáне).  
Лештáк - шума, њиве. Расте леска. (Оди Тупанáр прéма 

Рόпотово).  
Ливáда (у селό) / Ливáде - ливаде.  
Лόзје - њиве. Били стари виногради до 1939.г. 
Лόква - шума, њиве.  
Лόчће - њиве.  
Љиљаковица / Љиљача / Љиљак (Рас, Пс) - шума. Расте 

јоргован.  
Манастириште у Рόпотово - шума, њиве. Богомоља 

близу Ропотског врела. Срушила се.  
Мáнћина όгрења - ливаде, воћњаци.  
Маринкова падина / Мáринска падина - ливаде, њиве. 

Стално струји ветар. (Там је Гόрње врелό прéма Вавý).  
Мéча глáва - пашњак, шума.  
Млáџина ливáда - шума, ливаде.  
Мртвина  (Рас, Пс) - шума.  
Нéкова глáва  (према Гόрњо Крњинό) - падина, шума, 

њиве.  
Орéшје - њиве.  
Орнице - њиве.  
Падина - падина, њиве.   
Пожáр - стена, камењар, голет, честар. Део села, махала.  
Пољцé - извор, њиве. Чесма. (Милча Бојáџин, мој деда, ми 

је причал да је у Рýдину у вртоп, ми тáмо имамо њиву, кад идеш 
према Кόстурску рéку, изнад Пољцé, имáло голéм извор. Там 
Тýрчин чувáл млόго όвце, и пратил својé детé да му отýд донесé 
вόду. И детé се удáви у тија извор. И тија Тýрчин ошиша све 
његόве όвце и у тија извор натýра сву вýну. И пόсле водáта 
избије у Кόстур у Бистар, а једнá жица отиде у Пољцé и пόчне 
там да извира, и там напрáве чешмý. Видосава Стефановић, 
1931. Чул сам од Јову Вељковића, девестоседáмнајесто гόдиште, 
да је бил јак извор у Пољцé. И у тија извор се удáви на Тýрчина 
чéрка, девόјћа, јединица. И он нарéди да се извор затвόри. И 
затвόре га с вýну. И тај водá избије у кόстурско, у Бистар. 
Душан Антић, 1962).  
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Помáгабог / Помáгај бог - њиве.  
Пόртица - пут. Води преко потока.  
Прéслап (прéма Вавý) - превој, шума.  
Пьсјачка рéка - река. 
Равниште (према Костур) - стена, голет, пашњак, њиве. 
Рáдешева глáва / Рáдошева глáва / Рáдешеве глáве (Пс, Б-

Рш) - шума. 
Рáјчев кόстол - пашњак, шума. Сада шума бора. (Код 

Тупанáр, на брéг).  
Раскрсје - раскрсница путева. Према гробљу, Врéлу, Бáри 

и Пироту.  
Рáшина орница - њиве. 
Рекá - поток, шума. Почетак Костурске реке. (Рекá течé 

од Гόрњо и Дόлњо врелό) 
Рећита (Б-Вв, Пс) - шума, млака, ливаде.  
Рид - њиве. 
Рόпотово (СГл, Пс, Рас) - врело, ливаде, баште, честар. 

(Има Гόрње и Дόлње Рόпотово).  
Рόпотсћи вьр - врх, стена, шума, честар.  
Росýља - њиве. Ретка бела земља са песком (не држи 

ђýбре).  
Рýдина (од Пољцé нагόр) - стена, пашњак. Има шанаца.   
Светенá водá испод Кόрбес (у пьсјачко) - извор лековите 

воде.  
Слáтина - пашњак, њиве 
Стáрчев гроб - њиве.  
Стрвна - њиве. 
Сýи клáденац - шума, ливаде, њиве. 
Тéсна падина - шума, ливаде, њиве.  
Топилиште - вир, њиве, ливаде. (Тамо се мочи конопља).  
Торбáрско, в. Бостаниште.  
Трње (прéма Синý Глáву) - шума, њиве. Честар трња.  
Тршáк - њиве. 
Тумáреж - шума.  
Тýмба - шума, њиве. 
Тýпавица - шума.  
Тупанáр - зараван, њиве, ливаде. Појате.  
Ћеревéјине воденице (прéма Војници) - воденице. 

Пресушила је река, претворила се у понорницу. (Там билé 
воденице на вόду којá иде за Блáто, али са водáта постáла 
понόрница). 

У Врелό клáденац - извор.  
Углен вртоп / Углин вртоп - вртаче, ливаде.  
Цер (прéма Синý Глáву и Вавý) - њиве.  
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Цéрје (прéма Вавý) - шума. 
Црепњáрсћи вртоп - ливаде.  
Црквиште / Манастир - остаци богомоље у расељеном 

селу. (Билá црква у Рόпотово). 
Челин-поток (СГл, Пс) - извор, поток, шума, њиве.  
Чéста - шума.Честар. (Од селό прéма Гόрње врелό).  
Чешмá у Пољице - извор, чесма.  
Чешмá у селό - чесма.  
Чýка - шума, њиве.  
Џéбало - шума. 
Шόпка код Торбарци - извор. 
Шýмје - зараван, голет, шума, ливаде, њиве. Претежно 

празан и јалов простор.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Верослава Стефановић, 1931. 2. Божидар 

Митић, 1936. 3. Драгољуб Ставрић, 1936. 4. Негица Мицић, 1939. 
5. Гордана Анђелковић, 1939. 6. Младен Живковић, 1958. 7. 
Душан Антић, 1962.  
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Понор (Понόр) 

 
Понор је на 12 км југозападно од Пирота, са којим је 

повезан асфалтним путем првога реда и аутобуском везом. Читав 
атар се налази на планинском и безводном крашком терену, па је 
изгледа отуда и његово име.  

Понор се први пут помиње у турским документима из 15. 
века. О настанку и померању села у атару легенда каже: Понόр 
прво бил у Сéлиште, повéзано сас селό, па се постéпено померáл 
надόле због вόду. Имáло осамнáјес кýће у Понόр, па стигоше до 
осамдесé, и са се смаљéву. Новица Ристић, 1921.  

Услови су погодни за ситно сточарство, па се одвајкада 
чувало много оваца и коза, које су обезбеђивале највећи део 
средстава за живот. Највише је шума, али има и пространих 
рудина, пашњака и ливада. Било је око 4000 оваца и коза, од тога 
преко 1000 коза, а Перча Авкалов је чувао по 40 говеда у 
Вртáчама (а користил вόду од Стýбал). Свака кућа је имала 
појату ван села. Неки су имали две појате: једна за овце а друга за 
козе. Највише појата је било на Црном врху, Кáпарици, Бýка-
падини, у Вртáчама, у Љубáтовици. Торили су оранице и крчили 
шуму чак и на плитком каменитом земљишту, како би 
обезбедили што више житарица, али су потребе увек биле веће од 
производње, па се куповало. (Сáмо Стáнковци несý купувáли 
леб). Услови су повољни за виноградарство, воћарство, па и за 
повртарство, тако да су покривали своје потребе у грожђу, воћу, 
поврћу. Од ране младости почну да одлазе у печалбу, и то 
најчешће као циглари; оду у марту, а врате се у новембру. (Сéдам 
гόдине по 6 мéсеца сам бил циглáр, несьм дом доодил). Оскудица 
у води ублажавана је изградњом бунара, па је готово свако 
домаћинство имало бунар. А када је сеоски водовод ублажио 
оскудицу, већина их је напуштена. Воденице немају, па мељу у 
Белој Паланци, Пироту, Градашници, Пољској Ржани. 

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 765 
становника, 1991. у 144 домаћинства  живело је 484 становника, а 
2002. године у 137 домаћинстава живело је 395 становника. 
Према подацима пописа из 2001. године има више одсељених 
породица него што их је остало у Понору, и то: Пирот (27 
породица), Београд (26), Ниш (8), околина Ниша (8), и више 
породица широм бивше Југославије, а у иностранству (11). 
Женидба-удадба: Војници, Шљивовик, Теловац. 

ДЕЛОВИ СЕЛА: Ево неколико подела: 1. Гόрња малá, 
Дόлња малá / Чуканци, Кόстинци, Марјáновци, У друм. Новица 
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Ристић, 1919. 2. Чуканци, Кόстинци, Гόрња малá, Ћýкавци, 
Водáрсћи пут и Друм.  

ЕТНИЦИ: м Понόрац - Понόрци; ж Понόрка/ Панόрка - 
Понόрће Панόрће; с Понόрче - Понόрчета. Они који живе у селу 
у ужем смислу су селци, а они који живе у засеоку У друм су 
друмци. 

КТЕТИЦИ: понόрсћи, понόрска, понόрско.  
РОДОВИ: Авкόловци, од њих су Вόјинови, Стевáничови, 

Áцини и Маноилови (Св. Никола); Áцини (Св. Никола); 
Величкови, од њих Тртини (Св. Ранђел); Влáјкови (Св. Ранђел); 
Вόјини (Св. Никола); Војинови, од Дýтиних (Св. Ранђел); Гόђини 
/ Чуканци / пеј. Брашнари (Св. Никола); Дýтини / пеј. Цигање, од 
њих Лéћини и Војинови (Св. Ранђел); Ђόринци (Св. Ранђел); 
Јáћимови, зет из Радошевца дошао у Марјáновце  (Св. Ранђел); 
Кáменови (Св. Никола); Кόлинци (Св. Ранђел) ; Кόћевци (Св. 
Ранђел); Кόстинци / Кόћавци (Св. Ранђел); Лéћини (Св. Ранђел); 
Лилини (Св. Никола); Маноилови (Св. Никола); Мáнчинци (Св. 
Ранђел); Маринкови / ци (Св. Ранђел); Марјáновци (Св. Ранђел); 
Мáрковци / пеј. Чуригáнћини, дошао зет из Пасјача и слави своју 
славу (Св. Јован); Милошόвци, из Малог Суводола, велика 
фамилија (Св. Ранђел); Модрастéнци, доселили се из Модре 
Стене (Св. Никола); Пáрђини (Св. Никола); Пόтинци (Св. Никола); 
Рéџине / и (Св. Ранђел); Стáменовци, најстарија фамилија (Св. 
Ранђел); Стáнковци, 22 домаћинства, од њих Цвéјини,  (Св. 
Никола); Стевáничови, в. Áвколовци (Св. Никола); Стéвановци 
(Св. Никола); Стојадиновци / Стојдинови, од Ћýкаваца (Св. 
Ранђел) в. Ћýкавци; Тáсини, из Клисуре дошао Таса зет у 
Марјановце (Св. Ранђел); Тртини / нци, од Величкових (Св. 
Ранђел); Ћирини (Св. Никола); Ћýкавци / Зýзини, од њих 
Стојадиновци (Св. Ранђел); Цвéјини, од Стáнковаца (Св. Ранђел); 
Чáчини (Св. Ранђел); Чуканци, од њих су Гόђини и Модростéнци 
(Св. Никола); Чуригáнћини, в. Марковци. (Чéтри кýће Св. Јовáн, 
четирес кýће Св. Никόла, а све остáло Св. Рáнђел слáви. Божана 
Ђорђевић, 1953). Чáчини и Дýтини имају земљу и појате заједно, 
најближи су лужничкој међи и нису се узимали, а не сматрају се 
да су род. Најдан Ђорђевић, 1949.  

СЕОСКЕ СЛАВЕ: Заветина: Св. Тројица, други дан 
(Пόчнемо у понедéлник, а завршимо у тόрник). 2. Литијска слава: 
Св. Тројица, други дан. 

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Крс над селό / Óграња: 
Оброк, излази се на Ђурђевдан, и запис (цер). 2. На границе / 
Бéла зéмља: оброк Св. Јован и запис (цер и крушка). (Излáзи се на 
Св. Јовáн Биљобéр). Оброк уклонила војска. 3. Рид: запис 
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(крушка). ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Светό клáденче у Кáменове ливáде: 
(испод Кончукáр, близа до крсат, прогласише га да је лековит). 

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Крс Џýрџовдан над селό: оброк 
Ђурђевдан - Падиње: (запис цер) - Рид: запис (крушка) - Друм - уз 
Друм до Ђόринци - Кончукáр: оброк Св. Јован и запис (цер) 
(Задржáвамо се, поп чита, има колачáр) - Крс Џýрџовдан над 
селό:(Затвόримо круг). Новица Ристић, 1919. 2. Чешмá у Селό - 
Гόрња малá - Кόстино: запис (крушка) - Рид: запис (крушка) - 
Селό, чешмá.  

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Грόбље: Бранили су деци да не 
залазе у гробље. (Там је излазило нéшта нόчу, причáло се. Новица 
Ристић, 1919). 2. Прýдиште / Сред-селό: вампири.  3. Водáрсћи 
пут: вампири. 4. Скачкавица: свадба сотона.  

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Áгнино - шума, њиве.  
Áнтина ширина - шума, пашњак, њиве.  
Балáнов дол / Балáновица / Вирови (Б-ГК, Пн) - долина, 

шума, пашњак, њиве. Пут ка Бабушници. Појате. 
Бáра (у селό прéма Ђόринци) - извор, млака, ливаде, 

баште. (Тáја водá је лек за όчи).  
Бéла зéмља - воћњаци, ливаде, њиве. Копа се бела земља 

за ћерпич, за печену циглу и за мазање.  
Благуњáк (у Седлáр) - шума, пашњак, њиве. Њиве на 

крчевини.   
Блáтско - њиве. Купљено од Блачана.  
Блόжино, арх, в. Водáрсћи пут.                 
Бόжина појáта (на Áнтину ширину) - шума, ливаде, њиве. 

Појата.  
Бόжино појáтиште - вртача, пашњак, шума.  
Бόјин клáденац (у Мртвину) - извор, шума, пашњак, 

ливаде.   
Бýбанове ливáде (у Церόвачко) - шума, пашњак, ливаде.  
Бýка падина / рет. Бýкова падина - долина, вртача, шума, 

пашњак, ливаде, њиве. Вртаче, честар и понека буква.  
Вáлога - пашњак, шума, ливаде.   
Веньц / Мáли вьр - стена, венац, голет, шума. Честар граба.  
Веселиновица - вртача, шума, пашњак, њиве. Појате. 

Према Пéтловом бόјишту.  
Вир - шума, ливаде, њиве.  
Вирове (у Кáпарицу) - шума, пашњак, ливаде, њиве. (Има 

вирове, навири се водá од ћишу, пόјимо стόку).  
Влковија (Бла, Пн) - брдо, шума. (Имáло кýрјаци).  
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Водáрсћи пут / арх. Блόжино - пут. Од Прýдишта усред 
села до Сéлског бунáра. 

Вόјин присáд - воћњаци. Изнад школе. 
Врбе - извор.  
Вýждалово - шума, пашњак, њиве, ливаде. Њиве на 

крчевини, припадале Блату.  
Вунија (у Црни вьр) - левкаста увала, шума, ливаде.   
Вучáрница / Вучýрница - шума, ливаде.  
Гариње (Б-Шљ, Пн) - шума, ливаде. (Там иде Грацћи пут).  
Гњилско (у Црни вьр) - вртача, шума, њиве. Власници су 

Гњилчани.  
Говедáрник (у Раскрсје) - њиве, ливаде. Раскрсница путева 

према Блату, Крњину, шуми. 
Говедáрник у Вртáче - пашњак, шума. Место где ноће 

говеда. (Там су Бόжине појáте). 
Говедáрник (у Рид) - њиве. Била шума у којој су боравила 

говеда (у оборима), па искрчена. 
Гόђина падина - пашњак, шума, ливаде.  
Голéмо лицé - пашњак, голет.  
Гόли рид - вртача, шума, пашњак, ливаде. Појате.  
Гόпино - шума.  
Градина / Ђерáм (у Кáменове ливáде) - баште, ливаде.  

Бунари и Ђерам. 
Границе / На границе - њиве. Запис (цер и крушка).  
Грацћи пут - пут. Дрвáрсћи пут у Áнтину ширину прéма 

Бéлу Палáнку). 
Вучáрница, в. Дльбόћи вртоп.  
Гýвниште (у Црни вьр) - ливаде, њиве. 
Гýсто брáниште - шума. 
Дисáѕи (ý-рудин) - вртача, пашњак, шума, ливаде. Две 

вртаче у виду бисага.  
Дльбόћи вртоп / Дльбόћи дол / Вучáрница / Коњáрник - 

вртача, ливаде. (Највише се кáже Длбόћи вртоп). 
Дльга ливáда - шума, њиве. 
Драгáнка - брдо, пашњак, њиве.  
Дрáђинити клáденац - извор, пашњак, шума.  
Друм - шума, пашњак. Пут, део села. Међународни пут 

који повезује Пирот са Белом Паланком. 
Дýтине појáте у Кáпарицу - њиве, ливаде. Појате 

Дутиних. (Конопништа у Кáпарицу).  
Ђерáм, в. Градина.  
Ђиђино (у Стýбал) - шума, ливаде. Купљено од Ђиге из 

Барје Чифлика.  
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Загýжање - голет, њиве, ливаде, виногради, воћњаци, 
баште.    

Зидана ливáда (у Церόвачко) - шума, ливаде.  
Златáновица - пашњак, шума, ливаде.  
Јајчáр (нáди селό) - шума, ливаде, њиве.  
Јасиће (Б-Шљ, Пн) - шума. Има јасена и цера, а нема 

јасике.  
Кавгалија - вртача, шума, пашњак. 
Калé - вис. Била кула мотриља на важном путу Пирот-Бела 

Паланка.  
Калемáрска падина - увала, пећина, рудина, шума граба, 

њиве. Хајдуци заклали некога у пећини.  
Кáменове ливáде - извор, ливаде, баште.   
Кáпарица / Стрáње - падина, шума, ливаде, њиве. 

Подизане су у подножју њиве на крчевини.   
Клáденац при крýшу - извор.  
Кльн, в. На кльње.  
Кόлинско брáниште - шума. 
Кончукáр / Коњчукáр / Кόњсћи чукáр / Кόњска - њиве. 

Чувани коњи на испасишту и у оборима. 
Коњáрник (ý-рудин) - вртача, ливаде. Преноћиште коња.  
Корита (у Мртвину) - извор, шума. Било појило за стоку.   
Кόстина падина - њиве, шума, пашњак.  
Крýшка / Крýша - шума, пашњак, њиве, ливаде.  
Лимчиште - шума, пашњак, њиве. Плитко и каменито 

земљиште.  
Лозјá ( у Мáли вьр) - њиве, виногради. 
Љубáтовица - шума, пашњак. Појате. (Млόго појáте там, 

ко селό да је).  
Мáли вьр - стена.  
Мечкáтица - ливаде, њиве. 
Милéнкова падина (ý-рудин) - њиве, шума, ливаде.  
Мићине ливáде - шума, пашњак, ливаде.  
Мичина ливáда / Мицине ливáде - шума, ливаде, њиве.  
Млáџин клáденац (у Млáџине ливáде) - извор. (Млáџин 

клáденац је у Стýбол). 
Млáџина ливáда (у Стýбол) - извор, млака, ливаде.  
Мртвина / Седлáр (Пн, МСв, П-Тл) - извор, шума, пашњак, 

ливаде. Више извора, чесма,  појила. (Понόрци не кáжу Седлáр, 
пόвише кáжу Мртвина).  

Муртáк - извор. Јак извор у Мртвини. 
На кльње / Кльн - шума. (Има белá земљá). 
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На границе - ливаде, пашњак, баште, њиве. Оброк Св. 
Јован и два записа (крушка, која је старија, али мање израсла, и 
храст). (Там излáзимо и прослáвљамо Св. Јовáн Биљобéр). 

Óграња - њиве. 
Óстри вьр - узвишење, стена, голет, шума.  
Падина - њиве.  
Пéјчин шљивáр - воћњак. 
Пожерáк / Пожарáк (код Бόжину појáту) - шума. 
Попόва ливáда (у Седлáр) - шума.  
Пот-калé - њиве, виногради.  
Прекрсје - раскрсница.  
Прéслап - пашњак, шума, ливаде.  
Прýдиште / Сред-селό - централни део села са чесмом, 

појилом за стоку, трафостаницом, задружним домом, сабориште 
мештана, место за игру.  

Равниште - зараван, стена, шума, пашњак, њиве.  Честар 
граба.  

Рáменовац (Б-ГС, Пн) - голет, пашњак, шума. 
Рáнчина падина - шума, пашњак, ливаде. 
Раскрсје - вртача, шума, пашњак. Појате.  
Рáсове / Рáсаве / Рáсова - извор, долина, шума, пашњак, 

ливаде. Рачвају се долине. По једној легенди, било врело, чија је 
вода отицала низ Баланов дол према Блату и напајала стоку 
Шљивовика, Понора и Горњег Крњина, па га после свађе око 
воде затворили Шљивовчани, а по другој - удавила се газдина 
јединица ћерка па је врело затворио са три стотине руна.   

Редáк - стена, пашњак, шума. Честар.  
Рид - њиве.  
Росýља - њиве, баште, воћњаци.  
Рýдина - вртача, голет, пашњак, шума. Вртаче. (На њу су 

Рáсове, Дисáѕи и Кόстина падина).  
Светό клáденче (у Бару) - извор. Наводно лековита вода за 

очи. (У Кáменове ливáде коди крс Св. Никόла жéне одвáјкада 
нόсе кόнци и пéру όчи). 

Седлáр, в. Мртвина.  
Сéлиште - њиве.  
Сéлсћи бунáр (у Шљивáри) - бунар. Читаво село и све 

појате се отуда снабдевали водом, али је уништен при изградњи 
међународног пута. (Цéлό селό је пило вόду из тија бунáр).  

Симόнова ливáда - ливаде. 
Скáчкавица - стена, шума, пашњак, њиве, виногради. Пут 

стоке према испасишту на Црном врху.  
Смрдља - извор, њиве, ливаде. Чесма, које више нема: 

уништили је радови на каменолому и нестала вода.  
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Стýбол / Стýбал / нов. Стýблица - извор, њиве, ливаде. 
Један извор извирао испод пања букве. Има више извора. Чесма, 
појило. Каптирана вода за сеоски водовод.   

Темије (у Рид) - њиве.  
Тричкова појáта - шума. Блатска појата поред пута за Белу 

Паланку.  
Тртино (у Црни вьр) - шума, ливаде, њиве.  
Тýрска бáра - баште. Бунари.  
Ћирина ливáда - ливаде.  
Ћόсино - шума, њиве, воћњаци.  Између Рида и Дрýма, 

биле својина Ћосиних из Блата.  
Церόвачко - брдо, стена, шума. Грабов честар.  
Црни вьр - врх, стена, голет, шума, пашњак, ливаде, њиве.   
Ширόка орница - пашњак, шума.  
Шљивáри - ливаде, воћњаци. Део села између Дрýма и 

Сéла.  
Шýмје (Бла, Пн) - виногради.  
Шýнделица - вртача, шума, пашњак, ливаде. Појате.  
 
КАЗИВАЧИ: 1. Новица Ристић, 1919. 2. Лозана 

Младеновић, 1931. 3. Ружица Живковић, 1939. 4. Милена 
Ђорђевић, 1945. 5. Србислав Цвејић, 1948. 6. Најдан Ђорђевић, 
1949. 7. Божана Ђорђевић, 1953.   
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ПРИСЈАН (Присјáн) 

 
Присјан је 10 км јужно од Пирота, са којим је повезан 

асфлатним путем, и налази се у долини Присјанске реке, која га 
дели на два дела. Најстарији подаци о селу су  у турском 
Џелепкешком дефтеру 1576 /1577. у коме је уписано да село 
Пиресион има осам домаћинстава која плаћају овчарину. 
Географи претпостављају да је село добило име према присоју на 
коме је претежно смештено.  

Атар има повољне услове за производњу житарица, 
поврћа, воћа, винове лозе и претежно покрива своје потребе. 
Развијено је пчеларство. Услови за сточарство, поготово за 
овчарство и козарство, су повољни: има паше, а и ливада и 
ораница погодних за производњу сточне хране. У селу је радио 
прерадни центар за млеко у коме се израђивали сир и качкаваљ. 
Било је много стада оваца, нека са преко сто грла,  и много појата 
у атару, а било је и доста коза. Највећи тржни вишкови су од 
сточарства (млеко, сир, јагњад, јарад, месо), затим од воћарства и 
виноградарства (ракија, вино, грожђе), а продаје се и огревно 
дрво. Осам воденица на Присјанској реци (Гόђина, Рињина, 
Долдашéва, Арнаýтова, Тáлина, Чарапáнова, Пáнџина, 
Кáтичина) углавном је покривало потребе у мељави, осим у току 
сушне сезоне. Село је имало кројача, ковача, поткивача, столара, 
дунђере, групу свирача.  Због аграрне пренасељености било је и 
много печалбара, претежно циглара и грађевинских радника.  

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 1027 
становника, 1991. године у 120 домаћинстава живело је 250 
становника, а 2002. године у 82 домаћинства живело је 143 
становника. Женидба – удадба: доводе девојке из Камика, 
Беровице, Церевдела, Сиње Главе, Пасјача, а своје удају ближе 
Пироту (Расница, Држина, Петровац). Село има школу, цркву, 
задружни дом, млекару, здравствену амбуланту, библиотеку, 
водовод.   

ДЕЛОВИ СЕЛА: Отýд рéку и Одовýд рéку. 
ЕТНИЦИ: м. Присјáнац / Присјáнчанин (СГл) - Присјáнци 

/ Присјáнчање (СГл); ж. Присјáнка - Присјáнће; с. Присјáнче - 
Присјáнчета.  

РОДОВИ: Арнавýтовци, досељени са Косова (Живковићи, 
Николићи, Радоњићи и Пејчићи Пејчиндан; Јовановићи Св. 
Ђόрђе; Денчићи и Пешићи Св. Ранђел); Ватόвци, оснивач Младен 
из Валниша, правио угаљ (Вељковићи, Живковићи, Игњатовићи и 
Јовановићи Пејчиндан; Ђорђевићи и Илићи Св. Ранђел); 
Војникарци, сродни са Панџинцима (Св. Тодор); Долдашéвци / 



Микротопонимија                                                301 
 
Долдошéвци / Долдешéвци / Длдашéвци (Стојановићи Мала 
Богородица; Живковићи и Спасићи Пејчиндан; Вељковићи Св. 
Ранђел; Јовановићи Св. Јован); Кáтичинци (Витановићи Св. 
Ранђел; Ранчићи Св. Сава); Лéинци / Лéјинци (Мијалковићи и 
Тошићи Св. Ђорђе; Антићи, Вељковићи и Потићи Св. Ранђел; 
Денчићи и Николићи Св. Никола); Мининци; Никόлчинци (Св. 
Никола);  Óпашће, од Арнавýтовци (Св. Ранђел); Пáнџинци, 
пореклом из Битоља (Тодоровдан);  Паýнковци, Паун из Сиње 
Главе (Ђорђевићи Гмитровдан; Витановићи, Младеновићи, 
Пауновићи и Стојановићи Св. Ранђел);  Поповци, предак дошао 
са стране, можда из Русије,  и био у селу поп (Св. Ранђел);  
Рињинци (Николићи Св. Ранђел и Гмитровдан; Виденовићи и 
Ђорђевићи Св. Јован); Рόми / Цигање, сродници; Тáлинци 
(Манчићи, Тошићи и Ранчићи Пејчиндан; Живковићи и 
Петровићи Св. Ђорђе); Циције, пеј, део Чόлинаца (Св. Јован);  
Чарапáновци (једни Митровдан, други Св. Ђорђе, трећи Св. 
Ранђел); Чόлинци (Витановићи и Ђорђевићи Св. Јован; 
Милошевићи и Стефановићи Св. Јован); Џόћинци (често мењали 
славе, па једни славе Гмитровдан, други Пејчиндан, трећи Св. 
Ранђел, четврти Св. Ђорђа, пети Светог Николу). 

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Спасовдан. Литијска 
слава: петак по Спасовдану. 

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црква Св. Ђорђе у селу: 
изграђена 1934. године на месту мале порушене црквице 
посвећене истом свецу. 2. Св. Ђорђе, порушен манастир близу 
Светенé вόде. 3. Св. Панталеј, порушен манастир, близу Св. 
Ђорђа, а нешто даљи од Светенé вόде. 4. Црквиште: оброк близу 
цркве.  5. Чука: оброк. (Билό крсно мéсто на Чýку. Не знам да ли 
је билό мирό). 6. Крс у селό: оброк и запис (брест). 7. Шарбáн: 
орах. ЛЕКОВИТА ВОДА: извор Светенá водá.  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: Црква - Шарбáн (запис орах) - међа са 
Камиком: Камичани преузимају литију  и носе је по свом атару, 
па је враћају - Орéшје - Шарбáн - Чýка - Крс у селό (оброк и запис 
брест) - Црква.  

  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ан - пашњак, виногради, њиве. (На сам Стáри друм бил 

ан) 
Áнћин бунáр - бунар. Један од неколико који имају 

исправну воду и у време највећих киша.  
Арнавýтовска њива - њиве. 
Аџибéговица (у Рόпатово) (Рас, При) - шума. 
Базόв вртоп - вртача, шума.  
Балабáнове орнице - шума, ливаде.  
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Бáра - блага падина, њиве, баште. (Прéма Кáмик).  
Бéговица - шума.  
Бéли шáнац - пашњак.  
Божурáто - стена, голет, шума, њиве.  
Бостáниште - баште, воћњаци.  
Брéгови - шума, виногради. (Над лéву όбалу на Присјáнску 

рéку над селό има пéсак и у њéга нáоде крéмен и пáле лýле и όгањ 
одвáјкада).  

Брес - пашњак, њиве.  
Бунáвица - зараван, голет, пашњак, њиве. 
Вéјник - њиве. 
Војинова падина - пашњак, ливаде. 
Врбица - извор, ливаде, њиве. (Там су нéкада живили 

Лéинци). 
Врбичко шýмје - шума, голет, њиве. До Дéтковог дола.  
Гáбар - пашњак.  
Голéми вьр - врх, шума. 
Гόли кáмик - стена, голет. 
Гόрњи дéтков дол - пашњак, ливаде, њиве.  
Градиште (Рас, При) - стена, пашњак, шума. Трагови 

старог насеља.  
Грчка стрáна - пашњак. 
Грчћи вьр - врх (1003), шума, пашњак. Остаци утврђења.  
Гургýљ - пашњак.  
Гýштерица - пашњак, ливаде.  
Гýшчи вртоп - пашњак, ливаде. 
Деда-Бéлин бунáр - бунар. Један од неколико бунара који 

имају чисту воду и у време највећих киша.  
Дéтков дол - шума, пашњак, ливаде, њиве. 
Дисáг - шума.  
Длбόка падина - њиве. 
Длга рýдина - пашњак.  
Дόбри дел (Км, При) - млака, пашњак, њиве. Мали део 

припада Присјану.  
Дόлњи дéтков дол - шума, пашњак, ливаде, њиве. 
Дрéнска падина - пашњак. 
Дубрáва - шума.  
Дýвће - пећина, бездан, њиве, шума. Две водоравне 

пећине. (У Дýвће има прόпас).  
Дунђéр - бунар, пашњак, ливаде. Бунар који никада не 

пресушује.  
Дýпна стéна - шума, ливаде.  
Ждрелό (испод селό) - стена, пећина, река. Протиче 

Присјанска река и има воденица. У пећину се улази. 
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Зáбел - врх (676), стена, голет, пашњак. Остаци утврђења.  
Здрáвчи вьр (При, СГл) - врх, голет, шума, пашњак, 

ливаде. 
Илијина падина - пашњак. 
Јáгњило - њиве.  
Јáзбиње - стена, вртача, шума, пашњак. Пећине према 

врху у којима живе јазавци. Најбоља шума.  
Јáсен - шума. 
Калé (При, Рас) - врх брда Градишта (678), шума, пашњак. 

Остаци утврђења. 
Калаџисћи кáмик - шума. 
Каменит вртоп - пашњак. 
Кáмичћи пут - ливаде, њиве. Пут од Камика који иде ка 

Пироту преко атара Присјана.  
Кáтичина όгрења - ливаде, воћњаци.  
Клéпатовац / Клéповац - долина, шума. 
Кнéжева лόква / арх. Кокýзово /Лýково - шума, пашњак. 

Повољно за испашу јагањаца. (Увала, мéко мéсто). 
Ковачéв вртоп - пашњак, њиве.  
Колáрница - брдо, голет, шума. Трагови утврђења Грчки 

шанац. 
Кόлин бунáр - њиве. Бунар.   
Ком - пашњак, ливаде. 
Коњáрник - шума. 
Копилáрћина падина - шума. 
Костόл - стена, пашњак, ливаде. 
Криви пут - шума. 
Крс - њиве, виногради. (Тáмо је стáри крс).  
Крýшје - њиве. 
Кýће - пашњак, виногради.  
Лáина падина / Лáјина падина / Раница - пашњак, ливаде, 

њиве, виногради. 
Лескόв вртоп - пашњак, њиве. 
Лόзиште (у Рýдину) - виногради.  
Лόква - њиве. 
Љиљак - честар, пашњак. Расте јоргован. 
Мáли црни вьр - пашњак. 
Манастир / Манастириште - пашњак, ливаде, њиве. 

(Остаци срушене богомоље). 
Мáнчин рид - пашњак, њиве.  
Масáк - шума. 
Меанџика (Рас, При) - њиве. (На Божурáто, прéма 

Расницу).  
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Мердáтовац - висораван, вртача, пашњак, шума, ливаде. 
Више вртача.  

Мéча падина - пећина, пашњак. Мала пећина у којој је 
живела мечка.  

Миљин кáмик - стена, пашњак.  
Нéциста-бол / Нéциста бόла - шума. (Там је стáра 

чешмá). 
Нéшиница - њиве. 
Никόлчина бáра - њиве. 
Орéшје - њиве. 
Орлá - шума. 
Орлόва плόча - стена, кањон. Гнезди се орао. 
Пáнџин бунáр (у селό) / Пáнџине градине у селό - баште. 

Бунар (отýд рéку).  
Пéјница - њиве. 
Печ - стена, пећина, пашњак. ( Испред нáше грόбље има 

мéсто Печ. Ту се налáзе грόбови, пешчурине има. Сава Денчић, 
1931). 

Понόрсћи пут - пут. Део путаVia militaris од Камика ка 
Расници и Понору.  

Попόв кόчак - шума, ливаде. 
Попόва ливáда - ливаде.  Подигнут темељ за нову школу. 

(На Попόву ливáду почéмо големý шкόлу да прáвимо и правимо ђу 
нéколко гόдине. И кад избројимо кόлко децá има у селό, видόмо да 
нéче да има децá ни за старýту шкόлу, па баталимо да грáдимо).  

Попόва њива - њива. 
Попόва όгрења - воћњаци. 
Попόва падина - ливаде. За Попову ливаду се тукли 

1940.године са Сињоглавцима и тада је погинуо један Присјанац. 
Припόр - падина, шума, ливаде. Прилично стрма падина.  
Присјáнска рекá - река.  
Провалија (у Рόпчеву падину) - шума.  
Прόпас - шума, бездан. (Има рýпе, не иду прáво надόле). 
Прýдиште (у селό) - спруд. Поред реке, једно од места 

окупљања посела.  
Раница, в. Лáјна падина.  
Раскрсје - пашњак. Запуштено раскршће.  
Рáсце - голет, пашњак.  
Рáшин вртоп - воћњаци. 
Рекá - њиве. У долини Присјанске реке.  
Рид - њиве. 
Рињина όгрења - виногради, воћњаци.  
Роб / Раб - извор, њиве. 
Ројáнова долина - шума.  
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Рόпатово / Рόпотово (СГл, Рас, При) - ливаде, шума. 
(Кадá је селό Рόпотово нестáло, чéтри сéла су учéствувала у 
купувáње имáње - Пьсјач, Сиња Главá, Расница и Присјáн).  

Рόпотсћи вьр (Рас, При) - врх (906), стена, шума. Изнад 
Ропотова. 

Рόпотово  - ливаде, шума.    
Рόпчева падина - увала, шума, ливаде. Према легенди, на 

том месту су заробљени мештани. 
Росýља - млака, њиве. 
Рýдина - стена, голет, пашњак. 
Сáдина - њиве, виногради. 
Светенá водá - извор, пашњак. Лековит извор.  
Свињин вир - вир у реци. (У Рекýту кáмто Расницу). 
Сéличће орнице - шума. 
Сéличћи дол - шума.  
Сéлиште - њиве, ливаде, виногради. 
Слáтина - бездан, њиве. (Има прόпас там). 
Станόјин гроб - шума. Према легенди, ту је сахрањен 

старешина села. 
Стрáње (Рас, При) - шума. 
Тáтинска падина - извор, падина, њиве, шума. Чесма. 

(Рáспадина там). 
Тόдорова ливáда - шума. 
Трлине - пашњак. Некада биле њиве. 
Тршáк - виногради.  
Ћисељáк - шума, воћњаци, виногради.  
Ћитеста крýша - њиве. Необична крушка по којој је 

место добило име, више не постоји. 
Ћутýци - шума, њиве, виногради.  
Церáк - шума. 
Црквиште (у селό) - стена. Претходно била стара црквица. 

Године 1935. подигнута данашња црква Свети Ђорђе на истом 
месту, а 1951. године  и задружни дом.  

Црни вьр - брдо, пашњак, њиве.  
Човéчја главá (При, СГл) - брдо, шума. 
Чýка - шума, виногради. (Билό крсно мéсто на Чýку. Дéсно 

смо наишли на грόбље кадá смо копáли за вόдовод за селό. Отýд 
је вόдена водá у стáро врéме за чесмý насрéд селό. Нéкада билá 
Сýва чесмá, водá из Роб ишлá. Часлав Спасић, 1929).   

Чýрков дол - пашњак, ливаде, њиве.  
Џáтин бýмбак (у Ждрелό) - вир у реци изнад села. 
Џόћина бáра - њиве, баште. 
Џόћина ливáда - шума, ливаде. 
Шáнац (Држ, При) - голет, камењар. Шанци.  
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Шарбáн - поток, њиве.  
Шýмје - пашњак, урвина, шума, њиве.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Часлав Спасић, 1929. 2. Боривоје Костић, 

1930. 3. Вукашин Ранчић, 1934. 4. Надежда Ранчић, 1942.  
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РАСНИЦА (арх. Росница, нов. Расница) 

 
Расница се налази у долини Расничке реке на око 6 км 

јужно од Пирота, са којим је повезана асфалтним путем, сунчана 
је и заклоњена од ветрова.  

Легенде о имену села, о атару и његовом померању у 
атару, кажу: Расница је прво билá у Сéлиште, прéма Бивољак, па 
се одселила у Рόпотово. Па пόсле слéзла у селό у Сéлиште прéма 
Бивољак. Па је пόсле дошлá овáмо; да је на по-рáвно и да је 
пόблиза до зéмљу. Ишли гόре у Рόпотово, па се врнýли. Текá 
стáри причају. Божидар Нешић, 1912. 

Не знам заштό се нáше селό зовé Росница, никој ми нéје 
рекьл. Селό је билό у Сéлиште, прéма Рόпотово, там је Свинсћи 
клáденац. Свињá улéзла у Држинску пéћину зáједно сас прашчина, 
а излéзла кýде Свинсћи клáденац у Сéлиште, там кудé су кόзе 
плáдњувале у пéћину, Кόзји печ. Присјáнска и Рόпотска рекá 
прáје Расничку рéку, а пόнадоле је Сéлиште, там је прво билό 
селόто. Пόсле се селό повлачило кудé има бόљу згόду и имáње. 
Несý имáли дрýђи пут нéго сáмо низ Рéку, а там мињýје 
поврéмено бéсна водá и све нόси, и нéје моглό да се мињýје. И до 
Кόстин мос је Бáрје билό расничко. У Рόпотово је билá Тáнчина 
воденица, расничка, а отýд су се, кад се Рόпотово раселило, 
доселили Динчини. Рόпотово, Динчино имање, кудé се двόји пут 
за Пьсјач и Синý Глáву.  А прéма Пόсрано трње, у новомáлско, 
билό је селό Дéбрин Чивлик и там су живили Гáџини из Пирот; 
они су држáли големό имáње окол Бéлину воденицу, Свети-Илија 
кудé је. До Кόстин мос Бáрје је билό расничко. Тόва сам чул од 
млόго стáрци и од дéду Кόсту Јόцића Трјакόвога, деда-Липинога 
баштý; он је пόмлад тáчно дéсет гόдине од Никόлу Тéслу и рόден 
је όкол όсамстошејесé и шéсту гόдину. Најден Јанаћковић, 1924. 
Расница је била под храстовом шумом и звала се Храсница, па 
Турци нареде да се шума уништи. Звонко Видановић, 1948. 
Расница је била некад изнад Óвче пéчи, према Бивољаку и било 
само мало кућа, а после сишла доле где је сада село. Предраг 
Станковић, 1938. Бáрје билό расничко. Љубомир Стојановић, 
1921. 

У самом селу су јак извор Клáденац и 5 бунара (Деда-
Кόдин, Симин, Недокόљин, Милошов и Суруџијин), изнад села су 
врело Бивољак и извори у Сéлишту, а испод села су јаки извори 
Главáн и Лићиница. На Расничкој реци, која дели село на два 
дела, почев од Бивољака, па затим кроз село и даље, било је 
много воденица, које су покривале сеоске потребе као и потребе 
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Сиње Главе и Пасјача (Недокόљина у Бивољак, Деди-Јόнина код 
Óвчу печ, Деда-Кόдина - Стόћина 1, Вόјина - Стόћина 2, на Милу 
и Мόмчила -Стόћина 3, Корубáнћина, Стáјчова у селό, Мијáлкова 
у селό, Џýрина испод селό, па Вирћина - Чивличка, па Пьсјачка и 
Синоглáвска), а Таса Пејчин имао воденице и на Сýи-дόлу, према 
селу Војници.    

Расница има добре изворе готово на читавом атару и 
довољно огревног дрвета за своје потребе. Атар је претежно 
каменит и са оскудном вегетацијом, погодан за овчарство и 
козарство, па је овчарство било кроз векове основни извор 
прихода. Трјакόви су некада чували око 200 оваца. Један део 
атара је врло плодан и погодан за ратарске и повртарске културе, 
па село као целина покривало је све своје потребе у хлебу и 
имало у роднијим годинама тржне вишкове, које је продавало 
суседним планинским селима Сињој Глави и Пасјачу. Повољни 
су и услови за виноградарство и воћарство, па се зарађивало од 
продаје грожђа, воћа, вина и ракије продајом на пиротском и 
лужничком тржишту. Било је богатих домаћинстава (Јόвча 
Ковачéв, Стáјчови, Панајόтовићи, Кýртини). Расничани су 
надалеко познати кречари. Пет домаћинстава се посветило тешкој 
производњи креча, која им обезбеђује значајне приходе. Две 
фамилије су се бавиле грнчарством, а било је и ковача, поткивача, 
столара, бачвара, кројача, као и дунђерска група. Сиротиња, око 
30%, је печалбарила. (Несмό имáли ништа. Мáјћа ми је причáла 
да је њόан баштá деда Кόла ишьл лéти у Румýнију у жéтву, 
водил ђи чокόја. Звонко Видановић, 1948). 

Село има осмогодишњу школу, цркву и библиотеку, а дуго 
је било и општински центар за околна села Сињу Главу, Пасјач и 
Барје Чифлик.  

СТАНОВНИШТВО: Године 1948.село је имало 1120 
становника, 1991. године у 157 домаћинстава живело је 473 
становника, а 2002. године у 139 домаћинства живео је 391 
становник. Женидбено-удадбене везе су најчешће са Присјаном и 
Барје Чифликом, али и са осталим ближим и даљим селима. 

ДЕЛОВИ СЕЛА: Нема оштре поделе на делове, већ више 
на махале. Јасно се разликују махале Клáденац, Гробарци и 
Спáсови; Ковачéва малá, Табакόви и Трјáкова малá. Једни деле 
село на Топилишта (спруд), Стрáшни брег (до млекаре) и 
Циганска падина, други на Овýј стрáну (Дόлња малá, до млекáру  
и Раскрсје, над млекáру) и Онýј стрáну (Гробáрска малá или 
Клáденац, Џýрина малá, Ковачéви и Трјáкова малá), а трећи деле 
село на леву страну од реке (Гόрња малá - Милчичови, Срéдња 
малá и Дόлња малá) и десну страну (Гробарци, Ковачéвци и 
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Недокόљини, и Трјаци). Многе фамилије нису везане за само један 
део простора, већ су расуте у разним деловима села. 

ЕТНИЦИ: м Расничанац / Расничанин -Расничање; ж 
Расничанка-Расничанће; с Расничанче-Расничанчета; арх. м 
Росничанин-Росничање; ж Росничанка-Росничанће; с Росничанче- 
Росничанчета. Пасјач, Сиња Глава, Присјан, Војнеговац и друга 
села зову становнике Росничање, а село Росница. 

КТЕТИЦИ: расничћи, чка, чко; арх. росничћи, чка, чко 
РОДОВИ: Алибόћини, део Шиндерових (Св. Никола); 

Андрéјини / Гостýне (Св. Ранђел); Áнђини (Св. Јован); Бáмбини 
(Коста) (Свети Јован); Бéровчање (досељени у кућу Спáсових); 
Бобо-Јόнини, део Недокољиних, као и Трјáкови, одсељени, (Св. 
Никола); Божáнћини (Св. Никола);  Божићини, досељени из 
Дебриног Чивлика, од њих су Постолови (Св. Никола);Станόјини, 
од њих Василаћине (Св. Никола); Василáћине / и (Призетил се из 
Крупьц у Станόјини, и нéје имáл децá с прву женý, а дрýгу женý 
доведé из Студéну и онá му рόди децá) (Св. Никола); Вáцћини, од 
Недокољиних (Св. Никола); Величкови (Св. Никола); Вирћине / и 
/ нци (Св. Ранђел); Вόнине / и / нци; Гавгáсини, део Нешиних (Св. 
Ранђел);  Гόђинци / не / и, досељени из Дебриног Чивлика (Св. 
Ранђел); Гостýне, в. Андрéјини; Грнчарéви (Св. Никола); 
Гробарци / Грабарци (Св. Никола); Деди-Јόнини / Диди- Јόнини / 
Ди-Јόнини (Св. Ранђел); Дéнчини, од Недокољиних (Св. Ранђел), 
Ди-Стáнкови, Костадин, живео 102 године, од Недокољиних (Св. 
Ранђел); Деди- Јόнини (Св. Ранђел); Динчини / е, (доселили се из 
Сýву плáнину у Рόпотово, па из Рόпотово у Расницу) (Св. 
Никола) (Св. Ранђел); Доваријини / нци / е / Доваринци, в. 
Спáсове (Св. Никола); Зáрини (Св. Никола); Здрáвковци (Св. 
Врачи); Зýнини, део Миљћичових (Св. Никола); Иђине (Там 
усињен Блáгоје из Нόђине) (Св. Јован); Јόнчини (Св. Врачи); 
Кáнђини (Св. Никола); Каранђýте  (Св. Врачи); Ковачéви (Св. 
Ранђел); Кόличћини / е, део Вирћиних (Св. Никола); Корубáнће, 
део Милчичових (Св. Никола); Кратунарé / и, од Миљћичових, 
кречари (Св. Никола); Кýртини ( Св. Тројица); Кусувранци (Св. 
Никола); Липини, од Трјакових (Св. Никола); Мијáлкови / ци (Св. 
Никола); Милошови, (од Кржалини из Војници, има и у Костур) 
(Св. Јован); Милчичови / Милћичови, од Станојиних или 
Василаћиних (Св. Никола); Милчови (Св. Никола); Мрмини (Св. 
Ранђел); Недокόљини (Св. Ранђел); Нéшини (Св. Јован); 
Нόдичћине / Нόдичће (Св. Јован); Пáнчини, (Стојáн из 
Планиницу призéтен у Пáнчине) (Мика: Св. Ранђел, а Мирко 
слави Пејчиндан); Пéнчини (Св. Никола); Попόви, први 
свештеник Јован Величковић је од њих (Св. Ранђел); Прлице, део 
Трјакових (Св. Никола); Пьсјачање (Св. Ђорђија); 
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Пьсјачање(Аца, Санда); Пьсјачање (Ђура); Пьсјачанац 
(Слободан); Синоглáвци- Момчил / Шáркови (Св. Никола); 
Синоглáвци (Милан) (Св. Никола); Синоглáвци (Урош), од 
Маринковаца из Сиње Главе (Св. Врачи); Спáсови (Св. Јован); 
Стáјчови, поп Димитрије од њих (Св. Врачи); Станόјини (Св. 
Никола); Стόћини / е, поп Димитрије од њих (Св. Врачи); 
Суруџијини, преудала се удовица из Присјана у Алибоћине и 
довела сина Петра (Св. Никола); Сýсини, део Нодичћиних (Св. 
Јован); Табакόви / Табаци / Деди- Јόнини (Св. Никола); Тáсини 
(Св. Ранђел); Терзијини ; Тόдорови (Св. Никола); Тόнини, део 
Милчичових (Св. Никола); Трјáкόви / Трјáци, предак досељен из 
околине Трна (Св. Никола); Ћýсини, од Вирћиних (Св. Ранђел); 
Ћýтини, део Милћичових, одсељени (Св. Никола); Цáнићи, Мија 
Комендија, део Стоћиних (Св. Врачи); Цигање, сви сродни, 4 
домаћинства (Ђурђевдан); Цόнћини, од Недокољиних (Св. Јован);  
Цýћине /Цýћије (Св. Никола); Чόлпини (Сáмо једнá женá 
остáла) (Св. Никола); Џýрине из Пасјача (Св. Ранђел); Џýрини 
(Св. Никола); Шáркови, в. Синоглавци-Момчил; Шиндарόви 
/Шиндерови, досељени из Грнчара, од њих су Алибόћини (Св. 
Тројица; Св. Никола). (Најстарије фамилије у Расници су 
Недокљини, Деди-Јонини, Милчичови  и Трјакови, а сви остали су 
досељени из Петровца, Присјана, Сиње Главе, Младеновца). (За 
кýћну слáву млόго су пόсле узéли Св. Врачи. Срета Спасов, 
комуниста, славио Св. Јована, а сада Двадесет и девети 
новембар. Позива, а не сече колач, и иде на славе код других. 
Велко Табак, 1913). 

СЕОСКЕ СЛАВЕ: Сеоска слава: Спасовдан. Литијска 
слава: Спасовдан. Црквени празник: Свети Врачи.  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Цркве: 1. Стáра црква 
Свети Врачи Козма и Дамјан /  Спáсовдан: мала и врло стара 
обрушена црквица поред нове цркве. 2. Нόва црква Свети Врачи 
Козма и Дамјан  / Спáсовдан: велика црква, освећена 1938. 3. 
Свéти Илија (НМл, БЧ). Оброци и записи: 1. Крс у грόбишта 
из1870, лежи сломљен поред ограде, и нема све делове. 2. Мáјни 
крс: оброк. (Цéна Вирћин га подигал. Има бáгрем там. Нéје до 
њéга нόсена литија).  3. Главáн: оброк (Спасовдан) и запис 
(крушка). (Там кудé је билá бачијата). 4. Пéнчин крс (прéма 
Кόстур): оброк и запис (крушка). 5. Брес: оброк. 6. Светенá дрвја 
у Стрáње: оброк Св. Никола летњи, излази се 22. маја, и записи 
(три цера, од којих се један посебно истиче својом величином и 
обележава се крстом). (Там нáрод нéје ишьл на мирό, али је 
пронéсена светенá водá, лековита).  6. Симόнов бунáр ( Кс): 
оброк и запис (багрем?) поред бунара. 7. Стáра лозјá: оброк и 
записи (3-4 бреста). Оброк поставио Војин од Деди-Јόниних. 8. 



Микротопонимија                                                311 
 
Цéнин крс: оброк и запис. (По гроз остáве там кад бéру лозјá). 9. 
Три крýше: оброк (Спасовдан). Споменици код Бéлине воденице: 
1. Споменик Незнаном јунаку. 2. Споменик на месту погибије 
партизана Манчића. ЛЕКОВИТИ ИЗВОР: Светенá водá (у Мéру): 
извира помáлко и не пресýшује ни на нáјголемý сýшу. Там нáрод 
лéчи όчи и остáвља белéг. Доόде и из Пирот).  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: 1. Мáјни крс (оброк) - Главáн (оброк) - 
Симόнов бунáр (оброк и запис) - Три крýше (оброк и запис 
крушка, тамо се колачар мењао) - Цéнин крс - Црква. Најден 
Јанаћковић, 1924. 2. Црква - Мáјни крс - Лићиница - Главáн 
(главни извор) - Три-круше (Там поп држи гόвор) - Стáра лозјá 
(оброк Св. Трифун; центар виногорја) - Цéнин крс (испод селό 
обрόк) - Црква. Михаило Петровић, 1933. 3. Главáн (оброк, запис 
крушка) - Три круше (оброк Спасовдан, запис крушка) - Стáра 
лозјá (оброк, неколико брестова около) - селό. (А на Мáјни крс се 
ишлό сáмо за врéме Бýгаре). Сретен Видановић, 1927. 

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Бéлина воденица (Свáкога стра кад 
иде за град, па там мόра сам нόчу да мине. Најден Јанаћковић, 
1924). 2. Клáденац у селό: Плашили су нас да там излáзе баба 
рόге. Ружица Петровић, 1936. 3. Раскрсница прéма Рόпотово, 
Динчино имáње, там кудé се двόје пут за Пьсјач и пут за Синý 
Глáву. (Кáжу да там излáзи нéшто. Најден Јанаћковић, 1924). 4. 
Стрéлиште: (Игру жéне, όкају, не смéјемо да мињýјемо. Ружица 
Петровић, 1936). 5. Тутуњáрник: (Усрéд селό брéстови, и големá 
рýпа; децá не смéју да мину. Излáзе три девόјће, жлтице љόскају, 
иду од Пирот прéма Расницу. Сретен Видановић, 1927). 6. 
Црéнац: (Виџевáли сόтоње; Поп видéл. Сретен Видановић, 1927).   

  
МИКРОТОПОНИМИ: 
Авлија - стена, шума. Појате. 
Аниште (Рас, БЧ)- њиве, ливаде. Сва домаћинства су  

имала по парцелу на којој сеју конопљу.  
Аџика -њиве. 
Бáбина бáра- њиве.  
Бáовица (При, Рас) - брдо, голет, пашњак. (Сýво мéсто).  
Бездьн - извор, река, тресава, ливаде, њиве, баште. Врло 

јако и дубоко врело. (Бездьн је од Врбе па све до Рид). 
Бивољак-врело. Јако. Пладниште за стоку.  
Благýње (Пс, СГл, Рас) - шума, ливаде, њиве. Храст 

благýн. (Све цéрове и благýн). 
Бόђин рид - виногради, ливаде.   
Божурáто (Рас, При) - брдо, камењар, пашњак, честар.  
Бојаџиско брáниште - њиве, ливаде.  
Брáниште - шума.  



312                                               Драгољуб Златковић 

Брéсје(у селό) - шума. Брестова шума.  
Брестáк - шума. Брестова шума.  
Брод (БЧ, Рас) - њиве. Прелаз преко Расничке реке на 

малом простору и парцеле под конопљом.  
Буђýрче (у Рáјне ливáде) - извор.  
Бýлчино лόзје - виногради.  
Бýмбак - млака, вир. Дубок вир, купалиште за децу.  
Бýмбалово брáниште - шума.  
Бьшчá - њиве. Баште.  
Вáсино стрáње, в. Гавгáсино стрáње.  
Васуљица - шума, њиве. Сејао се пасуљ за време Турака. 
Вирове (кόнто Ћéлташ) - њиве.   
Вирћин јаз - водојажа. Својина Вирћиних.  
Вирћина воденица - воденица. Својина Вирћиних. 
Вирћина лозјá - виногради. Изнад Рајца.  
Влча долина - шума, ливаде. 
Влчи шумáк (Рас, БЧ) - шума.   
Војничансће воденице / Пьсјачће воденице (Пс, Рас)- 

воденице.  
Воловáрник - пландиште за говеда. 
Врбáк - шума. (Врбе до рéку). 
Врелό - извор. 
Врелό у Рόпотово - извор. Јако врело.     
Вртопје -камењар, вртача, шума. 
Вýрњиште (Рас, БЧ)- њиве, виногради. Слабе њиве пете и 

шесте класе.   
Гáбар (изнад лозјá)(Рас, БЧ) - шума, честар, камењар.  
Гавгáсино стрáње / Вáсино стрáње - пашњак. Назван по 

Васи Гавгáсу. 
Гавриловица - њиве. Купљено од Гавриловићевих.  
Главáн- извор, језеро, мочвара, ливаде, њиве. Чесма, 

пралиште. Извор који никада не пресушује.  
Говедáрник - пландиште за говеда.  
Гόђин рид - виногради, њиве. Запуштене њиве.  
Гόла рýдина / Гýвниште (БЧ, Рас) - стена, пашњак, шума. 

Некада су тамо биле њиве. 
Голό дупéнце / Дупéнце - стрма падина, камењар, шума.  
Гόрње падиње - шума, ливаде.  
Гόрњи јарчáрник - голет, шума. Честар на коме су пасли 

јарци. 
Гόрњи средорéк - ливаде. Оброк.  
Градине - њиве. Сеоске баште. (У Градине су сéлсће 

градине).  
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Градиште - шума, ливаде. Испод Калеа. (Прéко Градиште 
иде пут за Присјан). 

Грацкό плáдниште - спруд, голет. Пландиште уз корито 
Присјанске реке до близу међе са присјанским атаром. (Стόку су 
чувáли Новомáлци и граџáње. Билό је млόго стόка, па је пýтат 
бил млόго ширόк, па продавáли зéмљу од пýтат и стеснили га. 
Најден Јанаћковић, 1924) 

Грнчарéва појáта - ливаде. Појата Грнчаревих.  
Грόбишта - пашњак. Гробље и пашњак око њега.  
Гýвништа (над Кόстол)- висораван, пашњак.  
Гýвниште прéма Рáјац - шума.  
Гýвниште у Рόпотово - зараван, ливада.  
Грнчарéве појáте- њиве. Појате фамилије Грнчаревих.  
Дебéли рид (Пс, Рас) - шума.  
Дéбрин чивлик- њиве. Било насеље до одласка Турака.  
Деди-Јόнино стрáње- извор, стена, голет, шума, пашњак. 

(Там извира Светенá водá). 
Длбόка падина - пашњак, ливаде, шума.  
Длга рýдин(а)(код Божурато) (При, Рас) - стена, пашњак, 

честар.  
Долина - шума, ливаде. Пут.   
Дόлње падиње - шума, ливаде.  
Дόлњи јарчáрник - голет, честар, шума. Испасиште за козе 

и јарце.  
Дрвáрник (у Божурáто) - шума, њиве. Честар.(Њиве билé 

там, и са напýштене).  
Дрéње - шума, њиве. Расте дрен.  
Ђининица, в. Под Лозјá.  
Зáбел (у Божурáто) - шума. Испод пута за Присјан. Има 

пчелињака.  
Зáград - њиве, ливаде. Појате. Западно од оброка Св. 

Никола.  
Зáјчи плот - пашњак. (Утрина близа до селό).  
Зáнога - стена, шума, њиве. Запуштене њиве на крчевини. 
Зáрудин - голет, шума, њиве. Према Новој Мали, иза 

Рудине.  
Иворска падина - стена, пашњак. (Има иворће).  
Изáрудин- пашњак. Запуштене њиве на крчевини.  
Извор испод Мађилку -  извор. Излазила вода из водоводне 

цеви из правца Главана, а сада не извире.  
Инáтовица - ливаде.  
Испрдин- шума, пашњак. Стрми део пута ка испасишту 

јараца. (Кадá покáрамо јáрцити уз Испрдин, они се испрдý). 
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Јарчáрник (изнад Јáсење) - стена, голет, шума. Пландиште 
црновунских јараца.  

Јáсење- шума. Јасенова шума.  
Јелéнсћи скок - стена, шума. (Ајдýци там сачéкају шејесé 

товáрне мáзђе. Најден Јанаћковић, 1924). 
Калé (СГл, При, Рас) - стена, шума. Остаци утврђења. 

(Калé је на вьр на Градиште).  
Кáмичка појáта - њиве.  
Клáденац-извор. Јак извор у селу. 
Клáденче - извор. Мањи извор.  
Кљáсина брáништа - шума, ливаде, њиве, воћњаци.  
Кљáсине ливáде / Лόка - ливаде. По фамилији Кљáсини из 

Барје Чифлика.  
Ковачéва воденица - водојажа и воденица. Својина 

Ковачéвих.  
Ковачéво брáниште - шума. Својина Ковачéвих.  
Кόзји печ - стена, пећина. Пландиште коза.  
Кόлин бунáр - њиве. 
Кόлина падина (испод Божурато) - њиве.   
Колник - пут. Блатњав пут.  
Комин - долина, шума.  
Конопљиште - њиве. Под конопљом.  
Кόњсће штрáпће (изнад Светенá дрвја) - стена, честар. На 

стени се виде шаре у виду коњских копота. (Товá су штрáпће од 
Шáрца, коњá на Крáљевића Мáрка).  

Корубáнћина воденица - воденица. Названа по власнику.  
Костόл - стена, шума, пашњак. (Близа до селό). 
Кόстурсћи пут - пут према Костуру и Блату.  (Иде на Три 

крýше).  
Крáјиште-њиве, виногради.  
Крáјишта- њиве.  
Крáјња водá - њиве. Поред Расничке реке.  
Кýрјачка дýпка - стена, честар, пећина.  
Кýртино брáниште (у Пáдиње) - шума.  
Ледиње (Кс, БЧ, Рас) - њиве.  
Лешáнска падина - шума, ливаде. Расту леска и цер.  
Липје / Липије - шума. Шума липа.  
Лићин клáденац - извор.  
Лићиница прéма Главáн- извор, њиве, баште.  Воденица. 

Била својина Турчина Лике.  
Лишáнска падина - шума. Леска.  
Лόгориште - стена, шума, пашњак. Били војни логори.  
Лόка (прéма Војници) - стена, вртача, пашњак, шума, 

њиве. Има много вртача. (Тόва мéсто не држи вόду). 
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Љиљаче - брдо, шума. Јоргован. (Земљовито и шумовито 
мéсто, све љиљак тáмо).   

Мађилка (Рас, БЧ) - њиве. Могила на путу Via militaris. 
Мáјни крс - пашњак. Оброк. 
Мáрково корито - стена, камењар, извор, шума. (Изнад 

Светенá дрвја. Марко Краљевић боравил. Равна стенá, на њу се 
познáвају копита од Шáрца и јáсла. Михаило Петровић, 1933).  

Меанџика - шума, пашњак,  њиве. (Там је имόвина на 
Недокόљини и Ковачéви, прéма присјáнску Меџý на Божурáто. 
Најден Јанаћковић, 1924, Рас. Меанџика је у расничко. Ишьл пут 
лéво, лéво Понόрсћи пут. На рáвното, гόре изнад Рáсце, 2 
километра, бил је ан. Там нéма извор водá; мож да су били 
подвирци, бунáри. Часлав Спасић, 1929, При). 

Меџá (Рас, Кс) - шума, пашњак.  
Меџýречје- ливаде, воћњаци, баште.  Између Расничке 

реке и главног извора.  
Мијáлкове воденице - водојажа и воденица. Својина 

Мијалкових.  
Милошево брáниште (у Градиште)- ливаде, шума.  
Миљћичове њиве - ливаде. Појате Миљћичових. 
Мόчиште (у Мржљак) - шума. Место предаха на равном 

делу стрмог пута за Пасјач, на 1,5 км од Раснице. 
Мрáморка - њиве. (Од Ћéлташ прéма Присјáнсћи пут).   
Мржљак- голет, шума. Окренуто северу и ветру.  
Мрмина појáта (у Главáн) - шума, честар. Појате 

Мрминих. 
Мртвило - шума. Предео на осунчаној страни брда. 

Црквена шума. 
Навόј - зараван, пашњак. Предео изнад гробља.  
Недокόљине воденице (у Сéлиште) - водојажа и воденица. 

Својина Недокољиних. 
Нéдокόљине њиве (Рас, БЧ) - њиве.  
Óвчи печ - стена, пећина. Пландиште за овце.  
Óгрења - ливаде.  
Орлόвац- њиве. (Трáктори изόрују остáци од римске 

грађéвине у Равниште и Орлόвац).   
Орнице - њиве. (Билé њиве у тýрско врéме у Рόпотово, 

Васуљица).  
Падина (испод Кόстол) -њиве, виногради.  
Падиње - шума, ливаде, њиве. Напуштене њиве. (Има 

Гόрње падиње и Дόлње падиње).  
Пáнчине ливáде - шума. Појате Панчиних.  
Пéјчино воденичиште (у Рόпотово) - ливада, пашњак. 

Била воденица.  
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Петлόвица - њиве.  
Плáдниште - шума, пашњак.  
Плитка падина - пашњак.  
Плочáци (над Јелéнсћи скок)- стена, шума. Засађен бор.  
Под лозјá / Ђининица - њиве, виногради. Испод старих 

искрчених винограда. (Тόва мéсто Спáсови зовý Ђининица).   
Под Мáјин крс-њиве. 
Под Стáјчов гáбер- њиве. 
Поди друм / Поди пут (на пут за Божурáто) - њиве, 

виногради. (Пут бил, вόјска проодила. Близа до Ћéлташ).  
Појáте у Гόлу рýдину - појате.  
Покриве / Шиндарόве шýме (изнад Сéлиште) - шума. 
Понόрсћи пут (од Присјáн) - пут.  
Попадића - њиве. Својина Грнчаревих.  
Попόв дол - њиве, виногради.  
Пόсрано трње (НМл, Рас) - њиве. Пут. (Изнад Дéбрин 

чивлик, а испод Ћéлташ). 
Присјáнска рекá - река. (Изнад селό ђу όкамо Присјáнска 

рекá, а испод селό Расничка рекá, А Церéвка ђу όкамо кадá дόјде 
и све однесé).  

Присјáнсћи пут - њиве, виногради. Пут за Присјан. 
Прогόн - њиве. Пут за пролаз стоке.  
Пут за Вирове - пут. Према Божурату.  
Пут за Присјáн прéко Рýдину - пут.  
Пут за Ћéлташ - пут. (Пут за Ћéлташ је бил глáван за 

Пирот, прéко Бéлине воденице). 
Пут крз Градиште за Присјáн - пут. (Пут иде крз 

Градиште, а вьрат όкамо Калé).  
Пут прéко Рýдину- пут. Иде према Пироту преко Рýдине и 

пролази поред Бéлине воденице и Светог Илије. 
Пьсјачко манастириште - шума.  
Пьсјачћи пут - шума. Пут према Пасјачу.  
Пьси печ - стена, пећина.  
Пьсјачћи рид - коса, шума, честар, пашњак.  
Равниште-њиве, баште. Њиве испод села.  
Раздόлци (прéма Пáдиње) - шума. Спајају се две долине.  
Рáине ливáде / Рáјне ливáде / Трс - извор, млака, ливаде, 

њиве. Извор Лићиница.  
Рáјкова појáта и воденица (у Бездьн) - њиве, ливаде.  
Рáјково огледáло / Рáјково калé (БЧ, Рас) - голет, пашњак, 

њиве, виногради. Рајко оградио више од 2 ха, са женом заједно, 
високим каменим зидом и претворио рудину у ораницу.  

Рáјне ливáде, в. Рáине ливáде.  
            Раскрсје - њиве, воћњаци. Раскршће у селу.  
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Рáсце (При, Рас) - камењар. Поред старог пута, тамо био 
хан.  

Редáци (Рас, БЧ) - шума.  
Рид - њиве.  
Ридáци - коса, пашњак, голет.  
Рόвиње - њиве.  
Ромýновица (поред Ћéлташ) - њиве. 
Рόпот (При, СГл, Пс, Рас)- ливаде, шума, јак извор. 

Трагови села које је напуштено око 1840, и остаци богомоље. 
(Гόре држý Динчини. Рόпотово је подéлено на чéтри сéла. Има 
Пéјчино воденичиште у Рόпотово, а билá је там и Тόмичина 
воденица. Војислав Костић, 1936).  

Рόпотска рекá - поток. Тече из Ропотова и улива се код 
Бивољака у Присјанску реку. (Динчини пόред Рόпотску рéку 
држý). 

Росýља-њиве.  
Рýдина -пашњак.  
Светенá водá-извор. (Лековита водá, там лéче όчи. Никад 

не пресьне, а сасвим мáло извира. Понира. Има там корита). 
Светенá дрвја (у Мéру)- извор. Записи и слаб извор којим 

се лече болесне очи. (Има цéрови. Од њи је једнό дрво млόго 
големό. Има όброк, излáзи се двајесдрýгог мáја, Св. Никола 
летњи).  

Свинсћи клáденци (у Кόзју печ) - извор у пећини. (У 
Држину улéзне спрáсна свињá у пéћину и опрáси се у њу. И све 
ишлá ýзбрдо. И на средину скамéњени ньчви, женá месила. И кад 
дόјде до Кόзју печ , пробије стéну и излéзне с прáсци. Има рýпа 
изнад. Причáл ми је Рáјко Кόстић Велићин. Михаило Петровић, 
1933. Улéзла свињá у туј пéћину с дéвет прашчина и излéзла у 
Држину. Војислав Костић, 1936, Рас).  

Селимова падина - њиве.  
Селимовица - њиве.  
Сéлиште- извор, пашњак. (Орлόвац, Сéлиште,три хрáста 

има;  там је билό првобитно сéлиште расничко. Тýрци наиђу и 
они побéгну у Бивољак). 

Сéлсће градине - баште.  
Сéлсће ливáде - њиве, ливаде, баште. Воденица.  
Симόнов бунáр - њиве.  
Синоглáвсћи пут - пут. Пут ка Сињој Глави.  
Сливник - воћњаци. Шљивар.  
Средорéк - њиве.  
Стáјчов гáбар-шума, њиве.  
Стáнков дол - долина, шума. Пут за Голу рудину.  
Станόино - ливаде, воћњаци.  
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Стáра лозјá - виногради. Крст. (Крс там, има орéси).  
Стόјчове њиве - шума. Воденице.  
Стόћина воденица - јаз и воденица Стоћиних.  
Стόћина падина (до селό) - виногради, воћњаци, ливаде, 

њиве.  
Стрáнков дол- виногради.  
Стрáње под Божурáто-падина, камењар, голет, честар.  
Стрáње према Кόстур - извор, голет, шума. (Од Светенá 

дрвја до кόстурску меџý).  
Стрáшни брег (код млекáру)- део села.  
Суруџијине ливáде - ливаде. Својина Суруџијиних, 

досељених из Присјана. 
Тόлчина воденица - ливада, пашњак, честар. (Воденичиште 

у Рόпотову).  
Топилишта испод Ћéлтеш - вирови. Место где се на 

Ћелтешу кисели конопља у вировима.  
Топилишта у селό - спруд. У вировима реке се киселила 

конопља.  
Три-круше / Прогόн - њиве.  
Трјакόва лозјá - виногради. Својина Трјакових.  
Трјакόва појáта / Трјáчће појáте-  ливаде, пашњак. 

(Мијáлко и Јанáчко, кáда су били у зáједницу, имáли су 200 овце, 
па кад се поделили, свáкому се пáдле по сто. Најден Јанаћковић, 
1924) 

Трс / Рáине ливáде - ливаде. Трстика.  
Тршáк (у Божурáто)  - голет, пашњак, честар, њиве. 

Напуштене њиве на крчевини.   
Тупанáр- стена, шума. Лево од Бивољака.  
Тутунџика- њиве, ливаде.  (У расничко је).  
Тутуњáрник / Сметењáк - њиве. Раскрсница путева за 

Падину и Костур. У малом простору у селу брестови и велика 
рупа поред њих. (Усрéд селό брéстови и рýпа големá. Там децá и 
жéне не смéју да прόјду од сόтоње).  

Ћéлташ  - брдо, стена, голет, њиве.  
Ћитеста бýка - шума. Једино место у атару где расте 

буква.  
Утрине - пашњак. Сеоски пашњак.  
Цáреви клáденци (Пс, Рас) - голет. Нема извора, безводно.   
Цéнин крс - њиве. Оброк и запис.  
Цéнин мáјдан - место где се копа црвена земља. 
Церéвка - река. Име Расничке реке када набуја и почне да 

плави. (Дόјде Церéвка и све однесé).  
Церика - њиве. Запуштене њиве на крчевини.  
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Церόва главá- шума, ливаде, њиве. Запуштене њиве на 
крчевини. Појате.  

Циганска падина - пашњак. Од гробља до Мртвила.  
Цόнћине ливáде  (у Васуљицу) - шума, ливаде, њиве.    
Црвéна лόка (Пс, Рас)-шума, пашњак. Мала површина. 

Биле бачије, које су користиле воду у Селишту.  
Црéнац - коса, њиве, виногради. Уздигнуто место близу 

сеоског пута.  
Чемерика (БЧ, Рас) - пашњак, шума. Према Костуру.  
Чéрћина падина -шума, ливаде. Запуштене ливаде 

Миљћичових.  
Чивличко - њиве.  
Чивличћи пут- пут. Према Барје Чифлику.  
Чýка (на Божурáто) - стена, голет, пашњак, честар. 

Сеоска имовина.  
Џýрина воденица - воденица и водојажа. Својина Џуриних.  
Џýрина лозјá - виногради.  
Џýрина падина - њиве, извор. (Испод Меанџику, али 

далéко. Там излáзи водá из земљáну цев).   
Џýрине ливáде - ливаде.  
Шиљав кáмик - камен на раскрсници путева  за Сињу 

Главу, Пасјач и Падиње. Више се не види, пао у рупу испод пута.  
Шиндарица - шума. 
Шиндарова воденица - водојажа и воденица. Својина 

Шиндарових.  
Ширόка падина- пашњак, голет.  
Ширόћи рид - пашњак, голет.  
Шόпа (Рас) - извор, пашњак, баште, ливаде.Три извора.  
Шýмје (у Рόпотово) - шума.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Божидар Нешић, 1912. 2. Велко Табак , 

1913.  3. Љубисав Стојановић, 1921. 4. Најден Јанаћковић, 1924. 
5. Сретен Видановић, 1927. 6. Михаило Петровић, 1933. 7. 
Драгољуб Величковић, 1935. 8. Ружица Петровић, 1936. 9. 
Војислав Костић, 1936. 10. Предраг Станковић, 1939. 11. Звонко 
Видановић, 1948. 
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СИЊА ГЛАВА  (Синý Главá / рет. Синό-Главá /Сињό-

Главá, нов. Сиња Глáва) 
 
Село се налази испод Сињоглавског врха, 9 км од Раснице 

и16 км јужно од Пирота. Једна од легенди каже да је Сиња Глава 
била у Сéлишту, близу Бéле вόде и према Столу, а село се звало 
Сврачéво (Текá сам чул од Јéвру Кáрчу. Спира Манић, 1951), а 
према другој, коју подупиру остаци, село је било у Сéлишту, где 
се налазе гробље, крстови и разни предмети, и на једном крсту 
пише презиме Костић (Борисав Тошић, 1942). А да је Турчин 
изабрао место за садашње село због тога што су му ту лубенице 
давале одличан род. Много старија легенда каже: У Сéлиште су 
живéли два брáта, Гáга и Вáва, па се Гáга из Сéлиште досéли 
овáм и од њéга пόчне селό Гагаљéво, а Вáва се одсéли у Вавý и од 
њéга пόчне селό Ваваљéво. Дукомир Анђелковић, 1950. Садашње 
име села изводи се према изгледу Чýке, која надвисује село и која 
се види са пиротске стране као глава утонула у плавичасто-сиву 
измаглицу.  

У селу нема извора. Доведена је вода од Беле воде 1927. 
године до чесме у селу. Заселак Лукá користи воду са извора у 
Раздόлци, а Маринкови воду са свог бунара. Воденице: 
Гмитровска воденица испод Драгутина Гмитровскога, која ради 
само када се топи снег и пада јака киша.  

Село је имало око 2-3000 оваца и око 1000 коза. Свако 
домаћинство је имало најмање 50 оваца у стаду, а било их је и 
неколико са преко 100 оваца. Имало је и бачије и производио се 
сир. Свако домаћинство је имало бар по једнога коња за јахање, 
пренос терета и за вршидбу, и по пар волова за вучу и орање, а 
ретка су била домаћинства која чувају по 3-4 говечета. 
Сињоглавски кромпир је тражен у читавом крају. Новац је 
притицао од сира, јагњади, јаради, кромпира, огревног и 
материјалног дрвета, али није било довољно средстава па је 
постојало неколико група грађевинара који су радили по околним 
и даљим селима. Село је имало и чувену музичку групу која је 
свирала по лужничким и пиротским селима. Само 5-6 
домаћинстава није куповало пшеницу и хлеб. Село има једну 
воденицу на излазу према Расници, две у Карпýзу и једну у 
Бόлној шόпи, али оне нису редовно радиле, па су најчешће млели 
у Љуберађи. У самом селу је Гмитровска воденица. Бачије су 
биле у Прýтском риду и Гόрњем гáврану, а појате у Бéлој вόди, 
Чýки, Пољáни, Гарини, Рýдини. Сви су имали по једну до две 
појате, а неки и три. Црепане биле у Кутраљéвици, Пештерици и 
Дόлњем гáврану, Прýцком риду. (Спира Манић, 1951).  
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Парохија цркве у Драгинцу, касније и у Расници. Село има 
школу и продавницу. Некада је Сиња Глава припадала општини 
Стол, а Пасјач Пироту.  

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 537 
становника, 1991. године у 56 домаћинстава живело је 189 
становника, а 2002. године у 47 домаћинстава живело је 138 
становника. Године 1960-70 било 75 домова. Женидбе и удадбе: 
Куса Врана, Церевдел, Стол, Вава, Пасјач, Кијевац, Раљин.  

ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. Селό (Маринковци, Ћешýринци, 
Гмитровци, Божиловци и Тричковци) и Лукá (оближњи заселак, 3 
куће). 2. Селό / Срéдња рекá (Ћéшуринска, Гмитровска, 
Мáјсторовска, Ћерéзовска, Тричковска малá), Лукарци и 
Чукарци. Светомир Спасић, 1927. 3. Селό дéлимо на Одовýд-
стрáнци (Сéверна и западна странá, кудé је продáвница) и на 
Одонýд-стрáнци (Прéко пόток у селό, источна и јýжна странá). 
4. Од селό су одвόјени Лукарци, Цόћинци и Чукарци. Лукарци 
пόсле из селό отишли.  

ЕТНИЦИ: м. Синоглáвац - Синоглáвци; ж. Синоглáвка - 
Синоглáвће; с. Синоглáвче - Синоглáвчета.  

КТЕТИЦИ: синоглáвсћи, ка, ко.    
РОДОВИ: Абáзови, од Маринковци, по Турчину Абазу из 

расељеног села Ропотова (Пејчиндан); Божиловци, одсељени 
(Гмитровдан; Св. Ранђел); Виденовци, одавно се одселили 
(Пејчиндан); Гмитровци, од њих су Ђинини (Св. Јован); 
Гмитровци (Гмитровдан; Ранџеловдьн) (Св. Јован; Св. Никола); 
Дрњини, од Ћешýринаца (Св. Никола); Ђéлини, од Ћешýринаца 
(Св. Ранђел); Ђинини, од Гмитроваца (Св. Јован); Јόтинци (Св. 
Ранђел); Кáрчини / ци (Св. Јован); Кљасáрци, в. Чукарци; 
Кýшинци, прарод, име по кусом говечету (Св. Ранђел); 
Мáјсторовци (Српча - Пéјчиндан; Јоца - Св. Ранђел); Мањόсинци, 
од њих Лукарци (Пејчиндан); Маринковци, од њих Абáзови (Св. 
Никола; Пејчиндан; Звонко - Св. Ђорђе); Нόвковци, досељени пре 
200 година из Грнчара или Љуберађе (са су три кýће) (Св. 
Ранђел); Пόтини, род са Божиловцима (Гмитровдан); Сéвини, од 
Мањосинаца  (Пејчиндан); Спáсови, од Ћешýринци (Св. Никола); 
Тричковци (Св. Тодор); Ћерéзовци / Ћирéзовци (Св. Ранђел); 
Ћéшуринци, од њих Спáсови (Св. Никола, стара слава;  Св. 
Ранђел); Цόћинци, (Живéли прво одвόјено од селό, уз Врљáк), 
(Пејчиндан); Чельковци, део Ћерезоваца (Св. Ранђел); Чукарци / 
Чукарéвци / пеј. Кљасарци, од Гмитровци (Гмитровдан); Џýнини 
(Св. Ђорђе; Св. Јован). 

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Пресвета. Литијска 
слава: Пресвета.  
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КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Црквиште на Крс / 
Ђýрђевдансћи крс у селό: оброк Ђурђевдан и камена седишта 
поред њега. (Там изнόсимо на Ђýрђевдан и Петкόвицу). 2. Крс до 
Мáјсторовци: оброк Пресветине покладе. 3. Кутраљéвица: оброк 
Спасовдан и запис (буква).  4. Росýља: врло стар оброк Свети 
Никола и запис (огромна буква). 5. Гарина: запис (крушка, пала и 
већ иструлела). 6. Гόрњи гáвран: запис (крушка). Има четири 
крста у атару. (У Стáро грόбље има јéдан врло стар и вéлики 
крст). ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Светá водá у Пољáну: извор лековите 
воде испод Чуке према Столу.  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: Крс до Мáјсторовци (оброк Пресвета) 
- низ ливáде - Голешин - Челинска чýка - Росýља (оброк и запис 
буква) - Кутрељéвица (оброк и запис буква) - Гáрван (запис 
крýшка) - Гарина (запис крушка)- Крс Ђýрђевдан у селό - Крс до 
Мáјсторовци.  

Знају да су некада биле и литије, али не знају шта је 
поворка обилазила. 

НЕЧИСТА МЕСТА:  1. Дýвка над Спáсови: (Женá у белό 
излáзи; пόток и пут там иде. Ана Ранчић, 1955). 2. Рόпотово: 
(Сόтоње излáзе).  

  
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Ајдýчћи клáденац / Меџá (Б-Ки, СГл) -  извор, шума. 

Вирови, појило. 
Арнавýтовица - шума, ливаде.  
Баба-Рáдин вртоп - шума, њиве. Према Присјану.  
Баба-Рáдин клáденац (прéма Присјáн) - извор. (Испод 

грόбље у мањόсинско, и текá доόди да је њино). 
Бáјино / Бáјно - извор, брдо, шума, пашњак, ливаде, њиве. 

Појате. (На Бáјино има шáнци).  
Бáнска рекá - поток, шума, ливаде. Чине је потоци из 

Тýмбе и Гáбровнице. 
Бачијиште (на Гáрван)/ Тýрско бачијиште - голет, 

пашњак. Била бачија.  
Бежáнсћи рид - извор, ливаде, њиве.   
Бéла водá - извор. Пут. Чесма, појило. Прикључен сеоски 

водовод.  
Бéли пут - шума, ливаде, њиве. Пут (Бéли пут од Росýљу 

прéма Бéлу вόду; он састáвља Вавсћи пут код Росýљу с Бéлу вόду 
под Чýку).   

Бојаџиска росýља - ливаде, њиве. (Кýпено од Пьсјачање и 
сада је у синоглáвсћи áтар). 

Бόлна шόпа / Бόлна шόпка - извор, шума. (Бόлна шόпка је 
у Стόлску ливáду; и там има Стόлска ливáда).  
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Бунáр у Маринковци - бунар. У селу. 
Вавскá рекá (Б-Вв) - река.  (У Вавскý рéку бил рýдник, 

сребрό се вадило; сјаји се земљá, льшти се. Спира Манић, 1951).  
Васуљица - шума, ливаде. Пут.  
Врла дрáка (При, СГл) - падина, шума. Врло стрма падина 

под грабом и цером. 
Врла странá - шума. На падини. 
Врљáк - вододерина, шума. (Цόћини су живили одвόјено од 

селό, уз Врљáк).  
Гáбровица - извор, поток, шума, ливаде. Висока букова 

шума, али и граб.  
Гáрван - пашњак, њиве. Чине га Гόрњи гáрван и Дόлњи 

гáрван. Била бачија.  
Гарина - брдо (925), пашњак, ливаде. (Абáзови су на 

Гарину). 
Голéма ливáда - извор, ливаде.  
Голéма рéка - река. (Течé кроз селό; сáстају се две рéке 

код чéсме).  
Голéми сип - камењар, честар. Сип испод венца.  
Голéмо бýчје - шума.  
Голешин - зараван, камењар, пашњак, ливаде. Близу села.  
Горéвина - ливаде, њиве. Гаји се кромпир.  
Гόрњи гáвран - њиве. Био сабирни центар за млеко.    
Градине у селό - баште. У селу. 
Граџéво (СГл, Пс) - брдо, пашњак, шума, њиве. Мало брдо. 

(Од Бéлу вόду надόле све до Тýрско бачијиште).  
Грмáк - шума, пашњак, ливаде.  
Гýвно (на Пéшини) - ливаде. Појате, гумно.  
Дебéла бýка - вртача, честар, пашњак. Има више вртача 

под грабовом шумом. Нема букава.  
Дéвина бáра (Пс, СГл) - вртача, извор, поток, пашњак. 

Више вртача. Поток од извора понире после пет до шест метара. 
(Вртопи су тáмо и ýбаво зéље растé). 

Долина - ливаде.  
Дόлњи гáвран - њиве.  
Дрéње - шума.  
Дýвће / Дýвка - стена, пећина. (Пéћина у селό, улáзи у 

Никόлин рид. Свињá улéзла с прашчина и избацила у водá у 
Расницу).  

Дýшћиница - шума, ливаде, њиве. Појате. Према Расници.  
Зáбел - извор, шума, ливаде, њиве. Одличан извор и 

букова шума.  
Зáрудин / У-рудин - пашњак, њиве.  
Здрáва чýка - брдо, пашњак, шума. Расте здравац.  
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Здрáвчи вьр (СГл, При) - брдо, шума. (Нéма здрáвац, а 
сáмо љиљак има).  

Зелéноша - шума, ливаде, њиве. (Зелéноша и Бáјино, једнό 
до дрýго).  

Ивáнова ливáда, в. Стόлска ливáда прéма Стол. 
Извор у Пештерицу - извор.  
Зьл кáмик - шума, њиве. 
Јáзбиње (СГл, При) - стена, пећина. Пећине и рупе у 

којима живе јазавци. 
Каменити вртоп - шума, њиве.  
Каравáнсћи пут / Карвáнсћи пут - пут. Иде из правца 

Љуберађе, па преко Бабушнице, Ваве, Бéле вόде, Карпýза, 
Беровице, према Сукову и Бéлом пόљу. 

Карпýз (Км, СГл) - извор, поток, шума, ливаде, пашњак, 
баште. Има више извора. Воденице. Баште Јотиних и Пешиних. 
(Карпýз бил попόво имáње, а поп бил Грк, па га поделил на сви 
кадá је отишьл, па сви Синоглáвци имају там по парчé ливáду или 
шýму).  

Клáденац у Голéму ливáду - извор.  
Клисýра - ливаде, њиве. Теснац. 
Клисýрица - шума, њиве. Према Церевделу. 
Козáрница - шума, њиве.   
Козáрничћи рид - коса, шума, ливаде. (Там трепетлика 

растé).  
Конόвртоп (прéма Вавý) - вртача, шума, пашњак, ливаде, 

њиве.  Држали коње.  
Крњи рид -  коса, извор, ливаде, њиве. Кратка коса између 

два потока. Био заселак. Појате.  
Крс у Бéлу вόду - оброк. 
Крýшје - њиве.            
Кутраљéвица - зараван, извор, пашњак, шума, ливаде, 

њиве, баште. Оброк Спасовдан.  Развође између слива Нишаве и 
Лужнице.  

Лескόва глáва - брдо, шума, пашњак, ливаде, њиве. 
Ливáдсћи рид (СГл, Б-Вв) - шума, пашњак, њиве. Засађен 

бор.  
Лόква - зараван, извор, бара, шума, пашњак, ливаде, њиве. 

Извор је слаб, али сталан. Најдебље букве. 
Лукá - голет, пашњак, баште, њиве, воћњаци. Заселак. 
Љиљаково брáниште - шума. (Ситна шýма и љиљак). 
Мáла чýка - чука, ливаде. У подножју Чýке. Између Чýке и 

Мáле чýке има мала падина под њивама.   
Мáли сип - камењар, шума, ливаде. Сип испод венца.  
Мáното орница - пашњак. Била бачија.  
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Мáчћин гроб / Мáчји гроб (над Градине) - пашњак, голет. 
Прогон за стоку. Тамо се налазе врло старе крушка и буква.  

Мéрдина долина (прéма Вавý) - долина, шума, њиве. (У 
склόпу је с Ливáдсћи рид. Нéје долина, áли има долина до њу).  

Мирόсана бýка - шума, ливаде. Некада био запис (буква).  
Мртвина - шума.  
Мртвица - шума, ливаде, њиве. Гробље.  
Никόлин рид - коса, ливаде, воћњаци. Појате и гумна 

Тричкових, Ћешýринаца и Мањόсинаца. (Растý млόго сливе 
самоници).   

Орлόв клáденац - извор. Сталан извор врло питке воде.  
Острика - шума, ливаде.  
Падина - падина, ливаде. 
Паýнова шόпка (у Бáнску рéку) - извор.  
Пéтрова њива - њиве. Около је шума.  
Пештерица - извор, поток, њиве, ливаде. Нема камена ни 

пећина. Прави се цигла.  
Плáдниште - место пландовања стоке испод села код 

Гмитровске воденице.  
Планиница - шума, ливаде.  
Под Бéли пут / Пόдбели пут - пут. (Имам њиву под Бéли 

пут. Иде од Врљáк до Цόћини). 
Под чýка - њиве.  
Пόјиште - извор.  
Пољáна - извор, шума, ливаде, њиве. (Там има шόпка, 

тόчимо вόду).  
Попόв рид (При, Км, СГл) - врх, шума, ливаде. Према 

власнику попу Момчилу из Камика.  
Попόва падина (При, СГл) - падина, ливаде, шума. Изнад 

ње је Здрáвчи вьр. За њу се тукли Присјанци и Синоглавци 1940. 
године и погине један Присјанац.  

Прибόј - падина, шума, пашњак, њиве. Осредњи нагиб, 
плитко земљиште испод села.   

Прόпас у Сарльк - бездан. По легенди, у тај бездан бацили 
убијеног Турчина.  

Прýтсћи рид - пашњак.     
Равниште - висораван, вртача, пашњак. Има више вртача.  
Радивојина рéка - поток, шума, ливаде. 
Радόјкове ливáде - поток, ливаде. Протиче поток са Лόкве.  
Раздόлци - извор, долина, шума, њиве. Рачва се долина.  

(Извор за Лукý из Раздόлци. Там живи метиљ, όпасно за стόку). 
Разлýк - зараван, развође, ливаде, њиве. Падавине отичу у 

два правца и потока. Појате на широкој заравни.  
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Рáлчина падина / Рáлћина падина - шума, пашњаци, њиве, 
ливаде, воћњаци. Појате. (Абáзово изнад Лукý. Там живил Тόдор 
Абáз, имáл кýћу, па се одселил у алéксиначко селό Рýтевац). 

Раскрсје (у селό)- раскрсница путева. Одваја се пут за 
Присјан.  

Распýће - зараван, вододерина, голет, њиве. Раскрсница. 
Рађа се добар кромпир.  

Рејáнова долина - шума. 
Рид - зараван. Усред села, сабориште, место за игру.   
Рόпот / Рόпотово (СГл, Пс, Рас, При) - врело, шума, 

њиве. (Билé нéколко тýрсће кýће, и Тýрчин Абáз. Пόсле подéлено 
на чéтри сéла. А нáше прво билό сéлско, па га поделили једнáко, 
низ-главé).  

Рόпотсћи вьр - врх.  
Рόпотсћи пόток (СГл, Рас, Пс) - поток.  
Росýља кьмто Бáнску рéку - шума, ливаде, њиве.  
Росýља кьмто Вавý - ливаде, њиве. (И у једнý и у дрýгу 

Росýљу има млόго големá росá).  
Рýдина - пашњак, њиве, ливаде.  
Рџáвица (СГл, Б-Сл) -  извор, млака, ливаде. Неколико 

извора. Било старо гробље.  
Сарльк, в. Серльк.  
Светенá водá у Пољáну (прéма Стол) - извор, голет, њиве. 

Извор лековите воде испод Чýке према Стόлу. Расте папрат.  
Сéлиште - извор, ливаде, њиве. Појате. Тамо настало село, 

а гробље било у Рџавици. (Сви Синоглавци имају тамо по малу 
парцелу земље, а ја памтим рушевине некадашњих кућа, посебно 
рушевине куће Јотиних. Дукомир Анђелковић, 1950).  

Серльк / Сарльк - коса, камењар, вртача, честар. Висока 
стена са које се види читава околина и прати кретање стоке.  

Сип - узвишење, камењар, пашњак, честар. Расту граб и 
јоргован. (Има Мáли сип и Голéми сип).  

Слáмњак - њиве, шума. Висока шума. (Билό сéлско, па га 
поделили. Там су билá стáра лозјá).   

Слáмњак  / Слáмје - шума, њиве. Близу Гýвништа.  
Слáтина - вртача, шума, пашњак, ливаде, њиве. 
Срéдња рéка - поток. Тече кроз село. А тако се зове и 

највећи део села.  
Стόлска ливáда до Бόлну шόпу - ливаде, пашњак.  
Стόлска ливáда / Ивáнова ливáда (прéма Стол) - ливаде.  
Стόлсћи рид - коса.     Припада Сињој Глави.  
Стрáње - падина, честар. 
Студенá шόпка у Бáнску рéку - извор.  
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Сýво врелό (у Рόпотово) - врело, шума. Извире само у 
пролеће, када баца воду 5-6 м. (Има пόдземно јéзеро, па там 
клизи и тόне земљá). 

Топилиште (у Челин) - локве. Мочи се конопља.  
Топлик - извор, поток. (Из Бόлну шόпу течé, никад не 

пресýшује и улива се у Карпýз. Лéти лáдна водá, а зими је тόпла, 
високό испарáва). 

Точила / Точилиште - пашњак, њиве, ливаде. Камен за 
тоцила.  

Тýмба - извор, поток који се улива у Банску реку. 
Тýрско бачијиште (испод Бéлу вόду), в. Бачијиште.  
Тьвно бýчје - шума.  
Ћеремиџиница - пашњак. Добра иловача за израду цигала.  
Ћиселица (Б-Ст, СГл) - шума, пашњак, ливаде.  
Црнáти клáденац (прéма Кијевац) - извор, шума, њиве.  
Челéнска чýка / Челинска чýка - узвишење, долина. Гаје се 

пчеле.  
Челин - извор, бездан, поток, њиве, баште, воћњаци. (Има 

мéсто Челин, а пόсебно је Челинска чýка. Тáмо смо ми Чукарци, 
малá. Верка Манић, 1938). 

Челин пόток - поток. Отиче са извора у Челину. 
Челинска чýка - чука, њиве.  
Чýка - највиши врх (1125 м), пашњак, шума, ливаде. Чука 

је изнад Бéле вόде и око ње извиру 32 извора.  
Чукáр / Здрáва чýка - брдо, шума, честар. Мало шиљасто 

брдо под шипрагом.  
Шевáр - млака. Расте шевар.  
Шиљегáрник - пашњак, голет.  
Ширόћи вртоп - ливаде.  
Шόпа / Шόпка (у Карпýз) - извор. Овчари наместе шопку 

да могу да пију вόду.   
Шýмје - шума, њиве.  
  
КАЗИВАЧИ: 1. Светомир Спасић, 1927. 2. Вукашин 

Тодоровић, 1931. 3. Нада Митић, 1932. 4. Милка Станковић, 1932. 
5. Верка Манић, 1938. 6. Спира Манић, 1951. 7. Борисав Тошић, 
1942. 8. Верица Јовановић, 1943. 9. Зарије Тричковић, 1947. 10. 
Дукомир Анђелковић, 1950. 11. Александар Јовановић, 1963. 12. 
Горан Тодоровић, 1967. 
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ЦЕРЕВДЕЛ  (Церéвдел) 

 
Село се налази у подножју Влашке планине на 21 км јужно 

од Пирота, и до Камика је повезано асфалтним путем, а од 
Камика до села је још 9 км лошег планинског пута. Налази се на 
близу 1000 м надморске висине, изразито је планинско и има 
живописну околину. Село је најпре имало три, а затим шест кућа 
и било на Мáрковом листу, уз саму атарску границу са Кусом 
Враном, па се због ветра најпре спустило мало ниже, у Сéлиште, 
а касније преселило на садашње место. Нема легенди о имену 
села, а у атару нигде не расте цер, па је могуће да су први 
досељеници донели име свог претходног села које је било на 
нижој надморској висини. Међу досељеницима, према 
породичном предању, неки су са Косова, а неки из Знепоља. 

Читав атар је од планинских врхова, чука, заравни, падина 
и долина, и свуда су присутне шуме, ливаде, пашњаци, извори 
(Под свáку бýку водá извира), али има и стена, вртача и голети. 
Има доста ораница врло погодних за стрна жита, поготово за раж 
и овас, тако да једна четвртина домаћинстава покрива своје 
потребе у хлебном житу. Врло су повољни услови за ситно 
сточарство, јер има пространих пашњака и ливада, ма да на 
неравном и не много плодном тлу. Неколико домаћинстава има 
стада од око 100, а њих још 4-5 преко 60 оваца. Пре једног века 
било је и већих стада коза. Коњи, основно транспортно средство 
до Пирота, Бабушнице и околних села, преносе кромпир и угаљ 
до места продаје, а доносе намирнице и обављају вршидбу, па их 
свако домаћинство има по неколико. Живи се претежно од ситног 
сточарства, односно од продаје сира, јагњади и оваца, и од 
продаје кромпира и дрвеног угља. Неки сточари чувају и већи 
број говеда, користећи повољне услове за испашу, и зарађују на 
њима. Одличан церевски кромпир замењују у равничарским 
селима за кукуруз. Дрвени угаљ праве готово сви у селу и продају 
га ковачима у Пироту и околини. Највише се рађају шљиве и 
крушке, али има и јабука, а обиље извора омогућава гајење 
поврћа за своје потребе, тако да  покривају своје потребе у воћу и 
поврћу. Беспуће и удаљеност од тржишта спречавају их да 
продају огревно и материјално дрво. Воденице  на Церевској 
реци, њих шест (Славкова, Тодорова, Радивојина, Јосина, 
Витомирова и Знеполска) , покривају потребе у мељави, осим у 
току лета.  

СТАНОВНИШТВО: Године 1948. село је имало 314 
становника у четрдесетак домова, а 2002. године 30 становника у 
17 домова.  
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 Женидбе и удадбе: Куса Врана, Трнски Одоровци, Сиња 
Глава, Беровица, Стол, Дучевац, Кијевац, а одавно је било доста 
невеста из Нашушковице.   

ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. Селό: Гόрња малá (Знепόлци и 
Токýњинци) и Дόлња малá. 2. заселак  Кýкла (Дόлња малá је пила 
вόду од Клáденац испод Џáлини).  

ЕТНИЦИ: м Церéвац - Церéвци; ж Церéвка - Церéвће; с 
Церéвче - Церéвчета.  

КТЕТИЦИ:  церéвсћи, ска, ско.  
РОДОВИ: Барýтовци / Барýтови (Св. Никола); Величкови 

(Св. Никола); Дилимáнци, најбројнији у селу, имају домазетове из 
Стола, Раљина и Дучевца, (Свети Ранђел, а Јоса узео 
Гмитровдан како би могао на слави да дочекује родбину); 
Живковци, одселили се у Пирот (Ранџеловдан); Ѕукари (Св. 
Никола); Знепόлци, из трнских села (Гмитровдан слави Зора, а 
Петар Св. Ранђел); Кљáштинци / Кљáштини /Клáштини (Св. 
Ранђел); Кόстини, од Куклари, има одсељених у Држину и у 
Војводину) (Св. Никола); Куклари, живе у посебном засеоку 
Кýкла (Св. Никола); Мáнчини (Св. Никола); Сáндини, сродни са 
Ћулáвинцима (Св. Никола); Стојáновци, одселили се у Пирот; 
Пéтровци, има одсељених у Држину (Ранџеловдан); Тόдорови / 
Тόдоровци (Св. Ранђел); Токýњинци / Токýњини, већина се 
одселила у Војводину (Св. Антанас, мáјсторска слáва, Стáвра је 
бил мáјстор); Ћулáвинци (Св. Никола); Џáлини / Џáлине (Св. 
Ранђел).  

СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Св. Илија (2.8), а 
одавно био и Спасовдан. После 1945. године, под утицајем 
политичара, па доскора: Двадесетпети мај, Титов рођендан.   

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: 1. Крндáк: оброк Св. Илија, 
камена седишта. 2. Крс у грόбишта: оброк Св. Ђорђе: (За 
Ђурђевдан и Спасовдан), камена седишта поред њега. 3. 
Црквиште, изнад Крндáк у Црквéну шýму / Манастириште у 
Светенý вόду: Била мала камена зграда, па пала. (Црквéна шýма и 
у њу Црквéна водá, текá ју зовéјемо. У Црквиште билá згрáда од 
кáмик, пόсле пáдло. Мáлечко, пόголемо од бунáр, там копáли 
златáри. Там смо сéкли колáч на Рáспети пéтак, а ишли смо и на 
Свéти Илију и на Спáсовдан). 4. Сýва крýша: запис (крушка). 5. 
Просија: запис (крушка). 6. Росýља: запис (буква). 7. Рόвиње: 
запис (крушка). (Идемо на Спáсовдан). ЛЕКОВИТИ ИЗВОР: 
Светá водá код Св. Илију / Црквéна водá у Црквéну шýму: извор 
лековите воде. (Óчи су си мили тáмо).  

ЛИТИЈСКИ КРУГ: Донесу иконе и друге из Присјана, 
окруже оброк на гробљу три пута и крену кроз поље: Пόјиште  - 
уз Пролéтњак - Дльга њива - Сýва крýша (запис крушка) - 
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Просија (запис крушка)- на Росýљу (запис буква)- Крндáк (оброк 
Св. Илија, има камена седишта) - село. 

НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Ковачица, чешмá у селό: (Две жéне 
у белό, нόсе љýљће). 2. Кýкла: (Осотόњи човéка када излáзи из 
селό прéко Кýклу и не знáје кудé иде. Догόди се кадá пόјде нόчу с 
ћумýр или дрýго). 3. Сéкулица, Тόдорова воденица: (Нéшта 
излáзи). 4. Срéгњо бýчје: (Там нéшта осотόњи човéка и он 
залýта). 5. У Рéку: (Девόјћа у белό јашила белόга коњá, мýжје 
видéли нόчу). 6. Стáнци: (Кад иду позáрци, виде нéшта). 7. 
Стáнци у кáмичко: (Там мињýју нáши и виде какό код рýпу стоји 
вόјник као стражáр). 8. Пьси вьр: (У Пьси вьр, кáмичко, излáзи 
јáре. И човéк слéзне од коњá, мáми га, а онό му се чéпи, криви му 
се). 9. Испод Влáшку плáнину, на пут од Влáси: Светόмир 
Костић, мој баштá, двáјес и девéто гόдиште, вртáл се нόчу сам 
сас кόла и волόве, и нéгде прéко планинýту у Влáшко, чýје како му 
нéшта иде у сýсрет и кáже о-о, о-о! όче да му устýкне волόве. И 
какό колáта приόде пόблиза, глáс се удаљáва и όка све од 
пόдалеко и пόслабо, а нéма пут, све горá όколо, и не види се какво 
όка. Верица Ђорђевић, 1952.  

  
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Ајдýчћи вир (ЦД, Б-Ки) - извор, шума, ливаде. Више малих 

извора. (Тáмо имáло ајдýчка колиба изнад пут).   
Бандéриште (на Пролéтњак) - геодетски крст (бандéра) 
Бéле рόвине - извор, пашњак, њиве. Блага узбрдица. 

(Рáспадина, личéло на рόвину). 
Блáга крýша - шума, ливаде. 
Благýње / Благýња - шума. Расте храст благун.  
Брáниште - извор (2), поток (2), шума.  
Бýчје - шума, пашњак. (Рéтћи грмење, όмале бýће).  
Витлиште  - врх, ливаде, њиве. (Све се види до Кáмичку 

рéку).  
Власина / Власинсћи дел - шума, пашњак. (Близа до 

Вртáње).  
Власинска ивора ( у Власину и Вртáње ) - рупа на стени 

која задржава кишницу.  
Влáшка плáнина (Бер, ЦД, Д-КВ) - шума, пашњак.  
Водá у Крáјиште - извор. 
Водá у Стрáње - извор.  
Вргаивица / Вргивица (СГл, ЦД) - шума, ливаде.  
Врла падина (СГл, ЦД) - шума, ливаде.  
Вртáње - вртача, стена, пашњак. Више вртача.  
Вртибог (на меџý с кусуврáнско) (ЦД, Д-КВ) - стена, 

пашњак. Велика стена, иза које је раван пашњак. 
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Гаринско бýчје - шума, пашњак.  
Гариње - шума, пашњак, ливаде, њиве. Појате за овце и 

козе.  
Глаголија - извор, шума, вртача, њиве. Више вртача. (Под 

Влáшку плáнину је, до Крáгњу ливáду, и ветьрат какό дýва, онό 
кáко да нéкој там прича).  

Говедáрник (нá-планин) - место где пландују говеда на 
испаши.  

Голéма бýка - шума, пашњак. (Кукларскό мéсто).  
Голéме њиве - њиве.  
Голéми вьр - врх, пашњак, шума. Према Беровици.  
Голорéбра - зараван, ливаде, њиве.  
Горнόвсћи дел (Б-Ки, Д-КВ, ЦД) - коса, пашњак, шума, 

ливаде.  
Грáшиште - голет, пашњак, њиве. Песковито. Има и 

овећег камења. Костине појате.  
Две лόкве - ливаде.  Према Сињој Глави. 
Дебéли дел - коса, шума. Према Сињој Глави.  
Дебéли рид - шума.  
Дел - коса, шума. 
Дльга њива - њиве.  
Дльгошијино - вртача, пашњак, њиве. Има више вртача.  
Дльђи дел - шума, пашњаци, ливаде, њиве. Појате.  
Ђόргова лόква - извор, пашњак, шума. Појило. Према 

Беровици.  
Ђόргове ливáде (ЦД, Б-Ки, Км) - ливаде. 
Живков кáмик - стена. Са источне стране изнад Церевдела.   
Живков пут - пут. (Живков пут, лево: Пьси вьр - Бéровсћи 

ýши - Кáмичћи ýши - пут за Пирот). 
Зáједница - шума, ливаде.  
Зáнога прéма Кýсу Врáну - ливаде, шума.  
Зáнога прéма Синý Глáву (Км, ЦД) - шума, ливаде.  (Зáрог, 

мáлко прόмка, ливáда остáјено). 
Зимόвљак -  ливаде, њиве. (Дилимáнско имáње прéма 

Пролéтњак). 
Ивáк - млака, шума, вирови. Расте ива.  
Јагодáрсћи дел / Јагодáрци - шума, пашњак. Расту јагоде. 

Златари траже благ. (Мόже да се нáјде понéшто ý-земи).  
Јáсенов дел  - шума, пашњак, ливаде.  
Јáстребов дел - шума. Према Сињој Глави и Кијевцу.  
Капрýљ - пашњак, шума. (Билé там кόзе). (До Мáрков лис). 
Каравáнсћи пут - пут.  (Иде прéко Гáринско бýчје уз рид - 

Капрýљ - Раскрсје (Б-Ки, ЦД) - Бéла вόда (СГл) - и иде дáље).  
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Клáденац - извор. У селу испод Џáлиних. (Двáјес кýће су 
пиле вόду од њéга).  

Кљáштин кáмик  - стена. (Изнад Трн). 
Ковачица - извор. Чесма у селу.  
Компириште - њиве. 
Коњáрник (нá-планин) - место где бораве коњи на испаши.   
Кошáре - извор, ливаде, њиве. (Од Крндáк па прéма 

Ћијовьц).  
Крáгња ливáда - вртача, пашњак, њиве.  
Крáјиште - извор.  
Крáсин пут - пут. (Крáсин пут иде од Држину за Влáшку 

плáнину, прéма Вртибог. Крáсине појáте на Влáшку плáнину су 
билé држинсће. Момчило Живковић, 1940).  

Крндáк - брдо, оброк. Део села.  
Кршљáк - место пландовања стоке.  
Кýкла - стеновито брдашце, голет, пашњак. Заселак.  
Кýси дел - коса, шума, ливаде, њиве. Кратка коса.  
Лόква - извор, шума, њиве, ливаде. Дилиманске појате. 

Према Сињој Глави.  
Мáрков лис (до Сéлиште) - њиве, ливаде. (Прво там билό 

селόто, али вéтар млόго бије и водá нéма дόвољно, па побéгну из 
Сéлиште нáши и дόјду кудé је са селόто. Момчило Живковић, 
1940). 

Манастириште (у Светенý вόду) - остаци импровизоване 
богомоље на којој се обавља обред на Велики петак.  

Мáрино ижиште (под Мόмчилову појáту) -  ливаде, шума.  
Миљћино ижиште - голет, песковито, пашњак. (Голό, 

песковито, тáласасто и упира у пόток који течé од Кошáре).  
Морýзиште - њиве. Појате. (Између Кýклу и Витлиште. 

Там су Ђýрине појáте).  
Мртвина (Д-КВ, ЦД) - извор (2), честар, пашњак, голет.  
Низи Стáнци - пут.  
Ниспоткрс - пут. 
Огорéлка - извор, шума, ливаде. (До Кошáре).  
Огýнци / Огýмци - извор, ливаде, њиве. Калдрмисани пут. 

(Оглýмено билό, трéбе).  
Нá-планин - пашњак, шума.  
Папратиње - шума, ливаде. Расте папрат.  
Пéши-рид - коса, шума, ливаде. 
Под крс - извор, њиве. 
Под кýкла - извор, њиве, баште. Два извора.  
Позáрсћи пут - пут. Рачва се према Беровици на један крак 

који иде ка Власима, а други ка Беровици, и даље ка Држини и 
Пироту.  



Микротопонимија                                                333 
 

Појиште - ливаде. Појило. 
Прáшиште - голет, камењар. (До Грáшиште).  
Прéко Бéле рόвине - пут.  
Прéко Сéкулицу - пут. Према Камику и Пироту. 
Прéмлазиште - вртача, увала, пашњак, шума, њиве. Место 

где се музле овце. (Óкол свáку вртáњу има шýма).  
Прéслап - ливаде. До Селишта.  
Пролéтњак - њиве. Дилиманске појате. (Има два грόба 

испод појáту на Јόсу Дилимáнца у Пролéтњак. Од чýму умрéли, 
али не знам који су и нéје обелéжено да су грόбови. Коса Спасић, 
1921). 

Просија - њиве.  
Пьси вьр (Км, Бер, ЦД) - врх, брдо, камењар, шума. 
Рáвни дел - шума, ливаде, њиве. Појате.   
Равниште - извор, њиве, баште.  
Раздόлци - извор. 
Раскрсје (у Рáвни дел) -  раскрсница више путева (за 

Кијевац, за Стол, за Сињу Главу, за Камик). 
Рекá - река, шума, ливаде, њиве, баште. Воденице. Појате.  
Ржиште - њиве. 
Рид - коса, голет, пашњак.  
Рόвиње - њиве. Знепољске појате.   
Росýља - шума, ливаде, њиве. 
Росýљсће падине (прéма Ћијовьц) - голет, ливаде, њиве.   
Светенá водá (код Св. Илију), в. Црквéна водá.   
Свéти Илија - стена, пашњак. Стена изнад Црквене шуме, 

а иза ње пашњак. (Кадá чýвамо стόку, укáчимо се гόре па 
појéмо).  

Свињáрник (нá-планин) - пашњак. Боравиште свиња на 
испаши. (Коњáрник, Свињáрник и Говедáрник су једно-дό-друго 
нá-планин, и сва стόка пије вόду из Ђόргову лόкву).  

Сéкулица - извор, њиве.    
Сéлиште - њиве, ливаде. Тамо је најпре било село, испод 

Преслапа.   
Синоглáвсћи приток у Кáмичку рéку - поток. (Иде од 

Ђόргове ливáде  и Ћијовсћи стáнци. Тáмо се нáјвише збира водá, 
притόци).  

Слáмњак ( до Рόвиње) -  извор, шума, ливаде. Појате за 
овце и козе.    (Слáмњак, Рόвиње и Ширόћи рид, иду зáједно).  

Слáтина - пашњак, шума. Засађен бор. 
Сливица (уз Пролéтњак) - ливаде.  
Сόколов кáмик - стена, голет, пашњак. (У Сόколов кáмик 

мόже згурија да се нáјде. Оди Кáмикат, па прéма сéвер, прéма 
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Кáмик, там има шљáка. Кáжу да је кáмење нéкада горéло у 
Сόколов кáмик. Светомир Младеновић, 1932).  

Срéгњо бýчје - шума. 
Средоридина (прéма Ћијовьц) - шума.   
Средόчка - шума, ливаде. Појате.  
Стáнци у Рекý - извор, ливаде. Рачвају се путеви испод 

Огýнаца. 
Стáра појáта - шума, ливаде.  Џáлине појате.  
Стојáнова όгрења - вртача, њиве, шума. Најбољи кромпир 

у вртачама. (На Тýрци там билá кýјна, длбокá вртáча). 
Стрáжа - пашњаци, ливаде. Појате.  
Стрáње - извор,  
Студеньц - извор.  
Сýва крýша (према Ћијовьц) - шума, ливаде. Појата Боре 

Дилиманца.  
Топилиште (ЦД, Д-КВ) - ливаде, њиве, воћњаци. Мочи се 

конопља. Појате церевске и једна кусувранска. (Тόпе се грснице с 
вόду из Шόпку, Студеньц и две вόде из Брáниште).  

Топила - њиве. Притиче вода, па се мочи конопља. (Водá 
од извори се свира у Топила).  

Трн (испод Топилиште) - пашњак, голет, шума. Засађен 
бор. 

Трњáнове орнице - честар, њиве.  
Тýмба - ливаде, шума.  
Ћијовсћи стáнци (ЦД, Б-Ки, Км) - поток, ливаде. 
Ћирино - вртача, пашњак, шума. Према Беровици. Више 

вртача.  
Церáци - шума.  
Церéвсћи дел - коса, пашњак, шума. 
Церéвсћи пόток - поток. Настаје од два потока из 

Брáништа, једног од Студéнца и једног из Шόпке. (Церéвсћи 
пόток тече кроз Стáрчев дол прéма Мáрино ижиште и улива се 
у Кусуврáнску рéку).  

Црквéна водá / Светá водá - извор. Лековита вода. 
Црквéна шýма - извор, шума. 
Црквиште (у Црквéну шýму) - богомоља на месту мале 

срушене црквице.  
Чичáри-рид / Чичáрин рид - коса, извор, шума, ливаде. 

Више извора. Дилиманске појате.  
Шипковица - шума, ливаде. (До Зимόвљак и Пролéтњак).  
Ширόко лицé -  шума, ливаде.  
Ширόћи вртоп - вртача, шума. 
Ширόћи дел - коса, шума, ливаде. 
Ширόћи рид - коса, шума. 
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КАЗИВАЧИ: 1. Коса Спасић, 1921. 2. Десанка Станчић, 

1924. 3. Боривоје Ћирић, 1924. 4. Камен Петровић, 1929. 5. 
Светомир Младеновић, 1932. 6. Загорка Пејчић, 1933. 7. Десимир 
Пауновић, 1934. 8. Лазар Пауновић, 1936. 9. Криса Пауновић, 
1937. 10. Момчило Живковић, 1940. 11. Ратомир Милошевић, 
1944. 12. Верица Ђорђевић, 1952.  
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ШЕСТ ПОРОДИЧНИХ ТУРСКИХ ДОКУМЕНАТА 
 ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 

 
 

Радећи на генеалошком стаблу своје фамилије, у 
породичним документима наишао сам на пожутеле листове 
турских докумената са искрзаним странама, али још увек 
довољно јасне и читљиве, писане турским језиком, за које, морам 
признати, нисам знао шта представљају. Упоређујући писмо на 
овим документима са савременим турским писмом, видео сам да 
се доста разликују. То је у мени изазвало додатно интересовање 
за садржај ових докумената. Обраћао сам се извесним 
познаваоцима турског језика који нису могли да протумаче текст, 
али су ми рекли да је текст на старотурском, османлијском језику. 
Приличан број докумената мени је изгледао потпуно идентичан и 
стицао сам утисак као да је један. Посумњао сам да је писар који 
је ово писао вршио преписивање истих докумената тако верно 
као да је фотокопирао оригинале. На крају посумњао сам ипак да 
су то некакве копије а не оригинали. Пажљиво сам тражио 
различитости у њима. И нашао сам их. Али то су биле тако мале 
разлике. Значи – нису копије. Знао сам само да се старотурски 
писао здесна улево, супротно од нашег писма. Али само то и 
ништа више. Енигма ових докумената ме је годинама мучила. 

Документа која поседујем помогла су ми у реконструкцији 
генеалошког стабла моје фамилије која се у Бериловцу сматра 
староседелачком. Насељавање првих Бериловчана на познатим 
стаништима везано је за турски период, али није познато где су 
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живели раније. Иако прве податке о селу имамо из 1525 – 26. 
године, у научним радовима О. Зиројевић, Ј. Ћирића и др. 
сазнајемо само за постојање села Буриловац или Берилофче, у 
пиротском кадилуку са неколио домаћинстава, али нигде није 
дата његова ближа локација. То је препуштено сазнању из наших 
прича и нагађања.  

Породица Мане, презиме није познато, (рођеног око 1765. 
године), отац Коле Манића, (рођеног око 1797. године) и његових 
синова Стефана и Јована из Бериловца, касније позната као 
Количинска, о којима има података, била је бројна и богата. 
Живела је најпре, како прича казује, на потесу тзв. Старог 
селишта у атару добродолском, а касније је променила станиште 
и настанила се на данашњем простору око четвртог километра на 
путу за Висок. Како су они запосели овај простор, није познато, 
највероватније су куповали од Турака земљу на овом простору, 
који Турцима није доносио неки приход. Део тог простора нико 
није поседовао, па им је то олакшало да га заузму и ту се настане. 
Међутим, материјални докази негирају причу о живљењу на 
поменутом потесу Старо селиште, јер ова фамилија је имала у 
поседу читав реон на потесу Лазиње, односно на простору испод 
четвртог километра према данашњем селу. У потесу Старог 
селишта немају баш никакву имовину. Добар положај овог 
простора, који је имао доста простора за производњу хране и 
винове лозе, као и непосредна близина шума и пашњака пружали 
су одличне услове за сточарење. Јак извор пијаће воде и неколико 
кладенаца обезбеђивали су потребу у води становницима и стоци. 
На оближњем брду, Кули, биле су њихове појате и бачија. Остале 
староседелачке фамилије населиле су се источније од 
Количанске, на потесу Руговца, где је такође било сличних 
услова.  

Кола, а потом и његов син Стефан, будући да су били 
доста имућни, куповали су земљу од Турака и варошких „сељака“ 
и одмах, по плаћеном порезу, добијали уредне „берате“ – тапије 
на купљене поседе. Поседујем петнаестак таквих „берата“ из 
којих се види да је нарочито Стефан купио 16 дулума земље, 
винограда, њива и ливада. Са имовином коју је поседовао Мана и 
купио Кола, то је било солидно имање. Тада се површина 
рачунала у мотикама, косама, дулумима (није данас у систему 
мера, али износи отприлике површину која се може изорати за 
један дан, око 1000 m2 ), односно површина која се може окопати 
или окосити за један дан. Мере у тапијама даване су у корацима. 

Све ово о чему је било речи сазнао сам када ми је 
докторант госпођа мр Драгана Амедоски, проф. турског и 
арапског језика на Београдском универзитету, стручни сарадник 
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САНУ за турски језик, иначе рођена Пироћанка, којој сам имао 
част да будем професор и разредни старешина, љубазно 
протумачила моја документа. Тек онда сам видео и сазнао више о 
својој фамилији, а и ушао у суштину турских докумената. 
Радовао сам се као дете које после дужег времена нађе драгу 
играчку и утврди како она функционише и да се може њоме 
играти. 

 
Први документ 
 
Најстарији документ који поседујем је из 1841. године. Он 

изгледа као каква признаница, али није то. То је тапија на 
виноград од 5 дунума издата „Коли сину Мана“ 1256. године по 
хиџри (муслиманско бројање година), односно 1841. год. према 
хришћанском календару. У тапији су назначени и граничари 
купљеног поседа. „Виноград се граничи са поседом Бербер–аге, 
виноградом зимије (хришћански штићеник) Станка, виноградом 
Тодора зимије, поседом Млађе и виноградом Петра и Паше. 
Такса на тапију је плаћена.“ 

У врху документа налази се суви жиг, а у дну с десне 
стране потпис одговорног лица, у средини печат овере, а с леве 
стране запис, како бисмо ми данас рекли, деловодног протокола. 

За мене је овај документ био од изванредног значаја јер 
сам сазнао име родоначелника моје фамилије о коме нисам знао. 
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Други документ 
 
Други документ је од 6. фебруара 1846. године. Ради се о 

поседу који се налази у нишком елајету, у кадилуку Пирот, у селу 
Бериловцу. У врху документа је суви жиг и ознака вилајета, 
кадилука и села. При дну истог је печат и овера одговорног лица 
и датум издавања документа. Превод мр Д. Амедовски овог 
документа је следећи: 

Посед се граничи с једне стране њивом Мане, с друге 
стране виноградом Ј/Танче, са треће стране баштом Грге. 
Посед се састоји од једне њиве од две мотике и једне баште од 
једне мотике. Посед је био у поседу зимије Ј/Танче сина Тодора. 
Поменути зимија се за живота у доброј вољи и са саопштењем 
одрекао овог поседа у корист зимије по имену Коле сина Мане у 
замену за надокнаду од 230 гроша. Он је затражио и пожелео да 
се ово прихвати и да му се одмах изда нова тапија, па је у складу 
са законом узет порез на тапију. Зато му је издата ова тапија. 

У то време тачно се знало о којим поседима је реч и 
документ је важио неограничено време. Ако је долазило до 
породичних подела поседа, све се обављало у породици и сви су 
поштовали договорену поделу. Ретко ко је из породице тражио 
тапију коју је могао да добије, уз плаћање одређених пореза, али 
сви су се углавном придржавали породичног споразума. Тек 
касније са применом обавезног катастра уписана је свака парцела 
на њеног носиоца. 
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Трећи документ 
 
Трећи документ потиче из 1262. године по хиџри (1847). 

Он представља неку врсту личне исправе попут личне карте или 
пасоша. Овај документ, као што је било уобичајено у турској 
администрацији, у врху је имао амблем Алаховог имена, који је 
код различитих докумената различит, јер се знало за око 99 имена 
Алаха (Ахмед, Али...). Испод амблема пише: „Кадилук Пирот – 
село Бериловац“. Овај документ је представљао један образац 
који је попуњавао одређени службеник. С десне стране је текст 
којим се потврђује исплата пореза шеријатској благајни у 
грошима, а с леве стране су се уписивали лични подаци онога ко 
је платио. У овом случају реч је о Коли, сину Мана, који је те 
године имао 50 година, средњег раста, са седом брадом и 
брковима и смеђим очима. Документ је при дну оверен печатом. 
С леве стране при дну је потпис писара. 

У другом, сличном документу из 1266 (1851), Колин 
лични опис је нешто другачији од претходног. Брада му је мала, 
бркови завијени. 
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Четврти документ 
 
Овај документ се односи на млађег Колиног сина Јована, 

брата Стефана. Постоје два документа о овом човеку, један из 
1247 (1847) а други из 1265 (1850) године. Ништа више не 
постоји о овом човеку осим овога. Садржај документа је исти као 
претходног, само што су овде дати лични подаци о Јовану. 
Документ који је овде презентован је из 1850. године у коме је 
Јован описан овако: „старост – 17, раст – средњи, брада - , 
бркови - , очи – смеђе зелене“. 
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Пети документ 
 
Овај документ потиче из 1265. године (1850) и идентичан 

је по садржају са претходним. Оно што пада одмах у очи то је 
другачији изглед имена Алаховог амблема. Документ се односи 
на Стевана, Колиног сина, који је уписан као Истефан син Коле. 
У нашим крајевима углавном је постојало име Стеван, а врло 
ретко Стефан. У селу потомци Колиног сина носили су назив 
Стеванови, али се у презимену потомака почетком ХХ века 
почело користити презиме Стефановић, што је можда резултат 
записа имена из турских записа. 

У овом документу стоји да Истефан има: 24 године, раст – 
средњи, брада – црна, бркови – црни, очи – смеђе. Остали подаци 
су исти као код претходног документа. 
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Шести документ 
 
Овај документ је из 1860. године. То је тапија „Истефана 

сина Коле“ на власништво чаира (ливаде) од једног дунума који 
се граничи имовином Раге, Тимока, Јована и Ашлика. Тапија је 
издата као документ о поседовању на коју је плаћен порез. 

У сликовном обрасцу са цветном бордуром у врху је 
монограм владајућег султана, испод њега с десне стране је ознака 
да је то државна земља, с леве стране да је то тапија, а испод тога 
је текст о локацији поседа – „кадилук Пирот, село Бериловац“, о 
власнику поседа и границама истог са назнаком да је порез на 
тапију плаћен. У дну тапије је запис о броју листа у дефтеру (23) 
у који је уписана поменута имовина, а у левом углу је број 
дефтера (119) где је имовина уписана. У средини је печат овере 
документа. 
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Докумената овакве врсте свакако има у народу, само што 
ретко ко зна о чему и о којој имовини се ради. На основу 
података из тих старих докумената данашњи човек никако неће 
моћи да сазна о којој се конкретној имовини ради и поред 
сазнања да им је неки део имовине остао од старина. Много тога 
се променило. Најпре, није назначен потес где се имовина 
налазила, граничари више нису они који се у тапији помињу и 
још ако је потес добио ново име, тиме је проблем већи. Ипак, 
значајно је то да се из оваквих докумената могу стећи одређена 
сазнања која су значајна за проучавање наше историографије. 
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ТЕРЕНСКИ ЗАПИС О ПРИПРЕМИ АТЕНТАТА НА 
РЕГЕНТА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 

 
 

Почиње Први светски рат. Сви Топлодолци су мобилисани 
и сви су у једном одреду дочекали почетак рата на Бабином зубу, 
Жарковој чуки, Војводиној дувки и на Тупанару, укопани у 
ровове. Тамо су дочекали бугарску војску и нанели јој тешке 
губитке. У том одреду били су Димитрије Младеновић звани 
Мита Гага, па ја, Дина Ђоргов, па Дина Качеманов, Вучко 
Митћин, Петар Гроздин, Зарија Мандарсћи и други. После су са 
остатком српске војске одступили преко Албаније и отишли у 
Грчку, острво Крф.  

Српска војска се тамо улогорила и опоравила после велике 
патње, муке и глади. Али убрзо је почела да ради опозиција у 
самој војсци, све официри. Некаква организација Црна рука, коју 
је предводио Апuc, почела да припрема атентат на краља. Мита 
Гага, обичан војник, редов, био једном одређен на испомоћ у 
кухињи да љушти кромпир. Војска завршила вечеру и повукла се 
из трпезарије, а Мита, са још неколико војника, почне да љушти 
кромпир у неком одељењу. И деси се баш тада у споредном 
одељењу до кухиње почну да се сабирају официри и подофицири 
и да се договарају када и како да убију краља. Главни међу њима 
најпре каже: - Сад је прилика да убијемо краља и да спасемо 
Србију! И затим наставља: - Тог и тог дана краљ обилази ту и ту 
јединицу, а ми имамо довољно наших људи свуда и можемо да га 
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ликвидирамо! И одмах се договоре како да то изведу: ко, када и 
где да буде и који задатак да изврши. 

За то време Мита Гага је љуштио кромпир са још 
неколико војника и био најближи вратима. Био је радознао, а 
врата су била мало одшкринута, па је све чуо и разумео. Остали 
војници су били мало даље, нешто су међусобно причали и нису 
ништа приметили. Изненадило га то што је чуо, уплашио се за 
краља и одмах сутрадан тражио дозволу да иде у једну јединицу 
и припремио изговор да обиђе болесног рођака, а знао је 
отприлике у којој вили станује краљ. Никако није могао да схвати 
да се официри, који су се заклели краљу, спремају да га убију. 
Добије дозволу и одмах оде до те виле и пријави се да има да 
саопшти важну тајну Његовом величанству краљу. Ађутанти и 
официри из обезбеђења краља на све начине покушавају да га 
принуде да им каже каква је то тајна, али он неће да им каже. И 
мисли у себи: када атентат организују официри, могуће је да 
налетим на некога од тих што се спремају да изведу атентат на 
краља, и пропашће моја намера. И најзад, они морају да пренесу 
краљу да хоће један редов у четири ока да му саопшти важну 
тајну. А краљ каже: - Какав је то војник по изгледу? Да ли је 
висок и снажан?! Они му одговарају да је омањег раста, а краљ у 
шали каже: - Ако је слабији од мене, пустите га да уђе, али ви 
будите близу врата. Ја ћу сам да се борим са њим ако ме нападне. 
Ако чујете да почиње гужва, одмах улазите да ме спасавате! 

И пусте Миту код краља. Он се од врата поклони, па се 
осврне лево-десно и полако каже краљу: - Честити краљу, имам 
велику тајну да Вам кажем, али нико то не сме да чује! А краљ му 
каже: - Говори слободно, овде су ми верни официри који ме 
чувају! А Мита, готово шапатом каже: – Честити краљу, официри 
се припремају да Вас убију! Тада краљ отвори врата и рекне 
онима који га чувају: - Нема ништа опасно. Уклоните се сви да 
нема никог близу! И Мита настави: - Синоћ се у тој и тој 
јединици официри састадоше и договорише да Вас убију! А 
краљ: - Немогуће! А Мита: - Краљу, ја то нисам измислио. 
Рекоше да ће краљ тада и тада да обилази ту и ту јединицу и 
дадоше сваком официру и подофициру задужење ко шта да 
уради. Тачно су разрадили план ко где да буде дежуран и ко кога 
да замени да не би сметао док се атентат не изврши! А краљ 
каже: - Ја у то не верујем, мени су официри одани, и сада смо у 
туђој земљи и ратно је стање. Не пада, ваљда, никоме на памет да 
се бави таквим пословима. Овде се опорављамо и спремамо се за 
рат са непријатељем и за повратак у домовину! А Мита га 
прекида и каже: - Ви, Ваше величанство, честити краљу, не 
схватате опасност да можете главу да изгубите! И понови му од 
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речи до речи све што је чуо, наведе му имена неколико официра 
које познаје из своје јединице, и наведе чинове осталих који су 
били на састанку. И краљ се тек тада уозбиљи и пита га: - Да ли 
зна неко да си дошао овде? А Мита му каже: - Не зна нико. Ја сам 
тражио дозволу да обиђем болесног рођака, војника! И Мита 
настави: - Ваше величанство, ја Вас преклињем да у тај обилазак 
не идете. Маскирајте некога па да представља он краља уместо 
Вас, па ћете видети да сам Вам рекао све тачно! И Мита оде. 

Кроз неколико дана почну јединице које краљ треба да 
обиђе да чисте круг и да сређују логор. У заказано време сви 
очекују краљеву посету. Сви се узврпољили и настоје да краља 
што боље дочекају и да оставе што повољнији утисак. И док су 
добронамерни војници и официри тумарали и трудили се да све 
буде у реду, завереничка група је обављала своја задужења и 
постављала своје људе ко где треба да буде пред само извршење 
атентата. Најзад, наилазе краљ и целокупна његова пратња. 
Одједном се ствара велика гужва око краља и његове пратње. 
Завереничка група опколи пратњу и неко од њих викне: - Руке 
увис! Тада онај који је глумио краља, да не би изгубио главу ни 
крив ни дужан, брзо скида маску. Атентатор се збуни и каже му: -
Па ти ниси краљ?! Зашто си ту? А он му одговори: - Не знам! 
Краљево обезбеђење брзо окружи све који су се затекли око 
пратње и почне да ради свој посао. И одмах почну хапшења, 
саслушања и испитивања. А до краља одмах стигне вест да је 
покушај атентата извршен, и он види да је права срећа што он 
није био на челу пратње и увери се да му је онај војник пренео 
тајну и да га је спасао. 

После неколико дана, када се ситуација смирила, краљ се 
сети војника и нареди својим ађутантима да му доведу оног 
војника што је долазио да му у четири ока саопшти важну тајну, 
али да се према њему односе са највећим поштовањем и да им се 
случајно не деси да га бију или муче. Али они, пошто му нису 
нигде били записали ни име ни јединицу из које је, почну општу 
потрагу. И најзад га нађу и саопште му да мора хитно да иде код 
краља. Мита се спрема и гланца, а они га чекају. А наши 
Топлодолци, који су били у истој  јединици са њим, то сам ја, 
Дина Ђоргов, па Пејча Влатков и други, када видесмо да га траже 
и да се он спрема, уплашисмо се за њега. И ја му рекох: - Е, јадни 
Мито, да ли си и ти умешан око атентата?! Плашимо се да не 
изгубиш главу! Били смо чули да у тој гужви има и стрељања. 
Мита се осмехну и рече: - Не бој се. Знам ја шта радим! 

Мита стигне код краља. Краљ нареди свима да га оставе 
самог са Митом и да га нико не узнемирава. Мита уђе, а краљ 
скочи на ноге и изљуби га као најрођенијег, па му каже: - Ти си 
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ми спасао живот. Иако ти тада нисам много веровао, све је било 
тачно што си ми рекао да си чуо и видео. Чиме хоћеш да те 
наградим? Какав чин да ти доделим? Хоћеш ли да будеш војвода? 
Можеш да бираш! А Мита: - За мене је највећа награда што сам 
Вам спасао живот, нема веће награде! А краљ каже: - Спасио си 
ми живот, одужићу ти се. Хоћеш ли да ти дам чин? А Мита се 
захваљује: - Мене чинови не интересују. Ако баш хоћете да ми 
учините нешто, могао бих да будем армијски лиферант! 

Краљ одмах постави Миту да буде војни лиферант и да 
преко њега иде целокупна војна благајна и да управља са свим 
парама које војска поседује. Оно што Мита потпише, сви мора да 
поштују. Имао је нешто од школе, био је трговачки син, а 
прихватио је и чин поднаредника, најнижи, само колико да не 
буде обичан редов. Пошто је тада било доста затегнуто око завере 
и многи су померани са положаја, нико није смео да поставља 
питање зашто је Мита, обичан сељак, постављен на такво место 
поред толико школованих официра и чиновника. Мита је открио 
заверу. Умео је неопажен да стигне до краља и да му све тачно и 
јасно каже, а да нико, осим краља, ништа не сазна о томе од њега 
до краја његовог живота. Тајну је одмах поверио само мени, свом 
другу из детињства и земљаку, Дини Ђорговом, а ја је, дете, само 
теби одајем, да је пренесеш када умрем! 

После атентата краљ је почео оштрије да поступа са 
обавештајном службом и да је прекорева како је била неспособна 
да открије планирану заверу, и да ју је он сам, преко својих 
канала, открио. Мита Гага, када је постао лиферант, због природе 
посла често је посећивао краља, чија су му врата увек била 
отворена. Колико га је краљ ценио и поштовао, види се и по томе 
што су се после окумили, а постао је Мита и народни посланик у 
Скупштини. А краљ му је, под маском трговца, долазио у  госте у 
Пирот па и у Топли До. 

 
(Био сам дечак, овчар у планини, и спавао сам у истој колиби у 

Лешју са деда-Дином Ђорговом Томичовом, солунцем. Он ми је ову 
причу причао много пута у току многих ноћи, па останемо без 
спавања. Када почне да је прича, не прекида је догод је не исприча до 
краја. Дешавало се да видим кроз врата како је почело да свиће, тако 
осванемо, а он још прича. И док је прича, уз неке њене делове се смеје и 
радује, а уз неке плаче као мало дете. И каже: - Са Митом смо другови 
од детињства и од мене никада ништа није тајио! И на самом крају 
приче увек понови: - Док смо били доле у Грчкој, ја сам више пута ишао 
у његову канцеларију, а и он ме често позивао. Свратим, испричамо се 
као стари другови и обавезно ме почасти. Више пута ми је давао и 
понешто новаца и при том каже: - Нека ти се нађе за трошак! А ја 
нећу, срамота ме да узмем, а он ми силом ставља у џеп. И на крају 
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каже: - Ја имам много посла, а ти, када можеш, дођи! Деда-Динино 
право име је Костадин Мадић, а рођен је пре деветстоте године 
пошто је био у Првом светском рату први позив. Испричао марта  
2008. Божидар Станковић, рођен 1939. у Топлом Долу.) 



                                           IN MEMORIAM  
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БОРИСЛАВА ЛИЛИЋ – ВРСТАН И ТЕМЕЉИТ 
НАУЧНИ РАДНИК 

 
 

На прекјучерашњи дан умрла је, упокојила се ваша 
суграђанка – Пироћанка, проф. др Борислава – Борка Лилић, 
ћерка покојних оца Витомира и Наде Антић. Данас када се са 
тугом и жаљењем опраштамо од ње, дозволите ми, присутни 
поштовани грађани Пирота, да се са неколико реченица опростим 
од Борке, драге колегинице, великог научника српске историјске 
науке, професора Нишког универзитета и научног саветника 
Института за савремену историју у Београду.  

Дубоко жалим што сада, у тренутку њене сахране, нисам 
лично присутан да одам дужну почаст њеној личности и њеном 
научном делу. Сада покојна Борка, коју сам упознао у вашем 
граду још далеке 1971. године на Научном скупу о прошлости 
Пирота – била је личност која је импоновала својом 
присутношћу, достојанством и разговором. Ведре природе, 
велике интелигенције и природног дара и интересовања за науку, 
брзо се, већ својом првом књигом, истакла као научник-
историчар. 

Охрабрена повољном и ласкавом научном критиком 
неколико професора Универзитета и академика (Василија 
Крестића, Славка Гавриловића, Михајла Марковића, Владимира 
Стојанчевића, Петра Козића, Михајла Војводића, Владимира 
Бована и др.), она је врло брзо била уочена као врстан и темељит 
научни радник, тако да је постала – између осталих научних и 
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културно-научних установа – виђен и често позиван референт на 
научним скуповима Српске академије наука и уметности и 
сарадник у више публикација Академије и њених одељењских 
одбора и института: Одељења Историјских и Друштвених наука, 
Историјског, Балканолошког и Географског института САНУ. 
Тако, само у издањима САНУ, њена библиографија радова броји 
око 25 јединица – број заиста импозантан и завидан како по 
избору тематике, тако и по квалитету радова и њихове 
разноврсности. 

Једном речи, драга моја колегиница Борка, заједно са 
својим супругом Славољубом, била је велики пријатељ и 
добротвор породице Стојанчевић, искрени верник из дубине 
своје душе и самарићанског срца – увек спремна да помогне – 
делом и речју. У име мог покојног брата инжењера Предрага и 
моје лично – сада у часу растанка, болном и пуном туге, 
опраштам се од Велике Покојнице проф. Бориславе – Борке 
Лилић. Била је заиста личност ретке доброте и племенитости у 
људским односима, а у струци велики научник – историчар. Нека 
јој је вечна успомена и слава! 
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Лилић, Борислава 
 
1. Косовски бој и Пирот : у турским историјским 

изворима / Борислава Лилић. Пирот : Дом културе, 1989 (Пирот : 
Штампарија Миодрага Костића). – 31 стр, [5] листова с таблама : 
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2. Пироћанци у ратовима : од 1912. до 1918 / 
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Хемикалс, 1994 (Пирот : Графика). - 240 стр., [118] стр. с таблама 
фотогр. ; 25 cm. : илустр. ISBN 86-82473-01-1; COBISS.SR-ID 
93117959 
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5. Историја Пирота и околине. Део 2, Пирот у саставу 
српске државе 1878-1918. године / Борислава Лилић. - Пирот : 
Хемикалс, 1994 (Пирот : Графика). - Стр. 241-619, [160] стр. с 
таблама фотогр. ; 25 cm. : илустр. ISBN 86-82473-02-X; 
COBISS.SR-ID 93118215 

 
6. The methochs in Pirot = Метоси у Пироту / 

Борислава Лилић ; [translated by Gordana Ignjatović, Nina 
Martinović]. - Пирот : Хемикалс, 1994. - 78 str. : ilustr. ; 24 cm. - 
(Библиотека Посебна издања); COBISS.SR-ID 93116935 

 
7. Светосавље и светосавске прославе у Пироту : 

прилог проучавању поводом 400-годишњице спаљивања 
моштију Св. Саве на Врачару / Борислава Лилић. - Пирот : 
Хемикалс, 1994 (Пирот : Графика). - 30 стр., [48] стр. с таблама 
илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Хемикалс); 
COBISS.SR-ID 93117447 

 
8. ПИРОТ и околина у списима савременика од XV 

до почетка XX века / изабрала и приредила Борислава Лилић. - 
Пирот : приређивач : Хемикалс, 1994(Пирот : Графика). - 243 
стр.; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања) ISBN 86-82473-03-8; 
COBISS.SR-ID 87855111 

 
9. Из прошлости Пирота : огледи и студије / 

Борислава Лилић. - Пирот : Хемикалс, 1995 (Пирот : Графика). - 
205 стр. : илустр. ; 22 цм. - (Библиотека Посебна издања) 
COBISS.SR-ID 37274124 

 
10. Бледе успомене мог живота / Тодор Поповић ; 

приредила Борислава Лилић. - Пирот : НИП Хемикалс, 1996 
(Пирот : Пиком). - 146 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека 
Посебна издања) COBISS.SR-ID 109038343 

 
11. Дневник пешадијског потпуковника / Светозар 

Николић Гаричка ; приредила Борислава Лилић. - Пирот : 
Хемикалс, [1996] (Пирот : Пиком). - 43 стр. :илустр. ; 24 cm. - 
(Библиотека Посебна издања) COBISS.SR-ID 512046693 

 
12. Пирот и пиротске прилике / Фотије Ар. Станојевић ; 

приредила Борислава Лилић. - Пирот : НИП Хемикалс, 1996 
(Пирот : Пиком). - 49 стр., [15] стр. с таблама (фотогр.) : илустр. ; 
24 cm; COBISS.SR-ID 109134343 
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13. Побуна Срба против Турака у Нишком 
Поморављу 1841.године / Радосав П.Марковић ; приредила 
Борислава Лилић. - Пирот :  Хемикалс, 1996. – 52 стр. ; 24 цм 
COBISS.SR-ID 13645839 

 
14. Успомене резервног пешадијског потпуковника / 

Виден Тошић ; приредила Борислава Лилић. - Пирот : Хемикалс, 
1996 (Пирот : Пиком). - 58 стр. : илустр., фотогр. ; 24 cm. - 
(Библиотека Посебна издања / Хемикалс) COBISS.SR-ID 
116407815 

 
15. ПИРОТСКА буна 1836 : (са посебним освртом на 

ослободилачки покрет у Пироту и Понишављу од турског 
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16. МЕМОАРИ српских ратника : 1912-1918. / 
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историју, 1998 (Пирот : Пиком). - 103 стр. : илустр. ; 24 cm. - 
(Посебна издања / Институт за савремену историју) COBISS.SR-
ID 145800455 

 
17. Оданост Срба Нишављана вери и традицији / 

Борислава Лилић. - Ниш : Епархија Нишка ; Пирот : Хемикалс, 
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19. The chosen works / Borislava Lilić ; [translated by Nina 
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(Library specialeditions); COBISS.SR-ID 126887943 

 
20. ПИРОТ и околина у сећањима савременика за 

време Другог српско-турског рата 1877/78. : поводом 120 
година ослобођења / приредила Борислава Лилић. - Пирот : 
Хемикалс, 1998 (Пирот : Пиком). - 117 стр., [78] стр. с таблама : 
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Пирот); COBISS.SR-ID 61548044 
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ЈОВАН ЋИРИЋ – ОД СЕОСКОГ УЧИТЕЉА ДО 
ДОКТОРА НАУКА 

 
 

Професор др Јован В. Ћирић преминуо је у недељу 27. 
марта 2011. год. Генерације би требало да га памте као врсног 
интелектуалца старог кова, свестраног истраживача и својеврсног 
визионара. На свом дугом, плодоносном и, рекла бих, испуњеном 
и садржајном животном путу, узорао је њиву из које је изникло 
преко 700 научних библиографских јединица. 

Професор др Јован Ћирић рођен је у селу Крупцу, близу 
Пирота, 22. новембра 1922. год. Отац Василије – Васа Ћирић из 
Пирота, учитељ, био је мобилисан у Ђачки батаљон 1300 каплара 
и носилац је Албанске споменице, а  мајка  Надежда Николић, 
учитељица, пореклом је из Ниша. Учитељску школу је учио и 
завршио у Пироту и Јагодини, а Природно-математички 
факултет, Девету студијску групу – географија са етнологијом, 
социологијом и националном историјом – у Љубљани 1951. год. 
Дипломски рад „Ћилимарство у Пироту“ урађен је под 
менторством др Антона Мелика. Степен доктора географских 
наука стекао је 1961. Докторат на тему „Савремени географски 
проблеми Ниша – услови досадашњег и могућности даљег 
развитка“ одбранио је пред комисијом коју су чинили др Антон 
Мелик, др Светозар Илешич и др Владимир Клеменчич. Био је то 
први одбрањени докторат у Нишу и Србији јужно од Београда 
после Другог светског рата. За овај рад је награђен Октобарском 
наградом града Ниша. Носилац је и награде Скупштине општине 
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Пирот и највише награде Српског географског друштва медаље 
„Јован Цвијић“. 

   С поносом је наглашавао да је у свом радном веку 
прошао пут од сеоског учитеља до доктора наука и редовног 
професора Универзитета. Радио је као професор у основној 
школи у Пироту, затим у Гимназији „Светозар Марковић“ у 
Нишу. Даље пут га је водио на Вишу педагошку школу у Нишу, 
на којој је предавао предмете: Регионална географија света, 
Методика географске наставе и Теренске вежбе. Такође, радио  је 
и на Вишој економској комерцијалној школи у Нишу. Био је и 
директор Балканолошког института Универзитета у Нишу. Свој 
радни век завршио је као редовни професор на Групи за 
социологију Филозофског факултета у Нишу, на коме је предавао 
предмете: Демографија и Социологија насеља. Предавао је и на 
Одсеку за просторно планирање Природно-математичког 
факултета Универзитета у Београду. Био је председник 
подружнице Српског географског друштва за срез Ниш, и 
сарадник два одбора (за село и међунационалне односе) Српске 
академије наука и уметности. 

   Предмети његовог интересовања од студентских дана, па 
све до краја живота кретали су се на  релацији простор-природа-
друштво. С обзиром на то да је сматрао да се до свеобухватног и 
комплексног научног погледа може доћи једино посматрањем и 
прожимањем различитих научних дисциплина (међусобно се не 
искључују, већ допуњују), није необично да је иза себе оставио 
научне радове из различитих научних области. Предмет његовог 
интересовања била је економска и антропогеографија, географија, 
социологија насеља, етнологија, демографија, просторно 
планирање и урбанизам, туризмологија, методика наставе, 
историја, топонимија, па и етимологија и енциклопедистика. 
Ипак, највећи број објављених радова везан је за проблеме из 
области географије и социологије насеља.   

Готово да не постоји област у друштвеном и културном 
животу, нарочито Ниша, верујем и Пирота и југоисточне Србије, 
у којој није оставио свој траг својим свестраним и свеобухватним 
расправама и тумачењима, нарочито проблема везаним за 
урбанизам и просторно планирање. Због тога треба поново 
погледати чланке и прилоге које је од шездесетих година XX в. 
па готово све до почетка XXI в. објављивао у дневној штампи, 
нарочито нишким „Народним новинама“ и пиротској „Слободи“. 
Један је од оснивача „Пиротског зборника“, у коме је, као 
сарадник,  објавио највећи број научних прилога (22).  

   Посебан акценат ставила бих на последње године живота 
проф. др Јована Ћирића.Иако је сматрао да је младост доба када 
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је стваралац у пуној снази, те је у том периоду најпродуктивнији 
и најплодоноснији, просто као да је у томе и сам себе, на неки 
начин, оповргао. У својој деветој деценији живота купио је 
компјутер и делимично је овладао вештинама нове технологије. У 
том периоду објавио је монографије „Виша педагошка школа“ 
(2002) у сарадњи с проф. др Александром Керковићем и 
„Градиште“ – хроника села (2006). Такође, вероватно свестан 
својих година и неумитног „цурења“ времена, предано је радио 
на сређивању рукописа. Током 2004. год. завршио је V део 
„Проблема развоја“ (68 листова), „Топологију Ниша“  (400 
листова), „О Нишу и развоју уопште“ (132 листа), дело „Људи“, о 
људима који су оставили значајан траг у развоју Ниша (37 
листова), а 2006. год. привео је крају рад на „Енциклопедији 
Пирота“ (313 листова), као и VI  и VII делу рукописа „Проблеми 
развоја“ (300 листова). Иако у овим рукописима има и 
понављања, задивљује број страница које су, намењене будућим 
генерацијама, остале иза овог вредног и преданог Пироћанца-
Нишлије. Како је време протицало, све више је у свом раду био 
окренут кратком, концизном начину изражавања, готово 
афористички сажетим филозофским промишљањима о темама 
које су га занимале, истичући да је многим мислиоцима и 
политичарима лакше да надугачко пишу или говоре ни о чему, 
него кратко о нечаму. Овај стил писања нарочито је 
препознатљив у дневничким записима „Проблеми развоја“, које 
је водио од 1960. год. па скоро да краја свог живота. 

Идеја водиља и луча његовог живота био је рад, 
посматрање, терен, емпирија. Као што је много пута поновио – 
наука је господар истине и све време је служио њој, а не 
политици и политиканству. 

На животном и професионалном путу, у филозофским 
промишљањима често је полемисао и размењивао мисли с 
људима, чијим је идејама остао доследан током свог животног 
пута: Марксом, Адлером, Евлијом Челебијом. 

Свога тату највише видим као Евлију Челебију – као 
великог путника, знатижељног посматрача, страсног путописца, 
гладног и жедног непознатог, човека који је ишао кроз 
географске просторе и живот отворених очију. 

Постоји још једна област интересовања проф. др Јована 
Ћирића у којој је изразио свој таленат, а то је област ликовне 
уметности – цртеж и акварел. Неколико одличних акварела 
задржала је породица, а цртежи с мотивима старог Ниша и 
Пирота познати су широј јавности. Проф. др Ћирић је опет спојио 
на први поглед неспојиве области, цртеж и науку, јер се и кроз 
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цртеж трудио да сачува изглед старог Ниша и Пирота и 
знаменитих зграда. 

У име породице захваљујем свима који су достојно 
испратили проф. др Јована Ћирића, мада има и оних који су 
остали индиферентни на вест о смрти ове истакнуте личности 
(електронски и штампани медији, неке институције). Без сумње је 
оставио дубок траг у културној и научној историји Ниша, Пирота 
и Србије као визионар, истакнути социолог насеља, демограф, 
урбаниста, географ, антрополог, историчар града и села, 
хроничар и заљубљеник Ниша, Пирота и југоисточне Србије, 
сликар и научни, јавни и културни радник. 

И да завршим у духу проф. др Јована В. Ћирића, насумице 
изабраном сентенцом из „Проблема развоја“: „У природи науке и 
уметности није да буду шећерлеме и мирисна уља, већ да у 
појавама и процесима траже и откривају истину, која може бити и 
опора. Наука је господар истине.“ 

У нади је да ће се град Ниш, као и Пирот, њихова 
културна и научна јавност, достојно одужити професору Ћирићу 
који је свој живот и научни рад посветио Нишу, Пироту и југу 
Србије. 

 
Слава му!                          
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ЧОВЕК ДИСКРЕТНЕ ДУХОВНЕ ОТМЕНОСТИ 
МР РАДОВАН ЖИВКОВИЋ (1935-2010) 

 
 

Недавно је заувек отишао човек каквих није било много не 
само у нашој средини: бриљантан професор књижевности; аутор 
великог броја разноврсних текстова објављених у новинама; 
луцидан и непристрасан аутор позоришних критика; одличан 
познавалац ликовне и музичке уметности; заљубљеник у шах; 
честит, скроман и ненаметљив човек, поуздан пријатељ, 
толерантан сарадник – Радован Живковић. 

Отишао је тихо човек који своје многобројне таленте и 
вредности није радо ни превише често стављао на увид јавности. 
Одговоран и строгих мерила према себи и свом раду, допринео је 
да га његова средина доживљава као свестраног даровитог 
интелектуалца који мисли и зна много, пише мало, а објављује 
још мање. 

Скромност и ненаметљивост понео је из скромне породице 
честитих тијабарских занатлија у којој се ценила реч, поштење, 
марљивост, пристојност. То што је био бриљантан ученик 
пиротске Гимназије и исто такав студент Филолошког факултета 
у Београду, на коме је стекао и магистратуру, није га учинило ни 
„пуним себе“, ни нескромним. Напротив, као да га је још више 
обавезивало. Марљив, систематичан и одговоран, никада није 
престао да се дограђује, да прати и сазнаје о свему што је улазило 
у широк круг његових интересовања. 
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Р. Живковић није волео јавне наступе и избегавао их је кад 
год је могао. За њега је само једна врста јавног наступа била 
права а то је школски час и његови ученици као сарадници. 
Генерације ученика некадашње Учитељске школе, затим 
Академије за васпитаче и учитеље у Пироту (како је све мењала 
профил ова школа) упамтиле су Радована Живковића као 
професора који ненаметљиво али упорно и систематично буди 
интересовање за књижевност, градећи при том поштовање за 
начин рада и озбиљност приступа не само послу, него и личности 
ученика. Он је у наставу, посебно књижевности за децу, која је 
чинила значајан део програмских садржаја, унео ново, другачије 
тумачење. У време (шездесетих година прошлог века) када се тај 
жанр у школама за будуће просветне раднике тумачио углавном 
са дидактичког становишта, Живковић својим ученицима открива 
и учи их откривању (што је још теже и вредније) естетских 
вредности те литературе. То није била само вешта интерпретација 
доброг познаваоца литературе, већ надахнута креација даровитог 
тумача. 

Ако се рад вреднује по резултатима, онда је рад професора 
Р. Живковића високо вредан: многи његови ученици одабраће 
књижевност као своју професију, а још је много више оних који 
су у свом раду учитеља или васпитача били успешни захваљујући 
темељним знањима понетим са часова овог врсног педагога. 

Интелектуалац по суштини своје личности, пратио је 
животне и друштвене токове и имао став о њима. Прилику да 
своја запажања и ставове искаже налазио је у сарадњи са 
новинама и часописима. Шира јавност била је у прилици да чита 
његове текстове у листу „Јеж“, у пиротској „Слободи“, а највише 
у фабричком листу „Први мај“, у коме је осамдесетих година 
писао сталну рубрику „Наша посла“. То су хумористичко – 
сатирична виђења живота и појава. Проницљива и аналитичка 
запажања преточена су у успелу, некада оштру, а некада 
благонаклону сатиру о бирократији, неспособнима на важним 
местима, политичким фразерима, скоројевићима, моћницима који 
су то постали отимачином, али и о малим часним људима, који 
узалуд покушавају да нешто створе поштеним радом, о нашим 
наравима итд. Један број тих текстова објављен је у књизи 
„Кризно време“ (1989). Опредељењем за писање сатиричних 
текстова представио се као човек духа, мисли и литерарне 
вештине. Познато је да је сатира високо захтевна књижевна врста 
којој су дорасли само најдаровитији. Р. Живковић је био један од 
таквих. 

Позоришна уметност је једно од значајних поља 
интересовања Р. Живковића. Одлично познавање и укус за ову 
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уметност показао је у многим позоришним критикама о 
представама Народног позоришта Пирот као и многим 
гостујућим представама које је годинама пратио. Уређивао је 
Билтен Позоришних сусрета Србије „Јоаким Вујић“ чији је 
домаћин више пута било пиротско Позориште. Нажалост, ови 
текстови, који својом објективношћу, стручношћу, јасноћом, 
представљају праве бисере виђења позоришног чина, који су се 
могли мерити са многим познатим текстовима ове врсте насталим 
на нашем језику, остали су расути по новинама. Своју 
професионалну етику Р. Живковић је најбоље показао 
позоришном критиком представе „Мрешћење шарана“ 
Александра Поповића у извођењу ансамбла Народног позоришта 
Пирот (1984. год.). Та представа изазвала је много буке у 
политичким круговима Пирота. О њој су најгласније говорили 
људи на политичким функцијама који су у њој видели „опасност 
по систем“ јер за другачије виђење нису имали ни образовања ни 
моралног интегритета. Критика Р. Живковића о овој представи, 
објављена у листу „Први мај“, била је знак за узбуну. Догодило 
се много ствари које су могле бити инспирација за сатиричаре. 
Живковићева критика је бранила сама себе јер је заснована на 
естетским критеријумима и чистом и јасном ставу изванредног 
познаваоца позоришне уметности. 

Као човека наклоњеног уметности, привлачила га је 
ликовна и музичка уметност. Одлично познавање сликарства 
показивао је отварајући ликовне изложбе. А о његовом музичком 
укусу могло се закључити на основу музике коју је радо слушао. 
Била је то музика провереног квалитета и непролазне вредности и 
лепоте. 

Шах – игра ума и памети – био је још један предмет 
његовог интересовања, чему је посвећивао своје слободно време. 
Дуго је био веома цењен члан пиротског Шах клуба (који има 
значајан рејтинг) као „играч на првој табли“. Био је учесник свих 
турнира на којима је Клуб учествовао и постизао значајне 
резултате. Поседовао је знатну шаховску литературу, што 
потврђује да је и на овом пољу био темељит и марљив. 

Са супругом Биљаном, врсним професором француског 
језика, били су пар интелектуалаца који деле заједничка 
интересовања, потребу за новим сазнањима, али и скромност и 
уздржаност без жеље за публицитетом. Високо одговорни према 
професији, давали су од себе максимум. Своје велико образовање 
и своје преокупације сматрали су својом приватношћу и нечим 
природним. Његов одлазак је губитак не само за супругу, сина 
Ивана, грађевинског инжењера, сестре, родбину, него и за 
пријатеље. А умео је да буде пријатељ, поуздан и толерантан, 
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умео је да гаји дуга пријатељства и другарства. Никада агресиван, 
према људима из окружења уљудан и предусретљив. На нанету 
неправду и некоректост никада није одговарао истом мером него 
ћутањем и повлачењем. Било је у томе неке дискретне духовне 
отмености и дубоког људског разумевања за ситничавост и 
приземност људске природе. 

Преселио се у вечност човек који није умео да мрзи, а 
умео да прашта. Ако је тачно да елити припадају људи за које су 
дужности изнад права, а духовне вредности изнад материјалних, 
који за свој рад и допринос не очекују признање, награде и 
повластице, онда је Радован Живковић био најбољи пример елите 
духа, знања и етичности. 
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