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КЛИМА ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ 
 

THE CLIMATE OF PIROT VALLEY 
 
 
 
Сажетак: Пиротска котлина смештена је између Белаве, 
Старе, Суве и Влашке планине. Како се класификације и прикази 
режима климе базирају на анализи, пре свега, средњих вредности 
температуре ваздуха и падавина, у раду ће на основу анализе 
поменутих параметара бити дат климатографски приказ 
Пиротске котлине. Такође, дат је и приказ екстремних 
температура ваздуха (апсолутно максималне и апсолутно 
минималне вредности), појаве дана са јаким мразом, појаве дана 
са мразом, број ледених дана, број летњих дана, број тропских 
дана и број тропских ноћи. За потребе климатографског приказа 
ове котлине коришћени су подаци са метеоролошких станица 
Пирот и Крупац за осматрачки период од 1961. до 2000. године. 
 
Abstract: Pirot valley is located among Belava, Old, Suva and Vlaska 
Mountain. As classifications and reports on the climate data are 
based on the analisys of, first of all, medium values of temperature of 
air and precipitation, the study will give climate presentation of Pirot 
valley according to the mentioned parameters. Also, a climate 
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presentation of extreme air temperatures (absolutely maximal and 
minimal values), days with severe frost, number of extremely cold 
days, number of summer days, number of tropical heat days and 
nights will be given. Fort the needs of climate presentation of this 
valley, data from the meteorology stations Pirot and Krupac were 
used for the period from 1961. to 2000. 
 
Кључне речи: клима, температуре ваздуха, падавине, Пиротска 
котлина 
Кey words: climate, air temperatures, precipitation, Pirot valley 
 
 
УВОД 
 

Климатске карактеристике Пиротске котлине а самим тим и 
самог града Пирота су последица на првом месту њеног 
географског положаја. Северну и североисточну границу чине 
обронци Старе планине, која је највиша планина у централној 
Србији (највиши врх Миџор 2169 м н. м.). Растојање ваздушном 
линијом Пирота, односно Пиротске котлине од Миџора износи 
око 30 км, што у великој мери утиче на климатске карактеристике 
ове области. Део Старе планине који гравитира Пиротској 
котлини, односно јужне делове Старе планине дренира ток реке 
Темштице, која настаје спајањем двеју река: Височице и 
Топлодолске реке.   

Јужни обод ове котлине представљају огранци Влашке 
планине, чији јужни део дренира река Јерма са својим притокама. 
Западни део Пиротске котлине се завршава на источним 
обронцима Суве планине и планине Белаве. У овој области 
северни део Пиротске котлине се сужава и прелази у уску долину 
Нишаве, пратећи ову реку у њеном пробоју кроз кречњачки 
масив, одвајајући Суву планину од Сврљишких. 
 
 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ 
 

У раду су обрађени подаци о климатским елементима на 
простору Пиротске котлине у периоду од 1961. до 2000. године. 
Коришћени су подаци са станица Пирот и Крупац (табела 1). 
Употребом различитих статистичких тестова и теренским 
истраживањима је испитан квалитет, односно хомогеност 
расположивих низова, а комбинованим методолошким 
приступом (интерполација, екстраполација и редукција података 
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на исти временски период) извршено је попуњавање недостајућих 
података.  

Анализирани су подаци о температури ваздуха и количини 
падавина. Разлог издвајању температуре ваздуха и падавина у 
односу на остале климатске параметре је тај што се већина 
класификација климе, односно дефинисање специфичних 
климатских типова базира углавном на ова два параметра.  
 

Табела 1  Метеоролошке станице са којих су коришћени подаци 
Table 1  Meteorology stations whose data were used 

Станица Врста станице Географска 
ширина 

Географска 
дужина 

Надморска 
висина 

Пирот Климатолошка 43о 09’ 22о 36' 370 
Крупац Падавинска 43о 07' 22о 41' 405 

 
 
Температура ваздуха 
 

Анализа података средњемесечних температура ваздуха на 
простору Пирота (табела 2 и слика 1) показује да је најхладнији 
месец јануар (–0.5 ˚C). Узрок овоме је мали упадни угао сунчевих 
зрака и кратко време осунчавања и негативни радијациони 
биланс у овом месецу. Најтоплији месец је јули у коме је средња 
месечна температура ваздуха 20.6 ˚C. Средња зимска температура 
је 0.8 ˚C, средња летња 19.9 ˚C, док је јесен са 11.1˚C топлија од 
пролећа (10.8 ˚C) за 0.3 ˚C (табела 3). 
 
Табела 2  Средње месечне и средња годишња температура ваздуха за 

период 1961-2000. 
Table 2  Average monthly and average annual air temperatures for the  

period 1961-2000. 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД. 

Пирот -0.5 1.7 5.7 11.0 15.7 18.8 20.6 20.4 16.5 11.2 5.8 1.3 10.7 

 
Табела 3  Годишња амплитуда колебања температуре ваздуха као и 

вредности по годишњим добима (˚C) за период 1961-2000. 
Table 3  Annual amplitude of air temperature variations, as well as the 

values by seasons (˚C) for the period 1961-2000. 
 Ампл. Пролеће Лето  Јесен Зима 
Пирот 21.1 10.8 19.9 11.1 0.8 
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У анализи средњих годишњих температура консултовани су 
и резултати који су приказани у Климатолошком атласу 
Југославије (израђен на основу осматрања за период 1931-1960. 
година). Вредности које су добијене применом градијената 
делимично одступају од оних које су изнете у овом атласу. 
Аутори овог атласа (Соколовић-Илић, Радичевић и Ранковић, 
1984) „везују“ температуре ваздуха за одређене изохипсе. Тако је 
изохипси од 600 метара на простору Старе планине додељена 
вредност од 10 ˚C. Међутим, средња годишња температура у 
Пироту је 10.7 ˚C. Ако би се прихватила вредност термичког 
градијента од 0.53 ˚C/100м на годишњем нивоу коју наводи 
Миловановић (2010), тада би изотерма од 10 ˚C била на 
надморској висини од 500 до 550 м.   

Апсолутно максимална температура забележена је 5. јула 
2000. године и износила је 41.0 ˚C, док је апсолутно минимална 
температура ваздуха забележена 13. јануара 1985. и износила је -
29.0 ˚C. Дакле, за анализирани период (1961-2000. година) укупна 
амплитуда колебања екстремних температура ваздуха износи 70 ˚C. 
 

 
Слика 1  Средње месечне температуре ваздуха регистроване на мет. ст. 

Пирот (осматрачки период 1961-2000) 
Figure 1  Average monthly air temperaatures registered in meteorogical 

station in Pirot for the period 1961-2000. 
 
У даљем тексту ће бити анализиране: 
– појаве дана са јаким мразом, што подразумева дане када је 
забележена температура испод -10 оC 
– појаве дана са мразом, односно број дана када је минимална 
дневна температура била испод 0 оC 
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– број ледених дана, или дана када је максимална дневна 
температура била мања од  0 оC 
– број летњих дана, односно број дана када је забележена 
максимална температура изнад 25 оC 
– број тропских дана када је максимална температура ваздуха 
преко 30 оC 
– број тропских ноћи, односно дана када је минимална 
температура преко 20 оC. 

Дани са јаким мразом појављују се од новембра до марта, 
при чему су нешто заступљенији крајем јесени него почетком 
пролећа. Максимум је у јануару, када је просечан број ових дана 
4.8 (табела 4 и слика 2). Средња вредност броја дана са јаким 
мразом је 10.8. 

Годишњи просек мразних дана у Пироту износи око 96. 
Јављају се од септембра до маја, при чему је њихов број у овим 
месецима занемарљив (0.1 односно 0.2). Највећи број мразних 
дана је у јануару и децембру (у просеку 24.8 односно 20.3), при 
чему су нешто заступљенији почетком пролећа (март – 13.5) него 
крајем јесени (новембар – 11.3) (табела 5 и слика 3). 
 

  
Слика 2  Унутаргодишња 

расподела броја дана са јаким 
мразом (Т < -10 оC) 

Figure 2  Number of days with 
strong frost within the three-year 

period (T < -10 оC) 

Слика 3  Унутаргодишња 
расподела броја мразних дана 

(Тмин < 0 оC) 
Figure 3  Number of days with frost 

within the three-year period  
(Tmin < 0 оC) 

 
Табела 4  Средњи број дана са јаким мразом 

Table 4  Average number of days with strong frost 

Број дана са јаким мразом (испод -10 ˚C) 
 I II III XI XII Год. 
Пирот 4.8 2.3 0.4 0.7 2.5 10.8 
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Табела 5  Средњи број мразних дана 
Table 5  Average number of days with frost 

 Број мразних дана (Тмин  0 ºC) 
 I II III IV V IX X XI XI Год. 
Пирот 24.8 19.3 13.5 3.0 0.1 0.2 4.2 11.3 20.3 96.6 
 

Ледени дани су у Пироту заступљени од новембра до марта. 
Годишњи просек износи 15.4, док се најчешће јављају у јануару 
(6.9) и децембру (3.9) (табела 6 и слика 4).  
 

Табела 6  Средњи број ледених дана 
Table 6  Average number of freezing cold days 

  Број ледених дана (Тмаx  0 ºС) 
 I II III XI XII Год. 
Пирот 6.9 3.3 0.6 0.6 3.9 15.4 

 
Са друге стране, на годишњем нивоу, средњи број летњих 

дана у Пироту износи 95.3. Најзаступљенији су у јулу и августу 
(23.6 односно 23.7), док у јуну њихов број пада у просеку на око 
17. Овакви дани су нешто заступљенији почетком јесени 
(септембар – 14) него крајем пролећа (мај – 9.7), а њихова појава 
је могућа и у марту, односно новембру (табела 7 и слика 5).  
 

Табела 7  Средњи број летњих дана 
Table 7  Average number of summer days 

Број летњих дана (Тмаx  25 ºС) 

 III IV V VI VII VIII IX X XI Год. 

Пирот 0.3 2.6 9.7 17.1 23.6 23.7 14.0 4.1 0.2 95.3 
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Слика 4  Унутаргодишња 

расподела броја ледених дана 
(Тмаx < 0 оС) 

Figure 4  Number of freezing cold 
days within the three-year period 

(Tmax < 0 оC) 

Слика 5  Унутаргодишња 
расподела броја летњих дана 

(Тмаx > 25 оС) 
Figure 5  Number of summer days 

within the three-year period  
(Тmаx > 25 оС) 

 
Број тропских ноћи је веома мали и јављају се од јуна до 

августа (табела 8 и слика 6). Тропски дани се јављају од априла 
до октобра. Слично као и код летњих дана, број тропских дана је 
најзаступљенији у јулу (10 дана) и августу – 11.5, док у јуну 
њихов број пада на 4.6. Заступљенији су у септембру (3.4) него у 
мају (1.2) (табела 9 и слика 6). 
 

Табела 8  Средњи број тропских ноћи 
Table 8  Average number of tropical nights 

 Број тропских ноћи (Тмин  20 ºС) 
 VI VII VIII Год. 
Пирот 0.1 0.2 0.1 0.4 

 
Табела 9  Средњи број тропских дана 

Table 9  Average number of tropical days 

 

Број тропских дана (Тмаx  30 ºС) 
 IV V VI VII VIII IX X Год. 
Пирот 0.1 1.2 4.6 10.0 11.5 3.4 0.3 31.0 
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Слика 6  Унутаргодишња расподела броја тропских дана  
(Тмаx > 30 оС) и броја тропских ноћи (Тмин > 20 оС) 

Figure 6  Number of tropical days within the three-year period  
(Тmаx > 30 оС) and number of tropical nights (Tmin > 20 оС) 

 
 
Падавине 
 

Места у долини Нишаве примају релативно малу количину 
падавина (табела 10). „У котлинама, у којима при свим правцима 
кретања ваздушних маса, преовлађују силазна ваздушна 
струјања, количина падавина је мања, како у односу на околне 
планине, тако и у односу на клисуре које спајају суседне 
котлине“ (Ракићевић, 1979, стр. 9). Пирот (370 м н.в.) у просеку 
прима 581.5 мм падавина, а Крупац (405 м н.в.) 614.3 мм. 
Међутим, исти аутор наводи и следеће: „У летњим месецима 
известан утицај на количину падавина у котлинама има локална 
циркулација ваздуха изазвана топлотном конвекцијом. Наиме, 
високе температуре ваздуха у котлинама у летњим данима доводе 
до интензивног узлазног кретања лаког и топлог ваздуха и 
образовања конвективних падавина у поподневним часовима“ 
(стр. 9). 
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Табела 10  Средње месечне и средње годишње количине падавина (мм) 
за период 1961-2000. 

Table 10  Average monthly and average annual precipitation (mm)  
for the period 1961-2000. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД. 

Крупац 42.0 40.9 42.4 55.9 61.5 80.4 53.6 40.7 44.6 39.7 59.1 52.3 614.3 

Пирот 34.8 36.1 40.2 49.7 65.3 79.4 50.6 39.5 42.5 39.4 56.4 47.5 581.5 

 
У случају да се већа количина падавина излучи у зимском 

периоду, сматра се да је заступљен маритимни режим, док је код 
континенталног режима обрнут случај (већа количина падавина је 
у летњем периоду). Стога је прво одређена количина падавина у 
топлијој (април – септембар), односно хладнијој (октобар – март) 
половини године. Показало се да је на обема станицама 
заступљен континентални режим, односно да се већа количина 
падавина излучи у топлијем делу године. 
 
Табела 11  Распоред количине падавина у топлијем и хладнијем делу године 

Table 11  Precipitation in warmer and colder parts of the year 

 
Количина падавина у  
топлијем делу године (%) 

Количина падавина у 
хладнијем делу године (%) 

Крупац 55 45 
Пирот 56 44 

 
У унутаргодишњем ходу падавина, и у Пироту и у Крупцу 

забележена су два максимума (примарни почетком лета – у јуну, 
и други крајем јесени – у новембру) и два минимума падавина 
(један у октобру и други у јануару или фебруару) (слика 7). 
Вујевић (1953, стр. 29) наводи подунавску варијанту 
континенталног плувиометријског режима коју карактерише 
„најкишовитије позно пролеће, најчешће месец јуни, најсувљи је 
фебруар, а споредни максимум падавина се појави у октобру.“ 
Ракићевић (1979) допуњује подунавску варијанту континенталног 
режима истичући поред октобра, могући секундарни максимум и 
у новембру и децембру. На основу изнетог, може се закључити да 
је на простору Пиротске котлине заступљен поменути тип 
плувиометријског режима. 
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Слика 7  Унутаргодишња расподела падавина регистрованих на киш. 
станици Крупац и мет. станици Пирот осредњених за осматрачки 

период од 1961. до 2000. године 
Figure 7  Quantity of precipitation registered in meteorological station 

Krupac and Pirot which is average for the period 1961-2000. 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Географски положај Пиротске котлине, која је смештена 
између јужних обронака Старе планине, северних падина Влашке 
планине и источних делова Суве планине и Белаве, у великој 
мери утиче на климу овог подручја. На основу изнетих анализа 
основних климатских параметара за осматрачки период од 1961. 
до 2000. године, може се закључити да средња вишегодишња 
температура ваздуха овог подручја износи 10.7 оС, при чему је 
најхаднији месец јануар (-0.5 оС), а најтоплији месеци су јули 
(20.6  оС), односно август (20.4 оС).  

Просек појаве мразних дана износи око 96 дана и јавља се 
од септембра до маја, с тим да су дани са јаким мразом присутни 
од новембра до марта, а њихова средња годишња вредност 
износи 10.8 дана. У истом периоду године (новембар – март) 
забележени су и ледени дани, а годишњи просек износи 15.4 
дана.  
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Са друге стране број летњих дана се јавља од марта до 
новембра, а вишегодишњи просек износи 95.3 дана. Просечан 
број тропских дана и ноћи током године је релативно мали. 
Максимална вредност тропских ноћи везана је за месец јули када 
вишегодишњи просек ове вредности износи свега 0.2 дана, док је 
максимална вредност тропских дана везана за август и просек 
овог параметра за поменути месец износи 11.5 дана. 

Што се тиче средње вишегодишње суме падавина на 
територији Пиротске котлине, ова вредност се креће у интервалу 
од 581.5 мм (Пирот) до 614.3 мм (Крупац). Како се већи део 
падавина излучи у топлијем делу године (око 55% укупних 
сумарних падавина), може се закључити да се ради о 
континенталном плувиографском режиму. Максимална дневна 
сума падавина на мет. станици Пирот забележена је јуна 1988. 
године у износу од 141.5 мм (око ¼ укупних просечних 
годишњих сума падавина), а на станици Крупац јула 1962. године 
у износу од 89.6 мм, што представља око 1/7 сумарних годишњих 
падавина.  
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КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТРЕНДОВИ 
КЛИМАТСКИХ ПАРАМЕТАРА НА ТЕРИТОРИЈИ 

СТАРЕ ПЛАНИНЕ 
 

CLIMATE CHARACTERISTICS AND TRENDS OF 
CLIMATE PARAMETERS ON THE  TERRITORY 

OF STARA PLANINA MOUNTAIN 
 

 
 
Сажетак: Клима и климатски параметри су променљиве 
величине како по времену тако и по простору. Сходно овоме, дa 
би се извршила анализа климатских карактеристика или 
појединих климатских параметара, попут падавина и 
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температуре ваздуха, неопходно је да метеоролошке/падавинске 
станице буду униформно распоређене по простору, али и да 
покривају цео дијапазон надморских висина које су 
карактеристичне за разматрано подручје. Чест је случај да је 
подручје од интереса просторно добро покривено падавинским 
станицама, али да заступљеност ових станица није униформно 
распоређена и по надморским висинама. Код оваквих случајева 
неопходно је успоставити зависности разматраних параметара 
у функцији промене надморске висине. Ово је од необичног 
значаја нарочито при анализи планинских региона, као што је 
случај са Старом планином. 

За потребе анализе температуре ваздуха и падавина ширег 
подручја Старе планине коришћени су подаци са 23 станице (6 
метеоролошких и 17 кишомерних станица). Све разматране 
станице су отпочеле са радом 1956. године и раније, тако да су 
поседовале довољно дуге низове за анализе поменутих 
климатских елемената и њихових трендова, а чији резултати су 
приказани у овом раду. 
 
Abstract: Climate and climate parameters are changeable values both 
according to its weather and area. In accordance with this, in order to 
analyze climate characteristics or separate climate parameters, such 
as precipitation or air temperatures, it is necessary that meteorology 
stations/ precipitation stations be positioned in a uniform way in the 
area and also to cover a whole design of heights above the sea level 
which are characteristic for the area. It often happens that the area is 
well covered with precipitation stations but the stations are not 
positioned in a uniform way as regarding the heights above the sea 
level. In such cases, it is necessary to emphasize the dependence of the 
parameters on different heights above the sea level. This is of great 
importance, especially when mountain regions are analyzed, as in the 
case of Stara Mountain. 

For the needs of analysis of air temperature and precipitation of 
the broader area of Stara Mountain, data from 23 stations (6 
meteorology and 17 precipitation stations) have been used.  All the 
stations started to function in 1956. or earlier so they had a lot of 
climate elements and their trends for the analysis, the results of which 
are presented in this study. 
 
Кључне речи: метеорологија, температуре ваздуха, падавине, 
трендови, климатске промене, Стара планина 
Key words: meteorology, air temperatures, precipitation, trends, 
climate changes, Stara Planina Mountain 
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1. УВОД 
 

У Србији је Владимир Јакшић, професор Лицеја, први указао 
на значајност мерења метеоролошких параметара и успостављање 
метеоролошке осматрачке мреже на простору тадашње Србије. У 
прилог овоме, он сам 1848. године поставља прву метеоролошку 
станицу у свом дворишту на Сењаку у Београду. Током 1856. и 
1857. године успоставља се још 27 станица и тада Србија има 
најгушћу осматрачку мрежу у Европи. Од тада па до данас овај 
број расте и тренутно се на територији Србије климатски 
параметри прате на више стотина осматрачких места.  

На простору Старе планине и њеног обода извршена је 
анализа са укупно 23 станице. Од тог броја, 6 станица су 
климатолошке а 17 су падавинске станице. Климатолошка станица 
са најнижом надморском висином је Неготин – 42 м н. в, а највиша 
је Топли До (700 м н. в). Најнижа падавинска станица је Мокрање 
(80 м н. в.), док се највиша станица Дојкинци налази на 880 м н. в. 
Важно је напоменути да се неке од станица не налазе у границама 
Старе планине (Неготин, Мокрање, Шипиково), али су подаци са 
ових станица ипак искоришћени да би се стекао бољи и детаљнији 
увид у климатске услове анализираног подручја. Просторни 
распоред анализираних станица дат је на слици 1. 

 
 

2. ГЕОГРАФСКО-МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАРЕ 
ПЛАНИНЕ 

 
Према Миловановићу (2010), Стара планина у ширем 

смислу припада Карпато-балканском луку, а у ужем систему 
Балканским планинама које се пружају од Црног мора на истоку, 
па све до Вршке чуке на западу. Дужина овог планинског система 
износи око 530 км (Цвијић, 1924). Као морфолошка целина 
омеђена је долинама Белог и Трговишког Тимока, и Височице, а 
на истоку је омеђена државном границом Србије и Бугарске. У 
меридијанском правцу се пружа скоро 100 километара, док у 
упоредничком правцу пружања максимална дужина износи око 
30 километара (Пиротска котлина-Сребрна глава). Подручје 
Старе планине се простире од 43º 00' до 44º 00' северне 
географске ширине и од 22º 16' до 23º 00' источне географске 
дужине (слика 1). Изразитији врхови су: Црноглав (764 м н. в.), 
Бабин нос (1108 м н. в.), Тресак (1000 м н. в.), Ветрен (1330 м н. 
в.), Орлов камен (1737 м н. в.), Свети Никола (1380 м н. в.), 
Миџор (2169 м н. в.), Три чуке (1937 м н. в.), Тупанар (1727 м н. 
в.) и Сребрна глава (1933 м н. в.).  
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Највиша тачка Старе планине је врх Миџор са висином од 
2169 м н. в, а најнижа тачка је на излазу из долине Прлитског 
потока (132 м н. в.). „Изнад 1000 м н. в. налази се 523 км2 или 
29% - од тога изнад 1500 м н. в. је свега 102 км2 или 5.7%, а изнад 
2000 м н. в. је 1.5 км2 или 0,08% земљишта“ (Гавриловић и 
Гавриловић, 1998, стр. 5). 

 
Слика 1  Положај разматраних метеоролошких и кишомерних станица 

на територији шире околине Старе планине 
Figure 1  Location of considered meteorology and precipitation stations on 

the territory of broader area of Stara mountain 
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3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ 
 

3.1 Температуре ваздуха 
 
За потребе анализе температурног режима Старе планине 

обрађени су подаци средње месечних и годишњих температура 
ваздуха шест метеоролошких станица које се налазе на 
анализираном простору или у његовој непосредној близини. 
Обрада доступних података је урађена за период од 1961. до 
2010. године. Средње месечне и годишње вредности температура 
ваздуха анализираних станица као и њихове надморске висине 
дате су у табели 1, а њихов просторни положај на слици 1. Како је 
станица са највишом надморском висином Топли До (700 м н.м.), 
а делови анализираног подручја имају надморску висину и преко 
2000 м н. м, на слици 2 дат је дијаграм зависности средње 
годишњих температура ваздуха у функцији надморске висине.  

Средње годишње температуре ваздуха се крећу од 8.7 °С у 
Топлом Долу до 11.5 °С у Неготину. На свим станицама јануар је 
најхладнији месец. Средње месечне температуре ваздуха у овом 
месецу се крећу од –0.2 °С у Пироту, преко –0.5 °С у Неготину, 
затим –0.9 °С у Димитровграду, Књажевцу и Зајечару, па све до –1.8 °С 
у Топлом Долу. Од свих посматраних станица само Топли До има 
негативну просечну температуру ваздуха и у фебруару (–0.2 °С) што 
је последица надморске висине. Најтоплији месец је јули у коме се 
средње месечне температуре ваздуха крећу од 17.5 °С (Топли До), 
па до 22.8 °С (Неготин). 
 
Табела 1  Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (°С) 
на подручју Старе планинине за осматрачки период 1961-2010. година 
Table 1  Average monthly and annual air temperatures (°С) on the territory 

of Stara mountain for the period 1961-2010. 
Над. 
вис. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Димит- 
ровград 

446 
-0.9 0.9 4.9 10.0 14.8 17.9 19.7 19.4 15.3 10.5 5.4 0.7 9.9 

Књаже- 
вац 

280 
-0.9 1.1 5.4 10.9 16.0 19.3 21.0 20.3 15.8 10.4 5.4 0.8 10.5 

Пирот 370 -0.2 1.8 6.0 11.2 15.9 19.1 21.0 20.7 16.5 11.3 6.1 1.4 10.9 
Зајечар 137 -0.9 1.1 5.5 11.3 16.4 19.9 21.7 21.0 16.4 10.6 5.2 0.6 10.7 
Него- 
тин 

42 
-0.5 1.6 6.1 12.0 17.4 20.9 22.8 22.1 17.3 11.4 5.8 1.1 11.5 

Т. До* 700 -1.8 -0.2 3.7   8.6 13.1 15.8 17.5 17.3 14.4 9.6 4.9 0.5 8.7 
*Напомена – за станицу Топли До осматрачки период је био 1961-2000. 

 



26        В. Ристић Вакањац, Б. Миловановић, Б. Вакањац, М. Чокорило Илић 

y = -0.0038x + 11.621

R2 = 0.8502

0

2

4

6

8

10

12

14

0 100 200 300 400 500 600 700 800

надморска висина H (мнм)

С
р
ед

њ
е 
в
и
ш
ег
о
д
и
ш
њ
а 
те
м
п
ер

ат
ур

а 
в
аз
д
ух
а 

T
sr

(o
C

)

 
Слика 2  Зависност средње вишегодишње температуре вадуха у 

функцији надморске висине за територију Старе планине 
Figure 2  Average air temperatures for the longer period of years depending 

on the height above the sea level for the territory of  Stara mountain 
 

Коришћењем термичког градијента (добијеног у односу на 
станицу Топли До) од 0.53 °С/100м долазимо до вредности од 6 °С 
за висину од 1150 до 1250 метара, док је на висинама од око 1500 
метара температура ваздуха 4 °С. У појасу између 1500-1800 
метара средња годишња температура се креће у опсегу од 2 до 4 °С, 
док је на висинама изнад овог појаса температура ваздуха између 
0 °С и 2 °С (Миловановић, 2012). 

Просечне пролећне температуре, осим код Димитровграда 
(9.9 °С) и Књажевца (10.8 °С), више су од 11 °С (у Неготину 
износи 11.8 °С), док су јесење температуре углавном ниже од 11 °С 
(изузев у Пироту и Неготину). Интересантно је да су просечне 
пролећне температуре ниже од јесењих на свега две посматране 
станице, што је генерално последица надморске висине ових 
станица, односно дужег трајања снежног покривача и већег 
трошења енергије на његово топљење.  

Дакле, у Неготину, Књажевцу и Зајечару пролеће је 
незнатно топлије (од 0.3 до 0.4 °С) од јесени. Узрок овој појави 
би могао бити и у појачаном утицају хладних континенталних 
ваздушних маса у току хладнијег дела године. Осим у Неготину,  
просечне летње температуре ваздуха не прелазе 21 °С ни на 
једној посматраној станици. Запажа се да летње температуре 
ваздуха опадају од Неготинске крајине долином Тимока. Према 
расположивим подацима најхладније лето је у Топлом Долу са 
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температуром ваздуха од 16.9 °С. Просечна зимска температура 
је осим код Топлог Дола (-0.5 °С), на свим осталим станицама 
позитивна и креће се од 0.2 °С у Димитровграду, 0.3 °С у 
Зајечару, 0.4 °С у Књажевцу, до 1.0 °С у Пироту (слика 3). 
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Слика 3  Средње сезонске температуре ваздуха (°C) за период 1961-

2010. година 
Figure 3  Average seasonal air temperatures (°C) for the period 1961-2010. 

 
Што се тиче тренда, анализа података у посматраном 

периоду указује на чињеницу да је током анализираног периода 
на свим станицама тренд позитиван, односно да је дошло до 
пораста температура ваздуха на годишњем нивоу (слика 4).  
Најизраженији пораст је на мет. станицама Неготин и Зајечар, 
затим Пирот и Књажевац, док је најблажи тренд карактеристичан 
за мет. станицу Димитровград. Уколико се тренд средње 
годишњих температура настави и у наредном периоду и остане 
непромењен, очекује се да ће 2100. године средње годишња 
температура износити 11.2 °С у области Димитровграда, а чак 
15.6 °С у околини Неготина, што је у односу на тренутну средње 
вишегодишњу температуру (табела 1) за све станице, изузев м.с. 
Димитровград, повећање у износу већем од 3 °С. 

Анализа сезонских трендoва температура ваздуха на свим 
разматраним станицама за период 1961-2010. година показала је 
да су сви трендови везани за пролеће, лето и зиму позитивни, с 
тим да су најизраженији током лета, тачније уочено је највеће 
повећање температура ваздуха током летњих месеци (слика 5). 
Што се тиче јесени, трендови на станицама Књажевац, Неготин и 
Пирот су позитивни, док на станицама Димитровград и Зајечар 
ови трендови имају негативан знак, односно регистрован је благи 
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пад јесењих температура ваздуха унутар разматраног периода 
(слика 6). 
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Слика 4  Средње годишње температуре ваздуха Тср (оС) 

Figure 4  Average annual air temperatures Tcp (°C) 
 

А  Б  

В  Г  
Слика 5  Трендови средње сезонских температура ваздуха за мет. 

станицу Пирот: А – Пролеће, Б – Лето, В – Јесен, Г – Зима 
Figure 5  Trends of average seasonal air temperatures for meteorology station 

Pirot: A-spring B-summer V-autumn G-winter 
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Табела 2  Трендови температуре ваздуха на станицама ширег подручја 
Старе планине у периоду 1961-2010. 

Table 2  Trends of air temperature for the stations in the wider range of Stara 
mountain for the period 1961-2010. 

Станица Прва  
година 

Последња 
година 

n Z тест значај-
ност 

Q°С/година 

Димитровград 1961 2010 50 1.212947 0.008333 
Књажевац 1961 2010 50 3.204077 ** 0.027679 
Неготин 1961 2010 50 4.374974 *** 0.034167 
Пирот 1961 2010 50 3.363143 *** 0.025641 
Зајечар 1961 2010 50 4.19094 *** 0.02716 
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Слика 6  Трендови средње сезонских температура ваздуха за мет. 
станицу Димитровград: А – Пролеће, Б – Лето, В – Јесен, Г – 

Зима 
Figure 6  Trends of average seasonal air temperatures for meteorology 

station Dimitrovgrad: A-spring B-summer V-autumn G-winter 
 

3.2 Падавине 
 
Долина Белог Тимока представља једну од најсушнијих 

регија на простору Старе планине. Годишња сума падавина се 
креће од 602.4 мм у Зајечару (најнижа забележена вишегодишња 
сума падавина на посматраном простору) па до 613.6 мм у 
Књажевцу, односно 661.5 мм у Вратарници. У долини 
Трговишког Тимока, на станицама Доња Каменица и Кална је 
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забележено 644.3 мм, односно 701.8 мм. Источно од долине Белог 
Тимока, на западним обронцима Старе планине (северно од 
Жуковске реке), средње вишегодишња количина падавина расте 
и креће се од 654.4 мм у Ошљану (480 м н. в.) до чак 839.2 мм у 
Радичевцу (550 м н. в.). Између Папратске реке и Дугог брда, 
односно Топлодолске реке, ова вредност се креће до 766.3 мм у 
Топлом Долу (700 м н. в.). Са друге стране, јужно и југоисточно 
од Топлог Дола количина падавина опада, и изузимајући 
Дојкинци као највишу падавинску станицу на посматраном 
простору (880 м н. в. – средње вишегодишња сума падавина 793.6 
мм), креће се од 654.4 мм у Смиловцима (680 м н. в.) до 731.4 мм 
у Височкој Ржани (700 м н. в.), док се у Каменици 
Димитровградској, која се налази на 780 м н. в, излучи у просеку 
„свега“ 701.4 мм падавина. Може се запазити да у односу на 
надморску висину на којој се налазе, поменуте станице примају 
веома малу количину падавина. Према Миловановићу (2010) 
узрок овој појави је њихов положај у заветреним деловима Старе 
планине, али и читав низ планинских узвишења која се 
степенасто спуштају од Три чуке, Копрена и Локве према југу и 
југозападу према долини Височице. Слично долини Белог 
Тимока, и долина Нишаве је сиромашна падавинама. Вредности 
средње вишегодишњих сума падавина крећу се од 579.3 мм у 
Крупцу, преко 599.5 мм у Пироту, до 642.9 мм у Димитровграду. 
Ипак, може се рећи да на целој теориторији Старе планине 
генерално са порастом надморске висине приметан је и пораст 
падавина (слика 7).  
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Слика 7  Зависност средње вишегодишњих сума падавина у функцији 

надморске висине за територију Старе планине 
Figure 7  Average precipitation for the longer period of years depending on 

the height above the sea level for the territory of Stara mountain 
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Разлике у суми падавина између појединих година могу 
бити веома велике. На пример, на станици Крупац, 2000. године 
укупно се излучило свега 271.1 мм падавина, док се у Сукову и 
Пироту исте године излучило 256.7 мм, односно 261.2 мм 
падавина (ово су и најмање забележене годишње количине 
падавина на посматраним станицама). Са друге стране, 
максимална годишња количина падавина у периоду 1961–2010. 
на станици Крупац је забележена 1976. године (854.8 мм), 
односно 850.3 мм у Пироту (2005. године) и чак 1075.6 мм у 
Сукову (1964. године). Највеће годишње количине падавина 
забележене су у Дојкинцима 1962. године (1196.9 мм), у 
Витановцу 1995. г. (1141.6 мм) и у Топлом Долу 2005. г. (1127.4 
мм). Ако узмемо мет. ст. Пирот за пример, 2000. године 
регистрована је историјски најнижа годишња сума падавина у 
износу од свега 261.2 мм, што је свега 44.5 % од средње 
вишегодишње вредности падавина ове станице. Насупрот овоме 
на истој мет. станици 2005. године је регистровано 850.3 мм 
атмосферилија, што је за 45.8% више од средње вишегодишње 
вредности падавина ове станице и такође представља историјски 
забележен годишњи максимум на овој станици. Дакле, на основу 
анализираних података о годишњим сумама падавина, као и 
изнетог, може се закључити да у последњих 10 година имамо 
учесталије појаве екстремно сушних или кишних година. Слично 
се дешава и на осталим осматрачким местима у Србији, где су 
низови били довољно дуги да би се анализе ове врсте могле 
урадити. 

Такође анализе су показале да је на свим станицама на 
простору Старе планине и њеног обода заступљен континентални 
режим, односно да се већа количина падавина излучи у топлијем 
делу године. 

Да би се што детаљније испитали плувиометријски режими 
који су заступљени на посматраном простору, анализиране су и 
средње месечне вредности падавина. На свим станицама су 
забележена два максимума (један крајем пролећа, односно 
почетком лета и други крајем јесени, односно почетком зиме) и 
два минимума падавина (један крајем лета, односно почетком 
јесени и други у неком од зимских месеци). Примарни максимум 
се на свим разматраним станицама јавља у мају или јуну, док је 
секундарни максимум померен на новембар и децембар (слика 8а 
и 8б). Минималне вредности месечних количина падавина 
показују далеко већу разноликост у годишњем распореду. 
Примарни минимуми су или у периоду август - октобар, или у 
периоду јануар - март.  
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Што се тиче максималних дневних сума падавина, средње 
вишегодишње вредности се крећу у дијапазону од 36.7 мм (к. с. 
Крупац) па до 47.5 мм (Неготин). Апсолутно маскималне 
вредности на територији шире околине Старе планине су се 
кретале од 70.5 мм (Шипиково) па до чак 211.1 мм забележених 
октобра 1955. године на мет. ст. Неготин. 

За разлику од трендова температура ваздуха који су сви 
позитивни, анализе трендова годишњих сума падавина указале су да 
код највећег броја кишомерних станица (укупно 12 станица или 52% 
од укупно анализираних) генерални тренд падавина није изражен, 
односно на овим станицама се не очекује значајнији ни пораст ни пад 
сумарних падавина на вишегодишњем нивоу (слика 9). На 8 
кишомерних станица (око 35% анализираних станица) тренд 
падавина је негативан, с тим да је најизраженији пад код кишомерних 
станица Дојкинци и Крупац (слика 10). И код само три кишомерне 
станице (око 13%) уочен је крајње позитиван тренд падавина, с тим 
да је најизраженији код киш. станице Радичевац (слика 11). 
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Слика 8а  Унутаргодишња 
расподела падавина 

Figure 8a  Precipitation within the 
three-year period 

Слика 8б  Унутаргодишња 
расподела падавина 

Figure 8b  Precipitation within the 
three-year period 
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Табела 3  Средње месечне и годишње количине падавина (мм) на 
ширем простору Старе планине у периоду 1961-2010. година 

Table 3  Average monthly and annual precipitation (mm) in the wider range 
of Stara mountain for the period 1961-2010. 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Алдинац 53.9 56.2 57.4 73.2 83.0 96.2 63.4 56.3 58.1 49.0 67.5 67.9 782.0 
Базовик 43.4 47.4 47.6 53.2 68.2 68.0 49.0 47.4 48.9 44.7 58.6 55.3 631.7 
Димит- 
ровград 40.8 40.5 44.1 52.3 72.6 81.7 61.2 49.6 47.8 47.2 56.5 48.7 642.9 
Доња  
Каменица 42.4 44.9 47.1 56.9 70.0 69.2 59.2 45.9 48.3 46.5 57.5 56.6 644.3 
Дојкинци 54.0 52.7 52.0 77.5 92.9 90.8 70.9 55.6 61.4 50.9 67.5 67.4 793.6 
Кална 47.0 51.1 49.8 64.9 75.7 79.9 56.9 53.5 55.1 48.0 59.5 60.4 701.8 
Каменица 
Димит. 48.5 52.2 45.2 63.7 76.5 79.8 53.9 54.4 52.0 52.1 65.8 57.3 701.4 
Књажевац 42.8 40.3 42.9 52.2 65.1 66.1 53.6 48.9 48.9 44.8 54.6 53.6 613.6 
Ковилово 48.5 50.0 53.7 59.8 64.4 66.1 53.9 42.5 46.7 52.5 63.3 65.7 667.1 
Крупац 40.7 39.0 40.6 51.3 61.9 74.6 48.8 40.7 41.7 38.0 53.4 48.6 579.3 
Мокрање 48.1 49.9 54.3 64.7 64.8 69.7 51.7 42.9 46.1 51.7 63.7 64.4 671.9 
Неготин 43.0 45.7 48.7 57.9 59.9 67.0 51.1 40.7 45.0 51.3 61.1 62.1 633.4 
Ошљане 40.4 43.7 46.1 62.4 71.8 77.0 54.0 52.8 50.6 45.2 57.7 52.8 654.4 
Пирот 37.0 37.5 41.3 51.4 66.5 79.6 49.9 45.3 43.8 44.3 55.2 47.7 599.5 
Радичевац 57.5 58.0 60.9 82.6 96.3 93.9 70.2 66.0 64.0 53.4 68.2 68.4 839.2 
Шипиково 46.7 49.1 51.7 59.5 66.4 70.2 51.7 38.6 44.8 49.5 61.3 62.4 651.9 
Смиловци 45.1 42.1 44.2 55.3 73.8 79.2 58.6 48.8 48.0 51.3 57.9 50.0 654.4 
Суково 42.7 39.2 45.7 55.8 66.6 81.1 56.5 45.4 47.3 49.1 56.0 52.1 637.7 
Топли До 56.9 58.9 52.5 69.3 78.6 86.0 62.5 54.8 59.1 51.8 67.6 68.3 766.4 
Височка  
Ржана 50.9 53.2 50.3 67.4 82.1 85.5 58.5 51.5 50.9 53.2 65.8 62.3 731.4 
Витановац 58.0 60.9 62.6 73.6 79.5 81.2 59.6 59.3 55.9 57.0 76.0 77.9 801.5 
Вратар-
ница 44.5 44.1 51.8 58.4 70.2 72.6 59.7 48.9 48.2 47.9 58.3 57.2 661.5 
Зајечар 39.5 40.9 42.9 54.0 63.2 65.4 57.6 42.4 43.0 46.5 53.5 53.6 602.4 

 
 

 
Слика 9  Средње годишње суме падавина кишомерних станица код 
којих није забележен значајан тренд пораста или пада сумарних 

падавина 
Figure 9  Average annual precipitation at precipitation stations where a 

significant trend of increase or decrease of total precipitation has not been 
determined 
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Слика 10  Средње годишње суме падавина кишомерних станица код 

којих је забележен негативан тренд 
Figure 10  Average annual precipitation at precipitation stations where a 

significant negative trend has been determined 
 
 

 
Слика 11  Средње годишње суме падавина кишомерних станица код 

којих је забележен позитивни тренд 
Figure 11  Average annual precipitation at precipitation stations where a 

significant positive trend has been determined 
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Анализа сезонских трендова указује да се током јесени 
генерално скоро на свим станицама очекује благи пораст средње 
сезонских падавина (без статистичког значаја). Изражен пораст је 
једино приметан код падавинских станица Радичевац и Ошљане. 
Изузетак чине станице Дојкинци, Крупац и Топли До код којих 
имамо благи пад средње јесењих падавина.  

Насупрот овоме, анализе осталих сезона указују да су на 
већини станица генерално негативни трендови. Тако на пример, 
само на падавинским станицама Радичевац, Шипиково, Височка 
Ржана и Витановац током зимских месеци тренд је позитиван, без 
изражене значајности, док је негативан тренд ове сезоне присутан 
на свим осталим станицама, али има значајности само на 
падавинској станици Дојкинци. Сличну слику смо добили и 
анализом трендова летње сезоне. И у овом случају скоро све 
станице имају негативан тренд сумарних сезонских падавина, с 
тим да само код станице Крупац и Дојкинци овај негативан тренд 
има значајност. Позитиван тренд летњих падавина али без значаја 
је забележен код станица Доња Каменица, Ковилово, Неготин, 
Радичевац, Шипиково, Витановац и Зајечар.    

И на крају анализа сумарних падавина регистрованих током 
пролећа указује да су станице код којих је регистрован позитиван 
тренд такође у мањини, односно регистрован је на свега 5 
станица (слично као и код других сезона): Кална, Каменица 
Димитровградска, Радичевац, Смиловци и Витановац, и овај 
тренд нема већег значаја. Међутим, негативан тренд је код већине 
преосталих станица знатно израженији и значајнији. 
Најдрастичнији случај негативног тренда имамо код кишомерних 
станица Дојкинци, Мокрања, Неготин и Вратарница. Ради 
визуелизације трендова на сликама 12 и 13 дати су сезонски 
трендови за станицу Дојкинци код које су забележени негативни 
трендови за све сезоне (слика 12) и за станицу Радичевац код које 
су забележени значајни позитивни сезонски трендови (слика 13).  
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Слика 12  Трендови сумарних сезонских падавина за кишомерну 
станицу Дојкинци: А – Пролеће, Б – Лето, В – Јесен, Г – Зима 

Figure 12  Trends of total seasonal precipitation for precipitation station 
Dojkinci: A-spring B-summer V-autumn G-winter 
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Слика 13  Трендови сумарних сезонских падавина за кишомерну 
станицу Радичевац: А – Пролеће, Б – Лето, В – Јесен, Г – Зима 

Figure 13  Trends of total seasonal precipitation for precipitation station 
Radicevac: A-spring B-summer V-autumn G-winter 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
На основу поменутих анализа температуре ваздуха и 

падавина као и њихових трендова, на територији Старе планине 
уочено је следеће: 

– Анализа трендова годишњих сума падавина указује на 
чињеницу да на многим анализираним станицама није дошло до 
значајнијих промена на вишегодишњем нивоу. Само на 
појединим станицама забележен је изузетно негативан (к. с. 
Дојкинци), односно позитиван тренд (к. с. Радичевац). Међутим, 
на годишњем нивоу очекују се сумарне падавине које ће бити 
знатно више или ниже, односно средње вишегодишња вредност 
падавина се неће драстично променити, али средње квадратно 
одступање ће имати знатно већу вредност. Као последица овога, 
случајеви суша и поплава ће бити чешћи и озбиљнијих размера, 
чега смо управо били сведоци. Године 2011, 2012. и 2013. ушле 
су као три најсушније историјски забележене узастопне године, 
док за 2014. годину (иако још увек траје) можемо већ са 
сигурношћу да тврдимо да ће бити записана као година са 
историјски забележеним максимумом годишњих падавина не 
само за територију Старе планине већ и Србије (па и шире). Ова 
врста дешавања ће имати великог утицаја на све водопривредне 
гране, а на првом месту снабдевање водом становништва и стоке.  

– Са друге стране, трендови температура ваздуха указују на 
њихов пораст на свим разматраним метеоролошким станицама. 
Имајући ово у виду, вода за пиће, индустријску и пољопривредну 
употребу, постаће оскудна, јер ће предвиђени пораст температуре 
условити веће испаравање, што ће додатно угрожавати постојеће 
водне ресурсе.  

– Поменут путем тренда најављен пораст температура 
ваздуха утицаће у великој мери на појаву сушних периода и 
година, што ће имати за последицу смањену и ограничену 
пољопривредну производњу, која је још увек један од 
најважнијих сектора српске економије.  

– Пораст температуре током зимских месеци имаће за 
последицу смањење снежног прекривача и дужине зимског 
периода, што ће утицати на унутаргодишњу расподелу отицаја 
површинских водотока као и истицања подземних вода. 

– Високе температуре током лета као и смањење падавина 
током ових месеци утицаће на чешћу појаву шумских пожара 
попут оних који су се десили у последњих неколико година (јули 
2007, август 2012. године).  
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НАЛАЗИ РАКОВА КАМБРИЈУМСКЕ СТАРОСТИ 
(CRUSTACEA, BRANCHIOPODA)  

НА ПОДРУЧЈУ ПИРОТА И ОКОЛИНЕ 
 

THE CAMBRIAN AGE CRUSTACEAN FINDINGS  
(CRUSTACEA, BRANCHIOPODA)  

IN THE AREA OF PIROT AND ITS SURROUNDINGS 
 
 
 

Сажетак: У новије време забележено је присуство великог 
диверзитета ракова на територији Пиротског округа и околине. 
У овом раду биће разматран преглед података о присуству 
еволутивно веома старе групе ракова класе Branchiopoda у 
пиротском крају, чији су се преци појавили на Земљи још у 
Камбријуму и задржали се све до данас (тзв. „живи фосили“). 
Ово детерминише Пирот и околину (посебно Стару планину) као 
подручје од великог значаја, не само у домену биологије. Неке од 
забележених врста представљају таксоне нове за фауну Србије. 
Бранхиоподни ракови живе у ефемерним воденим стаништима 
која су угрожена и рањива, и често се не разматрају приликом 
процена различитих утицаја на животну средину. 
 
Abstract: A high Crustacean diversity has been noted at the territory 
of Pirot District and the surrounding area in recent times. This study 
will present an overview data on the presence of ancient crustaceans 
belonging to the class Branchiopoda (known as "living fossils") in the 
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Pirot area.  Their ancestors appeared on Earth in the Cambrian 
period and survive to these days. This determinates Pirot and its 
surroundings (especially Stara planina Mt.) as important area not 
only in the field of biology. Some of the crustacean taxa are new for 
Serbian fauna. However, large branchiopods live in ephemeral 
aquatic habitats that are often threatened and vulnerable, and usually 
are not considered in assessing the environmental impact. 
 
Кључне речи: ракови, Branchiopoda, Pirot  
Кey words: Crustaceans, large branchiopods, Pirot 
 
 
УВОД 
 

Фауна ракова на подручју Пирота и читаве територије 
југоисточне Србије мало је позната, поготову када су у питању 
становници периодичних водених станишта без перманентног 
дотока воде. Услед евапорације и понирања, ове ефемерне воде 
често пресушују у потпуности, нарочито у току врелих летњих 
месеци (Schwartz & Jenkins, 2000). Оне настају у природним 
улегнућима земљишта или могу бити начињене од стране 
делатности људи. У последњем случају, најчешће се формирају 
од трагова агротехничке механизације. Ове локве (баре) или 
канали су по правилу мањих димензија и настају обично након 
обилнијих падавина или наглог топљења снега, као и услед 
избијања подземних вода. Дно им је најчешће глиновито, 
муљевито или песковито, понекад обрасло травом или другом 
вегетацијом. Вода у барама је најчешће хемијског састава 
типичног за слатке воде, али може бити и заслањена разним 
минералним солима (природно или спирањем ђубрива са околних 
обрадивих површина). Обилније кише и ветрови, као и сами 
становници ефемерних бара могу довести до замућивања воде, 
што им пружа визуелну заштиту од птица и других предатора. 
Растиње у води такође пружа изврстан заклон становницима ових 
водених станишта. Због прилично сурових и нестабилних услова 
ове привремене баре се сматрају водама готово без предатора 
(eng. „enemy free“). Најчешћи предатори су из групе пљоснатих 
црва турбеларија, као и инсеката нотонектида, водених 
колеоптера и ларви одоната.  

Када баре у потпуности пресуше, у њима за извесно време 
престаје сваки активни живот, па организми који насељавају 
оваква станишта могу имати две стратегије: или да напусте 
подручје током сушног периода или да тај период проведу у 
мирујућем или дормантном стадијуму. Стога су организми 
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ефемерних водених станишта развили током еволуције две 
карактеристичне особине: 1) способност да за кратко време 
достигну полну зрелост и произведу потомство, и 2) способност 
да у периоду без воде на станишту преживе у облику 
резистентних форми (у виду мирујућих оплођених јајних ћелија, 
тзв. цисти).  

Ови ракови представљају организме необичног изгледа и 
занимљиве еволутивне историје. Најчешће се у литератури 
описују као „живи фосили“, с обзиром да се у морфолошким и 
анатомским особинама нису много изменили у односу на 
предачке форме. Захваљујући фосилима из горњег Камбријума, 
данас се доста зна о филогенији и еволуцији ове занимљиве и 
ретке групе ракова. Сматра се да су њихови преци живели пре 
више од 500 милиона година, у време такозване „камбријумске 
експлозије“ када је настао највећи број животиња које су 
насељавале, или данас насељавају Земљу (Walossek, 1993). „Тек“ 
стотинак милиона година касније на Земљи су се појавиле прве 
рибе, а чак 200 милиона година касније и први диносауруси. То 
практично значи да су бранхиоподни ракови еволутивно старији 
од диносауруса, који су нестали са лица Земље пре око 65 
милиона година. 

Иако је у литератури било спорадичних извештаја о појави 
и дистрибуцији појединих група ракова на ширем подручју 
Балкана (Vávra, 1893; Klie, 1936; Остојић и Симић, 1997; 
Марковић, 1998), потпунији подаци из југоисточног дела Србије 
су новијег датума (Cvetković-Miličić et al., 2005a). Овај сразмерно 
мали број података о таксономији и биогеографији ракова који 
насељавају такозване „ефемерне“ или „мале воде“ и даље чини 
овај регион „белом мрљом“ на лимнолошкој карти Европе (Illies, 
1967). У новије време, у току релативно кратког истраживачког 
периода, забележено је присуство великог диверзитета ракова на 
територији југоисточне Србије. Највећи број припада групама 
Cladocera, Branchiopoda, Ostracoda и Amphipoda, при чему су неки 
од таксона нови за фауну Србије. У овом раду биће разматран 
преглед података о присуству еволутивно веома старе групе 
ракова из класе Branchiopoda на територији Пиротског округа и 
околине. 
 
 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 
Теренска истраживања су трајала од раног пролећа 2000. 

године до јесени 2013. године. Бирани су локалитети са 
разноврсном географском позицијом и са различитих надморских 
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висина: високопланински делови Старе планине, ефемерна 
водена станишта у долини реке Нишаве, као и делови Суве 
планине који се граниче са територијом општине Пирот. На 
локалитетима на којима је било бранхиоподних ракова узети су 
узорци који су фиксирани у алкохолу, како би били доступни за 
даље анализе. Локалитети су фотографисани и описани, а мерена 
је и температура и pH вредност воде у стаништима. Дистрибуција 
станишта маркирана је помоћу GPS уређаја. Поред тога, праћене 
су и све промене на локалитетима уочене у току вишегодишњег 
мониторинга наведених подручја. Узорци су детерминисани и 
обрађени на Институту за зоологију Биолошког факултета 
Универзитета у Београду. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Србија се може сврстати у земље са веома богатом 

бранхиофауном. Две трећине врста Branchiopoda на територији 
Србије чине врсте које су познате само са једног локалитета, или 
су ограниченог распрострањења (Petrov & Petrov, 1997a). Врста 
Branchipus intermedius може се сврстати у ову групу, с обзиром да 
је до сада у Србији регистрована једино у долини реке Нишаве у 
околини Пирота (Cvetković-Miličić & Petrov, 2007). На 
Балканском полуострву ова врста је  пронађена једино још на 
планини Бистра у западној Македонији (Petkovski, 1997). Истом 
роду припада и најчешћа врста Branchiopoda у Србији - 
Branchipus schaefferi, која се појављује често самостално или у 
заједници са другим врстама (Petrov & Petrov, 1997b). У околини 
Пирота Branchipus schaefferi је налажен на више локалитета, у 
близини села Трњана, Пољска Ржана и Велики Јовановац, обично 
током пролећа. Међутим, октобра 2013. године по први пут су 
регистроване и јесење популације ове врсте, што указује на 
повољне еколошке услове и значај подручја Пирота и околине за 
развој бранхиоподних ракова. Уједно ово је до сада најисточнији 
налаз у Србији, а забележене су обе морфолошке форме ове 
врсте: visnyai и typica (Слика 1). Јединке су проналажене у малим, 
замућеним и плитким барама формираних после кише, на обали 
или око њива, са муљевитим дном без вегетације (Слика 2). Често 
су се у њима могле наћи и друге групе ракова из група Cladocera 
и Ostracoda. 
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Слика 1  Врста Branchipus schaefferi, форма typica  

(изглед главе мужјака) 
Figure 1  Branchipus schaefferi, forma typica (the male head) 

 
 

 
Слика 2  Станиште ракова бранхиопода поред Нишаве 

Figure 2  A habitat of large branchiopods along the Nišava River 
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У делу Србије јужно од Саве и Дунава веома честа врста је 
и Chirocephalus diaphanus. У планинским областима врста је 
забележена од јуна до краја августа, а у низијским од фебруара до 
краја јуна (Петковски, 1993). Позната су два нова налаза ове 
врсте у околини Пирота: први је на локалитету Три кладенца на 
Старој планини, на станишту величине 15 x 10 м и дубине до 40 
цм, са бистром водом без макрофитске вегетације. Други налаз је 
регистрован на Сувој планини (локалитет Шљивовички врх), где 
је забележена подврста C. diaphanus ssp. carinatus, што је нови 
регистровани локалитет на територији источне Србије (Слика 3). 
Јединке су изловљене крајем августа, тако да је то уједно и први 
налаз ове врсте ван пролећне сезоне.  

 

 
Слика 3  Врста Chirocephalus diaphanus carinatus пронађена на 

локалитету Три кладенца на Старој планини 
Figure 3  Chirocephalus diaphanus carinatus founded at the locality Tri 

Kladenca in  the Stara Planina Mountains 
 
За сада постоје само посредни, литературни подаци о томе 

да и врста Triops cancriformis насељава подручје пиротског краја. 
Petrov & Petrov (1997a) наводе да је ова врста регистрована у 
високопланинским локвама на Старој планини, у близини 
границе са Републиком Бугарском. Међутим, и поред 
интензивних истраживања, присуство ове врсте још увек није 
поново потврђено на простору Старе планине и источне Србије.  

Род Imnadia је европски ендемит, а у Србији је доскора 
једино био забележен у Панонској низији. Резистентна јаја рода 
Imnadia пронађена су, међутим, и у подлози на дну бара у 
близини села Трњана, заједно са јединкама сродног рода 
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Leptestheria. Ови ракови по спољашњој морфологији веома личе 
на мале шкољке (Слика 4). Ово је налаз са најјужнијег положаја у 
Србији, као и први за лимнолошку област Балкана (Miličić & 
Petrov, 2007; Illies, 1978). Могуће је да је на ове просторе пренет 
захваљујући миграцијама птица које могу бити пасивни 
преносиоци оплођених јаја, прилепљених за њихове 
екстремитете, или путем измета (Boros et al., 2006). 

 

 
Слика 4  Јединка рода Leptestheria пронађена у бари  

у близини села Трњана 
Figure 4  Specimen of Leptestheria sp. founded in the pond  

near village Trnjana 
 
Бројне ендемичне и реликтне врсте биљака и животиња 

велике еволутивне старости данас живе само у области Старе 
планине и нигде другде на свету (Мишић, 1982; Hewitt, 2001). 
Полазећи од чињенице да су планинске области Балканског 
полуострва представљале климатске рефугијуме у току периода 
глацијације, аридизације и трансгресија, као и да су то били 
центри диверзификације појединих група биљака и животиња на 
европском копну, појава  еволутивно веома старе групе ракова 
Branchiopoda у области Старе и Суве планине није неочекивана 
појава. Brtek & Thiéry (1995) наводе област Балкана и као центар 
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диверзификације појединих фамилија Branchiopoda 
(Branchipodidae, Chirocephalidae, Limnadiidae) у Европи.  

Налази различитих таксона еволутивно старих група ракова 
указују и потврђују да се Пирот и околина налазе на подручју од 
огромног значаја за науку не само у домену биологије, већ и 
других природних наука (геологије, географије...). Посебна 
важност у том смислу припада Старој планини као значајном 
рефугијуму у коме су се биљке и животиње склањале од ледених 
калота и „криле“ за време претходних ледених доба. Литературни 
податак који говори у прилог томе (а који још треба додатно 
потврдити на терену током будућих истраживања) јесте појава 
врсте T. cancriformis. На основу фосилних доказа, ово је 
животиња чија се морфологија није мењала претходних 220 
милиона година, па се званично сматра живим фосилом и 
еволутивно најстаријом данашњом животињом на свету. Имајући 
у виду до сада познати број забележених врста ракова у области 
Старе планине, велика је вероватноћа да на овом простору  живи 
још већи број врста. Једна од потенцијалних је Lepidurus apus, 
која се среће на сличним стаништима као и врста Triops 
cancriformis. 

Појава типично равничарских родова Imnadia и Leptestheria 
у долини Нишаве може указивати и на то да ово подручје 
представља значајни коридор преко кога се врши колонизација на 
нова станишта. То је већ доказано у случају неких врста 
водоземаца, који насељавају слични тип станишта (Džukić et al., 
2005). Распрострањивање (расејавање) бранхиопода врши се, 
међутим, и пасивно, пре свега посредством њихових 
резистентних јаја, која су веома отпорна на екстремне услове као 
што су ниске температуре или дуготрајна суша. Доказано је да 
јаја могу да издрже и по неколико дана у дигестивном тракту 
птица и тако пасивно пређу раздаљину и  од преко 1000 км (Boros 
et al., 2006). Јаја се такође могу пренети до велике удаљености и 
прилепљена за кљунове, ноге и перје птица које живе око бара 
или газе по муљу. Јаја врсте Chirocephalus diaphanus се могу 
преносити путем риба, на пример пастрмки (Beladjal et al., 2007), 
док се друге врсте могу расејавати и путем инсеката (Beladjal & 
Mertens, 2009). 

Иако често насељена веома ретким и слабо истраженим 
врстама, привремена водена станишта су готово свуда угрожена, 
а због своје несталности и кратког трајања, често се не узимају у 
обзир приликом процена утицаја на животну средину. Веома 
илустративан пример трајног уништавања је изградња трасе 
Коридора 10 аутопута Пирот – Димитровград. На овом подручју 
је први пут интервенисано 2006. године услед радова на прузи 
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код села Градиште, у непосредној близини ових водених 
станишта. Неколико година касније, ово подручје је до краја 
уништено изградњом Коридора 10 аутопута до границе са 
Републиком Бугарском, изградњом деонице аутопута (Слика 5). 
Привремене баре су се последњи пут формирале 2010. године, 
када је забележена врста B. schaefferi. Услед интензивираних 
радова на изградњи деонице ово станиште ракова се, нажалост, 
може сматрати трајно изгубљеним. Ипак, може се очекивати да 
станишта ових камбријумских живих фосила која се налазе на 
већим надморским висинама, у оквиру Парка природе Стара 
планина, буду очувана као стабилни локалитети, с обзиром на 
статус Старе планине као заштићеног подручја.  

 

 
Слика 5  Место на коме је потпуно уништено станиште ракова код села 

Градиште изградњом Коридора 10 
Figure 5  This place near village Gradište represents a completely destroyed 

crustacean habitat due to construction of Corridor 10 
 

Захвалница 
 

Подаци приказани у овом чланку део су истраживања 
спроведених у оквиру Пројекта Министарства науке, просвете и 
технолошког развоја Републике Србије, Грант 176019. Аутор 



48                                                     Драгана Миличић 

захваљује колеги Луки Рубињонију на помоћи при изради 
фотографија (Слика 3 и 4) објављених у овом раду.  
 
 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Beladjal, L. & Mertens, J. (2009). Diaspore dispersal of Anostraca by 
flying insects. Journal of Crustacean Biology, 29 (2), 266-268. 
Beladjal, L., Dierckens, K. & Mertens, J. (2007). Dispersal of fairy 
shrimp Chirocephalus diaphanus (Branchiopoda: Anostraca) by the 
trout (Salmo trutta). Journal of Crustacean Biology, 27 (1), 71-73. 
Boros, E., Bánfi, S.& Forró, L. (2006). Anostracans and 
microcrustaceans as potential food sources of waterbirds on sodic 
pans of the Hungarian plain. Hydrobiologia, 567, 341 -349. 
Cvetković-Miličić, D & Petrov, B. (2007). First record of Branchipus 
intermedius Orghidan, 1947 (Crustacea, Branchiopoda) in the Eastern 
Balkans. Crustaceana, 80 (11), 1281-1291. 
Cvetković-Miličić, D., Petrov, B., Karan-Žnidaršič, T. & Petrov, I. Z. 
(2005a). On the crustaceans of shallow waters and springs of Stara 
Planina Mountains in Serbia. Proceedings of Balkan Scientific 
Conference of Biology Part 2 (str. 385-391). Plovdiv, University of 
Plovdiv, Bulgaria. 
Cvetković-Miličić, D., Petrov, B.,  Karan-Žnidaršič, T. & Petrov, I. Z. 
(2005b). New evidence indicating of the genus Branchipus Schaeffer, 
1766 (Crustacea, Branchiopoda) in the Eastern Balkans. Archives of 
biological Sciences, 57 (3), 11-12. 
Demeter, L. & Stoicescu, A. (2008). A review of the distribution of 
large branchiopods (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, 
Spinicaudata, Laevicaudata) in Romania. North-Western Journal of 
Zoology, 4 (2), 203-223. 
Džukić, G., Beškov, V., Sidorovska, V., Cogâlniceanu, D. & Kalezić, 
M. (2005). Historical and contemporary ranges of the spadefoot toads 
Pelobates spp. (Amphibia: Anura) in the Balkan Peninsula. Acta 
Zoologica Cracoviensia, 48 (1-2), 1-9. 
Hewitt, G. M. (2001). Speciation, hybrid zones and phylogeography – 
or seeing genes in space and time. Molecular Ecology, 10, 537-549. 
Illies, J. (1978). Limnofauna Europaea, Stuttgart and New York, 
Gustav Fischer Verlag. 
Klie, W. (1936). Neue Ostracoden aus Jugoslawien. Bulletin de la 
Société des Sciences Skopje, Section Science Naturales, 5, 143-150.  
Miličić, D. & Petrov, B. (2007). First findings of the clam shrimps 
Leptestheria Sars, 1896 and Imnadia Hertzog, 1935 (Crustacea, 
Conchostraca) in the Western foothills of the Stara Planina mountains, 



 Налази ракова камбријумске старости (crustacea, branchiopoda)           49 

Serbia. Archives of biological Sciences, 59 (2), 151-155. 
doi:10.2298/abs0702151m 
Мишић, В. (1982). Реликтне и полидоминантне шумске заједнице 
Србије, Нови Сад, Матица српска. 
Марковић, З. (1998). Извори брдско-планинских подручја Србије – 
еколошка студија макрозообентоса, Београд, Биолошки 
факултет. 
Остојић, А. и Симић, В. (1997). Састав, структура и вертикални 
распоред зоопланктона Власинског језера. У Ј. Блаженчић (ур.), 
Власинско језеро – хидробиолошка студија (стр. 131-150). 
Београд, Биолошки факултет. 
Петковски, С. (1993). Таксономско – морфолошка и 
зоогеографско – еколошка студија реда Anostraca (Crustacea: 
Branchiopoda) југословенских земаља. Докторска дисертација. 
Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички 
факултет. 
Petkovski, S. (1997). On the presence of the genus Branchipus 
Schaeffer, 1766 (Crustacea: Anostraca) in Macedonia. Hydrobiologia, 
359, 37-44. 
Petrov, B. & Petrov, I. (1997a). The status of Anostraca, Notostraca 
and Conchostraca in Yugoslavia. Hydrobiologia, 359, 29-35. 
Petrov, B. & Petrov, I. (1997b). Multispecies coexistence of 
branchiopods (Anostraca, Notostraca and Conchostraca) in 
Yugoslavia. Contribution to the Zoogeography and Ecology of the 
Eastern Mediterranean Region Volume 1 (str. 387-392). Athens, 
Hellenic Zoological Society, Greece. 
Schwartz, S. S. & Jenkins, D. G. (2000). Temporary aquatic habitats: 
constrains and opportunities. Aquatic Ecology, 34, 3-8. 
Vávra, W. (1893). Ein Beitrag zur Kenntnis der Süswaser-fauna von 
Bulgarien. Sitzungsberichte der k. bohmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe. Prag. 
Walossek, D. (1993). Upper Cambrian Rehbachiella and the 
phylogeny of Branchiopoda and Crustacea. Fossils Strata, 32, Oslo, 
Scandinavian University Press. 
 
 
Примљено/ Received on         22.05.2014.                                                           
Прихваћено/ Accepted on       09.09.2014. 



Пиротски зборник, бр. 39, 51-70 
УДК: 551.493 (497.11) 

                                            оригиналан рад 
original work 

 
 
Душан Поломчић, Весна Ристић Вакањац, Драгољуб Бајић, 
Марина Чокорило Илић, Универзитет у Београду, Рударско-
геолошки факултет, Департман за хидрогеологију, Београд 
 
Dusan Polomcic, Vesna Ristic Vakanjac, Dragoljub Bajic, Marina 
Cokorilo Ilic, Belgrade University, Faculty of Mining and Geology, 
Hydrogeology Department, Belgrade 
 
 
 
СИМУЛАЦИЈА РЕЖИМА КАРСТНЕ ИЗДАНИ 

ПРИМЕНОМ 3Д ХИДРОДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА 
НА ПРИМЕРУ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ И 
КАРСТНОГ МАСИВА СТАРЕ ПЛАНИНЕ 

 
SIMULATION OF THE REGIME OF KARST 

WATERS BY 3-DIMENSION HYDRODYNAMIC 
MODEL ON THE EXAMPLE OF PIROT VALLEY 

AND KARST MOUNTAIN RANGE OF STARA 
MOUNTAIN 

 
 
 
Сажетак: Природни или експлоатациони режим карстних 
изданских вода најчешће се симулира применом стохастичких 
(хидролошких) модела који се карактеришу могућношћу 
симулације и прогнозе одређених процеса током времена, при 
чему се не анализирају услови у хидрогеолошкој средини. 
Последњих година, развојем софтвера омогућена је израда 3Д 
детерминистичких (хидродинамичких) модела кретања 
подземних вода у карстификованим стенским масама. На 
примеру карстног масива Старе планине и Пиротске котлине 
приказана је симулација једанаестогодишњег режима карстне 

                                                             
 dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs 



52             Д. Поломчић, В. Ристић Вакањац, Д. Бајић, М. Чокорило Илић 

издани. Као резултат изведене симулације одређени су елементи 
биланса ове издани, чије воде имају изузетан социоекономски 
значај у решавању регионалног водоснабдевања становништва. 
 
Abstract: Natural or exploitation regime of karst waters is usually 
simulated by the use of stohastic (hydrology) models which are 
characterized by the possibility of simulation and prognosis of certain 
processes in time, where the conditions in hydro-geological 
surroundings are not analyzed. In recent years, the development of 
software has enabled creation of 3-dimension determin 
(hydrodynamic) models of the movements of groundwaters in 
karstified rocky mountains. On the example of karst range of Stara 
Mountain and Pirot valley, the simulation of eleven-year regime of 
karst waters is presented. As the result of the simulation made, 
elements of the balance of these karst waters are determined having 
the significant social and economical importance in regional water 
supply. 
 
Кључне речи: карстна издан, хидродинамички модел, гранични 
услови, биланс подземних вода  
Кey words: karst waters, hydrodynamic model, border conditions, 
balance of underground waters 
 
 
1. УВОД 

 
Данас је у свету за потребе моделирања струјања подземних 

вода заступљена углавном метода коначних разлика. Доминира 
програмски пакет, познат под именом Modflow, чију су израду 
финансирале САД и Канада и који представља стандард у овим 
земљама. Постоји преко 50 верзија овог програма, које се 
међусобно разликују углавном према могућности задавања 
специфичних граничних услова и графичким могућностима. 
Тренутно се на Департману за хидрогеологију за ове потребе 
прорачуни  спроводе коришћењем лиценцираног 64-битног 
програма Groundwater Vistas 6.64, верзија Advanced 
(Environmental Simulations International, Ltd.), који се сврстава у 
сам светски врх програма ове врсте. Основне карактеристике овог 
програмског пакета су, поред онога што је речено: практично 
неограничени број и величина дискретизације струјног поља, 
како у плану, тако у вертикалном профилу, који је лимитиран 
само меморијским могућностима хардвера и потпуно графичко 
окружење, компатибилно са осталим програмима Windows-a. 
Прорачуни могу да се реализују у стационарним и 
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нестационарним условима струјања подземних вода, са 
константним или променљивим граничним условима (по 
простору и времену).  

 
 

2. ИЗРАДА (ФОРМИРАЊЕ) ХИДРОДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА  
 
Иако је у нашим условима примена хидродинамичких 

модела у симулацији режима карстне издани веома скромна, у 
изради овог модела коришћена су страна и домаћа искуства 
(Field, 1997; Scanlon, Mace, Barret & Smith, 2003; Kovacs & Sauter, 
2007; Поломчић, Стевановић, Ристић-Вакањац, Докмановић и 
Милановић, 2012; Поломчић, Драгишић и Живановић, 2013). 
Концепција израде хидродинамичког модела Пиротске котлине 
са карстним масивом Старе планине заснива се на симулацији 
тродимензионалног струјања подземних вода. За потребе израде 
овог модела на првом месту је било неопходно припремити 
подлоге (Поломчић, 2002) као што су: 

– основна интерпретација улазних података,  
– шематизација порозне средине,  
– шематизација услова филтрације. 
За избор концепције математичког модела, од пресудног 

значаја су били тип и карактеристике заступљених геолошких 
чланова, распрострањење водоносних и изолаторских слојева, 
филтрационе карактеристике порозне средине, услови, механизам 
и режим струјања подземних вода, као и жељени циљ. У 
конкретном случају, приступило се изради вишеслојевитог 
модела, са могућношћу аутоматске промене струјног поља, 
зависно од услова струјања. 

 
 

2.1. ГЕОМЕТРИЈА И ДИСКРЕТИЗАЦИЈА СТРУЈНОГ ПОЉА 
ШИРЕГ ПОДРУЧЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 
Примењени хидродинамички модел обухвата Пиротску 

котлину са њеним ободом, односно карстни масив Старе 
планине. На слици 1 дат је приказ карстног масива Старе планине 
и део Пиротске котлине са локацијама најзначајнијих врела на 
којима је регистровано дренирање карстне издани. 
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Слика 1  Географски положај и шематизована геолошка карта подручја 

Пиротске котлине и карстног масива Старе планине 
Figure 1  Geographical position and scheme geology map of Pirot valley and 

karst range of Stara Mountain 
 
Истражно подручје карактерише мали степен истражености. 

Најбоље је истражен карстни масив Старе планине, док Пиротска 
котлина и јужне падине Влашке планине нису довољно 
истражене. На основу резултата истраживања током израде ОГК, 
лист К 34-34 Пирот, ОХГК СЦГ и малог броја истражних радова, 
закључено је да истражно подручје чине 3 хидрогеолошке 
целине: карстни масиви Старе планине и јужне падине Влашке 
планине које чине испуцали и карстификовани кречњаци (Ј3, К1), 
плиоценски песак и шљунак Пиротске котлине (PlQ), алувијални 
седименти река Нишаве и Јерме (alQ) и слабије пропусне стене 
(К1, К2, P). У водоносним срединама формиране су одговарајуће 
издани: карстна, сложена збијена издан у плиоценским 
седиментима и збијена издан са слободним нивоом - алувијална 
издан.  

С обзиром на регионални карактер хидродинамичког 
модела и скромне резултате ранијих истраживања, издвојене 
хидрогеолошке целине представљају основу за шематизоване 
моделске слојеве. Сумирајући наведено, посматрано од површине 
терена, коресподентни слојеви модела и терена су: 
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Моделски слој Литолошки чланови Издан 

први слој 

приповршински комплекс алувијалних 
глиновитих, песковитих и шљунковитих 
седимената који бочно прелазе у 
плиоценске седименте или у 
карстификоване кречњаке 

алувијална, 
плиоценска и 
карстна издан 

други слој плиоценски песковити седименти који 
бочно прелазе у карстификоване кречњаке 

плиоценска и 
карстна издан 

трећи слој подински карстификовани кречњаци карстна издан 

 
Вертикално распрострањење литолошких чланова је 

одређено на основу ранијих истраживања. Алувијалне наслаге 
река Нишаве и Јерме имају максималну дебљину 10-15 м, 
плиоценски седименти до 100 м, а карстификовани кречњаци у 
којима је формирана издан максимално до 200 м испод 
плиоценских седимената. Поменуте дебљине хидрогеолошких 
целина су задаване у односу на површину терена, чији је 3Д 
приказ дат на слици 2. Као пример вертикалне шематизације 
слојева, на слици 3 је приказан шематски профил кроз Пиротску 
котлину.  

 

 
Слика 2  3Д елевациони модел површине терена подручја истраживања 
Figure 2  3-dimensional model of the terrain surface which has been under 

research 
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Слика 3  Шематски хидрогеолошки профил на потезу врело Крупац – 

врело Кавак (модификовано из Ристић Вакањац, Стевановић и 
Милановић, 2012) 

Figure 3  Scheme hydrogeological profile of the area which includes the 
spring Krupac and the spring Kavak (modified from Ristic - Vakanjac, 

Stevanovic and Milanovic, 2012) 
 
Основне димензије матрице којом је обухваћен изучавани 

терен су 31.4 км x 24 км, што обухвата простор од 753.6 км2. 
Према основној концепцији моделирања применом методе 
коначних прираштаја која је овде примењена, броју 
шематизованих слојева одговара број њихових матрица. Матрице 
свих слојева су истих димензија у плану, тако да покривају целу 
површину шематизованог подручја. Дискретизација струјног 
поља у плану је изведена са основном величином ћелија 400 м x 
400 м, која је у зони карстних врела погушћена мрежом квадрата 
димензија 25 м x 25 м (слика 4) респектујући потребне захтеве за 
обезбеђење нумеричке стабилности прорачуна (Поломчић, 2004). 
Терен обухваћен моделом је издељен мрежом квадрата и 
правоугаоника димензија 124 реда x 139 колоне и састоји се од 
37. 968 активних моделских ћелија.  
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Слика 4  3Д хидрогеолошки модел Пиротске котлине и карстног масива 

Старе и Суве планине са приказом просторне дискретизације 
Figure 4  3D hydrogeological model of Pirot valley and  carst range of Stara 

and Suva Mountains with spatial discretization 
Легенда  1. алувијална издан, 2. плиоцена издан, 3. карстна издан 

Captions  1. Alluvial aquifer 2. Pliocene aquifer 3. Karst aquifer 
 

2.2. Филтрационе карактеристике порозне средине 
 
Филтрационе карактеристике шематизованих моделских 

слојева су задаване преко вредности коефицијената филтрације и 
специфичне издашности издани. Наведени параметри порозне 
средине су задавани као репрезентативне вредности у свакој 
ћелији дискретизације.  

Као додатна, негативна последица недостатка одговарајућих 
подлога, стоји чињеница да параметри ускладиштења нису 
одређени ни на једном истражном раду. У циљу превазилежања 
овог недостатка, искоришћена су страна искуства о вредностима 
ових параметара за присутне литолошке чланове. У табели 1 су 
приказане вредности параметара ускладиштења за сваки тип 
издани. 

 
Табела 1  Вредности параметара ускладиштења 

Table 1  Values of storage parameters 

Издан формирана у Специфично ускладиштење (1/м) Порозност (-) 

Алувиону        0.000022         0.25 

Плиоценским седиментима        0.000032         0.35 

Карстним теренима        3.28е-07         0.28 
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2.3. Гранични услови 
 
У хидродинамичком моделу Пиротске котлине и карстног 

масива Старе планине примењени су следећи гранични услови: 
1. „вертикални биланс”, резултантна (ефективна) 

инфилтрација, као резултат разлике инфилтрације од падавина и 
евапотранспирације 

2. гранични услов „река“ 
3. гранични услов са задатим протицајем 
4. граница општег пијезометарског нивоа 
5. гранични услов дренажа. 
 

Ефективна инфилтрација  
 
У укупном билансу подземних вода, тзв. „вертикални 

биланс” изучаваног подручја има значајан утицај, пре свега на 
карстну издан. Под вертикалним билансом овде се подразумева 
ефективна, резултантна инфилтрација. Ову величину чини сума 
инфилтрације од падавина, испаравања са нивоа подземних вода 
и евапотранспирација. Поред тога, од великог је значаја дубина 
до нивоа подземних вода, стање влаге, као и литолошки састав 
тла надизданске зоне. Као иницијална вредност ефективне 
инфилтрације за карстне терене узета је вредност од 50% 
падавина. Овај гранични услов је задат само у првом слоју 
модела.  Као реперна станица анализираног подручја узета је 
падавинска станица Дојкинци. На слици 5 приказане су месечне 
вредности падавина за период од 2000. до 2010. године 
регистрованих на поменутој падавинској станици. 

 
Гранични услов „река“ 

 
Од површинских токова, на терену су присутне реке 

Нишава и Јерма. За задавање водостаја реке Нишаве коришћени 
су подаци са две хидролошке станице које се налазе на улазу 
(Суково) и излазу из подручја истраживања (Пирот). На слици 6 
су приказане регистроване вредности водостаја на ове две 
станице за период 2000 - 2010. г. Режими реке Нишаве на нивоу 
средње месечних вредности су сагласни, о чему сведочи и 
коефицијент корелације који износи 0.84.  

Хидродинамички модел садржи укупно 117 моделских 
ћелија у којима је задаван овај гранични услов. Вредности 
водостаја реке Нишаве у моделским ћелијама су аутоматски 
задаване као опадајуће вредности у линеарној зависности од 
водостаја регистрованог на хидролошкој станици Суково, све до 
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излаза из подручја модела (на хидролошкој станици Пирот). 
Положај овог граничног услова на моделу приказан је на слици 7. 
Река Јерма није задавана на моделу, како због непознавања 
хидролошког режима, тако и због процењеног минорног утицаја 
у дренирању карстне издани из масива Старе планине у Пиротску 
котлину. 

 

 
Слика 5  Месечне суме падавина регистроване на падавинској станици 

Дојкинци за период 2000 - 2010.г. 
Figure 5  Monthly precipitation registered on the precipitation station 

Dojkinci for the period 2000-2010. 
 

 
Слика 6  Дијаграм водостаја Нишаве на хидролошким станицама 

Суково и Пирот за период 2000 - 2010.г. 
Figure 6  Diagram of water levels of the Nisava river in hydro-stations 

Sukovo and Pirot for the period 2000-2010. 
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Слика 7  Приказ граничног услова река, ћелије без протицаја и мрежа 

дискретизације (у плану) за други моделски слој 
Figure 7  Presentation of the boundary condition of rivers, cells without flow 

and the net of discretization (in the plan) for the second model layer 
 
Смер кретања воде између реке и издани зависи од 

хипсометријског односа нивоа подземних вода у моделској 
ћелији, која је резултат прорачуна и задатог нивоа воде у реци. 
Уколико је ниво у реци виши од нивоа подземних вода, река 
„храни” издан, тј. смер кретања воде је из реке у издан. У 
супротном, река дренира издан, тј. смер кретања воде је из издани 
у речно корито (слика 8). Хидрауличка улога овог тока 
представља један од резултата калибрације модела.  

 
Гранични услов са задатим протицајем 

 
Генерално, у оквиру Пиротске котлине постоје 4 значајнија 

карстна врела, која се још од 1960. године користе за потребе 
водоснабдевања града Пирота. То су врело Крупац 1, Крупац 2 и 
Градиште, који се налазе на контакту карстне издани и 
плиоценских седимената, и врело Кавак, које се јавља у 
централном делу Пиротске котлине. Нажалост, иако су нека од 
њих у експлоатацији више од 50 година, осматрања режима ових 
врела су вршена само спорадично.   
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Слика 8  Шематски хидрогеолошки профили, А – период високих 

водостаја када површински ток прихрањује издан, Б – период ниских 
водостаја када издан прихрањује површински ток, 1 – карстни делови 

терена, 2 – алувијални седименти 
Figure 8  Scheme hydrogeology profiles, A – period of high water levels 

when the surface flow feeds the waters, B – period of low water levels when 
the waters feed the surface levels, 1– karst parts of the terrain, 2 – alluvial 

sediments 
 
Крупац 1 и 2 су међусобно удаљени свега 120 м, а заједно се 

налазе на око 10 км од центра града Пирота (слика 1 и слика 3). 
Врело Градиште се налази у селу Градишту по коме је и добило 
име (слика 1). Кота истицања овог врела је 414 м н. м. Зона 
истицања је у североисточном ободу Пиротског басена, смештена 
између карстних масива Тепош и Видлич. Јавља се на контакту 
кречњака и алувијалних седимената реке Нишаве, а воде овог 
врела се користе за водоснабдевање Пирота током критичних, 
сушних месеци, односно у просеку током лета и јесени. Кавак се 
јавља у централном делу Пиротског басена, на периферији самог 
града. Ова издан карактерише се дубоком сифоналном 
циркулацијом, врело је узлазног типа, а изданске воде, 
пробијајући се кроз плиоценске седименте дуж раседне 
структуре, јављају се на површини терена у виду овог врела 
(слика 3).  

Истицање воде из карстне издани на сва четири врела 
симулиран је граничним условом задатог протицаја. Локације 
карстних извора на подручју обухваћеном моделом су приказане 
на слици 1 и слици 7. Из разлога што осматрања и мерења 
количина истеклих вода на овим врелима нису вршена у 
континуитету, за наведене потребе као прво било је нужно 
извршити попуњавање и продужавање постојећих низова 
истицања из карстних врела (осредњених на месечном нивоу). 
Попуњавање и продужавање постојећих низова извршено је 
коришћењем вишеструке линеарне корелације (Ристић-Вакањац, 
Стевановић и Милановић, 2012), а резултати ових прорачуна дати 
су на сликама 9 и 10. 
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Слика 9  Издашности врела Градиште, Кавак, Крупац 1 и 2 за период 

2000 - 2010.г. 
Figure 9  Water levels of the spring Gradiste, Kavak, Krupac 1 & 2 for the 

period 2000-2010. 
 
 

 
Слика 10  Укупна (сумарна) издашност врела Градиште, Кавак и 

Крупац 1 и 2 за период 2000 - 2010.г. 
Figure 10  Total water levels of the spring Gradiste, Kavak, Krupac 1 & 2 

for the period 2000-2010. 
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Специјални случај овог граничног услова је када у 
моделској ћелији не постоји протицај (q=0). Овим граничним 
условом се симулира струјна контура (Ψ=const), односно 
водонепропусна граница или подручје које окружује модел, а за 
које нема података о распореду пијезометарског нивоа или 
протицаја.  

 
Граница општег пијезометарског нивоа  

 
Овим граничним условом се симулира утицај неког извора 

прихрањивања или дренирања који се налази ван подручја 
обухваћеног моделом. С обзиром да је моделом обухваћен део 
карстног масива Старе планине (Видлич), утицај подземног 
дотицаја у модел из правца севера и истока је симулиран овим 
граничним условом. Задан је само у трећем моделском слоју 
(слика 12).  

Вредности пијезометарског нивоа који репрезентују овај 
тип граничног услова, као и вредност коефицијента у овим 
моделским ћелијама представљају један од резултата 
еталонирања модела. Свакако да вредности нивоа у овом 
граничном услову прате режим падавина, с обзиром на израђен 
утицај падавина на режим карстне издани. На слици 11 приказане 
су иницијалне вредности пијезометарског нивоа за овај гранични 
услов. 
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Слика 11  Вредности граничног услова општег пијезометарског нивоа 

заданих на северу и истоку 
Figure 11  Values of General head boundary condition set on  

the north and east 
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Гранични услов дренажа 
 
Дренажа као гранични услов је „изведена“ из граничног 

услова контуре са задатим пијезометарским нивоом. Дотицај у 
ову контуру је у зависности од филтрационих карактеристика 
саме дренаже, њених димензија, и разлике пијезометарског нивоа 
издани и задатог нивоа у самој дренажи. Предност овако задатог 
граничног услова огледа се у томе (што је једна од предности 
примењеног софтвера) што се у случају реално нижег нивоа 
подземних вода од задатог услова, овај гранични услов 
аутоматски искључује. 

На основу ранијих сазнања, подземне воде из карстне 
издани формиране у јужном делу масива Влашке планине немају 
израженији утицај на Пиротску котлину. Спроведеним 
рекогносцирањем од стране Рударско-геолошког факултета, 
утврђено је да се подземне воде ове издани дренирају према Белој 
Паланци. Подземно отицање карстних вода из масива Влашке 
планине симулирано је преко граничног услова дренажа. С 
обзиром да нема квантитативних показатеља о величини 
дренирања ове издани, задавањем овог типа граничног услова 
покушало се да минимизира утицај подземног дотицаја с јужне 
стране у Пиротску котлину. Хидрауличке и геометријске 
карактеристике овог граничног услова представљају један од 
резултата калибрације модела. На слици 12 дат је приказ 
моделских ћелија у којима је задан овај тип граничног услова. 

 

 
Слика 12  Гранични услови у трећем моделском слоју 
Figure 12  Boundary conditions in the third model layer 
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3. ЕТАЛОНИРАЊЕ МОДЕЛА 
 
Еталонирање модела је спроведено у нестационарним 

условима струјања, са временским кораком од једног месеца за 
анализирани временски период (јануар 2000 - децембар 2010.г.) 
(укупно 132 временска корака), који је на нижем нивоу итерација 
подељен на 10 делова, неједнаког трајања (фактор 1.2). 

Струјање подземних вода је на моделу рачунато и 
симулирано као реално струјање, под притиском, или са 
слободним нивоом, у свакој ћелији дискретизације појединачно, 
при чему су услови струјања током времена на моделу мењани у 
складу са реалним условима. Нумерички прорачуни изведени су 
на верзији програма Modflow-2000 (Harbaugh, Banta, Hill, 
McDonald, 2000). 

Као улазни подаци коришћени су регистровани подаци о 
падавинама, водостају реке Нишаве и издашности четири врела. 
Вредности граничних услова општег пијезометарског нивоа и 
дренажа су задавани у нестационарном режиму и под 
доминантним утицајем режима падавина. Одсуство осматрачке 
мреже и података мониторинга о распореду пијезометарских 
притисака у Пиротској котлини и у карстном масиву Старе 
планине свакако да умањују поузданост хидродинамичког 
модела. Еталонирање модела је базирано на билансу карстне 
издани, према постојећим подацима. У циљу обезбеђења нових 
података за симулацију режима подземних вода, у првом реду 
карстне издани Старе планине, изведена су нова истраживања од 
стране Рударско-геолошког факултета у Београду (август, 2011), 
која су имала за циљ утврђивање количина вода које се из 
карстног масива Старе планине дренирају у реку Нишаву. 
Симултана мерења су извршена на неколико мерних профила. 
Утврђено је да се између водомерних профила Нишава 1 и 
Нишава 2, карстна издан дренира у реку Нишаву у количини од 
673 л/с у хидролошком минимуму. Резултати ових истраживања 
усмерили су и рад на еталонирању модела.  

На слици 13 приказан је распоред хидроизохипси у 
Пиротској котлини и карстном масиву Старе планине за 
временски пресек 128, односно за август 2010. г, који по 
хидрометеоролошким параметрима одговара хидролошком стању 
Нишаве и Јерме из августа 2011. г, када је вршена симултана 
хидрометрија. На истој слици приказана је зона интензивног 
дренирања карстне издани, односно прихрањивања реке Нишаве 
на рачун карстних изданских вода.  
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Слика 13  Приказ хидроизохипси у Пиротској котлини и карстном 

масиву Старе планине за август 2010. г. 
Figure 13  Presentation of hydroisohypsis in Pirot valley and karst range of 

Stara mountain for August, 2010. 
 
Анализа биланса подземних вода изведена је за период за 

који је извршена нестационарна симулација режима подземних 
вода (јануар 2000 - децембар 2010. г.). Резултати анализе су 
приказани на сликама 14 и 15.  

 

 
Слика 14  Приказ укупног дотицаја и отицаја из модела са грешком 

прорачуна за период јануар 2000. - децембар 2010. г. 
Figure 14  Presentation of total inflow and outflow from the model with the 

error of calculation for the period January, 2000. - December, 2010. 
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Слика 15  Приказ падавина и прогнозног подземног дренирања вода 
карстне издани у масиву Старе планине за период јануар 2000 - 

децембар 2010.г. 
Figure 15  Presentation of precipitation and forcast underground draining of 

karst water in the range of Stara Mountain for the period January, 2000.- 
December, 2010. 

 
Са слике 14 може се уочити да по питању биланса 

подземних вода на подручју обухваћеном моделом постоји веома 
добра усаглашеност дотицаја и отицаја из модела. Грешка 
прорачуна (са аспекта биланса подземних вода) креће се у 
интервалу од свега -0.0088 % до 0.0084 % за цео анализирани 
период.  

На слици 15 је приказана зависност величине падавина и 
дренирања карстне издани по пободу карстног масива Старе 
планине у реку Нишаву (без врела) у зони интензивног истицања 
означеног на слици 13. Уочава се брз одзив дренирања карстне 
издани на промене у интензитету падавина. Вредности подземног 
дренирања у периоду од јануара 2000. до децембра 2010. г. крећу 
се у интервалу од 500 до 1020 л/с. У августу 2010. ово истицање 
износи 670 л/с и одговара резултатима симултане хидрометрије 
на реци Нишави (673 л/с, август 2011.). 

 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Израђени хидродинамички модел је послужио за 

сагледавање утицаја најављених климатских промена које се 
огледају у смањењу падавина и сходно томе опадању издашности 
врела у карстном масиву Старе планине. Модел прате одређене 
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неизвесности, пре свега недовољно познавање распрострањења 
издвојених литолошких чланова у профилу, просторни распоред 
хидрогеолошких параметара, и распоред нивоа подземних вода, 
како у простору, тако и у времену. Иако оптерећен недостатком 
довољно поузданих подлога, израђени модел по питању биланса 
подземних вода има веома добру усаглашеност са регистрованим 
параметрима режима подземних вода карстне издани Старе 
планине.  

За постављање квалитетнијих прогноза ефеката климатских 
промена на Пиротску котлину и карстни масив Старе планине у 
наредном периоду морају се обезбедити квалитетнији улазни 
подаци. Ово се, пре свега, односи на утврђивање распореда 
пијезометарских нивоа на анализираном подручју, потом на 
обезбеђење подлога за сагледавање распрострањења водоносних 
стена у дубини, и обезбеђење поузданијих вредности 
хидрогеолошких параметара издвојених литолошких чланова. 
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ГОВОР ПИРОТА 
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Сажетак: Oсобености пиротског говора, концизно наведене на 
крају ауторовог Речника пиротског говора (Живковић, 1987), у 
овом раду су дате опширније. Аутор анализира гласове и разне  
вокалске, консонантске и сонантске појаве. Указује се на 
постојање полугласника и његове широке употребе. Затим се 
анализира акценат, те речи (именице, заменице, придеви, бројеви, 
глаголи, прилози, предлози, везници и партикуле) и њихови 
облици. Аутор истиче и специфичност постојања 
постпозитивног члана. Поред тога, дате су и синтаксичке 
особине пиротског говора. Све описане појаве језичке структуре 
говора Пирота и његове околине илустроване су примерима. На 
крају је дат и сажетак основних особина пиротског говора, те 
примери из усмене и писане књижевности. 
 

                                                             
 У заоставштини Новице Живковића (1915-2002) остала је кратка 

граматика пиротског говора под насловом Говор Пирота. Рад је био спреман 
за објављивање још 1997. године и то у форми посебне књиге. Међутим, до 
објављивања није дошло. Иако су се у међувремену о говору Пирота појавили 
радови других аутора, редакција Пиротског зборника је проценила да је и 
даље сврсисходно објављивање Живковићевог концизног списа. У циљу 
унификације радова у Пиротском зборнику, као и због лакшег претраживања 
рада на цитатним индексима, редакција је опремила рад сажетком и кључним 
речима, додала списак литературе, a начин позивања на изворе прилагодила 
АПА цитатном стилу.  

     Све фусноте, осим оних код којих је посебно наведено да су 
напомена редакције, написао је рецензент Недељко Богдановић (напомена 
Редакције). 
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Abstract: Characteristics of Pirot dialect, concisely presented in the 
end of the author’s Dictionary of Pirot Dialect (Zivkovic, 1987), are 
more closely described in this study. The author analysis sounds and 
different vocal, consonant and sonant usage. He emphasizes the 
existence of semi-vowel and its wide usage. He analyses the accent, 
the word (noun, pronoun, adjectives, numbers, verbs, adverbs, 
prepositions, conjunctions and particles) and its forms. He points out 
the specific existence of post positive article. Beside that, he presented 
the syntax characteristics of Pirot dialect. All described 
characteristics of the language structure of dialect of Pirot and its 
surroundings are illustrated by examples. A short summary of basic 
characteristics of Pirot dialect is also given in the end, as well as 
examples from the spoken and written literature. 
 
Кључне речи: пиротски говор, дијалекат, граматика 
Кey words: Pirot dialect, dialect, grammar 
 
 
ГЛАСОВИ И ГЛАСОВНЕ ПОЈАВЕ 

 
Гласовни систем пиротског говора има осам вокала. То су: 

а, о, у, е, и, полувокал ь, вокално л и вокално р. Консонаната има 
24, с тим што не постоје консонанти х и ф, а јавља се консонант-
африката дз (s). Гласови пиротског говора по звуковној вредности 
углавном су исти са гласовима стандардног језика, али су вокали 
а, о, у, и, е без квантитативних и квалитативних обележја (дугих и 
кратких, односно силазних и узлазних), док је изговор гласа ћ 
знатно мекши. 

Полувокал је овде обележен знаком ь, а африката се 
обележава спојем слова д и з (дз) или латиничним словом s. 

 
 

ВОКАЛСКЕ ПОЈАВЕ 
 

ПОЛУГЛАСНИК 
 
Постојање полугласника и његова широка употреба је једна 

од најкарактеристичнијих особина пиротског говора. Добивен 
још у преисторијској епоси. Изједначавањем два стара 
прасловенска полугласника, тврдог и меког јер, он је крајем 13. и 
почетком 14. века подлегао процесу вокализације и у говору који 
чини основицу српског књижевног језика прешао у вокал а. 
Међутим, у говору Пирота до његове вокализације није дошло и 
он је остао у употреби до данас. 
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Полугласник може стојати: 
– у коренима речи: дьн, сьн, льк, тьвно, тьнко, Пьклешица; 
– у основи и наставцима: веньц, јечьм, кольц, овьс, остьн, 

опьньк, студеньц, чичьк, Крупьц; 
– у префиксима: вьздьн, изьткајем, сьберем, сьвијем, 

сьсвим; 
– у наставцима за деминутиве: брестьк, вирчьк, вршьк, 

гласьк, коматьк, крстьк, путьк; 
– у радном глаголском придеву мушког рода једнине: дигьл, 

могьл, опекьл, пресекьл, дошьл, рекьл; 
– у номинативу једнине именица мушког рода на сугласник 

када су са постпозитивном заменицом (чланом): зетьт, зубьт, 
камикьт, мужьт, човекьт, (те именице су у овом случају у 
значењу одређеног вида). 

Полугласник може бити акцентован (веньц, дьњу, бьчва, лько, 
опьнци, покровьц, удовьц, Градьшница), или неакцентован (дьска, 
благдьн, мьгла, кладеньц, јестьче, јутредьн, письмце, цьвти, 
Бьзовик). 

Када долази до вокализације полугласника, он прелази у 
вокал а: момьк > момак, мьзга > мазга, стручьк > стручак, остьн 
> остан, тьньк > танак, Сьрльк > Сарлак. У малом броју случајева 
он може прећи и у друге вокале: ь > е: јьрьм > јерьм, зајьм > 
зајем, залчьк > залчек (залогајчић), рьжьњ > режьњ, сврдьл > 
сврдел; ь > и: арпаџьк > арпаџик, капиџьк > капиџик; ь > о: бьцка 
> боцка, сьбор > собор, мртьвьц > мртовьц, сьплитка > соплитка; 
ь > у: забьши > забуши, гьжви се > гужви се, кадьна > кадуна, 
кальп > калуп, сандьк > сандук.1  

У речима турског порекла и домаћим речима са завршетком 
на – лук, образованим по угледу на турске, уместо вокала у јавља 
се полугласник: ајлук – ајльк, аргатлук – аргатльк, резилук – 
резильк, калабалук – калабальк, домазлук – домазльк, душманлук 
– душманльк, пијалук – пијальк. 

Непостојаном а у књижевном језику одговара непостојани 
полугласник у пиротском: венац – веньц, ован – овьн, шиљак – 
шиљьк, попак – попьк.  

                                                             
1 У овоме не треба видети искључиво питање вишеструке 

вокализације полугласника, већ различите појаве асимилационе или аналошке 
природе: јь > је, чь > че, рь > ре, ьб > об, ьв > ов (свредел као свртел) и сл, а у 
неким случајевима може се радити и о поремећају односа примаран: 
секундаран (као у речима кадуна, калуп, гужви и сл.) 
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Полугласник не може стојати на почетку речи. Изузетак је реч 
ьнћам (хуњкати) и речи од ње постале (ьнћав, ьнћање, ьнћало). 

Он не може стојати ни на крају речи. Изузеци су само речи 
дь (дах), пь (пух) и мь (маховина, прах који се у воденици ствара 
при млевењу жита). Узвик тькь – тькь којим се вабе кокоши има 
на крају полугласник који се јасно изговара. Постоји и узвик тьк 
– тьк без полугласника на крају. 

 
 

ВОКАЛНО Л 
 
Вокално л настало је од прасловенских гласовних група ль, 

ль или ьл, ьл када су се налазиле у почетку речи или између 
консонаната. Крајем 13. и почетком 14. века у српском језику 
прешло је у вокал у (влк > вук, плн > пун, клне > куне), а у неким 
покрајинским говорима остало је непромењено. До замене 
вокалног л вокалом у дошло је због његове сонантске природе и 
сличности артикулације ова два гласа. У пиротском говору 
вокално л се у свом првобитном облику сачувало до данас. Оно је 
саставни део његовог гласовног система, изговара се изразито, 
увек стоји између консонаната, а никад на почетку и на крају 
речи. 

Вокално л може бити носилац слога (длг, вл-на, гл-та, кл-
нем, кл-чи-на, мл-зем, пл-но), под акцентом (жл-чка, слн-це, пл-
тен, тл-чник) и испред или иза акцентованог слога (длбок, клне, 
жлтица, слнчоглед, јаблка, најдлбок, заглта, намлзе). 

 
 

ВОКАЛНО Р 
 
Вокално р у пиротском говору има исту вредност и 

функцију као и у стандардном језику. Као сонант, због своје 
сонорности, осим консонантске, може имати и вокалску улогу. 
Вокал бива када се налази на почетку речи испред консонанта 
(рж, рџа, рза, ртка, Ржана, Рсовци) или у средини речи између 
два консонанта (крс, прс, врз, врџак, јетрва, пртен, топрв, оврл, 
умрл, чекрк). 

Вокално р се никада не јавља иза палаталних сугласника (ј, 
ђ, ћ, ж, ш, љ, њ, ч, џ) нити иза сонаната л и н. 
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РЕФЛЕКСИ ЈАТА 
 
Прасловенски глас јат, који је у говорима српског језика 

замењен вокалима е, и или групом је (ије), на основу чега су 
наречја добила своја имена (екавско, икавско, јекавско), у говору 
Пирота, као и у другим говорима источне и југоисточне Србије, 
замењен је вокалом е, те је пиротски говор доследно екавски 
(несьм, неси, неје, несмо, несте, несу итд.) 
 
 
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ 

 
Покретни вокали се налазе на крају појединих категорија 

речи и доводе до стварања њихових дужих облика. Као покретни 
могу се наћи сви вокали, изузев вокала у. Њихова употреба је 
факултативна. Има их код заменица: мен – мене, твојег – твојега, 
овај – оваја, теј – теја; придева: доброг – доброга, големог – 
големога, селског – селскога, жениног – женинога; бројева: 
једног – једнога, првог – првога, двајестог – двајестога; прилога: 
сьг – сьга, тув – тува, јучер – јучера, озгор – озгоре, овам – 
овамо; предлога: без – бези, из – изи, код – коди, испод – исподи; 
свеза: ил – или, јал – јали. 
 
 
ЗАМЕНА ВОКАЛА 

 
Вокали су у пиротском говору лабавије артикулације и 

покретљивији, због чега може доћи до њихове замене другим 
вокалима. То бива када се испред или иза њих нађу палатали ј, љ, 
њ, ч, џ, ж, ш, лабијали б, п, в, м, алвеолари р, л, н или велар к. 
Том приликом се артикулација вокала управља према 
артикулацији суседних консонаната, врши се њихова 
асимилација, због чега долази до губљења једних, а на њиховом 
месту до појаве других вокала. 

Примери замене: 
а > е: бројенице, газдерица, гребуља, јестьк, јеглика, 

јеребица, качемак, петлиџан, ржен, требе, чес (част), ћеремида, 
шајек; а > о: могаре, собор, соплита се, чорапе; а > и: свирим; 

е > а: блаји, зајтин, шашир; е > и: препридам, прелитам, 
расплитам, претрисам, смитам, придвечер, шићер; е > о: задњо, 
крњо, огњови; 

и > а: шамшир; и > е: менђуше, мерише, меруђија 
(мирођија), летурђија, прелева се; 
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о > а: апатека, банбона, квачка, матика, мађилка, овака; о 
> е: еве, ене, добре (добро): о > у: армуника, доктур, путувал;  

у > е: славеј; у > и: запишим (затиснем), пљискам; у > о: 
омесим, омијем, оштипем. 
 
 
КОНСОНАНТСКЕ ПОЈАВЕ 

 
КОНСОНАНТ Ф 

 
Консонант ф није стари словенски глас. Он је у гласовни 

систем српског језика ушао са речима из грчког и турског, а 
затим и из европских језика, особито из немачког. У пиротском 
говору се замењује консонантом в, са којим је по артикулацији 
најсроднији: вајда, вењер, витиљ, вилдан, вишек, вурунџија, кувер, 
каве, вијока, трендавил, варба, влаша, кова, Вилип, Јосив, Тривун, 
Совија, Чивлик. 

У новије време и код нових генерација та замена је све ређа, 
а употреба ф са мноштвом примљених речи из европских језика 
све шира: фотеља, софа, фрижидер, нафта, фактура, филијала, 
шеф, штоф. 

Осим примљеног, консонант ф је створен и у нашем 
гласовном систему и то у ономатопејским речима (фу, фију, фр, 
фркће), као и у узвицима оф, уф и сл. 

Сугласнича група – хв, која у неким нашим говорима 
прелази у ф (фала), у пиротском говору губи х, а в остаје 
непромењено: хвала > вала, хвалим > валим, ухватим > уватим. 
 
 
КОНСОНАНТ Х 

 
Глас х је струјни безвучни консонант који се изговара као 

једва чујни шум, због чега се лако губи. Било га је у 
прасловенском, у старословенском и у свим говорима српског 
језика. Почев од 16. века почело је његово губљење, које је, по А. 
Белићу, завршено средином 18. века, задржавајући се само 
местимично у неким деловима Црне Горе и у Боки Которској 
(Вук Караџић га је увео у своју азбуку 1836. године). 

У пиротском говору гласа х нема. Међутим, да га је било до 
половине 18. века А. Белић потврђује једним записом из 1792. 
године, нађеним у Манастиру Светог Ђорђа код села Темске у 
близини Пирота, у коме се, поред црта локалног говора, у 
реченици „Насадихмо лозје на Бегов мост“ налази графија за глас 
х. Ова Белићева тврдња може да буде и оповргнута чињеницом да 



 Говор Пирота                                                      77 

писац ове реченице (вероватно неки калуђер) може да потиче из 
средине где је х у употреби или да је био под утицајем 
старословенског језика.  

Консонант х се у пиротском говору губи:  
– у почетку речи: ајде, ајем, ан, аљина, артија, аџија, валим, 

ватим, иљадо, леб, ладовина, одим, очу, раним, растовина; 
– у средини речи: граорица, греота, маовина, меови, врови, 

заоди, снаа, повалим, уватим, нараним; 
– на крају речи: вр, Вла, гре, стра, сирома, одма, дојдо. 
Осим губљења, х се често замењује: 
– гласом в: глув, сув, кожув, очув, уво; 
– гласом ј: дреја, мејур, мејана, смеј, стреја, тијо, чоја, 

пејар, Мијаил;2 
– гласом к: кодник, пазука, плек, Кристина, Микаил, 

Тикомир. 
 
 

КОНСОНАНТ ДЗ (S) 
 
У пиротском говору постоји консонант дз (s), глас који у 

себи садржи елементе праскавог д и струјног з гласа. У српском 
књижевном  говору не постоји, те ни у ћирилици ни у латиници 
нема знака за његово обележавање. А кад то треба чинити, 
обележава се спојем слова д и з (дз) или латиничним словом s. 
Потиче из прасловенског језика као резултат друге и треће 
палатализације. Током времена долазило је до његове замене 
сугласником з, али та замена није у потпуности извршена, те се 
он и данас налази у покрајинским говорима, особито у говорима 
источне и југоисточне Србије, као и у црногорским и 
херцеговачким.3 У пиротском говору ретко се чује, и то код 
старих и језички најконзервативнијих људи, а код младих у 
шатро језику (бандзов, дзиндзов). 

Глас дз (s) се јавља у почетку и средини речи, а никад на 
крају: sадњи, sвери се, sверка, sвоньц, sебнем, sигулка, sифт, 
sинsуљћа, sумба, sркало, sьвни, дисаsи, заструsи, заsрта, наsад, 
канsьр, паланsа, проsира се, кленsи се, упреsа, устрsа, ленsи се, 
наsадица. 

                                                             
2 Замене типа кожув, мејур тумаче се развојем в и ј у хијату створеном 

после испадања х, а не по простој замени х са в или ј. Дакле, кожух, ген. 
кожуха > кожуа > кожува, а одатле и ном. кожув, односно мехур > меур > 
мејур. 

3 У науци има мишљења да s говора призренско-тимочке области није 
остатак старине, већ накнадна појава. 
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Свако дз (s) може бити замењено консонантом з: зверка, 
заструзи, назадица. 

 
 

НЕВОКАЛИЗОВАН СОНАНТ Л 
 
Сонант л, који се током историјског развитка српског језика 

нашао на крају речи или слога, почео је пред крај 14. и почетком 
15. века да се замењује вокалом о, тако да су се од речи дел, 
дебел, весел, делба, пепел, селце добили облици део, дебео, деоба, 
пепео, сеоце. До овога процеса у пиротском говору није дошло 
тако да се л на крају речи и слога и данас чува. 

Прелазак л у о у стандардном језику није у потпуности 
спроведен, те у многим речима, особито страним, остаје у 
употреби: генерал, журнал, карневал, мантил, бокал, регал, 
пенал. 

 
 

ЈОТОВАЊЕ 
 
Јотовање, као процес промене непалаталних сугласника у 

палаталне под утицајем и заједно са сонантом ј (јотом), особина 
је српског језика која се у њему доследно врши. Пиротски говор 
није у потпуности захваћен овом променом, те у њему има 
гласова и гласовних група код којих она није извршена. Одсуство 
јотовања се јавља у: 

– именица: снопје, конопје, робје, дрвје, здравје, грмје, лисје, 
грозје; 

– придева: дивји, жабји, кравји, рибји; 
– глаголских именица: жалење, мислење, палење, китење, 

частење, вадење, садење, месење, носење, газење, мазење; 
– трпних глаголских придева: дробен, заробен, улубен, 

правен, заглавен, примамен, одселен, поделен, упален, месен, 
покосен, угазен, размазен, поразен, зараден, роден, ослободен, 
крстен, упропастен; 

– у групи сугласника јд: дојде, најде, зајде, пројде, снајде се. 
 
 
ПАЛАТАЛИЗОВАЊЕ КОНСОНАНАТА к, г И л, н 

 
Палатализовање, као гласовна промена асимилационог 

карактера при којој се велари к, г и сонанти л, н у додиру са 
палаталним вокалима е, и умекшавају, односно прелазе у 
палатале, у пиротском говору је много чешћа него у стандардном.  
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Када се велари к, г нађу испред вокала е, и они се 
палатализују – к прелази у ћ, г у ђ: 

– ке > ће: вочке > вочће, друшке > друшће, жетварке > 
жетварће, девојке > девојће, кокошке > кокошће, муке > муће, 
руке > руће, сучке > сучће, унуке > унуће, трмке > трмће, жлчке > 
жлчће; 

– ки > ћи: братски > братсћи, китке > ћитће, киша > ћиша, 
киселица > ћиселица, кирија > ћирија, селски > селсћи, сваки > 
сваћи, пиротски > пиротсћи;  

– ге > ђе: вериге > вериђе, дуге > дуђе, залоге > залође, 
преперуге > преперуђе, слуге > слуђе, црге > црђе; 

– ги > ђи: благи > блађи, богиње > бођиње, други > друђи, 
длги > длђи, глогиње > глођиње, гижа > ђижа, гиздав > ђиздав, 
зенгија > зенђија. 

До прелаза к у ћ долази и кад се к нађе иза палатала ј, љ, њ:  
– јк > јћ: девојка > девојћа, мајка > мајћа, снајка > снајћа, 

сојка > сојћа, ујка > ујћа, Јеврејка > Јеврејћа; 
– љк > љћ: буваљка > буваљћа, врзољка > врзољћа, жељка > 

жељћа, љуљка > љуљћа, кудељка > кудељћа, прзаљка > прзаљћа; 
– њк > њћ: дуњка > дуњћа, рњка > рњћа (ноздрва), седењка 

> седењћа. 
Када се сонанти л, н нађу испред палатала ћ, ђ који су 

постали од к, г испред вокала е, и, они се палатализују – л прелази 
у љ, н у њ: алке > алће > аљће, болке > болће > бољће, банке > 
банће > бањће, санке > санће > сањће, дренка > дренће > дрењће, 
виронга > виронђе > вироњђе, штранге > штранђе > штрањђе, 
длги > длђи > дљђи, зенгија > зенђија > зењђија, Пирочанке > 
Пирочанће > Пирочањће. 

Сонанти л, н могу прећи у љ, њ и кад се нађу испред вокала 
е, и: жлеб > жљеб, гнездало > гњездало, калиште > каљиште, 
полевам > пољевам, голиштар > гољиштар, панталоне > 
панталоње. 

 
 

ГРУПЕ ст, зд, шт, жд НА КРАЈУ РЕЧИ 
 
Појава губљења крајњег експлозивног сугласника у групама 

ст, зд, шт, жд када се нађу на крају речи особина је пиротског 
говора које има у именица, придева и бројева: болес, гос, жалос, 
крс, лис, младос, мос, пос, плас, рас, пус, тлс, цврс, шес, дванајес, 
ваљувес, ваклес, невеш, приш, дьж, чуж, гроз. 

Када се од речи код којих је крајњи сугласник из ових група 
отпао граде падежни или множински облици, други родови или 
нове речи, те се ове групе не налазе на крају речи, онда оне остају 
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непромењене: мост > мос > мостови, пласт > плас > пластови, 
чист > чис > чисти, шест > шес > шестина, грозд > гроз > 
гроздови, вешт > веш > вештина, пришт > приш > приштеви, 
чужд > чуж > чужди, дьжд > дьж > дьждови.  

Ако се од именица са групом  -ст на крају граде придеви са 
наставком -ан, онда се група -ст не успоставља, већ се грађење 
врши без сугласника -т: болест > болес > болесан, жалост > 
жалос > жалосан, маст > мас > масан, пост > пос > посан. 

Код облика јесте, 3. л. једнине презента помоћног глагола 
јесам, кад се употребљава као потврдна речца, отпадају крајњи 
вокал и сугласник т, те се добије облик јес: – Јес, право кажеш! 
На исти начин од речи зашто добија се краћи облик заш: – Заш 
ме, бре синко, не послуша! 

 
 

ЗАМЕНА КОНСОНАНАТА ћ, ђ КОНСОНАНТИМА ч, џ 
 
Особина пиротског говора је и појава замене консонаната ћ, 

ђ, који су постали од прасловенских група тј, дј, консонантима ч, 
џ. 

Пиротски говор је једини међу покрајинским говорима 
српског језика у коме до ове замене долази. 

Примери:  
– ћ > ч: Божич, вочка, вреча, ночу, нечу, очу, свеча, плачам, 

сечам се, синоч, черка, помоч, плечка, че (ће), сестричич, Сречко, 
Пирочанин; 

– ђ > џ: веџе, буџав, виџам се, граџанин, краџа, маџије, меџа, 
панаџур, раџа, преџа, риџ, цеџ, разграџује, Џурџевдьн, погаџам, 
нареџујем, расаџује, колеџанин, подмлаџује се, глеџ. 

Ова замена није обухватила све речи које садрже 
консонанте ћ и ђ, јер су се многе од њих појавиле или ушле у наш 
језик после извршеног процеса замене: ћуба, ћерпич, ћуп, ћуприја, 
ћутук, ђак, ђидија, ђувеч, ђавол, ђубре, ђул. 

Осим ове замене, и других замена и промена до којих 
долази фонетским законитостима овога говора (јотовања, 
асимилације по звучности и др.), постоје и замене које се јављају 
као посебни случајеви: 

– б > в: ваврика; в > ј: напрајим, остајим; д > г: загњи, 
глето, Гмитар; д > т: комат; д > џ: досаџа, забаџам, ж > џ: 
џандар, веџба; з > ж: чижме, рогожа; ј > в: одвива, савивам, 
разбивам; л > н: манечьк (малечак); љ > к: тркам (трљам); м > в: 
тьвно, тьвница, тавњан, питован (питом), гувно; м > н: багрен, 
отнем, узнем, џеран (ђерам), песнопојац; н > л: млого; њ > ј: 
тамјан, њ > н: венер, гнило, Гнилен, крн, истьним (истањим); п > 
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в: васуљ; пс > пц: пцето, пцује, липцотина; с > ш: чешма, 
шушеница; т > к: пекља; т > ц: црешња; т > ч: башча; ћ > к: 
спанак; ч > ц: цврсто; уместо ш > с: остро, острило, друство; ш 
> ч: пченица, липче. 

 
 

РЕДУКЦИЈА ВОКАЛА 
 
Редукција вокала или слога је честа појава. До ње долази 

због фонетских или акценатских разлога, или услед брзог говора.  
Редукција се јавља: 
– на почетку речи (афереза): торник, двокат, Ранђел, 

Талијан, Мериканац, зенђија, скоруша, кво (какво работиш), ли 
(ели ме обичаш), ве га (еве га). 

– у средини речи (синкопа): видла сам, забравил је 
(заборавио је), зажмим (зажмурим), извинте, станте, беште, 
готвим (готовим), ото (отидох), четри, колко, толко. 

– на крају речи (апокопа): мож ли, чек нас, држ се, оч ли 
(очеш ли), копај у длбин (у дубину), иди у планин, пет стотин 
динара, заш (зашто), ај (ајде), неч (нечу), јес (јесте), ка (када), мен 
(мене). 

 
 

МЕТАТЕЗА 
 
Метатеза, појава мењања места гласова или слогова у једној 

речи, налази се и у овом говору: 
– артија – ратија, беневреци – бревенеци, гавран – гарван, 

заборави – забовари, живовлак – жиловлак (биљка)4, караула – 
калаура, коприва – покрива, куршум – крушум, портокал – 
протокал (поморанџа), пладнује – пландује, сване – сьвне, 
Копривштица – Покривштица. 

 
 

АКЦЕНАТ 
 
За разлику од акцентуације књижевног језика, која се 

одликује јачином, висином и трајањем наглашених слогова, 
акцентуација пиротског говора је експираторног карактера, 
акцентовани слогови се изговарају кратко, са напрегнутом 
артикулацијом, без дужина и интонационих узлазних и силазних 

                                                             
4 Уколико жил-овлак није изворно, будући да је то биљка широких 

листова са јаким жилицама.  
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кретања. Уместо књижевне четвороакценатске системе постоји 
једноакценатска, карактеристична и за друге говоре источне и 
југоисточне Србије. Пиротски акценат је по својим особинама 
најближи краткосилазном акценту књижевног језика, само без 
његове силазне линије, те се његовим знаком може и обележити. 
Ал. Белић је за овај акценат увео нов акценатски знак, у виду 
усправне цртице ( | ). 

Акценат у речима говора Пирота може да стоји: 
– на првом слогу: дубак, лисник, корен, камик, огањ, 

манастир, пријатељ, кућа, њива, черка, липа, икона, лучница, 
чутура, дрво, јагње, крило, семе, сито, рало, ведар, жилав, 
модар, гладан, убав, ваши, наши, десет, двајес, дадо(х), реко(х), 
седи, треси, печен, купен; 

– на финалном слогу: башта, овчар, човек, кондир, овченик, 
памук, самар, петлиџан, сметеник, трнокоп, глава, гора, звезда, 
овца, метла, меџа, река, платно, кросно, котле, сркме, ждрело, 
гнездо, сестра, дете, млеко, влакно, коло, ребро, село, душеме, 
висок, дебел, зелен, педесе, деведесе, његов, они, она, кладем, 
лежим, сечем, метем, дојдо, видо, видел, носил, умрел; 

– на неком од унутрашњих слогова: антерија, воденица, 
бачија, вретено, железо, воловодица, Јеловица, Јовановац, 
ложица, мотавилка, парасина, преглабица, порезаница, 
преперуга, Станичење, обнителник, понеделник, огњиште, 
коруба, појата, убавило, овија, донеси, увати, дванајес, четиресе. 

При промени броја, рода или глаголског лица једне речи 
њен акценат може прелазити са једног слога на неки други: жена 
– жене, глава – главе, звезда – звезде, зевник – зевници, вилџан – 
вилџање, магла – магле, метла – метле, лоза – лозе, лозје – лозја, 
река – реће, дьска – дьсће, бунар – бунаре, влакно – влакна, овчар 
– овчаре, сестра – сестре, самар – самаре, глиста – глисте, 
голем – големо, ја узо – ти узе, ја погледа – ти погледа.  

 Са једносложних или двосложних именица акценат може 
прелазити на предлоге који стоје испред њих (на проклитике), 
при чему долази до спајања именица и предлога у акценатску 
целину, која се изговара као једна реч, а тиме и до образовања 
речи (синтагми) које добијају прилошко значење или постају 
прави прилози. 

Примери: Ватила се баба у-оро, вика (плаче) у-глас, гре ти 
на-душу, да заиграмо за-појас, вануше се под-руку, дојде ми  
до-гушу, заболе ме у-срце, идемо на-госје, скоро ли сте одома  
(од-дома), како под-земи да пропаде, како муја без-главу, мука ми 
под-груди, навеза ми на-прсти, че бегам у-свет, пред-зору се 
мрзне, отиде на-воду, тьвни ми се пред-очи, удари ме у-главу, 
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увати ме за-гушу, у-зуби га носи, уапа ме под-око, у-руку да га 
целиваш, у-лето идем, на-јесен че га женимо. 

У акценту овога говора нема дужине, али појава дуљења 
вокала није непозната. Она се јавља:  

– у једносложних именица које су изгубиле завршни глас х 
иза вокала: грē(х), Влā(х), мā(х), прā(х), стрā(х); 

– у именица код којих су се губљењем медијалног х стекли 
један поред другога два иста вокала, који су се сажели у један са 
нешто продуженим трајањем: сахан > саан > сāн, сахат > саат 
> сāт; 

– у крајњем акцентованом вокалу 1. лица једнине аориста 
испред отпалог сугласника х: појдō  (х), удари (х), почē (х), увати
(х), пушти (х), врљи (х), покоси (х), обрā (х), затвори (х). 

Акценат може имати диференцијалну функцију. Његовим 
померањем са једнога слога на други речима истог гласовног 
склопа даје другачије значење: 

бучка (бућкалица), бучка (1. лице једнине аориста), 
вечера (оброк), вечера (1. лице једнине аориста), 
завет (заветрина), завет (завештање), 
купи (императив), купи (1. лице једнине аориста), 
ћути (императив), ћути (3. лице једнине презента), 
нане (вокатив именице нана), нане (биљка), 
крошње (деминутив именице крошња), крошње (множина),  
рана (озледа), рана (храна), 
седло (коњска опрема), седло (радни придев – село), 
сирење (сир), сирење (прављење сира),  
тупање (множина од имен. тупан – бубањ), тупање 

(лупање). 
У синтагмама од две речи изговор прве је интензивнији: 

бабино уво, Тија бара, Басарсћи камик, Долња мала, Цинцин 
кладенац, Мечћин сокак. 

 
 

РЕЧИ И ЊИХОВИ ОБЛИЦИ 
 
Деклинациони систем пиротског говора је знатно упрошћен. 

У њему постоје само два падежна облика, номинатив (независни 
casus rectus) и акузатив (зависни или општи, casus generalis), који 
самостално или уз помоћ предлога исказују све падежне 
функције. Сем ова два, постоји и вокатив као самостални облик. 
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ИМЕНИЦЕ 
 
Именице мушког рода у пиротском говору, као и у 

књижевном, завршавају се на сугласник или на самогласнике а, о, 
е (син, Илија, Јанко, Павле), женског рода на самогласник а или 
сугласник (жена, реч) и средњег рода на самогласнике о или е 
(село, поље). 

Именице мушког рода на сугласник које казују имена чега 
неживог (зуб) имају у једнини облик акузатива једнак са обликом 
номинатива, те се њихова промена, формално, своди само на 
један падежни облик:5 1. зуб 2. од зуб 3. на зуб 4. зуб 6. сас зуб 7. 
оди зуб (предлог оди у локативу има значење предлога о). 

Именице мушког рода на сугласник и самогласник о које 
означавају имена чега живог имају у једнини два падежна облика: 
номинативни и акузативни. Акузативним обликом исказују се, 
сем номинативног, значења свих осталих падежа: 1. син, Јанко 2. 
од сина, од Јанка 3. на сина, на Јанка 4. сина, Јанка 6. сас сина, 
сас Јанка 7. оди сина, оди Јанка. 

Наставак за множину ових двеју група именица за све 
падеже је вокал -и: 1. зуби, синови 2. од зуби, од синови 3. на 
зуби, на синови 4. зуби, синови 6. сас зуби, сас синови 7. оди 
зуби, оди синови. 

Осим наставка -и, као множински, постоје и наставци -е и  
-је. 

Наставак -е се јавља: 
– код именица мушких лица која врше неку радњу и 

завршавају се на -ар или -ач: бачијаре, воденичаре, гајдаре, 
дрваре, жетваре, дрндаре, кулучаре, овчаре, опанчаре, коледаре, 
звонаре, лозјаре, седларе, козаре, пударе, кокошкаре, врзаче (који 
везују руковети жита у снопове), готваче (који готове јела), 
деначе (који дену сено или сламу); 

– код неких имена предмета: дуваре, самаре, јуларе, 
витиље, врзоље, мозуље, парцање, бьцкоље, дрнбоље, ркоље, 
цивкоље, вилџање, краваје, крпоље, пашкуље, пьцкоље, жьмбоље; 

– код неких именица чија се основа проширује наставцима  
-ов или -ев: волове, градове, греове, врове, дудове, ђулове, снопове, 
судове, зетове, кметове, лебове, пулове, ридове, рогове, чукове, 
ножеве, краљеве, пужеве, кључеве. 

У овој групи именица преовладава утицај књижевног језика, 
те се у њима као множински наставак јавља и вокал и: волови, 
градови, греови, ђулови, снопови, кметови, кључеви. 

 

                                                             
5 Међутим, као посебан облик јавља се и вокатив (брате, мој Пироте). 
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Наставак -је имају: 
– именице на сугласник код којих се не врши јотовање 

(голубје, мужје, касапје, пандурје, ћилимје) и оне са јотовањем 
(аршин – аршин-је > аршиње, астал – астал-је > астаље, казан – 
казан-је > казање, тупан – тупан-је > тупање); 

– именице са наставком -ин, који у номинативу множине 
отпада, после чега се врши јотовање: варошанин – варошан-је > 
варошање, госјанин – госјан-је > госјање, граџанин – граџан-је > 
граџање, Београџанин – Београџан-је > Београџање, Пирочанин – 
Пирочан-је > Пирочање.       

Наставаком -је од именица мушког рода на сугласник граде 
се збирне именице: гост – гос – госје, грозд – гроз – грозје, дуб – 
дубје, брест – брес – бресје, лист – лис – лисје, трс – трсје, цер – 
церје, роб – робје, сноп – снопје.  

Лична имена мушког рода типа Гаврило, Данило јављају се 
у номинативу без крајњег о: Гаврил, Данил, Манојил, Мијаил, 
Момчил, Теовил. 

Именице камен, кремен, пламен, црв јављају се у облицима 
камик, кремик, пламик, црвик, у множини камици (збирна 
камање), кремици, пламици, црвици (збирна црвје). Именице 
лакат, нокат у једнини гласе лак, нок, а у множини лактови, 
нокти. 

Именице мушког рода на -а у једнини имају два падежна 
облика, номинатив и акузатив, а у множини само номинатив: 1. 
судија, судије 2. од судију, од судије 3. на судију, на судије 4. 
судију, судије 6. сас судију, сас судије. Вокатив: судијо, судије. 

Облици множине именица башта (отац), деда, чича, ућа, 
гласе баштеве, дедеве, чичеве, ућеве (од добри баштеве и деца 
добра). Међу личним именима постојала су имена оваквог 
облика: Анђелаћија, Василаћија, Димитраћија, Петраћија, 
Ристаћија, Ставрија, Ставраћија, Тодораћија. Лична имена типа 
Благоје, Видоје овде су на -а: Благоја, Видоја, Димитрија, 
Милоја, Никодија, Станоја, Танасија, Ђорђија. 

Од скраћених или деминутивно-хипокористичких облика 
личних имена мушког рода на -а (Бонча, Манча) образују се 
презимена којих у другим говорним подручјима нема или су 
малобројна: Бончић, Вацић, Војчић, Ганчић, Гоцић, Гошић, 
Денчић, Динић, Динчић, Денчић, Ђелић, Игић, Јанчић, Јончић, 
Коцић, Лечић, Лилић, Мадић, Манић, Манчић, Минчић, Млаџић, 
Ненић, Ненчић, Нецић, Нинчић, Панић, Панчић, Пенчић, Пејчић, 
Пешић, Потић, Ранчић, Станчић, Ставрић, Танчић, Тончић, 
Толић, Ценић, Цолић, Џунић. 

Именице женског рода са наставком -а имају у једнини 
два падежа, номинатив и акузатив, а у множини само 
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номинатив: 1. жена, жене 2. од жену, од жене 3. на жену, на 
жене 4. жену, жене 6. сас жену, сас жене 7. оди жену, оди жене. 

Именице женског рода на сугласник имају за све падеже 
једнине и множине само номинативни облик: 1. реч, речи 2. од 
реч, од речи 3. на реч, на речи 4. реч, речи 6. сас реч, сас речи 7. 
оди реч, оди речи. 

У пиротском говору честе су именице женског рода с 
наставцима -ија, -иња, -ча: 

– баштинија, благословија, босотија, бутанија, грозотија, 
јевтинија, лошотија, олькшија, направија, потресија, 
проклетија, расправија, скупотија, слободија, сиромаштија, 
трговија; 

– благотиња, големиња, лепотиња, младиња, проклетиња, 
убавиња; 

– босоча, глувоча, голоча, лудоча, льсноча, просточа, 
пусточа, тесноча, тескоча. 

Именице средњег рода имају и у једнини и у множини све 
падеже једнаке номинативу: 1. село, села 2. од село, од села 3. на 
село, на села 4. село, села 6. сас село, сас села 7. оди село, оди 
села. 

У овом говору нема збирних именица на -ад (пилад, јагњад). 
Уместо њих јављају се облици са наставцима -ишта и -ина: 
пилишта, јагњишта, магаришта, телчина, прашчина, ждребетина, 
шиљежина. Тај облик као и им. деца значи и множину. (Имам си 
деца). 

Глаголске именице, постале од глагола који се у 1. лицу 
једнине презента завршавају на -ујем (врзујем, газдујем) образују 
се наставком -ување: врзување, газдување, радување, 
доткавување, мукување, питување, страување, срамување, 
гостување, јадување. 

Именице деминутивног карактера су у говору Пирота у 
живој употреби. Оне су најчешће хипокористичног значења, те 
говору дају осећајности и топлине. Имају различите наставке, оне 
из књижевног језика, али и посебне. 

Наставци за деминутиве мушког рода су:  
-ьк: брестьк, вршьк, гласьк, градьк, домьк, класьк, крстьк, 

листьк, прстьк, путьк, лучьк, оризьк;  
-чьк: долчьк – долчичи, вирчьк – вирчичи, колчьк – колчичи, 

пулчьк – пулчичи, стрнчьк – стрнчичи;  
-чек: ашовчек – ашовчичи, врзољчек – врзољчичи, камчек – 

камчичи, каменчек – каменчичи, катанчек – катанчичи, опьнчек – 
опьнчичи, поганчек – поганчичи, прстенчек – прстенчичи, 
тупанчек – тупанчичи, зејтинчек, лучек, оришчек, пиперчек; 
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Деминутиви женског рода имају наставке:  
-ка: грмутка – грмутће, канурка – канурће, кошчинка – 

кошчинће, мешинка – мешинће, ћеремитка – ћеремитће, рукатка 
– рукатће, чорапка – чорапће; 

-чка: баничка – баничће, брадичка – брадичће, воденичка – 
воденичће, врзаничка – врзаничће, ложичка – ложичће, главичка 
– главичће, жлтичка – жлтичће, матичка – матичће, коричка – 
коричће, кљуничка – кљуничће, паничка – паничће, столичка – 
столичће, рукавичка – рукавичће, погачка – погачће; 

-шка: кутишка – кутишће, преперушка – преперушће. 
Наставци деминутива за средњи род су:  
-ле: котле – котлетија (котлетића), петле – петлетија 

(петлетића), трупле – труплетија (труплетића), џакле – 
џаклетија (џаклетића), братле, мужле, ножле, носле;  

-че: дудуче – дудучетија, кравајче – кравајчетија, јестьче – 
јестьчетија, кожувче – кожувчетија, царче – царчетија, каче – 
качетија, маче – мачетија, клупче – клупчетија, ћупче – 
ћупчетија, шамиче – шамичетија;  

-е: крошње – крошњетија (крошњетића), стовне – 
стовнетија (стовнетића), бебе – бебетија (бебетића). 

Кад се деминутивима средњег рода на -ле, -че и -е дода 
наставак –енце, добија се још један деминутивни облик – 
деминутив деминутива (деминутив другог ступња): котле – 
котленце, носле – носленце, петле – петленце, кравајче – 
кравајченце, јестьче – јестьченце, ћупче – ћупченце, крошње – 
крошњенце, стовне – стовненце. 

 
 

ЗАМЕНИЦЕ 
 
Личне заменице имају акцентоване (дуже) и енклитичке 

(краће) облике. Акцентовани су истоветни са књижевним, а 
енклитички делимично одступају од њих. Дужи облици могу 
бити и без крајњих вокала. 

Акценатски (дужи) облици генитива једнине и множине 
свих личних заменица, с предлозима или без њих, употребљавају 
се за исказивање значења свих осталих падежа. 

Падежни облици заменица првог лица ја јесу: ген. мен(е) 
(од мен(е) аир нема); дат. мен(е), ми (на мене је дала, мен ми 
ништа не требе, што че ми паре); акуз. мен(е), ме (нема лек за 
мене, од мен се не надај, деца ме не слушају); инстр. мен(е) (сас 
мене иде, с мен си друшће шегу бију); лок. мен(е) (у мен се нешто 
преврну, оди мене се свашта прича (предлог оди овде има 
значење предлога о). 
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Заменица ти има ове облике: ген. теб(е) (од тебе сам дигал 
руће); дат. теб(е), ти (на тебе несу ништа пратили, теб че 
дадем, право че ти кажем); акуз. теб(е), те (тебе гледа, теб ли 
најдоше, нече те оставимо); инстр. тебе (сас тебе како сас брата, 
с тебе идем); лок. тебе (у тебе ми је спас, оди тебе се прича). 

Заменице он и оно имају облике: ген. њег(а) (бегај од њега); 
дат. њему, му или уз помоћ акузатива њег(а) као и остали падежи 
(сво имање је на њега оставил, њему се моли, че му кажем); акуз. 
њег(а), га (преди њега погача, зарад њег си коња дадо, виџевам га 
често); инстр. њег(а) (с њег се више не може); лок. њег(а) (у њега 
је зло). 

Облици заменица она су: ген. њу (од њу се чувај), дат. њој, 
вој, њу, ву, од којих је њој акценатско, а остали су енклитички 
(њој сам дужан, че вој пишем, че њу кажем истину, не иде ву се с 
њег); акуз. њу, ђу, од којих је први акценатски а други енклитички 
(њу обичам, обичам ђу, не мож ђу излече); инстр. њу (с њу смо 
роднина); лок. њу (оди њу ми више не причај). 

Заменица ми има у првом падежу и облике мије и није, који 
су веома ретки (мије смо с њега исписници, није смо из Лукању); 
ген. нас (од нас се много тражи), дат. нас, ни (на нас дадоше, 
дадоше ни, кажете ни лек); акуз. нас, ни (нас нече ни да чују, кој 
че ни рани, че ни побију); инстр. нас (с нас че иде); лок. нас (оди 
нас не рекоше ништа). 

Заменица ви има у номинативу и облик вије, веома редак (и 
вије сте сељаци, вије се само карате); ген. вас (од вас смо по 
богати); дат. акценатски облик вас, енклитички ви (на вас не 
дадоше, че ви помогнемо, срећна ви слава); акуз. вас, ви (вас 
гледају, нечу да ви льжем, видели су ви); инстр. вас (с вас смо 
пријатељи); лок. вас (оди вас пишу новине). 

Заменице они, оне, она имају једнаке облике за сва три рода; 
ген. њи (од њи смо позајмили); дат. њим, им, њи (да њим платимо, 
че им дадемо, на њи никој ништа не може, и на њи че дојде црни 
петак); акуз. њи, ђи, при чему је њи акценатско а ђи енклитичко 
(њи поштујемо, поштујемо ђи, обичамо ђи, несмо ђи видели); 
инстр. њи (с њи се дружимо); лок. њи (оди њи никој ништа не 
знаје). 

Енклитички облици 3. падежа личних заменица ја, ти, он, 
ми, ви, они, када стоје иза именица и са њима чине акценатску 
целину, имају функцију присвојних заменица: брат ми (мој брат), 
башта ти (твој башта), чича вој, чича њу, чича ву (њен чича), брат 
ни (наш брат), башта ви (ваш башта), деда им, деда њи (њихов 
деда). Израз „брат ми“ употребљава се и у функцији вокатива 
(брате мој). 
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У пиротском говору, у циљу истицања, постоји појава 
удвајања акценатског и енклитичког облика датива и акузатива 
личних заменица: мен ми се чини, теб ти кажем, мен ми не 
достиже, тебе ти не претече, мене ме боли, тебе те неје брига, 
мен ме мајћа за Илију не даде, нас ни никој не пита, вас ви тамо 
не познавају. 

Присвојне заменице њен, -а, -о, њени, -е, -а и њезин, -а, -о, 
њезини, -е, -а имају облике њојан, њојна, њојно, њојни, њојне, њојна: 
њојан муж, њојна мати, њојно дете, њојни синови, њојне сестре, њојна 
деца; заменица њихов има облик њин, -а, -о, -и, -е, -а, (њин башта, 
њина сестра, њино дете). 

Од присвојних заменица мој, твој, свој у падежној употреби 
су само дужи, несажети облици: од мојег(а) башту, сас твојег(а) 
брата, свој својега не рани. Свој може имати и енклитику (башту 
си убил). 

Показне заменице овај, тај, онај имају ове облике: 
Овија, тија, онија (муж) 
оваја, таја, онаја (жена) 
овова, това, онова (дете) 
овија, тија, онија (мужје) 
овеја, теја, онеја (жене) 
оваја, таја, онаја (деца). 
Крајњи вокал а у облицима женског и средњег рода може да 

се изостави (овај жена, овеј жене, тов дете, тај деца), међутим у 
мушком роду не може се рећи овиј, тиј, ониј човек, човеци. 

Показне заменице за каквоћу јављају се у овим облицима: 
оваквија, таквија – теквија, онаквија 
овакваја, такваја – текваја, онакваја 
оваквова, таквова – теквова, онаквова 
оваквија, таквија – теквија, онаквија 
оваквеја, таквеја – теквеја, онаквеја 
овакваја, такваја – текваја, онакваја. 
Показне заменице за количину, уместо књижевних облика 

оволики, толики, онолики имају локалне: 
овољћи, тољћи, онољћи 
оволка, толка, онолка 
оволко, толко, онолко 
овољћи, тољћи, онољћи 
овољће, тољће, онољће 
оволка, толка, онолка. 
Именичка заменица ко има облик кој, док се уместо 

заменице што употребљава какво: кој како може, кој че ми 
помогне, кој ли чува кој ли се големи, какво работиш, какво има 
ново. 
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Неке придевске заменице имају полуглас у крајњем слогу: 
какьв, некакьв, свакакьв (пројде некакьв човек); неке су са 
наставком ј: некој, никој, свакој (никој не знаје, свакој својега 
брани); код неких долази до испадања или замене гласова: колики 
– колки – колћи – кољћи, толики – толки – толћи – тољћи (тољћи 
људи изђинуше); облици неки, сваки гласе нећи, сваћи (сваћи си 
своју муку знаје); општа заменица све има облик сво, а односно-
упитна чије облик чијо (сво му поље овце притиснуле, чијо је оно 
девојче). 
 
 
ПОСТПОЗИТИВНА ЗАМЕНИЦА (ЧЛАН) 

 
Карактеристична особина пиротског говора која се 

доследно чува јесте постојање постпозитивног члана (чланске 
морфеме). То је по пореклу демонстративна заменица -ат (-ьт),  
-та, -то, -ти, -те, -та која стоји на крају речи и с њом се стапа у 
једну реч: човекат, жената, детето, човецити, женете, 
децата. Члан се с речју уз коју стоји слаже у роду и броју и даје 
јој карактер одређености и познатости. Тако, нпр, док реч жена 
(без члана) казује само општи појам жене, дотле облик жената, 
са чланом, указује да је реч о одређеној жени, коју говорно лице 
познаје.6 

Када члан стоји уз именице мушког рода, он има облик -ат 
(човекат), а када је уз присвојне заменице, придеве, бројеве или 
глаголске облике који имају придевску функцију (радни и трпни 
придеви), и када су све ове речи мушког рода, члан има облик -(и)ти 
или -(и)јат: мојити или мојијат син, големити или големијат камик, 
првити или првијат дьн, загорелити или загорелијат леб, сцепенити 
или сцепенијат џеп. 

Постпозитивни члан, односно постпозитивна употреба 
демонстративних заменица, позната је у читавом тимочко-
лужничком па и заплањском говору, а има га и у неким 
балканским словенским и несловенским језицима (македонском, 
бугарском, румунском и албанском), те спада у групу тзв. 
језичких балканизама, особина карактеристичних за балканске 
језике. Време почетка употребе постпозитивног члана, по 
мишљењу А. Белића, морало је бити пре 12. века. 

Постпозитиван члан се може одредити и као партикула која 
је семантички еквивалентна одређеном члану из романских и 
германских језика (енгл. the, нем. der, di, das, фр. le, la, итал. lo, 

                                                             
6 У овом говору, осим члана са сугласником -т, може се у ретким 

случајевима чути и члан са сугласницима -в и -н (женава, детено). 
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la), с том разликом што члан у овим језицима стоји испред речи и 
није стопљен с њом. 

Белић сматра да је члан, или бар постпозитивна употреба 
демонстративних заменица, особина за коју је знао основни 
дијалекат свих говора источне и јужне Србије, као и 
јужноморавских и да је под утицајем околних говора изгубљен, 
задржавајући се само у тимочко-лужничком говору. 

Члан могу имати: 
– именице: кад дојде мужьт ми, зетат ни обрука, запретај 

огьњат, њивуту продадомо, лозјето обрамо, воловити напојимо, 
снајете се скараше, децата се заиграше; 

– присвојне заменице: мојити (мојијат) син, твојата 
сестра, његовата кола, нашето село најубаво, вашето куче 
млого зло, њината кућа најголема, вашата девојчетија како 
лучетија, 

– придеви: старити (старијат) син се ожени, младити 
(младијат) још неје, малечкото дете ми се разболе, облечи 
новете дреје, селската деца су подобра; 

– бројеви: првити син је у војску, друђити (друђијат) је 
дома, упрегомо двата коња, двете черће ми се удомише, 
трећити дьн по Божич, натоваримо двојата кола. 

– радни и трпни придеви: загорелити леб, замрзлата река, 
проћислото млеко ни мачће не тејаше, здуваното грозје врљимо, 
сцепенете ципеле закрпимо. 

Постпозитиван члан стоји уз речи које се мењају по 
падежима, па се и он заједно с њима мења: окну човекатога, видо 
бабуту, од мојетог брата, сас твојуту черку се познавамо, сас 
младотога сина се слагам, од старотог сам дигал руће. 

 
 

ПРИДЕВИ 
 
Придеви мушког рода који се у књижевном говору 

завршавају  завршетком -стан губе сугласник т: жалосан, 
корисан, масан, посан, савесан. 

Код неких придева у чијој се основи налази меки сугласник 
и где би требало очекивати наставак -е јавља се наставак тврдих 
основа, вокал о: говеџо месо, козјо млеко, овчо сирење, шупљо 
дрво, туџо дете. 

Има придева са наставцима -чьк, -цьк, -шьк: височьк, далечьк, 
длбочьк, кротачьк, жежачьк, слабачьк, старачьк, љутачьк, 
малецьк, големшьк, глупавшьк, студеншьк, убавшьк. Они казују 
умањене особине придева од којих су постали и имају деминутивно 
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– хипокористичко значење: височьк значи висок у мањој мери, 
љутачьк помало љут, студеншьк не много студен. Полугласник из 
наставка може се вокализовати: малечьк – малечак, слабачьк – 
слабачак. 

Придеви неодређеног вида идентични су са придевима 
истога вида у књижевном језику (стар, црн). Придеви одређеног 
вида граде се додавањем постпозитивних заменица (члана) -ити 
(-ијат), -та, -то за родове у једнини и -ти, -те, -та за родове у 
множини: старити (старијат) човек, црнити (црнијат) кожув, 
убавата жена, големата њива, малечкото дете, јаребастото 
пиле, селсћити момци, новити опьнци, младете невесте, новете 
ципеле, трклетата деца, дрвената корита. 

Придеви се деклинирају као именице и придевске заменице. 
Када стоје уз именице мушког рода у једнини које казују имена 
чега живог, осим номинатива, имају само акузатив са наставком  
-ог(а) којим се изражавају сви остали падежи: ном. 
добар/добрити (добријат) зет, ген. од доброга/добротога зета, 
дат. на доброга/добротога зета, акуз. доброг/добротог зета, 
инстр. сас доброг/добротог зета, лок. оди доброг/добротога зета. 

Када придеви стоје уз именице мушког рода које значе 
имена чега неживог, облик номинатива служи за исказивање свих 
падежа: ном. голем/големити (големијат) град, ген. од 
голем/големити (големијат) град, дат. на голем/големити 
(големијат) град, акуз. голем/големити (големијат) град, инстр. 
сас голем/големити (големијат) град, лок. оди голем/големити 
(големијат) град. 

Ако придеви стоје уз именице женског и мушког рода на –а, 
обликом акузатива исказују се сви падежи: ном. богата/богатата 
родбина, ген. од богату/богатуту родбину, на богату/богатуту 
родбину, акуз. богату/богатуту родбину, инстр. сас 
богату/богатуту родбину, лок. оди богату/богатуту родбину. 

Придев који стоји уз именицу средњег рода у једнини или 
множини и уз именице мушког и женског рода у множини 
обликом номинатива изражава све остале падеже: ном. добро – 
доброто дете, добра – добрата деца, добри – добрити синови, 
добре – добрете черће. 

Компарација придева је аналитичка. Врши се партикулама 
по за компаратив и нај за суперлатив које се стављају испред 
придева у позитиву и с њим стапају у једну реч: голем – поголем 
– најголем, добар – подобар – најдобар, лош – полош – најлош, 
стар – постар – најстар. 
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БРОЈЕВИ 
 
Облици бројева једнаки су са облицима у књижевном 

језику. Разлике постоје само онде где утичу фонетске и 
морфолошке законитости овога говора (постојање полугласника, 
секундарно ј, губљење гласова и сл.). 

Облици бројева који су делимично друкчији од књижевних: 
једьн, четри, шес, једанајес(е) и јединајес(е), дванајес(е), 
тринајес(е), четрнајес(е), петнајес(е), шеснајес(е), седамнајес(е), 
осамнајес(е), деветнајес(е), двајес, тријес, четирес, педесе, шесе 
и шеесе, седамдесе, осамдесе, деведесе, двеста, триста, четри 
стотин(е), пет (шес, седам, осам, девет) стотин(е), иљадо, две 
иљаде, пет иљаде, милијон. 

Број један, осим бројног, има и значење неодређене 
заменице неки: бил једьн цар, пројде једна жена, чул сам од једни 
пријатељи, степамо се с једна деца. 

Број два за средњи род има облик две: две деца. 
Осим облика први постоји и облик првњи, првња, првњо, 

првњи, првње, првња: првњо се унуче највише обича, остало вој 
од првњога мужа. 

Редни број први може се компарирати истим партикулама 
којим и придеви: попрви је стигал, он је најпрви газда у село. 

За означавање количина од пет до шест употребљава се 
израз пешес: беоше пешес души, работимо пешес дьна. Од овог 
облика образују се бројне именице пешесторица и пешестина. 

Уместо облика двадесетак, тридесетак каже се двајестина, 
тријестина. Од броја иљадо образује се именица иљадница (ни 
иљадница му неје доста) и глагол иљади (куде одиш да иљадиш, 
овце ти се иљадиле). 

Збирни бројеви се ретко употребљавају, углавном уз 
именице које казују што у пару: двоји волови, троја кола, 
четворе чакшире. 

Поред бројних именица са наставком -ица (петорица), 
постоје и облици са завршетком -ина: петина, шестина (на 
петина козји крак). 

Уз бројеве може стојати постпозитивна заменица (члан), 
која броју и именици уз коју стоји даје карактер одређености и 
познатости: једното дете умре, а другото вој остаде живо, двете 
мајће дојдоше, с тројата кола отидоше, у петити ред седоше. 
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ГЛАГОЛИ 
 
Глаголи су у пиротском говору, као и у књижевном, 

најразвијенија категорија речи, али је број њихових облика мањи. 
У њему нема инфинитива, футура другог и глаголског прилога 
прошлог. 

Инфинитив се исказује речју да и облицима презента: поче 
да вика (поче плакати), мора да се једе (мора се јести), сви че да 
појдемо (сви ћемо поћи). Реч да се често изоставља: можеш (мож) 
ли се заклнеш (можеш ли се заклети). 

Презент има наставке књижевног језика (м, ш, мо, те, у или 
е), што је доказ, како каже Белић, да је овај говор, као и сви 
дијалекти источне и јужне Србије, „проживео део свога развитка 
са осталим српским говорима“.7 

Глаголи чија се основа презента завршава на и а основа 
инфинитива на е или а у трећем лицу множине имају наставак у: 
блеју, боју се, вису, врту се, држу, лежу, пишту, седу, стоју, 
трчу. 

Глаголи чија се основа некада завршавала на к, г (пек-ти, 
стриг-ти) који су се испред вокала е палатализовали у ч, ж, у 3. 
лицу множине имају палаталне гласове, те уместо књижевних 
облика секу, пеку имају аналошке локалне: сечу, печу, течу, речу, 
стружу. 

Неки глаголи између основе и личног наставка добијају 
уметак -је, те уместо књижевних облика смем, знам, ткам имају 
локалне: смејем, знајем, ткајем, умејем. Уколико између основе 
и личног наставка има вокала -и, уметак је -еје: стар-и-м – 
старејем, бел-и-м – белејем, жал-и-м – жалејем, црвен-и-м – 
црвенејем. 

Уместо облика дижем, стижем, прежем јављају се облици 
дизам, стизам, презам (дизам се у-зору, стиза све да уработи, 
стар се вол не препреза). 

Помоћни глагол јесам има само презент, акценатске облике 
(јесам, јеси, јесте, јесмо, јесте, јесу) и енклитичке (сам, си, је, смо, 
сте, су). За треће лице једнине постоји и облик јесје, састављен од 
акценатског и енклитичког облика (јес(т)је, који може да има 
глаголску функцију (он јесје ратовал) и функцију речце за 
потврђивање (Је ли ти отац био у рату? – Јесје!). Одрични облици 
гласе: несьм, неси, неје, несмо, несте, несу. 

                                                             
7 Аутор не наводи наслов Белићевог дела, али се вероватно ради о 

књизи Дијалекти источне и јужне Србије (Белић, 1905). Може да се 
претпостави да је аутор мислио на то дело на још неколико места где се позива 
на Белића (напомена Редакције). 
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Презент помоћног глагола очу (-хоћу) гласи: очу, очеш, оче, 
очемо, очете, оче и чу, чеш, че, чемо, чете, че. Одрични облици 
су: нечу, нечеш, нече, нечемо, нечете, нече. За прво лице једнине 
и треће множине чују се и облици очем – очеју и нечем – нечеју 
(Нечеју га за слугу, а очеју за зета). Уместо оче, нече чују се и 
облици оте, нете: који оте, работе, који нете, седу. У употреби 
су и облици оч у упитним и неч у одричним реченицама, и то 
само на почетку реченице: оч ли да ми помогнеш, оч – неч (хоћеш 
– нећеш), неч ме стигнеш, неч се овајдиш. 

Императив има ове посебности: 
Ако се испред наставка -ј и -јте за друго лице једнине и 

множине нађе вокал и, онда се -ј губи, те уместо књижевних 
облика биј – бијте, пиј – пијте имамо локалне: би – бите, пи – 
пите (би га док је малечко, сави барјак Ђуро барјактаре, оми ми 
се, снајо) повите га у пелене, сашите му аљинче. 

У глагола чије се треће лице множине завршава на -е или -у без 
ј испред њих, наставак за 2. лице множине гласи -ете уместо -ите, 
како је у књижевном језику: пазете, молете, дојдете, оратете, 
тражете, носете, делете, крстете се, манете се, делете се.8 

Глаголи који у презенту имају ч, ж који су палатализацијом 
постали од к, г задржавају те палатале и у императиву, те уместо 
књижевних облика сеци – сеците, пеци – пеците, лези – лезите 
имају локалне: сечи – сечите – нека сечу, печи – печите – нека 
печу, лежи – лежите – нека лежу. 

У овом говору сачувано је неколико старих облика 
императива: виџ – виџте (види – видите), јеџ – јеџте (једи – 
једите), глеџ – глеџте (гледај – гледајте), обиџ – обиџте (пробај – 
пробајте), сеџ – сеџте (седи – седите); виџ му памет – крој му 
капу, јеџте ми, пите, госјање, глеџ га какьв је. 

Аорист је у пиротском говору у широкој употреби. Иако му 
је главна функција да од свршених глагола казује свршене радње, 
он се може градити и од несвршених. Његови се облици 
разликују од књижевних што на крају 1. лица једнине немају 
сугласник -х, а у 1. лицу множине уместо наставка -смо имају 
наставак -мо. Остала лица једнака су са књижевним: набра, 
набра, набра, набрамо, набрасте, набраше; седо, седе, седе, 
седомо, седосте, седоше; врљи, врљи, врљи, врљимо, врљисте, 
врљише; чу, чу, чу, чумо, чусте, чуше. 

Од помоћног глагола очу (хоћу) аорист има облике: сте, 
сте, сте, стемо, стесте, стеше (у значењу хтедох, хтеде, хтеде, 

                                                             
8 Неки записи дају повода за постојање и облика чеке, гледе, о чему 

више у раду Н. Богдановића „Императив типа чеке, гледе у говорима 
призренско-тимочке области“ (Богдановић, 1994). 
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хтедосмо, хтедосте, хтедоше), али се они употребљавају најчешће 
у одричним облицима: ја не сте да идем с њи, ти не сте да 
ручаш, не сте сестра брата да си каже, и ми не стемо с њи, не 
стесте ни ви, не стеше ни да га виде. 

Помоћни глагол будем (бити) има за сва лица аориста само 
облик би: ја би, ти би, он би, ми би, ви би, они би. 

Имперфекат се у овом говору употребљава чешће него у 
књижевном. Гради се од пуне или окрњене презентске основе 
имперфективних глагола наставцима -о, -ше, -ше, -омо, -осте,  
-оше, с тим што је наставак -ше у 3. лицу множине аориског 
порекла (уместо -ху): ткајео, ткајеше, ткајеше, ткајеомо, 
ткајеосте, ткајеоше; збирао, збираше, збираше, збираомо, 
збираосте, збираоше; кад пуче, ја таман ручао; седеомо пред 
врата. 

Имперфекат од помоћног глагола очу (хоћу) има два облика, 
са сугласником с на почетку или без њега: (с)тео, (с)теше, 
(с)теше, (с)теомо, (с)теосте, (с)теоше, или (с)теја, (с)теја, 
(с)теја, (с)тејамо, (с)тејасте, (с)тејаше; (с)тео да га купим, 
(с)теше да падне, (с)теомо да га поведемо, не (с)теоше да иду, ја 
не (с)теја да га узнем, не (с)тејамо га за ортака, они тејаше, ама 
ја не теја, тејамо да се скарамо. 

Перфекат се разликује од стандардног облика само у 
мушком роду радног придева у једнини, где је крајње л остало 
непретворено у о: бил је голем газда, несьм козе пасал, него сам 
школу учил. Може бити без помоћног глагола: пристал деда уз 
говеда, тупанат бил голем, ама празан. 

Плусквамперфекат се гради од имперфекта помоћног 
глагола будем и радног глаголског придева који је у мушком роду 
једнине са невокализованим крајњим сугласником -л: бео пошьл 
на време, Нишава беше дотекла, беомо се споразумели, беосте 
ли стигли. 

Футур је састављен од енклитичког облика че (3. лице 
једнине презента помоћног глагола очу) и презента глагола који 
се мења: че платим, че платиш, че плати, че платимо, че 
платите, че плате. Може бити и са везником да, али је чешће без 
њега: че да плате, када че идеш у село, најесен че (да) га женимо, 
он че (да) те испрати. 

Потенцијал, као облик којим се исказује могућност вршења 
или извршења радње, гради се од енклитике би аориста помоћног 
глагола будем и радног глаголског придева: ја би носил, ти би 
носил, он би носил, ми би носили, ви би носили, они би носили. Кад 
би сваћи дьн била коледа, деца не би пасла говеда. И боса би по 
њега пошла.  
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Радни глаголски придев има у мушком роду једнине крајње 
некадашње л незамењено вокалом о: обичал, скутал, видел, 
олечил, врнул, зденул, могьл, рекьл, допрл, умрл. Од помоћног 
глагола очу (хоћу), радни придев гласи: тел, тела, тело, тели, 
теле, тела. Ја сам тел, а они несу тели. 

Задржава се група -дл, -тл: падал, падла, падло, падли, 
падле, падла; крадал, крадли; седал, седли; сретал, сретли.9 

Трпни глаголски придев има, као и књижевни језик, наставке 
н, на, но, ни, не, на (тресен, спасен) и т, та, то, ти, те, та 
(дигнут, заузет). 

Код трпних глаголских придева од глагола који у основи 
имају лабијале б, п, в, м, дентале д, т, з, с, ц и сонант л, а после 
њих наставак -ен (вокал е), не врши се јотовање како то бива у 
књижевном језику: заробен, изгубен, истребен, купен, закрпен, 
истопен, заглавен, зауставен, удавен, урамен, роден, ослободен, 
осуден, забраден, скратен, испратен, премлатен, згазен, заразен, 
месен, обесен, покосен, носен, населен, поделен, опколен.10 

Глаголски прилог садашњи се ретко употребљава, а гради се 
додавањем наставка -јечи свим основама: давајечи, гледајечи, 
бегајечи, купувајечи, одејечи по свет много је научил, седејечи 
дома ништа се не може направи. 

Додавањем наставка -ечки и -јечки уз одговарајуће гласовне 
промене (седејечки > седеечки > седечки > седечћи) глаголски 
прилог садашњи добија функцију правог прилога: седечћи се 
госје не дочекује, не чита се лежечћи, заспал би стојечћи. 

 
 

ЗНАЧЕЊА И ОБЛИЦИ НЕКИХ ГЛАГОЛА 
 
Глагол могу има презент као у стандардном језику; аор. 

мого, може, може, могомо, могосте, могоше; имперф. можео, 
можеше, можеше, можеомо, можеосте, можеоше; р. пр. је: 
могьл, могла, могло. 

Глагол будем има презент као у стандардном језику; 
имперф. бео, беше, беше, беомо, беосте, беоше; импер. буди – 
будете. За сва лица аориста употребљава се једини облик би: ја 
би, ти би, он би, ми би, ви би, они би. 

                                                             
9 Постоје мишљења да се овде ради о накнадном успостављању 

некадашњих (па упрошћених) група тл, дл. 
10 Уместо „невршења“ јотовања у науци је усвојен став да су ту 

резултати некадашњег јотовања потрвени уопштавањем другачијег типа 
образовања – аналошки према глаголима где услова за јотовање није било: 
возен према везен, граден према краден и сл. (Белић, 1905, стр. 151). 
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За глагол говорим постоје и облици оратим, вревим, думам. 
През. оратим, оратимо, орате, вревим, вревимо, вреве, думам, 
думамо, думају; имперф. оратео, оратеше, оратеше, оратеомо, 
оратеосте, оратеоше; вревео, вревеше, вревеше, вревеомо, 
вревеосте, вревеоше; думао, думаше, думаше, думаомо, 
думаосте, думаоше; импер. орати – оратете, вреви – вревете, 
думај – думајте; р. пр. оратил,-а,-о, вревил,-а,-о, думал,-а,-о. 

Нијансе у значењу: одумујем - оговарам, надумујем - 
наговарам, раздумујем - растурам договор, продумам - 
проговорим, удумам - уговорим. 

Од глагола речем през. је речем, речеш, рече, речемо, 
речете, речу; аор. реко, рече, рече, рекомо, рекосте, рекоше; р. 
пр. рекьл, рекла, рекло. 

Глагол дођем има у презенту дојдем, дојдеш, дојде, дојдемо, 
дојдете, дојду; у аор. дојдо, дојде, дојде, дојдомо, дојдосте, 
дојдоше; импер. дојди – дојдете; р. пр. дошьл, дошла,-о. Глагол 
доодим уместо долазим има у презенту доодим, доодимо, дооде; 
у аористу дооди, дооди, дооди, доодимо, доодисте, доодише; у 
имперфекту доодео, доодеше, доодеше, доодеомо, доодеосте, 
доодеоше; импер. дооди – доодете; р. пр. доодил,-а,-о. 

Глагол отидем има презент отидем, отидемо, отиду; аор. 
отидо (ото), отиде, отиде, отидомо (отомо), отидосте 
(отосте), отидоше (отоше): импер. отиди – отидете 
(отидите); р. пр. отишьл,-а,-о. 

Карактеристични су по значењу сродни глаголи: добрујем 
(живети у добру), добрејем (постајем добар), газдујем (живети 
богато, као газда), газдејем (газдим се, постајем богат), сиротујем 
(живим сиротињски), сиротејем (постајем сиротији), здравујем 
(живим у здрављу), здравејем (постајем здравији, оздрављам), 
живејем (живим, постојим), живујем (живим у слози са другима), 
слабујем (болујем), слабејем (слабим, мршавим). С комшије си 
убаво живујемо. С њега не живујем. 

Место плачем у употреби је: през. викам, викамо, викају; 
аор. вика (за сва лица једнине), викамо, викасте, викаше; имперф. 
викао, викаше, викаше, викаомо, викаосте, викаоше; имп. викај –
викајте; р. пр. викал,-а,-о; гл. прил. викајечи – навикамо се 
(наплакасмо се), овикамо га (оплакасмо га). 

Глагол окам значи зовем, дозивам. През. окам, окамо, окају; 
аор. ока (за сва три лица), окамо, окасте, окаше; имперф. окао, 
окаше, окаше, окаомо, окаосте, окаоше; импер. окај – окајте; р. 
пр. окал,-а,-о; гл. прил. окајечи. 

Облик чиним значи бојим. Бојаџија чини мање (вунену 
пређу за ћилим). 
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Од глагола хватам перфективни облик гласи вачам а 
имперфективни ванем; през. вачам, вачамо, вачају, ванем, 
ванемо, вану; аор. вача (за сва три лица), вачамо, вачасте, 
вачаше; вану, вану, вану, ванумо, ванусте, вануше; имперф. 
вачао, вачаше, вачаше, вачаомо, вачаосте, вачаоше; импер. вачај 
– вачајте; вани – ванете; р. пр. вачал,-а,-о; ванул,-а,-о. Облик 
ванем употребљава се и у значењу почнем: Кад ванем да работим. 
Вану да пада снег. Кад ванемо да пијемо, не знамо колко је доста. 
Вануше да бегају. 

Глагол сањам има у презенту облик сьњујем; аор. сьњува, 
сьњува, сьњува, сьњувамо, сьњувасте, сьњуваше; имперф. 
сьњујео, сьњујеше, сьњујеше, сьњујеомо, сьњујеосте, сьњујеоше; 
импер. сьњуј – сьњујте; р. пр. сьњувал,-а,-о. 

Уместо глагола зажмурим у употреби је облик зажмим. 
През. зажмим, зажмиш, зажми, зажмимо, зажмите, зажме (у); 
аор. зажма, зажма, зажма, зажмамо, зажмасте, зажмаше; 
импер. зажми – зажмите; р. пр. зажмал,-а,-о; гл. пр. жмичћи 
(жмурећи). 

Постоје безлични глаголски облици који се јављају у 
аористу и презенту и означавају физичка или душевна збивања у 
човеку; у аористу: дозиме ми, дотежа нам (ни), домучне вој, 
дострашне им, дожале ми, домиле им; у презенту: дозимеје, 
домучнеје, дострашнеје, дожалеје, домилеје: Кад ми дозимеје, 
накладем огањ; дозиме ми, че накладем. 

Уместо спавам у употреби је спим; през. спим, спиш, спи, 
спимо, спите, спу; имперф. спео, спеше, спеше, спеомо, спеосте, 
спеоше; аор. спа (2. и 3. л. исто), спамо, спасте, спаше; импер. 
спи – спите; р. пр. спал,-а,-о. 

Облик саваџам се (сагињам се) има през. саваџам се, 
саваџаш се, саваџа се, саваџамо се, саваџате се, саваџају се; аор. 
саваџа се, саваџа се, саваџа се, саваџамо се, саваџасте се, 
саваџаше се: имперф. саваџао се, саваџаше се, саваџаше се, 
саваџаомо се, саваџаосте се, саваџаоше се; р. пр. саваџал се. 

За глагол сипам постоје два облика, свршени и несвршени: 
сипем и сипујем. За свршени презент: сипем, сипеш, сипе, сипемо, 
сипете, сипу; аор. сипа (за сва три лица исто), сипамо, сипасте, 
сипаше; импер. сипи – сипите; р. пр. сипал,-а,-о. За несвршени 
презент је: сипујем, сипујеш, сипује, сипујемо, сипујете, сипују; 
имперф. сипујео, сипујеше, сипујеше, сипујеомо, сипујеосте, 
сипујеоше; импер. сипуј – сипујте; р. пр. сипувал,-а,-о. 

Глагол дьнем значи дахнем: през. дьнем, дьнеш, дьне, дьнемо, 
дьнете, дьну; аор. дьну, дьну, дьну, дьнумо, дьнусте, дьнуше; импер. 
дьни – дьнете; р. пр. дьнул,-а,-о. Кад излезнемо на вр, че дьнемо. 
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Глагол дьним значи данујем; през. дьним, дьниш, дьни, дьнимо, 
дьните, дьне; аор. дьни (2. и 3. л. исто), дьнимо, дьнисте, дьнише; 
имперф. дьнео, дьнеше, дьнеше, дьнеомо, дьнеосте, дьнеоше; имп. 
дьни – дьнете; р. пр. дьњувал,-а,-о. Дьни у град, ночи у село. 

 
 

ПРИЛОЗИ 
 
Прилози се у основи слажу са стањем у говорима других 

крајева нашег језика, али има доста и локалних облика. 
По значењу могу бити: 
прилози за време: дьньска, дьньсће, дочас (мало касније), 

једньг (одмах, сместа), једноман (често, сваки час), зајучер 
(прекјуче), јутре (сутра), зајутре (прекосутра), јучер, јучерка 
(јуче), зајучер (прекјуче), кночи (довече), ночњам (ноћу), 
надокрајћу (најзад, на крају), напред (раније, некада – напред се 
подобро живело), њекња (ономад, пре неки дан), оточ, оточка, 
оточће (мало пре), оцутра, одоцутра (јутрос), отьг (отада), 
ночту (те ноћи), сьг, сьга (сад), тьга (тада), суноч (сву ноћ), 
синочка, синочће (синоћ), ньчьс, ньчьска, ньчьсће (ноћас), сть
внин (за мрака). 

Прилози за место: дека (где, куда), дотука (довде), 
однадвор (споља, са спољне стране), изоздол (одоздо), изозгор 
(одозго), назем-и (на земљи), одек-а (одакле), одовдек-а (одовде), 
суде (свуда), тудев-а, тудек-а (ту, ту негде), тув-а, тук-а (ту). 

Прилог куде може значити где и куда: куде си бил, куде 
идеш. Додавањем префикса добија и друкчија значења: откуде 
(одакле), докуде (докле), накуде (куда, у ком правцу), куде-куде 
(кудикамо): они су куде-куде побогати оди нас, варај-куде има 
именичко значење: туђина, даљина, непознат крај (дошьл је од 
варај-куде).  

Прилози за начин: додумно (споразумно, договором), 
другако (друкчије), бабачко (добро, много, како ваља): наједомо 
се бабачко, испольк (тихо, полако) жмичћи (жмурећке), крадечћи, 
крадачком (крадом), млком (ћутке, нечујно: влк млком дави), 
навиле (узалуд: навиле ти лепотија), наједнуш (наједном), 
напоречћи (попреко, мргодно), намањьк (мало, недовољно), накуп 
(скупа, заједно), надве-натри (површно, на брзину, збрда-здола), 
усуле (у поверењу, у четири ока, насамо), срчено (брзо), поуме 
(напамет, по свом знању: ја си тов работим поуме), нааће (веома 
добро, најбоље), најпрво (најпре), једноолчек (врло мало), сасве 
(сасвим, потпуно), најаве (јавно, отворено: они си това најаве 
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работе), па (опет, поново: па че дојде), џумле (скупа, заједно, у 
гомили). 

Прилози могу потицати од именица: дьњу, ночу, оцутра, 
јутре, суноч, летоска, пролети, крстато; од придева: добре, лько, 
жално; од бројева: једнуш, дваш, одве (двоструко), отри 
(троструко), надве (на два дела), другош (другом приликом, други 
пут); од глагола: крадачћи (крадом), лежечћи, седечћи, млчечћи 
(ћутке), трчечком (трчећи). 

Постоји знатан број прилога турског порекла: алалем (по 
свој прилици, вероватно), алис (сасвим, потпуно), аметом 
(сасвим, потпуно), арне (добро, лепо), асли (слично), белћим 
(можда, ваљда), гоџа (много), зорле (силом, једва), разђеле 
(случајно), санћим (тобож, бајаги) терсене (грубо, набусито), 
диптен (сасвим, потпуно), дибидус, диптен-дибидус (потпуно, 
сасвим). 

Прилози се могу поредити партикулом по за компаратив и 
нај за суперлатив: добре – подобре – најдобре; гоџа – погоџа - 
најгоџа, льсно – польсно – најльсно, рано – порано – најрано, 
после – попосле – најпосле, напред – понапред – најнапред. 

 
 

ПРЕДЛОЗИ 
 
Употреба предлога у пиротском говору, због његове 

аналитичке деклинације, чешћа је него у књижевном језику. 
Предлог врз значи преко, изнад, поврх: натрпано једно врз 

друго, врз питу и погачу тражи. През значи преко: удари га през 
образ, през ноч. Предлог са јавља се у три облика: с, сьс, сас (с 
козу на орање, сьс прс у нос, сас комшије добро, сас комшиће 
подобро).  

Кьм, кьмто, значи ка, према, у правцу (отиде кьмто село, 
ајде, жене, кьмто мене, врти коло кьмто баћу). Додавањем 
префикса добијају се облици: накьмто (ка, у правцу), откьмто 
(из правца): идем накьмто Ниш, Нишава тече откьмто Суково, 
ћиша дооди откьмто Комарицу. 

Реч куде, поред прилошког значења где и куда, има значење 
и предлога код (куде мос, куде стару цркву) и око, около (ручамо 
куде пладне, врчају се из печалбу куде Митров дьн). 

Предлог покре значи поред, покрај (покре суво и сирово 
гори, пројде покре мене како покре турско гробиште) и око (че се 
видимо покре Божич, шушњем нешто покре кућу). Спротив, 
супротив значи насупрот: седи спротив мене, има кућу супротив 
нашу. 
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Неки предлози могу имати на свом крају вокал и када стоје 
испред речи које почињу сугласником или када се завршавају 
истим или сродним сугласником којим почиње реч уз коју стоје: 
преди капију, нади село, оди студ, зади врата, узи суво и сирово 
гори, бези зуби, изи Завој, оди дете је такьв, поди дрво седи.11 

Предлози се, као и придеви, могу поредити партикулама по 
и нај: на крај, по на крај, нај на крај, уз кућу, по уз кућу, нај уз 
кућу. 

 
 

ВЕЗНИЦИ 
 
Везници имају неке мање особености у односу на књижевне 

облике. 
Уместо везника али употребљава се облик ама: заиграл би 

ама ме нога боли, све су убаве ама она је најубава. Везник као 
замењује се обликом како: стар човек је како малечко дете, 
вредан како кртица, гледа како поганац из рупу. Уместо те, често 
се употребљава та: удари га, та га осакати. 

Раставни везник или-или има два облика: јал(и)-јал(и), ел(и)-
ел(и): јал риба делена, јал брада скубена, ели њу ели ни једну 
другу. Везник дек(а), постао од прилога гдека, осим прилошког 
значења где и куда (дека си бил, дека идеш) има и значење 
везника да (видим дека сам крив, несьм знал дека је твоје дете) и 
везника јер (не работи дека је болан, несу ме школовали дека смо 
били сиротиња). 

У облицима будућег времена, уз облике нема и немој, уз 
глаголе који значе почетак радње и уз неке друге, везник да се 
често изоставља: какво че работиш, кој че га носи, нема га увати, 
нема се карамо, немој се врчаш, немој га бијеш, почеше се 
спремају, поче га боли, вануше се бију, нечу га узнем. 
 
 
УЗВИЦИ 

 
Узвици, као поједини гласови, скупови гласова или речи 

којима се изражавају лична осећања и расположења, подражавају 
звуци из природе или вабе и терају животиње, исти су или слични 
с узвицима устаљеним у другим нашим подручјима. 

                                                             
11 У раду Н. Богдановића „Две дијалекатске иновације у пиротском 

говору“  (Богдановић, 1993), говори се о прилозима типа нади (према под, 
пода, поде у другим говорима). 
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По који изузетак ипак постоји. Тако, на пример, за 
изражавање осећања (страха, туге, жалости, изненађења) чест је 
узвик леле или лелће, често спојен са именицом: леле Боже, лелће 
нанће, леле Недо ћиша иде; леле, леле какьв убав човек пођину, 
лелће Бошће какво се чудо направи. Узвик мале значи јао, куку, 
леле: мале, мале колко се народ поквари. 

Звуцима из природе одговарају скупови гласова (бьц, жьц, 
зьц, жврц, тлц, цьк, зврц, чук, чьп, пљус), који служе и као основа 
за грађење речи (бьцнем, жьцнем, тлцнем, чукнем). 

За вабљење и терање животиња чују се: ајс (за волове), р-ја 
(за овце), ош и гудр-гудр (за свиње), пи-пи, пили-пили (за пилиће), 
тьк-тьк, тька-тька, тькь -тькь  (за кокоши), вит-вит, вити-
вити (за голубове). 

 
 

РЕЧЦЕ, ПАРТИКУЛЕ 
 
Показне речце ево, ето, ено јављају се у облику еве, ете, 

ене: еве ти паре, ене ти кола, па иди; ете ви вашето убавило. Када 
стоје на почетку групе речи или реченице, речце еве, ете могу 
бити без почетног самогласника: ве га иде, те тов сам тражил, те 
га. Речца еј може имати и значење речце ено: еј га, еј онија ми се 
допада, еј онија проклетија. Упитно је ли да, је л´ да исказује се 
облицима ели, лели, ли: ели си и ти бил, ели ме обичаш, лели рече 
да че дојдеш, ли ми обећа, ли га познаваш. 

Сложена упитна речца не ли (нели), добивена сажимањем од 
неје ли, служи као упитно је ли да, је л´ да: нели ти реко, нели смо 
роднина. Речца епа, после питања, служи као потврдан одговор: 
Ели си га видел? – Епа! Облик јесје значи да, јесте: јесје и он бил. 
Турцизам јок је негација: Познаваш ли га? – Јок. Па има значење 
прилога опет, поново: па че дојдем, па че понавља. 

Може би се употребљава у значењу можда (може би да је и 
он крив), а чинимисће значи изгледа, по свој прилици (чинимисће 
да че буде работа). Ешто значи зашто (ешто питаш, ешто си 
дошьл) а јега можда, ваљда (јега се опамети, јега и мене огреје слнце). 

Речца ја може служити за подстицање у значењу хајде, деде 
(ја ми помогни малко), за показивање у значењу ено (ја га иде, ја 
га башта ми) и за скретање пажње у значењу гле, гледај (ја га 
како иде, ја га какьв је). 

За обраћање мушком лицу уобичајена је речца бре или бе, а 
женском мори и моме (и ти ли ме, бре, изневери; бре, не арчи 
паре; а бе, какво работиш; а мори, че дојдеш ли на седенћу; немој 
се, мори, мучиш; можеш ли, моме, да ми помогнеш). 
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Партикуле, као појединачни гласови или једносложне речи 
без сопственог значења и самосталне употребе, у овом говору су 
у знатној употреби. Оне се, без особите потребе, додају другим 
речима, углавном прилозима и показним заменицама, не утичући 
при томе на промену њиховог значења. 

Најчешће партикуле ове врсте су:  
– в, ва: овдев – овдева, ондев – ондева, тув – тува, тов – 

това, тудев – тудева; 
– ј, ја: тьгај – тьгаја (тада), овија (овај, ови), тија (тај, ти), 

онија (онај, они), теј – теја (те), онеј – онеја (оне), оваквај – 
овакваја (оваква); 

– к, ка, ке, (при чему ке прелази у ће): дека (гдека), овдек – 
овдека, тук – тука, оточка, оздолка, дьньска – дьньске – дьньсће, 
летоска – летоске – летосће, зимуска – зимуске – зимусће, 
синочка – синочке – синочће; 

– м: вечем (већ), божем (тобож), бајађим (бајаги), тићем 
(тек), барем (бар), вишем (више); 

– р, ра, ре: јучер – јучера, довечер, озгор – озгоре; 
– ш: једнуш (једном, једанпут), дваш (двапут), триш, 

(трипут), другош (другом приликом, други пут), одједнуш 
(одједном), ниједнуш (ниједном). 

Постоји појава удвостручавања партикула: јуче-р-ка, озго-р-
ка, вече-м-ка, боже-м-ка, више-м-ка, тиће-м-ка, једнуш-ка, 
одједнуш-ка. 

 
 

ИЗ СИНТАКСЕ 
 
Једна од битних синтаксичких особина пиротског говора 

јесте његов деклинациони систем, који је аналитичког карактера 
и сведен не најмањи број падежа. Тако, именице средњег рода 
(село) и именице мушког рода на сугласник које казују имена 
чега неживог (зуб), као и именице женског рода на сугласник 
(реч, ствар) имају само један падеж – номинатив, а остале 
именице мушког и женског рода имају два – номинатив и 
акузатив, као и вокатив. 

Номинатив у својој независној улози и непромењивом 
облику, као име самосталног појма, употребљава се у разним 
функцијама: као субјекат (Баба преде), као саставни део 
предиката (То је вредан радник), као атрибут (Широко поље крај 
нема), као апозиција (Моја сестра Милена), у елиптичним и 
екскламативним реченицама (Крш и лом!...Пожар!), као и уз 
речце еве, ете, ене: Еве ти паре, Те ти га башта, Ене га Јова. 
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Вокатив је независан падеж који служи за дозивање. Стоји 
на почетку или у средини реченице и не означава никакав однос 
са деловима реченице нити улази у њих, те се и не сматра 
падежом у правом смислу. 

Акузатив је општи и централни падеж пиротског говора. 
Његова главна функција је да уз прелазне глаголе казује објекат 
на који прелази глаголска радња у реченици (Деда чува овце, Че 
беремо лозје). Друга његова функција је да уз помоћ предлога 
изражава значење свих падежа – генитива, датива, инструментала 
и локатива. 

Генитив је падеж који има три основне категорије значења: 
посесивност, партитивност и аблативност. 

Посесивни генитив изражава посесију (припадност) и 
изражава се предлогом на и акузативом именице или синтагме: 
дете на сестру ми – дете моје сестре, на мајћу ни брат – наше 
мајке брат, имање на башту ти – имање твога оца, на бабу му 
баба – његове бабе баба, при чему енклитички облици личних 
заменица у дативу имају функцију присвојних заменица. Има и 
других облика: газда на кућу, черка на Васу вурунџију, радња на 
мајстор-Јову.  

Партитивни генитив је падеж у коме стоји име појма који 
само делимично обухвата глаголска радња или га се нешто само 
дотиче: пини малко млеко, узни комат леб, смељи вречу жито, 
нема капку крв, купи флашу пиво, дотерај кола сено, наједоше се 
месо и напише вино, два дни орање, три дни копање. Овај 
генитив је без предлога, а идентичан је са акузативом 
стандардног језика. 

Аблативни генитив казује име појма од кога нешто потиче, 
од кога се нешто одваја и удаљава. Гради се предлозима од и из 
али и многим другим и именицом у општем падежу. 

Предлогом од изражава се: 
– потицање од нечега: чул сам од стари човеци, од разне 

травће лекове прави, од козу млеко пије, од свој дом га истераше, 
спасимо се од туја беду; 

– порекло: брат ми од тетку, од Ставрину је вамилију, од 
викање вајда нема, болује од срце, од кокошку месо; 

– почетна тачка удаљавања у простору и времену: иде од 
кућу, доносимо воду од чешму, далеко смо од Нишаву, постимо 
од Чис понеделник, од Божич до Нову годину, од понеделник 
идем на работу; 

– материја од које је нешто постало: рукавице од кожу, 
слатко од вишње, прстен од злато, кућа од ћерпич; 

– узрок радње: умре од муку, пођину од гром, вика од радос, 
од стра се укочи. 
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Предлог из са именицом у акузативу обележава одакле шта 
потиче или одакле је ко или шта: истераше га из школу, воду из 
бунар пијемо, из-земи никло, несьм из село, из град сам, ми смо из 
Пирот, доселили смо се из Завој, родом сам из Крупьц. 

Место се изражава бројним предлозима: дућан куде големи 
мос, супротив нашу кућу је њина, зади шталу је ђубриште, седе 
спрам мене, мајем се покре огњиште, обикаљају окол цркву. 

Генитив има временско значење (темпорални генитив), али 
је без предлога: сваку вечер дооди, прву недељу по Божич, прошлу 
годину беше боље родило. 

Датив, који казује коме се или чему што даје или намењује 
гради се најчешће предлогом на и именицом у општем падежу: 
однеси на радници ручьк, додај на бабу вретеното, че кажем на 
башту ти, писала сам на брата ми, дадо и на твојето дете. 

Кад се ради о управљености ка некоме или нечему, уместо 
предлога к или ка, који не постоји у овом говору, употребљава се 
предлог кьм или кьмто: обрни се кьмто мене, идем на кьмто 
Ниш. 

Сва значења инструментала изражавају се конструкцијом од 
предлога и именице или синтагме у акузативу. Најчешћи 
предлози за инструментал су с, сьс и сас, и то како за 
инструментал који казује име појма у чијој се заједници врши 
радња (социјатив), тако и за онај који казује име оруђа или 
средства којим се врши радња: сас деца се игра, с мужа се кара, а 
са свекрву живује, живи си с мајћу и башту, копа се с матику, а 
жње са срп, сас тестеру га одсекомо, с калауз отворимо, сас 
травће га лечи. 

Инструментал који има локацијско значење исказује се 
предлозима меџу, над, под, пред и општим падежом: момче лежи 
меџу две девојће, над село се маглица спуштила, збирају се пред 
општину, ратувал је под јорган-планину. 

Локатив, који казује место на коме се што налази или 
дешава, гради се најчешће предлогом на и општим падежом: 
били смо на свадбу, на таван се суше ореси, спи на рогожу, на 
овуја чешму воду завачамо, на њега је све чисто и убаво. 

Локатив који казује место у унутрашњости или у границама 
чега изражава се предлогом у и акузативом: носи леб у торбу, 
паре су ми у новчаник, живел сам и ја у град, работили смо у 
Немачку. 

У овом говору не постоји предлог о, те се уместо њега када 
треба рећи о коме се или о чему ради употребљава предлог од, 
оди са општим падежом: оди њу ми причај, он не мисли оди това, 
кажи ми нешто од Јована. 
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Код заменица постоји појава њихове сувишне, плеонастичке 
употребе – кад уз именицу стоји и заменица за њу (камо га 
детето, кам га газда, еве ђу жената, ете ђи ђацити), или се уз 
заменицу дужег облика употребљава и заменица краћег, 
енклитичког облика (њега че га суде, њему че му пишем, њу ђу не 
познавам, ете га он). 

Енклитички облици датива личних заменица када стоје уз 
именицу имају функцију присвојних заменица: сестра ми – моја 
сестра, мајћа ву – њена мајка, баба му – његова баба, ућа им – 
њихов ујак, дете вој – њено дете. 

Уместо употребе присвојне заменице за сва лица (ја имам 
свој, ти свој, он свој), употребљавају се заменице за свако лице 
посебно: ја имам моје, ти твоје, он његово, ми наше, ви ваше, они 
њино. 

За исказивање поређења или једначења употребљавају се 
прилози како и колко: убавица како голубица, убава како вила, 
бел како овца, јури како коњ, висок колко и ја. 

Глаголски радни придев може се у приповедању као и у 
обичном говору употребити безлично у средњем роду без обзира 
на то што је субјекат у мушком или женском роду: имало једьн 
цар, дошло ред и на њега, истина је било, болело га зуб, било зима. 

У облицима перфекта долази до изостављања помоћног 
глагола – споне. То најчешће бива у приповедању, клетвама и у 
стању узбуђења говорног лица: били старац и баба, па имали 
једног јарца, донела дрва, наклала огањ, дотекла Нишава, бог те 
убил, чума те изела, умрел деда, гром га убил. 

Свеза да се такође често изоставља. То бива: 
– у будућем времену: ја че дојдем, че ти помогнем, нечу се 

женим, мож ли га стигнеш, дај га целивам; 
– уз глаголе очу, могу, мора, требе, знајем, смејем, умејем: 

очу га видим, не могу га разберем, мора се живи, требе ми плати, 
не знаје се потпише, не умеје се увати ни у-оро, не смеје га 
пушти; 

– уз глаголе што значе почетак радње: поче се смеје, почела 
се прави гужва, стануше га бију, вану се стьвиња; 

– уз облике немој, нема: немој се жалиш, немој ме оставиш, 
нема га најдеш, нема ти даде.  

Реченица упитног карактера гради се када енклитика че 
стоји испред глагола а упитна речце ли иза њега: че купиш ли, че 
праве ли весеље, че се договоримо ли, че буде ли работа. 

Други облик упитне реченице је када глагол стоји на првом 
месту, а речца ли иза њега: оздраве ли, чусте ли ново, обрасте ли 
лозје. 
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Упитна реченица може почети и речима ли и нели: ли ти 
реко, ли ме обичаш, ли га познаваш, нели ти дадо, нели смо 
роднина. 

Питање може почети и речима какво (што значи шта) и 
куде (што значи куда и где), какво има ново, какво прајиш, какво 
че ручамо, куде идеш, куде си потрчал толко, куде ти је дом, куде 
живиш. 
 
 
ОСНОВНЕ ОСОБИНЕ ПИРОТСКОГ ГОВОРА 
                            -сажетак- 

 
У пиротском говору: 
1. Има један акценат, динамичког карактера, који нема 

дужине ни узлазне и силазне тонове и може стојати на сваком 
слогу (кућа, жена, огњиште, воденица). 

2. Постоји полугласник ь: дьн, сьн, тьвно. 
3. Постоји вокално л: длг, плн, влна. 
4. Губи се глас х (вр, стра, греота), или се замењује 

гласовима в, ј, к: уво, глув, смеј, стреја, пазука, Микаил. 
5. Сугласник ф замењује се сугласником в: вењер, витиљ, 

каве, Јосив. 
6. Постоји сугласник дз (s): дисаsи, заструsи, sинsуљће. 
7. Постоји невокализовано л на крају речи или слога: дел, 

делба, пепел. 
8. Постоје нејотоване речи: снопје, робје, кравји, жалење, 

роден, поделен, дојде. 
9. Кад се сугласници к, г нађу испред вокала е, и, они 

прелазе у ћ, ђ: мајће, руће, ћиша, ћитка, слуђе, вериђе, ђижа, 
глођиње. 

10. Кад се сугласник к нађе иза гласова ј, љ, њ, он прелази у 
ћ: девојћа, кудељћа, седењћа, дуљћа, љуљћа, мајћа. 

11. Групе сугласника ст, зд, шт, жд на крају речи губе 
последњи сугласник крс, гроз, приш, дьж. 

12. Постоји замена сугласника ћ, ђ сугласницима ч, џ: 
свеча, Божич, преџа, краџа. 

13. Постоје два падежа, независни номинатив и општи 
падеж (акузатив) који самостално или уз помоћ предлога исказује 
функције свих зависних падежа. Поред њих постоји и вокатив. 

14. Постоје именице мушког рода чији су множински 
наставци -е и -је: жетваре, овчаре, дуваре, лебове, мужје, 
ћилимје, долапје. 

15. Постоје збирне именице са наставцима -ина и -ишта: 
пилишта, јагњишта, прашчина, телчина. 
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16. Енклитички датив личне заменице 3. лица једнине 
женског рода има три облика: вој, ву, њу: че вој дадем, че ву 
дадем, че њу дадем, а енклитички акузатив има облик ђу: обичам 
ђу, че ђу излече. 

17. Постоји члан: -ат, -та, -то, -ти, -те, -та (човекат, 
жената, детето, човецити, женете, децата) који се с речју на 
коју се наставља слаже у роду, броју и падежу, дајући речи 
карактер одређености и познатости. Члан могу имати именице 
(жената), заменице (мојити), придеви (големити), бројеви 
(двата, трећити), глаголски облици са придевском функцијом 
(замрзлата река, сцепенете дреје). 

18. Компарација придева врши се партикулама по за 
компаратив и нај за суперлатив: голем, поголем, најголем. 

19. Инфинитив се исказује речцом да и облицима презента: 
поче да вика (поче плакати), мора да се једе (мора се јести). 

20. Прво лице једнине имперфекта завршава се наставком 
о, који остаје и у множини, а треће лице множине завршава се 
аориским наставком ше (читао, читаше, читаше, читаомо, 
читаосте, читаоше). 

21. Футур се гради од енклитичког облика че и презента 
глагола који се мења (че идем, че платимо). 

22. Не постоје три глаголска облика: инфинитив, футур 
други и глаголски прилог прошли. 

 
 

ПРИМЕРИ ГОВОРА 
 

1 
 

Цоко, Цоко, црно око, 
твоје очи вино ли су, 
вино ли су ил рећија, 
те ме толко опојише? 
Две недеље пијан одим, 
а трећуту мамур чиним, 
коња водим – пешћи одим,  
воду газим – жедан идем, 
па ја лего у покриве, 
а ја мислим да је душек, 
трње кршим те миришем, 
а ја мислим босиљак је.12 

                                                             
12 За пример 1 Живковић као извор наводи часопис Браство из 1899, 

али не наводи страницу. Међутим, иста песма, само са разликом у имену 



110                                                    Новица Живковић 

2 
 

„Ој Калино, убава девојћо, 
што не дојде синоч на седенћу?“ 

 
„Ја би дошла, ал мајћа не даде, 
нел ми вели: Вечерај, па легај! 

 
Ја вечерам – срце не вечера, 
ја си лего – срце неје легло, 
ја у црђе – срце на седенћу.“ 
(Живковић, 1968, стр. 17) 

 
3 

 
„Ој Мариче урубиче, 
што си главу преврзало 
сас шамићу зејтинлићу? 
Да ли ти је зла свекрва, 
или ти је зло детенце 
или ти је вода далек?“ 

 
„Мен да ми је зла свекрва, 
свекрву би услушала, 
а да ми је зло детенце, 
детенце би окупала, 
а да ми је вода далек, 
свекар ми је чешмеџија, 
воду би ми у двор довел, 
вода би ми блиска била, 
него ми је војно лоше, 
војно лоше – аџамија, 
своје порте замињује, 
у комшијсће намињује.“ 
(Живковић, 1968, стр. 63) 
 
4 

 
Мене мати једну има па има, 
сакаше ме двоји-троји сељање, 

                                                                                                                                               
девојке, објављена је и у Живковићевој збирци народне љубавне лирике 
пиротског краја Ој, девојче (Живковић, 1968, стр. 13), где аутор као свог 
казивача наводи Кату Живковић из Пирота (напомена Редакције). 
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мен ме мати за сељање не даде, 
нел ме даде за Илију мазлију, 
а Илија делник – празник не знаје, 
па ме прача у недељу на жетву, 
па ми даде крива српа без дршку, 
а ја наже без два снопа три снопа, 
а он кара двоји-троји бивоље, 
да товари без два снопа три снопа. 
(Казивач: Ката Живковић, Пирот) 

 
5 

 
Збирајте се, сељање, 
доносете казање, 
да кладемо огњове, 
да варимо мујуту, 
да делимо вечеру: 
на мужјете главете, 
на женете нођете, 
на децата цревата.13 

 
6 

 
Цьвти трн, цьвти трн, мала турта, голем дьн. 
Не падају присади под сланопаџу. 
Децата гризу ћиселице, а на старити иде скомина. 
Првата оратаџика, а другата кавгаџика. 
Тавра га напиње, голоча га сьпиње. 
Бивоље се купу, а на жабете душа излази. 
Ја л те бива за орату, ја л за работу – два добра нигде нема. 
Оче да буде на поповуту капу на пупуњћуту пупуњьк. 
Од стра че побегнеш, од срам не можеш. 
Чуж лук – благ лук, наш лук – љут лук. 
Дьньс прочка, јутре – пручка. 
Нараџала мајћа синове, да не буду празни друмове. 
Убава жена – лозје покре пут. 
Цьвти, а не врзује. 
Кој крадне, једьн гре има – кога крадну, сто греја има. 
Прегњи зуби несу само јабалку да загризу, него и реч да 

задржу.14 

                                                             
13, 14 За примере 5 и 6 аутор не наводи извор. Може да се претпостави 

да их је Живковић забележио током свог дугогодишњег сакупљања усменог 
народног стваралаштва (напомена Редакције). 
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7 
 

Били некакви човеци, па имали девојћу на женидбу, али 
била млого лења. Башта и мајћа ђу не учили да работи, него ђу 
млого помазили. Ка је требало да руча, она окала: – Примьк! И 
они ђу примьцињали. А ка се наруча, ока: – Измьк! И они ђу 
измьцињали. Ка се смрзне, ока: – Примьк! А ка се нагреје, она че 
ока: – Измьк! Они ђу измькну. И тека стално, те ђу несу научили 
да работи. Једьн дьн дошло једно момче да ђу проси. Они му 
казували дека је она млого лења, а он че њим рече: Има наука, а 
има и одука. Тьгај, они му ђу дали. Младожењата одвел 
невестуту дом. Ка било на ручьк, они седли да ручају, а невестата 
окала: – Примьк! Примьк! Али никој ђу не стел примькне, и тека 
остала гладна. Друђи пут, ка било студено, наклали огањ у 
кавторат. Она се била смрзла и почела да ока: – Примьк! Примьк! 
Они ђу примькнули. И тегај младожењата наклал голем огањ, па 
се кавторат усијал. Она окала: – Измьк! Измьк! Измьк! Али никој 
неје стел да ђу измькне, те је морала да се дигне и побегне. И од 
тегај почела да работи. 

Једнуш дошли мајћа њу и башта њу на госје, да виде какво 
прави. Она ђи сретла и рекла им да морају да работе ако сакају да 
једу, па дала на башту си сећиру да сече дрва, а на мајћу си 
вретено и кудељу да преде. И тека дочекали зетатога ка се врнул 
од работу. 

(Народне приповетке из рукописних збирки, 1996, стр. 317) 
 

8 
 
„– А бре, сине, луди аџамијо, заш не слушаш што ти 

кажем?… Заш се не ожениш… Красне прилиће имаш… У 
чорбаџи-Цену убава девојћа. И у аџи-Перчу има девојћа. У 
чорбаџи-Ману пак девојћа. Три девојће како три филдана!... Узни 
си коју сакаш… Па тагај деда владика да те запопи да има на кога 
нурију да оставим. Зашто ја сам ђу добил од башту си, а он пак од 
деду си. Од како се знаје, наша је вамилија поповска. Па што сьга 
у корен да се затре!...“ 

(Ранчић, 1969, стр.53) 
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PLAYS WRITTEN BY PIROT AUTHORS   
 
 

 
Сажетак: У раду је анализирано тридесет седам драмских 
текстова  једанаест пиротских аутора, без обзира да ли су 
објављивани или не, постављани на сцену или не. Поред 
драматуршког, коришћен је  и метод социологије културе. Није 
пронађено ниједно драмско дело које је неки пиротски аутор 
написао пре Другог светског рата. Драмско стваралаштво 
подстиче постојање сталног позоришта у Пироту, почев од 
1944. Утврђена је честа окренутост локалном амбијенту и 
употреба дијалекатског говора, те зароњеност у традиционалну 
културу. Генерално би могло да се каже да до сада пиротски 
драматичари нису написали дела већих вредности. Један од 
разлога скромних уметничких резултата могло би буде и 
одсуство продубљеније критике, па је циљ рада, поред осталог, и 
подстицај нових текстова сличног профила. 

 
Abstract: This study analyses thirty-seven plays, eleven of which were 
written by Pirot authors, regardless of whether they have been 
published or not or played in the theater or not. Besides the method of 
dramaturgy, the method of sociology of culture has been also used. 
Not one play has been found so far to have been written by Pirot 
author before the Second World War. Play writing stimulated the 
existence of theatre in Pirot, starting from 1944. It was characterized 
by emphasizing the local ambient and Pirot dialect, as well as by 
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immersion into the traditional culture. Generally, it could be said that 
Pirot play writers have not written plays of greater significance so far. 
One of the reasons for such results in play writing could be the 
absence of more serious criticism and play reviews which could have 
stimulated the creation of similar new texts. 

 
Кључне речи: Пирот, пиротски, књижевност, драма, дијалекат  
Кey words: Pirot, literature, play, dialect 

 
 
Тема овог рада је анализа драмских дела пиротских аутора, 

независно од тога да ли су играна на сцени или не. Поред 
драматуршких и  естетских, у раду ће бити заступљена и нека 
социолошка и културолошка разматрања. У научној и стручној 
литератури, ова тема је скоро необрађена. О драмским делима 
пиротских писаца писало се, углавном, у локалној штампи, у 
приказима премијера тих комада у локалном позоришту. 
Најчешће на почетку тих приказа, њихови аутори су се кратко 
освртали на само драмско дело,  док је већи део чланка био 
посвећен режији, глуми, сценографији, костимима, пријему код 
публике итд. У оном делу у коме је анализиран сам драмски 
текст, коришћен је, углавном, методолошки апарат класичне 
књижевне анализе, док су специфични поступци драматуршке 
анализе присутни само у траговима. Аутори из метрополе о 
пиротским драмским писцима нису ни писали, а вероватно ни 
чули.  

У раду нису разматрана хибридна дела, као што су музичко-
сценски прикази, комбинације драмских елемената и класичног 
рецитала. Исто важи и за мале драмске форме - скечеве, игроказе 
и слично. 

Занимање пиротских писаца за писање драмских дела 
подстакнуто је оснивањем сталног позоришта у Пироту 1944. 
године. Додуше, има публикација где се као пиротски наводе и 
два писца  који су стварали  у ранијем периоду, Момчило 
Милошевић и Ранко Младеновић (Пиротски лексикон, 2012, стр. 
128). Момчило Милошевић (1889-1975), син официра, родио се у 
Пироту, али је све своје школе, почев од основне, завршио у 
Београду, где је провео и највећи део свог животног и радног 
века. Ранко Младеновић (1892-1943), рођен у Клисури поред Беле 
Паланке, живео је у Пироту неколико година, у време док је 
похађао гимназију. Целокупни његов каснији живот, као и код 
Милошевића, везан је, углавном, за Београд. Обојица се Пироту 
нису враћала нити животно, нити тематски у својим делима, па 
аутор овог рада сматра да има премало елемената на основу којих 
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би могли да се сврстају у пиротске писце. Треба додати да 
драмска дела пиротских писаца не треба бркати са оним 
комадима који обрађују неку пиротску тему, али чији аутор није 
Пироћанац. Тако је, на пример, нишки глумац, редитељ и писац 
Душан Цветковић Дуца (1892-1978) написао комад Лепа 
Јулијана, инспирисан трагичним крајем неостварене љубави 
између лепотице Јулијане и богаташког сина Петра Манчића, 
догађајем који је 1921. године узнемирио цео Пирот. (У писању 
Лепе Јулијане Цветковић је остао разапет између намере да 
испоштује некакву фактографију и жеље за уметничком 
надоградњом. Поред тога, сви они који познају јужњачке 
дијалекте приметиће да ликови у комаду говоре мешавином 
пиротског, нишког, лесковачког и врањанског говора којим се 
није говорило нигде, па ни у Пироту. Нисмо дошли до података 
да је Лепа Јулијана икада постављана на сцену. Рукопис драме 
чува се у Музеју позоришне уметности у Београду.)  

Током припрема овог рада обављен је разговор са Миленом 
Мијалковић Николић, глумицом, редитељком, сценографкињом и 
костимографкињом, рођеном 1923. године. Она је потврдила да и 
њој није познато да је неки Пироћанац написао драмско дело пре 
Другог светског рата, иако је и тада повремено било позоришних 
представа, извођених од неформалних позоришних група. Већа је 
вероватноћа да је неко у то време, евентуално, написао понеки 
скеч, али та кратка драмска форма, као што је већ речено, неће 
бити предмет овог рада, између осталог и зато што скечеви 
неретко и нису баш оригинална дела.    

Колико је засада познато, први Пироћанац који је написао 
неку драму јесте Димитрије Ранчић (1898-1981), учитељ, 
новинар, писац и свестрани културни посленик. Та прва драма 
има наслов Коштац. До њеног интегралног текста нисмо успели 
да дођемо. У архиви Народног позоришта  Пирот текста драме 
више нема, иако се формално води у евиденцији. У Музеју 
Понишавља постоји мали легат писца Димитрија Ранчића, али ни 
тамо више нема текста ове драме. Београдски Музеј позоришне 
уметности нема ниједан драмски текст овог пиротског писца. 
Комуникација са потомцима Димитрија Ранчића такође није дала 
резултат. Ова ситуација указује на немаран однос према 
културној баштини, каква год она скромних домета била. На 
срећу, Ранчић је 1955. године, у лесковачком часопису Наша 
стварања, објавио дужи фрагмент трећег чина поменуте драме, а 
у уводу је он сам препричао садржај прва два чина. Радња се 
догађа 1941, у неком граду југоисточне Србије. Предратни 
фабрикант и сенатор Стеван Куклић постаје сарадник окупатора, 
што изазива неразумевање и одбојност скоро свих, чак и кућне 
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послуге, па и чланова породице. Стеванов антипод је његов 
посинак Саша, који израста у једног од организатора борбе 
против окупатора. Ликови су дати упрошћено – док су фабрикант 
Стеван и немачки официр Штолц негативци скоро у сваком 
погледу, дотле су борци за слободу и њихове жртве приказани у 
најпозитивнијем светлу, наглашено патетично. Коштац делује 
као политички плакат. Вероватно се то и очекивало од њега, ако 
се има у виду да је постављен на сцену пиротског позоришта 1. 
маја 1945. (50 година позоришта у Пироту, 1994, стр. 97), када је 
рат још увек трајао, а идеологизација друштва била јака. У то 
време је Ранчић био и управник овог позоришта. Важно је рећи и 
да је драма тада играна под насловом На раскршћу.   

Пиротско позориште је 1955. поставило на сцену и други 
Ранчићев комад Страдалник, писан на дијалекту. Радња се догађа 
у старом Пироту, негде крајем деветнаестог века. Чорбаџија 
Цветко доводи групу веселих гостију на славу код свог 
побратима газда Ставре и то увече, пред сам истек славе. 
Шкртица Ставра покушава да избегне да им да вечеру, на шта 
Цветко спремно одговара да је он сам донео не само вино, него и 
свог печеног ћурана. У ствари, Цветко је непосредно пре доласка 
код Ставре послао свог човека да кришом закоље и опече баш 
ћурана мезимца домаћина Ставре, што ће он у потпуности 
схватити тек када гости коначно оду. Писцу Ранчићу као да је 
годило да његов комад донекле сличи Сремчевој Ивковој слави па 
у уста газда Ставре већ на почетку комада ставља реченицу како 
је он, наводно, чуо да су у суседном Нишу, код неког Ивка 
јорганџије, дошли на славу гости од којих се домаћин једва 
спасао. На почетку се чини да Цветко целу ујдурму организује да 
би се нашалио са Ставриним тврдичлуком. Међутим, касније се 
испоставља да је у време њиховог заједничког момковања и 
Цветко имао мерак на Ставрину жену Марушу. Када су гости већ 
отишли, Цветко се накратко враћа и користи тренутно Ставрино 
одсуство да загрли Марушу и каже јој да ће јој убудуће долазити 
сваке недеље. Међутим, овај моменат, који има значајан 
драматуршки потенцијал, није даље разрађен, између осталог и 
зато што се збива пред сам крај комада. У Страдалнику има 
прилично играња и певања, писац доста инсистира на песмама 
које су се певале у старом Пироту, наводећи не само њихове 
називе, већ и стихове, иако они немају директне везе са самом 
радњом. Тим песмама је, вероватно, желео да разнежи старе 
Пироћанце, читаоце или гледаоце комада, али је тиме, у исто 
време, успорио драмски ток. Спором ритму доприносе и детаљи 
који немају везе са основним драмским током, као што су свађе 
између жена, политичке расправе, убеђивање једног удовца да се 
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поново ожени, те покушај једне гошће да украде нешто од 
посуђа. Комад се завршава тако што разљућени газда Ставра 
каишем сурово туче једног од гостију који, због великог 
пијанства, није на време успео да се извуче заједно са осталима. 
За то време, Ставрина жена панично вришти, јер јој је Ставра 
обећао да ће после пребити и њу. Ранчић је у поднаслову 
Страдалника написао да је то „позоришна шала из старог 
Пирота“. Међутим, комаду са тако узнемирујућим крајем тешко 
да приличи одредница „шала“. 

У својој збирци приповедака Горка ткања давна из 1967, 
Ранчић је објавио и Даровно ткање Маре Агнине, дело које је 
назвао „драмском тросликом“. Ранчић напомиње да је то разрада 
његове истоимене приповетке коју је први пут објавио још 1933, 
а већ 1947, као драмски комад, играли су је ученици пиротске 
Гимназије. Ово дело се бави животом сиромашне пиротске 
ћилимарке Агне и њене ћерке Маре и проблемом који настаје кад 
њихов кућевласник Ставра науми да узме Марин тек изаткани 
ћилим на име наводне станарине. Потресена због губитка ћилима 
који је требало да буде њен невестински дар, Мара умире. Дело је 
комбинација монодрамског казивања старице Агне и драмских 
сцена у којима се појављују сама Агна из млађих дана, ћерка 
Мара и газда Ставра.  

Деведесетих година двадесетог века, прераде Ранчићевог 
комада у монодраму латио се Момчило Антић. (О његовим 
другим делима у овом раду ћемо писати нешто касније.) Један од 
разлога за прераду је вероватно и процена да пиротска глумица 
Видосава Тодић има уметнички профил који одговара лику 
ћилимарке Агне. Антић је девојку Мару преименовао у Цвету, па 
је и своју верзију комада нешто другачије насловио, као Даровни 
ћилим Цвете Агнине. Ово дело је објављено у нишком часопису 
Српски југ 1994. и у Пиротском зборнику 2011. године. У својој 
преради Антић је морао да Ранчићеве драмске слике са више 
лица дочара говором само једног лица, што није био лак задатак, 
јер је Ранчић те сцене доста животно написао. Антић је свој текст 
додатно проширио фрагментима из дела неколико других 
локалних стваралаца. Све је то утицало да приповедачки 
елементи код Антића добију још већу превагу на уштрб 
драмских. Заплет у комаду, долазак газда Ставре у Агнину кућу, 
код Ранчића се дешава када је прошло нешто више од трећине, а 
код Антића – половина комада. Ипак, став два аутора се 
суштински много не разликује. У обе верзије, цела ствар се врти 
око девојачке спреме (на пиротском – „дар“), разноврсних ручних 
радова које је невеста доносила у нову кућу. У традиционалном, 
патријархалном друштву, девојка и њена мајка су, поред свих 



120                                                    Горан Николић 

других обавеза у кући, морале да исплету, извезу и изаткају 
већину, некад и све те предмете. У новије време, када су 
патријархалне стеге разлабављене, девојка може да се уда и без 
икаквог „дара“, а да њен брак ипак буде срећан. Дакле, „дар“ није 
никакав суштински предуслов за срећу. У времену у коме се 
одиграва радња Ранчићевог, односно Антићевог дела, почетком 
двадесетог века, схватања су била другачија. И Агна и њена 
ћерка, па и сам сурови газда Ставра, робови су тих 
патријархалних начела. Ставра не отима ћилим да би га продао, 
већ да би додатно комплетирао већ спремљени невестински дар 
своје ћерке Анђе. Ћилимарка Агна, онако како су је Ранчић и 
Антић представили, није ни покушала, макар само у мислима, да 
преиспита сврсисходност овог обичаја. Пишући своје текстове, и 
Ранчић и Антић су пропустили прилику да направе дубљу 
анализу традиционалне патријархалне свести.     

Драгољуб Јанковић Јенки (1927-1993), дипломирани 
инжењер геологије, био је најпре уредник пиротске „Слободе“, а 
затим се преселио у Ниш, где је био уредник „Народних новина“ 
и свестрани културни посленик. Године 1959. и пиротско и 
нишко позориште поставила су на сцену његову драму Прегршт 
тишине. Четири године касније, драма је у Нишу и објављена. 
Писац наводи да се радња комада дешава негде у Србији, 1937. 
После издржане казне затвора због политичког супротстављања 
властима, револуционар Небојша долази кући. Јанковић настоји 
да расветли сложене односе између револуционара и његовог 
непосредног, породичног и интимног окружења. Ни приликом 
тог последњег боравка у својој кући, као ни раније, Небојша не 
успева да за своје идеје придобије брата Жарка, конформисту по 
природи, који сматра да Небојшино супротстављање властима 
може негативно да утиче на његово напредовање у друштву, а и 
на атмосферу у кући. Да би га се отарасио, он не преза ни да га 
потказује полицији. Небојшино бунтовништво не допада се ни 
оцу, добро ситуираном трговцу који би да се приклони Жарку, 
иако више цени Небојшине потенцијале. Међутим, Жаркова 
супруга Марија, која до тада није познавала Небојшу, врло брзо 
потпада под његов утицај. Револуционарна посвећеност повезује 
се са високом моралношћу. Небојша користи приврженост своје 
снахе само да би је ангажовао за ситне курирске послове. 
Ситуација у кући се наизглед смирује тиме што Небојша одлази 
као добровољац у шпански граађански рат да се бори против 
фашизма. После првог шока због вести о Небојшином одласку у 
рат, отац подсећа остале укућане да је време за породични ручак. 
Писац као да оставља отвореним питање да ли је нека активност 
на револуционарном преображају друштва смислена, ако 
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револуционар не успева да преобрази и сопствено непосредно 
окружење. С друге стране, револуционарна посвећеност, без 
обзира на свој хуманистички ореол, може да буде сурова и према 
сопственим протагонистима.  Дугогодишњој девојци која га 
посећује пред сам његов одлазак у Шпанију, Небојша предлаже 
да раскину везу, да она не би имала проблема са полицијом и 
сопственим родитељима.  Јанковић своја три главна лика  
представља и кроз дуже реплике невезане за ток драмске радње, 
које писац најављује као „гласно размишљање“. Небојша већ на 
самом почетку првог чина, у свом „гласном размишљању“ 
саопштава основе свог погледа на свет. Жарко то чини на почетку 
другог чина, а Марија негде при његовом крају. Прикази 
мисаоног стања главних јунака су омиљени метод код 
приповедача и романсијера, али их драматичари избегавају, јер 
драмске реплике са таквим садржајем делују на сцени 
неуверљиво. Коришћење декламаторских монолога наговештава 
да писац није баш сигуран да  је кроз радњу и дијалоге успешно 
саопштио све оно што је желео.  

Круг у вечерњим водама је други Јанковићев драмски текст, 
објављен у Нишу 1967, а постављен на сцену пиротског Народног 
позоришта годину дана касније. Два главна лика драме, 
учитељица Загорка и архитекта Будимир, упознали су се и узели 
током рата, у једном забаченом селу где је Загорка радила у 
школи. Један немио ратни догађај обележиће њихове животе. 
Група партизана, која је свратила у село, откривена је и 
ликвидирана од четничке потере из града. Човек који их је 
потказао био је Будимир. Да би спасао себе, Будимир на суђењу 
одржаном после рата као потказивача лажно оптужује Миливоја, 
велику Загоркину љубав из школских дана, желећи тиме уједно и 
да га елиминише као опасног супарника. На  суђењу ни Загорка 
не саопштава истину да Миливоје никако није могао да буде 
потказивач јер је управо те критичне ноћи водио љубав са њом у 
сеоској воденици. Миливоје такође не открива истину о том 
сусрету, иако би то био алиби за њега, јер се Загорки заклео да ће 
о томе ћутати, па је на крају осуђен на дугогодишњу казну 
затвора. Наредних година, брак Будимира и Загорке као да се 
стабилизовао – они добијају сина, Будимир прави успешну 
пословну каријеру, породица је материјално добро ситуирана. 
После десетак година, судски процес се обнавља, али Будимир, 
Загорка и Миливоје, у начелу, остају при ранијим исказима и 
Миливоје наставља издржавање казне. На крају, Загорка, ипак, не 
може да издржи и по повратку из суда скреше Будимиру истину о 
ноћи у воденици, коју Будимир до тада није знао, указује му на то 
да су они у свом браку остварили само привид неке среће, а затим 
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излази из куће са намером да се утопи у реци. Ту случајно 
наилази на непознатог ситног лопова коме прича свој живот, али 
исповедање пред њим само привремено одлаже њен животни 
крах. Фабулу драме Јанковић је намерно временски испретурао. 
Једна за другом, ређају се драмске слике које се дешавају у 
различито време. Јанковић даје опсежне инструкције да се нека 
слика игра на једном делу позоришне сцене, затим рефлектори 
осветљавају други део сцене где се одвија друга слика која је 
временски удаљена од претходне десетак година, и тако редом. 
Често се сугеришу затамњења и одтамњења сцене, једна драмска 
слика треба да иде и са позоришног разгласа. Чини се да је лик 
непознатог ситног лопова, коме се Загорка исповеда, уведен само 
да би се оправдао овакав драматуршки поступак. На моменте 
може да се стекне утисак да се чита телевизијски или филмски 
сценарио. Међутим, на филму и телевизији, честа промена 
времена и места радње тече доста глатко; различите драмске 
слике лако приањају једна уз другу. У позоришту, редитељ не 
може да користи технику монтаже кадрова, па брза смена 
релативно кратких сцена са различитим местом и временом 
радње, те честа затамњења и одтамњења, иако на почетку изазову 
пажњу, брзо почињу да замарају. Јанковић је студирајући 
геологију у Београду, завршио и једногодишњи курс режије на 
Позоришној академији. Стиче се утисак као да су Јанковић-
редитељ и Јанковић-књижевник заједно писали драму, или још 
боље, као да је Јанковић-редитељ почео да режира драму 
Јанковића-књижевника док она још није била ни написана. 
Читалац и гледалац успешних драмских дела може да саосећа и 
са патњама оних ликова драме који чине моралне прекршаје, не 
зато што те прекршаје одобрава, већ зато што су они убедљиво 
образложени. У Кругу у вечерњим водама то није случај. Писац се 
концентрисао да читаоцу приближи душевне патње Загорке и 
Будимира због њихових моралних посрнућа, али доста оскудно 
образлаже мотиве и узроке тих посрнућа.  

Трећа Јенкијева драма, Легенда о Сокограду, објављена је у 
нишком часопису Градина два пута, 1972. и поново 1979. Радња 
драме је смештена у средњовековну Србију, у време власти 
Стефана Лаазаревића. Властела из јужне Србије се окупља на 
својим забавама, једе, пије, весели се и разговара о политици, 
нарочито о томе како се поставити према турским освајањима. 
Сталну пажњу изазива и лепа властелинка Марина. Ликови у 
драми немају исти однос према љубавним авантурама мушкараца 
и жена – док су љубавне авантуре мушкараца, малтене, нешто 
природно, исто понашање код жена се сматра неморалним, па се 
Марина назива и кобном женом. На моменте може да се учини да 
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исто мишљење има и сам писац, јер као антипод Марини у драму 
уводи још један женски властелински лик, Злату, која је 
заинтересована само за везу с једним мушкарцем, а уз то је и 
достојанствена ћерка, брижна сестра, такође и родољуб – 
прекорева мушку властелу што толико причају и свађају се око 
Марине, уместо да се договарају око тога како да се одбране од 
Турака. Многе војводе страдају због Марине, било у 
мистериозним несрећним случајевима, било у супарничким 
двобојима. На крају, Турци освајају, један за другим, дворове 
свих великаша. Током читаве драме провлачи се натегнута 
аналогија између сукоба властеле око Марине и сукоба око 
државно-политичких питања. И Јенки је, попут многих других, 
пожелео да да свој допринос очувању мита о српској неслози која 
води у несрећу.  

За разлику од других пиротских драматичара, Драгољуб 
Јанковић Јенки радњу ниједне своје драме није сместио у Пирот и 
пиротски крај. У прве две драме се чак и не прецизира место 
радње, већ се намерно користи уопштена формулација да се 
догађа „у једном граду у Србији“. То може да се тумачи и 
његовим пресељењем из Пирота у Ниш, али вероватно много 
више начелним опредељењем за општије теме, при чему само 
место радње није од пресудног значаја. 

Томислав Панајотовић, рођен 1939, правник, новинар, 
публициста, политичар и свестрана јавна личност, огледао се и у 
драмском стваралаштву. Као део његовог вишедеценијског 
интересовања за хумор на пиротском дијалекту, 1983. је настао 
Синдрак, дело које није стигло до сценске реализације. Док чека 
ред у зубарској ординацији, популарни шаљиви пиротски лик 
Мијалко Раснички прича своје и туђе наводне доживљаје. 
Панајотовић је у поднаслову Синдрака ставио да је то монодрама, 
што је врло дискутабилно. Монодрама, и поред својих 
специфичности, ипак је и даље драма, а то значи да треба да има 
некакву драмску радњу која се усложњава и да је, мање-више, 
структурисана по схеми: експозиција, заплет, развој драмске 
радње и расплет. У монодрами нема више лица кроз чији би се 
драмски дијалог  радња  развијала, па се то, макар делимично, 
надомештава тиме да једино лице монодраме ту драмску радњу 
преприча. Међутим, у Синдраку нема драмске радње. То је 
приповедачко дело, само што је у целости написано у првом лицу 
једнине, па је тако постало погодно за усмено саопштавање. 
Међутим, то никако не значи да је тиме аутоматски претворено у 
драму. Идентична примедба важи за још два текста које 
Панајотовић назива монодрамама - Путеви Милета Гелера и 
Слушај амо.  
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Путеви Милета Гелера премијерно су изведени 1977. у 
Пироту. Фабрички шофер прича своје доживљаје из фабрике и  са 
службених путовања на стандардни приповедачки начин. Ипак, 
овај текст завређује пажњу због своје тематике. То је, уз драму 
Случај Виде Симић од истог аутора, једини текст неког пиротског 
драмског писца који се дешава у некој фирми, на раду. Обични 
људи значајан део свог живота проведу на некаквом радном 
месту и ту се између самих радника, те између радника и 
руководилаца развијају сложени односи, погодни, између 
осталог, и за драматизацију. Међутим, остали пиротски драмски 
писци нису се дотицали те средине и тих тема. У њиховим 
драмама, додуше, такође се често појављују и ти тзв. обични 
људи, али они у њима скоро непрестано једу, пију и забављају се, 
а никада не раде. Радно место највећем броју запошљених не 
пружа могућност свестраног стваралачког испуњења, рад се 
доживљава као егзистенцијална нужност и принуда која замара и 
физички и психички, па радници и службеници не желе много да 
мисле на ту отуђену сферу свог битисања, а своје људско 
остварење виде изван рада, у чулним задовољствима и забави. 
Овакав филозофски став обичног света дели, изгледа, и већина 
пиротских драматичара. 

Случај Виде Симић постављен је на сцену пиротског 
позоришта 1978. Комад је наменски писан баш за овај ансамбл, 
јер су имена Панајотовићевих ликова идентична правим именима 
тадашњих глумаца. Радња комада је, у ствари, ток једног састанка 
синдикалног руководства у некој фабрици. На дневном реду је 
разматрање жалбе чистачице Виде Симић на дисциплинску меру 
изречену због њеног наводног покушаја изношења два колограма 
сувог меса из круга фабрике. Током састанка се развија бурна 
дискусија не само о Видином случају, већ и о другим, много 
крупнијим и штетнијим примерима недомаћинског понашања у 
фабрици. Иако сервирка из ресторана тврди да је месо Види 
подметнуто, јер је видела како је баш један од чланова 
руководства синдиката, референт продаје Станко, из освете због 
неких ранијих Видиних изјава, кришом убацио месо у њену 
торбу, Вида ипак изјављује да је она узела месо, не желећи да 
због отварања новог случаја буду кажњене још неке особе. На 
крају се кристалише закључак да Види казну треба ублажити, а 
размотрити случај референта Станка. Основне идеје комада су у 
складу са тадашњом владајућом идеологијом по којој је интерес 
радничке класе, односно „базе“ или „непосредних произвођача“, 
најближи општем друштвеном интересу, па се о њему, због тога, 
морало посебно водити рачуна. Као најпозитивнији ликови у 
драми представљени су управо они који се боре за интересе 
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„непосредних произвођача“, одлучни металостругар Аца и 
принципијелни председник синдиката Зоран, који, додуше, није 
из непосредне производње, али захваљујући својој комунистичкој 
свести, ипак добро разуме шта је раднички и општедруштвени 
интерес. По истој, владајућој идеологији, највећи непријатељ 
радничке класе и општедруштвеног интереса је бирократија, чији 
су представници у драми референти продаје и набавке Станко и 
Боса, али и многи други из дирекције фабрике који се помињу 
током расправе на састанку.  

По својој тематској оријентацији, Случај Виде Симић јесте 
реткост за пиротске прилике, али не и за српски и југословенски 
ниво. Током вишедеценијског социјалистичког периода било је 
доста књижевних дела, позоришних представа и филмова са 
сличном тематиком. Почетком шездесетих година нарочито је 
одјекнуо филм Бранка Бауера Лицем у лице, чији су сценарио 
Богдан Јовановић, Крешо Голик и Бранко Бауер прилагодили и за 
класичну позоришну сцену, те је тај комад игран широм 
Југославије, па и на сцени пиротског позоришта, где је постављен 
1964. Случај Виде Симић доста сличи овом комаду. У 
Панајотовићевом делу се радња догађа на синдикалном, а у 
Лицем у лице – на партијском састанку. На једном од тих 
састанака се расправља о случају Виде Симић, а на другом о 
случају Милуна Копривице. У оба „случаја“ води се борба између 
принципијелних комуниста и отуђене бирократије. (Аутор овог 
рада је био ученик пиротске гимназије када је Случај Виде Симић 
постављен на сцену пиротског позоришта и сећа се да је тада, на 
часу филозофије, познати професор Радомир Јоцић препоручио 
ђацима да погледају Панајотовићев комад као добар пример 
драме у социјализму.)  Скоро идентичан приступ је био и код 
других дела са сличном тематиком – она су често критички 
указивала на неке неправилности у друштву, али врло ретко су то 
чинила тако да се доводе у питање саме основе система, већ се, 
напротив, владајућа идеологија афирмише као моћно оружје 
против тих неправилности, за које су увек криви само „мангупи у 
нашим редовима“.  

Ситуација у Југославији се значајно мења почетком 
осамдесетих година. Тада самоуправни систем показује озбиљне 
знаке економске неефикасности, друштво стагнира, а безбрижни 
оптимизам код људи бива замењен све јачим незадовољством. У 
почетку се интелектуалне снаге усмеравају на тражење излаза 
кроз поправке система, али са продубљавањем кризе све више се 
преиспитује сврсисходност саме идеје социјализма. 
Специфичност Југославије је било и њено федеративно уређење, 
које се такође доводи у питање, а самим тим и постојање 
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заједничке државе југословенских народа. За само десетак 
година, социјалистички систем се сам урушио, а Југославија 
распала. Код драмских писаца тада у моду најпре улазе текстови 
о Голом отоку, тј. о мукама противника система који су потицали 
из самих комунистичких редова, оних који су се изјаснили за 
Информбиро. Касније све више у први план избија национална 
проблематика, па се један број аутора прилично упињао да кроз 
своје комаде покаже како је баш њихов народ лоше прошао и 
током братоубилачког рата од 1941. до 1945, као и током целог 
социјалистичког периода. У овај тренд се укључио и Томислав 
Панајотовић драмом Усуд чија је тема однос српске породице 
Танкосић према политичком ангажману. Милан Танкосић, млади 
перспективни инжењер, члан Централног комитета Савеза 
комуниста Србије, у дискусији поводом Уставних амандмана 
1972, износи ставове који се не допадну руководству, па бива 
искључен из Партије и отпуштен са посла. Пошто му је жена 
Словенка, одлази у Љубљану, где се запошљава и тамо наставља 
да живи. Све до 1989. године се клони сваког учешћа у политици, 
али тада мења став јер процењује да политичке промене које у 
Србији доноси Слободан Милошевић заслужују нови политички 
ангажман. Завађена породица Танкосић се на крају комада, пред 
смрт оца Танкосића, симболично окупља, као што и Србија треба 
да се уједини, без обзира на унутрашње разлике, сугерише комад.  

У Усуду су комунисти, Савез комуниста, социјализам и сама 
комунистичка идеја приказани потпуно супротно у односу на 
Путеве Милета Гелера и Случај Виде Симић. У тим 
Панајотовићевим делима из седамдесетих година прави 
комунисти су изузетно морални људи – Аца металостругар 
уступа свој стан колеги са посла коме је нарушено здравље, а 
партијски секретар у предузећу где ради Миле Гелер враћа 
благајни предузећа већ добивену дневницу за службено 
путовање, јер је за исто путовање добио дневницу и од установе 
где је ишао на састанак. Миле Гелер, причајући своје доживљаје 
из рата, истиче да партизани нису смели да уберу ниједну шљиву 
а да не питају власника воћњака. Комунистичка партија, односно 
Савез комуниста се представља као организација чије деловање 
благотворно делује на целокупно друштво. У Случају Виде 
Симић, синдикалац Зоран подсећа да је управо програм фабричке 
организације Савеза комуниста значајно допринео унапређењу 
свих активности у фабрици. И виши партијски форуми делују у 
позитивном смеру. Смернице југословенског врха Партије из 
прве половине седамдесетих година, познате у јавности као 
Писмо Јосипа Броза Тита и Извршног бироа ЦК СКЈ, оцењују са 
као важан подстицај за решавање нагомиланих проблема. Партија 
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бдије над животом обичних људи и, истовремено, уважава 
њихова мишљења. Тако се, на пример, општински комитет 
Партије заинтересовао за невоље Виде Симић, иако је она само 
скромна чистачица, док партијска организација у предузећу 
прихвата предлог Милета Гелера да се смање трошкови за 
непотребна службена путовања и пословне ручкове, иако је 
предлагач Миле обичан шофер. Класични државни органи, као 
што је суд, на страни су правде и радника – неко из дирекције 
предузећа је покушао да уклони Милета Гелера са радног места 
шофера, али је то решење суд поништио. Насупрот томе, у Усуду 
су комунисти опасни фанатици и бескрупулозни каријеристи. 
Иван Матић, зет Танкосића, лажно је потказао свог шурака 
Милана да је са странцима уговарао провизију за уговорени 
посао, а све само зато да би се додворио партијском врху и 
напредовао у служби. Ако неко поштен и буде у Партији, бива 
потиснут, а неретко и искључен, као Милан Танкосић.  

Панајотовић није одолео да и он, као и многи писци у то 
време, пише о догађајима на Голом отоку. Фрагменти из тог 
затвора који се повремено провлаче кроз драму Усуд, дешавају се 
двадесет, тридесет па и четрдесет година пре основног драмског 
тока и са њим немају чвршћих додирних драмских тачака, али им 
је писац ипак наменио важну улогу у изношењу основних идеја. 
У последњем фрагменту са Голог отока један затвореник дави 
другог, иначе комунисту који је такође допао затвора, и убија га, 
чиме, изгледа, симболично треба да буде убивен и сам 
комунизам. Нешто слично се дешава и на самом крају комада, 
када стари Танкосић, пред своју смрт, моли сина Милана да на 
његовој сахрани, поред ковчега, буде крст, а никако петокрака, 
чиме се, такође, симболично раскрштава са комунизмом. 
Антикомунисти у комаду иронично називају комунизам „великом 
идејом“ у смислу велике лажи, али су прилично благонаклони 
према другој „великој идеји“ која се увелико промовисала у 
време стварања драме, а то је идеја националистичког јединства 
коју је Милошевићева пропаганда милозвучно називала 
„догађањем народа“ и „антибирократском револуцијом“. Комад 
се доста бави и тадашњом напетошћу у српско-словеначким 
односима.  

На тексту комада који се налази у архиви Народног 
позоришта у Пироту нема ознака године, али на основу честог 
помињања догађаја из 1989. може да се претпостави да је баш то 
и година настанка. Увођење дневне политике у комад, као што то 
обично бива, знатно је утицало на његову ефемерност. Већ 
наредне године, вишестраначки избори су заменили „догађање 
народа“, а убрзо је и поменути српско-словеначки сукоб 
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резултирао изласком Словеније из заједничке државе. Значајан 
део ставова из Усуда релативно брзо је, дакле, постао неактуелан, 
па је можда и то један од разлога што ова политичка драма није 
постављана на сцену.    

Панајотовићев текст Слушај амо је покушај драматизације 
говора капетана југословенске војске Луке Ђурашковића, који је 
заиста одржан 1940. године негде у Словенији, за време војне 
напетости између ондашње Југославије и Италије. Ђурашковић 
коментарише разне догодовштине из војничког живота, али и 
тадашњу војно-политичку ситуацију.  Његов говор обилује 
великом количином псовки, а Панајотовић је тексту ставио 
поднаслов Псовачка рапсодија. Ово дело се креће у кругу 
стереотипа или још боље митова, војничких и националних. Од 
општих митова ту је схватање да добар војник и официр мора, 
мање-више, да буде насилан и вулгаран, као и да је човек који 
много прича о сексу вероватно и успешан љубавник. Од 
националних митова заступљен је онај о великој успешности 
српских војника, те српској добродушности и, насупрот томе, 
лукавости и незахвалности осталих југословенских народа који 
би да се отцепе од Југославије. Ђурашковић говори о Југославији 
од пре Другог светског рата, али су јасне алузије на ситуацију у 
Југославији почетком деведесетих. Слушај амо је постављен на 
сцену пиротског Народног позоришта три месеца пред почетак 
братоубилачког рата у Југославији, марта 1991, а два глумца из 
Зајечара и Ужица, који су раније били глумци пиротског 
позоришта, глумили су Луку Ђурашковића и у тим градовима. 
Када је аутор овог рада изнео Панајотовићу своје запажање да се 
у тексту није дистанцирао од национализма, писац је одговорио 
да је циљ дела било, пре свега, проширење релативно кратког 
оригиналног говора Луке Ђурашковића и то такво проширење 
које ће по стилу бити што ближе, ако не и истоветно са 
аутентичним гоовором. Неко је проценио да ова проширена и 
креирана „аутентичност“ може да буде одлична ратна 
пропаганда, па је ужички глумац Томислав Трифуновић изводио 
Слушај амо и на ратиштима, пред борцима за „српску ствар“.             

Међутим, већ средином деведесетих година, после неуспеха 
Милошевићевих ратова на Балкану, националистички занос у 
Србији је спласнуо. Један део стваралаца тада се поново окреће 
идеализацији патријархалних вредности. Међу пиротским 
драматичарима тај тренд се нарочито осетио у комадима 
Миодрага Симоновића (1931-1999), професора српскохрватског 
језика и књижевности, шездесетих година управника пиротског 
позоришта, а онда дугогодишњег директора неколико 
београдских школа. Године 1996. Симоновић, по позиву управе 
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пиротског позоришта, пише комад Пирот беше варош. Тема је 
женидба и удадба у Пироту, тридесетих година двадесетог века. 
Учитељ Милован је заинтересован за газдинску ћерку Милеву, а 
и она за њега. Поднареднику Перици се свиђа Загорка, ћерка 
угледног занатлије, а баш се и он допада њој. Ацко и Милутин би 
хтели да ожене Зорку и Персу, што оне радо прихватају. У 
стварању узајамних симпатија важну улогу има материјална 
страна: Милева и Загорка су добре миражџике, Милован и 
Перица имају сигурну државну плату, Ацко и Милутин су 
успешне занатлије, а Зорка и Перса су стекле право на државну 
пензију. Приликом обнародовања нових бракова, јавно се 
саопштава каква се имовина даје у мираз. Загоркин отац Ваца се 
жали што је његова садашња жена својевремено „побегла“ за 
њега, односно није добила претходну сагласност својих родитеља 
за удају, па су мираз и девојачка спрема, дар, били оскудни. 
Милевину мајку Jaворку је својевремено њен отац удао за знатно 
старијег Ставру због његовог богатства. Ипак, женидба и удадба 
у Симоновићевом комаду је приказана као безболан и прилично 
складан догађај. Трзавице у браку постоје, али су безазлене и 
лако се превазилазе. Наравно, то противречи истини. На душама 
оних који нису ожењени или удати за вољену особу, већ је 
приоритет имао материјални интерес, често остају ожиљци до 
краја живота. Управо тих тридесетих година двадесетог века у 
Пироту су две кафане радиле као легалне јавне куће, у којима су 
пиротски домаћини лечили своје фрустрације из „складних 
грађанских бракова“. Симоновић не кривотвори само пуну 
истину о женидби и удадби, већ и опште прилике у Пироту. Тада 
је у току било интензивно раслојавање занатско-трговачке 
чаршије. Они успешнији су постајали велетрговци, банкари, 
мануфактуристи и индустријалци. Мање успешне занатлије су 
пропадале и биле принуђене да се запошљавају као најамни 
радници код оних успешних. Код богатог слоја било је у моди и 
оснивање локалних банака и штедионица од којих су неке, попут 
познате Џаџићеве банке, због неодговорног понашања својих 
газда, банкротирале и односиле у неповрат тешко стечене 
уштеђевине пиротских занатлија, ћилимарки и печалбара. У 
комаду од свега тога нема ни помена. Стално се једе, пије и 
весели. Не постоје озбиљнији сукоби, нити ривалство међу 
људима. Симоновић глорификује чврсто повезивање љубави са 
материјалним интересом, нудећи уз пут зашећерену слику о 
предратном Пироту. Идеализација патријархалног друштва имала 
је успеха код публике, па Симоновић у наредне две године пише 
још два наставка свог комада - А Нишава тече ли, тече и Широк 
живот.  
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У комаду А Нишава тече ли, тече Симоновић описује 
догодовштине ликова из претходног комада у периоду убрзо 
након Другог светског рата. Доскорашњи традиционалисти 
прихватили су разне улоге у новом, комунистичком систему. 
Један од њих, Милован, у новој улози се не сналази баш најбоље, 
па завршава у затвору. Радован Живковић у  рецензији текста 
комада каже да је он озбиљнији од претходног и да тежи сатири 
(Живковић, 1997, стр. 9). Међутим, од сатире, оштре критике 
друштвених и људских недостатака, остала је само карикатура, 
пренаглашавање одређених особина друштва или људи која иде 
до наказности. Управо је на такав, карикатуралан начин, кроз 
измишљене пиротске прилике, приказан југословенски 
послератни комунизам, као систем који трапаво  функционише у 
свим областима друштвеног живота. Међутим, деловање 
политичке полиције у комаду се не критикује баш превише. Лаза 
удбаш, некадашњи келнер, човек који је ухапсио Милована, јесте 
неко од кога се остали ликови у комаду и не плаше много, већ 
заједно с њим једу, пију и веселе се, доживљавају га као свог, као 
неког ко нужно мора да постоји и дисциплинује све оне глупе или 
тврдоглаве који не умеју или не желе да се уклопе у владајуће 
трендове. Људско камелеонство се представља као мудрост. 
Управо је Лаза удбаш тај који на заједничком весељу, на крају 
комада, наручује песму о мутној води Нишаве коју је јунак 
дотичне песме газио много пута, али га она никада није занела. 
Тиме Симоновић на симболичан начин настоји да каже да су 
многе невоље долазиле у Пирот баш као и повремене мутне воде 
реке која пролази кроз град, али су лукави Пироћанци успевали 
да их преброде. У писању комада Симоновић се служио 
упрошћеном драматуршком техником. Ако би неко ко је читао 
или гледао комад добио задатак да преприча радњу, имао би 
тешкоћа да то учини, јер драмске радње скоро и да нема. На први 
поглед, комад обилује динамиком. У једну пиротску кафану, као 
и у локално седиште Комунистичке партије, где се одиграва 
комад, ликови непрестано улазе и излазе или се врцкају лево-
десно. Међутим, те појединачне сцене су лабаво повезане. Неке 
од њих скоро да функционишу као самосталан скеч, шала, виц. 
Стиче се утисак да је Симоновићу највише стало да забавља 
публику, па не преза ни од честе употребе приземних еротских 
алузија, које су уз то и прилично бајате (ко је поломио 
директорова јаја, и слично). 

Радња трећег наставка под називом Широк живот догађа се 
деведесетих година двадесетог века. Деда и баба чувају унука по 
имену Жан чији су родитељи у иностранству. Жан је размажен, 
псује и воли да једе дудове. Долазак његових родитеља у земљу 
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је прилика да се већ поодрасло дете крсти по домаћим обичајима. 
На весеље поводом крштења долазе званице, али нема Жана, па 
почиње потрага за њим. Пошто га у први мах не налазе, слуте 
најгоре, а присутни свештеник почиње да пева за покој душе. На 
крају се Жан ипак појављује. Био се попео у комшијски дуд, па га 
зато нису одмах нашли. Половина ликова комада се бави 
некаквим бизнисом. Да би имали шта да „окрећу“, писац је 
смислио да једна од јунакиња неочекивано добије наследство од 
пасторка свог ујака из Америке у износу од шездесет хиљада 
долара. Уочавајући вероватно и сам слабости сижеа, Симоновић 
је настојао да га „обогати“ на већ опробани начин, обилатим 
коришћењем разноразних досетки које се спуштају до нивоа 
простаклука.  

У предговору књиге Широк живот, редитељ сва три 
Симоновићева комада Борислав Григоровић каже да је Пирот 
добио свог писца и своје комаде, као што Сремчев Ниш има 
„Зону“ а Борино Врање „Коштану“ (Григоровић, 1998, стр. 6). 
Сличне изјаве давали су и управници пиротског позоришта. 
Поређења Симоновићевих комада са Коштаном су крајње 
непримерена. Бора Станковић је и у Коштани и у другим својим 
драмским и прозним делима дубоко осветлио и тамну, 
деструктивну страну патријархалне личности. За Симоновића би 
пре могло да се каже да је замагљивао, а не осветљавао истину. 
Ипак, пиротско позориште је било поносно на извођење тих 
комада, истичући и њихову велику гледаност. При томе као да се 
губило из вида да гледаност није естетски критеријум. Сва три 
комада Народно позориште Пирот је објавило као посебна 
издања. После Симоновићеве смрти, одлуком управе овог 
позоришта, он је био први од свих позоришних посленика у 
вишедеценијској историји тог театра, чија је биста изложена на 
истакнутом месту у холу позоришта. 

Године 1999, пред крај живота, Симоновић је написао 
комедију Не тражите кривца. Радња прати догађаје у две 
комшијске породице у неком солитеру у великом граду. Веза са 
Пиротом ипак постоји јер један од очева породица има надимак 
Пирке и говори јужњачки. Поменуте породице се друже, па се и 
ороде склапањем брака између двоје млађих чланова. 
Неуверљиво скројен заплет настаје око очинства двеју беба и у 
њега је умешан и локални полицајац и његова ћерка, иако живи у 
Италији. На крају се ствари, бар донекле, разјашњавају, мада не и 
полицајцу. Симоновић и овде показује своје убеђење да је баш 
еротика најпогоднија област за комедију, макар била 
презентована и на не баш духовит начин. Не тражите кривца 
није постављан на сцену.                        
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Мирјана Јонић Игић, рођена 1948, новинар, писац и 
етнограф, аутор је комедије Тестамент, написане, по речима 
ауторке, средином деведесетих година двадесетог века, а 
објављене двадесетак година касније, 2013. Поред времена 
настанка, Тестамент има још неке сличности са Симоновићевим 
комадом Пирот беше варош. Оба дела имају за тему женидбу и 
удадбу и њихову везу са материјалним интересима. Такође, 
радња оба комада смештена је у Пирот тридесетих година 
двадесетог века и ликови говоре пиротским дијалектом. 
Међутим, Тестамент надмашује Пирот беше варош у свим 
елементима. Пишући своју драму пиротским говором, Мирјана 
Игић Јонић показује да је и на дијалекту, а не само стандардним 
језиком, могуће изразити широк спектар мисли и осећања. Код 
Симоновића дијалекатски говор је више средство за збијање 
досетки. Док у комаду Пирот беше варош скоро да и нема праве 
драмске радње, у Тестаменту је она доста вешто развијена. 
Теоретичар драме Волкенштајн (Волкенстеин, 1966) наводи да је 
за настанак драме од кључне важности постојање снажних тежњи 
и противтежњи између различитих ликова драме, уз истовремену 
појаву таквих околности које додатно распламсавају те тежње 
(стр. 12). Управо је такав случај и у Тестаменту – трговачка 
ћерка Катица и млади адвокат Милан се воле и желе да склопе 
брак, чему се противе амбициозни Катичини родитељи, који 
имају план да се из Пирота преселе у Београд. Катичин отац жели 
да у Београду додатно развије свој трговачки посао, док мајка 
машта о отменом београдском животу. У складу с тим, они 
сматрају да Катица не треба да се удаје у Пироту, већ за неку 
београдску „прилику“. Заплет настаје када из Београда стигне 
вест да је баба Николија, тетка Катичиног оца, на самрти. Пошто 
богата Николија није имала деце, цела фамилија је у ишчекивању 
ко ће бити њени наследници. Катичини родитељи прижељкују да 
то буду они, што би омогућило остварење њихових планова о 
селидби за Београд. С друге стране, то никако не одговара 
Катици и Милану и када Николија убрзо умре, млади се одлучују 
за акцију. Намеравају да искористе приредбу извесног гостујућег 
мађионичара на коју ће доћи скоро цела пиротска чаршија, па и 
Катичини родитељи и остали грамзиви рођаци. Миланов друг са 
студија, непознат Пироћанцима, познаник је мађионичара и он са 
њим прави договор да и он наступи на приредби као његов 
тобожњи асистент - видовњак. Пошто од Катице и Милана 
претходно добије многе податке о Катичиним родитељима и 
осталим рођацима, он ће на приредби прво изнети сав њихов 
прљави веш, а онда прорећи будућност онако како одговара 
Катици и Милану и тако, по замисли младих, „омекшати“ 
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Катичине родитеље да ипак даду пристанак за склапање њиховог 
брака, без обзира на садржај Николијиног тестамента. Међутим, 
негде пред крај договора младих око учешћа на приредби, Катица 
у свом џепу изненада проналази писмо које је примила дан 
раније, али није стигла да га прочита, чак ни да види да је 
упућено баш њој. Тек тада је писмо заједнички отворено и 
утврђено да га је послала баба Николија десет дана пре своје 
смрти и у њему саопштава Катици да управо њој оставља сву 
своју имовину. Достављена је и копија тестамента. Овом важном 
месту у драми недостаје и животна и уметничка уверљивост. 
Писмо је написано десет дана пре Николијине смрти, а стигло је 
неколико дана после сахране, дакле, путовало је пола месеца, што 
је непојмљиво и за оно време – међународни путнички возови 
који су пролазили кроз Пирот, свакодневно су довозили пошту из 
Београда. Наравно, увек је могуће да писмо закасни и због 
случајне грешке неког поштанског службеника. Међутим, за 
случајност нема много места у драмском делу. Као што указује 
Волкенштајн (1966), случајност не треба бркати са 
неочекиваношћу. Неочекивани обрти су  могући током целог 
тока драме, од почетка до краја, уколико их проузрокују сами 
ликови драме, док за случајност која долази са стране може да 
има оправдања само на почетку драме, док се не створи заплет. У 
каснијем току драме, случајност која долази са стране ремети 
структуру драме (стр. 18 – 19). Управо је то овде случај – 
поменуто писмо се појављује пред крај трећег чина, од укупно 
пет чинова. Самим тим што је Катица постала једини наследник 
значајног иметка, „видовњачки“ шоу на приредби губи смисао 
који су му млади првобитно наменили. Како ће Катица и сама 
рећи на крају комада, са толиким богатством њој више и није био 
потребан пристанак родитеља да се уда. Млади се ипак одлучују 
да Миланов друг изведе свој подругљиви перформанс. Од тог 
тренутка, драма која је могла да буде јака критика 
материјалистичког морала, полако клизи у обичну драмску шалу, 
можда и лакрдију. Катичини родитељи су поражени. Најпре је и 
њих и остале рођаке „видовњак“ исмејао на приредби, а сутрадан 
је у суду и званично потврђена законитост тестамента по коме је 
Катица једини наследник. Међутим, све се срећно завршава. 
Катица широкогрудо даје понешто од имовине и својим 
родитељима и осталим заинтересованим рођацима, па сви буду 
задовољни и ударе у весеље. Драма на почетку указује на 
нечовечност доста честе ситуације у традиционалним 
патријархалним друштвима да је љубав двоје младих могла да 
остане неостварена због материјалних интереса породице. 
Међутим, на крају драме, испало је да баш иметак и новац 
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обезбеђују остварење љубави. Веза између љубави и 
материјалног интереса се цементира.  

Поред Тестамента, Мирјана Јонић Игић је још у 
студентским данима, у другој половини шездесетих година, 
написала комад за децу Празнична чаврљања. Од ауторке смо 
добили информацију да је комад био награђен на тадашњем  
конкурсу за младе драмске писце и да је игран у Београду и 
Зајечару. Међутим, анализа комада није уврштена у овај рад јер 
нисмо могли да дођемо до текста. Ауторка каже да га сада ни она 
не поседује.  

Традиционалним, патријархалним друштвом воле да се баве 
не само аутори поникли из градске средине, стари „граџање“ 
попут Симоновића и Игићке, већ и они који потичу са села. 
Драгослав Манић Форски, рођен 1936, аутор је двадесетак књига, 
међу којима су и две са драмским делима. Његову драму На 
огњишту објавила је пиротска Индустрија одеће „Први мај“1986. 
године, у 2.500 примерака. Форски се у њој бави распадом 
традиционалне патријархалне породице. У забитом лужничком 
селу окупљају се чланови многољудне породице Митић да 
сахране мајку, која је умрла у Београду, али је оставила аманет да 
је сахране у родном селу. У првом чину, у напуштеној родној 
кући Митића, покојничина сестра Леса и комшија Радош чекају 
да синови покојнице довезу ковчег са њеним телом. Кроз 
разговор Лесе и Радоша, аутор доста вешто упознаје читаоца и 
потенцијалног гледаоца са стањем у породици Митић, 
сиромаштвом које их је принудило да се још пре Другог светског 
рата одселе у Београд, братским расколима и умирањима које је 
донео рат. Окупљање свих петорице живих синова и чланова 
њихових породица на сахрани,  прилика је да се боље осветле 
сложени породични односи. Ту прилику, међутим, Форски 
користи само делимично.  

Други чин догађа се током ноћи пред сахрану, док родбина, 
по старом обичају, бдије поред ковчега са покојницом. Само 
један од синова, Станко Митић, има монолог – „дијалог“ са 
мртвом мајком. Драган Митић, док је неко време сам у 
просторији где је ковчег, уопште не говори, али се ипак чује 
његово размишљање, чиме се сугерише да се тај његов монолог у 
трајању од неколико минута емитује са позоришног разгласа. 
Овакав метод, да јунак ћути док се из позадине чују његове 
мисли или сећања, релативно је чест на филму и телевизији, али 
је неприкладан за позоришну драму. Вишеминутно ћутање неког 
лика редитељ филмског или телевизијског дела може успешно да 
покрије разноврсним кадровима из разних углова, детаљима 
његове мимике и гестикулације, убацивањем кадрова који 
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сликовито приказују догађаје из прошлости или фантазије, итд. 
Позоришни редитељ нема те могућности. Чак и ако неки редитељ 
не би прихватио сугестију писца о ћутању и разгласу, па затражи 
од глумца да ипак уживо изговори монолог, ефекат неће бити 
богзна како велики, јер ће тај монолог бити декламаторски 
неуверљив, као и већ помињани монолози „мишљења“ Јенкијевих 
јунака у драми Прегршт тишине.  

Трећи чин се догађа на даћи, непосредно после сахране. У 
једној просторији се налазе скоро сви ликови драме, па се и ту 
пружа могућност да се, кроз разноврстан дијалог, боље осветле 
породични односи. Међутим, убрзо се разазнаје да аутора драме 
интересује, пре свега, да покаже како су напуштање сеоских 
корена и небрига за одржање монолитног породичног јединства 
главни узроци стагнације породице Митић, а можда и целог 
друштва. У драми су позитивни ликови само они који су се 
определили да живе у селу на традиционалан начин: тетка Леса, 
комшија Радош и његова жена Зора, док су сви остали мање-више 
негативци или у најмању руку слабе и безвредне личности. У 
другом делу драме позитиван лик постаје и Станко Митић и то од 
тренутка када одлучује да остане да живи на родном огњишту. 
Међутим, већ и раније постоје назнаке да ће се Станко, пропали 
алкохоличар, претворити у позитиван лик, јер аутор користи 
прилику да назначи да је Станко обојици својих синова дао баш 
исто име, Митар, исто онако како се звао и њихов деда, односно 
Станков отац; у Станку је, дакле, жилави потенцијал за наставак 
традиције. Ударни део трећег чина су вербални дуели Станка 
Митића са својим рођацима. Станко, полуобразована пијаница, 
има речник начитаног интелектуалца. У ствари, кроз њега говори 
сам писац, који са доста сарказма „раскринкава“ остале Митиће и 
указује на њихове грехе. Али, на самом крају драме, изненада 
стиже вест да је умрла и стара тетка Леса, која је требало да буде 
главни Станков ослонац у његовом поновном отпочињању 
сеоског живота. То као да сугерише став, или барем страховање 
писца, да су некакве зле силе јаче од тежњи људи да се врате 
традиционалним вредностима.             

Форски је 2003, у сопственом издању, објавио књигу коју је 
назвао Драме. Међутим, да би се неко дело заиста могло назвати 
драмом у пуном смислу, није довољно да буде написано у форми 
дијалога. Многе приповетке и романи обилују дијалозима, па их 
због тога нико не сматра драмама. Дијалошка форма је спољашни 
изглед драме; да би неко дело и суштински било драма, оно треба 
да има и некакву драмску радњу која се усложњава, што је 
особина коју ниједно од четири дела из поменуте књиге не 
поседује.Три побратима описују сусрете исписника из војске, 
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Мане Лужничког, Мијалка Расничког и Манче Царибродског. 
Прва два чина догађају се код Мане на слави, а трећи у 
Мијалковом винограду, на Зарезоји. Исписници једу, пију и 
причају своје доживљаје, нарочито еротске. Из овог дела би 
потенцијални читалац могао да сазна да старији људи воле да 
причају своје доживљаје из младости. Међутим, таква сазнања су 
опште место и због њих није потребно читати било коју књигу, па 
ни Манићеву.  

Преостала три дела у књизи су кратка, свако по шест - 
седам страница мањег формата. Печалбар је представљен као 
монодрама, мада се, додуше само гласом, појављује и жена 
јединог јунака, печалбара Пере Лулара. Док чита женино писмо и 
пије ракију, Пера прича свој дотадашњи живот. На крају одлучује 
да се врати у Лужницу, да му се не би угасило огњиште. Задња 
пошта је означена као радио драма, мада би могла и као радио 
репортажа. Из поште у забитом селу Вучи Дел, једини телефон 
редом користе сви мештани којима је потребан. На крају се пије 
ракија. У поднаслову Домаћег задатка стоји да је то једночинка 
у две слике. Два пара родитеља помажу својој деци да напишу 
домаћи задатак о народним загонеткама и веровањима. Сва ова 
три кратка дела више би могла да буду третирана као скице за 
разраду у дуже комаде. 

У скоро свим поменутим делима Форски је износио своје 
националне и политичке ставове и онда када они нису имали 
додирних тачака  са основном темом. У драми На огњишту 
Форски је имао потребу да међу ликове убаци и неки лик 
хрватске националности, без обзира што се драма догађа у 
Лужници, где Хрвата нема, а најближе хрватско село је удаљено 
неколико стотина километара. Излаз је нашао тако што је једном 
од браће, Владимиру Митићу, измислио жену Галу, Хрватицу, 
која говори кајкавским дијалектом. Гала има особине које, по 
мишљењу Форскога, изгледа не треба да има добра 
(патријархална, српска) жена –  носи кратку сукњу, високе 
потпетице, шатира косу, шминка се, пуши цигарете и труди се да 
привуче пажњу мушкараца. У Три побратима, Мијалко прича 
наводну анегдоту о свом ујаку који је држао Титову слику и у 
спаваћој соби, па после одустао кад га је лукави Мијалко 
упозорио да он сваке ноћи Титу окреће задњицу. У Печалбару, 
кад Пера Лулар пали радио, налети баш на почетак емисије 
Радија Дојче веле на хрватском, па мора да их опсује. 

Момчило Антић, рођен 1953, професор књижевности, 
новинар, библиотекар и писац, написао је три дела која слове као 
монодрамска: Самотница, Пироћанац и Даровни ћилим Цвете 
Агнине, о коме смо у овом раду већ писали. У Самотници се 
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користе приче Драгослава Манића Форског о животу лужничких 
сељака, а у Пироћанцу приче Драгољуба Марковића о Милету 
Мањоњи, познатом анегдотском лику Пирота последњих 
деценија двадесетог века. Самотница је објављена у Пиротском 
зборнику 1994. године као коауторско дело Антића и Форског, а 
емитована је на Другом програму Радио Београда. Пироћанац је 
постављен на сцену пиротског позоришта 2000. године, а 
емитован је и на Другом програму Радио Београда у извођењу 
београдског глумца пиротског порекла Павла Минчића. Све 
принципијелне примедбе о разлици између приповедачког и 
драмског дела, које смо у овом раду дали за монодрамске 
текстове Томислава Панајотовића, у потпуности важе и за 
Антићева дела. У противном, свака приповетка написана у првом 
лицу једнине, аутоматски би постајала монодрама. Самотница се 
бави невеселим животом једне сељанке чије су животне недаће 
представљене скоро као нешто судбинско, неумитно. Скоро да се 
не назначава да су узроци њених проблема могли да буду и у њој 
самој, чак и када сам сиже пружа повода за то. Тако, на пример, 
један од њених синова, Живко, отишао је у бели свет и врло се 
ретко јавља мајци, а и када то чини, не оставља своју адресу, па 
она не може да му се јави. Оваква ситуација може да буде изазов 
за уметника да дубље истражи однос мајке и сина, али се то у 
делу не чини, између осталог, вероватно и зато што би то могло 
да угрози патријархални идеал жене-мајке. У Пироћанцу, Миле 
Мањоња прича анегдоте у којима је главни јунак он сам, али и 
неки други људи. Не постоји драмска потка која би била везивно 
ткиво за све те догађаје, па Пироћанац, суштински, остаје 
приповедачко дело или, тачније, компилација већег броја кратких 
хуморески. 

Љубиша Ђорђевић (1935-2001), професор српскохрватског 
језика и књижевности, редитељ и управник пиротског позоришта, 
писао је игроказе за децу и пригодне рецитале, али се опробао и у 
„правој“ драми. Године 1978. је написао Човече, не бежи, драму 
која је ситуирана у неко неодређено ратно време, намерно 
недовољно дефинисано. Јела замера свом мужу Бобану што се 
извукао из ратних дејстава, али јој ипак мало треба да започне 
флерт са Официром окупаторске војске који долази у кућу у којој 
се крије и Бобан. Убрзо у кућу изненада бане тајанствени лик 
кога је писац означио као Човека са псом. После његове посете, 
Бобан остаје мртав,  а писац намерно оставља недореченим да ли 
је убијен или се убио. Већи део реплика је двосмислен, скоро 
загонетан, уз то су неке од њих и прилично дугачке – једна коју 
изговара Официр заузима скоро читаве три странице. Изразито 
мисаоне реплике у драми имају сврху ако се уклапају у ток 
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драмске борбе као специфично, мисаоно оружје. У овом случају, 
међутим, многобројни мисаони излети као да су сами себи циљ. 
Херметичан говор и натегнута дубокомисленост су вероватно 
важни разлози због којих Човече, не бежи није постављан на 
сцену.    

Бојан Тимић, професор српског језика, рођен 1973, аутор је 
драмског дела То тако бива, награђеног на конкурсу Радио 
Београда за радио драму. Дело је и емитовано на таласима те 
радио-станице, а објављено је у Пиротском зборнику 2006. 
Главни лик драме је извесни Господин који разговара са Јагодом 
на неком месту за које у први мах може да се учини да је можда 
нека продавница, кафана, просторија са  шалтером или неко 
друго безазлено место, али како ствари одмичу, разазнаје се да је 
то, у ствари, предворје оностраног света, загробног живота. И тај 
онострани свет, као и овострани, није јединствен – и у њему 
постоје места којa се зову Боље и Горе. Они који долазе (одлазе) 
на онај свет не могу да бирају где ће да оду, а ако то покушају, 
сакупљачи изгубљених душа ће их дисциплиновати. Иако је 
суверено право аутора да сам одређује дужину свог дела, ипак би 
могло да се констатује да Тимић на укупних пет страница драме 
није могао да у свој својој пуноћи развије духовите асоцијације 
које је назначио. 

Србислав Минковић, рођен 1946, свој радни век провео је 
као инспектор пиротске полиције, да би се, као пензионер, 
окренуо књижевности. Његова прва драма која је постављена на 
репертоар пиротског Народног позоришта 2000. године носи 
наслов Сенке орахове гране. Главни јунак драме, Богдан 
Соколовић, враћа се из Америке после четрдесет година. У 
младости је једва успео да побегне из родног града где му је 
најбољи друг и побратим Душан подметнуо опасну политичку 
сплетку и тако га отерао у затвор. Душанов циљ је био да Богдану 
преотме девојку Олгу. Убрзо се испоставило да му је преотео и 
сина који су Богдан и Олга тек били зачели. После самоубиства 
Богдановог оца, Душан преузима и Богданову породичну кућу. 
Свака драма, уопште узев, настаје када активна драмска природа 
наиђе на снажне препреке и истовремено на околности које 
снажно распаљују његове жеље (Волкенштајн, 1966, стр. 12). 
Овде активна драмска природа постоји, то је Богдан и његова 
снажна жеља да сазна шта се догодило са главним актерима 
његовог живота из младости, али нема снажних препрека тим 
његовим тежњама. Олга му одмах прилази, а то чини и 
новопронађени син, снаха и унук. Отпор, донекле, пружа само 
Душан, али слабо и не задуго, јер се убија већ на средини драме. 
Богданова срећа траје кратко, јер умире и он. Иако је још на 
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почетку стављено до знања да је Богдан озбиљан срчани 
болесник, његова смрт ипак оставља утисак натегнуте 
трагичности, појачане Олгиним најавама у последњој реплици да 
ће и она поћи за њим, вероватно самоубиством. Писац није 
одолео да у комад не убаци опште место многих мелодрама – 
велико богатство из иностранства које Богдан оставља 
наследницима.  

Исте, 2000. године, пиротско позориште је ставило на 
репертоар  још једну Минковићеву драму, La comedia e finitta. 
Тема комада је наркоманија. Две младе заљубљене особе, Кокан, 
незапослени професор филозофије, и Весна, специјализант 
биологије, раздвајају се на годину дана, док Весна борави на 
специјализацији у Лондону. Када се врати, наилази на Кокана 
потпуно овисног од дроге. Весна настоји да га убеди да одлучно 
крене у излечење, што он наизглед прихвата, али се убрзо потом 
убија. Иако су овакве ситуације сасвим могуће у реалном животу, 
сам комад делује неуверљиво, јер изненадни обрти нису 
темељитије драматуршки образложени. Комад је писан у 
едукативне сврхе, да свима, а нарочито омладини, укаже на 
опасност од болести зависности. Невоља је, међутим, у томе што 
људи у сусрету са уметничким делом не очекују толико да се 
едукују, већ, пре свега, да уживају у лепом, при чему је „лепо“, у 
ствари, синоним за склад, савршенство асоцијација. Наравно, 
склад и савршенство не могу да се досегну у потпуности, али је 
то вечита тежња уметника. Код уметничких дела која се макар 
приближе том складу може да се деси да она, као нешто 
секундарно, ипак могу да  имају и едукативну моћ. Међутим, због 
своје драматуршке неразрађености, La comedia e finitta је далеко 
од било каквог склада. У пријему овог комада после његове 
премијере, десило се нешто прилично ретко за пиротску средину 
– јавно изречена различита мишљења о неком делу. Званични 
позоришни критичар локалног недељника „Слобода“ Ивко 
Јовановић свој текст „Едукација са позорнице“ објавио је у том 
листу 18.11.2000. Исти текст уврштен је и у књигу његових 
позоришних критика Позоришни сусрети и премијере (Јовановић, 
2002, стр. 81-82).  Јовановић се фокусирао на племенитост 
поменутих едукативних настојања комада. Већ у наредном броју 
„Слободе“ од 25.11.2000, на страни 8, реаговала је млада 
професорка српског језика и књижевности Данијела Васиљковић 
чланком „Хвалоспеви нису примерени“. Она указује на 
неразрађену драмску структуру комада, предугачку експозицију, 
немотивисане обрте у понашању ликова и констатује: „Ту где је 
могла да се створи драма, представа се завршава.“   
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После 2000. године, Минковић је, углавном, писао 
комедије, али није у потпуности престао да се бави и драмама 
свакодневног живота.  

Дело Мука Минковић је написао 2013. године, доследно 
користећи дијалекатски говор, што је реткост за драмска дела 
пиротских аутора која нису комедије. Наравно, тежња ка 
аутентичном говору у неком делу не значи аутоматски да ће то 
дело успети да дубље осветли одређене појаве и процесе. Цела 
радња комада се догађа у кући Радише, кога управо отпуштају с 
посла. Међутим, Радиша и његова жена Станија имају и друге 
проблеме, који трају годинама – њихов син Милан је 
дугогодишњи наркоман, док се ћерка Јованка бави проституцијом 
на ауто-путу и ретко борави у кући. Да би платио лечење сина, 
Радиша се, две године раније, задужио код дилера дроге и 
зеленаша Петка и као гаранцију заложио кућу. Лечење сина није 
успело, али је зато дуг брзо нарастао и Петко активира хипотеку, 
односно тражи од Радише и Станије да се иселе. Међутим, Петка 
из куће истерује Драган Црни, Станијин брат. Убрзо потом кући 
долази Јованка, а за њом и полицајац Тркуља и Јованкини 
родитељи сазнају да је она тешко повредила једног свог насилног 
муштерију. Зеленаш Петко поново долази и то са неочекиваном 
понудом да опрости дуг Радиши. Баш тада из болнице стиже вест 
да је Милан преминуо од последица пребијања. Петко покушава 
да побегне, али га Драган Црни убија пиштољем и ту се драма 
завршава.  

Писац оставља читаоцу или гледаоцу да наслућује да су 
Милана претукли управо чланови Петкове банде. Ако неки млади 
људи у животу посрну до те мере као Милан и Јованка, онда је 
скоро сигурно да су њихови родитељи направили озбиљне 
грешке у васпитању још у њиховом раном детињству, било 
чињењем или нечињењем нечега. Међутим, о томе у драми нема 
скоро ништа. С друге стране, сугерише се да само људско 
чињење или нечињење и није најпресудније – људски животи су, 
пре свега, у рукама натприродних сила, бога и ђавола. За Милана 
и Јованку Станија каже да су то била добра и паметна деца, али 
им се нешто преврнуло у глави и ђаво је ушао у њих. Сходно 
томе, решење није само у људској акцији, већ је неопходно да се 
људи моле натприродним силама. Тако Драган Црни говори 
својој сестри да кљешта којим може да се ишчупа мука из њене 
душе има само бог и зато је саветује да се моли богу, пали 
кандило, иде у цркву, поштује празнике, слави славу и чита свете 
књиге. Све позитивне ликове у драми, Радишу, Станију и 
Драгана, писац осликава као наглашено религиозне особе, док су, 
пак, негативни ликови, наркоман Милан и криминалац Петко, 
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уједно и они који не верују у натприродне силе. У почетку се 
чини да ће главни ликови бити Радиша и Станија, али, касније све 
више у први план избија Драган Црни, човек велике физичке 
снаге, а уједно и образован, од кога страхују сви криминалци. 
Током читаве историје, и народно предање и индивидуални 
уметници, волели су да стварају супер-хероје као што је Црни, 
људе који своје велике физичке и умне моћи стављају на страну 
доброг, а насупрот злу. Невоља код тих супер-хероја је у томе 
што је њихова добра воља у исто време и арбитрарна  самовоља – 
Црни саветује своју сестричину Јованку да мора да се помири с 
тим да  иде у затвор, јер је самовољно одлучила да кажњава 
насилника смртоносним ударцима гвозденом шипком, а само 
неколико минута касније и он сам чини то исто, убијајући Петка 
због сумње да су људи из његове банде претукли сестрића 
Милана. Човек који најпре спомиње кандило и свете књиге, на 
крају се хвата пиштоља и преузима функцију коју у 
организованом друштву могу да имају само овлашћене 
институције. Ова недоумица је тим јача због тога што писац, кроз 
лик Тркуље, полицајце представља као доследне борце против 
криминала, без обзира што се за прелазне друштвене периоде 
обично мисли да полицајци и криминалци, ако баш не сарађују, 
оно се барем толеришу. Тркуља користи прилику да опасном 
криминалцу Петку одлучно припрети да не прави „нека срања“ 
јер ће у противном он, Тркуља, убити Бога у њему.            

Прву комедију под називом Тешка крађа Минковић је 
написао 1998. и до сада, колико је познато, она није постављана 
на сцену. Чудан брачни пар лопова, Тимотије и Гроздана, упада 
ноћу у кућу људи за које се претпоставља да су на раду у 
Немачкој. За њима у кућу упадају још двојица мушкараца који се 
представљају као полицајци, али је најмање један од њих такође 
лопов. Међутим, власници куће су се баш тог дана вратили из 
Немачке и буде се од буке чудних посетилаца. Уљези се ипак 
безбедно удаљавају, представљајући упад у кућу као вежбу 
цивилне заштите. Тимотије и Гроздана негују неку врсту 
уврнутог хумора који упражњавају и док раде, тј. краду, и то не 
само да се разоноде, већ и да би лакше савлађивали људске 
препреке у свом лоповском послу. Што се тиче тих других људи 
с којима се укрштају њихови путеви, писац је имао више опција. 
Могао је, на пример, да те друге ликове креира тако да они 
здраворазумски одлучно одбацују покушаје главних јунака да их 
намагарче; друга опција би могла да буде да и ти други ликови 
поседују исту уврнуту филозофију као и Тимотије и Гроздана, па 
би могао да се развије занимљив дуел међусобног надмудривања. 
С обзиром да у комаду има назнака да је читаво друштво 
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покварено (помињу се народни посланици који џепаре у градским 
аутобусима и томе слично), и ова варијанта би имала свог 
оправдања. Писац се, међутим, одлучио за решење у коме остали 
ликови, малтене, пристају да их брачни пар намагарчује. На 
моменте може да се учини да је Тешка крађа покушај фине 
критике деформација појединаца и читавог друштва, али на крају, 
ипак, преовлађује утисак да је комад писан, пре свега, да забавља 
публику чудним понашањима и појавама. (Између осталог, 
Тимотије је Гроздани шездесет седми муж по реду.)    

Комедију Нишан Минковић је написао 2001, а пиротско 
позориште поставило на сцену 2003. Две године касније, Нишан 
поставља и позориште у суседном Димитровграду, а затим и 
позоришта у два бугарска града, Пазарџику и Јабланици.  

У Нишану писац доста инсистира на аутентичности 
атмосфере још увек патријархалног Пирота из шездесетих година 
двадесетог века, али у исто време у комаду креира ситуације које 
би се у том и таквом Пироту тешко или никако догодиле. Настоји 
се да се поменута аутентичност постигне коришћењем локалног 
говора, честим помињањем познатих градских места, улица, 
имена и надимака ондашњих Пироћанаца, правих или овлаш 
измењених, као и разним детаљисањем, на пример описом како је 
изгледала гостинска соба у то доба и слично. Први део комада се 
догађа у кући младе, приликом  нишана (прошевине) и протиче у 
разноразним досеткама. У једном тренутку стиже вест да се 
обесио кум будућег таста Тике, а управо је њему Тика накратко 
позајмио новац припремљен баш за покривање трошкова свадбе. 
Међутим, овај детаљ који поседује занимљив драматуршки 
потенцијал, надаље није развијан. Родитељи младе, Тика и 
Милованка, иако се у почетку чинило да су једни од важнијих 
ликова, у другом делу комада се, чак, уопште не појављују, 
невеста Милена такође. Тај други део се одвија  у кући 
младожење, на дан свадбе. Деда младожење  изненада умире, а 
младожењин отац Сретен одлучује да се тај податак не саопштава 
гостима, који се већ окупљају у дворишту, и да се покојник 
привремено стрпа у замрзивач да га гости не би случајно видели, 
а и да не би почео сувише да заудара када сутрадан, после свадбе, 
почне церемонија сахране. (У шездесетим годинама, на којима 
инсистира писац, ни у Пироту, ни у целој Србији, замрзивачи се 
још увек нису користили или су били веома ретки. Са 
општеуметничког становишта, овај податак је, наравно, потпуно 
небитан, али у светлу пишчевих тежњи ка аутентичности, ипак 
може да буде показатељ успешности и вештине у реконструкцији 
одређеног амбијента.) Најнеубедљивија је експресна промена 
младожење Зорана. До свадбе, то је вредан младић који својим 
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радом одржава и унапређује читаво домаћинство. Међутим, дан 
пред свадбу, он са другом одлази у кафану и наједанпут 
закључује да је много привлачније проводити се него радити. 
Зоранова трансформација се заокружава већ сутрадан, на дан 
његове свадбе, када га ујна Мимица, певачица и пијаница, убеђује 
да одустане од женидбе са већ трудном Миленом и крене у бели 
свет, у провод. Управо у то време, поред куће возилом пролазе 
неки музичари, колеге поменуте естрадне уметнице, па и ујна и 
младожења Зоран упадају у њихова кола и напуштају град. Комад 
се завршава натегнутом жалопојком несуђеног свекра Сретена.  

Не одај ближњега је комедија коју је Минковић написао 
2004. године. Ратни злочинац Анђелко, бежећи од потере, долази 
у родитељски дом. Његова жена Лепосава је у вези са полицајцем 
који учествује у потери. Пошто је за информације о Анђелку 
обећана награда од милион долара, лакома Лепосава доводи 
полицајца да ухвати Анђелка, али се он у последњем тренутку 
сакрива у неисправни фрижидер. Баш тада долазе људи из 
сервиса за оправку фрижидера, иако је квар пријављен још пре 
месец дана. Сервисери одвозе фрижидер у сервис, не отварајући 
га ниједанпут ни у кући, ни приликом утовара у возило и тако се 
Анђелко спасава. У овом раду већ смо писали о разлици између 
неочекиваности и случајности у драми – случајност која долази 
са стране и то када је радња већ увелико поодмакла, ремети 
драмски ток и оставља утисак неуверљивости. И овај долазак 
мајстора баш када Анђелку треба спас оставља управо такав 
утисак. Међутим, треба рећи да Не одај ближњега, нарочито у 
доследном профилисању ликова, ипак делује заокруженије од 
неких других Минковићевих комада који су постављани на 
сцену, док ова комедија није, што указује на стихијност 
репертоарских политика позоришта југоисточне Србије, према 
којима је Минковић окренут.      

Димитровградско позориште је 2009. поставило на сцену 
Минковићев комад Нече Таса да гласа. Главни јунак Сретен 
опкладио се да ће на изборима бити изабран за председника 
општине. Основа његове предизборне кампање је анимирање 
рођака и пријатеља да гласају баш за њега. Пошто није сигуран да 
ће то бити довољно, ангажује свог шурака Чеду, некадашњег 
ситног лопова, а сада помоћника министра за локалну 
самоуправу, да обезбеди још гласова. Изненада, на почетку 
трећег чина, напаљеном председничком кандидату Сретену 
постаје скоро свеједно ко ће победити на изборима, а он и његова 
супруга говоре о идили породичног живота.  Избори се 
поништавају због изборне крађе коју је организовао Чеда, самим 
тим поништава се и опклада, а сви главни актери се у Сретеновој 
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кући веселе, једу и пију. Политика се приказује као прљава 
активност, а њен узвишени антипод је једење и пијење испод 
кућне вињаге. Паралелно са основним драмским током иде још 
један - неки младић Ранђел, који се лажно представљао као 
Сретен, направио је дете, а после оставио девојку, па настаје 
заплет због замене личности, али се и то срећно завршава тиме 
што Ранђел прихвата очинство. Овај посебни драмски ток је у 
средишњем делу драме скоро потпуно потиснуо основну тему. 
Није довољно јасно зашто се натезање око утврђивања очинства 
повезује са предизборном кампањом. Могло би да се нагађа да је 
то убачено само зато што писац зна да је једном делу публике 
пикантно све што има везе са еротиком, ма како било обрађено. 
На крају овог посебног драмског тока, Сретен не одбија понуду 
да буде кум, без обзира што је његово име било злоупотребљено 
баш од стране Ранђела. Икона патријархалног погледа на свет, 
институција кумства, надвисује „прљаву“ политику. 

Минковић је 2011. написао комедију Нема даде, нема бате, 
а исте године је димитровградски Театар „Христо Ботев“ и 
поставио на сцену. Радња започиње тиме што средовечни брачни 
пар Божа и Петранка изненада добију госте. Породица Божиног 
даљег рођака Горче нема пара да иде на летовање на море, па се 
Горча са женом и ћерком студенткињом одлучује да из Београда 
дође код Боже и проведе двадесетак дана у старом крају. Скоро у 
исто време и Петранкин брат Ванча долази из иностранства, да 
сестри и зету представи жену Монику, Францускињу. Испостави 
се да је између Боже и Горчине жене још раније постојала 
привлачност, па они, криомице, почињу да воде љубав. Тајна веза 
се успоставља и између Ванче и Горчине ћерке. Горча, пак, у 
комшиници Драгици препознаје стару љубав из младости, те и 
они ступе у тајне сексуалне односе. На крају, сва три љубавна 
пара бивају ухваћена на делу, скоро у истом тренутку, а љутита 
Петранка их метлом избацује напоље.  

У драматуршком смислу, Нема даде, нема бате је искорак 
у односу на Нишан и Нече Таса да гласа. Сада нема паралелних 
драмских токова који нису повезани са основном радњом,  она се 
постепено усложњава и иде ка логичном расплету. Минковић је 
добро уочио да у патријархалном друштву рођачки односи могу 
да буду фасада за љубавне и сексуалне односе. Међутим, 
склоност ка сексуалним авантурама, која код неких ликова у 
комедији асоцира и на промискуитет, није дубље образложена. 
Биолошки нагони јесу праоснова промискуитетног понашања, 
али је за његово разумевање важно осветлити и друштвене и 
психолошке факторе који утичу на његову појаву, што је у Нема 
даде, нема бате, углавном, изостало. Додуше, на самом почетку 
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комада, Божа и Петранка дискутују о кризној ситуацији у 
друштву, има сличних назнака и касније, али је то недовољно. 
Минковић је, као и многи други драмски писци, не само 
Пироћанци, велике наде полагао у коришћење нестандардног 
говора као тобоже сигурног начина да се засмеју читаоци и 
гледаоци. У овом комаду има чак три „смешна“ говора: пиротски 
дијалекат којим говори већина ликова, затим натегнуто 
извитоперени младалачки београдски жаргон који користи 
Горчина ћерка, те говор Францускиње Монике који треба да је 
смешан само зато што она још увек не познаје довољно ни 
књижевни српски ни пиротски говор. Већина тих, наводно, 
смешних реченица у ствари и нису смешне, што се лако уочава 
када се „преведу“ на књижевни језик.    

Још једну комедију на дијалекту, Панчићи и Ранчићи, 
Минковић је написао 2011, а пиротско позориште је поставило на 
сцену наредне године. У поднаслову овог драмског текста стоји 
„Монтеги и Капулети из Прчевац“ (за неупућене, Прчевац је 
пиротско насеље), чиме писац ставља до знања да жели да се 
наслони на традицију славног Шекспировог дела Ромео и Јулија. 
Ова жеља, односно помињање је крајње непримерено. У 
Шекспировом делу је између две завађене породице постојао 
озбиљан сукоб који је почео да ремети и нормалан живот у 
Верони, па је морала да интервенише и највиша политичка власт, 
оличена у веронском кнезу. У Минковићевом комаду, пак, сукоб 
је настао због погрешне информације да је неко млатио 
комшијски орах, односно однео рубље са комшијске жице за веш. 
Овакви неспоразуми могу да буду узрок само краткотрајних 
чарки, али је неубедљиво да мржња због тога годинама траје 
несмањеном жестином, без обзира  да ли се ради о реалном 
животу или драмском тексту. Такође је неубедљиво како 
заљубљени момак и девојка из ове две породице, иако их писац 
представља као виспрене младе људе, лако наседају на трик 
једног од завађених родитеља. Jедан, наизглед, споредан детаљ 
такође завређује пажњу. Љубу Рома писац представља, на први 
поглед, као позитиван лик. Међутим, током читавог комада честе 
су назнаке о склоности лукавствима и преварама не само код 
Љубе, већ и код свих Рома. Тиме и овај комад, макар и нехотице, 
даје свој допринос одржавању стереотипа о ромском  народу. 
Комад обилује еротским алузијама и простаклуцима сваке врсте, 
што би могло натегнуто да се образложи жељом да се што 
„пластичније“ опише атмосфера сукоба, а стварно - да се комад 
пошто-пото допадне публици. То није специфичност само овог 
комада Србислава Минковића, него и комада других писаца. Већ 
смо писали да су, такође „хумористични“, комади Миодрага 
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Симоновића баш као такви били наручени од стране управе 
пиротског позоришта, а може да се оправдано претпостави да су 
текстови сличног профила тражени и од других пиротских 
писаца, а све у циљу привлачења гледалаца. Због тога је важно да 
се мало позабавимо и односом пиротског позоришта и његове 
публике. 

Пиротско позориште није кубурило са недостатком публике 
само у прве две деценије свог постојања. Наиме, све до средине 
шездесетих година двадесетог века, у град су, забаве ради, 
излазили не само млади, већ и сви остали Пироћанци 
најразличитијих годишта. Било је сасвим нормално да у кафане, 
биоскоп или позориште иду људи свих генерација. Међутим, од 
средине шездесетих, после појаве телевизије, људи средњих и 
старијих година се у значајној мери повлаче у куће и број 
гледалаца позоришта опада. Да би томе доскочили, људи у 
пиротском позоришту су увели праксу продаје карата 
синдикатима предузећа и установа који су те карте плаћали 
позоришту, а делили их бесплатно својим члановима – 
радницима дотичних предузећа. Иако је таква пракса трајала 
деценијама, то није у великој мери повећало истински интерес за 
позориште. Свако ко је био на тим представама за раднике 
предузећа и установа могао је да се увери да су читави редови 
седишта остајали празни, иако су синдикати улазнице за та места 
платили позоришту. Дакле, било је много становника Пирота које 
ни бесплатне улазнице нису могле превише да заинтересују за 
позориште. Да би се некако приближило тој синдикалној 
публици, позориште јој се прилагођавало и избором комада који 
су постављани на сцену. Сваке сезоне се, углавном, понављао 
исти репертоарски манир. Прављена је, најчешће, само једна 
представа са озбиљнијим уметничким амбицијама и она је чувана 
за Позоришне сусрете „Јоаким Вујић“, фестивал српских 
професионалних провинцијских позоришта. Преостала два-три 
комада припремана у сезони бирана су тако да некако задовоље 
укусе и поменуте „синдикалне“ публике, при чему се није 
презало ни од отвореног кокетирања са неукусом. Почетком 
двадесет првог века, број синдикалних представа брзо опада, јер 
су у тзв. транзицији пропале многе пиротске фирме. Ипак, у 
времену када је синдикална позоришна ера била у свом опадању, 
десило се да један драмски писац дође управо из синдикалне 
средине, и то руководеће. 

Јован Мијалковић, рођен 1961, електротехничар пиротске 
фабрике „Тигар“, јавности се најпре представио као хумориста, а 
онда и као председник синдиката „Тигар тајерса“. Године 2009. 
пиротско позориште је поставило на сцену Мијалковићев комад 
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Коме дадомо Ковиљку, писан на дијалекту. Радња ове комедије се 
одвија у Расници, селу измишљеног пиротског шаљивог лика 
Мијалка Расничког. Мијалков унук се забавља с ћерком локалног 
свештеника, али поп и попадија имају намеру да своју ћерку 
удаду за сина свештеника из суседне парохије. Мијалко и његова 
дружина организују ујдурму да растуре ову намеру и у томе 
успевају, те се млади узимају. Комад обилује шалама са еротским 
призвуком, а са нарочитом слашћу се збијају досетке везане за 
брачно неверство, па у почетку може да се учини да комад можда 
преиспитује саму институцију брака. Међутим, развој и крај 
комада показују управо супротно. Читава ујдурма се организује 
да би се брак између Мијалковог унука и попове ћерке склопио 
по традиционалним правилима, уз благослов родитеља и 
свештеника. Удовица Ковиљка, којој замерају да својим 
понашањем растура бракове у селу, у ствари је такође баш брака 
жељна. Управо она осмишљава поменуту ујдурму, али тако да се 
и сама овајди тиме што ће се и она удати. Институција брака је, 
дакле, светиња, а шврљање са стране нормална  и безазлена 
пратећа појава, сугерише комад.  

Пиротско позориште је 2013. године поставило на сцену 
Мијалковићеву комедију  У ноћи пуног месеца, чија је радња 
смештена у Пирот шездесетих година двадесетог века. 
Загребачки фудбалер долази на пробу у пиротски фудбалски клуб 
„Раднички“, остављајући трудну девојку, која са својим оцем 
трага за њим и проналази га у Пироту. Локални полицајац 
Миленко закључује да су ови Загрепчани вероватно некакви 
шпијуни и заједно са хотелским конобаром и берберином 
покушава да их „разоткрије“ јер процењује да би успех једне 
такве акције могао да донесе напредовање у служби за сву 
тројицу. На крају се вештачки створена забуна завршава тако што 
сви јуре поменутог фудбалера. Мијалковић се угледао на 
Нушићево Сумњиво лице, али за ралику од Нушића, који у 
предговору тог свог комада наводи да је то „гогољијада“, јасно 
стављајући до знања да му идеја није потпуно оригинална, већ да 
му је узор Ревизор Николаја Гогоља, Мијалковић не спомиње ни 
Гогоља ни Нушића, а још мање их досеже. У тежњи ка некаквој 
аутентичности, писац не користи само пиротски говор, већ 
помиње и велики број имена људи који су шездесетих година 
заиста живели у Пироту, а неки се појављују и као ликови 
комада. С друге стране, Мијалковић кривотвори ту исту 
аутентичност којој наводно тежи тиме што представља 
милиционера Миленка као некакву власт од кога се други ликови 
комада плаше. И Пирот је, баш као и свака друга средина у 
одређеном историјском периоду, имао неке своје локалне центре 
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политичке моћи, али то сигурно није био улични полицајац 
позорник. У сваком случају, милиционер Миленко тешко може да 
буде пандан среском капетану Јеротију из Сумњивог лица, што је 
била очигледна драматуршка замисао писца Мијалковића.   

Од тридесет седам драмских дела које смо анализирали у 
овом раду, двадесет два су везана за Пирот и његову околину, а 
радња већине њих је смештена у традиционалну, патријархалну 
средину или барем у средину где су остаци традиционализма 
доста јаки. Ниједно од тих дела нема озбиљнији отклон према 
традиционализму, већ се, углавном, према патријархалној 
цивилизацији односи са носталгијом која се понекад граничи са 
кичем. Са друге стране, ни опредељење мањине аутора да пишу 
драме које нису везане за Пирот и традиционалну културу, није 
аутоматски довело до великих уметничких дела. Генерално би 
могло да се каже да пиротски аутори до сада нису написали 
ниједно драмско дело веће уметничке вредности. 

Пиротски драмски писци су своја дела често писали на 
дијалекту. Изворни пиротски говор је прилично удаљен од 
садашњег стандардног српског језика и као такав тешко 
разумљив онима који га не познају, што су се Пироћанци уверили 
много пута у свакодневној комуникацији. Исто се неминовно 
дешава и са драмама. Заговорниици писања на дијалекту као свој 
аргумент воле да потежу успех Коштане и њој сличних комада. 
Међутим, они који спомињу Коштану изгледа да је нису 
пажљиво читали – Бора Станковић је реплике само једног лика те 
драме, Миткета, написао на врањанском. Сви остали ликови, 
укључујући и неписмене врањанске пандуре, слуге и Цигане, 
говоре чистим књижевним језиком. Сваки писац, па и онај 
најскромнији, барем једном у животу је размишљао о превођењу 
његових дела на неки страни језик. Када се то догоди, губи се 
разлика између стандардног и дијалекатског говора – читалац 
превода често и не зна да је неки текст изворно написан на 
некаквом дијалекту. Тај читалац у том делу ће тражити оно што, 
уопште узев, тражи сваки читалац у сваком делу – универзалне 
општељудске вредности и  значења. Долазимо, дакле, до тога да 
за квалитет неког књижевног дела језик којим је оно написано, 
иако свакако важан, није и најпресуднији критеријум, а када није 
пресудан језик, још мање је пресудан дијалекат. Произилази да 
некакав локал-патриотизам неких писаца и њихово истицање 
значаја писања на дијалекту може да значи и жељу да маскирају 
недостатак свог талента да успешно прикажу горе поменуте 
општељудске вредности.  

Посебно треба истаћи да су скоро све досадашње комедије 
пиротских аутора написане на дијалекту. Овде може оправдано 
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да се наслути да то није само због жеље за досезањем некакве 
аутентичности, већ и због тога што су неки аутори проценили да 
је дијалекатски говор сам по себи смешан једном делу публике. 
Ова констатација захтева опширније образложење. Пиротски 
говор се озбиљније повлачи пред стандардним српским језиком 
тек од шездесетих година двадесетог века, без обзира што је 
настава у школама на стандардном српском језику уведена одмах 
по ослобођењу од турске власти 1878. Школски систем је врло 
скромно утицао на промену свакодневног говора локалног 
становништва. Чак и они Пироћанци који су имали дуже 
школовање, званични говор су користили само у службеној 
комуникацији; свакодневни говор им је био скоро искључиво 
пиротски. Шездесетих година двадесетог века долази до 
револуционарне промене. У скоро сваки дом се усељава још један 
„члан“ – телевизијски пријемник. У већини кућа, овај уређај је 
био скоро стално укључен, неуморно „причајући“ искључиво 
стандардним српским језиком. У таквој ситуацији, и они мање 
образовани Пироћанци нехотице су почели да све више усвајају 
стандардни српски језик, а занемарују, па и заборављају многе 
елементе локалног говора. Временом је тај тренд дошао дотле да 
су многи родитељи стриктно водили рачуна да деца одмалена 
говоре што „правилније“. Код значајног дела пиротског 
становништва, које би се могло назвати и скоројевићским, 
пиротски говор је постао знак „заосталости“ и друштвене 
инфериорности, који заслужује подсмех. Аутори 
„хумористичких“ комада на пиротском, чак и ако им то није био 
свесни циљ, пружили су прилику присутним скоројевићима у 
публици да се смеју, тачније подсмехују ликовима њихових 
комада зато што причају пиротски.   

Појава драмске књижевности у Пироту везана је, пре свега, 
за континуирано постојање пиротског Народног позоришта после 
Другог светског рата. Текстови пиротских писаца писани су, 
најчешће, наменски, управо за извођење у овом позоришту, а у 
новије време и за позориште у суседном Димитровграду. 
Пиротски драматичари, у већини случајева, вероватно се не би ни 
одважили да своје драмске текстове понуде другим позориштима, 
јер су и сами наслућивали да вредност тих дела није велика. 
Изван локалног културног миљеа, ове драме скоро да и нису 
постављане на сцену, изузеци од тога само потврђују правило. 
Локална позоришта су постављала на репертоар и слабе комаде 
пиротских писаца са најчешћим образложењем да имају обавезу 
да афирмишу локалне ауторе. Међутим, углавном није било јасно 
шта та „обавеза“ конкретније значи, те како је могуће да брига 
што ће се неки локални писац секирати јер му је комад одбијен 
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може да буде важнија од принципијелне и суштинске бриге за 
квалитетан позоришни репертоар.  

Драме локалних аутора су до реализације у позоришту 
долазиле захваљујући личним везама аутора са управом 
позоришта. Поред овог начина, који ће увек постојати, до нових 
текстова се долази и путем конкурса за драмско дело који, у 
извесној мери, сигурно заинтригирају и подстакну оне који 
сматрају да могу да напишу драмски текст. У времену када се 
пише овај рад, у пиротском позоришту постоји стално отворен 
конкурс, али пре свега за драме на дијалекту. Не би требало да 
постоје озбиљније препреке да се то прошири и на дела на 
књижевном језику и да сам конкурс добије чвршћу форму.  

Није безначајно ни разматрање проблематике објављивања 
локалних драмских дела. Од тридесет седам дела анализираних у 
овом раду, објављено је седамнаест, што можда и није лош однос, 
али при томе треба имати у виду да сигурно има већ написаних 
драма које још нису и можда никада неће бити представљене 
јавности. Поменута институција конкурса за драмско дело могла 
би да помогне и њиховом лакшем објављивању, уколико би 
конкурс био крунисан штампањем награђених и похваљених 
радова. На тај начин би сви драмски аутори, па и они 
неафирмисани, били у могућности да лакше пореде своја дела са 
делима других аутора и лакше се одважују да са својим драмама, 
можда већ написаним, излазе у јавност. 

На почетку рада смо већ рекли да је специфичност 
досадашње критике драмских дела пиротских писаца била њена 
спорадичност и помешаност са позоришном критиком.  Приступ 
те позоришно-књижевне  критике често се сводио на истицање 
онога што се колико-толико могло похвалити и прећуткивање 
слабости. Уопште узев, озбиљнија књижевна критика, не само 
критика драмске литературе, већ и прозе и поезије, у Пироту 
скоро да и не постоји. Када би неки неупућени посматрач са 
стране прочитао дело неког пиротског писца скромних домета, а 
затим отишао на промоцију тог истог дела, у први мах би могао 
да помисли да је промашио просторију, јер су присутни на 
промоцији, најчешће, само хвалили дотично дело и то, неретко, 
преко сваке мере. 

Циљ овог рада је био да се што реалније процени 
досадашња продукција драмских дела пиротских аутора и тиме 
да здрав подстицај стварању нових и квалитетнијих. Свакако да о 
појединим делима и ауторима могу да се напишу посебне студије 
и аутор би био задовољан ако би овај рад подстакао такву 
активност.   
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Сажетак: Рад се бави сагледавањем неких од последица Великог 
рата из угла који иде од колективног и личног доживљаја ратних 
дешавања, колапса патријархалног друштва, материјалних и 
људских губитака па до политичких, привредних и културних 
дешавања која су проистекла из ратног сукоба. Прича прати 
дешавања у рату како на глобалном нивоу тако и на строго 
локалном, какав је пиротски крај, како би се нашли што 
сликовитији примери појава и процеса који су за саму тему 
важни. На основу литературе, ратне штампе и мемоарских 
успомена текст даје слику последица рата из визуре 
становништва пиротског краја. Како до сада на ову тему није 
било историографских истраживањa, рад се може посматрати 
као прилог историји пиротског краја у времену током и 
непосредно по завршетку Великог рата. 
 
Abstract: This study presents and interprets some of the consequences 
of the Great War seen from both collective and personal point of view 
and deals with the collapse of patriarchate society, material and 
human resources loss, political, economy and culture happenings 
which originated from the war clashes. The story presents events 
which happened both on the global and local level in Pirot area in the 
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attempt to find more realistic examples of important processes that 
happened under the influence of the War. On the basis of literature, 
war newspapers and memoire reminiscences, the text gives the picture 
of the consequences of war from the point of view of the inhabitants of 
Pirot area. Since there has not been any history research made so far 
related to this topic, this study can be considered a contribution to the 
history of Pirot area in the period during and immediately after the 
Great War. 
 
Кључне речи: Велики рат, колапс патријархалног друштва, 
политичке, привредне, културне последице, Пирот  
Кey words: Great War, collapse of patriarchate society, political, 
economy, cultural consequences, Pirot 
 
 
КОЛЕКТИВНИ И ЛИЧНИ ДОЖИВЉАЈИ РАТА 

 
Казивање о последицама једног од највећих ратова у 

историји са дистанце која ове године навршава један век, захтева 
објективне и научно утемељене чињенице и отклон од 
дневнополитичких и савремених тумачења, али и опрез од 
аутентичних и превише субјективних оновремених 
сведочанстава. Добрим делом из тих разлога корисно је причу 
започети сагледавањем колективних и личних доживљаја рата 
који се рађао пред очима Европљана у току лета 1914. године. 
Ако знамо како су одређене структуре друштва или појединци 
гледали на карактер, ток и исход рата, биће лакше говорити о 
величини последица. Довољно је имати у виду да је за неке рат 
био освајачки, а за друге одбрамбени, па ће и то бити повод за 
другачије сагледавање онога што је рат посредно или непосредно 
проузроковао. Другим речима, ако сте у рат кренули са 
освајачким намерама, евентуални пораз би се по инерцији 
тумачио као катастрофална последица, и обрнуто. Уз све то на 
Велики рат нису сви актери гледали као на глобални рат, већ су 
га разумевали из свог локалног или регионалног угла, што је као 
последицу често имало доношење кратковидих и анахроних 
политичких одлука. Насупрот томе, колективни доживљај рата, 
пре свега од стране становника Западне Европе, у великој мери је 
кумовао и називу Велики рат, који је произашао из тога што је за 
његове актере имао велики значај, а не услед његове географске 
димензије (Strachan, 2010). 

Вест да је рат почео није перцепирана свуда и од стране 
свакога на исти начин. На започети рат су другачије гледали 
људи са ратним искуством и тек стасали младићи, стари и млади, 
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образовани и неписмени, грађани и сељаци, мушкарци и жене, 
богати и сиромашни, интелектуалне и политичке елите, људи на 
власти и без власти. Наравно, списак различитих посматрача 
ратног вихора се ту не завршава јер је нијансе у поимању рата 
могуће пратити и на много финијим нивоима од оних који су 
голим оком видљиви. Узмимо као пример интелектуалну елиту 
која је и на самом почетку и током рата била врло подељена по 
питању начина на који је доживљавала рат. Било је ту оних који 
су узели директно учешће у борбама, других који су се својим 
научним радом ставили у службу рата или су према њему били 
индиферентни, и оних који су се рату директно супротстављали 
(Drake & Kelly, 2009). Код нижих слојева друштва, радника и 
сељака, однос према рату је био далеко мање разуђен и најчешће 
је потпадао под општи колективни конформизам. Како год, 
чињеница да ратне боје нису сви гледали истим очима и из исте 
равни може значајно да утиче и на одабир оригиналне и 
објективне слике коју би данас понудили о Великом рату. Треба 
још имати на уму и то да су колективна гледишта ипак 
доминирала у односу на лична, што не треба узимати као доказ 
њихове исправности или оправданости, али су она као последицу 
имала својеврсно хипнотисање јавности. Ако се пак мало дубље 
замислимо, долазимо до тога да су пропагирани колективни 
доживљаји рата заправо генерисани унутар малих политичких 
групација или појединаца што нас посредно доводи до изразито 
личних доживљаја рата. 

Једна од првих колективних импресија рата у тренутку када 
је почињао била је неоснована идеја да ће сукоб бити кратак и да 
ће се завршити у року од неколико месеци. Таква претпоставка је 
понајвише имала одјека у Западној Европи, независно од тога да 
ли је држава била чланица Антанте или Централних сила. У 
фабриковању кампање о кратком рату врло далеко се отишло у 
Великој Британији, где су се медији усудили да избацују 
предвиђање да ће рат бити готов до Божића (Hallifax, 2010). То је 
у великој мери утицало да мобилисани младићи са песмом одлазе 
на фронт верујући да ће се победоносно и брзо вратити својим 
кућама. Једини проблем је био у томе што је свака од зараћених 
страна као аргумент за брзи завршетак рата имала веру у 
сопствену надмоћ и победу, чему је доприносила слика о 
непријатељу који је готово увек приказиван као неспреман и 
неспособан за ратне окршаје. Реалност је наравно била другачија. 

У наведеном примеру колективни доживљај рата је, 
захваљујући медијској пропаганди, ефектно односио превагу у 
односу на лична размишљања сваког од војника. Страх и 
неизвесност били су потиснути барем до првих борбених линија 
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када је непосредно упознавање са ратом врло брзо усмеравало 
мисли од колективног на строго лични ниво. У тим тренуцима 
пред очима војника указивало се можда и најважније начело 
сваког рата - умрети или убити за отаџбину. За непосредног 
актера гоњеног нагоном преживљавања дилеме није било. За нас 
као посматраче из будућности и једно и друго значи смрт, али са 
различитим предзнаком, зависно од тога коју страну заступамо. 
Епилог готово свих ратова и њихових последица изнедрио је 
осећање да је умрети за отаџбину часна мисија вредна 
поштовања, а убити за отаџбину је нешто око чега се градио и 
гради непробојни зид ћутања. Судар са ратном реалношћу и 
непомичним фронтовима у Западној Европи врло брзо је 
распршио фикцију о скором повратку кући, па је почетни 
оптимизам и полет милиона мобилисаних убрзо заменио дубоки 
лични песимизам, а гледање у будућност засенила је претња 
непосредном смрћу. Интеракција колективног, врло 
оптимистичног гледања на рат и личних, крајње трауматичних 
доживљаја рата је као последицу убрзо родила општу 
неизвесност и промену односа људи према времену. На 
будућност се више није гледало у годинама или месецима, већ у 
недељама, данима или сатима (Аријес и Диби, 2004, стр. 175). 
Живот је могао да се угаси у сваком тренутку. 

Отворена неизвесност и експресно нестајање људских 
живота у непосредној близини војника, дисквалификовали су 
било какво размишљање, сем оног нагонског, усмереног ка 
одржању у животу. За свега неколико дана или недеља човек је из 
топлог породичног дома завршавао у хладном рову окружен 
страхом и страдањем. Својеврстан апсурд је био у томе што је 
колективну патриотску и еуфоричну атмосферу у колонама 
мобилисаних војника муњевито смењивао крајње интиман 
доживљај ратних страхота и брзине умирања. Конзумација 
ратних дешавања била је строго лична, са разарајућим дејством 
на психофизички интегритет војника и њихову послератну 
социјализацију. 

Медијска или боље речено јавна слика о рату који надолази 
и у случају Србије није била битно другачија од оне европске. 
Иако је Србија након атентата у Сарајеву доведена пред већ 
одшкринута врата нараслих аустро-угарских ратних амбиција, 
могућност реалног сукоба је у јавности одлагана све док није 
постала сама по себи очигледна. У добром делу штампаних 
гласила јавности се пласирала идеја да се рат може избећи 
изналажењем компромисних решења, а евентуални улазак у 
сукоб је био базиран на подршци Русије и њених савезника 
(Ултиматум Србији. Правда, бр. 189, 13. јули 1914, стр. 2). 
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Читањем написа у српској штампи стиче се утисак да поприличан 
део јавности није био адекватно припреман за могућност рата, 
али је исто тако велики део становништва подржавао атентат у 
Сарајеву не размишљајући много о тешко сагледивим 
последицама. Са друге стране, међу опозиционом политичком 
елитом на атентат се гледало као на пуцањ у Србију и гурање 
државе у чељусти десет пута већег непријатеља, уз изношење 
врло реалне перспективе дешавања (Резултати шовинистичке 
политике, Радничке новине, бр. 163, 14. јул 1914, стр. 1). На 
основу медијске слике уочи објаве рата Србији може се рећи да 
се до последњег тренутка ходало по танкој жици између 
неоснованих надања да ће рат бити избегнут и чврстих уверења 
да је напад већ решена ствар. Сличан след догађаја био је 
присутан и уочи велике офанзиве на Србију 1915. године када је 
могућност напада од стране Бугара минимализована, а удар 
немачких и аустроугарских снага, по писању тадашње штампе, 
требало је да епицентар европског ратишта пренесе на Балкан, 
што је за Србију требало да буде посебна част јер би учествовала 
у победоносном завршетку Великог рата (Велики дани, Новости, 
бр. 550, 16. октобар 1915, стр. 1). Зависно од штампе коју би 
листао, просечан становник Србије је градио став о рату, његовим 
узроцима и положају домовине у односу на игру великих сила. 

Брзина дешавања у току јула 1914. године значајно је 
утицала на промену скоро лежерног става према рату чији су се 
обриси на хоризонту политичких изјава све више оцртавали. За 
свега неколико дана колективно гледање на рат у Србији је 
добило своју искристалисану форму. Од различитих сценарија 
будућности известан је био само један, а то је рат са 
Аустроугарском. Требало је за врло кратко време подићи ратни 
морал код становништва уз доливање великих доза 
прекопотребног самопоуздања. Различите личне доживљаје 
предстојећег рата убрзо су патриотским семеном оплеменили 
промишњени, ефектни и добро упаковани текстови у штампи:  

На оружје, моји дични соколови! Ви ћете се борити са 
једним непријатељем који никада није имао ни ратне среће нити 
војничких победа... Као своје ратне другове са севера ћете имати 
силну браћу Русе, а уз Русију су стали њихови храбри савезници, 
а наши осведочени пријатељи Французи... (Наредба војсци 
регента Александра Карађорђевића, Политика, бр. 3777, 25. јул 
1914, стр. 1)  

Слика коју је српски војник требало да створи о 
предстојећем рату била је скоро у целости базирана на 
романтичарском и сировом патриотско-слободарском нивоу. 
Тешко се иза бомбастичних обраћања српским ратницима могла 
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назрети права величина непријатеља чији је број војника при 
потпуној мобилизацији могао бити већи од укупног броја 
становника тадашње Србије, а да не говоримо о ратној техници и 
осталим ресурсима који су били неупоредиво јачи. Лични 
доживљај најпре саме мобилизације, а након тога и рата од 
стране поменутих старосних групација, био је веома различит јер 
је део војника имао доста добро ратно искуство покупљено у 
балканским ратовима, али је било и оних који су услед 
мобилизације први пут напуштали своје родно место и породицу. 
Једну потресну слику тако окупљене војске на железничкој 
станици у Пироту оставио нам је у својим списима Џон Рид: 

Ту су били и старци и млади дечаци, у свим варијантама 
импровизоване униформе, углавном са подераним опанцима на 
ногама. Видео сам и дечака коме није могло бити више од 
шеснаест година са мајком сељанком низ чије су лице текле сузе. 
Један невероватно стар човек без једне руке љубио је војника и 
док су сузе лиле низ његово лице, он је говорио: Не пуштајте 
Бугаре да прођу! Када се воз затворио, из пет пуних вагона чула 
се песма војника. Певали су. ( Рид, 1965, стр. 72) 

Разголићена осећања исконског страха била су присутна 
како код мобилисаних тако и код оних који су за њима остајали. 
Једни су се плашили извесности да им најдражи одлазе можда у 
смрт, а они други неизвесности којом је био обележен готово 
сваки секунд њиховог потоњег војничког живота. Није било лако 
ни онима који су остали немобилисани јер су били, обасути 
подозрењем, често вербално вређани па чак и физички нападани. 
У том смислу је интересантна епизода управо из Пирота која се 
завршила тучом двојице гимназијских професора, а почела је 
тиме што је у кафани један војник поклонио професору преслицу 
са натписом: Ти код куће седи као стара баба, ево ти преслица па 
преди, а ми идемо за слободу да гинемо ( Николић, 1982, стр. 
1085). Већ по томе се да закључити да је колективни патриотски 
однос према рату доминирао искључујући сваку могућност 
искакања из понуђеног модела. Из тога даље произилази и 
чињеница да је у национално хомогеним државама одзив на 
мобилизацију био скоро стопроцентан, без сувишних питања о 
оправданости сукоба или циљевима рата. Колективни ратни 
транс је учинио да за обичног војника, било да је он Немац, 
Србин или Бугарин, рат буде сасвим оправдан. 
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КОЛАПС ПАТРИЈАРХАЛНОГ ДРУШТВА И РАТНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА ЖЕНЕ 

 
Једна од великих последица Првог светског рата у скоро 

читавој Европи, а нарочито на Балкану, била је видљива кроз 
бројне симптоме колапса патријархалног друштва услед ратних 
удара на мушку популацију и ратом условљене убрзане 
еманципације жена. Ефекти тако бурних промена били су касније 
читљиви током читавог двадесетог века стварајући нове односе 
унутар породице па тиме и унутар друштва. Има истраживача 
који сматрају да је у току Првог светског рата мушкарац доживео 
највећу сексуалну катастрофу од постанка цивилизације 
(Hirschfeld, 1930). Добрим делом оваква тврдња има смисла ако 
се има у виду да је рат по први пут из руку мушкараца избио узде 
патријархалног друштва што је утицало на невероватно брзу 
трансформацију породице и прерасподелу функција у породичној 
хијерархији. У тако изазваном процесу највише је, али на великој 
муци, профитирала жена, која је из рата изашла много јача него 
што је икада до тада била. Нова слика жене која се јавља након 
рата до тада није била виђена у већини европских друштава. 
Осамостаљена и ојачана гибањима ратног времена, жена у 
свитање двадесетог века најављује потпуно нову друштвену 
представу у којој ће она играти једну од главних ако не и главну 
улогу. О томе сведоче и бројна женска удружења која су настала 
након рата чији су циљеви били борба за равноправност полова и 
добијање општег права гласа (Аритоновић, 2009). Ипак, мора се 
признати да је јачање женске самосталности било својствено пре 
свега урбаним и развијенијим срединама, док су на селу 
патријархални окови тај први еманципаторски удар доста добро 
издржали.  

У случају Србије, где је ратни вихор заувек однео или на 
дуже елиминисао лавовски део мушке популације у времену од 
1912. до 1918. године,  породица је опстала управо захваљујући 
жени. Српско друштво у току Великог рата може се назвати и 
женским друштвом (Ристовић, 2007, стр. 771). О томе колико се 
однос мушко - женско тих година заправо мењао говори и 
податак да су жене по попису из 1910. године биле у мањини (на 
1000 мушкараца било је 937 жена), док их је десет година касније 
на 1000 мушкараца било 1085 (Миленковић, 1998). Упаничена 
због своје нове улоге, изненада остављена у кући са децом и 
гомилом проблема, жена у току ратова преузима одржавање 
домаћинства у своје руке. На тако несвакидашњи и надасве нов 
положај жене није се гледало једнако и увек позитивно. Многи су 
на њу гледали са жаљењем, али је било и оних који су се туђом 
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муком наслађивали или чак помагали да се напукла породица 
комплетно уруши. Жена у рату је била под будним оком комшија 
и рођака који су врло педантно вребали све њене активности како 
би их првом приликом пренели њеном супругу, оцу или брату. 
Иако на први поглед препуштена сама себи, жена на Балкану је и 
даље морала бити у сенци мушке фигуре. То је био једини 
друштвено прихватљив модел. Глава породице на женском телу 
се никако није уклапала у вековима стар патријархални концепт. 
Нема сумње да је све то акомулирало велики притисак на жену 
као носиоца ратне породице. Добар део женске популације тако 
велику пресију није могао дуго да издржи, нарочито ако имамо у 
виду колико је рат трајао.  

Како је ратна епоха низала годину за годином, тако је ратна 
еманципација жена губила на интензитету. Зарад егзистенције 
породице, пре свега деце, део осамљених и угрожених жена се 
одлучивао на такозване дивље бракове који су обезглављеним 
породицама враћали мушки ауторитет, а део је улазио у бракове 
са много млађим мушкарцима или боље речено дечацима како би 
се обезбедила легална породична форма и тиме затворила уста 
критичној варошкој маси негативно расположеној према 
усамљеној жени. Реалност је била и то да је самостално иступање 
жене у току рата имало за последицу драстично повећање броја 
разведених бракова (Повећан број разведених бракова, Жена, 1. 
фебруар 1918, стр. 52). У односу на време пре рата број развода 
се повећао четири пута. Главни разлог за тако драстично увећање 
развода био је у томе што су мушкарци на фронтовима добијали 
различите гласине о понашању својих супруга па су многи после 
повратка кућама физички злостављали жене или су се 
једноставно разводили. Упркос свему, многе од српских жена су 
истрајале у жељи да сачувају своју породицу и да сачекају 
повратак супруга из рата. Нажалост, велики део њих се у току 
или по завршетку рата морао суочити са психофизички 
разореним брачним партнерима који су се из рата враћали, али 
нису били у стању да се врате у нормалне породичне токове. То је 
на већ претоварену женску фигуру био само додатни терет, који 
је најчешће сламао њену психу водећи је ка конзумирању 
алкохола, дувана па чак и до самоубиства.  

Ипак, стиче се утисак да је на крају из рушевина 
патријархалне породице изронила другачија жена, чија је 
женственост услед ратне еманципације мутирала у неприродну 
мушкост, на шта се ондашњи свет тешком муком прилагођавао. 
Нема сумње да је тако нов појавни облик жене код мушког света 
произвео страх од конкуренције. Са друге стране, после рата је 
широм Европе био све присутнији и страх од умирања нације, па 
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је жена убрзо враћена у оквире породичног дома јер се на њу 
почело гледати као на машину за рађање (Мазовер, 2011). Слично 
се може рећи и када је у питању положај жене у Србији јер је 
међуратна Југославија за европске прилике имала веома висок 
наталитет, који се кретао у распону од 35 до 42 промила, што 
довољно говори о томе која је била главна улога жене. Године 
које су наступиле након Великог рата јасно су показале да је 
дошло до драстичне измене старосне структуре становништва, 
што је дошло као последица дугогодишњег ратовања и страдања 
најспособнијих за виталну репродукцију. У крајевима Србије који 
су највише пострадали у току рата попис из 1921. године је 
показао да је деце узраста до девет година било свега 19%, а само 
десет година касније, 1931, деце тог узраста је било преко 29%, 
што најбоље показује промену старосне структуре и висок 
наталитет након завршетка рата (Исић, 2009). Пример пиротског 
краја такође може бити интересантан за анализу јер је након 
Великог рата наступио прави демографски бум на том подручју. 
Наиме, по попису из 1921. године укупан број становника 
пиротског округа био је 53. 688, 1931. године та бројка скаче на 
61. 257, а 1948. године цифра достиже 70.049 (Ћирић, 1989). У 
периоду од 27 година број становника је повећан за 16. 361, што 
је увећање за готово 30 процената. До тако великог пораста броја 
становника у пиротском крају дошло је услед историјски 
незабележеног високог природног прираштаја. Из тога јасно 
произилази улога жене као носиоца рађања, а након тога и 
породичног живота. 

Наравно, не сме се сметнути с ума да у конзервативним 
срединама, као што је био и пиротски крај, ратна еманципација 
жене није прерасла у трајну категорију. Вакуум изазван 
недостатком мушкости током рата његовим завршетком нестаје. 
Ипак је занимљиво уочити барем делић те породице ослобођене 
очевог ауторитета. Како наводи у својим сећањима Драгољуб 
Јовановић, смрт оца је изазвала помешана осећања туге и 
несвакидашњег олакшања које настаје после хроничне напетости: 

Мајка је дозволила да сада свако једе из свог тањира, а не 
више из заједничке зделе, да понекад пијемо воду за време јела, 
да не топимо јело залогајима хлеба, већ да користимо виљушку, 
све је постало другачије него за време његове владе (Јовановић, 
1973, стр. 16).  

Чини се да изнета Јовановићева слика породичне климе 
након нестанка јаке очинске фигуре најбоље приказује окошталу 
атмосферу патријархалне породице и напрслине кроз које је у 
функционисање породичних односа цурила демократичност. Те 
напрслине ипак нису биле довољно велике да би трајно нарушиле 
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вековне моделе, па је жена у пиротском крају након рата остала 
роб мушког ауторитета, без права гласа у кући и друштву. 
Најбољи пример за преживљавање квазипородичне моралности у 
Пироту и околини јесте сурови обичај гостинске обљубе који је 
био присутан скоро до половине двадесетог века (Петковић, 2008, 
стр. 17). То је само једна од ситуација која је жену заправо 
чинила неком врстом породичног роба деградирајући је до 
објекта над којим су се вршиле чак и криминалне радње зарад 
остваривања неких, најчешће материјалних, интереса. Треба још 
додати да је у пиротском крају господар удате жене заправо била 
свекрва, а не супруг, али је парадокс да су и једна и друга до 
средине двадесетог века стајале поред стола док су мушкарци 
били за столом. То најбоље говори о назадном положају жене 
који се у пиротском крају одржао упркос искрама еманципације у 
току Великог рата.  

 
 

НЕПОСРЕДНИ СУСРЕТ СА РАТОМ КРОЗ СЛИКУ 
СТРАДАЊА СТАНОВНИШТВА ПИРОТСКОГ КРАЈА 

 
Као највећи ратни сукоб до тада, Велики рат је однео преко 

десет милиона људских живота, а за четири године, колико је рат 
трајао, свакодневно је у просеку страдало преко 6. 000 људи. На 
примеру Србије те бројке имају још стравичније димензије ако се 
зна да је погинуло 1. 247. 435 људи, што је било око 28% од 
укупног броја становника тадашње државе. Ако на то додамо и 
страдања у току балканских ратова, тај проценат свакако расте, а 
чињеница да се на десетине па и стотине хиљада људи вратило из 
рата са тешким физичким и менталним инвалидитетом говори 
нам да свеукупне последице ратних дешавања не можемо 
тражити само у бројкама јер је практична ситуација на терену 
била много сложенија и далеко тежа од оне коју нам дочарава 
статистика. Ако свеукупну штету коју је Србија претрпела у рату 
ипак преведемо на ниво бројки, онда долазимо до цифре од 12,57 
милијарди златних марака, што је износ потраживања Краљевине 
СХС на име ратне репарације (Павлица, 1998). Оно што је у целој 
причи некако остало немерљиво јесте страдање цивилног 
становништва и то најчешће у оном посредном смислу у оквиру 
окупационих зона. Многоструко и готово свакодневно кршење 
ратних закона и правила од стране окупационих власти ломило се 
на плећима цивилног становништва које је пљачкано, силовано, 
интернирано и нажалост зверски убијано (Рајс, 1918). Размере 
таквог страдања и његових последица никада нису прецизно 
утврђене. 
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Што се тиче становништва пиротског краја, треба рећи да је 
за потребе ратова од 1912. до 1918. године мобилисано више 
десетина хиљада људи у оквиру Моравске дивизије и Трећег 
пешадијског пука (Лилић, 1989, стр. 79). Преко 90% мобилисаних 
Пироћанаца било је са села, што се у начелу поклапа и са 
структуром мобилисаних у остатку Србије. Наравно, корисно је 
имати у виду да је добар део тих војника већ био захваћен 
мобилизацијом уочи балканских ратова па су се неки само 
накратко вратили кућама. У току те велике ратне епопеје од 1912. 
до 1918. године своје животе за отаџбину дало је укупно 7. 610 
Пироћанаца (Панајотовић, 1982). Овај податак нас доводи до 
процента страдања мушког становништва у пиротском крају који 
се креће од 13 до 15%, а ако упоредимо бројке са резултатом 
пописа из 1910. године, долазимо до застрашујућег податка да је 
малтене свако друго или треће домаћинство у селима пиротског 
краја остало без једног мушког члана (види табелу бр. 1). Што се 
тиче страдања цивилног становништва пиротског краја у току 
рата, ту су бројке врло растегљиве и непоуздане. По писању 
неких истраживача у току окупације под разним изговорима за 
кривицу Бугари су ликвидирали око 600 Пироћанаца (Петровић, 
1996, стр. 112). Према наративним изворима насталим 
непосредно после рата налазимо податке да се број страдалих 
цивила у пиротском округу за време рата пење до цифре од 2. 300 
(Васиљевић, 1919, стр. 18). На крају долазимо до чињенице да 
прецизан попис цивилних жртава рата за пиротски крај никада 
није урађен. 

Непосредни сусрет становништва Пирота и околине са 
ратним збивањима почео је да се дешава знатно касније у односу 
на делове северозападне Србије, и постаје видљив тек од 
септембра 1915. године када су трупе у Пироту стављене у 
високу приправност, што је пратила и евакуација благајне и свих 
важних варошких установа. Тада је први пут од почетка рата 
становништву претила директна непријатељска опасност па се 
почела осећати и све присутнија паника и страх од напада Бугара. 
Редослед догађаја у току септембра 1915. године је учинио да 
мирис рата постане толико јак да је допирао и до горштака у 
старопланинским селима. Наравно, и пре тога су Пироћанци 
имали сазнање да рат увелико траје, осећали су несташицу 
намирница, били сведоци допремања рањеника у пиротску војну 
болницу, слушали гласине о дешавањима на фронту, али су рат 
доживљавали као удаљену и не тако очигледну појаву, а читајући 
штампу, стицали су уверење да Бугарска неће напасти Србију 
(Изјава Радославова, Гласник, бр. 215, септембар 1915, стр. 2). 

 



164                                                   Давор Лазаревић 

Табела 1  Упоредни подаци о страдању мушког становништва у 
пиротском крају у току ратова 1912-1918. године (Поповић, 2010. и 

Здравковић, 1924) 
Table 1  Comparative data on the perishing of male inhabitants in Pirot area 
during the wars from 1912. to 1918. (Popovic, 2010. and Zdravkovic, 1924.) 

 
Назив места Број мушкараца по 

попису из 1910. 
Број домаћинстава  
по попису из 1910. 

Број погинулих од 
1912. до 1918. год. 

Пирот 5288                             2121 389 
Базовик 422  117 60 
Орља 258   65 30 
Брлог  309  80 28 
Јеловица  199  50 24 
Завој  557  150 63 
Гостуша  608  140 69 
Мала Лукања 73  19 13 
Покровеник  249  61 30 
Бела  104  20 17 
Велика Лукања 381  80 35 
Паклештица  367  90 41 
Росомач  346  85 33 
Височка Ржана 315  82 30 
Велики Суводол 477  110 55 
Мали Суводол 354  70 45 
Гњилан 517  127 76 
Добри До 635  162 73 
Копривштица  183  46 14 
Нишор  321  83 30 
Дојкинци  531  126 33 
Крупац  1142  320 105 
Велико Село 293  88 41 
Осмаково  515  145 70 
Држина  446  120 54 
Рсовци  665  168 84 
Рудиње  546  142 63 
Суково  677  220 76 
Станичење  603  177 63 
Топли До 482  110 65 
Засковци  274  68 53 
Темска 
Чиниглавци           

852 
478 

 342 
 170 

70 
58 
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Најнепосреднији сусрет са последицама рата већ почетком 
1915. године имале су породице мобилисаних Пироћанаца од 
којих су многи због рањавања долазили кућама, али је, нажалост, 
било и оних који су изгубили животе. Међу десетинама ратних 
инвалида који су се у то време враћали у Пирот, највећи део је 
био са изгубљеним екстремитетима. Остао је забележен случај 
редова Живана Миленковића, који је изгубио обе ноге, чиме је 
био потпуно онеспособљен за живот и рад, а једину помоћ му је 
послао Црвени крст у износу од 60 динара, што је било довољно 
да се преживи неких месец дана (Николић, 1982, 1085). Иначе, 
права војних инвалида су регулисана тек 1918. године када је 
држава донела посебан закон који је препознавао две категорије 
ратних инвалида потпуне и полуинвалиде. Под потпуним 
инвалидима су подразумевана лица која су изгубила руку или 
ногу, оба ока или су имала трајна душевна оштећења. Таква лица 
су добијала доживотно издржавање од државе, а после њихове 
смрти новчану помоћ је могла да наследи њихова породица 
(Закон о потпори војних инвалида и њихових породица, 1918, 
Министарство војно, Београд).         

Крајем октобра 1915. године, када је уследило повлачење 
српске војске из Пирота, почео је директан сусрет становништва 
пиротског краја са ратним дешавањима. Долазак Бугара у Пирот 
као и у остале крајеве југоисточне Србије био је већ од првих 
дана праћен интензивним процесом бугаризације, што је 
подразумевало жесток удар пре свега на српску интелигенцију. 
Међу истакнутим Пироћанцима први на мети су били учитељи и 
свештеници. Једна од најстрашнијих епизода страдања српских 
свештеника у пиротском крају десила се већ почетком новембра 
1915. године када су Бугари у близини Беле Паланке убили, а 
потом и спалили 21 свештеника. Међу њима је био и пиротски 
свештеник Милија Јончић, који је пуким случајем страдање 
преживео, после чега се до краја рата скривао у својој кући где је 
испод патоса ископао скривницу. Иза себе је оставио сећање на 
овај стравичан догађај: 

На месту Јанкова Падина војници се постројише иза нас и 
почеше да нам пуцају у леђа. Настаде страховито јаукање и 
самртни крици несрећника. Ја почех бежати уз брдо, поред мене 
беше један официр, а испред мене свештеник Тихомир... Сакрио 
сам се иза једног жбуна и ту сам сачекао зору. Око шест изјутра 
видех војнике како гасом поливају тела и пале (Здравковић, 1924, 
стр. 29).    

Уз хапшења и убијања истакнутих Пироћанаца, период 
бугарске окупације имао је још једну димензију, а то је покушај 
уништавања српског националног идентитета кроз спаљивање 



166                                                   Давор Лазаревић 

књига и увођење наставе на бугарском језику. Како су 
савременици касније сведочили, за спаљивање српских књига у 
Пироту су формиране две комисије, једна у Тијабари, друга у 
Пазару. Мета Бугара су биле све књиге написане на српском 
језику, па је у ту сврху извршен претрес целе вароши, при чему је 
добошар јавно обавештавао грађанство да ће бити строго 
кажњени сви код којих се пронађе било каква српска књига. Све 
сакупљене књиге су потрпане на три гомиле, две у Пазару и једна 
у Тијабари, и на тим местима су уз присуство жандарма спаљене. 
Забележен је и податак да су пиротски ђаци основних школа 
притрчавали упаљеним гомилама и покушавали да извуку по коју 
књигу вешто избегавајући ударце кундацима (Јовановић, С. 1918. 
Спаљивање српских књига у Пироту, Пиротски гласник, бр. 3, 
стр. 2-3). Бугари се својих намера ни јавно нису стидели нити 
одрицали, па је тако бугарски министар просвете Пешев са 
великим задовољством изјављивао да су све старине из српских 
манастира као и све вредне књиге из српских библиотека у 
Пироту, Нишу, Зајечару, Призрену и Скопљу успешно пребачене 
у Софију (Бугарски хуманизам, Велика Србија, бр. 176, 3. октобар 
1916, стр. 1). 

Увођење наставе на бугарском језику и тортура бугарских 
учитеља у пиротском крају оставили су неизбрисив траг на 
тадашње ученике: 

Већ на једном од првих часова наша учитељица је почела 
прозивку са сугестивним питањем: Шта си по народности? Када 
је дошао ред на мене, рекао сам: Ја сам Србин. Дохватила ме је за 
рукав и избацила у ходник. Нама овде Срби нису потребни, 
викала је за мном док је затварала врата учионице (Вучковић, 
1975, стр. 148). 

Терет бугарске окупације најтеже је подносило 
становништво пиротских села где је дефицит радно способних 
мушкараца утицао да највећи део породица стигне до ивице 
глади. Пољопривредна делатност са ионако ниским приносима 
услед рата је доживела скоро потпуни застој, а и оно мало што се 
производило дошло је под удар новог пореског система 
бугарских окупационих власти. Најтеже стање било је у 
старопланинским селима, где су мали и нерентабилни поседи још 
пре рата условљавали одлазак мушкараца у тзв. печалбу или 
надничарење како би многочлане породице преживеле. Одлазак 
мушке радне снаге на фронт довео је старопланинску породицу 
скоро до уништења. Како је касније сведочио Радисав Станишић 
из села Велика Лукања, Бугари су у почетку узимали само део од 
свих производа као реквизицију, али су касније отимали све што 
им се допало, па се цела окупација свела на претраживање кућа и 
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поседа како би се од људи одузело готово све што произведу, чак 
је било забрањено излажење из села пре изласка односно након 
заласка сунца да се не би нешто од производа изнело (Петровић, 
1985, стр. 63). У низијским селима поред Пирота и у самој 
вароши лакше се могло доћи до хране и зараде, али је зато сусрет 
са бугарским властима био знатно непосреднији јер је у тим 
срединама окупациона власт била много присутнија што је 
доводило до хапшења, одузимања имовине, малтретирања па и до 
ликвидација. Слика Пирота је већ на самом почетку бугарске 
окупације, крајем 1915. године, указивала на изузетно тежак 
положај цивилног становништва, о чему нам доста говоре 
извештаји странаца који су бележили стање на терену: 

Виде се само бугарски војници, српске жене и деца, по неки 
старац, али нема одраслих мушкараца. На улици се пробија једна 
српска жена са дречаво жутом марамом водећи са собом децу. 
Жена вуче прозор, једно од деце пажљиво носи лампу, а друго 
води свињу на ужету... (Ово сећање је део извештаја који је о 
Србији 1915. године написала Швајцаркиња Клара Штурценегер, 
која се као добровољац Црвеног крста нашла у пиротском крају. 
Њен извештај  је објављен у Цириху 1918. године. Sturzenegger, 
C., 1918. Serbien an Jahresende 1915, Zurich.) 

Потресне сцене страдања цивила под окупацијом само су 
део ратних дешавања која су задесила Пироћанце. Још 
интензивнији сусрет са ратом погодио је мобилисане војнике који 
су, њих близу четири хиљаде, у саставу Трећег пешадијског пука 
прелазили преко Албаније (Панајотовић, 1982, стр. 108). У том 
страдању српске војске поред мушкараца било је и доста жена из 
Пирота, које су као болничарке радиле најпре у оквиру војне 
болнице у Пироту, а након почетка окупације су кренуле у 
повлачење преко Албаније. Једна од тих хероина била је и Јелена 
Лугоњић Филиповић, која је сва страдања преживела и након 
рата се вратила у родни град где је доживела дубоку старост 
(Петковић, 2008). За све који су учествовали у повлачењу извесно 
олакшање је уследило тек по доласку на Крф средином јануара 
1916. године. Како су и да ли су уопште живи, нико од њима 
ближњих није знао. Тек после консолидације српске војске на 
Крфу и у Солуну била је могућа комуникација са породицама у 
домовини, најчешће преко штампе и писама. Занимљив је случај 
браће Поповић из села Стрелца који су, немајући другог начина, 
преко новина објавили да су живи и здрави, тек децембра 1916. 
године (Писма за домовину, Велика Србија, бр. 260, 28. децембар 
1916, стр. 3). Многи нису ни успели да се јаве породицама па је 
неизвесност о томе да ли су у животу трајала до краја рата када је 
уследила демобилизација. Нажалост, велики број Пироћанца је 
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своје кости оставио на бојиштима још у току 1914. године, али и 
за време самог повлачења. Они који су све то преживели касније 
су се са великом тугом сећали својих погинулих другова: 

Мој комшија и најбољи друг, Петар Христић, јуначком 
смрћу је погинуо у окршају на Мачковом камену. Уочи погибије, 
претходне вечери, изнео је свој нотес и дуго гледао свог сина Ацу 
како јаше на дрвеном коњу... Мислио је на могућу погибију. Када 
сам чуо да је страдао, плакао сам као мало дете. Аустријанци су 
му ископали очи и одсекли прст на десној руци, на којој је било 
угравирано име његове супруге Јелисавете. (Лилић, 1998, стр. 82)  
 
 
ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАТА 
У ПИРОТСКОМ КРАЈУ 

 
Уз велике директне последице по становништво пиротског 

краја, Први светски рат је за собом оставио дубоког трага у 
готово свим сегментима послератног живота. Из данашњег угла 
посматрања веома су видљиве промене политичке климе у 
Пироту и околини непосредно по завршеном рату. У том смислу 
Пирот свакако није изузетак, али се по интензитету политичког 
заокрета свакако издваја у односу на друге крајеве Србије. Ако 
упоредимо најрелевантније параметре политичког деловања 
какви су свакако избори, доћи ћемо до две врло различите слике 
страначке популарности пре и после Великог рата. На свим 
изборима који су одржани од 1903. па до 1914. године у 
пиротском крају је победу односила било стара радикална било 
самостална радикална странка (Влајковић, 1988). На другој 
страни била је врло јака Социјалдемократска опција, која је почев 
од 1905. године међу Пироћанцима стекла своје изузетно јако 
упориште иако је та подршка пре свега долазила од стране 
пиротских занатлија јер праве радничке класе у Пироту тога доба 
суштински није било. У предвечерје самог рата на општинским 
изборима почетком 1914. године радикали су у Пироту однели 
убедљиву победу са 520 освојених гласова, иза њих су били 
самостални радикали са 319 гласова, а на треће место су дошли 
социјалдемократе са 241 гласом, док је либерална опција освојила 
110 гласова (Антић, 1975). Ситуација у селима је још више ишла 
у корист радикала јер је највећи број симпатизера 
социјалдемократа био у самој вароши. 

Само шест година касније, на изборима за уставотворну 
скупштину, новембра 1920. године, политичка арена у Пиротском 
округу изгледала је сасвим другачије. Наиме, на поменутим 
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изборима укупно је гласало 14. 700 становника округа, а 
резултати су били следећи: 

- Радикална странка 3. 202 гласа 
- Демократска странка 4. 894 гласа 
- Комунистичка партија 5. 670 гласова 
У самом Пироту, где је на биралишта изашло 1. 524 бирача, 

резултати су били следећи: 
- Радикална странка 363 гласа 
- Демократска странка 231 глас 
- Комунистичка партија  917 гласова (Историјски архив 

Пирот, Записник о резултатима гласања у Округу пиротском за 
1920. годину) 

Већ по овоме се јасно види више него убедљива победа 
комуниста како у целом округу тако још више у Пироту. Оно што 
такође привлачи пажњу јесте незадржив продор левичарских 
идеја у селима која су пре рата била заправо главно упориште 
радикала. Ратне године су учиниле да инфекција 
социјалистичким вирусом продре и до најудаљенијих 
старопланинских села, што је ишло паралелно са све већим 
разочарењем у владајућу политику радикала. Какав је био крајњи 
резултат тог процеса најбоље показује пример Велике Лукање, 
једног од већих старопланинских села, где је на изборима 1920. 
године однос снага изгледао овако: 

- Радикална странка 166 гласова 
- Демократска странка 95 гласова 
- Комунистичка партија 572 гласа (Петровић, 1985, стр. 66) 
Оваква констелација политичких снага након завршеног 

рата само је једним делом његова последица. Суштински идеје 
левице су прихватане са великим очекивањима међу 
Пироћанцима и у годинама пре рата јер је положај типичних 
варошана, унутар којих је највише било занатлија, био такав да су 
њихове породице биле на ивици егзистенције. Са радним 
временом од преко 15 сати дневно, са просечном дневницом од 
0,40 до 2 динара и у полусенци скромног радничког 
законодавства, пиротски занатлија тешко да је могао бити 
задовољан. У најгорем положају били су тзв. ајлучари, радници - 
слуге, који су унајмљивани на по годину дана радећи различите 
послове у кући, радионици и на имању свога газде, а плаћани су 
најчешће у натури (Васић, 1973, стр. 18). Ове угрожене слојеве 
варошког становништва ратно стање и окупација су дефинитивно 
упропастили па је њихово послератно левичарско опредељење 
вероватно било једини разуман модел друштва какво су 
прижељкивали. Са друге стране, међу сељаштвом у пиротском 
крају идеје левице пре рата нису биле развијене, али како је 
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највећи терет ратне епохе пао управо на сеоско становништво, по 
инерцији је дошло до великог незадовољства према владајућем 
режиму. Уз то је ишла сурова свакодневица везана за примитивну 
обраду ситног земљишног поседа са кога су приноси били 
недовољни за издржавање гломазних сеоских породица. Све то је 
допринело да становништво пиротских села са великим 
одушевљењем прихвати концепт праведнијег друштва који су 
нудили комунисти.  

У вези са темом овог рада може се изнети својеврстан 
закључак да је у првим годинама након рата и услед рата међу 
становништвом пиротског краја дошло до велике акумулације и 
прихватања социјалистичких идеја што се да оценити као сасвим 
природна тенденција рођена из крајње животних потреба за 
праведнијим друштвом. Међутим, забрана рада Комунистичке 
партије није омогућила политичку реализацију амбициозних 
планова, али је левичарски потенцијал у Пироту и околини 
преживео и касније нашао свој нови издувни вентил у лику и 
делу Драгољуба Јовановића.  

Упоредо са ширењем комунистичких идеја у пиротском 
крају, након рата се примећује и врло јако присуство нове 
идеологије југословенства, што је било у складу са тенденцијом 
државних власти, али и са жељом да се ова, за обичне људе 
прилично апстрактна, наднационална идеја, коју је рат 
дефинитивно афирмисао, спусти на реалан и прихватљив ниво. 
Циљна група југословенске кампање у пиротском крају пре свега 
је био малобројни слој варошке интелигенције преко кога је 
путем образовног система посредно вршен утицај на млађу 
популацију. На примеру ученика Учитељске школе у Пироту 
најбоље се може уочити поменута тенденција јер су у тој школи 
по неколико пута у току године организовани наградни темати 
који је требало да што више фаворизују југословенску идеју. 
(Неке од тема биле су: Учитељ у служби југословенске идеје, 
Соколство у идеји југословенства, Улога жене у стварању 
југословенске мисли, Значај илирског покрета за народно 
јединство, Феријални савез у изградњи нашег југословенског 
јединства и сл.) Колико је такав одабир тема утицао на ученике 
Учитељске школе, говори и податак да се већина њих приликом 
израде ових темата у шифри потписивала псеудонимима попут: 
Србин Хрватовић, Син југословенске мајке, Бискуп Штросмајер, 
Илир из Пирота, Југословен из Пирота, Ћерка југословенског 
оца, и слично (Живковић, 1972). Из овога произилази да су 
ефекти пропагирања југословенства имали одјеке које је тешко 
прецизно мерити, али је извесно да јавних отпора није било, што 
нас посредно наводи на размишљање да је у пиротском крају 
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одушевљење југословенском идејом било присутно на свим 
нивоима, а нарочито међу интелигенцијом. Још транспарентнији 
вид оберучког прихватања нове државе и одрицања од до тада 
строго националног или локалног размишљања била су имена 
пиротских кафана из међуратног периода: Македонија, Босна, 
Сарајево, Европа, Београд, Солун, Париз. И то нама данас, између 
осталог, показује да се становништво пиротског краја, иако 
географски на ободу нове државе, доста трудило да прати 
трендове како у политици тако и у осталим сферама јавног 
живота. Можда је на то утицао и својеврстан комплекс вечите 
скрајнутости од значајних дешавања па је стога било важно међу 
првима показати интересовање за актуелне теме и проблеме. 

Ако се са терена политике пребацимо на поље привреде, 
последице рата нису биле ништа мање важне, али суштински 
нису битно промениле њен карактер. Сам рат, а нарочито 
окупација довели су до парализе пиротске привреде. Ситна 
занатска производња, која је чинила окосницу предратне 
привредне делатности у самој вароши, ратом је била бачена на 
колена. Највеће штете претрпели су најразвијенији занати јер је 
продаја производа била под апсолутном контролом бугарских 
окупационих власти. Ако на нивоу примера посматрамо 
ћилимарство као свакако најразвијенији вид занатске производње 
у Пироту, можемо рећи да је рат том занату нанео двоструку 
штету. Наиме, уочи Великог рата квалитет ћилимарске 
производње у Пироту је био толики да је Ћилимарска задруга 
имала своја продајна места у 14 градова широм Србије, као и у 
Цариграду, Букурешту, Софији, Бечу, Женеви и Лондону (Козић 
и Ћирић, 1959). Током рата производња је скоро потпуно 
престала, као и продаја, што је довело до губитка клијентеле и 
тржишта. Након рата пред пиротско ћилимарство се испречио 
још један проблем, а то је овладавање великим тржиштем 
Краљевине СХС и трка са конкуренцијом (Петковић, 1996). То је 
довело до омасовљења производње, али и до видног опадања 
квалитета. Носећи се са изазовима новог времена, ћилимарство у 
Пироту је успело да се одржи уз велико проширење капацитета, 
што је упослило скоро половину женске популације у вароши, 
али је на дуге стазе губило трку услед пада квалитета, цене, 
јефтиније конкуренције са Истока и тенденције да се спора и 
скупа занатска производња ћилимова замени индустријском. 

Послератне околности и прилагођавање пиротског краја 
новој и већој држави пиротске занатлије су тешком муком 
преживљавале. Међуратно време се у том смислу може 
окарактерисати као епоха нестајања традиционалне занатске 
производње у Пироту и околини. Томе у прилог говори и 
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чињеница да је 1922/23. године у пиротској вароши и околним 
селима било регистровано укупно 535 мајстора грнчарије 
(Петковић, 1984). Непосредно пред Други светски рат та бројка 
се вишеструко смањила, а у другој половини двадесетог века број 
тих занатлија је могао да се броји на прстима обе руке. Сличну 
судбину имали су и ћурчијски, обућарски, терзијски, опанчарски, 
шнајдерски и десетине других заната. Одумирање ситне занатске 
производње већ првих година након рата почела је да убрзава 
тенденција отварања већих занатских погона па се тридесетих 
година отварају и прве фабрике, Зејтинара и фабрика Тигар. Две 
околности су значајно утицале да индустријализација започне 
свој развој у Пироту. Прва је била велико тржиште Краљевине, а 
друга, још присутнија, јесте огромна количина јефтине радне 
снаге. 

Ипак, када говоримо о привреди Пирота и околине, треба 
рећи да је привредни амбијент пиротског краја у годинама након 
Великог рата итекако зависио од структуре становништва јер је 
највећи његов део и даље живео на селу и бавио се 
пољопривредом. По попису из 1921. године 80,5% становника је 
живело на селу, по попису из 1930. тај проценат је износио 82,2, 
да би након пописа 1948. године удео сеоског становништва 
износио 83%. На основу ових података се јасно може видети да 
након Првог светског рата није дошло ни до каквог мигрирања 
становништва из села у варош, чак проценат сеоског 
становништва расте. Из тога се може извести закључак да је 
привреда пиротског краја и након рата остала типично 
оријентисана ка пољопривреди, што показују и подаци о извозу 
стоке и сточних производа за Грчку, Лајпциг, Америку, 
Палестину и државе у окружењу (Стојић, 1936, стр. 5). Живот на 
селу још увек је нудио бољу перспективу него живот у вароши.  

На крају приче о последицама Великог рата на пиротски 
крај требало би барем дотаћи сегмент културе, који је рат свакако 
омеђио, али није нарушио његове суштинске карактеристике. Ако 
бисмо из данашњег угла покушавали да оценимо културну 
свакодневицу у Пироту након 1918. године, одговор би се нашао 
негде између крста, полумесеца и давидове звезде. Са тог 
становишта важно је истаћи да је након Великог рата религијско 
културно наслеђе Пирота ушло у период заласка и тада је 
последњи пут пулсирало својим карактеристичним набојем. 
Поседујући вековну конфесионалну хетерогеност, Пирот је и у 
међуратном периоду могао да се похвали врло специфичном 
функционалношћу коју ни нарасли национализам у току ратова 
није могао спутати. Суживот већински православног 
становништва са малобројном јеврејском и још скромнијом 
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муслиманском заједницом био је на завидном нивоу, што се 
веома одражавало на квалитет и садржај културних вредности. 
На ту блиставу културну понуду Пирота тачка ће бити стављена 
нешто касније, избијањем Другог светског рата.  
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Сажетак: Овај рад има за циљ да у најкраћим цртама 
представи почетак и развој  школства у општини 
Димитровград, са нагласком на отварање гимназије у граду и 
недоумице у вези са почетком рада прогимназије и гимназије.  До 
сада је преовлађивало мишљење да је гимназијско школовање у 
Димитровграду отпочело 1891. године. Новинско-издавачка кућа 
„Братство“ из Ниша објавила је и књигу под називом „Сто 
години Царибродска –  Димитровградска гимназия 1891 - 1991“. 
Коришћењем архивске грађе из архива у Бугарској и Србији, 
података из Летописне књиге гимназије и из горе поменуте 
књиге показано је да је велика прослава „стогодишњице“ 
гимназије 1991. године била погрешна, да је у суштини то била 
прослава стогодишњице отварања трећег разреда прогимназије. 
 
Abstract: This study has an aim to give a short presentation of the 
beginnings and development of school system in the Municipality of 
Dimitrovgrad, with the emphasis on the opening of grammar school in 
this town and doubts about the founding of pro-grammar and 
grammar school. It has been believed so far that grammar school in 
Dimitrovgrad started with its work in 1891. Newspapers Publishing 
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Company “Bratstvo” from Nis has published a book under the title “A 
Hundred Years of Caribrod- Dimitrovgrad Grammar School 1891-
1991.” By using the archive materials from the archive in Bulgaria 
and Serbia and data from the Grammar School Chronicle, it was 
shown that the great “one- hundred –year celebration” of the 
Grammar School existence, which had been claimed to be in 1991, 
actually was wrong and that in fact, it was the celebration of a 
hundred years of opening the third grade of pro-grammar school. 
 
Кључне речи: школство, школе, прогимназија, гимназија, 
Цариброд,  Димитровград 
Key words: school system, schools, pro-grammar school, grammar 
school, Caribrod, Dimitrovgrad 
 
 

Пре ослобођења од Турака 1877. године, у Пиротском 
округу, у чијем саставу је и садашња димитровградска општина, 
било је више десетина школа, које су са мањим или већим 
прекидима радиле у неким насељима и манастирима. Радило се 
без неког глобалног и утврђеног плана, те је образовање ученика 
зависило од спремности учитеља и његове посвећености послу. 
(Војчић, 2003).  

После успостављања државне границе између Бугарске и 
Србије отворене су школе у Цариброду и у десетак села садашње 
димитровградске општине која су разграничењем Србије и 
Бугарске припала Бугарској (Борово, Власи, Доњи Криводол, 
Жељуша, Изатовци, Смиловци, Скрвеница, Славиња, Поганово и 
др.). У Димитровграду, који се тада звао Цариброд и који је до 
краја 1880. године био село, радила је школа још за време Турака 
1869. у хану Ц. Иванова (Николов, 1962, стр. 16;  2000, стр. 179; 
Николов, Еленков, Маринков, Арсенов и Коцев, 1991, стр.18).  
Након ослобођења у Цариброду је отворена једна, а касније и 
друга државна основна школа – првоначални училишта „Христо 
Ботев“ и „Васил Левски“.   

Због све веће потребе за учитељима и њиховог мањка у 
земљи, бугарска Народна скупштина донела је одлуку о 
реорганизацији школства, којом су дотадашње трогодишње 
основне школе постале четворогодишње, а државне 
четвороразредне  школе су постале учитељске семинарије за 
припрему учитеља основних школа. (Централен Държавен 
Архив, Софија, Ф 173, оп.1, а.е. 32, Писмо број 46 од 30. маја 
1880. године). Колики је био проблем недостатка учитеља, види 
се и по томе да су, поред семинарија, 1881. године организовани 
и курсеви за учитеље, на којима је учествовало 17 учитеља из 
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Цариброда. (Държавен вестник бр. 5 од 16.2.1882. г.) У броју 62 
од 22. јуна 1882. истих новина штампан је позив свим Бугарима 
који испуњавају услове да се до 20. јула те године пријаве за 
учитеље и доставе потребна документа.  

Семинарија из Белоградчика је у јесен 1880. године 
премештена у Цариброд, где је радила до школске 1883/84. 
године. ( Малка историйка на Царибродската Непълна Смесена 
гимназия. Нишава, бр. 1, 4 юли 1915, стр. 1)1 

Семинарија је била школа за једногодишњу припрему 
(едногодишен курс) учитеља основних школа, који су имали 
задатак да ученике науче на „сметане, четмо и писмо“ (рачунање, 
читање и писање). У Цариброду је у то време изграђен школски 
интернат за ученике, који је затворен школске 1885/86. године 
(Малка историйка на Царибродската Непълна Смесена гимназия. 
Нишава, бр. 1, 4 юли 1915, стр. 3; Централен Държавен Архив, 
Софија, Ф 284).  

 У Цариброду, који се убрзано развијао и увећавао после 
проласка пруге Ниш – Софија кроз град, отворена је и 
прогимназија, која је до школске 1890/1891. године имала само 
два разреда, први и други  (Рукопис биографије Георгија поп 
Николова, Централен Държавен Архив, Софија, Ф155; Летописна 
книга на Царибродското училище –  Сл.1). Упорним радом Донче 
Пауниног, тадашњег директора прогимназије,  школске 1890/91. 
у Цариброду је отворен и трећи разред прогимназије, али са само 
4 ученика. Тај четврти ученик је био пореклом из височког села 
Бољев Дол, али је био уписан у трећи разред прогимназије у 
граду Берковица, Бугарска. (Малка историйка на Царибродската 
Непълна Смесена гимназия. Нишава, бр. 1, 4 юли 1915, стр. 1; 
Летописна књига гимназије - „Дончо Паунин – открива III клас“) 
У Летописној књизи на следећој страни је записано да је школа 
од школске 1890/91. до 31. 8. 1914. године носила име 
„Трикласно народно училиште, касније прогимназија“. У 
извештају о кретању броја ученика и учитеља за шк. 1907/1908. 
годину стоји назив прогимназије „Царибродска смесена 
прогимназија“ (Бугарчева и Зидарева, 2005, стр. 84-86; Централен 
Държавен Архив Ф177, оп.1, а.е 238). Службени Държавен 
вестник у бр. 258 од 25.11.1895 г. на стр. 4. пише  о постављању 

                                                             
1 Нишава је излазила у Цариброду са прекидима од 1909. до 1915. 

године. Новине су укоричене у 4 књиге у којима се налазе примерци новина из 
следећих периода: од 1.9.1909. до 4.10.1910. г, од 9.10.1910. до 14.9.1911. г, од 
3.12.1911. до 2.12.1913. г. и од 4.5. до 5.9.1915. године. После прекида, када је 
поново изашла, новина је опет добила број 1, али се разликује по години 
издања – стоји год. 4, а у почетку – год. 1. Такође, у почетку је био „седмичен 
независим вестник“, а касније само  „седмичен вестник“. 
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учитеља  Бондарова и Кипрова у Царибродској прогимназији. У 
тексту стоји да су они постављени у „Царибродското трикласно 
мъшко училище“.   

Из приложеног се види да је Царибродска прогимназија у 
разним периодима после школске 1890/91. године у имену имала 
речи „народна“, „мушка“, „смесена“, „трикласна“, увек 
„прогимназија“ или „училище“, али никад гимназија. 

У свим до сада штампаним радовима о школству у 
царибродском – димитровградском крају помиње се школска 
1890/91. година као година отварања трећег разреда 
прогимназије, али аутор овог рада није пронашао ниједан податак 
о години отварања првог и другог разреда. Читајући рукопис 
биографије првог директора касније отворене гимназије у 
Цариброду Георги поп Николова, написане од његове кћерке, 
аутор овог рада је пронашао податак да је он први разред 
прогимназије завршио у Берковици 1888/89. године, а други „у 
новоотвореној разредној школи у Цариброду 1889/1890. године 
са одличним успехом. Пошто у то  време још увек нема трећег 
разреда, он опет одлази у Берковицу да продужи школовање. У то 
време, директор прогимназије Дончо Пaунин покушава да отвори 
трећи разред прогимназије, али се уписују само три ученика и 
иницијатива је угрожена“. (Рукопис биографије Георгија поп 
Николова, Централен Държавен Архив, София, Ф. 155). Тада је 
Дончо Пaунин написао писмо оцу Георгија поп Николова да 
врати сина из Берковице. Николов то и чини и тако је отворен 
трећи разред прогимназије у Цариброду школске 1890/1891. 
године. 

На основу овога, са готово стопостотном сигурношћу може 
се рећи да је други разред прогимназије отворен школске 1889/90. 
године. Знамо да је трећи разред отворен следеће, 1890/91. 
школске године, али није сасвим јасно када је отворен први 
разред прогимназије. Да ли је отворен заједно са другим разредом 
школске 1889/90.  или годину дана пре тога? Ако је 1888/89. 
године постојао први разред прогимназије у Цариброду, зашто је 
Георги поп Николов похађао први разред у Берковици? Аутор 
овог рада сматра да је највероватније школске 1889/1890. године 
отворена прогимназија у Цариброду са првим и другим разредом. 
У други разред у Цариброду су уписана деца која су први разред 
завршила у другим местима, као што је то урадио Георги поп 
Николов.   

После кратког Српско-бугарског рата 1885. године, 
друштвене прилике у царибродском крају су стабилизоване, број 
становника града се повећавао и школство се убрзано развијало. 
У бугарским службеним новинама Държавен вестник постоје 
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многе наредбе о постављању и премештању учитеља у селима 
царибродског среза и о помоћи сеоским школама ( Държавен 
вестник бр. 108 од 6.11.1886). Њихова годишња плата је 1895. 
год. била 420 лева (Държавен вестник бр.185 од 25.8.1895), а већ 
1899. године је повећана на 1620 лева (Училищен преглед, София, 
књига 1, 1896, страна 51).   

Године 1909. у Царибродском округу било је чак 78 школа 
са 4. 349 ученика. У тим школама су радила 64 учитеља и 51 
учитељица, али само у 18 села су постојале школске зграде 
(Сегашното положение на училищните здания в Царибродска 
околия. Нишава, бр. 2, 13. септември 1909, стр. 1). У 
прогимназији је 1911. године било 9 одељења са 294 ученика, али 
гимназија још није била отворена. У фебруарском издању 1896. 
године часописа Министарства просвете Бугарске Училищен 
преглед, дате су табеле средњих школа у Бугарској. Из табела се 
види да је школске 1895/1896. године у Бугарској радило 6 
педагошких школа, 7 девојачких и 9 мушких гимназија са укупно 
14. 174 ученика. Међу побројаним градовима у којима су 
постојале гимназије нема Цариброда, јер гимназије су постојале у 
Варни, Видину, Габрову, Пловдиву, Разграду, Русеу, Сливену и 
Софији. (Училищен преглед, София, февруари 1896. г., книга 2, 
стр. 280 – 283)  

На иницијативу виђенијих људи из Цариброда формирана је 
посебна, врло ауторитативна градска комисија, која је имала 
задатак да посети Министарство просвете у Софији и 
аргументовано затражи отварање првог разреда гимназије у 
Цариброду. Комисију су чинили највиши представници скоро 
свих структура града: директор прогимназије Георги поп 
Николов, свештеник Архангел П. Стаменов, учитељи Хр. 
Караџиев и Камен Колев, председник општине Константин 
Попов, председник школског одбора Ал. Врдловски и тадашњи 
народни посланик у Народној скупштини Бугарске Михаил 
Каралеев. Написано је више писама и молби пре и после посете 
царибродске делегације Софији. Захтева за отварање школа је 
било и од стране других градова Бугарске, што је довело до 
покретања поступка и доношења закона за отварање 
гимназијских разреда у Цариброду и другим градовима Бугарске. 
(Николов и сар., 1991, стр. 22)     

У бугарском службеном листу Държавен вестник штампан 
је Закон о отварању гимназијских разреда у неким градовима 
Бугарске чији је пуни назив „Закон за откриване на гимназиални 
класове при някои непълни гимназии и при някои пълни 
прогимназии, като и за развитието на едните и другите в пълни 
средни училища”.У члану 1 тог закона, под словом ж, штампана 



180                                                    Цветко Иванов 

је одлука о отварању првог гимназијског разреда код 
Царибродске мешовите прогимназије, а у члану 2 истог закона 
штампана је одлука према којој ће се новоотворене  школске 
установе финансирати у целости из буџета општина, које су 
тражиле њихово отварање. Закон је потписан од стране кнеза 
Фердинанда, министра правосуђа Ив. Попова и министра 
просвете П. Пешева. (Държавен вестник бр. 167 од 26.7.1914, 
Указ број 30). Школске 1914/1915. године у Цариброду је отворен 
први разред гимназије са 69 ученика (19 девојака и 50 момака). 
Гимназија је добила име „Царибродска Непълна Смесена 
Гимназия“, а директор гимназије је био Георги поп Николов из 
села Бољев Дол, који је имао искуства у том послу, јер је пре тога 
био директор гимназије у граду Трн, Бугарска. (До 1900. године 
Трн је био центар округа у чијем саставу је био и Цариброд.) 
Занимљиво је да је Г. поп Николов био онај четврти ученик, који 
је на интервенцију тадашњег директора двогодишње 
прогимназије у Цариброду Д. Пауниног прешао из Берковице у 
Цариброд и захваљујући томе, у граду је отворен трећи разред 
прогимназије са 4 ученика. 

 

 
 

Слика 1  Фотокопија дела странице летописне књиге која се односи на 
отварање трећег разреда прогимназије и првог разреда гимназије у 

Цариброду 
Figure 1  A copy of a part of the page of Chronicle which relates to the 

opening of the third grade of pro-grammar school and grammar school in 
Caribrod 
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У рукописном летопису школе (Летописна книга на 
Царибродското училище) пише: „До 1890/1891 године школа је 
била са два разреда. Од 1890/91 године до 31/VIII 1914 онa се 
звалa три разредна народна школа, а касније – прогимназија. Од 
1/IХ 1914/1915 школске године решењем Министарства Народне 
просвете број 15022 од 29/VII 1914 год. и Законом број 167 од 26/ 
VII штампаном у Службеном гласнику се отвара I гимназијски 
разред са два одељења – на општинском буџету – директор Геор. 
п Николов“. (Слика 1) 

Школске 1915/1916. године је отворен и други гимназијски 
разред. Гимназију је похађао  61 ученик у првом и 62 ученика у 
другом разреду. И у следеће две ратне године у Цариброду је 
радила гимназија са два разреда. У  школској 1916/1917. години 
први разред је похађало 52 ученика, а други – 39, распоређени у 
по једно одељење у сваком разреду, док је школске 1917/1918.  у 
првом  разреду било 62 ученика, а у другом – 34. (Николов и сар., 
1991, стр. 34). Занимљиво је да је број ученика у другом разреду 
много мањи од броја ученика који су били претходне године у 
првом разреду. На пример, број ученика другог разреда 
1917/1918. године је само 34, док су се у први разред претходне 
године уписала 52 ученика. Из тога можемо извести закључак да 
је велики број ученика понављао разред, био искључен или је 
напустио школовање због болести, материјаних или других 
разлога. 

У новоотвореној гимназији је радило 9 наставница и 5 
наставника (6 редовних и 8 на одређено време), али од 14 
наставника само њих четворо је имало потребно образовање, док 
је троје наставника имало само гимназијско образовање. ( Малка 
историйка на Царибродската Непълна Смесена гимназия. 
Нишава, бр. 1, 4 юли 1915, стр. 1) 

Поред већ поменутог директора, који је учествовао и у 
настави, у гимназији су радили: А. Христова, наставник бугарског 
језика, М. Михаилова – наставник историје, Ј. Јакимов и И. Тошев 
– наставници математике, Георги Машев, познати ликовни 
уметник пореклом из Пазарџика, предавао је цртање, Г. Маринова 
– лепо писање, Р. Драганова – ручни рад и Г. Маринова – музичко. 

Директор гимназије Георги поп Николов је у више бројева у 
тадашњем царибродском седмичнику Нишава у наставцима 
писао о школству у Цариброду. Поред већ помињаног чланка из 
првог броја овог листа од 4. јула 1915, „Малка историйка на 
Царибродската Непълна Смесена гимназия“, Николов пише и о 
интересу за образовање (Нуждата от един по-жив интерес към 
учебното дело. Нишава, бр. 2, 11 юли 1915. г, стр. 1), о школској 
згради (По въпроса за училищно сдание. Нишава, бр. 3, 18 юли 
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1915, стр. 1), а о успеху и владању ученика објављује чланак „За 
интереса и по отношение успеха и поведението на учениците“ у 
наставцима, у два узастопна броја (Нишава, бр. 4, 25 юли 1915, 
стр. 2. и бр. 5, 1 август 1915, стр. 2), где посебно истиче: 
„потребан је један већи интерес за развој школства.“ У броју 9 
Нишаве Николов је писао о дисциплини персонала, који завршава 
речима: „С откриването миналата година на први гимназиален 
клас следваше да се вземат мерки и за подобряване на училището 
по отношение ред, дисциплина на персонала и пр.“ (Нишава, бр. 
9, 29. август 1915, стр. 3) 

У новоотвореној гимназији, поред образовања, веома много 
се радило на васпитању ученика. Норме понашања ученика у 
школи и ван ње су биле веома строге, а дисциплина „гвоздена“.  
За било коју грешку ученици су строго кажњавани, чак су 
избацивани из гимназије. Ученици су кажњавани због пушења, 
неприличног понашања у школи и на улици, дрског обраћања 
учитељима, играња кола без дозволе разредног старешине, посета 
приредбама, а ученица другог разреда гимназије Перса Рангелова 
је искључена из гимназије, без права уписа у било коју гимназију 
у Бугарској због антибугарског понашања, омаловажавања 
Бугарске, непрекидног величања Србије и вођења српске 
пропаганде у бугарској школи. (Николов и сар., 1991, стр. 26 – 
30) 

Из свега напред написаног могу се извући следећи 
закључци: 

–  Други разред прогимназије у Цариброду отворен је 
школске 1889/90, а трећи – 1890/91. године. 

– Први разред прогимназије је највероватније отворен када 
и други. 

–  Гимназија у Цариброду је отворена школске 1914/15. 
године и 2014. године се навршава 100 година од њеног отварања. 

–  Прослава стогодишњице гимназије у Димитровграду 
1991. године у суштини је била прослава стогодишњице почетка 
рада трећег разреда прогимназије у тадашњем Цариброду.  
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Сажетак: Традиционална гастрономија представља саставни 
део културне баштине, историје, идентитет и стил живота 
становника једног града, регије или земље. Међу првим 
асоцијацијама које се људима јављају на помен југоисточне 
Србије је Пирот, град у ком су историјска дешавања и 
прожимања, свако на свој начин, оставила специфичан траг у 
свему па и у гастрономији. У широј српској гастрономској 
пракси аутохтона храна Пирота није посебно одређена, што ју 
је на тај начин учинило невидљивом и непознатом. Како је услед 
смене генерација све више присутно губљење аутентичних 
вредности пиротског краја у ширем смислу, а између осталог и у 
погледу традиционалних навика у припреми јела, пред надлежне 
институције, невладине и туристичке организације се поставља 
задатак прикупљања података о гастрономији региона, чиме би 
овакви подаци били од вишеструке користи локалним 
угоститељским објектима, туристичкој организацији, 
домаћинствима која пружају услуге припреме и услуживања 
хране и пића и свим осталим заинтересованим појединцима и 
групама које желе да пробају и понуде аутентичне прехрамбене 
и гастрономске производе. 
 

                                                             
 arsenije.todorovic@gmail.com 
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Abstract: Traditional gastronomy represents an integral part of the 
cultural heritage and history, identity and life style of the inhabitants 
of one town, region or country. Pirot is among the first associations 
that people have when south-eastern Serbia is mentioned being the 
town where historical events and happenings left their specific marks 
in all aspects of life which include gastronomy as well. In wider 
Serbian gastronomy practice, autochthonous food of Pirot was not 
specifically determined which therefore made it invisible and 
unknown. The change of generations is influencing the loss of 
authentic values of Pirot area in its broader sense and also in the 
sense of traditional habits in food and meals preparation which gives 
the task to the authorized institutions, non-governmental and tourist 
organizations to collect data about the gastronomy of the region 
which would be of varied use to the local restaurants, tourist 
organization, and households which render services of preparation 
and food and drinks serving and to all other individuals and groups 
that want to taste and offer authentic food and gastronomy products.  
 
Кључне речи: Гастрономија, Пирот, традиција, аутохтоност, 
стандардизација, тржишно позиционирање  
Кey words: Gastronomy, Pirot, tradition, autochthonous, 
standardization, market positioning 
 
 
УВОД 
 

Традиционална гастрономија представља саставни део 
културне баштине, историје, идентитет и стил живота становника 
једног града, регије или земље (Costa et al., 2010, pp. 73-81), 
једном речју – маркер културног идентитета (Chapman and 
Beagan, 2013, pp. 367-386).  

У широј српској гастрономској пракси, гастрономија 
Пирота није (барем не за сада) посебно појмовно одређена те је 
на тај начин невидљива. Неке од првих, а нажалост и јединих 
асоцијација на тему пиротске гастрономије су качкаваљ, 
старoпланинско јагње, ређе сир, а у новије време и „пеглана“ 
кобасица (Остојић и сар., 2011; Митић, 2013).  

Са друге стране, а нарочито у последње 4 године, због 
интензивирања рада Tуристичке организације Пирота, почело се 
са организовањем гастрономских фестивала, који у свом називу 
најчешће имају „традиционална јела”, „старопланинска јела”, док 
је заступљеност тих јела на самом фестивалу поражавајућа, што 
је случај и са њиховом аутохтоношћу. 

С тим у вези, проблем који се да наслутити, огледа се у 
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следећем: самом становништву, које је директно или 
индиректно укључено у туристичке активности пиротског 
краја, у данашњим условима је све мање познато шта је 
карактеристика гастрономије овог краја, о којим јелима и 
пићима се ради, па према томе је нејасно и какав треба да буде 
садржај поставке гастро-манифестација, и још значајније, 
каква треба да буде понуда етно-ресторана, сеоских 
домаћинстава и осталих објеката који имају жељу (а и обавезу) 
да понуде традиционална јела.  

Из овога следи претпоставка да је једино побољшањем 
слике гастро-производа пиротског краја у свести самог 
становништва могуће наставити даљи рад на побољшању 
позиције тих производа на локалном и регионалном туристичком 
тржишту.  

Међутим, ту постоји још једна препрека. О пиротској 
гастрономији не постоји конкретна публикација, књига или било 
који други писани материјал који би посведочио о њеној 
аутохтоности и развоју кроз историју. Oдређен материјал могуће 
је пронаћи у монографијама појединих села, што се може 
искористити као основа за даљи рад, али је и тај материјал 
потребно разматрати са резервом. 

Предлози за решење ових проблема, уз преглед 
потенцијалних представника локалне гастрономије и њених 
носилаца следе у наставку. 

 
 

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Литература која се на индиректан начин бави 

проблематиком гастрономије представља материјал у оквиру 
монографија одређених села (Брлог, Чиниглавци, Дојкинци, 
Пољска Ржана, Гостуша и Завој). Аутори Јовановић (1984), 
Костић (2004), Минчић (2002), Минић (1989), Петровић (1997) и 
Николић (2005, 2011) у њима дају попис карактеристичних јела 
уз врло оскудно наведене рецептуре за њихову припрему. 

С обзиром да предмет монографија није само гастрономија, 
не треба осуђивати такав приступ свему томе, још имајући у виду 
и чињеницу да су људи који су се писањем монографија бавили, 
заправо, људи различитих профила – од радника до доктора 
наука.  

Иако се у савременој гастрономској пракси прибегава 
разврставању јела према основним групама којима припадају, код 
аутора та подела је најчешће изведена на основу присуства масти 
и намирница животињског порекла у јелима, те се јела 



188                                                Арсеније Тодоровић 

разврставају на посна и мрсна, без обзира на то о којој се врсти 
јела ради (супе – чорбе, јела од теста, готова јела итд.). 

Од посних јела значајна су она која су се припремала од 
коприве, белог лука, зеља и штављака (врста зеља), ориза 
(пиринча) итд. Сок од  киселог купуса – расол упoтребљаван је за 
јела која су се припремала за време „једнонице“ (први дан поста); 
често се кувала чорба са празилуком, оризом и зрелим паприкама 
у комаду (Јовановић, 1984, стр. 93). Према Николићу (2011) 
једноставне, незапржаване чорбе често су се називале и клин 
чорбе (стр. 109).  

Од мрсних јела, према Јовановићу (1984), истичу се:  
– пуњена паприка са месом 
– кисео купус са свињским месом 
– разне запржене чорбе 
– јаније 
– ђувеч 
– подварак 
– ориз са месом 
– ћуфте 
– паприкаш 
– сарма од виновог листа или киселог купуса са млевеним 

месом 
– чомлек итд. (Јовановић, 1984, стр. 93).  
Међу јелима аутори наводе претрљан кромпир – скуван 

кромпир који је ољуштен, виљушком карактеристично изгњечен 
и помешан са на исти начин претрљаним празилуком, а затим 
посипан запршком од масноће и алеве паприке, као и пржено - 
јело које је припремано од лука и јаја; парадајза, паприка и јаја; 
парадајза и зелених паприка (Николић, 2011, стр. 110). 

Иста и слична јела препознали су и навели као 
карактеристична и остали аутори у својим делима, дајући притом 
више или мање детаљан опис истих. 

Са друге стране, градским гастрономским наслеђем на 
својеврстан начин бавио се Владимир М. Николић. У делу под 
називом Стари Пирот, Николић (1974) на свега две стране 
објашњава главне представнике пиротске гастрономије, наводећи 
притом и рецептуре за припрему одређених јела, њихове 
карактеристике, међутим, без конкретних мера и детаљних 
процеса припреме. С обзиром да је једини међу ауторима који су 
се шире или уже бавили изучавањем простора Пирота и околине, 
а који је у своја разматрања укључио и поље гастрономије, овом 
делу треба посветити дужну пажњу.  
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Овај аутор такође разврстава јела на посна и мрсна: 
1) Посна јела: 
– чорба од купусног расола, без зејтина, са пиринчем, црним 

или празилуком и зрелим црвеним паприкама 
– посан пасуљ, боб, грашак и сочиво 
– сарма од виновог лишћа „са туцаним белим луком одозго“ 
– риба – печена, пржена, „са пиринчем као ђувеч или на 

тепсију“, као подварак 
– пужеви и ракови – кувани 
– ђувеч са зејтином, пиринчем, зеленим луком и алевом 

паприком 
2) Мрсна јела 
– чорба од разног меса, са пиринчем (запржена – 

застројена), уз додатак јајета и сирћета 
– сарма од листа купуса са месом и пиринчем 
– мусака са дуго сеченим празилуком и ситно сецканим 

месом (свињско, овче, говеђе) 
– ћофте са пиринчем и месом – „на вуруни печено” 
– ћофте од ситно сецканог меса – „код куће, у тенџери 

готовљено” 
– пача – „од говеђих, овчих и свињских ногу и глава; добро 

се скувају, одвоји се месо од костију и уситни; у тенџеру се метне 
масло и пшенично брашно, упржи се, дода се киселог млека и 
опет се пржи, па се дода оно исецкано месо и када се све упржи, 
сипа се у санове; у другом суду упржи се алева паприка на маслу 
па се прелије оно у сановима; једе се истог дана; не може да 
остане за други дан“ 

– питије 
– ђувечи „од дебелог, ма каквог меса“ 
– капакма или каплама – од крупних парчади говеђег или 

овчег меса, додаје се алева паприка, бибер и црни лук 
– чомлек ћебап – „дебело месо овчије или говеђе са белим и 

црним луком; дода се још и алева паприка, сирће и све се то 
помеша у једном лонцу који се повеже хартијом и кува на фуруни 
код пекара“ 

– паприкаш од свињскг меса са сувим шљивама или дуњама 
– бамије са месом 
– пилав са месом и пиринчем 
– сарма од јагњеће џигерице 
– паприкаш од говеђих ногу 
– шендренка – овче сириште – „очишћено, обарено 

сириште, напуни се запрженим пиринчем, зашије се и метне у 
тепсију у којој је такође запржен пиринач, па се носи у фуруну и 
пече“ 
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– „кад се пече прасе, јагње или нешто од живине, меће се 
унутра ситно сецкана џигерица и црева упржена с луком, или 
само упржен пиринач са луком и то се унутра испече у оном 
браву; то што се унутра меће зове се подробица и то управо важи 
за засебно јело” 

3) Пите: „у најстарије време су жене у Пироту месиле питу 
са цвеклом, тиквом, зеленим луком, купусом – са непеченим 
корама – обгама; баницу са сиром и печеним корама; када се кува 
гуска, ћурка или свињско месо, чорба се сипа између оних кора; 
кад се на тепсију метне ред кора па се полије маслом, онда се 
сипа од оне чорбе из лонца где се кува месо, па се меће други ред 
кора, опет масло, чорба и тако редом; баница са ситно туцаним 
орасима и маслом, а одозго се метне ћурка, гуска, петао или 
кокош па се у фуруни испече; за славу или свадбу се у тањирима 
изнесе у парчадима од оне банице и оног меса што је на баници 
печено” 

4) „Приликом свечаности, на свадби, на госје, на кравају 
или приликом кумовања, месиле су жене татлију или баклаву – 
баклаву од 20 „јухки”, поређаних, маслом посипаних и најпосле 
шећером попарених; ово су наше жене научиле од Туркиња; још 
су жене месиле локумје, мафише, ђевреке, за мезе уз вино“ 

5) „Преко чисте недеље и уопште кад се зејтин не 
употребљава, готовио се пиринач у води па се после поспе 
шећером и водом фарбаном шафраном; то се јело звало зерде“ 

6) „У старом Пироту се уз ракију као мезе износило грожђе, 
кисео купус, рецељ од вина” 

7) „Сир се  износио на крају свих јела и то значи – нема 
више ништа”; сир се у иронији звао сиктер манџа 

8) „Жене су у старо време месиле хлеб, пекле код 
фурунџија којима се плаћало пишерме, по 100 пара на душу за 
пола године; ко има у кући 10 чланова, плаћа 5 динара за пола 
године пишерме и има право да пече хлеб, банице и свако јело 
што по правилу треба да се кува у фуруни; у то време била је у 
свакој мали по једна малска фуруна која је живела од пишерме и 
пекла само још симите и ћије те продавала, иначе, малске фуруне 
нису пекле и продавале хлеб; у Пироту је 1885. било свега 70 
фуруна” (Николић, 1974, стр. 32-34). 

Одређени аутори посветили су посебну пажњу култу хлеба 
у том смислу што је хлеб, посебно обликован и припремљен, 
коришћен и приликом различитих обреда. Тако Николић (2011) 
наводи да су се „укућани према хлебу односили са дужним 
поштовањем, јер га није било у изобиљу, а деци је даван са 
задршком” (стр. 107). Обичајне вредности, пре свега обредних 
хлебова, размотрене су од стране Шарац – Момчиловић (2009) 



Традиционална гастрономија Пирота и њена позиција на туристичком тржишту 191 

где је извршена класификација главних представника обичајних 
хлебова. У зависности од обичаја и села, обредни хлебови се 
називају и носе различите називе: чесница, колáч, кравáј, 
коврждáн – пепељáш, ‘леб, торта, кравáј с пару, крaвáј с рог, 
кравáј с рупу, косñчњак, чурéк, ставеница и крсник (стр. 71). 

Јовановић (1984) и Николић (2011) наводе доста значајне 
појединости из шире области исхране становника села као и 
појединости везане за обичаје који су уже или шире повезани са 
начином обедовања: 

– први оброк звали су подручак; око поднева су опет јели и 
то је био главни оброк; током лета ужинали су око 5 часова 
поподне, а увече би и вечерали; углавном се јело у кући, за 
совром (софра, низак сто), ређе за столом 

– на совру су се најпре стављали хлеб и земљано соларче (у 
којем су увек стајали со и туцана паприка). Пошто се поставе 
дрвене ложице (кашике), на совру се изоси манџа – јело; вилице 
(виљушке) су се ретко користиле јер су јела углавном била 
чорбаста 

– нож се на совру није стављао јер је сваки укућанин, па и 
дете, имао чакију (ножић) са једним сечивом; чакија се везивала 
за појас конопцем или ланцем 

– чорбасто јело сервирало се у већој посуди – паници, 
чинији или ђувечарки из које су сви захватали дрвеним кашикама 
и кусали 

– гушћа јела су се служила без виљушке, а они за совром су 
узимали јело на тај начин што су, држећи хлеб међу прстима, 
умакали и топили (Јовановић, 1984, стр. 93-94). 

Николић (2011) наводи називе и намену посуђа и 
просторија у домаћинствима: 

– посуде од глине за свакодневну употребу су грне, ђувеч, 
стовна, јебрик, шепендер, барде и вилџани – правили су их 
грнчари, док су црепње (црепуље) знале саме домаћице да праве 

– посуде од дрвета у којима се месио хлеб називале су се 
копање, а посуде за загребање брашна – човање; брашно и хлеб 
чувани су у н’чве (наћвама); кашике су, такође, биле израђене од 
дрвета 

– ижа представља одвојену просторију у којој се кувало, 
обедовало и пекао хлеб (у црепуљи); имала је камено ложиште 
(огњиште) које је смештено у центру просторије; за припрему 
јела у земљаним судовима у огњишту коришћен је саџак на који 
се земљани суд стављао и тиме био одвојен од директног 
контакта са жаром (Николић, 2011, стр. 106). 

Ћирић и Панајотовић (1978) су посебну пажњу посветили 
јелима која су се припремала у селима Висока, као и производњи 
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качкаваља. Међу пописаним и укратко описаним јелима присутна 
су, такозвана, сиротињска јела, која под истим називом 
препознаје и Николић (2005), а то су: 

– скроб – кукурузно брашно скувано у врелој води, у које се 
касније додаје хлеб 

– трљенице – брашно које је претходно попрскано водом 
трља се рукама како би се уситнило, након тога се кува и тиме 
преливају комади хлеба сложени у паници (глинена чинија, 
посудица) 

– буза – боза направљена од кукурузног брашна које је 
расквашено у води, уз додатак квасца 

– шврачљак – након кувања качамака у исти суд (котле) 
дода се вода и брзо прокува, након чега се остаци качамака 
покупе и измешају са вурдом (урдом) или сиром 

– головар – прокува се вода у коју се надроби хлеб, 
евентуално зачини сољу и алевом паприком 

– крушевица – прокуване дивље крушке се надробе хлебом 
и тако кусају 

– врљук (таратор) – сирће се разблажи водом, посоли и дода 
уситњен бели лук и понекад краставац (Ћирић и Панајотовић, 
1978, стр. 19-22). 

Посебну пажњу треба посветити процесу прављења 
качкаваља који је заснован на аутентичном процесу производње, 
што подразумева употребу природног сиришта (стартера) за 
подсиривање млека, те карактеристичне методе манипулације и 
обраде пареног теста као полупроизвода у производњи 
качкаваља, које су, неретко, подразумевале гажење ногама. 
Одређени извори наводе да корени производње качкаваља на 
овом простору воде порекло од Грка који су до 1932. године 
долазили у ове крајеве са својим стадима оваца (Ћирић и 
Панајотовић, 1978; Остојић и сар., 2011). 

Из свега наведеног могуће је извести закључак да су главне 
карактеристике локалне гастрономије бивале препознате од 
стране наведених аутора. Радује чињеница да ће у скоријој 
будућности бити објављени радови конципирани на основу 
казивања локалног становништва, који ће свакако обогатити 
тренутно стање по питању писаних извора на ову тему, међутим, 
неопходност обједињујуће публикације са целокупним 
особеностима пиротске гастрономије је неминовна. 

 
 
 
 
 



Традиционална гастрономија Пирота и њена позиција на туристичком тржишту 193 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДАЉИ РАД 
 
Да би се гастро-производи остварили на тржишту, морају се 

стандардизовати. Стандардизација може бити обављена на макро 
и микро нивоу. Стандардизација на макро нивоу подразумева 
усвајање норматива и рецептура за јела која ће бити 
препознатљива у ширем региону који захвата одређена 
географска целина – округ, овог пута. Стандардизација на микро 
нивоу са усвајањем норматива и рецептура може ићи до те мере 
уситњавања да се одређени нормативи и рецептуре могу 
стандардизовати на нивоу једног угоститељског објекта или 
домаћинства које пружа и услуге припреме хране и пића, које у 
сопственој понуди поседује одређене специјалитете или 
специфичности у припреми истих, које га на тај начин 
диференцирају и као таквог боље позиционирају на тржишту. 

Који је смисао стандардизације? Смисао не треба тражити 
предалеко; најосновнију карактеристику ширег смисла 
стандардизације треба препознати и искористити: 
стандардизованим гастро-производом потребно је заокружити 
процес од производње намирница до услуживања госта у 
функцији опште препознатљивости гастро-региона и његовог 
лакшег и квалитетнијег позиционирања на туристичком 
тржишту. Овај смисао се може проширивати додатним 
захтевима које одређене ситуације намећу. 

На нивоу Србије такви подухвати су мање или више 
успешно урађени, мада нису комплетни и такође су пуни 
недостатака. Проблем лежи у томе што се као аутори таквих 
радова појављују и људи који нису адекватно школовани за такав 
посао. С обзиром да национална па и регионалне и локалне 
туристичке организације претендују ка бољем остваривању на 
туристичком тржишту уз ојачавање сегмента сеоског туризма, 
потреба за јединственом публикацијом која обједињује све 
сегменте гастрономске културе микрорегиона је од све већег 
значаја. Слободно се може рећи да је крајње време да се приступи 
раду на ову тему. 

У том смислу могуће је предочити оквир даљег рада на 
пољу прикупљања информација везаних за гастрономско наслеђе 
села Пиротског округа, али и града Пирота, који би довео до тога 
да се на основу прикупљене грађе створи основа за писање 
својеврсног лексикона пиротске гастрономије.  

Приметно је да (а што се на основу већ наведених 
појединости тиче), иако само у малој мери литературно 
поткрепљена, гастрономија Пирота поседује потенцијал који није 
на адекватан начин презентован, а самим тим и искоришћен. У 
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том смислу, потребно је, што је пре могуће, утврдити:  
– врсте намирница које су 
коришћене у припреми хране 
– начине припрема намирница 
за даљу употребу 
– начине чувања намирница 
током одређених годишњих 
доба 
– заступљеност намирница у 
различитим деловима округа 
– врсте јела која су припремана 

– називе јела и начине 
њихове припреме 
– обичаје приликом 
припреме јела  
– врсте јела припреманих о 
посебним приликама 
– врсте посуђа и прибора за 
припрему и јело 
– начинe конзумирања јела 
– обичаје приликом обеда 
итд. 

На основу наведених претпоставки (које не морају бити 
коначне), могуће је створити оквир даљег рада који би био 
спроведен кроз реализацију одређеног пројекта специјално 
расписаног у ту сврху. Сав прикупљен материјал би се, у сарадњи 
са стручњацима туристичке и кулинарске струке, правилно 
систематизовао, а у сарадњи са локалним становништвом и 
евентуално ученицима средње угоститељске школе извршиле би 
се реконструкције одређених јела, што уз њихово квалитетно 
фотографисање заокружује процес настајања конкретне, 
свеобухватне публикације која ће имати тежину и ауторитет међу 
осталом, до сада публикованом литературом. Са таквом 
публикацијом лакше је спровести  већ поменуту стандардизацију, 
обуку запослених у угоститељству и извршити тренинг чланова 
домаћинстава као пружалаца туристичких услуга. 

Поред писања „главног дела“, које ће бити свеобухватно и 
на научним и емпиријским чињеницама засновано, потребно је 
формулисати и гравитирајући, периферни материјал који ће бити 
доступан ширем кругу корисника, а који ће поред едукативног, 
имати и промотивни карактер. Ту спадају проспекти, водичи и 
интернет презентације. Материјал који се прикупи у сврху 
писања главне публикације, уз одређене корекције, може бити 
искоришћен приликом прављења поменутог промотивно-
едукативног материјала.   

С обзиром на свој нематеријални карактер и изразиту 
традиционалну ноту, гастрономија Пирота и околине може 
детерминисати одређене видове туризма који се, са њом као 
основним мотивом, могу развијати.  Дискутовати о томе да ли ће 
ти видови туризма бити означени као „туризам хране“, 
„гастрономски туризам“ итд. врло је важно, јер ће се на основу 
прецизне дефиниције врсте туризма који се жели развијати, 
његови резултати много боље пропратити у статистичком 
погледу.  
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Одређени аутори дефинишу „туризам хране“ као посету 
примарним и секундарним произвођачима хране, фестивалима 
хране, ресторанима и свим оним локацијама у чијој је основи 
мотив за дегустацијом хране (Hall, Mitchell, & Sharples, 2003, pp. 
25-59). Што се тиче гастрономског туризма, Santich (2004) сматра 
да је то свако путовање које је макар једним својим делом 
мотивисано интересовањем за храном и пићем или 
конзумирањем хране и пића (Santich, 2004, pp. 15-24).  

На основу ових навода, целокупну туристичку активност на 
територији Пирота и околине је могуће пројектовати и на већ 
наведене облике туризма, што као предност може имати бољу 
организацију активности које ће се спроводити у својству 
оптималног функционасања туристичке делатности.   

Као што је у поглављу са литературним наводима 
објашњено, не постоји адекватна публикација на тему 
гастрономије овог краја, што је велики хендикеп за почетак било 
какве озбиљније стандардизације и планирања маркетиншких у 
ширем, односно промотивних активности у ужем смислу. 

Зато је први корак, поред већ наведених дефиниционих 
корака, да се уз реконструкцију јела и осталих гравитирајућих 
чинилаца изврши публиковање јединствене монографије са свим 
могућим, доступним и реконструктабилним елементима који 
сачињавају типичну гастро-културу овог краја. У сарадњи са 
локалним етнолозима и уз расписивање адекватних пројеката, те 
уз подршку одређених спонзора и локалне самоуправе, овај посао 
може релативно брзо да се обави, јер постоје необјављени записи 
одређених сегмената ове гастрономије који су одлична основа за 
даљи рад на обједињујућој публикацији (монографији). 

Након публиковања монографије, могуће је приступити 
прављењу адекватног промотивног материјала који ће имати 
функцију да све оно што је некада било саставни део живота, а 
преточено је у публикацију, буде доступно у суженој форми 
потенцијалним туристима. Таква монографија биће од користи и 
свим локалним угоститељским објектима у циљу обогаћивања 
понуде јединственим традиционалним јелима, која могу бити, уз 
мало маште, прилагођена и савременом сервису. 

Додатни корак који треба спровести, да ли паралелно са 
писањем монографије или касније, јесте тај да се изврши обука 
становништва које је у туристичку привреду укључено преко 
домаћинстава која пружају услуге смештаја и припреме хране и 
пића у смислу прилагођавања рада тих домаћинстава утемељеним 
принципима стандардизоване гастрономске праксе, како би се 
понудио квалитетан и комплетан туристички производ свим 
туристима који дођу у било ком аранжману. 
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Отежавајућу околност у раду на прибављању адекватног 
материјала представљају извори. Извори који би могли да понуде 
репрезентативне информације полако ишчезавају – казивачи по 
селима услед старости умиру, а млађи су ретко били 
заинтересовани да сачувају, у усменој или некој другој форми, 
појединости из домена исхране и гастро-културе. Са друге 
стране, прожимање са савременим гастрономским трендовима 
(услед деловања медија, доступности намирница које су из увоза 
или на други начин нетипичне за ове крајеве) доводи до 
„запрљања“ аутохтоности коју је локална гастро-традиција 
поседовала кроз историју. 

 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ 
ГАСТРОНОМИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЊЕНОГ БОЉЕГ 
ПЛАСИРАЊА НА ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ 

 
Представнике локалне гастрономије не треба тражити 

искључиво у јелима, већ се они могу препознати и у широј 
гастро-култури која је карактерисала или још увек карактерише 
овај регион. Поред јела која се могу издвојити и разматрати из 
литературних навода, посебну пажњу треба посветити и 
следећим: 

Хлеб вурњак – хлеб који се традиционално припремао у 
вурњи (фуруни, пећници од цигала и блата) за чију припрему се 
користи домаћи квасац – потквас, који се добија вишедневним 
потквасивањем пшеничног и кукурузног брашна уз додатак 
хмеља и липовог листа; посуђе и други инвентар који се користи 
приликом припреме хлеба такође је интересантан: н’чви (наћве), 
месаљ (крпа за увијање хлебова), круг (даска за мешење хлеба), 
вурња (и њени саставни делови): капак – поклопац, који се 
традиционално замазивао стајским ђубривом, тувек – отвор за 
излаз дима из вурње, пачавра – крпа којом се брише дно вурње од 
жара и пепела итд. 

Пресна погача – за чију се припрему, поред брашна, воде и 
соли, користила и цеђ од пепела, која је примењивана ако је за 
погачу поред пшеничног коришћено и јечмено брашно. 

Морузница (проја) – традиционална морузница, која назив 
добија од речи моруза, што означава кукуруз, садржи само 
следеће састојке: кукурузно брашно, воду, маст, со и евентуално 
соду бикарбону (натријум-бикарбонат) у одређеним случајевима 
уз додатак сира или чварака; ћисела морузница (кисела 
морузница) припремала се на исти начин али уз додатак поткваса 
који је коришћен у припреми хлеба. 
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Баница (пита са развлаченим корама) – јавља се у два 
облика:  

– као сукана баница, где се коре развлаче, надевају сиром, 
јајима, зељем, тиквом, јабукама, грожђем, луком, кромпиром; 
завијају, карактеристично распореде у облик потковице или 
спирално у црепњи (глиненој) или металној тепсији и пеку под 
вршњаком и 

– као налагана баница – начин припреме кора је исти као у 
горе наведеном примеру, али се пре надевања коре испеку на 
плотни или на површини вршњака, а надев се такође топлотно 
обради; најчешће се приликом ређања слојева те пите додаје и 
кокошја бистра неслана супа ради одржања мекоће банице током 
печења; преко наређаних слојева налагане банице расуче 
(развуче) се једна пресна кора и тада се баница ставља на печење; 

– као ћисела баница, која се припрема за време мешења 
хлеба, од истог (потквашеног) теста; коре су у том случају 
дебљине прста, ређане једна преко друге, посуте растопљеном 
машћу и измрвљеним сиром и које су пре печења, у тепсији, 
исечене на коцке. 

Пита од грожђа – коришћено је грожђе сорте црни 
прокупац претходно исушено на тавану; након прања посипало 
би се шећером; развуче се кора као за баницу, посипа шећером, 
растопљеном свињском машћу и дроби се грожђе преко коре; 
кора се увије, посипа машћу и пече. 

Чорба од јаралика – прокувају се јаралике, сува паприка, 
мања количина пиринча, исецкана главица црног лука; након тога 
додаје се сецкан лист цвекле, а  након укувавања чорба се повеже 
пшеничним брашном размућеним у води; често се додавало и 
винско сирће. 

Овченик – укувано овче пуномасно млеко уз додатак соли; 
тврди се да има изузетан укус, може се јести самостално или уз 
качамак. 

Масло – под овим појмом подразумева се и маслац, добијен 
бућкањем овчег или крављег млека, и масло које се добија 
претапањем маслаца; производ је карактеристичан за све 
балканске земље, међутим начин његовог издвајања на 
традиционални начин је данас непознат, те у том смислу 
представља интересантан млечни производ. 

Питије (пихтије) – припремају се од свињских ногица и 
ушију, претходно опраних и очишћених; након дуготрајног 
кувања, у чиније које су предвиђене за чување пихтија на дно се 
ставља ситно исецкан бели лук и месо које је одвојено од ногица 
током кувања; након тога се залива течношћу од кувања; чувају 
се на хладном, како би се желирале. 
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Поховано овче (или јагњеће) месо са маслом – откоштено и 
очишћено месо се скува у води, након чега се уваља у брашно и 
јаја и похује на врелом уљу или маслу; ако се похује на уљу, 
прелива се топљеним маслом. 

Зечје месо, кувано – зец се кува у једној посуди, док се у 
другој припрема каша од кукурузног брашна, алеве паприке, уља 
и белог лука; затим се спаја са зецом.  

Зечје месо, печено – пре печења зец се на масноћи пропржи; 
пре стављања у вурњу, расуче се једна обга (кора) преко посуде за 
печење, а на половини печења се скида, како би се зец окренуо да 
се испече и друга страна. 

Сармица у виновом листу – карактеристичан је начин њеног 
завијања у троугао, који је особен само за пиротски крај; према 
казивањима, девојке су училе начин завијања сармице док су 
окопавале виноград; тада су од својих мајки училе како да бирају 
лист за сарму, како да ставе надев и како да завију сармицу. 

Печено месо, које је чувано у масти – месо се заливало 
топљеном машћу и тако чувало преко зиме; на тај начин било је 
употребљиво до пролећа; да би се пекло, било је потребно само га 
преручити у посуду за печење, заједно са стегнутом машћу која је 
око њега. 

Јаретина печена у глини – врло цењено и ретко припремано 
печење; карактерише га начин припреме јарета пре печења: 
очишћено од изнутрица али не и од коже са длаком, јаре се 
облаже глином и посипа жаром који је припреман неколико сати 
унапред; приликом јела, кожа би се од меса врло лако одвајала 
заједно са печеном глином. 

Љутеница – припрема се од претрљаног празилука, суве 
паприке, соли и уља које се карактеристично прелива преко 
усијаних машица доприносећи свеукупној ароми овог јела. 

Ћиселица (киселица) је компот од шљиве јаралике који се 
након кувања пасира и повезује кукурузним брашном, након чега 
се једе као слаткиш сличан гемишу. 

Паскаљ је такође слаткиш од шљиве који се припремао 
слично као ћиселица, али се разливао преко даске, сушио и након 
тога јео. 

Рецељ представља посластицу која се припремала дуго, од 
тикве или зеленог парадајза, пресеченог (прокуваног уз помоћ 
машица усијаних у жару огњишта) слатког вина и пепела; има 
карактеристичну црну боју и веома сладак укус; служио се само о 
специјалним приликама. 

За припрему описаних јела потребно је извесно време; 
рецимо, за припрему одрезака од меса чуваног у масти потребна 
је вишенедељна, док је за припрему поткваса за хлеб потребна 
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вишедневна припрема. Такође, процес припреме и сервирања 
одређених јела је карактеристичан и интересантан (љутенице, 
нпр.). Управо те особености треба искористити у циљу промоције 
аутентичних вредности ове гастрономије; особености су 
различите од производа до производа, што потенцијалном 
туристи даје могућност да своје уживање, које би иначе било 
сведено на оралну конзумацију гастро-производа, преведе у 
интерактивно конзумирање традиционалног гастро-производа, 
чиме би порасло његово свеукупно задовољство и утисак о 
посећеној дестинацији уопште. 

 
 

НОСИОЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗАСНОВАНОГ НА 
АУТОХТОНИМ ГАСТРОНОМСКИМ ВРЕДНОСТИМА 

  
Под носиоцима развоја могу се подразумети све интересне 

групе које су укључене у туристичку привреду на локалном 
нивоу. Ту спадају: локална самоуправа и припадајући сектор за 
туризам, туристичка организација града, установе културе, 
угоститељски објекти, домаћинства која пружају услуге смештаја 
и исхране туристима итд.  У циљу очувања и бољег пласмана 
аутохтоних гастрономских вредности, све поменуте интересне 
групе се са лакоћом могу сматрати носиоцима развоја гастро-
туризма на овом подручју, међутим, тренутна укљученост било 
које од ових група је мала.  

Ипак, треба скренути пажњу на напоре које Туристичка 
организација Пирота улаже у промоцију традиционалних 
гастрономских вредности, што се пре свега огледа кроз 
организовање гастро-тематских фестивала. Највећи избор а 
уједно и најбоља подлога за даљи развој ових вредности је 
фестивал старопланинских јела који се традиционално одржава у 
селу Темска, међутим, иако је посећеност овог фестивала велика, 
не може се рећи да је квалитативно задовољавајућа.  

Праћењем тока фестивала старопланинских јела, а и на 
основу доступне фото и видео-документације, видљиво је да, 
иако је тема фестивала јасно назначена, традиционална јела у 
већој мери се не презентују. Шта више, јела која су до сада 
излагана су претрпела модификације услед прожимања са 
савременим трендовима домаћег кулинарства. Тако се, рецимо, 
међу изложеним јелима нађе проја која је спремљена у калупима; 
шах-торта, која засигурно није са наших простора; јела од теста 
и готова јела која су припремљена и декорисана на тај начин да 
се јасно разазнаје утицај телевизије и одређених проспеката који 
се налазе у слободној продаји, а служе домаћицама да обогате 
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свој фонд јела за припрему укућанима. 
Такве ствари су недопустиве код реконструкције и 

излагања традиционалних, а у овом случају старопланинских 
јела.  

Нажалост, локално становништво то не препознаје као 
проблем, а чини се да то не препознају ни организатори 
фестивала, па је, да би се такве неправилности отклониле, 
потребно дефинисати и правилник за учешће на фестивалу, како 
би се одржао адекватан ниво квалитета, а што је несумњиво 
потребно урадити у сарадњи са компетентним стручњацима. У 
супротном, од фестивала који има потенцијала да буде врло 
репрезентативан, створиће се вашар, у буквалном смислу те речи. 

Управо је то потребно кориговати мерама које су већ 
наведене, уз још неколико додатних, на тај начин што ће се уз 
координисани рад са предавачима и школованим гастрономским 
кадром квалитет манифестација у ширем смислу, а самих гастро-
производа који се излажу у ужем смислу – поправити. То ће 
засигурно довести до повећања задовољства локалног 
становништва, а слика којом се овај крај представља на 
националном и међународном тржишту ће се далеко поправити, 
ојачати, и не треба сумњати – стати „раме уз раме“ са водећим 
светским гастрономијама, јер за то има потенцијала. 

Посебну пажњу треба посветити сеоским домаћинствима 
која су укључена у туризам преко пружања услуга смештаја и 
исхране. С обзиром да су лоцирана у селима, углавном су везана 
за традицију, која се, на мање или више измењен начин, негује и 
данас. Традиција се огледа и у погледу припреме хране, у 
најширем смислу, што опредељује сеоска домаћинства као 
најважније носиоце развоја из домена гастрономије, а у погледу 
њиховог бољег пласмана на локалном туристичком тржишту. 
Такође, ради одржања квалитета туристичког производа, 
потребно је стандардизовати, презентовати и пратити активности 
из домена гастрономске понуде сеоских домаћинстава. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
  
Како је услед смене генерација све више присутно губљење 

аутентичних вредности пиротског краја у ширем смислу, а 
између осталог и у погледу традиционалних навика у припреми 
јела, пред надлежне институције, невладине и туристичке 
организације и заинтересоване појединце се поставља задатак 
прикупљања података о гастрономији региона, чиме би овакви 
подаци били од вишеструке користи локалним угоститељским 
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објектима, туристичкој организацији, домаћинствима која 
пружају услуге припреме и услуживања хране и пића и свим 
осталим заинтересованим појединцима и групама које желе да 
пробају и понуде аутентичне прехрамбене и гастрономске 
производе. 

Без квалитетних тренинга који ће се спроводити над 
становништвом које жели да се укључи у све ово, као и без 
заинтересованости самог становништва за успех у наведеним 
активностима, слика која тренутно влада неће се променити ка 
бољем, те ће овај крај наставити да презентује скромну, 
безначајну гастрокултуролошку слику.  

С обзиром на потенцијал који поседује, а за чије боље 
позиционирање на туристичком тржишту није потребна велика 
количина средстава, права би штета била дозволити да тај 
потенцијал остане непознат садашњим и генерацијама које 
долазе.   
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МИКРОТОПОНИМИЈА СЛИВА ТОПЛОДОЛСКЕ 

РЕКЕ И ТЕМШТИЦЕ1 
 

MICROTOPONYMY OF THE BASIN OF 
TOPLODOLSKA AND TEMSTICA RIVER   

 
 
 
Сажетак: У Пиротском зборнику, почев од броја 22/1997. до 
броја 37-38/2013. објављена је микротопонимија читавог 
подручја општине Пирот. Аутор је накнадно забележио нове  
податке, за које такође сматра да треба да буду објављени, због 
њихове важности за даља истраживања. У овом раду поново су 
дати атари Топлог Дола и Куманова, због изразите 
непотпуности и неповезаности раније објављених података, а 
допуне за остале атаре биће објављене накнадно. Поготово је 
значајан атар Топлога Дола, највећи, најрељефнији и 
најразуђенији, преко кога су ишли путеви освајачких војски,  
дубровачких трговаца, сточара номада, печалбара, хајдука. 
Разноврстан биљни и животињски свет, посебности климе и 
рељефа, као и сточарство, дали су јак печат микротопонимији 
овог атара. 
 
Abstract: Microtoponymy of the entire area of Pirot Municipality was 
presented in Pirot Anthology, starting from the number 22/1997. to 
37-38/2013. The author subsequently added new data which were 
considered important enough for further research to be published. 

                                                             
 dragoljubzlatkovic@yahoo.com 
1 Непотпуне микротопонимије селa Куманово и Топли До објављене 

су у Пиротском зборнику бр. 22 (Микротопонимија слива Темштице и 
Топлодолске реке, 1996). 
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This study also includes areas of Topli Do and Kumanovo , as the 
data about those areas were not fully and appropriately presented  in 
the previous works and the additional data for other areas will be 
published subsequently. The area of Topli Do village is significant 
again because it has the most indented relief and jagged area and 
because the roads of conquerors, Dubrovnik traders, nomad cattle 
breeders, beekeepers and haiduks went across this area. Varied flora 
and fauna, specific climate and relief and cattle breeding have left a 
significant mark on the microtoponymy of this area. 
 
Кључне речи: микротопонимија, Пирот, посебности рељефа, 
клима, хидронимија, путеви, сточарство, шумарска привреда. 
Кey words: microtoponymy, Pirot, specific relief, climate, hydronymy, 
roads, cattle breeding, food industry 
 
 
КУМАНОВО (Куманово)2 
 
У атару села се гаје виногради, воћњаци, баште, има ораница 
погодних за хлебна жита и за производњу сточне хране, ливада, 
пашњака, шуме. Свуда има воде. У селу је врло стара чесма. 
Усред Нешћине мале је врло стар бунар. На Брду извиру четири 
извора: Ћосинсћи кладенац, Брестак, Топила и Маћедонсћи бунар 
(Бара). Било је много стоке и много појата (Грепшино браниште 
3-4, Падина 3, Ристине појате, Денчине појате у селу). Бачија 
није било (Сирили смо на ред). Користе воденице само на 
Темштици: Виденова, Чуљина, Тризлина, Младенова (Тамо смо 
млели. Тризлину су купили Темштање од Турчина, а Младенову 
држу Станичанци). 
 
ДЕЛОВИ СЕЛА: Село се дели на Долњи крај, на Село или 
Нешћину малу, на Ћосинци, на Горевине и на Млачћини. 
(Млачћини се рачунају као Темштање, у темачћи су атар, на 
појате се заселили, сво имање им окол куће, али се сахрањују у 
Куманово. Кажемо долњокрајац и долњокрајка, и кажемо 
горњокрајац и горњокрајка. У Долњи крај има малко куће. У 
Нешћину малу су претежно досељеници. Или кажемо Нешћина 
мала, На трап и Ћосина мала у Селиште. Кумаревац је преко 
Падину; он и Големи дел су Рагодешће мале. У село су три важне 
тачће: Чешма, Бунар и Кулиште. Стојан Костић, 1940). 
 

                                                             
2 Акценат је експираторни и означено је само његово место. 
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РОДОВИ: Виденови, пореклом из Рагодеша (Св. Јован), 
Давидови, пореклом из Покревеника (Св. Никола), Дончини, 
пореклом из Рагодеша (Св. Јован), Милојкови, пореклом из 
Рудиња (Св. Никола), Млачћини, темачка фамилија (Алимпија), 
Петрови или Симијонови, староседеоци (Св. Ранђел), Ристини, 
староседеоци (Св. Ранђел), Сентини, пореклом из Рагодеша (Св. 
Јован), Ћосинци, из Рагодеша (Св. Јован), Тошини, пореклом из 
Рагодеша (Св. Јован), Тошћини, староседеоци (Свети Ранђел), 
Цоцини, пореклом из Рагодеша (Св. Јован) и Чуљини, пореклом 
из Рагодеша (Св. Јован). Допуна: Боцкулови, Врндуше, 
Здравковци, Јапанци, Јованчови, Колини, Маћедонци, Мечће 
(крупни, па и тако окамо), Милојкови, Нешћини (досељеници из 
Рагодеша), Партини, Петровци, Ранчини (стара и велика 
фамилија. Од њих су Боцкулови, по Боцку и Милојкови, по 
претку Милојку), Ристини, Симеонови (од Нешћиних), 
Тошћинци, Турци (остри), Ћосинци, Чонђини (Ратко Чонга), 
Шанинци.  
 
СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Св. Тројица (недеља). 
Литијска слава: Света Тројица (недеља)/Спасовдан? (Преслава је 
Спасовдан, тьг3 се и литије носе. Свети Ранђел славе 
староседеоци, 3 куће; Свети Јован доселени из Рагодеш 7; Свети 
Николу доселени из Покровеник 1, и из Рудиње 1, и Алимпију 
доселени из Темску 1).  
 
КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква у Станиславку (уз Ћитку): 
црквиште (Там је на гробље Црква Света Тројица. Само 
ѕьдуриште4 остало). Оброци и записи: 1. Кумановсћи крс Св. 
Илија (према Рагодешу у њивама) и запис храст. 2. Крс за 
Распети петак (у Ћосинци). 3. Крс у Селиште за Ђурђевдан и 
Пејчиндан. 4. Крс у Долњи крај (испод гробља). 5. Дончин крс (у 
Долњи крај, направили га некада Дончини у лозје). 6. Крс Света 
Петка (на гробљу испод цркве). 7. Крс и миро у Вишњицу. 8. Два 
крста на Миро (од којих је један Спасовдански). Литијски круг: 
Од Црвенче дојде литија. Примимо у на Арницу, па ми носимо: 
Ристина појата, Стеванова њива, Миро (там има два крста), 
Крс Спасовдан у Село, Симоново миро и Млачћинци (там се 
завршава).  
 
НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Кулиште (у село). 2. Вишњица (Испреѕа 
нешта волови). 3. Станиславка (Била црква, срушили је Турци. 

                                                             
3 Полуглас је обележен са ь. 
4 Дифтонг дз је дат латиничним словом s. 



206                                               Драгољуб Златковић 

Човек излази и зове). 4. Селиште (Црно јаре излази код Крс). 5. 
Испод гробље (Излази коњ па се претвара у човека). 6. Бунар.  
 
 
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
 
Ајдучћи кладеньц (Ку, Црв) - извор. 
Арница - пашњак, виногради. 
Батеј (Ку, Рг) - извори, пашњак, њиве. 
Бачииште/Бачиште/Бачилиште - пашњак, ливаде. Појате.  
Бегов мос (Ста, Ку) - ливаде.  
Бегова браништа - шума. 
Бегове ливаде - ливаде. 
Брег - шума, пашњак, виногради.  
Брестак - извор.   
Брод - баште, њиве  
Винсћи кладеньц (Црв, Ку, Цр) - извор, појило, ливаде. На стази ка 
Рагодешу пет до шест извора. Нађено злато.  
Вишњица (Тм, Ку) - њиве. Оброк и запис.  
Габрак -шума, њиве.  
Гмитрин дол - шума, виногради, ливаде. 
Голема граница - пашњак, њиве. Чесма.  
Големи слог - шума, ливаде, њиве.  
Горевине - њиве. Део села.  
Горње лозје - виногради, воћњаци, њиве. Археолошко налазиште.  
Горњи дел - њиве.  
Градине - баште, воћњаци.  
Градиште - врх (Вьр, близа до Бачиште). 
Грепшино браниште - шума, ливаде. Појате (3-4).  
Денчине појате (у село) - појате.  
Дол - поток. Био сталан поток.  
Долњи дел - њиве.  
Дубрава (Цр, Ку) - шума, пашњак.  
Јонина њива - њиве. (Там је мајден за камик).  
Камик - пашњак. (Селска утрина).  
Коњарник - шума, ливаде, баште, виногради, воћњаци.  
Копајчина падина - ливаде. 
Кулиште - извор, поток, баште, воћњаци, ливаде. Средњи део 
села. Била турска кула. (До село, до чесму. Вода извира, и оди туј 
воду градине. Имало кула).  
Кумановско поље - њиве.  
Кумановсћи крс - њиве. Оброк Светог Илије и запис храст. (Крс и 
миро у њиве према Рагодеш).  
Куси дол - извор, поток, шума, пашњак, њиве.  
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Лештак - шума. (Там само леска).  
Лице - пашњак, шума, виногради, воћњаци. (Ситна шума, габар). 
Два археолошка локалитета.  
Ливаде - ливаде, воћњаци.  
Линчине ливаде - шума, ливаде, њиве.  
Лице - пашњак. Сеоско испасиште. Има два археолошка 
локалитета.  
Локва - стална локва, шума, њиве, ливаде. Део села. Појило за 
стоку и пралиште на месту где се дуго задржавала кишница. 
(Језерото је скоро нестало). 
Мака - виногради.  
Марко - њиве.  
Маћедонсћи бунар - бунар у селу и локва.  
Миро - њиве. Два оброка, од тога један посвећен Спасовдану.  
Мртвина - шума, виногради. 
На појату - шума, ливаде, њиве. Појата.  
Над-воду - њиве.  
Орлова круша - пашњак.  
Падина - извор, баште, ливаде, њиве, воћњаци. (Вода извира, 
трска окол водуту). Појате (3). 
Петрово лице - пашњак.  
Под појату - њиве.  
Поље - њиве, виногради. (Оремо у-Поље. Врнул се ис-Поље).  
Прогон - пашњак, њиве. (Пролаз за стоку).  
Равниште - њиве. 
Рагодешћи брод - газ на Темштици.  
Ристина појата - ливаде, њиве. Појата 
Росуље - шума, ливаде, њиве. (Заклоњено место, а близо су јаћи 
извори).  
Селиште - њиве, воћњаци. Ћосина мала, део села. Оброк 
Ђурђевдан.  
Село - баште. (Там је било селото).  
Симоново миро - њиве. Запис.  
Станиславка (у Селиште)- шума, ливаде, њиве. Црква и простор 
око ње. (Станиславка у Селиште, па Веља и Јагода. Уз Ћитку је. 
Са је там ѕьдуриште).  
Старо лозје - шума, пашњак, виногради.  
Стеванова њива/ Стеванова падина - пашњак, виногради.  
Топола - извор.  
Трап - виногради, воћњаци, њиве. Средина села. (Школа?).  
Трсје - извор, пашњак, ливаде. Око извора расте трска. (Около 
трсак)  
Турсћи гробови (на Локву) - пашњак. Гробови Турака изгинулих 
1877. године пред ослобођење Србије.  
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Ћосинсћи кладенац (на Брдо) - извор.  
Ћитка - шума, њиве, баште. Бунар. (За Ђурђевдан там идемо у 
цвеће).  
Ћота/Ћоћа - шума, пашњак, виногради.  
Ујевац - њиве.  
Чешма - извор, баште, њиве.  
Казивачи: 1. Дика Јовановић, 1932. 2. Властимир Мијић, 1933. 3. 
Стојан Костић, 1940.  
 
 
ТОПЛИ ДО (арх. Топлодол, нов. Топли Дол) 
 
Миодраг Дадић, рођен 1937, каже о свом селу и његовој 
привреди: - Наш атар је најголем у нашу општину: Граничимо се 
с Бугарску, па с Црни вьр, Кљуштицу, Заскоци, Завој, Гостушу и 
Доћинци. Надморска висина је седамсто до осамсто метара. 
Плоче за кровове су се вадиле у Столеиницу у Дубраву. 
Говедарници су на пешес места, у заклон и уз шуму, и там борави 
крупна стока када је на пашу. У Јаворску реку су говедарници 
Топличиште, Јенаков говедарник и Попова ливада, а према Бабин 
зуб су у Преграду у Гађино и у Жаркову чуку. Воденице су на 
Горњокрајску реку, на Задитрапњу реку и на Топлодолску реку. 
На Горњокрајску реку низводно су Колћина и Јотина у Пискулку, 
под Врлу скалу Конијина и Томичова; у Грмаду једна с два витела 
и једна с једьн вител, а ортаци на обете су Милошове, 
Кузманови, Мандарци и још-неколко; Манчина воденица до 
Гађинуту кућу, али отуд реку; у Врбак су Каталенина и 
Качеманова, а Манина је испод Врбак према Средорек. На 
Задитрапњу реку до Савков мос су Влаткова и Карапанџина, на 
Селиште су две Митћине воденице, у Липсћи дол су три Добрине 
воденице (једна за брашно, друга за какалашће, а трећа меље 
цели класове с какалашће); у Липицу је Додијина воденица, у 
Шопушћи дол су Качеманова и Панчина воденица, у Гложје је 
Додијина воденица, у Големи дол је ортачка Додијина и 
Вакарелина, коди Задитрапњи мос на Воденицу је ортачка 
воденица с највише ортаци (и с најголемо карање) и на Средорек 
је ортачка Цвькљина и Пашкуљанова воденица. На Топлодолску 
реку надоле су Антина воденица и ваљавица, а од педесе и девету 
годину централа за струју; на Висоћи мос Славнина воденица, на 
Големо камење испод Висоћи мос је Прдљина воденица и куде 
Манастирсћи дол две Смрдансће воденице. Од Пискулку нагоре и 
од Савков мос нагоре неје била ни једна воденица иако има јака 
вода, и високо су се људи слабо купали, ладна водата. Стругаре: 
на Горњокрајску реку у Луг на Толу Конијинога, на Задитрапњу 
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реку једна у Бьз на Андреју Митћинога и Дрпћина на Цоћин 
присад, и једна на Топлодолску реку на Криви вир испод касерине.  
 
СТАНОВНИШТВО: женидба-удадба највише из самог села (али 
дојде понекоје и из Завој, Засковци или Црни Вьр, ретко из 
Кљоштицу).  
 
ДЕЛОВИ СЕЛА: Брег (изнад Гробље), Брлог, Врбица (наставља 
се на Трапушку, там има врба у Брегат и има извор), Горњи крај 
(од Трапушку и Врбицу па нагоре до мосат), Грапшина оградња, 
Грмада, Долњи крај, Зади трап, Поди чука (Долњи крај је куде су 
куће на Качеманови, Ђорђевићи, Младеновићи, Цветковићи, а 
градинете што су там зовемо Селиште), Срет-село/Сред-мала, 
Трап, Трапушка (коди Лукића и Кондинци). Горњи крај и Долњи 
крај имају посебне атаре. Ужи делови су Горњеселсћи мос, Лиска, 
Пропушка, Селсћи пролаз за у Реку (там куде је била стара 
општина), Топила (део села испод Цркве), Улица (там је кафана 
била, игранка било, са је трафостаница) и Шушилка вода/Топлик 
на Лиску. (У Врбицу су били Тошћини, после Ђоргови од њи 
купували. Мајстор-Бођа Русин је на Лиску. Миодраг Дадић, 1937) 
 
ЕТНИЦИ: м Топлодолац - Топлодолци; ж Топлодолка - 
Топлодолће. 
 
КТЕТИЦИ: топлодолсћи,-ска,-ско. 
 
РОДОВИ: Алимпини/Алемпини, од Цвькљиних, одселили се у 
Сопот (Св. Никола); Антини (Крстићи) (Св. Јован); 
Богданови/Богденови, од Томичових (Св. Никола); Божини 
(Ђорђевић) (Св. Никола); Божићини (Никола), од Самарџијиних 
(Св. Никола); Бонини (Николић) (Св. Јован); 
Вакарелини/Вакарелци (Крстић) (Св. Јован); Ванкови в. 
Северинћини (Тошић); Василачкови (Ђорђевић, Игњатовић), в. 
Жуљини; Весини (Ђорђевић, Џунић), пореклом из Јеловице (Св. 
Никола); Влаткови (Влатковић, Митић) (Св. Никола); Вл́чини 
(Петровић) (Св. Јован); Гађини (Младеновић), од њих је 
Димитрије Младеновић, суоснивач фабрике Тигар (Св. Јован); 
Грнеини (Цена Грнеин је из Завој, призетен у Топли Дол. У туј 
кућу на Врбицу су све придошлице. Петар Ванин је из Равно 
Бучје, а Јевта, на Цену зет је из Габровницу. Паунко, инвалид, је 
из Црни Вьр); Гуђини (Влајко), одселили се у Долово; Дарчини, 
од Пешудиних, по Бини, која се удала у Ђоргове и одселила у 
Долово (Св. Никола); Добрини, од Жьмбиних (Петровић) (Св. 
Никола); Додијини (Дамњановић, Дадић), (досељени из 
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Ћуштичког Прекрсног дела), (Св. Никола); Дрпћини (Митић), 
потичу од Митћиних (Св. Никола); Ђоргови (Тача, Василачко и 
Дина, од три брата троји Ђоргови (Мадић), (имало је троји 
Ђоргови, били род некада, удаљили се, али се не узимају) (Св. 
Ранђел); Ђорђини (Младеновић), од Качеманових (Св. Никола); 
Жуљини/Василачкови, стара фамилија (још из турско време су, и 
пате од нође) (Св. Никола); Жьмбини, стара фамилија, од које су 
Митћини, Ћирини и Добрини (Св. Никола); Иванћини (Костић) 
(Св. Никола); Иђини (Игић)/Јотини (Јотић), врло стара фамилија 
(Иђини и Јотини су поделбина) (Св. Никола); Јаћимови (Митић, 
Мадић) (Св. Никола); Јеленкови, од Томичових (Св. Никола); 
Јотини, в. Иђини (Јотини су повише, а поделбина су с Иђини); 
Каменовићи, Роми (Васуљевдан); Карапанџини (Св. Никола); 
Каталенини (Костић, Јовановић) (Св. Никола); Качеманови 
(Цветковић, Ђорђевић, Џунић), старо име Станолови, од њих 
Танчини (Св. Никола); Каменовићи (Милутин), одселио се у 
Сопот; Кокошкареви (Петровић) (Св. Никола); Количћини, Таско 
и Матеја, два брата, од Матеје су настали Матејини, бројнији (Св. 
Никола); Колћини/Кољћини (Младеновић) (Св. Никола); 
Кондинци (Николић) (Св. Никола); Конијини (Младеновић), 
одсељени у Сопот; Коћилови/Кућилови, од њих Панчини (Св. 
Ђорђе); Кузманови (Кузмановић) (Св. Врачи); Лазарови 
(Јовановић) (Св. Никола); Латинћини, по баба-Латинки; Лућини 
(Лукић), из Бугарске, село Горња Лука (Св. Лука); Мандарци 
(Голубовићи), (Страта Мандарсћи је из Црни Вьр) (Св. Никола); 
Манини (Св. Никола); Мануилови/Маноилови/Манаилови 
(Станковић) (Св. Никола); Манчини (Манчић), одселили се у 
Долово (Св. Никола); Марини (Војин, Васко) (преко Реку, са су у 
Долово), пеј. Рогљини (живели преко Реку, отуд стару касерину, 
насупрот млекару, па се одселили у Долово)(Св. Никола); 
Масалејини (Лилић), пореклом из Гостуше од Масалејиних (Св. 
Никола); Матеини (Јеленковић), в. Количћини; Микаилови, 
одсељени у Долово; Милојкови (Милојковић) (Св. Никола); 
Милошови (Милошевић) (Св. Никола); Митћини, пеј. Цигање, од 
Жьмбиних (Митић) (Св. Никола); Мицини (из Бьз) (Св. Никола); 
Немити (Милошевић), од Милошових, јавља се глувонемост (Св. 
Никола); Нецћини (Св. Никола); Панчини (Панчић, Лукић), део 
Коћилових (Св. Ђорђе); Пашкуљанови/Пьшкуљанови (Николић), 
пореклом из Завоја (Свети Никола); Пејчини (Пејчић) (Св. 
Никола); Петкови, преселили се у Гњилан (Петровић) (Св. 
Никола); Пешудини (Пешић) (Св. Никола); Прдљини/Ћевини 
(Ђорђевић) (Мој прадеда се накашљал по девојће које су ишле у 
цвеће, а оне рекле прдал, и од тьг ни зову Прдљини) (Св. Никола); 
Ристини (Николић), од Томичових (Св. Никола); Рогљини (брзи, 
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груби, рогати), в. Марини; Русини (Станковић), од Томичових 
(Св. Никола); Рушини (Душан Митић), одсељени у Долово (Св. 
Никола); Самарџијини, од њих Божићини (Св. Никола); 
Саракулови, (Ђора Саракулов, мајка Перса, дошьл на дом у 
Качеманови) (Алексић) (Св. Никола); Светомирови (Ћирић), од 
Светомира кога је мајка Пауна донела из Црног Врха када се 
преудала за Ђорђију Колћинога (Св. Никола); Севдини 
(Станковић) (Св. Никола); Северинћини/Ванкови (Св. Јован); 
Симћини (Симић), од Томичових(Св. Никола); Славнини 
(Веселиновић), презиме по зету Зарији из Засковаца (Св. Никола); 
Смрданци (Крстић) (Св. Никола); Станолови, в� Качеманови; 
Стрвкови (Милан), од Качеманових (Св. Никола); Танчини, (од 
Качеманови порекло, али издвојени) (Св. Никола); Томини (Св. 
Никола); Томичови (Џунић, Станковић, Николић, Ристић, ), од 
њих су Русини, Богденови, Симћини, Тошини, Ристини, 
Јеленкови (Св. Никола); Танини (Јотић); Тошини, од Томичових 
(Св. Јован); Тошћини (Петровић), велика фамилија, одсељени у 
Долово (Св. Никола); Ћитини (Св. Лука); Ћирини, од Жьмбиних 
(Петровић, Милојковић) (Св. Никола); Цвькљини (Ђорђевић) (Св. 
Никола); Џунини (Митић) (Св. Никола); Шутини (Николић, 
Станковић) (Св. Јован).  
 
СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Русаља (Духови, уторак).  
Литијска слава: Русаља (Духови, уторак). Црквена слава: Пејчин 
дан, 27. октобар. Зимске породичне славе, по учесталости: Свети 
Никола, Свети Јован, Свети  Ђорђе, Свети  Ранђел, Свети Лука, 
Свети Врачи, Света Варвара. 
 
КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква: Света Параскева, 
подигнута почетком 20. века. Оброци: 1. Велков крс/Крс на 
Велков пут (Не знам који је светьц. Излазе пред крај јули или у 
авгус. Одржаву га Самарџијини). 2. Видовдан и Петровдан на 
Орљак (Одржаву Масалејини и Симћини). 3. Видовдан на 
Житницу (Одржаву Грапшини). 4. Власовдан: на Трапушку у село 
(Одржаву Кондинци). 5. Крс на Дулину (Одржаву Томичови и 
Манаилови). 6. Крс на Куси рт (Одржаву Јотини). 7. Мала 
Богородица на Дел (Одржаву Ђоргови). 8. Пантале на 
Манастирсћи дол (Одржаву Милојкови). 9. Света Богородица, 
Велика Госпојина на Манастирској чуки (Одржаву у Додијини, 
Матејини и Кондинци). 10. Света Богородица, Велика Госпојина 
на Тошин камик (Одржаву у Додијини). 11. Света Богородица на 
Широку падину (Одржаву у Славнини). 12. Света Петка 
Трнова/Крс до цркву (Одржаву Кузманови). 13. Свети Ђорђија и 
Свети Јован Летњи у Брег изнад гробље (Одржаву Вакарелини). 
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14. Свети Илија на Кулу (Одржаву га Манаилови - Светомирови 
и Цвькљини). 15. Свети Петар и Свети Павле/Крс у Грамаду у 
село (Светога Петра одржаву Додијини, а Светога Павла 
одржаву Милошови и Мандарци (Панчини). 16. Свети Ранђел у 
село (Одржаву Лућини). 17. Свети Ћирик на Големи дол 
(Одржаву Нецћини). 18. Свети Ћирик на Селиште (Одржаву 
Добрини и Ћирини). Записи: 1. Манастирсћи дол (храст поред 
крста Пантале). 2. Широка падина (крушка). 3. Крушћи дол 
(крушка). Лековити извори: 1. Шушилка (под Брег, кад улазиш у 
село од Горњити мос, десно, на лиску, Светена вода за очи. На 
Шушилку смо прали очи. Беше по топла некада. Кад стигне 
реката, засипе у, па у откријемо). 2. Топлик (преко Горњи мос у 
село, па лево, одма доле, до обалу, уз Рекуту). 3. Лековне воде у 
Пиљ. 4. Светена вода до Савков мос (Од Селиште узводно кад 
стигнеш до Савков мос, Влаткова имовина. Там извира тај 
водица, она слаба. Нема паре и не остављу белеђе). 5. Лековна 
вода испод Чутуру (У Големи дол, узводно од Задитрапњу реку, 
испод Чутуру, извира слаба и топла вода. Там остављају паре у 
туј воду, или оставе дугме, некакьв знак). Литијски круг: Ишло 
се на Крстовдан 18. јануара и о Светој Тројици у јуну (уторак пре 
подне). (Ишли смо у литије двапути:на Водице и на Русаљу у 
торник. Обилази се све куде има миросано дрво. Када сам бил 
дете, па имаше стара момчетија.Отиду у цркву на Водице, узну 
барјаци и иду до Широку падину, имаше там миро круша, па се 
врну кр(з)-село и иду до Крушћи дол. И иду до рекуту, па оди 
ледат исечу крс и успраје га уз крушуту. И поју црквене песме: 
Господе Боже, помагај! И ми смо тој звали литија. На Русаљу 
смо носили литију, иста литија, само се свити врну у цркву. Па 
домаћице донесу погаче и банице, и поп сече колачи, и не узима 
млого; узне порезаницу, малко од крај. Миодраг Дадић, 1937).  
 
 
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
 
Аљћевац - шума, њиве. Појате.  
Амбарче (коди Колћин скок) - пашњак, ливаде. Суват.  
Андрејин дол - поток.  
Андрејин рт (до Белан) - шума.  
Бабин зуб - врх (1758), стена, пашњак, ливаде. Много међусобно 
одвојених стена које се одликују великом висином и штрче у 
виду окрњених зуба. Велики потес и познат суват. (Там је бил 
Гађин сават).  
Бабин нос/Бабинос- коса, шума. Појате. 
Бабина бара (у Удицу) - стена, њиве. Лискун.  
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Бабина ливада - њиве.  
Бабинско страње - стена, шума, пашњак. Честар. Пропланци у 
шуми.  
Бабинсћи рт - коса, камењар, голет, пашњак. Коса од око 5 км 
дужине, од Задитрапње реке па све до Самокопа, испод Миџора. 
(Код Бабинос. Нема ни трава ни шума). 
Бавка - увала, њиве. Појате. (Местото малко како вртача дојде).  
Базарје изнад Лешје - извор, шума, ливаде, њиве.(Има две 
Базарјета: једно је до Лешје и Долње градиште, а другото је 
негде лево од Калуџерску реку изнад Савков мос).  
Базарје изнад Савков мос - шума, њиве. Претежно лескова шума. 
(Там је Којчин рт, испод Калуџер, лешници има).  
Балабанов дол - поток.  
Балабанов рт - коса, њиве.  
Балабанова падина - извор, шума, пашњак. Честар.  
Балденица - пашњак. Место где леже говеда, говедарник.  
Барска равништа - брдо, зараван, шума, ливаде, њиве. Претежно 
њиве и букова шума.  
Барсћи дол - извор, поток, шума. Лева притока Топлодолске реке.  
Бата - шума, пашњак, ливаде. Велики суват на коме се обавља 
испаша, највише у рано пролеће и у касну јесен. (Бата има три 
дела: Корита, Одаишко лице и Манастириште.) 
Батска река - река. (Извира између Вражу главу и Бату, у 
саватат, и улива се у Студеньчку реку).  
Бачијиште - шума, пашњак, њиве. Појате.  
Бегова њива - њиве. Појате.  
Бегова падина/Бега падина (према Жарковац) - венац стена, 
ливаде, њиве.  
Бежиште - шума, извор.  
Белан (ТД, Гос) - врх 1576 м, стена, шума, пашњак, ливаде. 
Честар. (Белан повише користе Гостуша и Завој).  
Беланска лиска - стена, пашњак.  
Беланско крајиште - шума. 
Белансћи камик (до Андрејин рт) - стена, врх. Испод њега извире 
Смољансћи дол. Зграда на Белану била у ували близу њега.  
Белска њива - њиве. Према Засковачкој реци.  
Бериславица - превој, стена, њиве.  
Било - било, дуга коса, пашњак, ливада. Суват.  
Биљеница/Биљаница (изнад Љиљак) - ливаде, шума. (Има Горња 
биљеница и Долња биљеница). Скијашка стаза.  
Бобак - вир. У кориту Горњокрајске реке у самом селу (Бобак је 
испод Ристин вир у село, у рекуту коди Гађиното, там се 
купемо).  
Бобојак - пашњак, ливаде.  
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Бобојачка мртвина - шума, пашњак.  
Божја бара/ Удица - њиве. (Отодимо у Божју бару, кажемо га и 
Удица, да оремо рженицу).  
Бојно село -ливаде, њиве. Појате. (У Бојно село било селото када 
су га Турцити запалили. После се преселило у Горње село и на 
крај овам куде смо са. Миодраг Додић, 1937).  
Болован/рет. Булуван - (према Било уз Дулан) - стена, голет, 
ливаде, њиве. (Има камик, узвишење). Појате. (Кренул снег од 
Болован и Иванковицу и затрпал Ђоргову појату, овчара и овце).  
Брајћевица - пашњак, ливаде, њиве. Појате.  
Бранска страна/Бранска стран - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Братков вис - врх, стена, камењар, шума, пашњак.  
Братков дол - поток. Извире испод Братковог врха.  
Братков рт - стена, пашњак, шума. (У стенуту има алће куде су 
ајдуци врзували коњи).  
Браткова орница - ливаде, њиве.  
Браткова страна (ТД, Гос, Дој) - пашњак. Суват. 
Бревенечков кладенац (у Дубраву) - извор, шума.  
Брег (изнад село) - стена, камењар. Делом је и део села. Гробље 
испод њега. Оброци Св. Ђорђија и Св. Јован Летњи. (Брег скроз 
држи изнад село. Од школу нагоре је Брег, па гробље, и десно 
Брег до Врбицу)).  
Брезје - шума, пашњак. Много пропланака.  
Бреско лице - извор, пашњак.  
Бреска падина -извор, шума, пашњак.  
Бреско страње - ливаде. Нема брестова.  
Бресћи дол - поток. (Тече вода од кладенци из Бреско лице и 
Бреску падину и улива се у Јаворску реку). 
Бресћи луг - шума, пашњак, њиве. (Од Пискулку нагоре).  
Брлог - баште. (У долњи крај у село).  
Бука - шума, баште. (Градине су биле. Расте само храст).  
Бьз/Бьзје (у Ракитску гору) - шума, ливаде, њиве. Појате. Кућа 
Мициних, који тамо стално бораве. Велики потес.  
Вакарелско парче - шума, њиве. Њиве окружене храстовом 
шумом.  
Валуга изнад Горњу дубраву - увала, шума, њиве. Висока 
храстова шума.  
Валуђе (испод Миџор) - увала, пашњак, ливаде. Суват.  
Ваљавица - извор, река, водопад. На Шопушком долу. Висина 
пада воде је око 20-25 м. Воденица. 
Васин камик (код Крваво огњиште, испод Дл́го било) - стена.  
Васина падина - извор, шума, пашњак.  
Велков пут (према Пискулку) - шума. Пут. Оброк (одржаву га 
Самарџијини). Део пута од села ка Лешју.  
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Вељина орница - шума, њиве.  
Веџа - зараван, пашњак. (Ограничено сас веньц од једну страну).  
Видичев рт - пашњак, ливаде, њиве.  
Видичево крајиште - извор, голет, шума, пашњак, ливаде. Стрме 
ливаде. 
Викалиште (у Дел) - врх. (Викалиште, на високо је, на трапат 
изнад Мрџино крајиште, страна према Ковани дол. Отуде окали, 
па се чуло чьк у Марков рт у Удицу. Трајко Николић, 1937).  
Вирьц - узвишење, извор, пашњак, ливаде. (Изнад њега се 
наставља Дл́го било).  
Висоћи мос - стена, пашњак, баште, њиве. Дрвен мост и воденица 
на Топлодолској реци (са једним каменом). (На двете реће 
воденица).  
Влаткове ливаде - извор, ливаде. Више извора.  
Влаткови гараци - извор, шума.  
Влећинска орница - ливаде, њиве.  
Влећинсћи рт (у Корубиште) - коса, извор, ливаде, њиве, шума. 
(Там извира Јовичков кладенац).  
Влчичева чука - узвишење, стена, извор, шума.  
Воденица - баште. Део села уз Задитрапњу реку. Воденица са два 
витла и купалиште Десћин вир (Име је добил по моју ујну Деску).  
Војаница - њиве.  
Војводин веньц - венац стена, камењар. 
Војна (ТД, Зс) - шума, ливаде, њиве.  
Вража глава - врх 1934 м, извор, стена, пашњак, шума. (Дојде 
као човеча глава. Там је пирамида на границуту). 
Врбица - део села. (Врбица се наставља на Трапушку. Там има 
врба у брегат и има извор).  
Врела - извор, шума, ливаде. Мноштво извора од којих настаје 
Студеничка река. (Има Горња врела и Долња врела).  
Вржоглавсћи веньц - венац стена.  
Врла скала - стена, кањон. (Мињује пут преко њу, опасно је. Кад 
се говеда збоду, једно падне у реку. У рекуту су се омькнули и 
пођинули Јоса Танић и Ђора Гађин).  
Врла страна - извор, падина, пашњак, ливаде. Оштра и велика 
падина испод Миџора. (Стрмно, али нема камик, коси се).  
Вртача (код Житницу испод Вирьц) - увала, њиве. Појата.   
Вртоп - зараван, ливаде. (Вртоп, па Жарковац, Жарков дол, 
Раздоље, Бранска страна, Три кладенци и савати нагоре). 
Вртћина орница - стена, шума, пашњак. (Расту јеле и бука. Има 
голема ветроизвала и малине расту у њу).  
Вујаница - коса, брег, њиве.  
Вунија - увала, извор, шума, пашњак.  
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Вурња - узвишење, шума, ливаде. (Узвишење испод Корита, 
топло местото. Там златаре траже закопане паре).  
Вьмбуљ - извор, стена, шума. Честар. 
Вьр (над Селиште) - врх, стена. (Одма преко Рекуту). 
Вьрљиљак - извор, њиве. Много извора. Шума јоргована.  
Габар - увала, извор, шума. Чесма на месту где вода извире. Вода 
отиче у Лисичи дол. Честар. Оброк Видовдан.  
Гађина валуга - увала, ливаде. Власништво фамилије Гађини.  
Гађине ливаде - ливаде. Власништво фамилије Гађини.  
Гарак (у Савков мос) - шума, њиве. (Там држу Влаткови и 
Карапанџини).  
Гацин камик - стена, шума, њиве. Честар.  
Гложје - њиве.  
Гмитров камик - стена, извор.  
Гмитрова њива - њиве.  
Говедарник у Балденицу - шума, пашњак. Ноће сеоска говеда у 
време испаше. 
Голем трн (у Удицу код Мечћин слог) - стена, камењар, шума. 
Лискун и трње.  
Гођина валуга - увала, ливаде. Велики потес.  
Голема њива - њиве. Појате.  
Големи бобојак - извор, пашњак, ливаде. Суват. Јак извор. (Имало 
је шљегарница, бачије су лежале).  
Големи дол/Големјат дол - поток. Улива се у Јаворску реку. 
Оброк Св. Ћирик. 
Големи дол/Големјат дол - извор, поток. Више извора. (Тече од 
Криско лице и улива се у Ковани дол). Воденица.  
Големјат дел - ливаде, њиве. Појате. Источно од Кованог дола.  
Големјат рт - узвишење, коса, камењар. (Стрмно, отћидно и 
опасно место).  
Големо камење - извор, стена, камењар. До реке, на путу за 
Дубраву.  
Големо лице (у Јаворску реку) - камењар, шума, пашњак. 
Присојна страна. Честар.  
Голи рт - стена, голет, шума, пашњак. Висока стена. Честар.  
Горња врела - извор. Више извора.  
Горња дубрава - шума, ливаде, њиве. Појате.  
Горња дулина - шума, њиве. Појате.  
Горња дурманица - узвишење, пашњак.  
Горња Жаркова чука - пашњак. Суват. (Там је државни сават).  
Горња почеваљћа - шума, пашњак, ливаде.  
Горње градиште - ливаде, пашњак, шума. 
Горње лисће - стена, шума, њиве. Појате. Од Високог моста ка 
селу.  
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Горње равниште - шума, ливаде. (Изнад Долњокрајску реку. Там 
је Кула).  
Горње село - стена, шума, пашњак, ливаде, њиве. Појате. Некада 
је тамо био Топли До. (У Студеньчку реку правена вада и водена 
на ливаде или за воденице).  
Горњеселсћи мос - мост.  
Горњи бьз - шума, ливаде. 
Горњи јавор - шума, пашњак, ливаде. Суват. Задружни овчарник 
био. 
Горњи јеришор - шума, пашњак, ливаде. Суват. (Косило је се. Од 
шуму има бука и јела).  
Горњи окоп - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Горњи челопек - присојна страна, ливаде. (Ливаде на припек).  
Горњи чућер (код Бабинсћи рт) - камењар.  
Горњокрајска река - река. Долич, Големјат дол, Ковани дол, 
Лисичи дол, Бресћи дол, Штављачћи дол, Чунгуљсћи дол, 
Крмосћи дол и Куртулсћи дол чине Јаворску реку, која се спаја са 
Студеньчкарском реком и гради Горњокрајску реку, у коју се 
низводно уливају Јеришорсћи дол, Писћи дол, Стьдьчћи дол, 
Смољансћи дол, Крушћи дол и Долич. Испод самог Топлог дола 
спајају се са Долњокрајском реком (код Цвькљини се састављу) и 
граде Топлодолску реку. (Петровичи кладенац сачињава Долич. 
Кладенац у Кладје; Кладенац у Покревеничку падину; Кладенац у 
Криву, Кладенац у Црну скалу, Кладенац у Крваво огњиште, 
Кладенац у Вирьц, Кладенац у Васину падину и Кладенац у 
Јесичко шумје  сачињавају Големјат дол и Ковани дол. Кладенац 
на Дулину, Кладенац у Миљћов трап, Кладенац у Житницу, 
Кладенац у Габар сачињавају Лисичи дол. Кладенац у Бреску 
падину и Кладенац Бреско лице сачињавају Бресћи дол. Кладенац 
Мали бобојак и Кладенац Штављак сачињавају Штављачћи дол. 
Трикладенци у Спасову вунију сачињавају Чунгуљсћи дол. 
Кладенци у Повивку и Крмољ сачињавају Крмољсћи дол. 
Кладенци у Куртул сачињавају Куртулсћи дол. А свити овија 
долове сачињавају Јаворску реку. Кладенац у Љиљачку падину и 
Кладенац у Иванковицу сачињавају Стрмовсћи дол. Ћешеа врела 
и Кладенци у Стоилов рт сачињавају Стоилов дол. Кладенац на 
Гмитров камик, Кладенац Манастириште, Кладенци у Корита и 
Кладенац у Циганску падину сачињавају Студеньчку реку. А 
Јаворска и Студеньчкарска река сачињавају Горњокрајску реку. 
Од Горње село, па према Топли Дол настаје Горњокрајска река. 
Кладенци у Горњи јеришор и Долњи јеришор сачињавају 
Јеришорсћи дол. Кладенци у Лећију и Цвькани венци и у Грујин  
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вьр сачињавају Писћи дол. Кладенци који извиру у Стол, 
Пиљград, Џурџин пажар и Репушак сачињавају Стьдьчћи дол. 
Кладенци који извиру у Смољанску падину и испод Белан 
сачињавају Смољансћи дол. Кладенци који извиру испод Белансћи 
камик и у Крушку вунију сачињавају Крушћи дол. А Писћи дол, 
Стьдьчћи дол, Смољансћи дол и Крушћи дол се уливају у 
Горњокрајску реку. А Долич, који сачињавају Кладенци који 
извиру у Горњу Почеваљћу и Брезје, улива се у Горњокрајску реку 
у само село. Миодраг Дадић, 1937. Једна вода из Бату, једна из 
Вурњу, праве Горњокрајску реку. Трајко Николић, 1936).  
Градиште - шума, пашњак, ливаде, њиве. Појате. (Има Долње и 
Горње градиште).  
Граочка - извор, ливаде.  
Грапшина ливада - ливаде. Име према власнику.  
Грапшина оградња - баште, воћњаци. (У село, између Грапшину 
кућу и Горњокрајску реку).  
Грапшина падина - шума, ливаде.  
Грбавица (од Митину чуку према Бабин зуб) (ТД, Зс) - коса, 
шума, пашњак, ливаде. 
Грмада (у село) - стена, баште, њиве, воћњаци. Део села на левој 
обали Горњокрајске реке. (Там су Мандарци и Манчини). Оброк 
Св. Петар и Павле. 
Грнеин рт - шума, њиве. Претежно њиве.  
Груин вьр - узвишење, шума, ливаде. (Там расте чам, јела).  
Груино лице - шума. Храстова шума. (Од Пискулку према 
Јаришор).  
Груина падина - њиве, шума. Честар.  
Грујин вьр - врх, стена, шума.  
Грчка гробишта - шума. Честар.  
Грчка лежишта - шума, пашњак. Боравиште Каракачана. (Там су 
Црновл́нци боравили). 
Гувна - шума, ливаде, њиве. Обављала се вршидба коњима.  
Гувништа - пашњак, шума. (Там су лежишта за стоку).  
Густи рт - коса, шума, њиве.  
Дашина чука - узвишење, камењар, голет, пашњак, ливаде. 
(Округло узвишење двеста на двеста метра, около камењар и 
голина).  
Дел - коса, пашњак. Оброк Мала Богородица.  
Денине њиве - њиве. Појате. Поред Топлодолске реке.  
Десћин вир (у Задитрапњу реку у село) - купалиште.  
Диволеска - шума, њиве. Расте врста шиба који је сличан лески. 
Појата. 
Дисашчичи - извор, шума, ливаде.  
Дл́га орница - њиве.  
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Дл́га рудин(а) - ливаде. Суват. (Нема шума, све мазно, расту 
боровнице).  
Дл́го било - греда, падина, пашњак, ливаде. Врло стрма падина.  
Дл́ђе пољане - извор, њиве.  
Дл́ђи камик - стена. Вертикална и вретенаста стена. 
(Неприступачна стена, висока од долњу страну педесе, а од 
горњуту двајес метра и на вьрат расте љиљак).  
Додијин рт/Додијинсћи рт - шума, ливаде, њиве. Појате.  
Дол из Горњу почеваљћу и Брезје - поток. Улива се у 
Горњокрајску реку у самом селу. 
Дол изи Бьз и Барска равништа - поток.  
Дол изи Јавор - поток.  
Дол у Широку падину (испод село) - извор и поток. Мален поток.  
Долич (изи Брезје до Горњокрајску реку) - поток, камењар, шума, 
пашњак. Кратка долина. Лева притока. Расту буква и јасика.  
Долич (од Петровичи кладенац до Конопљиште) - поток, шума. 
Десне притока Горњокрајске реке. (Долич је између Ташкову њиву 
и Црвени брег, а од Мечу главу иде).  
Долња врела - извор. Више извора.  
Долња дубрава - њиве, воћњаци. Појате.  
Долња дулина - шума, њиве. Појате.  
Долња дурманица - узвишење, пашњак, ливаде. Суват.  
Долња Жаркова чука - пашњак. Суват. (Државни сават).  
Долња пачеваљћа - њиве, ливаде.  
Долња остра чука (у Преграду, Жаркова чука) - коса, брдо, 
пашњак.  
Долње било - пашњак, ливаде. Суват.  
Долње градиште - шума, пашњак, ливаде, њиве.   
Долње лисће - стена.  
Долње равниште - ливаде.  
Долњи бьз - шума, ливаде, њиве. Претежно њиве. Појате. Заселак 
(једна фамилија).  
Долњи јавор - шума, поток, камењар. (Поток из Преграду). 
Појате.  
Долњи јеришор - шума, камењар, ливаде, њиве. Честар клеке.  
Долњи крај - део села од моста на Горњокрајској реци око пута ка 
Темској. (Градинете окамо Селиште, а кућете Долњи крај).  
Долњи окоп - долина, њиве. Појате.  
Долњи чућер - камењар.  
Долњокрајска река, в. Задитрапња река.  
Дренсћи дол - поток.  
Дрењак (у Шопошћи дол) - шума. Храстова шума и честар.  
Дубрава - шума, пашњак, ливаде, њиве, воћњаци. (Има Горња 
дубрава и има Долња дубрава).  
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Дубравско лице - шума, ливаде.  
Дубравсћи венци - шума, пашњак, ливаде.  
Дубравсћи дол - поток. Улива се у Топлодолску реку.  
Дубравсћи рт - голет, камењар, пашњак.  
Дувка (код Окоп) - увала, извор, ливаде. (Нема пећина. Вода 
извира, има кладенац на Дувку и упролет се тамо направи као 
језеро).  
Дулина - извор, шуме, њиве. Вода отиче у Лисичи дол. Оброк. 
Појате.  
Дупни јавор (у Удицу) - камењар. (Голо место).  
Дурманица - узвишење, пашњак, ливада. Суват под Миџором.  
Дурманичка мртвин - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Дурмановска чука - врх, стена.  
Дурмановсћи веньц - венац стена.  
Ђоргова појата - шума. Појата. Усов са Болована и Иванковице 
затрпао појату са овцама и овчарем.  
Ђоргово јечмиште - пашњак, њиве.  
Ђурин пажар - шума, пашњак.  
Жарков дол - поток. (Тече вода од Три кладенца из Бранску 
страну).  
Жаркова мртвин - извор, шума, ливаде. 
Жаркова чука - узвишење, стена, шума, пашњак. Говедарник.  
Жарковац - ливаде.  
Женсћи вир - вир. У Горњокрајској реци. Купају се само жене. 
Испод њега је водопад који га дели од Мушког вира, који је 
низводно.  
Женсћи вьр (ТД, Зс) - коса, ливаде. (У Женсћи вьр познаву се 
ровове копани за турско време и за Први светсћи рат, војска се 
утврђувала. А има и слогове, биле њиве и ливаде. За турсћи 
ратове млого мушка страна изђинула, остале само жене. Нема 
кој да коси и да оре њиве. Оне косиле, па кад им се досади, оне се 
прерипувале. Миодраг Дадић, 1937).  
Живков камик - камен, ливаде. (Има мали камик).  
Живковичи дол - поток.  
Живковичи камик/Живичи камик - стена, извор, ливаде.  
Живковичи кладенац - извор.  
Житница - извор, њиве. Вода отиче у Лисичи дол. (Подлесљиво 
место, неје водоношљиво и дебела земља). Оброк Видовдан. 
Појате.  
Зади трап - њиве, баште, пашњак. Део села од школе и гробља 
према Задитрапњој реци.  
Задитрапња река/ Затрапња река/Долњокрајска река - река. 
(Река из Рећитску гору и река из Бьз се на Селиште састављу и 
граде Задитрапњу реку). У њу се уливају већи и мањи потоци: 
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Шопошки дол, Окопсћи дол, Липсћи дол, Калуџерска река, 
Стрмна река, Коларсћи дол, Џерекарсћи дол, Големи дол и Мали 
дол. (Задитрапњу реку чине Пупени кладенци и Кладенци у 
Удичку падину, од који је вода одведена у село, па кладенац у 
Липицу, Кладенац у Шопушћи дол, Кладенци у Шушину падину, 
Кладенац код Зелену орницу, Кладенац код Ваљавицу, Кладенац у 
Видичеву падину, Кладенац у Криву, Кладенци у Ненчина врела, 
овија кладенци сачињавају Шопушћи дол који се улива у 
Задитрапњу реку. Кладенац на Дувку, кладенац у Горњи окоп, 
Кладенац у Ћисини станци, Кладенац у Широћи пут сачињавају 
Окопсћи дол. А Окопсћи дол сачињава Липсћи дол, који се улива у 
Задитрапњу реку. Кладенац у Чолопек, Кладенац у Дл́ђе пољане, 
Кладенац у Балабанову падину, Кладенац у Базарје, Кладенац у 
Кутру и Кладенац у Калујину мртвин уливају се у Калуџерску 
реку. Кладенац у Вунијуту, Кладенац у Врлуту страну, Кладенци 
у Црнете лисће испод Миџор сачињавају Големјат дол, а и он се 
улива у Калуџерску реку. Кладенац на Живичи камик, Кладенац у 
Дурманичку мртвин, Кладенци у Раздолје, Три-кладенци испод 
Миџор, Кладенци испод Тупанар сачињавају Раздолсћи дол. 
Кладенац у Јаловарску и Кладенац у Жаркову мртвин сачињавају 
Жарков дол и Раздолсћи дол, уливају се у Калуџерску реку, као и 
Иначев дол. Кладенци у Преграду и у Рећицку гору, Влаткове 
ливаде, Јотин гарак, Павлов кладенац испод Бабин зуб, Кладенац 
у Вьрљиљак у Барсћи дол уливају се у Стрмну реку. А Стрмна 
река и Калуџерска река састављају се код Селиште и сачињавају 
Задитрапњу реку. Кладенци у Вьрљиљак, у Рункуљ и Смрдансћи 
кладенац сачињавају Коларсћи дол, Кладенци у Јелове пољане 
сачињавају Џерекарсћи дол. У Шуљћеницу кладенци, у Долња 
врела и Горња врела сачињавају Големи дол, а Кладенци у 
Средорчину Мали дол. Миодраг Дадић, 1937).  
Задитрапње градине - баште. Близу ушћа Задитрапње реке.  
Задитрапње њиве - њиве. Близу ушћа Задитрапње реке.  
Задитрапњи мос - баште. Мост на Долњокрајској/Затрапњој 
реци у самом селу.  
Заједница - зараван, њиве. Појате.  
Занога - коса, њиве. Појате. 
Засковачка река (ТД, Зс) - шума, ливаде, њиве.  
Зевничиште - шума, пашњак, ливаде. Појате.  
Зелена орница - извор.  
Златарева бавка - извор, шума, њиве. Појате.  
Златков дол - поток, шума. Велика шума. Притока Смољанског 
дола, извире у Мртвини испод Белана.  
Златков рт - коса, шума. Велика шума.  
Зли дол - стена, оштра падина, ....??? 
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Змијовица - камењар, шума, пашњак. Честар.  
Зуберсћи дол - поток. (Извира из Јељакат између Јеришор и 
Зуберсћи рт).  
Зуберсћи рт - венац стена, превој, шума, ливаде. (Јела и бука 
расту). Оштар камени гребен, а стене штрче у виду зуба.  
Иванковица - коса, пашњак, ливаде. Суват.  
Игриште - шума, пашњак. Пропланци.  
Изворска страна/Изворска стран (до село) - њиве, ливаде. Са 
десне стране Затрапње реке.  
Изворсће кошаре - шума, њиве. Био заселак. Штале, појате. (Уз 
Рећитску реку од Селиште према Савков мос, там су биле и 
куће).  
Изворсће пољане - ливаде. (Уз Рећитску реку). 
Иљадница - њиве. (Поред Дел).  
Инаков говедарник - увала, стена. Увала између стена. Боравиште 
крупне стоке.  
Иначев дол - извор, поток, шума. Два извора. Улива се у Жарков 
дол.  
Јавор (до Рећитску гору) - шума, ливаде. Буква расте. Део 
Рећитсће горе. (Има Јавор на две места).  
Јаворов дол - поток. (Извира негде испод Вртћину орницу).  
Јаворов кладенац - извор. У Кладју.  
Јаворска река/Батска река - река. Настаје од потока из Спасове 
вуније, Чунгуља и Бобојака, а са Студеньчком реком гради у 
Горњем селу Горњокрајску реку.  
Јагњилиште/Тавальчћи дол - њиве. (Тамо имају појату Дрпћини у 
Вьрљиљак).  
Јагњило (у Дубраву) - шума, ливаде. (Заветно место, биле 
појате).  
Јагњило (између Липсћи дол и Пејани рт) - њиве. Појате.  
Јаловарска - извор, пашњак. Вода избија на много места и слива 
се у поток.  
Јанћина падина - њиве. Близу села. 
Јеришорско лице - камењар. Честар клеке.  
Јегьн - камено седло, стена, шума, пашњак, ливаде. (Там преоде 
вл́ци. По Јегьн курјаци. И там је Срнеча вунија).  
Јегьнсћи венци - стена. Венци стена (испод Белан).  
Јела - камењар, шума, њиве. (Биле су одавна њиве). (Там је 
Липица, извор).  
Јеловарка - ливаде.  
Јелове пољане/Јелова пољана - извор, шума, ливаде, њиве. Више 
извора од којих настаје Џерекарсћи дол.  
Јеловарка - пашњак, шума.  
Јељак - извор, шума. Јелова шума.  
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Јенаков говедарник/Инаков говедарник - шума, пашњак. Место 
где ноће сеоска говеда и коњи. (За селска говеда и коњи у 
Јаворску реку).  
Јеначов говедарник/Иначев говедарник - стена. Говедарник уз 
високу и стрму стену. (Између Попову ливаду и говедарник је 
голема и висока и стрма стена, одма изнад говедарникат).  
Јеребичка падина - падина.  
Јеребичка чука - узвишење, стена, камењар.  
Јеребичко камење - камењар, шума. Честар.  
Јеребичко трње - шума. Честар.  
Јеришор/Иришор - узвишење, стена, камењар, шума, пашњак. 
Честар клеке.  
Јеришорско лице - стена, шума. Расте клека.  
Јеришорсћи дол - поток. Од извора из Јаришора. Улива се у 
Горњокрајску реку. 
Јесењак - венци стена, камењар, шума. Расте јасен.  
Јесењак (у Дубраву) - венци стена, камењар, шума. Расте јасен.  
Јесика - њиве, ливаде. (Има јесичак, дрво понекоје). 
Јесичка мртвина - шума.  
Јесичко шумје (у Ковани дол) - извор, шума.  
Јестина чешма - извор. Чесма крај пута за Темску. (Срушили су ју 
када су прајили путат, смитала им).  
Јовин вир - вир у реци. Узак а дубок вир. Тамо овчари купају 
овце. (На Горње село, за Бабин зуб. Ћићеин камик)  
Јовичков дол - поток. Притока Манастирског дола.  
Јовичков кладенац - извор. Извире у Влећинском рту, отиче у 
Манастирсћи дол и не пресушује.  
Јотин гарак - извор, шума. Више извора.  
Јошина струга - ливаде. (Опето место, држи се за Дл́го било).  
Калуџер - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Калуџерска врела - извор. Више извора. (Пет до шес врела под 
Миџор избиву. Од њи почиња Големјат дол и он слази у 
Калуџерску реку).  
Калуџерска река - река. Настаје од вода са извора у Чолопеку, Дл́ђим 
пољанама, Балабановој падини, Базарју, Кутри и Колујиној 
мртвини, као и од Големог дола, Раздолског дола, Жарковог дола и 
Иначевог дола који се уливају у њу, а она са Стрмном реком 
гради Задитрапњу реку.  
Калуџерсћи дол - поток.  
Камик - стена, шума, њиве. Појате.  
Качеманови гараци - шума, ливаде. На пропланцима су ливаде. 
Према Дубрави.  
Кладенац код Ваљавицу - извор.  
Кладенац код Зелену Орницу - извор. 
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Кладенац на Гмитров камик - извор.  
Кладенац на Дулину - извор. 
Кладенац у Базарје - извор.  
Кладенац у Балабанову падину - извор. 
Кладенац у Бреско лице - извор.  
Кладенац у Бреску падину - извор.  
Кладенац у Васину падину - извор.  
Кладенац у Видичеву падину - извор.  
Кладенац у Вирьц - извор. 
Кладенац у Влаткове ливаде - извор.  
Кладенац у Врлуту страну - извор. Улива се у Големи дол.  
Кладенац у Вунијуту - извор. Улива се у Големи дол.  
Кладенац у Вьрљиљак (у Барсћи дол) - извор.  
Кладенац у Габар - извор. 
Кладенац у Дл́ђе пољане - извор.  
Кладенац у Жаркову мртвин - извор.  
Кладенац у Житницу - извор.  
Кладенац у Живичи камик - извор.  
Кладенац у Иванковицу - извор.  
Кладенац у Јаловарску - извор.  
Кладенац у Јесичко шумје - извор.  
Кладенац у Кладје - извор.  
Кладенац у Колујину мртвин - извор.  
Кладенац у Крваво огњиште - извор.  
Кладенац у Криву - извор.  
Кладенац у Кутру - извор.  
Кладенац у Липицу - извор.  
Кладенац у Љиљачку падину - извор.  
Кладенац у Мали бобојак - извор.  
Кладенац у Манастириште - извор.  
Кладенац у Миљћов трап - извор.  
Кладенац у Покровеничку падину - извор.  
Кладенац у Раздолје - извор.  
Кладенац у Ћесијини станци - извор. (Млого ладна вода, не мож 
се напијеш).  
Кладенац у Циганску падину - извор.  
Кладенац у Црну скалу - извор.  
Кладенац у Чолопек - извор. 
Кладенац у Џурџин пажар - извор.  
Кладенац у Шопушћи дол - извор. 
Кладенац у Штављак - извор.  
Кладенци испод Белан - извор. Више извора.  
Кладенци испод Белансћи камик - извор. Више извора. 
Кладенци испод Тупанар - извор. Више извора.  
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Кладенци у Брезје - извор. Више извора.  
Кладенци у Влаткове ливаде - извор. Више извора.  
Кладенци у Вьрљиљак - извор, шума. Више извора.  
Кладенци у Горња врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Горњи Јаришор - извор. Више извора.  
Кладенци у Горњу почеваљћу - извор. Више извора.  
Кладенци у Грујин вьр - извор. Више извора. 
Кладенци у Долња врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Долњи јаришор - извор. Више извора.  
Кладенци у Дурманичку мртвин - извор. Више извора.  
Кладенци у Јотин гарак - извор. Више извора.  
Кладенци у Корита - извор. Више извора.  
Кладенци у Крмољ - извор. Више извора.  
Кладенци у Крушку вунију - извор. Више извора.  
Кладенци у Куртул - извор. Више извора. 
Кладенци у Лећију -извор. Више извора.  
Кладенци у Ненчина врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Пиљград - извор. Више извора.  
Кладенци у Повивку - извор. Више извора.  
Кладенци у Преграду - извор. Више извора.  
Кладенци у Рећиску гору - извор. Више извора.  
Кладенци у Рункуљ - извор. Више извора.  
Кладенци у Смољанску падину - извор. Више извора.  
Кладенци у Средорчину - извор. Више извора од којих настаје 
Мали дол.  
Кладенци у Стоилов рт - извор. Више извора.  
Кладенци у Стол - извор. Више извора.  
Кладенци у Репушак - извор. Више извора.  
Кладенци у Удичку падину - извор. Више извора.  
Кладенци у Црнете лисће (испод Миџор) - извор. Више извора, 
који се уливају у Големи дол.  
Кладенци у Шуљћеницу - извор. Више извора.  
Кладенци у Шушину падину - извор. Више извора.  
Кладње/Кладје - извор, њиве. (Плитко, вода од брдо однела 
земљу). Изнад Јесичког шумја.  
Кливунови трљаци - шума, њиве. (Ситне њиве).  
Клопет - пашњак, њиве. Појате.  
Кљун изнад Високу стену - стена, шума. (Стената дојде како 
орлов кљун. Млого места окамо Кљун).  
Кљунова падина - шума.  
Ковани дол - стена, клисура, поток, њиве. Појате. Улива се у 
Јаворску реку. (Четри до пет километра, све камик, клисура, а на 
излаз има и њиве и појате. Деда-Јоса како да забрани појату и 
њиву од голему воду из Ковани дол, водата га однесе).  
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Ковачево - обала, шума. (Уз рекуту је).  
Ковинска страна/Ковинско страње/Кованско страње - стена, 
падина. Оштра каменита падина. 
Козја грбина - коса, пашњак, ливаде. (Сават испод Миџор). 
Којин пут (од село до Пиљ) - пут.  
Којчин рт - коса, шума, ливаде, њиве. Претежно леска. Испод 
Калуџера.  
Којчина падина - камењар, шума, пашњак. (Гола проструга, дојде 
као увала, има камик и ситна гора. Там је кладенац у Балабанов 
рт).  
Коларсћи дол - стена, поток, шума, пашњак. Улива се у 
Задитрапњу реку.  
Колћин скок - водопад. На Јаворској реци до Топличишта. (Там је 
бил говедарник).  
Колуина мртвина/Колуина мртвин - извор, шума, пашњак, 
ливаде. (Косено је).  
Комин - стена, коса, пашњак. Врло стрма коса која се шири 
навише између Јеришорског дола и још једног потока. 
(Стеновито место). Појате.  
Конопљиште - баште. (Там смо сејали грснице, лук, компир).  
Коњарник (код Женсћи вьр) - извор, шума, ливаде. Корита као 
појило за овце. 
Коралсћи дол - поток. (Чул сам да има негде Коларсћи дол).  
Корита - извор, ливаде, поток. Више извора и више потока. (Од 
Вражу главу вода. Топло местото, па се прво там озлачи)  
Корита (у Бату) - извор, пашњак, шума. Појила. Летње појате.  
Коритсћи дол - поток. (Извира између Вртћину орницу и Вражу 
главу).  
Корубиште/Корубишта- извор, шума, ливаде, њиве. Појило. 
Појате.  
Косов трап (испод Удицу) - њиве. Појате. (Там је Божја бара).  
Кошаре, в. Изворсће кошаре.  
Краљева њива (у Пејани рт) - њиве. Њиве окружене шумом. 
Појате Додијиних. (Не знам зашто тој место тека зову).  
Крваво огњиште (у Кованско страње) - извор.  
Крваве баре - превој, извор, локва, пашњак, шума. Честар клеке.  
Крива - извор, ливаде. (Сењакат је у Криву, там прикарујемо 
сено и денемо стогове).  
Крива-дувка -  
Крива лица - шума.  
Крива потека - стаза. (Испод Минин камик кад се иде за 
Дубравсћи рт).  
Криви вир (испод село коди Равниште) - вир. Испод карауле. (Там 
смо се купали. Изнад главу вода, па ме обљаје).  
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Кривуљице - камењар. Врло стрмо. Стаза кривуда навише.  
Криско лице - ливаде, њиве. Појате.  
Крмољ - венци стена, извор, поток, камењар. Много извора.  
Крмољсћи дол/Крмовсћи дол/Крмосћи дол - поток. Добија воду са 
извора у Повивки и у Крмољу. (Сас Куртулсћи дол ствара 
Ћиселачћи дол). 
Крс - њиве. Оброк Светом Илији. 
Круша (према Женсћи вьр) - њиве, ливаде.  
Крушка вунија (према Белан) - нагнута коритаста падина, кањон, 
стена, извор. (Баре, извори, ствара се Крушћи дол).  
Крушћи дол - поток. (Извира у Крушку вунију и улива се у 
Горњокрајску реку. Там је Циганско гробље).  
Кула - њиве. Појате. Оброк Св. Илија.  
Куленица - ливаде.  
Куманов дол - шума, поток. Притока Смаљанског дола, извире у 
Мртвини испод Белана. 
Куманов рт - стена.  
Куртул - извор, поток, шума, њиве. Много извора. Појате. (Там је 
појата на Немити).  
Куртулска мртвин - шума.  
Куртулсћи дол - поток. Улива се у Јаворску реку.  
Куртулсћи скок - водопад. У Куртулском долу. Висине око 10 м.  
Куси рт - кратка коса, стена, шума. Оброк. (Одма до село уз 
Горњокрајску реку).  
Кутра - извор, шума, ливаде. Појате, зимница. (Заветно место).  
Кућилове ливаде (у Долњу дубраву) - шума, ливаде, извор, локва. 
Окружене шумом. (Там је сланата вода).  
Кућилове њиве (у Долњу дубраву) - шума, њиве. Окружене 
шумом.  
Лазарова валуга - ливаде.  
Лазарова чука - врх, коса, њиве.  
Лазарове ливаде (у Реку) - ливаде.  
Лазарови јегреци - камењар, шума, пашњак. Расте клека. (Некад 
биле бачије, јегреци).  
Лалин рт - ливаде.  
Лалчев трап - шума, ливаде, њиве. Претежно њиве. Појате.  
Ледиње - њиве.  
Лековна вода у Пиљ - извор код Латинског манастира у Пиљу. 
Народ са њом лечи очи.  
Лећија (Зав, ТД) - извор, шума, пашњак. Има више јаких извора. 
Појило. (Има још једна Лећија на Белан, там Гостушање 
бораве). 
Лећисћи дол - поток. Притока Смаљанског дола.  
Лешје - поток, шума, ливаде, њиве. Лескова шума. Појате.  
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Лештак (у Дубраву) - шума. Леска.  
Липица код Јагњилиште - стена, извор, шума, ливаде, њиве. 
(Липица је између Стрмосћи дол и Студеньц, испод Шумје. Тамо 
је живел Ставрија Милошов). Појате.  
Липица до Липсћи дол. (Липица је до Липсћи дол, Затрапња 
река). 
Липица код Станци - њиве. Појате.  
Липица у Куртул - (Има Липице две, једна је у Куртул, а друга је 
на друго место).  
Липсћи дол - поток, шума, њиве. Десна притока Задитрапње реке. 
(Збира потоци из Окоп, из Веџу). Појате.  
Лисичи дол - поток. Настаје од извора на Дулини, у Миљћовом 
трапу, у Житници и у Габру, а улива се у Горњокрајску реку.  
Лиска (у село) - стена, извор на стени. Пут. (На Лиску извор 
Топлик, светена вода за очи).  
Лиска у Средорек - водопад. (Преди некоју годину 
Горњокрајската река га засипа и изравни сас скокат).  
Лисће - стена, камењар, шума, њиве. Честар. Качеманове појате 
Луг - шума, пашњак, ливаде. Око реке. (На Студеньчку реку је. 
Там караула, шумска кућа, трвоњ). 
Луда занога - пашњак, ливаде. Појате. (Сават према Рећитску 
гору).  
Льсне ливаде - зараван, ливаде.  
Льсни камик (кам Широћи пут) - стена. (Има тој име на млого 
места).  
Љиљак (испод Биљаницу) - шума, ливаде.  
Љиљачје - стена, падина, шума. Према Лешју. 
Љиљачка падина - извор.  
Мадина њива - њиве.  
Мађилова њива - њиве.  
Мазна скала - стена, шума. Висока стена 4-5 м. 
Мала заједница - њиве. (Према Рећитску гору).  
Мала ливада - шума, ливаде. Претежно ливаде.  
Мали бобојак - извор, поток, ливаде. Вода се улива у Штављачћи 
дол. Стрме ливаде. 
Мали дол - поток. Улива се у Долњокрајску реку.  
Мали смаљинсћи дол - поток. Извире у Мртвини испод Белана.  
Мали стол - зараван, камењар, шума, пашњак. Честар.  
Мали удичћи рт - коса, голет, пашњак, њиве. Поред Удице. 
(Обложине има, голо место).  
Манастириште - шума, пашњак. Говедарник у Бати. (Са све 
стране букова шума).  
Манастирска мртвина - шума.  
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Манастирска чука - узвишење, шума, ливаде, њиве. Оброк Света 
Богородица, Велика Госпоина. Трагови порушене цркве.  
Манастирско браниште - шума.  
Манастирсће њиве - њиве.  
Манастирсћи дол - поток, шума, њиве. Десна притока 
Топлодолске реке. (Завртали су се с товар туј кад су ишли кам 
Ртат). Оброк Пантале.  
Маноилова чука (до село) - стена, шума.  
Манчин камик - њиве. Појате. (Зимнице појате за до снег).  
Манчина ливада - ливаде. (До Гађину имовину).  
Манчина њива (у Стадьчћи дол). - њиве.  
Марин камик/Марин веньц- венац стена, шума. (Мара и Васко, он 
је моје годиште, Цигање, муж и жена, несу се слагали. И Мара 
рипне од туја стену испод Мађилову њиву и погине на место. 
Момчило Митић, 1937).  
Маринкова њива (у Дубраву) - њиве. Појате.  
Марков дол - извор, поток, ливаде. Притока Кованог дола. (Там 
извиру Раздолсћи кладенци. Има ливаде, али млого стрмне).  
Марков рт (у Удицу) - њиве. Појате.  
Маркова ливада - ливаде.  
Марковица - узвишење, стена, шума, пашњак, њиве, ливаде.  
Мартиница (до прелаз за Бугарску) - седло, пашњак, ливаде. 
Суват. Оброк Малој Богородици. (Поп и ајдук Мартин там 
живел).  
Медведова равништа (над Грујин вьр) - шума, пашњак, ливаде. 
Лукањске појате.  
Меча глава - стена, шума. Стена наводно личи на главу мечке. 
(Штом се окол туја стену појави магла ујутро, мора да се мења 
време, да падне ћиша тија дьн) 
Меча дувка (у Шушину падину) - пећина, шума. Водораван улаз у 
пећину, али нико не сме да улази у њу.  
Меча падина (до Удицу) - камењар, шума. Висока храстова шума, 
али и честар трња. (Стена лискун).  
Мечи луг - камењар, шума, њиве. Појате. Лево и десно од 
Јаворске реке. низводно.  
Мечо камење - стена, камењар, шума. Високе стене, велико 
камење и честар.  
Меч(ћ)ин слог - њиве.  
Мечћина падина - падина, камењар, шума. Честар. (За Удичко 
страње).  
Меџа планина (ТД, Гос, Дој) - пашњак, шума. Пространа 
површина између Гостушке и Дојкиначке међе. (Ми кажемо 
Вража глава, а Гостушање и Доћинчање кажу Меџа планина. И 
Луканци имају тамо уплив).  
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Микаилов кладенац - извор, ливаде.  
Милина падина - стена, шума, пашњак. (Од село, изнад Добривоја. 
Вади се сиво камење из земљу, а има га и површинсћи).  
Миљћов трап - коса, извор. Вода отиче у Лисичи дол.  
Миљћов трн (на Дел, Мрџино крајиште) - шума, њиве. Појате.  
Минин камик - стена, шума. (Одсечена стена, и дојде као кућа).  
Митина чука - узвишење, ливаде. (У Женсћи вьр).  
Мишљаково гувно - шума, њива. Појате.  
Миџур/ Миџор - планински врх, пашњак, ливаде. Највиши врх у 
Србији (2169).  
Модра плоча/Модри камик (Зс, ТД) - стена, камењар, извор, шума. 
Честар. Тамноплава боја стене. (Препричаву да је тај вода 
повезана с Мездреју). Гагине појате.  
Мокра стена - (Заварава возачи).  
Моџијине орнице - ливаде.  
Мрамор (на Меџу планину) - врх.  
Мртвина (код Бобојак) - шума.  
Мрџино крајиште - шума, њиве. Појате.  
Мртвината под Бобојак - шума. Расту јела, буква, јавор и јасен.  
Мушћи вир (у Грмаду) - вир у реци. Изнад села, купају се само 
мушкарци. Изнад њега водопад, који га дели од Женског вира.  
Недељино чело - ливаде.  
Недељчичево/Недељино чело (код Криву) - ливаде.  
Ненчина врела - извор, ливаде. Много извора. (Четри до пет 
извора. Од њи почиња Шопушћи дол). 
Нинин камик - стена. Висока стена.  
Њиве (у Реку) - њиве. (Њиве између Црновршћи и Манастирсћи 
дол).  
Одоиште/Одаиште - пландиште.  
Одишко лице/Одоишко лице - шума, ливаде. Суват. (Има беле 
јеле, суше се).  
Огорелица (ТД, Зс, Зав) - стена, камењар, шума, пашњак. Појате.  
Окоп - пашњак, ливаде.  
Окопсћи дол - поток. Настаје од извора на Дувку, у Горњи окоп, у 
Ћисини венци и у Широћи пут, а улива се у Липсћи дол. (Збира 
воду од извори и од њега настаје Липсћи дол који се улива у 
Задитрапњу реку).  
Околчеста орница - њива.  
Орешак - њиве, баште. Део села. Кућа Манчиних била испод саме 
стене (До село, под Црвени брег, там имаше и воденица).  
Орлов камик - стена. На њој се гнезде орлови.  
Орљак - камењар. Одмориште. (Орљак је поред Ковани дол. Гол 
камик и лиска, и нема орлови). Три оброка, од којих је један 
Видовдан, а један Петровдан, а трећи можда св. Илији? 
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Остра чука код Иванковицу - коса, пашњак. (Руб, остар трап, 
иде до границу).  
Остра чука - врх, ливаде.  
Павличево - шума, њиве. Појате.  
Павлов кладенац (испод Бабин зуб) - извор.  
Паунков дол/Панков дол - поток, шума, њиве. Притока 
Топлодолске реке.  
Пачеваљћа - зараван, извори, ливаде.  
Пејани рт - шума, њиве. Около храстова шума. Појате Додијиних.  
Песьчје - песак, шума. Честар. Песак наноси Шопушћи дол. 
Петлов камик (до Белан) (ТД, Гос) - стена.  
Петров лом - шума. 
Петровичи кладенац - извор. Од њега настаје поток Долич од 
Бавку.  
Пештер - ливаде. (Узокол само шума, нема камен).  
Пешчана падина - њиве.  
Пижине њиве - њиве. 
Пиздица (у Росуљу) - извор, шума, њиве. (Испод Росуљу извира 
вода Пиздица).  
Пиљ/Пиљград- извор, шума, ливаде, пашњак. Више извора. 
Трагови римског логора. (Наодили су људи земљане посуде, и 
нашли дел оди кантар).  
Пиљсћи дол/ Писћи дол - поток. (Писћи дол извира између Пиљ, 
Грујин вьр, Црвену стену и Дисашчичи).  
Пискулка - шума, ливаде, њиве. (Колћини тамо живели, несу 
имали кућу у село).  
Писћи дол - извор, поток. Улива се у Горњокрајску реку.  
Писћи скок - водопад. На Писком долу.  
Плоча - шума, ливаде. Говедарник (кам границу). Нема стене. 
(Има две места Плоча: једна је изнад Стрмбол у Куртул, а друга 
је испод Дулину, слази се низ њу, потека на ушће Ковани дол и 
Реката).  
Повивка - превој, стена, извор, поток, пашњак. Боравиште за 
шиљежад и сеоска говеда на паши. Вода отиче у Крмовсћи дол.  
Под сушилку водата - извор. (Тамо мију очи који имају болне очи. 
Лековна вода одма изнад Топлик, уз Рекуту над село).  
Поди крс/Поткрс - део села. (Од цркву низводно према Средорек).  
Поди чука (у село) - део села у Долњем крају.  
Покревеничка падина - узвишење, извор, пашњак, ливаде. Појате. 
(Там све мазнина).  
Пољана - њиве. (Њиве све до Мали дол).  
Попов говедарник (у Попову ливаду) - шума, пашњак. Заветрина 
за боравак сеоских говеда и коња на летњој испаши.  
Попов дол - поток. Притока Кованог дола.  
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Попова ливада - пашњак, ливаде. Суват. Говедарник. (Тријес 
четврту или тријес пету годину била преко двеста селска говеда 
на Попову ливаду. И наиде страшан облак од Миџор. И кад 
стигне до њи, потисне и. А она се саберу у куп и крену низбрдо, 
не видела куде иду. Скоро сва заједно попадају у Јаворску реку и 
зађину. Миодраг Дадић, 1937).  
Попово пладниште (испод Три кладенци испод Миџор) - пашњак, 
ливаде.  
Портица - шума. Пролаз кроз шуму.  
Посадивац - ливаде.  
Преграда - било, извор, пашњак, ливаде. Велики суват. (Гађин 
сават: там Гађини држу млого место и там је у Гађино селсћи 
говедарник).  
Прека валуга - увала, њиве.  
Преладња - превој, ливаде.  
Преслап - седло, ливаде 
Пригоре - ливаде, њиве. (Уз Рећитску гору, повише њиве).  
Провираљћа - стена. Пролаз кроз стену.  
Прчевица (Зс, ТД) - камењар, шума. Честар.  
Пупин вртоп - увала, ливаде.  
Пупини кладенци/Пупени кладенци - извор. Више извора.  
Равна - њиве, ливаде, шума.(Од Селиште лево изнад Брег). 
Равништа - њиве. (Студена црвена смолница, слабе њиве, лоше 
раџају. Там копамо земљу за црепње и за мазање куће).  
Равниште (над Селиште у село) - ливаде. Има више места са тим 
именом.  
Радин камик (испод Дл́го било, Вирьц) - стена.  
Радослава падина - голет, камењар, шума. (Лискаиво, каменито, 
ниска шума).  
Раздолје/Раздоље - извор. Место где се вода са више извора и 
потока слива у један поток. (Вода дооди од Црнити венци, млого 
извори испод сам Миџор и Калуџерска река се ствара).  
Раздолсћи дол - поток. (Иде од Трикладенца).  
Раздолсћи кладенци (у Раздолје) - извор. Више извора.  
Рајћин веньц- венац стена.  
Ранчин дол - поток. (Испод Јегьнсћи венци у Дубраву, а слази у 
Топлодолску реку).  
Ранчин камик - стена.  
Ранчина ливада - ливаде.  
Ранчино лице - шума, пашњак. Пропланци у шуми.  
Рашино лешје - шума.  
Рашушје - стена, камењар, шума. Појате.  
Река - шума, њиве.  
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Репељ - камењар, шума, њиве. (Има голема шума, а има и ситна 
шума, и има доста место гол камик. Дојде према Рећитску гору). 
Репушак - извор, поток, шума, пашњак. Више извора. (Раздолци, 
кладенци, уливу се у Стадьчћи дол. Там расте трава репушина и 
расте млого цремуж).  
Рећитска гора/Рећицка гора - извор, шума, ливаде. Велики потес. 
Много извора. (Шума букова, нешто јасен, малко јавор).  
Рећитска река - река. (Дотича из Рећитску гору, па сас воду из 
Бьз се саставља на Селиште и гради Затрапњу реку).  
Ржиште/Ржишта - њиве, баште. (Там Марко имаше трвоњ).  
Ристин вир (у село, у Рекуту) - вир. Купалиште у Топлодолској 
реци, до Ристине куће.  
Ровине - вододерина, камењар, шума. (Вода сносила земљу, 
опрала).  
Росуља/Росуље - шума, њиве. Појате.  
Рудица - пашњак. Посно земљиште са слабим и ниским травним 
покривачем.  
Рункуљ - удолина, извор, ливаде, њиве. Више извора.  
Сават - пашњак, ливаде. (Од Црновршку меџу па уз границу све 
до Вражу главу).  
Савков мос - поток, њиве. Мост. Појате. (Њиве су биле, добро су 
раџале).  
Савкова река - поток. (Савкова река и Стрмна река спајају се код 
Селиште и сачињаву Задитрапњу реку). 
Салачћи слог/Салачћи слаг - њиве, шума.  
Светена вода до Савков мос - извор. Лековита вода.  
Свинска потека - стаза. Иде од школе преко моста на 
Задитрапњој реци и окреће се улево.  
Свотска падина - падина, шума. Честар.  
Свотсћи камик/Свьцћи камик - стена. Узвишење изнад 
Горњокрајске реке. (Неје бьш одсечно, а дојде високо. Имало там 
трава рескава, Зарија Мандарсћи ју знал куде расте).  
Селиште (у село) - међуречје, баште. Оброк Св. Ћирик. Појате. 
Део села. (Од село па до касерине све је Селиште, само градине).  
Селиште у Затрапњу реку - њиве, ливаде. Појате фамилије 
Митћини. (Реката га дели).  
Сланата бара/ Сланиште/Сланиште - млака и локва слане воде, 
шума, ливаде. Расте дрен. (Кад почне суша, водата се смали и 
камањети у баруту побелеју од сол. Там воле да пију воду срне, 
али и друга дивљач).  
Слива (према Женсћи вьр) - ливаде, њиве, воћњаци.  
Смољанска падина - извор. Више извора.  
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Смољансћи дол/Смаљансћи дол/Смељансћи дол - камењар, поток, 
шума, пашњак. Честар. Пропланци у шуми. (Извира испод 
Белансћи камик а улива се у Горњокрајску реку).  
Смољансћи рт/ Смиљансћи рт/Смељансћи рт - коса, камењар, 
шума, пашњак, њива. (Равно и льсно место, мож се спуштају 
хеликоптери).  
Смрдансћи кладенци/ Смрдансћи кладенац - извор. Више извора.  
Соколовац - коса, ливада, пашњак. (Караула там била).  
Спасова вунија - превој, нагнута увала, извор, поток, пашњак, 
ливаде. Суват. Протиче Чунгуљсћи дол. (Там млого расту 
боровнице).  
Средњи пут - камењар. Пут за Удицу (код Цвькљини).  
Средорек - међуречје, баште. Воденица. На месту спајања 
Горњокрајске реке и Затрапње реке. (Одма испод Цвькљини).  
Средорчина/Средортчина/Средортина - извор, њиве, шума. 
Више извора од којих настаје Мали дол. (Од Заједницу нагоре).  
Срнеча вунија - превој, шума, пашњак. Тамо бораве и пролазе 
срне. (По Јегьн курјаци. И там је Срнеча вунија, скривено место, 
па се там крију срне и зајеци). 
Стадьчћи дол/Стьдьчћи дол/Стьжьчћи дол - камењар, поток, 
ливаде, њиве, појате. (Стьжьчћи дол се ствара од неколко 
помалечћи долове: Мали смаљансћи дол, Златков дол, Куманов 
дол и Лећисћи дол, и улива се у Горњокрајску реку. Само и Стадьчћи 
дол и у Милину падину има сиви камење, па смо отуде довозили 
камење и за цркву и за школу ).  
Стаменова ливада - шума, ливаде. (Висока гора там расте).  
Станимиров рт - коса, њиве.  
Станица (у Срнечу вунију) - стена. Видиковац (Од туј стену се 
види цела Дубрава).  
Станковича мртвин - шума. (Од Пискулку нагоре).  
Станковича њива - њиве. 
Станковичево - шума, ливада. (Све се косило).  
Станковичи брод - њиве. Појате. Газ. Прелаз преко реке и два 
моста.  
Станулов дол (у Дубраву) - поток, шума, њиве. Улива се у 
Дубравсћи дол. Појате. Име према фамилији Станулови 
(Качеманови).  
Станци - стена, њиве. (Там има лисће, стене). Појате. (Зими се 
там зимувало, а лети стока иде кам границу). Караула.  
Стилов рт в. Стоилов рт. 
Стоилов дол/Стилов дол - поток, шума, ливаде.  
Стоилов рт - коса, извор, пашњак, ливаде. Више извора. 
(Ђоргово имање. Једанпут смо там косили тријес и шес косача).  
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Стоилове лисће - стена.  
Стојин вир - вир у реци. У Горњокрајској реци, око 50 м испод 
Врле скале, тамо где се улива Ковани дол. Стоја се утопио.  
Стол - зараван, извор, шума, ливаде, њиве. Више извора. (Равно, 
льснина).  
Столеиница/Столеница/ Столиница - поток, пашњак. (Тија два 
дола слазе из Лећију. Топлодолци држу по мртвинуту. Вадили су 
плоче за кровове).  
Стрмбул/Стрмбол (до Куртул) - пашњак, ливаде.  
Стрмна река - поток. Стрмна река настаје од вода са извора у 
Прегради, Рећиској гори, Влатковим ливадама, Јотином гараку, 
са Павловог кладенца испод Бабиног зуба и са Кладенца у Вьрљиљаку. 
Она се спаја са Калуџерском реком у Селишту и са њом гради 
Долњокрајску реку. (Вода из Калуџерска врела и Жарков дол 
састављају се на Савков мос и сачињавају Стрмну реку).  
Стрмољсћи дол/Стрмовсћи дол/Стрмосћи дол - поток.  
Студеньц - извор, њиве. Извор хладне воде. Појате. 
Студеньц испод Шумје -  
Студеньчка река/Студеничка река/Студеньчкарска река - поток. 
Са Јаворском реком гради Горњокрајску реку. (У Студеньчку 
реку пестрвће има, а у Јаворску реку, она је потопла, кркушће. 
Пестрвћете се потешко ватају).  
Студеньчко камење - клизиште. (Свлачиште уз Студеньчку 
реку).  
Студенсћи дол - поток.  
Суви рт/Суи  рт -  коса, шума, пашњак, ливаде.  
Тавальчћи дол (испод село) - поток. Повремено пресушује. (Голо 
место, па опасна бујица дооди).  
Таскова њива (изнад Долич) - њива. (Као заскачаљћа на веньц).  
Тасћина падина - њиве.  
Ташкова њива - њиве.  
Товарница - камењар, шума, пашњак. Стрмо земљиште и честар 
са много леске, али и шипка, глога, чибуковине. Појате 
(зимовник).  
Тодоров рт - коса, пашњак, шума. Храст.  
Топила - баште. Мочило за конопљу. (У село, испод цркву).  
Топлик на Лиску (у село) в. Шушилка вода.  
Топличиште - удолина, поток, шума, пашњак. Говедарник. 
(Пашњак, а около шума. Заветно и топло место у Јаворску реку. 
Там се састављу Штављачћи и Чунгуљсћи дол. И там је 
говедарник за селска говеда и коњи. Прво там излезне стоката 
упролет, а после иде горе).  
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Топлодолска река - река. Горњокрајске река, која долази са леве 
стране, из правца Вражје главе и Белана, и Затрапња река, која 
долази са десне стране, из правца Тупанара и Бабиног зуба спајају 
се испод самог Топлог Дола и граде Топлодолску реку, у коју се 
уливају Паунков дол, Тьвличћи дол, Манастирсћи дол, Црновршћи 
дол, Барсћи дол, Дубравсћи дол и Засковачка река. Она се код 
Мртвачког моста спаја са Височицом и од њих настаје Темштица.  
Тошин камик (изнад Војну) - зараван, шума, ливаде, њиве. (Там су 
њиве лебородне). Појате. Оброк Света Богородица, Велика 
Госпоина.  
Тошкова њива - њиве.  
Трап (у село) - коса, пашњак. (Школа је на Трап). 
Трапушка (у село) - део села (коди Лукићи и Кондинци, а нагор се 
наставља Врбица). Оброк Власовдан.  
Три кладенци изнад Попову ливаду - извор. Три извора.  
Три кладенци (у Црнете лисће испод Миџор) - извор. Више извора 
на око 2000 м. 
Три кладенци у Жарковац - извор. Више извора.  
Три кладенци/Трикладенци (у Спасову вунију) - извор. (Три-
кладенци су према Три чуће и према Копрен, отичу у Чунгуљсћи 
дол, и има и на три места, две су у топлодолско а једно у 
доћинско).  
Три чуће - планински врх (3), стена, пашњак.  
Трн - камењар, шума. Честар. (Голо трње).  
Трнска орница - шума. Честар (павит, граб, шипци). Има нешто 
јасена. (Чул сам од шоферити. У Трнску орницу, од водицуту, од 
шоборкуту нагоре уз пут, има блага узбрдица. Шоферити кажу 
да је това место безваздушни простор: тува им се гасе 
камијонити, или моторат промени звук те само што се не угаси. 
Божидар Станковић, 1939).  
Трнсћи луг - камењар, шума, пашњак. Честар поред реке.  
Тупанар - врх (1955), извор, пашњак, ливаде. Велики суват са 
добром пашом испод Миџора. (Има там говедарник).  
Тупени кладенац - извор. (Од њега и од Кладенац из Вељину 
орницу уватена је вода за селсћи водовод, па се тај вода 
саставља на Ћићеин камик куде је базен). 
Турла (Зс, ТД) - чука, стена,  шума, пашњак. Честар.  
Турска потека - стаза. Иде гребеном Старе планине из правца 
Књажевца ка Вражој глави и даље, и готово да се поклапа са 
државном границом. 
Тьвличћи дол/Тьвьльчћи дол - поток. Притока Топлодолске реке.  
Тьнћи рт у Задитрапњу реку - коса, шума, пашњак. Уска коса. 
Претежно букова шума, али има и храста. (Има Тьнћи рт у 
Стадьчћи дол и Тьнћи рт у Задитрапњу реку).  
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Ћерина бара - шума, њиве.  
Ћесерково крајиште (изнад Ковани дол) - камењар, шума. Честар 
трња (козјо место).  
Ћесијини венци - стена, клисура, извор. (Неприступачно, отсуде 
венци, стене, протича Липсћи дол. Најопасно место у 
Задитрапњу реку. Кладенац у Ћесијини венци, најладна вода, не 
мож се напијеш).  
Ћећеина чука - узвишење, пашњак, ливаде. (Изнад Сењак је).  
Ћешеково (у Жарковац). - камењар, шума, ливаде. Појате.  
Ћисалица - шума, ливада, њиве. Појате. (У Јаворску реку).  
Ћисаличћи дол/Ћиселичћи дол -поток. (Од Крмовсћи дол и 
Куртулсћи дол). 
Ћисини венци - венац стена, извор.  
Ћисини станци - стена. Једва проходно.  
Ћитина падина - извор, шума, њиве. (Има клизиште у малко 
место там куде је шума). Појате. Својина Ћитиних.  
Ћитка (изнад Дубраву код Долњу почеваљћу) - врх, стена, шума, 
ливада. (На сам вьр големе буће).  
Ћићеин вир (на Ћићеин камик) - купалиште. (Тамо смо се купали. 
Лиска, па се свозимо низи лискуту у водуту. Рибете на лискуту 
пладнују, излазе на сл́нце).  
Ћићеин камик/нов. Ћитен камик - стена, извор, шума. Честар. 
Извор каптиран за сеоски водовод. (Там копамо земљу за црепње 
и за мазање).  
Ћићеина чука - врх, ливаде, пашњак.  
Ћошева врела/Ћошеа врела/Ћешеа врела /Ћошево врело - извор. 
Много јаких извора. (Отуд кренул снег од Болован и затрпал на 
Тиска Ђорговога појату сас сина му Богу и сас преко сто овце).  
Удица - извор, голет, пашњак, њиве. Извире Јаворов кладенац.  
Улица - део села где се налази трафостаница. (До мосат, там је 
била стара општина, местото зовемо Улица).  
Удичка падина - извор.  
Удичка потека (оди Задитрапњи мос па десно према Удичко 
страње) - стаза.  
Удичко страње - шума, ливаде, њиве. Храстова шума. Појате.  
Удичћи мос - њиве. Мост. (Он пресича Задитрапњу реку) 
Удичћи рт - коса, пашњак. Вододелница између Затрапње реке и 
Горњокрајске реке.  
Уђино-коп - шума, њиве. Појате.  
Цвькани венци/Цвакани венци - стена. Венци стена запрљани 
изметом орлова.  
Цвькљин рт - коса, ливаде.  
Цвькљина орница - њиве.  
Циганска орница - пашњак.  



238                                               Драгољуб Златковић 

Циганска падина - венци стена, извор, шума, пашњак.  
Цигансћи дол - поток.  
Цигансћи рт - коса, венци стена, шума.  
Цоћин присад - шума, њиве. Појате.  
Цоцине њиве - шума, њиве.  
Црвена стена - стена, шума. Вертикална и црвена стена. 
(Стената иде право увис и одсечена како сас сећиру. Тамо около 
расте само јесика).  
Црвени брег - коса, стена, голет, пашњак. (Изнад Орешак је. Там 
је лискун и ситна шума).  
Црвенокопич - падина, стена, шума. На осојној страни. (Црвен 
камик, лискун, и горун там расте).  
Црешња - њиве, воћњаци. (У Бериславицу према Заједницу).  
Црна скала - стена, извор. Црна стена.  
Црне лисће (испод Миџор) - стена, извор.  
Црни вьр - зараван, њиве. Плодне њиве. Појате.  
Црнити венци у Меџу планину/Вржоглавсћи камик (ТД, Гос) - венци 
стена.  
Црнјат веньц - стена, извор. Више извора. (Там извиру 
Калуџерска врела).  
Црновршко крајиште - шума.  
Црновршко лице - стена, шума, пашњак. Црна стена, храстова 
шума. (Од Манастирску чуку).  
Црновршћи дол - поток. Десна притока Топлодолске реке.  
Челопек/Чолопек/Чалопек - падина, извор, шума, пашњак, њиве. 
Оштра и безводна падина окренута према југу. (Има бука, али 
повише храст).  
Чивијин дол - поток. (Почиња из завојсћи Дебели дел, а завршава 
се као Барсћи дол).  
Чука - узвишење, стена. Део села. (На Чуку је црква).  
Чунгуљ - брдо, зараван, пашњак. Велико глатко брдо и дуга коса, 
део гребена Старе планине. (Селска говеда се там сама зберу и 
пладњују. И газде им измешају плеву, трице и сол, и там и крме).  
Чунгуљсћи дел - коса, пашњак. Део Чунгуља.  
Чунгуљсћи дол - поток. (Дотича од Трикладенци од Спасову 
вунију и улива се у Јаворску реку).  
Чунгуљсћи скок - водопад.  
Чутура - врло стрмо узвишење између Малог дола и Големог 
дола. (Ја му окам немој да идеш натам, че се омькнеш, а он иде 
још понатам. И омькну се, и донесоше га дома у цргу).  
Џерекар - шума, њиве. (Нема камик све до Салачћи слог).  
Џерекарска чука - чука, шума, њиве. Црна стена. (Там Жуљини 
држу).  
Џерекарско камење - камен, шума. Камење црвенкасте боје.  
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Џерекарсћи дол - поток, шума, њиве. Улива се у Долњокрајску 
реку (Прво је Коларсћи дол, па Џерекарсћи дол, па Мали дол). 
Џурџин пажар - извор, шума, ливада, њиве. (Кроз те буће смо 
чували овце. Познаву се слогове куде су некада биле њиве).  
Шиљав камик (у Бабинско страње) - стена. Висока и шиљаста 
стена.  
Широка падина - пашњак, ливаде. Говедарник.  
Широка падина (под село) - падина, извор, шума, њиве, воћњаци. 
Више извора. Расте буква. Оброк Светој Богородици. (Када се од 
темачку страну улази у село, прво је Широка падина, па Брлог, 
па Качеманови, па Добривојина кућа, па Ђорђини).  
Широко лице испод Веџу - пашњак.  
Широко лице испод Дурманицу - пашњак, ливада. Суват. (Коси 
се). 
Широћи пут - извор, шума, њиве. Пролази пут за Пејанов рт.  
Шопка/Шоборка - поток. Део потока се слива са велике висине и 
јако жубори, шобори.  
Шопушко лице - присоје, шума. (Има висока храстова шума, а 
има и ситна шума).  
Шопушћи дол/Шопошћи дол - извор, поток. (У Шопушћи дол 
дотича вода од Пупини кладенци, од Кладенци из Удичку падину, 
од Кладенац у Липицу, од Кладенац у Шопушћи дол, од Кладенци 
у Шушину падину, од Кладенац у Зелену орницу, од Кладенац код 
ваљавицу, од Кладенац у Видичеву падину, од Кладенац у Криву и 
од Кладенци у Ненчина врела, а он се улива од леву страну у 
Долњокрајску реку. Миодраг Дадић, 1937). 
Штављак - извор, поток. Име према штављак, трави киселац, 
која успева.  
Штављачћи дол - извор, поток. Више извора. Говедарник. (Вода 
на Штављачћи дол млого одговара за говеда и тамо пију воду 
селска говеда из говедарникат, а дооде и говеда из говедарник из 
Попову ливаду). Настаје од вода са Кладенца мали бобојак и са 
Кладенца Штављак, а улива се у Јаворску реку.  
Шугљин дол - поток. Притока Манастирског дола.  
Шуљћеница - извор. Више извора. Појате.  
Шумје - шума, њиве. Само храстова шума. Појате.  
Шушилка (вода)/арх. Сушилка - стена, извор. Извор млаке воде на 
стени поред пута. (Слабо тече, понекад има само у коритото. А 
изнад водуту четри до пет метра голема стена). Код Горњег 
моста на Горњокрајској реци. (С туј воду си лечимо очи, мијемо 
се и зовемо у Шушилка вода или Топлик на Лиску).  
Шушин рт - коса, шума, ливада. Расте храст. (У Задитрапњу реку 
повише расте храст, а у Горњокрајску реку бука).  
Шушин скок - водопад. У Шопушком долу, висок око 10-15 м.  
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Шушина падина - извор, шума, пашњак. Више извора. Честар.  
Шушина парчетија - шума, њиве. (Ситне њиве, а шума обрасла 
отсуде).  
Казивачи: 1. Трајко Николић, 1936. 2. Миодраг Дадић, 1937. 3. 
Рајна Станковић, 1938. 4. Божидар Станковић, 1939.   
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ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА 

 
TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR STUDIES 

PREPARATION 
 
 
 

Радове за Пиротски зборник достављати у електронском 
облику, куцане ћирилицом у програму Word, фонт Times New 
Roman, величина фонта основног текста 12 pt, наслов 14 pt 
болдирано, сажетак и кључне речи 12 pt италик, називи табела и 
илустративних приказа 11 pt, фусноте 10 pt. Користити 
уобичајену форму равнања само леве маргине текста и обичан 
проред.  

Радови не би требало да буду дужи од 16 страница или 
30.000 карактера. Редакција може да разматра и дуже радове ако 
процени да они то заслужују због целовите обраде неке теме.   

На почетку рада се исписује пуно име и презиме аутора 
(једног или више), а у продужетку њихове афилације (пун назив 
установе у којој је аутор запослен или у којој је извршио 
истраживање). Уколико је аутор незапослен, студент, пензионер 
или његово радно место нема везе са спроведеним 
истраживањем, наводи се само место пребивалишта. У свим 
варијантама, титуле, звања и функције се не наводе. При дну прве 
странице треба написати e-mail адресу једног од аутора 
(означеног горе звездицом).  

Ако је потребно, у додатној напомени – фусноти при дну 
прве странице може се додати и тзв. захвалница – назив и број 
пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, 
као и назив установе која је финансирала пројекат или програм. 

Такође, уколико је рад проистекао из докторске дисертације 
или магистарског, мастер или дипломског рада, у фусноти при 
дну прве странице треба навести наслов те дисертације, односно 
рада, годину и пуни назив високошколске установе на којој је 
одбрањен. 

Испод наслова рада следи сажетак (апстракт) од 100 до 250 
речи и кључне речи (од 3 до 10). У интересу је аутора да у 
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наслову, сажетку и кључним речима користе речи уобичајене у 
одређеној науци, како би олакшали индексирање и претраживање 
чланка. Превод наслова, сажетка и кључних речи на енглески 
обезбеђује издавач. 

Аутори сами структурирају свој рад и одређују евентуалне 
поднаслове.   

Ако у раду има илустративних приказа, фотографија, 
цртежа и табела, треба их доставити као посебне фајлове у црно-
белој техници, минималне резолуције 300 dpi, а у тексту рада 
тачно означити где је њихово место. Називи табела се пишу 
изнад њих, а испод илустративних приказа, фотографија и 
цртежа. Називе сваке врсте илустративних приказа нумерисати 
арапским бројевима и исписати двојезично, на српском и 
енглеском језику. За евентуални текст унутар илустративног 
приказа пожељно је користити фонт Arial, величине 9 pt. Уколико 
неки од ових приказа нису власништво аутора, њихова је обавеза 
да обезбеде писмену сагласност власника ауторског права.  

Страна имена се транскрибују на српски (пишу се фонетски, 
онако како се изговарају), с тим да се приликом првог помињања 
у тексту наводе у загради у изворном облику, на пример Русо 
(Rousseau). 

Пиротски зборник објављује само оне радове који до сада 
нису публиковани, при чему се мисли не само на целе радове, већ 
и на мање или веће делове већ објављених радова. Аутор, 
односно сви аутори (ако их је више), потписују изјаву о 
оригиналности рада. Образац изјаве доставља редакција. Сва 
мишљења изнета у раду спадају под искључиву одговорност 
аутора и уредник, редакција, рецензенти и издавач не прихватају 
одговорост за њих. Уколико рад буде прихваћен за објављивање, 
сва права репродукције рада у другим медијима припадају 
издавачу, Народној библиотеци Пирот. 

Радови се рецензирају. Аутори и рецензенти имају право да 
предложе категоризацију рада на оригиналан рад, прегледани 
рад, кратко или претходно саопштење, научну критику 
(полемику), монографску студију или стручни рад, али 
искључиву одговорност за категоризацију рада има уредник. 
Потенцијални аутори којима није довољно јасна категоризација 
радова могу о томе да се опширније информишу у документу 
Министарства науке под називом Акт о уређивању часописа, као 
и у правилнику о начину вредновања научноистраживачког рада 
који је донело исто министарство. 

Поред научних и стручних радова, Пиротски зборник може 
повремено да објављује и информативне прилоге као што су 
информација о  важном научном скупу или културном догађају, 
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 информативни приказ књиге или in memoriam. Информативне 
прилоге аутори не достављају самоиницијативно, већ искључиво 
на позив редакције. Дужина ових прилога је до 3.000 карактера 
(страница и по), а њени аутори се потписују на крају, именом и 
презименом. 

 
Списак референци (литература) 

 
У списку референци (литературе) на крају рада дају се 

прецизни подаци о свим делима на које се аутор експлицитно 
позива у тексту рада, како би заинтересовани читалац могао да их 
и сам пронађе и консултује. Дела се наводе на језику и писму 
којим су публикована, абецедним редом презимена аутора, а по 
наслову само ако дело нема аутора. Ако се наводе више дела 
једног аутора, примат има редослед година издавања, а уколико 
се деси да су нека дела једног аутора објављена у истој години, 
додају се мала слова у циљу разликовања: 

Петровић, М. (1998). 
Петровић, М. (2003а). 
Петровић, М. (2003в). 
Петровић, М. (2009). 
Ако је у свом истраживању аутор користио архивску грађу, 

документе, извештаје, приручнике, неауторизоване текстове из 
штампе и са интернета и слично, све информације о таквим 
изворима треба навести у самом текту рада или у фуснотама 
(напоменама), а не наводити их у списку референци. Исто важи и 
за она дела која аутор не помиње у смислу цитирања, већ само да 
би упутио читаоце да се опширније упознају са неком темом која 
се само узгред помиње у раду. 

Поред поменутих информација о помоћним изворима и 
научној грађи, фусноте уобичајено садрже и мање важне детаље 
и пропратне коментаре, али нису и не могу да буду замена за 
цитирану литературу.  

У писању списка референци и за цитирање у самом тексту 
рада користити тзв. АПА стил (APA style),  међународни 
стандард за цитирање (Publication Manual of the American 
Psychological Association). 

Aко нека референца поседује DOI (Digital Object Identifier), 
треба га навести на крају референце. 

У наставку следе примери различитих референци према 
АПА стилу.      
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Књига – основни формат 
 

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов, 
место издавања, издавач. 

Уколико књига има више издања, навести број издања, као 
у другом примеру ниже. 

 
Berend, I. (2009). Ekonomska istorija Evrope u XX veku : 

ekonomski modeli od laissez-faire do globalizacije, Beograd, 
Arhipelag. 

 
Lukatela, G., Drajić, D., Petrović, G. i Petrović, R. (1990). 

Digitalne telekomunikacije I (4. izd.), Beograd, Građevinska knjiga.  
 

Kњига без аутора, има само приређивача или уредника (едитора) 
 

После имена приређивача ставља се (прир.), а после имена 
уредника (ур.), односно (Ed.) за књиге на енглеском. Ако има 
више уредника, ставља се (урс.), односно (Eds). 

 
Николић, И. (прир.) (1982). Пирот и срез нишавски : 1801-

1918 : грађа. Књ. 2, 1883-1893, Пирот, Музеј Понишавља. 
 

Књига без аутора 
 
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 

16, нокат-одврзивати. (2001). Београд, Српска академија наука и 
уметности. 

 
Необјављена докторска дисертација, магистарски рад и други 
сличан необјављени рад који би могао бити доступан на захтев 
заинтересованог читаоца 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дисертације 
или рада. Докторска дисертација / Магистарски рад. Место, 
факултет. 

 
Ristivojević, M. (2012). Uloga muzike u formiranju lokalnog 

identiteta. Doktorska disertacija. Beograd, Univerzitet u Beogradu, 
Filozofski fakultet. 
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Поглавље у књизи која има уредника или приређивача 
 

Презиме аутора поглавља, иницијал имена. (година 
издања). Наслов поглавља. У иницијал имена уредника / 
приређивача. Презиме уредника / приређивача (ур. / урс. / 
прир.), наслов књиге (стр. прва страна поглавља – последња 
страна поглавља). Место издавања, издавач. 

 
Млађеновић, И. (1994). Новија српска архитектура. У П. 

Ивић и сар. (урс.), Историја српске културе (стр. 221-241). 
Горњи Милановац, Дечје новине ; Београд, Удружење издавача и 
књижара Југославије.  

 
Предговор, поговор или рецензија у књизи другог аутора 
 

Формат је исти као у случају поглавља у књизи која има 
уредника, само што се уместо имена уредника пише име аутора 
књиге. 

 
Kosović, D. (1965). Optimistička psihoanaliza Karen Hornaj. U 

K. Hornaj, Novi putevi psihoanalize (str. V-XV). Beograd, Kosmos. 
 

Саопштење у зборнику научног скупа (конференције, 
симпозијума или конгреса) 
 

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов рада. 
Назив научног скупа (стр. прва страна саопштења – последња 
страна саопштења). Место издања, издавач. 

 
Vidanović, M. (1989). Povećanje produktivnosti i robne 

proizvodnje u stočarstvu individualnih gazdinstava. Naučni skup Kako 
povećati robnu proizvodnju i produktivnost na individualnim 
gazdinstvima u poljoprivredi Jugoslavije (str. 175-179). Beograd, 
Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije. 

 
Прилог из енциклопедије 
 

Формат је исти као за саопштење у зборнику научног скупа, 
само се уместо назива научног скупа пише назив енциклопедије. 

 
Đorđević, J. (1975). Političke slobode i prava. Politička 

enciklopedija (str. 766-770). Beograd, Savremena administracija. 
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Чланак у часопису 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. 
Назив часописа, волумен  (број), прва страна чланка-
последња страна чланка. 

Податак означен као „(број)“ односи се на број (свеску) 
часописа унутар једне године и пише се само код оних часописа 
који имају више издања у једној календарској години. Податак 
означен као „волумен“ односи се на број часописа у смислу 
годишта, рачуна се од почетка излажења и имају га сви часописи. 
У првом и трећем примеру ниже ради се о часопису који има 
само „волумен“, док је у другом примеру часопис који има и 
„волумен“ и „број“. 

 
Зеремски, М. (1968). Мегаурвина у долини Височице из 

1963. године. Пиротски зборник, 1, 73-88. 
 
Miličić, D., & Petrov, B. (2007). First findings of the clam 

shrimps Leptestheria Sars, 1896 and Imnadia Hertzog, 1935 
(Crustacea, Conchostraca) in the Western foothills of the Stara Planina 
mountains, Serbia. Archives of Biological Science, 59 (2), 151-155. 

doi:10.2298/abs0702151m 
 
Томић, Г., Дељанин, Б., Митровић, М. (1979). Истраживачки 

радови на локалитету Поганово. Пиротски зборник, 8-9, 211-227. 
 

Извор са интернета 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дела. 
Преузето датум. URL 

 
Degelman, D. (2014). APA style essentials. Преузето 

25.04.2014.  
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-

style/ 
 

Чланак у класичној штампи 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. 
Назив новина, датум, стр. прва страна чланка-последња 
страна чланка или URL ако је чланак преузет on line. 

 
Авакумовић, М. (2014). На Коридору 10 пробијени сви 

рокови. Политика, 15. август 2014, стр. 10.  
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или 
Аvakumović, М. (2014). Nа Кoridoru 10 probijeni svi rokovi. 

Политика, 15. аvgust 2014. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-
Koridoru-10-probijeni-svi-rokovi.lt.html  

 
 

Цитирање у тексту рада 
 
У самом тексту рада, приликом сваког позивања на неко 

дело, треба у загради навести презиме аутора тог дела и годину 
издања, раздвојене зарезом. На основу тих основних података, 
заинтересовани читалац ће у списку референци на крају рада лако 
пронаћи опширније податке о дотичном делу. Примери:  

(Станковић, 1997) 
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009) 
(Nikolić, 2002а) 
Ако је презиме део структуре реченице, у заграду се ставља 

само година издања, па би претходни примери могли да 
изгледају, на пример, овако: 

Ову појаву је први истраживао Станковић (1997).  
Марковић, Јовановић и Васић (2009) су дошли до нешто 

другачијих резултата. 
Ако се позива на више дела одједном, у заграду се стављају 

презимена свих аутора и године издања, а за редослед је 
меродаван абецедни редослед презимена, а не година издања. Код 
дела са више аутора, меродавно је презиме првог аутора тог дела. 
Подаци о делима се раздвајају тачка-зарезом. Пример: 

(Бошковић, 2013; Костић и Антић, 1985; Марјановић, 2004) 
Редослед по годинама издања је примаран само ако се на 

истом месту позива на више дела истог аутора: 
(Матић, 2001, 2006) 
Ако дело има два аутора, презимена оба аутора се пишу 

приликом сваког навођења дела: 
(Костић и Антић, 1985), односно Костић и Антић (1985)  
Ако дело има од три до пет аутора, презимена свих аутори 

се пишу једино приликом првог навођења, а наредни пут се пише 
само презиме првог аутора и додаје „и сар.“ за дела на српском, 
односно „et al.“ за дела на енглеском. 

(Марковић, Јовановић и Васић, 2009), односно (Марковић и 
сар., 2009) 

(Johnson, Smith, & Adams, 1978), односно (Johnson et al., 
1978) 

Ако дело има шест и више аутора, приликом сваког 
навођења се увек пише само презиме првог аутора и додаје „и 
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сар.“, односно „et al.“, чак и када је прво навођење тог дела уједно 
и једино. 

Приликом навођења више аутора једног дела на енглеском 
језику, знак & замењује „аnd“, односно „и“ само када се 
презимена аутора наводе унутар заграда. Међутим, ако се 
користи варијанта цитирања када су презимена део структуре 
реченице, онда се не користи &, већ увек „and“или „и“. 

(Payne & Koenig, 1993) 
Payne and Koenig (1993), односно Payne и Koenig (1993)  
Ако се догоди да се у раду цитирају дела аутора који имају 

исто презиме, онда се пише и иницијал имена, а уколико се и то 
поклопи, онда се додаје и средње слово. Ако се цитира тако да 
подаци о аутору нису у заградама, већ су део структуре реченице, 
прво се пише иницијал имена, па средње слово и презиме, на 
пример: 

(Smith, R., 1972), односно R. Smith (1972) или 
(Smith, M.R., 1972), односно R.M.Smith (1972) 
Уколико је аутор дела институција, наводе се њени подаци: 
(Републички завод за статистику, 2012) 
Ако дело нема аутора, пише се назив дела, с тим да се 

наслови књига пишу италиком, а наслови чланака обичним 
словима. Дугачки наслови се могу скраћивати али само тако да се 
и по том скраћеном облику могу лако препознати у списку 
референци на крају рада: 

(Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 
2001) 

Уколико се у раду не само начелно позива на неко дело, већ 
се оно и конкретно цитира, онда се цитирани делови стављају под 
наводнике, а на крају цитата, у загради, после презимена аутора 
дела и године издања, ставља се и страница, одвојена од године 
зарезом. 

(Алексић, 2005, стр. 34) 
Ако се користи варијанта где је презиме аутора део 

структуре реченице, онда се у заграде стављају само година 
издања и број странице, на пример: 

Ђорђевић (2013) сматра да „ревитализација привреде 
подразумева...“ (стр.15), или 

Према Ђорђевићу (2013) „ревитализација привреде 
подразумева...“ (стр. 15) и томе слично. 

Исти поступци се примењују и када се садржај дела не 
цитира дословце, већ се он препричава, парафразира, само што се 
у том случају изостављају наводници.  

Ако се цитирају, било дословце, било препричавањем, 
делови рада који изворно заузимају више од једне странице, пише 
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се прва и последња страница цитираног дела или назив поглавља. 
Код дела на енглеском, уместо скраћенице стр. користи се р. за 
једну, односно рр. за више страница. 

(Mitrović, 1983, стр.136-149) 
(Тошић, 2010, погл. IX) 
(Payne & Koenig, 1993, p. 428) 
(Adams, 1973, pp. 317-325) 
Ако се дословце цитира дуже од 40 речи неког дела, онда се 

цитирани део издваја у посебан блок – пасус, који се од 
стандардног пасуса разликује по томе што има увучене све 
редове, а не само први ред, и то за пет карактера. Пример: 
          Tako je novac roba kao i sve druge robe i, usled toga, 

otelovljenje vrednosti. Od svih drugih roba razlikuje se novac 
time što je on ekvivalent za sve druge robe, dakle roba koja 
izražava vrednost svih drugih roba. On je postao to kao rezultat 
celokupnog procesa razmene. Time je on ovlašćen da 
predstavlja meru vrednosti. (Hilferding, 1971, стр. 40) 
Дугачке дословне цитате треба избегавати, јер подлежу 

заштити ауторских права. 
Такође треба избегавати навођење дела која нису изворно 

прочитана, а када је то, ипак, случај, онда се може поступити на 
следећи начин: 

Евлија Челебија (према Ћирићу, 1965) пише да је Пирот 
град са 1000 кућа (стр. 34).  

При овоме се наводи број странице дела које је прочитано и 
у конкретном примеру је то Ћирићево дело. Исто дело ће се наћи 
и у списку референци на крају рада.  

Опширније о АПА цитатном стилу може се сазнати на сајту 
http://www.apastyle.org/. За све недоумице, заинтересовани аутори 
могу да се обрате и уреднику Пиротског зборника. 

Радове слати на e-mail Народне библиотеке Пирот 
maticna@nbpi.org.rs  или e-mail уредника goranmnikolic@gmail.com. 
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