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Сажетак: Негативни утицаји на животну средину у ски-центрима 
Србије имају веома наглашене естетске, функционалне и 
финансијске последице, што је уочљиво на примеру ски-центра 
„Стара планина“. Изградња ски-стаза утичe на деградацију 
земљишног и вегетационог покривача. Одређене активности 
повећавају ерозиону продукцију и пронос наноса: чисте сече; 
транспорт трупаца низ нагиб; изградња путева и масивни ископи. 
Недостатак мера за заштиту од ерозије, посебно у периоду aприл - 
oктобар, доводи до различитих облика деформације терена, као 
што су: бразде, јаруге, клизишта, осулине. Адекватна заштита 
угрожених површина реализује се применом концепта рестаурације 
и противерозионе заштите, од нивоа израде планске и техничке 
документације, до касније изградње објеката. 
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Abstract: The environmental impacts in Serbian ski areas are very 
strong, leading to landscape degradation, functionality and financial 
losses, which is illustrated in ski-resort „Stara planina“. Construction or 
improvment works cause hard destruction of topsoil and native 
vegetation. Some activities enhance erosion production and sediment 
yield: clear cuttings; trunk transport down the slope; road construction 
and large excavations. Also, lack of erosion control works in ski areas, 
especially between April and October, result in various forms of land 
degradation such as furrows, gullies, landslides, or debris from rock 
weathering. Planning and designing activities, with application of 
technical and biotechnical erosion control structures, through concept of 
restoration, are necessary measures in protection of ski areas. 
 
Кључне речи: ски-центар, деградација, рестаурација, заштита од 
ерозије, Стара планина 
Кey words: ski-resort, degradation, restoration, erosion control, Stara 
planina 
 
 
1. УВОД 
 

Изградња ски-центара и пратеће инфраструктуре представља 
атрактивну делатност у транзиционим друштвима Балкана (Србија, 
Црна Гора, Македонија, Бугарска), иако се у развијеним земљама 
бројна скијалишта затварају, а нова не граде на надморским 
висинама мањим од 1400m. Међутим, поред потенцијалног значаја 
за развој туризма, ове активности генеришу читав низ негативних 
ефеката на животну средину, током извођења радова и касније 
експлоатације објеката, с обзиром да се одвијају на изразито 
нагнутом терену, што доводи до појаве различитих форми 
деградације простора. Чиста сеча дрвећа, извлачење трупаца и 
уклањање корења, земљани радови уз употребу тешке механизације, 
проузрокују еродирање или потпуно уништење површинског слоја 
земљишта, чиме се стварају велике количине наноса који лако 
доспева до локалних путева и водотокова (Balaganskayaa & Malinen, 
2000; For Earth, 2007; Macan. G., Krstić, Ristić & Macan. I., 1997; Ries, 
1996; Ristić et al., 2011, Ristić, Kašanin-Grubin, Radić, Nikić & 
Vasiljević,  2012; Tsuyuzaki, 1994). Монтажа ски-лифтова и пратеће 
инфраструктуре, ерозија, бука и загађење воде, угрожавају станишта 
животињских и биљних врста, доводе до фрагментације шума и 
деградације јединственог планинског пејзажа са функционалним и 
естетским последицама (Bayfield, 1996; Fattorini, 2001; Geneletti, 
2008). Земљиште на оштећеним ски-стазама постаје сабијено, са 
недовољном количином органске материје и поремећеном 



Р. Ристић и сар.: Заштита од ерозије...                                    Пиротски зборник 40 (2015) 1-27 

 3 

структуром агрегата (Balaganskayaa & Malinen, 2000; Tsuyuzaki, 
2002), чиме се смањује инфилтрацио-ретенциони капацитет, 
интензивира ерозија и површински отицај (Burt & Rice,  2009; Jones 
& Grant, 1996; Jones & Post 2004; Troendle & Olsen, 1994), а посебно 
су угрожене машински обрађене ски-стазе, без вегетације (Wipf, 
Rixen, Fischer, Schmid & Stoeckli, 2005). Одсуство травне вегетације 
на ски-стазама смањује површинску рапавост, чиме се повећава 
брзина течења и интензитет ерозије (Freppaz, Lunardi, Bonifacio, 
Scalenghe & Zanini, 2002). Ерозиони процеси на ски-стазама, поред 
визуелне деградације пејзажа, индиректно утичу на квалитет и 
дебљину снежног покривача (Ries, 1996), што у садејству са текућим 
(и очекиваним) климатским променама може довести до скраћења 
сезоне и неповољних финансијских резултата  (Scott, Mc Boyle & 
Mills, 2003). 
 
 
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 
 

Ски-центар „Стара планина“ је формиран на истоименој 
планини, која се протеже српско-бугарском границом (слика 1), у 
близини врха Бабин зуб (1757 m n.m.), између општина Књажевац и 
Пирот. Грађевинске активности су започете током лета 2006, а први 
скијаши су користили нове стазе већ током зимске сезоне 2006-2007. 
године. До новембра 2012. године формиране су ски-стазе и ски-
путеви, укупне дужине 10.61 кm, са пратећим инсталацијама 
(кабинска жичара осмосед; три ски-лифта четвороседа; две жичаре 
типа сидро и бејби лифт), као и две водне акумулације, запремине 
10000 m3 и 3000 m3, са системима за дистрибуцију воде и 
производњу вештачког снега. Изграђено је 5 депонијских преграда 
(три од габиона, две од бетона) за заштиту акумулација од засипања 
ерозионим материјалом. Поред тога, обављени су обимни радови на 
изградњи путне инфраструктуре (на деоници Кална-Бабин зуб), 
електроенергетских, водоводних и канализационих инсталација, као 
и смештајних капацитета (хотел „Бабин зуб“).   

Скијалиште има две карактеристичне целине, у односу на 
доминантне морфолошке карактеристике терена на коме су 
формиране ски-стазе и постављени ски-лифтови, сегмент 1 и 
сегмент 2. Сегмент 1 се налази на вододелници између вршног дела 
слива Засковачке реке (притока Топлодолске реке, слив Јужне 
Мораве), већим делом, и мањим делом на површини која је вршни 
део слива Дебештичке реке (притока Црновршке реке, слив 
Сврљишког Тимока). Предметна локација се простире између 
заравни Јабучко равниште и врха Рудине, на централном делу 
скијалишта на Старој планини. Заузима површину од 2.025 km2, са 
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просечним нагибом терена од 23.31% и средњом надморском 
висином од 1599 метара над морем. Подручје има изванредне 
предиспозиције за скијашке активности, поготово за почетнике и 
рекреативце, услед релативно благог просечног нагиба терена 
(23.31%), ширине стаза (просечна ширина од 69.3 до 39.04 метара) и 
визуелне прегледности. Сегмент 2 се налази у вршном делу слива 
Зубске реке (притока Црновршке реке, слив Сврљишког Тимока). 
Заузима површину од 1.77 km2, са просечним нагибом терена од 
47.57% и средњом надморском висином од 1406 метара. Сегмент 2 
има знатно неповољније предиспозиције за скијашке активности, 
поготово за почетнике и рекреативце, пре свега због израженог 
просечног нагиба ски-стаза, у распону од 28.04 до 42.43%. Сегмент 
2 је имао интензиван развој ерозионих процеса који су значајно 
деградирали стање и изглед простора и угрозили функционалност 
скијалишта. Опис степена деградације услед деловања ерозије, као и 
предузете мере санације и њихови ефекти, представљају тежишну 
тему овог рада.  

 

 
 

Слика 1  Локација ски-центра „Стара планина“ (СП) 
Figure 1  Location of the “Stara planina” ski-resort 

  
 
2.1. Основне природне карактеристике сегмента 2 

 
На сегменту 2 формиране су ски-стазе „Сунчана долина“ (S), 

„Коњарник 1“ (K1) и „Коњарник 2“ (K2) (слика 2). Подручје се 
одликује планинском климом, са просечном годишњом количином 
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падавина од 1090 mm и просечном годишњом температуром ваздуха 
6.1ºC.  

Геолошку подлогу чине црвени пешчари и зелени шкриљци 
(Крстић и сар., 1970; Ристић и Никић, 2007), док су доминантни 
земљишни типови заступљени са скелетом црвених пешчара и 
хумусно-силикатним земљиштем (Антоновић, 1976; Ристић и Радић, 
2008а, 2008б). Највећи део аутохтоних земљишних творевина је 
уклоњен током изградње ски-стаза. Земљишта имају сличан 
минералошки састав као геолошка подлога, а грађена су од пескова 
(62.8–80.9%), праха (10.9–24.6%) и глине (8.2–16.6%).  

 

 
 

Слика 2  Вршни део слива Зубске реке, са ски-стазама (S - „Сунчана 
долина“; K1 - „Коњарник 1“; K2-„Коњарник 2“) и промене начина 

коришћења земљишта у условима пре (bc)  и после изградње скијалишта 
(ac): 1-шума; 2-ливаде; 3-природне голети (пробоји једре стене на 

површину терена); 4, 5-антропогене голети (приступни путеви; ски-стазе; 
полазне и излазне станице ски-лифта; коридор ски-лифта; паркинг; 

различите грађевинске локације) 
Figure 2  The Zubska river headwater, with ski-runs (S - “Sunchana dolina; K1 – 
“Konjarnik 1”; K2 – “Konjarnik 2”) and land cover changes in conditions before 

construction (bc) and after construction (ac): 1-forest; 2-meadows; 3-
autochthonous bare land (rock outcrops); 4, 5-anthropogenic bare land (access 

roads; ski-runs; top and bottom stations of the ski-lift; ski-lift corridors; parking 
lot; construction sites) 

 
 
2.2. Метод рада 

 
Развој бразда и јаруга је осматран од 1. 04. 2007. године до 01. 

09. 2007. године, на основу детаљног геодетског премера (Ristić, 
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Kašanin-Grubin, Radić, Nikić i Vasiljević, 2012). Издвојена је 
експериментална површина величине Ae=0.0056 km2, дужине 100 m, 
просечне ширине 60 m, са просечним нагибом од 52.5%. Дуж 
највећих јаруга на ски-стази „Коњарник 2“ постављено је 15 
попречних профила (на растојању од 3 до 8 m), који су осматрани 
једном недељно и после сваке кишне епизоде, коришћењем тоталне 
станице са ласером (Topcon GPT-3100N). Ефекти рестаурационих 
радова су осматрани од пролећа 2009. године до краја јесени 2013. 
године. 

Промена начина коришћења земљишта је анализирана на 
основу детаљног теренског картирања истраживаног подручја, 
употребом сателитских и аеро-фото снимака, као и топографских 
карата. Примењен је софтвер ArcMap10, а за анализу визуелне 
изложености деградације коришћен је модул Spatial Analyst Tools 
(Bell, 1994; Bell & Apostol, 2008; Selman, 2006). Интензитет 
ерозионих процеса на истраживаном подручју процењен је на 
основу примене методе „Потенцијала ерозије“, која је креирана, 
развијена и калибрисана у Србији, а користи се у свим околним 
земљама (Костадинов, 2008). Промене хидролошких услова су 
вредноване поређењем максималних протицаја у условима пре и 
после изградње ски-центра. Прорачун максималног протицаја (Qmax)  
је обављен применом теорије синтетичког јединичног троугаоног 
хидрограма и SCS (Soil Conservation Service) методологије за 
раздвајање ефективних од укупних падавина (Chang, 2003; National 
engineering handbook, 1979), уз коришћење регионалних зависности 
за време кашњења (Ристић, 2003), унутар дневне расподеле 
падавина (Јанковић, 1994), и хидролошке класификације типова 
земљишта (Ђоровић, 1984). Прорачун је обављен за услове 
натпросечне влажности земљишта AMC III (Antecedent Moisture 
Conditions III), и значајно редукованог инфилтрационо-ретенционог 
капацитета.  

Основна хипотеза јесте да лоше планирани пројекти са 
великим обимом радова, у фрагилним природним условима, имају 
снажан деструктиван утицај на околни простор. Такође, 
представљене су предузете рестаурационе и противерозионе (РПЕ) 
мере, како би се илустровала сложеност процеса реконструкције 
деградираног простора. 
 
 
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 
Деградација простора у ски-центру „Стара планина“ је 

последица активности које су се одвијале у три фазе (слика 3). I фаза 
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се одвијала у периоду лето 2006 – јесен 2007. године, док су IIа и IIб 
фаза актуелне и данас.  

 

 
 

Слика 3  Фазе деградације простора у ски-центру „Стара планина“ 
Figure 3  The phases of landscape degradation in the ski-resort “Stara planina” 

 
 
3.1. Негативни ефекти I фазе   

 
Ова фаза је започела са масивном сечом шуме, извлачењем 

трупаца, израдом земљаних приступних путева, обимним ископима 
за потребе инфраструктурних објеката (темељи стубова ски-
лифтова; инсталације за електро и водоснабдевање, отпадне и 
фекалне воде) и машинском обрадом ски-стаза. Чисте сече су 
обухватиле око 26 ha шума (буква и смрча) просечне старости око 
80 година, са запремином дрвне масе од око 7800 m3. Стабла су 
сечена на нивоу терена, док је коренов систем остајао у земљишту. 
Током машинског обликовања стаза, бројни пањеви са деловима 
кореновог система су извађени из подлоге, што је проузроковало 
нова оштећења земљишта. Извлачење трупаца, са просечном 
транспортном дистанцом од 174 m, изазвало је потпуну деструкцију 
површинског слоја земљишта и преосталог травног покривача, 
посебно на нагибима већим од 20%. Машинска обрада ски-стаза и 
нивелисање нагиба (попуњавање депресија; проширивање ски-стаза 
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на оптималну ширину од 45 до 60 m; модификација изражених 
кривина; ублажавање екстремних нагиба) изведени су готово до 
матичне подлоге, на површини од 11.3 ha, што је значајно изменило 
локални рељеф. Наведене активности су довеле до готово потпуног 
уништења површинског слоја земљишта, поремећаја његове 
природне стратификације и деструкције травног покривача, чиме су 
створени услови за развој интензивних ерозионих процеса и 
формирање брзог површинског отицаја. Мрежа приступних 
земљаних путева изграђена је за потребе транспорта материјала и 
опреме током монтаже ски-лифтова. Густа путна мрежа (6.79 km.km-2) 
формирана је без пропуста и ригола, и значајно је допринела 
убрзаном транспорту и концентрацији површинског отицаја и 
наноса. 

Најтеже форме деградације су уочене на ски-стази „Коњарник 
2“: системи бразда и дубоких јаруга (слика 4).  

 

 
Слика 4  Дубоке јаруге на ски-стази „Коњарник 2“ (Август 2007) 
Figure 4  А deep gullies on the “Konjarnik 2” ski-run (August 2007) 

 
Развој јаруга је осматран (слика 5) од профила 1 (1453.7 m 

n.m.) до профила 15 (1401.2 m n.m.). Највећа јаруга достигла је 
дубину од 4 m, ширину 7 m и дужину 30 m, на профилу 9 (слика 6). 
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Систем паралелних јаруга формиран је са обе стране главне јаруге, 
али знатно мањих димензија. До краја лета 2007. године процес 
развоја јаруга је досегао матичну стену, са укупном запремином 
еродираног материјала Ep=744.93 m3, која изражена као специфична 
(јединична) ерозиона продукција Epsp износи: 

 

 2.133023
0056.0

93.744


s

p
psp A

E
E  m3 . km-2 

 
Солифлукције (покрети површинског слоја земљишта 

засићеног водом, у условима честог смрзавања и одмрзавања), 
осмотрене су 24 пута у периоду новембар 2006-новембар 2007. 
године. Јавиле су се на површинама величине 3-10 m2, са дубином 
покренутог слоја 0.3-0.7 m, чиме су убрзале процес трансформације 
бразда у јаруге. 

 

 
 

Слика 5  Експериментална површина за осматрање процеса развоја јаруга 
на ски-стази „Коњарник 2“ 

Figure 5  The experimental plot for gully development process observation at 
the “Konjarnik 2” ski-run  
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Слика 6  Развој попречног профила јаруге на профилу бр. 9 (ски-стаза 
„Коњарник 2“, април-септембар 2007) 

Figure 6  Development of gully cross section on profile 9 („Konjarnik 2“  
ski-run, April–September 2007) 

 
Промена хидролошких услова је последица значајно измењене 

структуре површина на сливу (слика 2). До лета 2006. године вршни 
део слива Зубске реке био је покривен стабилним шумама на 1.47 
km2 (83.05% од укупне површине слива). Годину дана касније (лето 
2007) шума је заузимала свега 1.08 km2 (61.02% од укупне 
површине), док су природне ливаде смањене за 0.04 km2. 
Истовремено, антропогене голети (ски-стазе, полазна и излазна 
станица ски-лифта, коридор ски-лифта, различите грађевинске 
локације, приступни путеви, паркинг) увећане су са 0.04 km2 (2.26% 
од укупне површине) на 0.47 km2 (26.6% од укупне површине). 
Промена хидролошких услова је изражена рачунским вредностима 
максималних протицаја (за контролни профил P1-слика 2), у 
условима пре (лето 2006) и после изградње ски-центра (лето 2007), 
што је представљено одговарајућим хидрограмима (слика 7), за 
различите вероватноће (p = 0.5%, 1% и 2%). 
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Слика 7  Хидрограми максималног протицаја Зубске реке, у хидролошким 
условима пре (bc) и после (ac) изградње ски-центра „Стара планина“  

(за вероватноће p = 0.5, 1 and 2%) 
Figure 7  Hydrographs of maximal discharges in the Zubska river, in 

hydrological conditions before (bc) and after construction (ac) of the „Stara 
planina” ski-resort (for probabilities p = 0.5, 1 and 2%) 

 
Изградња ски-центра нарушила је природни хидролошки 

режим слива и повећала површински отицај, пре свега, са ски-стаза 
и приступних путева. Промена структуре површина (обешумљавање 
и уклањање земљишта) драматично су умањили интерцепцију и 
инфилтрационо-ретенциони капацитет земљишта, чиме је вршни 
део слива Зубске реке постао сензибилан за појаву екстремних 
хидролошких догађаја као што су максимални протицаји (Qmax), са 
смањеним повратним периодима: вредности Qmax-AMCIII (1%, 2006) = 9.46 
m3.s-1 и Qmax-AMCIII (2%, 2007) =10.33 m3.s-1 су сличне, односно, вредности 
Qmax-AMCIII (0.5%, 2006)=12.36 m3.s-1 и Qmax-AMCIII(1%, 2007)=13.39 m3.s-1. 
Истовремено, остали значајни параметри прорачуна, као што су 
улазне падавине, или физичко-географске карактеристике слива, 
остали су исти.   
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3.2. Негативни ефекти IIА и IIБ фазе 
 
Оштећења услед скијашких активности дешавају се када су 

скијаши приморани да се заустављају или скрећу на стрмим и 
узаним деоницама ски-стаза, где је снежни покривач тањи од 15 cm, 
при чему се ивице скија заривају у површински слој земљишта и 
засецају траву. Ски-стазе (S, К1, К2) су оптерећене са 7000-12000 
пролазака скијаша дневно. Делови ски-стаза са оштећеним 
земљиштем и травним покривачем имају промењен топлотни 
биланс, што проузрокује брже топљење снега и тиме угрожава 
безбедност скијаша. Трајање снежног покривача на деоницама са 
очуваним земљиштем и травним покривачем је 2-5 дана дуже него 
на деоницама са оштећењима. Уређење стаза у току ски-сезоне 
подразумева употребу табача снега, како би се обезбедила 
равномерна расподела снега (природног или вештачког). Ски-стазе у 
ски-центру „Стара планина“ се налазе у висинском појасу од 1230 
до 1724 m n.m., са честим флуктуацијама дневне температуре, 
поготово на микролокацијама јужне и западне експозиције, услед 
чега долази до местимичног отапања снега. Чести су повремени 
удари ветра који развејава снег на вишим деоницама ски-стаза, што 
захтева употребу табача снега са 2-4 дневна проласка. Уколико се 
табачи користе на снегу висине мање од 20 cm, метални делови 
гусеница (10-12 cm; тип Kassbohrer, модели PB 300 и 500) оштећују 
или чупају травни бусен из подлоге, и разарају површински слој 
земљишта. Најугроженији су делови ски-стаза где долази до 
промене нагиба из веома стрмог у блажи, као и на местима где табач 
снега (ратрак) мења правац кретања.  

Током периода без снежног покривача (мај-октобар), ски-стазе 
постају простор за одвијање различитих, често нежељених (и 
нелегалних) активности, као што су:  пролазак различитих типова 
возила (грађевинске машине-гусеничари, мотоцикли, трактори, 
џипови); неконтролисане активности у шумарству (сеча и транспорт 
трупаца); неконтролисано кретање туриста (5-47 туриста дневно је 
регистровано у периоду јули-август 2010-2013). Повремено, на ски-
стазама се уочава присуство оваца и говеда, а прекомерна испаша на 
појединим локацијама доводи до сабијања земљишта и додатних 
оштећења вегетације, чиме се стварају повољни услови за деловање 
ерозионих  процеса. На машински обрађеним ски-стазама (више од 
50% укупне површине) обнављање травног покривача је веома 
споро. Рестаурациони радови су започети током пролећа 2008. 
године, а завршени су током јесени исте године. Нажалост, 
интензивна испаша у пролећно-летњем периоду од 2009. до 2013. 
године довела је до оштећења новоуспостављеног травног 
покривача.  
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4. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕГРАДИРАНОГ ПРОСТОРА  
 
Ски-центар „Стара планина“ је формиран без примене мера 

противерозионе заштите, што се односи и на периоде експлоатације 
и одржавања, а негативни ефекти су, у већој или мањој мери, довели 
у питање његову функционалност. У периоду мај-октобар 2008. 
године обављени су радови на противерозионој заштити и уређењу 
скијалишта „Стара планина“, применом концепта рестаурације и 
противерозионе заштите, на основу техничке документације 
израђене на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на 
Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса. Рестаурациони и противерозиони радови (РПЕ) обављени 
су у сагласју са светским стандардима који се примењују у овој 
области (Best management practices for erosion control during trail 
maintenance and construction, 2004; BMP Monitoring-Third Quarter 
Report, 2005; Krautzer, Peratoner & Bozzo, 2004; Krautzer et al., 2006; 
USDA Forest Service, 2001; Reider, 2004).  

РПЕ радови у ски-центру „Стара планина“ су изведени у 
условима тешке деградације терена, готово 18 месеци после 
изградње скијалишта (Ристић и Радић, 2008а, 2008б, 2008в). 
Технички радови су обављени до краја септембра 2008. године: 
чишћење и продубљивање локалних водотокова који угрожавају 
ски-стазе и приступне путеве, како би се обезбедила потребна 
пропусна моћ током појаве великих вода; изградња две депонијске 
преграде за заустављање вученог наноса; израда стабилизационо-
дренажних конструкција (СДК) на ски-стазама K1 и K2. СДК се 
користе за превенцију солифлукција и сакупљање подземних вода 
од бројних извора (посебно на нижем делу ски-стазе К1). СДК су 
дизајниране и употребљене за уређење ски-стаза на Старој планини, 
и представљају новитет на светском нивоу (Ristić, Radivojević, 
Radić, Vasiljević i Ivana, 2010). СДК се састоје из габионских корпи 
пуњених каменом, које су обавијене нетканим геотекстилом, и 
дренажног рова (слика 8).  
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Слика 8  Стабилизационо-дренажна конструкција  
(излив; ски-стаза „Коњарник 1“, oктобар 2008) 
Figure 8  Stabilization and drainage construction  
(outflow; ski-run „Konjarnik 1“, October 2008) 

 
Биотехнички радови су завршени до средине октобра 2008. 

године, укључујући обнављање земљишта и вегетације, инсталацију 
контурних стабилизатора (КС) и формирање површинске дренаже. 
Обнављање земљишта и вегетације на ски-стазама одвијало се у 
следећим фазама (слика 9): насипање слоја фертилне земље (0.2–0.3 
m), сетва одговарајуће травно-легуминозне смеше (20 g/m2), 
малчирање сецканом сламом (0.5 kg/m2), прекривање мрежом са 
ретким ткањем и фиксирање за подлогу челичним анкерима (на 
дубину од 0.4 до 0.5 m). Коришћене су травно-легуминознe смеше, 
састављене од врста које је могуће обезбедити у довољним 
количинама на тржишту (табела 1), јер у Србији не постоји 
организована производња, нити сакупљање довољних количина 
семена аутохтоних врста. Све „комерцијалне“ врсте су одабране на 
основу еколошких својстава која одговарају високо-планинским 
условима, и  детаљне флористичке анализе аутохтоне вегетације 
(табела 1).   
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Табела 1 Аутохтоне врсте и састав коришћене комерцијалне травно-
легуминозне смеше на Старој планини (ски-стазе „Коњарник 1 и 2“) 
Table 1 Autochtonous species and composition of used grass-leguminoses 

mixture at the Stara planina (ski-runs „Konjarnik 1 and 2“) 
 

Аутохтоне врсте Комерцијална травно-легуминозна 
смеша 

1. Anemone ranunculoides 1. Festuca rubra (40%) 
2. Verbascum sp. 2. Poa pratensis (20%) 
3. Lusula silvatica 3. Festuca pratensis (10%) 
4. Taraxacum officinale 4. Lolium perene (10%) 
5. Sesleria sp 5. Trifolium repens (10%) 
6. Gentiana asclepiadea 6. Lotus corniculatus (10%) 
7. Rumex sp.  
8. Viola tricolor  

 
 

 
 

Слика 9  Обнављање земљишног и вегетационог покривача  
(ски-стаза „Коњарник 1“, јуни 2009) 

Figure 9  Reestablishing soil and vegetation cover  
(ski-run „Konjarnik 1“, June 2009) 

 
Контурни стабилизатори (КС) се производе од трске, сламе 

или врбовог прућа, који се везују у ваљке (са пластичним омотачем 
или без пластичног омотача), Ø 200-250mm, 2-5m дужине (слика 10). 
Постављају се на растојању од 8 до 20m (у зависности од нагиба 
терена), у плитке ровове (дубине 80-120 mm) и фиксирају дрвеним 
или металним анкерима. КС се постављају контурно, готово управно 
на осовину трасе ски-стаза. КС смањују брзину површинског 
отицаја, задржавају покренути ерозиони материјал, и стабилизују 
површински слој земљишта, до појаве травног покривача.  
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Слика 10  Контурни стабилизатори (баријере) за контролу брзог 
површинског отицаја (ски-стаза „Коњарник 1“, јуни 2009) 

Figure 10  Contour barrier against fast surface runoff  
(ski-run “Konjarnik 1”, June 2009)  

 
Задржане органске материје, земља и вода стварају стабилну 

средину за клијање семена. Такође, смањују локални нагиб и 
превентивно делују на појаву процеса браздања и јаружања. Трају 
једну до две године, после чега долази до распадања природног 
материјала, што додатно обогаћује земљиште хранљивим 
материјама.  

Током наношења и планирања плодног земљишта на 
деградираним површинама формиран је површински дренажни 
систем, у виду обложених канала дубине 0.15–0.20 m, нагиба 3-5%. 
Канали су заштићени MacMat мрежом (тродимензионални 
геокомпозит), која се користи као заштита од ерозије, а омогућује 
раст травне вегетације. MacMat мрежа је израђена од двоструко 
плетене челичне жице, обмотане полипропиленским влакнима. 
Поставља се по дну и косинама канала, а фиксира челичним 
анкерима (слика 11). 
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Слика 11  Површинска дренажа (ски-стаза „Коњарник 1“, октобар 2008) 

Figure 11  Surface drainage system (ski-run “Konjarnik 1”, October 2008)  
 

Вегетациони покривач био је успостављен већ 20 дана после 
сетве, а мере неге су примењиване до краја лета 2009. године. 
Опште стање и изглед ски-стаза (слика 12) су значајно побољшани 
након завршетка свих планираних рестаурационих и 
противерозионих радова. РПЕ радови су коштали око 1.300.000 €, у 
условима 18 месеци после изградње, а да су примењени током и 
непосредно по завршетку изградње, трошкови би износили 375.000 €.  

 
 

 
 
Слика 12  Ски-стаза „Коњарник 1“ у условима пре (лето 2007) и после 

(лето 2013) рестаурационо-противерозионих радова 
Figure 12  Ski-run „Konjarnik 1“ in conditions before (summer 2007) and after 

(summer 2013) restoration and erosion control works 
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Слика 13  Ски-стаза „Сунчана долина“ у условима пре (лето 2007) и после 

(лето 2013) рестаурационо-противерозионих радова 
Figure 13  Ski-run „Sunchana dolina“ in conditions before (summer 2007) and 

after (summer 2013) restoration and erosion control works 
 
 
5. ДИСКУСИЈА 

 
Почетак изградње скијалишта „Стара планина“ изазвао је 

различите форме деградације терена, фрагментацију шума, губитак 
биоразноврсности, визуелну и функционалану деградацију предела. 
Изградња ски-центра започела је на основу политичке одлуке, без 
одговарајуће планске и техничке документације, као и без процене 
утицаја на животну средину. Ски-центар је лоциран у Парку 
природе (у зонама II и III степена заштите), који је заштићена област 
за научна истраживања и ограничене туристичке активности 
(Dudley, 2008; Закон о изменама и допунама Закона о заштити 
природе, 2010). Неке активности, као што су чисте сече шуме и 
просецање приступних путева, у супротности су са два главна 
управљачка циља у заштићеним подручјима Србије: заштита 
екосистема и очување биоразноврсности (Закон о изменама и 
допунама Закона о заштити природе, 2010). Процес изградње и 
последична фрагментација шуме угрозили су, делимично, локалне 
ендемске врсте, укључујући криласти звончић (Campanula 
calycialata, који се јавља само у близини локалитета Бабин зуб) и 
панчићеву жабљу траву (Senecio pancici, стеноендемит Централног 
Балкана), а поред њих угрожене су и поједине врсте са црвене листе 
IUCN (International Union for Nature Conservation): пољска шева 
(Alauda arvensis) и шумска шљука (Scolopax rusticola) (Aмиџић, 
Красуља и Белиј, 2007, стр 260). 
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Ски-центар „Стара планина“ изграђен је без примене 
стандарда за превенцију ерозије, оличених кроз праксу најбољег 
управљања (BMPs-Best management practices), какви се иначе 
користе широм света приликом изградње сличних објеката (Best 
management practices for erosion control during trail maintenance and 
construction, 2004; BMP Monitoring-Third Quarter Report, 2005; 
Krautzer, Peratoner & Bozzo, 2004; Krautzer et al., 2006; Reider, 2004; 
USDA Forest Service, 2001), што је имало тешке последице по 
животну средину. BMPs обухватају следеће поступке: изградњу 
приступних путева и пратеће инфраструктуре (електро-снабдевање, 
водовод и канализација) унутар једног просторног коридора, током 
исте грађевинске сезоне; формирање путних пропуста увећаног 
капацитета за спровођење воде и крупнијих фракција наноса; 
употреба хеликоптера за транспорт грађевинског материјала и 
опреме на удаљене локације, у циљу смањења обима радова на 
изради приступних путева; употреба људске радне снаге за ископ 
темеља стубова ски-лифта на локацијама где је отежан приступ 
механизацији; очување и складиштење површинског слоја 
земљишта за рестаурационе радове; израда површинске дренаже на 
ски-стазама ради минимизирања ефеката ерозије земљишта; 
употреба одговарајућих травно-легуминиозних смеша за 
озелењавање ски-стаза, састављена од аутохтоних врста (site-specific 
species), уз третман ђубривима и малчом. Такође, деградиране 
површине треба изузети од било каквих активности, најмање два 
вегетациона периода после рестаурације (Krautzer et al., 2006).  

Изградња и коришћење ски-центара снажно утиче на њихово 
физичко и биолошко окружење (Matto, 2007), тако да власници и 
управљачи имају законску и етичку обавезу да обезбеде стабилност 
угрожених екосистема. Резултати истраживања на Старој планини 
потврдили су претходна слична истраживања у свету (Amo, Lopez & 
Martin, 2007; Burt & Rice, 2009; Grismer & Eliss, 2006; Laiolo & 
Rolando, 2005; Ries, 1996; Tsuyuzaki, 1994), али су у неким 
сегментима показали до сада незабележен степен деструкције, пре 
свега кроз најинтензивнију јаружасту ерозију која је представљена у 
светској литератури. Наиме, досадашња истраживања везана за 
рестаурацију ски-стаза углавном су посвећена рестаурацији 
земљишног и вегетационог покривача применом одређених мера, 
које укључују сетву травно-легуминозних смеша, малчирање и 
постављање заштитиних мрежа (Bayfield, 1996; Krautzer, Peratoner & 
Bozzo, 2004; Krautzer et al., 2006; Grismer & Eliss, 2006). 
Рестаурациони модел примењен на Старој планини обухвата 
поменуте мере, као и одређене новитете, као што су 
стабилизационо-дренажне конструкције (први пут у свету 
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употребљене на ски-стазама), затим специфичну комбинацију 
површинских дренажних канала и контурних стабилизатора.   

Током петомесечног периода истраживања (1. 04. 2007 - 1. 09. 
2007) дубина јаруга на ски-стази „Коњарник 2“ достигла је 4 метра, 
док је специфична ерозиона продукција достигла вредност 
Epsp=133023.2 m3.km-2, што представља највећу забележену вредност 
у светској литератури (Ristić et al., 2012). Поређења ради, интензитет 
јаружасте ерозије на деградираним шумским и пољопривредним 
земљиштима у Кини износи Epsp=13863.3 m3.km-2 годишње (Chen & 
Cai, 2006), на обрадивим површинама у Хрватској Epsp=375–11983.3 
m3.km-2 годишње, у зависности од начина обраде (Kisić et al., 2005), 
и на пашњацима Новог Зеланда Epsp=21703 m3.km-2 годишње (Gomez 
et al., 2003). Истовремено, интензитет ерозије на експлоатисаним 
шумским површинама Старе планине износи Epsp=5174.9 m3.km-2 
годишње, док је на недирнутим околним шумским површинама 
свега Epsp=520 m3.km-2 (Ристић и Никић, 2007).  

РПЕ радови у ски-центру „Стара планина“ били су прве 
активности те врсте у Србији. Одсуство инвестиција за РПЕ радове 
(непосредно по завршетку основних грађевинских радова) 
проузроковало је касније трошкове. Рестаурациони и 
противерозиони радови су изведени у условима потпуне деструкције 
терена, после завршетка свих грађевинских радова на просецању 
ски-стаза и путева, као и постављања стубова ски-лифтова, тако да 
су исказане суме најскупља варијанта. Превентивно деловање, дакле 
у фази током и непосредно после извођења грађевинских радова, 
произвело би трошкове на нивоу 20-25%, од сума потребних за 
рестаурацију после завршетка радова, у фази изражене деградације 
терена.   

Рестаурационе и противерозионе радове изводила су предузећа 
која делују, углавном, у области водопривреде и шумарства 
(„Ерозија“-Књажевац; „Водопривреда Ћуприја А.Д.“), уз сталну 
координацију између пројектанта (Шумарски факултет), стручног 
надзора (Ј.В.П. „Србијаводе“) и инвеститора (Ј.П. „Скијалишта 
Србије“). Поједине радне позиције нису до сада извођене на ски-
стазама у Србији (СДК; КС; површинска дренажа), тако да је била 
неопходна едукација извођача, кроз прецизирање технике извођења 
и упознавање са основним техничким својствима појединих 
материјала.  

Рестаурација деградираних локалитета планинског региона 
најефикаснија је уз коришћење аутохтоних врста (Krautzer, Peratoner 
& Bozzo, 2004; Peratoner, 2003), што се у Србији ретко примењује 
због чињенице да не постоји организована производња, нити 
сакупљање аутохтоног семена трава и легуминоза. Алпска регија (на 
површини од 191 287 km², са популацијом од тринаест милиона 
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људи), има више од 13 000 ски-лифтова и жичара, као и 40 000 ски-
стаза укупне дужине 120 000 km, које годишње користи око 
двадесет милиона туриста. Ски-стазе и коридори ски-лифтова 
заузимају површину од око 110 000 ha (од чега је 93 300 ha 
искоришћено за стазе), а више од 24 000 ha се вештачки оснежава. 
Активно се примењују мере противерозионе заштите, а у последњих 
15 година развијене су технике ревитализације терена употребом 
аутохтоног биљног материјала (Krautzer, Peratoner & Bozzo, 2004). 
Истраживачки институти као што су Höheren Bundeslehr и 
Forschungsanstalt (HBLFA) Raumberg-Gumpenstein или бивши 
Landesanstalt Rinn, начинили су пионирске кораке у покушају да 
развију нове стандарде ревитализације терена у високим зонама, где 
су лоциране скијашке стазе и жичаре (Krautzer et al., 2006). 
Кооперативни напори су артикулисани кроз заједничке ЕУ пројекте, 
уз учешће истраживчких група и компанија из Аустрије, Италије, 
Немачке и Швајцарске. На простору Северне Америке, где су 
регистрована 703 скијалишта (Matto, 2007), мере заштите и 
ревитализације су садржане у примени обавезујућих BMPs (Best 
Management Practices-пракса најбољег управљања).  

Искуства са скијалишта у региону (Црна Гора, Бугарска, 
Македонија, Босна и Херцеговина), Европе или Северне Америке, 
говоре да изостанак противерозионе заштите доводи до појаве 
деградационих процеса, са великом продукцијом ерозионог 
материјала (For Earth, 2007; Krautzer et al., 2006; Ristić, Radivojević, 
Nikčević i Malušević, 2007). На скијалиштима европских Алпа и 
Северне Америке примењују се строги стандарди управљања 
земљиштем, са обавезном применом BMPs, што утиче на 
минимизирање ефеката ерозионих процеса. Најчешћe формe 
деградације терена, у виду ерозионих „ожиљака“ или спорадичне 
појаве огољених површина, везане су за процесе спирања земљишта 
(где је проређен или уништен травни покривач), услед 
неконтролисаног дејства брзог површинског отицаја, што може 
довести до појаве бразда и јаруга. Иницијални узроци су, пре свега, 
прекомерно оптерећење током скијашке сезоне (велики број 
пролазака скијаша и кретање машина за табање снега, у условима 
мале висине снежног покривача), или неконтролисане активности 
током пролећно-летњег периода (кретање туриста, стоке или 
моторних возила). У зонама изнад границе вегетације (преко 2500 m 
n.m.) честа је појава распадина и осулина (Аустрија, Швајцарска, 
Италија, Француска), пре свега деловањем екстремних климатских 
услова (максималне и минималне температуре ваздуха; 
плувиометријски режим), што се решава применом техничких мера 
заштите. Искуства из Северне Америке говоре да је ерозиона 
продукција на деградираним површинама ски-стаза готово 10 пута 
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већа него на суседним шумским површинама у природном стању 
(Grismer & Eliss, 2006).  
 
 
6. ЗАКЉУЧЦИ 

 
Ски-центар „Стара планина“ изграђен је без примене 

стандарда за превенцију ерозије (BMPs), што је довело до опште 
деструкције простора на ски-стазама и околним површинама, чиме 
је угрожена функционалност скијалишта и доведена у питање 
оправданост инвестиција. Неопходна је израда приручника са 
прецизно дефинисаним BMPs (Best Management Practices-пракса 
најбољег управљања), у циљу ране идентификације потенцијалних 
ризика и превентивног деловања. 

Рестаурациони и противерозиони (РПЕ) радови су зауставили 
деградационе процесе, помогли обнављању вегетационог покривача 
и рехабилитацији предела. РПЕ радове треба изводити симултано са 
грађевинским радовима, или по њиховом непосредном завршетку, у 
циљу минимизирања деструкције терена и рационализације 
трошкова. Површине које су предмет РПЕ радова треба изузети од 
било каквих активности најмање два вегетациона периода како би се 
обезбедило време за њихову потпуну рехабилитацију.   

Реализацију наредних пројеката у домену развоја ски-туризма 
у Србији треба изводити на основу јасне представе о постојању 
повољних природних услова подручја, социо-економске 
оправданости, у складу са принципима одрживог развоја и заштите 
животне средине. То се може остварити израдом одговарајуће 
планске и техничке документације, у складу са важећим законским 
прописима, са потпуним учешћем јавности у свим фазама 
реализације пројеката, уз пуно уважавање потреба и перспектива 
развоја локалних заједница.  
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SUMMARY 
 
The environment at the Stara Planina ski resort was strongly 

affected by disturbances due to the construction of the resort. Massive 
amounts of construction increased the amount of anthropogenic bare 
land (ski runs, top and bottom stations of the ski lift, ski lift corridors, 
construction sites, access roads, parking lot and urbanized spots) by 
more than 10 times in the period between the summer of 2006 and the 
summer of 2007. The newly created surface was poorly permeable and 
had a compacted surface soil layer. Anthropogenic bare land was formed 
after clear cutting, trunk transport down the slope, machine grading of 
ski runs, access road construction and large excavations on steep slopes. 
Clear cutting led to forest fragmentation, habitat loss and the 
endangering of endemic and typical species. The development of ski runs 
affected the hydrology and subsequently altered the geomorphic 
processes of the Zubska River headwater. The grading of ski runs 
reduced topographical irregularities (depressions, moguls and stones) 
but, at the same time, caused the removal of topsoil and vegetation. Such 
vulnerable surfaces with unfavorable lithological properties of exposed 
material combined with strong precipitation created conditions for 
intensive rill and gully erosion. Once uncovered, the poorly sorted and 
cemented material eroded easily under high precipitation inputs. The 
construction of the ski resort disturbed the natural drainage network and 
increased the amount of surface runoff, especially on the ski runs and 
access roads, with an inevitable consequence: more frequent torrential 
floods in the downstream sections of the Zubska River. The lack of BMPs 
and RECMs during and immediately after the basic construction of the 
ski resort intensified the severity of the degradation processes as well as 



Р. Ристић и сар.: Заштита од ерозије...                                    Пиротски зборник 40 (2015) 1-27 

 27 

the total expenses for the project. At the moment, there is a lack of 
planned and organized erosion control activities during the design, 
construction, improvement and maintenance stages of ski areas in Serbia 
as a consequence of poor implementation of legal environmental 
protection standards. Effective impact prevention must be based on 
careful consideration of the designed land use changes in ski areas at all 
stages of planning and construction, in accordance with legal 
environmental protection standards. The RECMa at Stara Planina have 
stopped degradation processes and helped to reestablish the vegetation 
and rehabilitate the appearance and functions of the landscape. They 
reintroduced the ability of the soil to absorb water from intensive rainfall 
events without generating fast surface runoff and increased the land’s 
resistance to erosion. Environmental impacts, during and after 
construction, could be minimized with a defined and sustainable capacity 
for different activities. Consequently, it is necessary to issue specific 
regulations for development projects in ski areas, in accordance with 
legal environmental protection standards. The major environmental 
impacts at the Stara Planina ski resort also occur at almost all ski resorts 
of the Balkan region. Therefore, the results of this investigation can help 
in the revision and improvement of planning procedures and the 
development and management of regional ski areas. 
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Сажетак: У раду је анализирано телесно вежбање и спорт у 
пиротском крају од краја деветнаестог  до почетка двадесет првог 
века и њихов однос према другим сферама друштва – политици, 
привреди и култури. Уочено је постојање неколико већих целина: 
период од краја деветнаестог века до Првог светског рата, када у 
школском телесном вежбању и гимнастичким друштвима 
доминира милитаристичка концепција; период између два светска 
рата, када долази до спонтане појаве фудбала уз продужетак  
деловања, од државе фаворизованог, соколског покрета; масовна 
физичка култура – фискултура и њена политичка 
инструментализација у првих десетак година после Другог светског 
рата; релативно слободан развој телесног вежбања и спорта од 
друге половине педесетих до осамдесетих година и период после 
1990, када долази дo квазипрофесионализације спорта уз прећутну 
сагласност власти. У поменутим периодима постојале су 
различите могућности за развој телесног вежбања и спорта као 
разотуђујуће, стваралачке делатности. 
 
Abstract: In the study, working out and sport in Pirot area has been 
analyzed starting from the end of the 19th till the beginning of 21st 
century, as well as their relation towards other spheres of the society-
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politics, economy and culture. Existence of several bigger entities has 
been noted: period from the end of the 19th century till the 1st World War, 
when working out in schools and gymnastics clubs was dominated by 
military concept; period between the two World Wars, when football 
appears spontaneously together with gymnasium movement which was 
favored by the state; mass physical education and working out culture 
influenced by the politics in the first ten years after the Second World 
War; relatively free development of physical exercising and sport 
starting from the second half of the 50s till 80s and period after 1990. 
when there was a quasi-professionalization of sport with the tacit consent 
of the government. In the mentioned periods, there were different 
possibilities for development of physical exercising and sport as creative 
activities helping against alienation. 
 
Кључне речи: телесно вежбање, физичко васпитање, соколски 
покрет, спорт, игра, аматеризам, професионализам 
Кey words: physical exercising, physical education, gymnasium 
movement, sport, play, amateurism, professionalism 
 
 

У раду је анализирано телесно вежбање и спорт у пиротском 
крају од краја деветнаестог  до почетка двадесет првог века и њихов 
однос према другим сферама друштва – политици, привреди и 
култури.  Пиротски спорт и телесно вежбање су теме које су мало 
обрађиване у литератури са било ког аспекта – историјског, 
социолошког, економског, медицинског. Објављено је неколико 
књига које нису имале за циљ да превише дубоко загребу испод 
површине стварности, већ је основни мотив за њихово објављивање 
била жеља да се на једном месту обједине подаци и сећања везана за 
неки спортски покрет, грану спорта или појединачни спортски 
колектив. У тексту који следи, поменуте књиге ће на неким местима 
бити навођене као извор података. У научним часописима, бављење 
пиротским спортом је још оскудније. У локалном часопису 
Пиротски зборник, почев од првог броја из 1968. па до данас, 
објављена су свега три рада везана за спорт и физичку културу. Као 
извор за припрему рада од значајне користи је била локална штампа, 
и то нарочито недељник Глас нашег истока (односно Наш исток) за 
предратни, а Слобода за период после Другог светског рата. Архива 
Спортског савеза Пирот, нажалост, није сачувана, барем такав фонд 
не постоји у пиротском Историјском архиву. Као „извор“ користило 
је и лично искуство и документација аутора овог рада који је скоро 
две деценије био не само посматрач, већ и активан спортски радник. 

Становништво пиротског краја, као и већи део становништва 
целог Балканског полуострва, од искона па све до двадесетог века 
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живело је у традиционалном родовском друштву у којем се телесно 
вежбање није упражњавало. Највећи део времена био је испуњен 
физичким радом који је озбиљно исцрпљивао људе. Није се радило 
једино током  верских празника и породичних весеља, па су људи, 
уморни од рада, једва чекали те тренутке одмора и није им на ум 
падало да се и тада физички напрежу. Изузетак су била само деца и 
младићи. Због недовољне физичке снаге, деци су поверавани лакши 
послови, пре свега чување и напасање стоке. У обављању тог посла 
било је могућности да се деца друже међу собом и играју разне игре, 
међу којима је било и оних које су подразумевале некакву телесну 
(физичку) активност. Играјући се, деца су се забављала и 
проверавала своје телесне могућности. Чим би поодрасла, деца – 
сада већ младићи и девојке, укључивана су у све оне послове које су 
обављали и остали чланови заједнице, па за необавезну телесну 
активност није било времена. У ређим приликама, током верских 
празника или недељом (која је такође сматрана неком врстом 
празника када су се радили само најнужнији послови), младићи су 
се надметали у скакању, бацању, борењу и другим телесним 
активностима као начином да пред осталима, а нарочито девојкама, 
покажу своју снагу и окретност. Код тог, сада већ поодраслог 
узраста, већ се запажа сужавање и онако малог броја чланова 
заједнице који се, макар спорадично, баве некаквом телесном 
активношћу невезаном  за производњу и нужне домаћинске послове. 
Док су у дечијем узрасту у таквим активностима учествовали и 
дечаци и девојчице, у омладинском добу то чине само младићи, а 
девојке обично само још у колу – „ору“, које се такође редовно 
упражњавало недељом и празником и било не само забавна, већ и 
озбиљна телесна активност која је ангажовала скоро цело тело. 
После женидбе, са необавезном телесном активношћу престајали би 
и мушкарци. Као илустрацију о томе какво је било доминантно 
схватање о необавезној физичкој активности одраслих људи у 
традиционалном друштву све до средине двадесетог века, наводимо 
догађај о коме је аутор сазнао још у свом детињству. Током 
педесетих година, неки млађи, али већ ожењен човек био је један од 
тркача – носилаца Штафете младости. (Ова активност је имала 
снажну идеолошку обојеност, али ћемо ту њену димензију 
осветлити нешто касније - у овом примеру је разматрамо, пре свега, 
као телесну активност, што она, поред осталог, и јесте била.) Неки 
старији рођаци овог младог човека су негодовали што он „у кратким 
гаћама“ (мисли се на спортске гаћице, шортс) трчи по улици јер то 
„не приличи ожењеном човеку“. У оваквом реаговању није се крио 
никакав опозициони став према власти Комунистичке партије чија 
је Штафета младости била један од најважнијих политичких 
ритуала. Напротив, аутор поуздано зна да су људи који су негативно 
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реаговали због јавног трчања ожењеног човека били управо 
симпатизери комунистичке власти. Међутим, традиционално 
схватање таложено вековима било је јаче од политичких симпатија.  

Као и много тога другог, и спорт је у Србију дошао из 
западних земаља. Сама реч спорт нема код свих идентично значење. 
Има аутора који под спортом подразумевају свако телесно вежбање 
и такмичење, независно од епохе у којој се оно упражњавало 
(Живановић, 1995). Међутим, неки други аутори, попут Љубодрага 
Симоновића, сматрају да је спорт појава типична за капитализам, 
односно доминантно тржишно друштво и да се битно разликује и од 
античког телесног вежбања и од средњовековних турнира. Дуња и 
Љубодраг Симоновић наводе и конкретну годину, 1828, од када 
почиње употреба речи спорт. Изворно, енглеска реч sport, брзо 
прихваћена широм света, у почетку је означавала игру и провод у 
природи коју су упражњавали докони и привилеговани друштвени 
слојеви, између осталог и као потврђивање тог свог привилегованог 
статуса (Симоновић и Симоновић, 2005, стр. 35; Вујаклија, 1966, 
стр. 902). Међутим, већ током 19. века, релативно брзо, као актери 
спорта почињу да се јављају и најамни радници. Пре него што су то 
постали, најамни радници су били или самостални 
пољопривредници или самосталне занатлије, до краја зароњени у 
свој посао. Када су изгубили тај статус и постали радници код неког 
газде, рад за њих постаје отуђена делатност у коју су они укључени 
искључиво због егзистенцијалне нужде, али у којој не могу да се 
остваре као људи. Зато своје остварење почињу да траже у другим 
сферама живота. Овој појави погодовала је стална тенденција 
скраћивања радног времена и постепеног повишавања надница. 
Новостворено слободно време требало је некако „попунити“, а уз то, 
због раста надница, повећавао се онај део најамних радника који 
нису морали да у свом „слободном времену“ обављају неки други, 
допунски посао да би преживели. Спорт као разонода заточеника 
отуђеног рада брзо се ширио. У развијеном тржишном друштву све 
области живота релативно лако и брзо могу да постану део сфере 
односа капитала, па се то десило и са тзв. слободним временом. 
Доминантни тржишни односи у тој области често се сликовито 
називају „индустријом забаве“. И спорт је постао део таквих 
тржишних односа, спортски догађаји - уносна роба, док се 
спортисти од рекреативаца преображавају у  најамнике, људе који се 
не баве разонодом због разоноде, већ због зараде. У спортским 
вестима, поред спортских резултата у ужем смислу, велику пажњу 
изазивају и подаци о томе колико је новца неки спортиста добио за 
трансфер, колики је наградни фонд на неком спортском турниру 
итд. Постајући део индустрије забаве, спорт се све више удаљава од 
аутентичне игре (Шљукић, 1999, стр. 241). Овакав развојни пут 
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спорта, у свом чистом облику, остварио се у Енглеској, касније у 
Сједињеним Америчким Државама и другим најразвијенијим 
капиталистичким земљама. У остатку света, развој спорта се, 
начелно, кретао по истом моделу, али уз неке специфичности.  

У земљама Средње и Источне Европе, па и у Србији, телесно 
вежбање се у почетку развија не толико као разонода, већ као један 
од начина свеукупног физичког и духовног јачања оних народа који 
су закаснили са стварањем своје модерне националне државе. У 
Пироту се телесно вежбање уводи као предмет у Гимназији 1880/81, 
готово одмах по њеном установљењу и две године од 
присаједињења Пирота Србији. Назив предмета – „војничко и 
телесно вежбање“ (Николић, Раденковић и Живковић, 1979, стр.126-
129), сам по себи довољно говори о његовој природи и науму 
школских власти, које су га као таквог прописале. Милитаризација 
школског телесног вежбања јасно се огледа и у томе што су 
наставници тог предмета, углавном, били официри из пиротске 
касарне, а њихов надзорни орган није био неко од школских власти, 
већ командант месног гардијског батаљона (Николић, Раденковић и 
Живковић, 1979, стр. 90). Војничко редно вежбање, стројева обука, 
било је присутно у настави чак и код најмлађих основаца (Николић, 
1982, стр. 815). Сама настава телесног васпитања није се одвијала 
редовно, вероватно не само због помањкања реквизита и наставног 
кадра, већ и због општег немара, па се десило да се овај предмет, 
читаве две деценије, од 1890. до 1909, у пиротској Гимназији није 
предавао (Николић, Раденковић и Живковић, 1979, стр. 90). Тек 
после Анексионе кризе 1908, вероватно предосећајући изгледност 
ратног разрешавања нагомиланих напетости на Балкану, српска 
држава се поново заинтересовала за телесно вежбање као вид 
припреме будућих војника за рат, па је и у пиротској Гимназији овај 
предмет поново уведен, сада под именом гимнастика.  

Телесно вежбање и у школама и ван ње, у дугом периоду од 
краја деветнаестог до средине двадесетог века обележило је 
соколство, покрет настао у Чешкој и убрзо прихваћен и у другим 
словенским земљама. Соколски покрет је заговарао спој телесног 
вежбања и моралног и национал-родољубивог васпитања, а све у 
циљу стварања јаких личности које би могле да дају што већи 
допринос стварању самосталних држава словенских народа, 
односно јачању и одбрани оних словенских држава које су већ биле 
створене. Гимнастичка друштва, претече сокола, постојала су у 
Пироту већ деведесетих година деветнаестог века, а друштво са 
речју сокол у свом називу од 1908. (Милошевић, 1933, стр. 8) Од 
тада па до почетка Другог светског рата, соколи су у значајној мери 
били присутни у јавном животу Пирота, па и појединих околних 
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села, не само телесним вежбањем, већ и организовањем различитих 
културно-забавних и просветних активности.  

У литератури о соколима скоро је опште место истицање 
слободарског (либералног) карактера те организације. Међутим, 
пажљивија анализа њихове идеологије и праксе може умногоме да 
коригује такво гледиште. Соколство се уобичајено назива 
либералним између осталог и зато што су оснивач тог покрета, Чех 
Мирослав Тирш, и његови настављачи често говорили у прилог 
основних идеја Француске револуције - слободе, једнакости и 
братства. Међутим, многи од Тиршових ставова су натопљени и 
другачијим идејним опредељењима. Он, на пример, каже: „Историја 
човека је стална и вечита борба за опстанак и у тој борби ће подлећи 
све што је неспособно.“ (Цитирано према: Ћирић, 2006, стр.14). 
Пресликавање односа из животињског царства на људско друштво 
аутоматски проузрокује преувеличавање значаја телесног, 
биолошког, а потискивање онога што је само људско. О практичним 
последицама таквог става може да се суди и кроз неке, наизглед, 
ситне детаље. На пример, разгледањем старих фотографија 
пиротских сокола, лако се уочава да су они релативно често волели 
да се сликају голи до паса, и то не само на вежбалиштима, већ и у 
фотографским атељеима (Ћирић, 2006). Увид у неке друге радове 
потврђује да су исти обичај имали соколи и у другим градовима 
(Тимотијевић, 2006; Вукашиновић и Коцић, 2013). На 
фотографијама голих сокола одмах се уочава да су то складно 
грађени људи, неки и праве атлете. Проницљиви посматрач ће 
одмах поставити питање – А где су они соколи који нису баш 
складно грађени? Да ли су само избегавали да се сликају голи или 
уопште и нису били чланови сокола? Пре би се рекло да је у пракси 
било ово друго. Додуше, пошто су се деца уписивала у соколе не 
само својом вољом, већ на наговор учитеља, наставника и родитеља, 
сигурно је у млађим категоријама било доста и оних који по својој 
природној грађи нису били атлете. Вероватно су многа од те деце у 
почетку искрено покушавала да атлете и постану. Међутим, само 
вежбом, ма каквом, то није било могуће, ни тада ни сада, ако не 
рачунамо кљукање хормонима. Основа соколског вежбања била је 
гимнастика, претешка за већину обичних људи и зато их је одбијала 
већ на почетку. Додуше, поред гимнастичких, у соколском систему 
вежбања постојале су тзв. просте или слетске вежбе, које су по 
тежини извођења биле њихова супротност. Док су гимнастичке биле 
претешке, слетске вежбе су биле тако лаке да су физиолошки биле 
скоро бескорисне за организам. У ствари, код слетских вежби и није 
био циљ неки допринос физичком здрављу вежбача – главно је било 
то да сви вежбачи на исти начин и у исто време померају руку, ногу, 
главу или труп, чинећи тако врло често потпуно неприродне 
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покрете. Слетски вежбачи нису могли да испоље никакву 
креативност, већ су њихови покрети били у власти руководиоца 
вежбе1. Потпуна утопљеност у колектив требало је да симболизује и 
подстакне тежњу ка јединству већих друштвених група, код сокола 
пре свега нације, како би се лакше остварили жељени циљеви – 
одбрана од других народа, стварање националне државе и њена 
одбрана. Код гимнастичких вежби, дакле, фрустрација се јављала 
код великог броја људи јер и поред најбоље воље нису могли да 
такве вежбе коректно ураде, док је код слетских вежби фрустрација 
проистицала из тога што је индивидуалност појединца нестајала у 
колективу. Тамо где има фрустрације – нема слободе, па би много 
пута поменута прича о слободарству (либерализму) сокола могла да 
остане у домену декларације, коликогод да су неки од сокола у њу 
искрено веровали.  

Соколи су били склони утапању појединца у колектив и изван 
вежбалишта и стадиона. За време својих парада кроз град или село 
они су обавезно настојали да иду „у корак“, да марширају, а кад год 
је било могуће, волели су да их прати музика, по могућству војна, 
што се заиста и дешавало, нарочито у местима где је постојао војни 
гарнизон, као што је био и Пирот (Ћирић, 2006, стр. 85). Пиротски 
Наш исток, као и друга тадашња штампа наклоњена властима, са 
одушевљењем пише, на пример, о томе како су соколи села Крупац 
и Пољска Ржана приликом своје посете царибродским соколима 
„својим одређеним тактом и одлучним маршом“ уз пратњу оркестра 
из Пољске Ржане, наводно, задивили пролазнике („Импозантна 
соколска манифестација на крајњем истоку“, Наш исток, бр. 42, 1. 
април 1933, стр. 2). Слично се описују и свечаности око освећивања 
још једног латентно ратног симбола – застава појединих соколских 
чета.  Ни ту не изостаје „одушевљење пролазника“ проласком 
сокола у „одређеном такту“, тј. маршу („Свечано освећење соколске 
заставе у селу Срећковцу“, Наш исток, бр. 64, 12. новембар 1933, 
стр. 3).  Полувојни карактер организације провејавао је и приликом 
свакодневних  вежбања. Тако, на пример, у кратком прегледу 
историје пиротских сокола, Миодраг Милошевић наводи да је још у 
време стварања соколске организације у Пироту, један од вођа, 

                                                             
1 Преносећи своја сећања са учешћа на Свесловенском слету у Прагу, аутор 

књиге о пиротским соколима Бранислав Ћирић описао је и чувени стадион 
Страхово, који је био нека врста соколског светилишта. Стадион је имао 
двоструко озвучење. Једно је било стандардно стадионско озвучење преко кога су 
гледаоци могли да чују музику уз коју се изводила одређена вежба. Поред њега, 
међутим, постојало је још једно озвучење на самом терену уграђено испод земље 
преко кога су вежбачи могли да чују не само поменуту музику, већ и команде 
руководиоца вежбе (Ћирић, 2006, стр. 128). Мало шаљиво речено, овде је Велики 
брат говорио из саме утробе земље. 

 



Г. Николић: Пиротски спорт...                                               Пиротски зборник 40 (2015) 29-68  

 36 

извесни Караклајић, свако вежбање („тренинг“) завршавао речима 
да се они спремају да освете Косово и окају Сливницу (Милошевић, 
1933, стр. 9).  

Поред слободарства, и свесловенство се обавезно спомиње као 
једна од премиса соколске идеологије. Међутим, у пракси, 
неспоразуми између или унутар појединих словенских држава скоро 
редовно су се одражавали и на односе између сокола. Тако су 
неспоразуми између Бугарске и Србије, односно Краљевине СХС, 
утицали и на односе између југословенског Сокола и бугарског 
Јунака, организације врло сличне Соколу. То се даље снажно 
рефлектовало и на пиротске соколе, па брошура Миодрага 
Милошевића посвећена двадесетпетогодишњици пиротског 
соколског друштва обилује негативним односом не само према 
Јунаку, већ и Бугарима уопште (Милошевић, 1933). 

Озбиљно преиспитивање заслужује и став да су се соколи 
држали изван политике. Можда би могло да се каже да соколи јесу 
били изван политичких странака, али је проблем у томе што странке 
никако нису и једини актер политичког живота. У недовољно 
демократским земљама какве су биле краљевине Србија и 
Југославија, поред странака постојао је још један, изузетно утицајан 
политички фактор – монарх. Сви Обреновићи су се интензивно 
мешали у политички живот, а ту праксу је наставио и Александар I 
Карађорђевић између два светска рата. Он је 1929. суспендовао 
Устав, распустио Скупштину и завео диктатуру. Међу малобројним 
организацијама у земљи које су прихватиле његов неостварљиви 
план да на експресан начин од Срба, Хрвата и Словенаца створи 
једну јединствену југословенску нацију били су и соколи, чиме су се 
заглибили у политику до колена. Соколи су постали краљеви 
миљеници. Донет је и посебан закон по коме су соколи, практично, 
постали државна организација (Петрановић, 1988, стр. 182). Телесно 
(физичко) васпитање по соколском систему хваљено је као најбоља 
метода за стварање новог, „југословенског човека“ и постало је део 
обавезног школског програма. У локалном недељнику Наш исток 
има доста чланака из којих се види да су и соколи пиротског краја 
јасно исказивали свој поданички однос према краљу Александру, 
живом и мртвом, а касније и младом краљу Петру II, славили 
њихове рођендане и заклињали се „да ће и своје животе дати за 
велику, моћну и снажну Југославију“ уз самоуверене тврдње „да се 
благостање и напредак наше драге Југославије заснива на соколској 
снази“ („Заклетва царибродских сокола“, Наш исток, бр. 91, 8. 
децембар 1934, стр. 2 ).   

Не постоје потпунији подаци о бројности пиротских сокола у 
свим периодима њиховог деловања. У својој брошури Милошевић 
наводи да организација у самом граду има 600 чланова, док у 14 
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сеоских соколских чета има преко 900 сокола (Милошевић, 1933, 
стр. 27-29). С обзиром да је брошура издата 1933, управо у време 
када су соколи били миљеници власти, треба имати у виду да је 
сигурно међу овим бројним чланством било и оних који су се 
учланили из каријеристичких разлога, нарочито они који су радили 
у државној служби или су имали жељу да се у њој запосле. Ђаци 
завршних разреда Учитељске школе били су обавезни да буду 
чланови Сокола да би стекли праксу за каснију наставу физичког 
васпитања по соколском систему (Ћирић, 2006, стр. 82, 84). 
Учитељи су формирали соколске чете по селима у којима су 
службовали сигурно не само због бриге за физичко и морално 
здравље сељака, већ и да би се истакли у ваншколским 
активностима и тако повећавали своје шансе да се њихово радно 
место из сеоских забити што пре приближи граду. 

Поред соколских јавних часова, академија, парада и слетова на 
којима су показивали своју увежбаност, соколи су остали упамћени 
и као организатори различитих културно-забавних и просветних 
програма – посела, игранки, концерата, предавања, уранака, излета и 
слично. То кореспондира са развојем грађанске класе сачињене у 
значајном броју од државних чиновника који, за разлику од 
занатлија и земљорадника, имају своје стриктно радно време, а 
самим тим и „слободно време“ које је требало некако „попунити“. 
Преглед руководства пиротских сокола (Милошевић, 1933, стр. 27-
29) указује да су и у чисто земљорадничким сеоским срединама у 
управама соколских чета доминирали државни чиновници, док су 
вежбачи била скоро искључиво деца – ђаци. За одрасле 
земљораднике, тада најбројнији друштвени слој, соколске вежбе су 
биле активност доконе и привилеговане господе, а покушај продора 
сокола на село током тридесетих година имао је ограничен успех. 
Ни радника није било много у соколима. У време постојања 
соколске организације радници су радили код занатлија и трговаца, 
прва права фабрика - „Тигар“ почела је са радом тек средином 
тридесетих. Код пиротских газда радно време је било много дуже од 
осмочасовног радног времена, уз то, често се радило двократно, и 
пре и после подне, па радници углавном нису били спремни да се 
додатно напрежу и соколским вежбама. 

Соколи су финансирали своје активности од донација 
добротвора и државе, чланарине и прихода од сопствених приредби 
(Ћирић, 2006, стр. 18; Милошевић, 1933, стр. 24. и 33; Николић, 
Раденковић и Живковић, 1979, стр. 195-196). Иако су имали гесло 
„Ни користи, ни славе“, ипак је било и оних сокола који су добијали 
директну материјалну надокнаду за свој рад – то су били начелници 
(по савременој терминологији – главни тренери). Плате пиротских 
соколских начелника су у другој половини тридесетих година 
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износиле 200 динара месечно (Ћирић, 2006, стр. 85). Поређења ради, 
дневница пољопривредног радника копача у то време износила је 12 
динара плус храна (Костић, 2009, стр. 266). Индиректна корист је 
могло да буде већ поменуто стварање позиција за напредовање у 
државној служби, а није била незанимљива ни могућност 
скраћивања војног рока за три месеца за све соколе - активне 
вежбаче (Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture SR Srbije, 
1969, стр. 62-67). 

За своје телесно вежбање соколи нису користили реч „спорт“ 
већ „теловежба“. На модерне спортове - спортске игре соколи су 
гледали са висине. Спорт је за соколе, или барем за соколске 
идеологе, био нижа врста телесног вежбања пошто у њему нема 
организованог моралног васпитавања. Овакав став, међутим, није 
делила и већина становништва. Спортови су се ширили Србијом 
незаустављивом снагом и без икакве помоћи државе. У Пироту се то 
десило после Првог светског рата. У ствари, у целом периоду до 
Другог светског рата, од спортова је у граду и околини био 
упражњаван, пре свега, фудбал. Остали спортови су били тек у 
повоју. Фудбал је овај статус изборио, између осталог, и тиме што 
није захтеван када се ради о основним условима – нису потребни 
посебни реквизити, а као терен за игру могла је да послужи улица 
или било која пољана. Сигурно је, међутим, да је и карактер саме 
фудбалске игре, која у значајној мери дозвољава играчима да 
искажу не само своју физичку спремност, већ и маштовитост, 
пресудно утицала на огромну популарност овог спорта у целом 
свету, па и у Пироту. 

Фудбал је у Пироту почео да се игра за време, односно одмах 
по завршетку Првог светског рата. Већ у пролеће 1920. основан је 
први клуб под називом ПОЛСК – Пиротски омладински лоптачки 
спорт клуб, убрзо преименован у „Омладинац“. У периоду између 
два светска рата у Пироту и околини било је неколико 
регистрованих фудбалских клубова који су играли између себе, али 
и са клубовима из других градова. Поред њих, било је и много 
нерегистрованих уличних тимова који су страсно играли између 
себе. Фудбал је брзо освојио и пиротска села. Нова игра није била 
занимљива само играчима, већ и значајном броју гледалаца, а када 
су се играли градски дербији, на игралиште је долазио „цео град“ 
(Јовановић, 1932; Живковић, 2004). 

Није могуће утврдити тачан број играча који су прошли кроз 
пиротске  међуратне фудбалске клубове, јер њихова документација 
није сачувана, а вероватно никада  педантно није ни вођена. У 
сваком случају, ради се сигурно о стотинама играча. Може 
оправдано да се претпостави да је број фудбалера не само  достизао, 
већ и премашивао број соколаца. Брзо ширење фудбала заслужује 
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пажњу између осталог и зато што држава између два светска рата, 
практично, фудбалским клубовима није помагала скоро ништа, за 
разлику од соколских организација које су имале велику државну 
потпору. Додуше, ни соколи нису имали сталне приходе из 
државног буџета, али су државни органи скоро редовно ускакали с 
финансијском помоћи када су соколи имали веће издатке, као што је 
набавка реквизита, одлазак на слетове у друге градове и 
иностранство и слично. Поред тога, соколима је било омогућено да 
бесплатно користе државну зграду Соколане за вежбање и 
организовање приредби, што је била велика олакшица. Фудбалски 
клубови, међутим, нису имали новчану подршку државе. Некаква 
помоћ било је уступање без накнаде општинске њиве за игралиште, 
али то није дуго трајало, па су пиротски фудбалски добротвори, са 
часовничарем Божидаром Мишићем на челу, крајем тридесетих 
година одлучили да купе плац на Сењаку и саграде игралиште. И 
данас се градски стадион налази на тој Мишићевој њиви, само што 
је после Другог светског рата парцела национализована (Живковић, 
2004, стр. 345-347). Поред донација добротвора, извор прихода била 
је чланарина, коју су плаћали сви играчи и чланови управа, затим 
приходи од карата које су плаћали гледаоци утакмица, те приходи 
од улазница и лутрије на клупским игранкама и забавама 
(Живковић, 2004, стр. 61). 

Разлика између соколаца и фудбалера била је и у мотивацији 
за учлањење. Ђаци су у соколе улазили не баш увек потпуно 
добровољно, већ на наговор учитеља, наставника и родитеља. Поред 
тога, један део државних службеника је уписивао себе и своју децу у 
соколе из каријеристичких разлога, нарочито за време 
Шестојануарске диктатуре, када је соколска организација 
подржављена и била миљеник краљевске власти. Учлањење у 
фудбалске клубове, међутим, није доносило никакве привилегије, 
већ главобоље, јер су и родитељи и школске власти били против да 
се ђаци баве фудбалом. Родитељи, у то време углавном скромно 
писмени, нису имали навику да и сами читају па зато својој деци 
нису могли да послуже као пример за бављење књигама. Деца су 
волела да излазе на улицу и играју фудбал, па су родитељи 
настојали да то спрече личним кажњавањем и захтевањем од 
школских власти да и оне чине исто. Поред одвлачења пажње од 
учења, фудбал је родитељима изгледао опасан и због могућих 
повреда. У то време није постојао развијен систем бесплатног 
здравственог осигурања и лечење евентуалних повреда могло је да 
озбиљно оптерети породични буџет. Поред тога, деца су била 
редовно ангажована на пословима у кући, занатској радњи родитеља 
или на њиви, па би озбиљнија повреда на фудбалској утакмици 
могла за дужи период да лиши домаћинство доприноса једног 
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„радника“, члана породице. Школске власти су одобравале овакав 
став родитеља па је играње фудбала, осим у соколском друштву, 
било забрањено под претњом истеривања из школе. Године 1925. 
један играч „Омладинца“ је на утакмици озбиљно повређен и после 
неколико дана је умро. Од стране школских власти то је 
искоришћено да се појача притисак на ђаке поводом играња 
фудбала тако да је наредних неколико година скоро потпуно замро 
рад градских фудбалских клубова у којима је број играча – ђака увек 
био значајан. Ђаци су наставили да играју фудбал, али на 
незваничним утакмицама, на ливадама и утринама далеко од града 
(Николић, Раденковић и Живковић, 1979, стр. 195; Живковић, 2004, 
стр. 50).  

Фудбалери пиротских клубова у међуратном периоду нису за 
своје играње добијали никакву финансијску накнаду. Напротив, као 
што је већ речено, и играчи су, као и сви чланови управе, плаћали 
чланарину. Ту и тамо, дешавало се да неко од богатијих чланова 
управе или добротвора, трговаца и занатлија, финансијски помогне 
неког играча слабијег материјалног стања (Живковић, 2004, стр. 48 
и 72).  Међутим, то није био мотив за бављење фудбалом. Играло се 
управо због саме игре. То је важан разлог због којег фудбалски 
клубови у међуратном периоду нису били озбиљније 
инструментализовани од политичких фактора.   

Критичке опаске на рачун соколства у овом раду немају за 
циљ потпуно негирирање његовог значаја. Соколски покрет је први 
на овим просторима организовао масовно телесно вежбање и указао 
на његов општи значај. Својим културно-забавним и просветним 
активностима успевали су да продрмају учмали паланачки дух. Није 
неважно ни то што су соколи први успели да у телесно вежбање 
укључе и женски део становништва, што је за патријархалну 
средину било значајно достигнуће. Међутим, крути соколски систем 
вежби је превише гушио слободу вежбача и то је временом 
наилазило на све већи отпор у свим срединама (Тимотијевић. 2006, 
стр.138). Чак и да комунисти нису онемогућили обнављање рада 
соколских организација после Другог светског рата, оне би се 
временом маргинализовале због сопствене ригидности. То се јасно 
видело после 1990, када оснивање соколских организација у Србији 
више није било спречавано. Соколске организације које су се од 
тада основале у неким градовима нису успеле да окупе веће 
чланство јер крути систем вежби и застарела идеологија нису могли 
да јаче привуку ни старије ни млађе генерације.  

Спортске активности за време окупације у Другом светском 
рату до сада су површно обрађиване од стране хроничара пиротског 
спорта. О тој теми аутор је 17. фебруара 2015. разговарао са 
Миодрагом Костићем, рођеним у Пироту 1932. По његовим речима, 
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у Пироту се за време окупације играо одличан фудбал. Важан разлог 
за то је што се тада у Пирот вратила већина оних који су били на 
страни због школовања или печалбе, а нови нису одлазили. Потпуно 
иста ситуација била је и у околним селима – у периоду окупације 
многа од њих су имала највећи број становника у својој историји 
(Младеновић, 1998, стр. 42). С друге стране, у пиротској касарни је 
било доста бугарских војника који су били добри фудбалери. Они су 
се повезали са пиротским клубовима и играли за њих. Према 
Костићу, међу њима је било и неких послератних репрезентативаца 
Бугарске. Међутим, у досадашњим написима о пиротском фудбалу 
период окупације се обрађује прекратко и врло упрошћено. 
Неупућеном читаоцу се, практично, сугерише теза да за све време 
окупације Бугари једино што су радили јесте вршење  притиска на 
становништво у свим областима живота, па и у спорту (Живковић, 
2004, стр. 117-120). У пракси је то било другачије – пиротски 
фудбалери и бугарски војници који су играли у пиротским 
клубовима постали су  пријатељи. Неки од пиротских хроничара 
фудбала, попут Живковића, све су то добро знали јер су и сами у то 
време били фудбалери, али су те чињенице у својим текстовима 
прећутали. У сваком случају, прича о пиротском фудбалу за време 
Другог светског рата показује колико дух игре може да се уздигне 
изнад тешких друштвених околности, па и ратних.     

Реч фискултура (руски физкультура, скраћено од физическая 
культура) обележила је телесно вежбање у периоду одмах после 
Другог светског рата. Ова реч скована је у Русији после победе 
комунистичке револуције, а југословенски комунисти су је преузели 
као и многе сличне и користили је у својој теорији и пракси након 
преузимања власти 1945. Фискултура је у изворном смислу 
означавала масован покрет физичког (телесног) вежбања чији је 
циљ развијање и јачање тела као услов за одржавање доброг 
здравља (Вујаклија, 1966, стр. 1012). У Пироту су већ октобра 1944, 
само месец дана након ослобођења града, почели редовни тренинзи 
пиротских фудбалера, а следећег месеца одржана је и прва 
„спортска конференција“. У реферату Манојла Живковића под 
насловом „О спорту као фактору духа и тела“ стоји, између осталог, 
да се омладини морају пружити  „све могућности и све потребе како 
би развила своје физичко и духовно биће...“  (Живковић, 2004, стр. 
129). Комунисти су настојали да се за масовно телесно вежбање 
поменути услови и створе. У том смислу, мада не само због тога, 
скратили су радно време на осам сати дневно. Проширено слободно 
време запослени су, додуше, често користили да нешто додатно 
зараде мајсторисањем код куће или обрађивањем земље, али је оно, 
без сумње, било изазов и обичним  људима да се баве неким 
необавезним телесним активностима. Максимално је упрошћено и 
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администрирање. Пре рата, регистрација спортских удружења 
трајала је доста дуго, што су осетили сви предратни пиротски 
клубови. Примера ради, правила (статут) Пиротског спортског 
клуба „Омладинац“, усвојена 25. августа 1929. на скупштини тог 
клуба приликом обнове његовог рада, потврђена су од Краљевске 
банске управе у Нишу тек 1931. (Живковић, 2004, стр. 56) 
Краљевска власт је зазирала од тога да се под фасадом спортских 
клубова не крије организовање и реализовање неких других 
(политичких) циљева, па је детаљно испитивала и правна акта и 
биографије чланова. Због тако дуге и компликоване процедуре, 
многе заинтересоване групе играча - спортиста нису ни улазиле у 
процес регистрације, али зато са својим нерегистрованим клубовима 
нису могле да учествују у званичним такмичењима. Комунисти су у 
тој области поједноставили процедуру тако да је при сваком 
предузећу, установи, школи, синдикалној или омладинској 
организацији могао да се оснује неформални организациони облик 
бављења спортом назван актив (фискултурни актив, фудбалски 
актив, гимнастички актив, смучарски актив, итд) који је одмах могао 
да почне са деловањем и учествовањем у такмичењима. 

Комунисти нису дозволили обнављање рада соколске 
организације после рата, али су у значајној мери користили соколске 
методе и искуства2. У јавном животу социјалистичке Југославије 
нарочито је очигледно било преузимање соколских метода 
организовања масовних слетова и парада. Горе смо већ писали о 
томе да циљ слетских вежби код сокола није био физички развој 
вежбача, већ демонстрација њихове воље, стварне или измишљене, 
да за интересе заједнице потпуно жртвују своју индивидуалност. То 
је било привлачно и за комунисте, јер је код њих, без обзира на 
декларативно залагање за слободу, била јако присутна тенденција 
скоро потпуне контроле јавног живота. Комунисти су проценили да 
су слетови одличан метод да се прикаже јединство народа око 
Комунистичке  партије и председника Јосипа Броза Тита, око чије 
личности је изграђиван својеврсни култ. У његову част ношена је 
штафета кроз целу Југославију3, а на дан његовог рођендана, 
преименованог у Дан младости, одржавани су слетови широм 

                                                             
2 Поред осталог, комунисти соколима дугују и химну послератне 

Југославије. Наиме, још тридесетих година, од стране југословенских сокола, 
песма „Хеј, Словени“ проглашена је за соколску химну („Наше вести“, Наш 
исток, бр. 116, 10. новембар 1935, стр. 3). 

3 На југословенским просторима, соколи су пре комуниста „патентирали“ и 
ношење штафете. У пролеће 1934, соколи су носили штафету од Сарајева, места 
„где је све почело“ атентатом на Фердинанда, до Опленца, да би запалили 
кандило изнад гроба старог краља Петра I (Тимотијевић, 2006, стр. 47). 
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земље, на којима му се изнова заклињало на верност. Тако је било и 
у Пироту. Власт је волела да штафету и слет прикаже као 
„најмасовније и најомиљеније фискултурне манифестације“. У 
књизи о развоју Пирота у првих десет послератних година, издатој 
од стране локалне власти 1954. године, написано је да је у том 
периоду на слетовима учествовало преко 20.000 фискултурника. 
Код описивања Титове штафете осетила се потреба да се уђе и у 
детаље тако да је написано да је за првих десет година ношења 
Штафете у Пироту било 15.690 носилаца, 1.414 пратилаца, а да је 
пређено 2.417 километара (Пирот : 1944-1954 : десет година 
социјалистичке изградње, 1954, стр. 88). Убедљиво најбројнији 
вежбачи на слетовима били су, међутим, ђаци и војници, што јасно 
указује на политичко-манипулативни карактер ових програма. Ђаци 
и војници су бирани за главне извођаче јер нису могли да се 
супротставе својим надређенима, наставницима, односно војним 
старешинама и одбију учешће на слету. Слетске вежбе су 
припремане током часова у школи, односно за време обуке у војсци 
– власт је знала да би тешко могла да нађе вежбаче који би спремали 
програм за слет у свом слободном времену. Масовно ангажовање 
деце и омладине на овим политичко-спортским догађајима 
повлачило је и масован долазак њихових родитеља и другова у 
гледалиште, што су власти управо и желеле.  

Слетови и штафета нису били једини начини политичке 
инструментализације фискултуре. Примера ради, одмах по освајању 
власти, у циљу што свестранијег развоја свих спортова, комунисти 
су покренули масовно такмичење за значку ЗРЕН, али је оно било 
политички обојено већ и самим својим именом. ЗРЕН је била 
скраћеница од речи „за републику напред“, што је тада, у атмосфери 
тек завршене  политичке борбе око тога да ли ће Југославија бити 
краљевина или република, имало јасну политичку конотацију. 
Такође, скоро да се није пропуштала прилика да се на неком 
значајном састанку или у важном документу не провуче и понека 
политичка нота, често огрнута у патриотски плашт. Тако је, на 
пример, на оснивачкој скупштини Фискултурног друштва 
„Раднички“ 1945. године донета резолуција у којој се каже да су 
фискултурници људи који ће „бити увек спремни да бране тековине 
наше народноослободилачке борбе и који ће читаву фискултурну 
делатност ставити искључиво у службу наше нове и здраве 
заједнице“ (Живковић, 2004, стр. 137), док у статуту Фудбалског 
клуба „Задругар“ – Крупац из 1954. стоји да је задатак клуба да, 
поред осталог, чланове „оспособљава за здраве, смеле, храбре и 
одане борце, који ће бити спремни за изградњу социјализма у нашој 
земљи као и за одбрану земље...“ (Младеновић, 1994, стр. 34).  
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Уочивши да је до Другог светског рата у Пироту од свих 
спортова био развијен једино фудбал, комунисти су настојали да 
покрену и другачије спортско вежбање. Одмах после рата, од 
спортских организација које су желеле да се званично региструју 
тражено је да у своје статуте уграде одредбе да ће имати секције у 
неколико спортова, иако су захтеве за званично регистровање 
спортских организација, у највећем броју случајева, подносили 
искључиво фудбалери. Такође је сугерисано да се не користи реч 
клуб већ друштво - фискултурно или спортско друштво (Разговор 
са Крстом Михајловићем Кићом, првим председником Окружног 
Фискултурног савеза, о обнови спортског живота у послератном 
Пироту,  Историјски архив Пирот, Збирка Христифора Живковића 
Цикана, кутија 15, фасцикла 2, стр. 5-6). Разноврсно телесно 
вежбање покушавано је да се популарише и тзв. народним 
вишебојем, сачињеним од такмичења у више дисциплина, пре свега 
атлетских. И ова форма такмичења је, практично, преузета од сокола 
и коришћена је нарочито за продор на село, опет баш као и код 
сокола. У почетку, чинило се да ће ова спортска форма оставити 
дубљег трага у јавном животу села. Такмичења су била масовна. 
Важно је истаћи и то  да су се у селима по први пут у њиховој 
историји телесним вежбањем бавиле и одрасле женске особе, 
девојке. И дан-данас остављају снажан утисак фотографије са тих 
такмичења на којима се виде старије жене и баке, закопчане до грла 
и обавезно забрађене марамом, заточенице патријархалности, како 
са занимањем прате наступе својих ћерки и унука, стандардно 
спортски одевених (Недељковић, 2013, стр. 29-30). Еуфорично би 
могло да се каже да се чинило да су прескочени векови. Међутим, 
такмичења у народном вишебоју по селима трајала су свега 
неколико година. Све акције модернизације у селу, не само у 
спорту, водила је обично група од неколико активиста, чланова 
Комунистичке партије. Како се који од њих умарао од непрестаног 
активизма, тако су и поједине акције јењавале. Тај „умор“ је, у 
ствари, најчешће значио да се неко од тих активиста, захваљујући 
баш том свом партијском активизму, запослио или напредовао у 
служби, па је проценио да би могао да мало и застане. Без 
иницијативе политичких активиста, сељаци су у спорту били 
спремни да се ангажују једино у фудбалу. Карактеристичан је 
пример села Барје Чифлик. Такмичари из овог села су неколико 
година узастопно постизали запажене резултате у народном 
вишебоју у сеоској конкуренцији, између осталог, освајали су и прва 
места на нивоу Србије. Скупштина Фискултурног савеза Србије 
прогласила је 1948. године фискултурни актив Барје Чифлика за 
најбољи сеоски актив у Србији. Годину дана раније, поводом 
масовног кроса који су организовали локални фискултурници, у 
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селу је боравила екипа Филмских новости. Снимљена је репортажа 
која је касније приказивана као филмски журнал у биоскопима 
широм Југославије, што је у то време, када још није постојала 
телевизија, била права сензација (Недељковић, 2013, стр. 31-32). 
Ипак, сељаци Барје Чифлика су истински волели само фудбал. 
Видоје Недељковић, савременик поменутих догађаја, у књизи о 
свом „фискултурном“ селу јасно је написао да је и „након успеха на 
вишебојском такмичењу у 1947, 1948, 1949. и 1950. години, фудбал 
био и остао доминантна разонода грађана села“ (Недељковић, 2013, 
стр. 37). Врло је слична била ситуација и у осталим пиротским 
селима. Владица Тошић, аутор књиге о фудбалу у Извору, пишући о 
послератним спортским приликама у свом селу, недвосмислено 
каже: „ У нашем селу су омладина и старији налазили у фудбалу 
више атрактивности и задовољства него у другим спортовима...“ 
(Тошић, 2004, стр. 89).  

Народни вишебој у самом граду имао је специфичност у томе 
што је постојала сала у оквиру Гимназије – Соколана, опремљена 
гимнастичким справама, па је градска омладина могла да буде у 
већој мери припремана за она вишебојска такмичења у којој је 
гимнастика доминирала. И код гимнастичког вежбања били су 
преузети соколски методи већ у првим послератним  фискултурним 
активима, а и нешто касније, када је 1951. формирана нова  
организација под називом Савез за телесно васпитање „Партизан“. У 
почетку су постизани запажени резултати, пиротско Друштво за 
телесно васпитање „Партизан“ се истакло и на републичким и 
савезним гимнастичким вишебојима, као и такмичењима у одбојци 
и кошарци. У реферату за годишњу конференцију Друштва 1953. 
године наведено је да ова организација има 456 чланова, али да су то 
скоро искључиво ђаци, а да нема радничке омладине, што је 
оцењено као грешка јер радничкој омладини „у првом реду припада 
право свестраног физичког васпитања, које им само и једино може 
пружити ДТВ „Партизан“ („У прошлој години постигнути су видни 
резултати“, Слобода, бр. 262, 16. јануар 1954, стр. 6). С обзиром на 
друштвену атмосферу тих година, оправдано може да се  
претпостави да је школска омладина учлањивана не увек потпуно 
добровољно већ  и на наговор наставника, због остваривања тако 
пожељне масовности. Међутим, већ средином педесетих година 
дошло је до стагнације. Савез за телесно васпитање „Партизан“ био 
је замишљен као масовна организација која је, поред осталог, 
требало да буде база за развој оних спортова који до тада нису били 
развијени. Десило се да је један од тих, за Пироћанце нових 
спортова, кошарка, у толикој мери заокупио дотадашње чланове 
Друштва за телесно васпитање „Партизан“ да jе кошаркашка секција 
тог друштва, после првих спортских успеха, 1954. организована као 
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посебан кошаркашки клуб.  Годину-две касније, у Пироту почиње 
интензивно да се игра и рукомет, организован у неколико 
самосталних клубова. ДТВ „Партизан“ је лагано клизио на маргину 
(Ћирић, 2006, стр. 143). 

Генерално би могло да се каже да је Партија, прећутно, 
концепт масовног телесног вежбања напустила већ у другој 
половини педесетих година. То је време када за Комунистичку 
партију, преименовану у Савез комуниста, ствари почињу да се 
одвијају изузетно повољно. Вештом спољном политиком, 
балансирајући између Истока и Запада, Тито и његови сарадници 
успели су да за Југославију изборе изузетно повољну позицију. 
Земља је годинама имала једну од највиших стопа привредног раста 
у свету. Нагло расте и животни стандард становништва, људи се 
масовно запошљавају, бесплатно школују и лече, граде своје куће 
или добијају станове, летују на мору, путују у иностранство. У 
претходном периоду - првим годинама после рата, масовност на 
свим јавним догађањима, па и спортским, Партији је доста значила 
јер је могла, макар индиректно, да се приказује и као доказ 
легитимности њене власти у коју и она сама није била баш сигурна. 
У измењеним, повољним условима насталим од средине педесетих, 
Савез комуниста је могао много релаксираније да спроводи своју 
политику, па је његов интерес за фингирање политичке подршке 
кроз масовне скупове, укључујући и спортске, знатно опао. То не 
значи да је Партија одустала од контроле свих друштвених токова, 
али је свуда, па и у спорту, радила то на дискретнији начин. Оснива 
се Савез организација за физичку културу – СОФК, који је 
обједињавао све спортске клубове и организације и био спона 
између њих и власти. Међутим,  утицај Партије у спортским 
организацијама још ефикасније је обезбеђиван преко њених 
истакнутих чланова у управама клубова. Примера ради, Драган 
Николић, најпознатији пиротски фудбалски мецена, по сопственом 
признању, ушао је у управу „Радничког“ по задатку Партије, иако до 
тада није био заљубљеник у фудбал (Живковић, 2004, стр. 443. и 
486).  

Нагли економски успон од средине педесетих година створио 
је услове за изградњу спортских објеката. На простору на Сењаку, 
где су предратни фудбалски добротвори започели изградњу 
фудбалског игралишта, подигнут је модеран Градски стадион. У 
парку Гимназије изграђени су терени за кошарку и рукомет, тзв. 
Омладински стадион, поред Градића - отворени базен, испод 
Басарског камена - Планинарски дом и смучарски терени. Пирот је 
био један од првих градова у Србији, после Београда, који је већ 
шездесетих година добио затворену спортску салу са гледалиштем, 
салу Учитељске школе (касније - Педагошке академије). Временом 
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се и већи број сеоских фудбалских терена доводи у пристојно стање. 
Поред државних ресурса у ужем смислу, подизање ових објеката 
значајно су помогла и пиротска предузећа, а организован је и 
масован добровољни рад омладине и самих спортиста на њиховој 
изградњи (Тричковић, 2013; Живковић, 2004). 

Важан услов за развој телесног вежбања и спорта било је и 
школовање стручног кадра. Чим су дошли на власт, комунисти у 
Београду оснивају школе за обуку наставног кадра – Средњу 
фискултурну школу, Савезну тренерско-предњачку школу и 
Државни институт за фискултуру - ДИФ, касније преименован у 
Факултет за физичко васпитање. Први Пироћанци - свршени ђаци и 
студенти ових установа враћају се у Пирот већ крајем четрдесетих и 
почетком педесетих година и јачају стручни рад у школама и 
спортским клубовима.   

Почев од средине педесетих година па до краја 
социјалистичког периода 1990, стварају се, поред фудбала, клубови 
и у другим спортовима – кошарци, рукомету, смучању, боксу, 
стрељаштву, стоном тенису, каратеу, атлетици, тенису. Скоро 
редовна ситуација је да у целој општини у једном спорту има само 
један клуб, евентуално понегде подељен на мушки и женски. Једино 
је фудбал имао већи број клубова. У општини је редовно било по 
неколико сеоских фудбалских клубова, често и преко десет, с тим да 
су неки повремено одустајали од такмичења и поново обнављали 
рад. У граду су током педесетих и шездесетих година постојали и 
фабрички синдикални клубови, не као неформални активи из 
периода непосредно после рата, већ као званично регистровани 
клубови. У то време, пиротска предузећа су била у експанзији, 
новоупошљена радна снага задовољна, па је стварање фабричких 
клубова било знак идентификације радника са фирмом. У средњем и 
позном социјалистичком периоду, када социјалистички економски 
систем улази у стагнацију а затим се и урушава, ови фабрички 
клубови се гасе. Једино ФК „Прогрес“ преживљава и првих десетак 
година после пада социјализма, пре свега због тога што је 
Грађевинско предузеће „Прогрес“ за тај истоимени клуб изградило 
стадион на свом плацу на Циглани. Пред крај седамдесетих, у граду 
се формира и неколико клубова по територијалном принципу, по 
тзв. месним заједницама. Лако се уочава да су развој доживели, пре 
свега, они спортови који спадају у игре са лоптом. Потенцијални 
спортисти су вероватно чули, али нису прихватали ставове 
теоретичара физичке културе да су базични спортови атлетика, 
гимнастика, пливање и смучање. Атлетика је била присутна у 
послератном периоду док се форсирао концепт фискултуре - 
масовне физичке културе, али чим је он напуштен, брзо су се 
угасиле и атлетске активности. Тек осамдесетих година атлетика је 
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неко време поново оживела и то организована као посебан клуб, али 
релативно кратко, да би се неко поновно оживљавање догодило тек 
крајем прве деценије 21. века. Тихим гашењем ДТВ „Партизан“ 
угасила се и гимнастика, а поново је оживела тек почетком друге 
деценије 21. века. Смучање је било клупски организовано све време, 
али са паузама неактивности које су трајале и по неколико година. 
Пливање није било клупски организовано до почетка друге деценије 
21. века. Слабо интересовање за тзв. базичне спортове и велико 
интересовање за игре с лоптом недвосмислено показује да људи 
нису желели да њихова необавезна физичка активност буде само 
голо напрезање и голо такмичење, већ продуховљена активност са 
јаким елементима игре.  

Број чланова свих спортских клубова у пиротској општини 
немогуће је егзактно утврдити, због неуредне или изгубљене 
документације. Одрасло становништво ретко се укључивало у 
активно бављење спортом у неком клубу. Нагли економски раст 
омогућио је највећем броју људи, укључујући и породице са само 
једним запосленим чланом, да крену са изградњом породичних кућа 
и помоћних зграда. Они привилеговани који су добијали стан од 
друштва, градили су куће за одмор – викендице. Поред тога, велики 
број досељеника са села је и поред запошљавања у новооснованим 
предузећима, настојао да не запусти ни пољопривреду у родном 
селу. У таквој атмосфери, када су скоро сви радили по цео дан, 
бављење необавезним спортским активностима у неком клубу од 
стране одраслих особа могло је у фамилији и комшилуку да буде 
оцењено као дангуба и недомаћинско понашање. Ни деце ни 
омладине није било превише у клубовима – у њима је углавном 
постојала сениорска екипа, док су они млађи, пре уласка у 
сениорски тим, релативно кратко били у некаквим млађим 
категоријама, с тим да оне често нису биле стриктно подељене по 
годиштима. Разлог што деце и омладине није било у спортским 
клубовима у таквом броју као почетком 21. века није био у 
чланарини – она се, нарочито од шездесетих година, често није ни 
тражила. Још мање је разлог могло да буде одсуство жеље за игром, 
напротив, све оно време када се нису спремала за школу или 
помагала родитељима, тадашња деца проводила су напољу, у игри. 
Телевизијски програм био је емитован, углавном, само увече, а 
рачунари нису постојали. На улицама није било толико аутомобила, 
а возачи су возили пажљивије. Фудбал се играо масовно свуда, 
голови су се зачас обележавали камењем, често и школским 
торбама. На многим уличним бандерама постављани су 
импровизовани обручи за баскет. Играо се и бадминтон и стони 
тенис. Деца нису играла само спортове већ и разне друге игре које 
су такође подразумевале одређену телесну активност, а нису биле 
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нормативно разрађене као некакав спорт, с тим да су старинске 
игре, клис, свинћа и сличне, брзо потиснуте од модернијих, при 
чему је доминантни реквизит најчешће лопта - „нека бије, нека 
бије“, „главац“, итд. Лети је цео град био на Нишави на купању, 
становници села у приобаљу реке такође. Зими, чим падне 
озбиљнији снег, у свакој улици се правила клизаљка на којој су се 
деца клизала сатима. У спортске клубове деца и омладина нису 
улазили масовно јер су дух игре могли да осете већ на неколико 
метара од куће, у својој улици.  Преовлађивало је мишљење да у 
клубове треба да иду пре свега они који су заиста показали таленат 
за неки спорт. Пошто је скоро свако могао да се запосли, осим ако 
није бирао посао, прављење спортске каријере само због некакве 
печалбе ни издалека није било привлачно као што је то постало 
после 1990. Школе и синдикати су подстицали спортске активности 
и изван клубова. Синдикат је организовао тзв. Радничке спортске 
игре, такмичење својих чланова у разним спортовима, а по сличном 
моделу су то чиниле и школе за  ђаке. На нивоу Републике, нешто 
слично је покушано и на селу, покренуте су тзв. Сеоске олимпијске  
игре, али у пиротским селима оне нису заживеле, вероватно због 
наглог пресељавања сеоског становништва у град. Утакмице месног 
фудбалског клуба, ако је уопште постојао, и турнири у малом 
фудбалу током лета били су често једина организована забава у све 
празнијим селима. 

Ако се није развило масовно клупско бављење спортом, онда 
се развило масовно навијаштво. Оно је постојало и пре рата, али је 
било ограничено више на градско становништво. Поред тога, 
навијаштво се тада у значајној мери исцрпљивало навијањем за неки 
локални тим, а против исто тако локалног ривала. После рата, а 
нарочито од педесетих година, када је већина породица набавила 
радио апарат, спортско навијаштво је постало масовно раширено у 
свим слојевима становништва, у граду и селу, и код младих и 
старих. Навијање за локалне клубове се и даље подразумевало, али 
се навијаштво у свом пуном облику развило као везивање за неки 
клуб који је био познат на нивоу целе земље. Као у скоро целој 
Србији, и у пиротском крају навијало се скоро искључиво за два 
београдска клуба, Црвену звезду и Партизан. Бескрајна навијачка 
убеђивања и задиркивања између звездаша и партизановаца могла 
су се чути свуда, на послу, у школи, продавници, на улици, 
породичном весељу или слави, између пријатеља, комшија и рођака. 
Све до деведесетих година, телевизија није имала техничке 
могућности да свеобухватно директно прати све утакмице, али то 
није био случај и са радиом. Пошто су деценијама фудбалске 
утакмице игране скоро искључиво недељом и то у исто време у 
целој Југославији, слушање комбинованог радио-преноса утакмица 
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у емисији „Време спорта и разоноде“ био је устаљени навијачки 
ритуал. Када су се шездесетих година појавили преносни 
транзисторски пријемници, због слушања спортских радио-преноса 
ношени су скоро свуда. Масовно навијаштво није аутоматски 
подразумевало и масовну страст за клађењем. У оквиру државне 
лутрије постојала је и спортска прогноза, али њена популарност 
никада није била превелика. Многи страсни навијачи никада у 
животу нису осетили потребу да попуне тикет спортске прогнозе, 
без обзира што је био приступачан. Приватне кладионице нису 
постојале, а и да је неко покушао да их отвори, власт му то не би 
дозволила. Масовно навијаштво није значило и постојање 
организованих навијачких група. Оне се у већим градовима јављају 
тек од седамдесетих година, а у Пироту се организована неформална 
навијачка група Пиргоси ствара 1990. Као и у већини мањих 
српских градова, и пиротска навијачка група није попримила 
масован карактер.   

Већ је назначено да је у послератном периоду дошло до 
повећаног учешћа жена у телесном вежбању, али још увек далеко од 
тога да су се жене приближиле учесталости вежбања које је 
постојало код мушкараца. У патријархалној породици жене су 
обављале већину кућних послова и та навика се жилаво одржавала и 
онда када су се многе жене запослиле, тако да су имале два „радна 
места“ – и у некој фирми и у својој кући. И када су се бавиле 
спортом, жене су то најчешће чиниле до завршетка средње школе. 
Оваква ситуација у значајној мери је опстала до данашњих дана, тј. 
до почетка двадесет првог века.    

Спортске организације у првим годинама после рата су своје 
нужне трошкове финансирале из чланарине, добровољних прилога, 
прихода од улазница, организовањем игранки. Дотација од државе 
није било (Разговор са Крстом Михајловићем Кићом, првим 
председником Окружног фискултурног савеза, о обнови спортског 
живота у послератном Пироту,  Историјски архив Пирот, Збирка 
Христифора Живковића Цикана, кутија 15, фасцикла 2, стр. 18; 
Тричковић, 2013). С економским напретком у земљи почињу и 
дотације из општине, које су се у дужем периоду додељивале преко 
СОФК-е. Власт је, међутим, налазила и друге начине да се 
финансијски помогне спортским организацијама, пре свега 
неформалним договорима општинског руководства са директорима 
предузећа да помогну неки клуб, било директно у новцу, било 
давањем аутобуса, бензина, хране, куповином реквизита и опреме и 
слично. Све до пред крај шездесетих година, спортисти су били 
потпуни аматери – људи који су се спортом бавили због љубави 
према њему и који за то нису ни добијали нити тражили 
материјалну надокнаду. У новоотвореним предузећима и 
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установама било је довољно радних места за све који су желели за 
раде и решавање егзистенцијалних питања уз помоћ спорта није 
било актуелно. Сматрало се за потпуно нормално да се људи 
спортом баве због самог спорта. Овде је важно истаћи да 
аматеризам није значио и слаб квалитет. Напротив. Управо у време 
тог чистог аматеризма, пиротски спортисти су остварили значајне 
успехе. Овде ћемо споменути само један. Године 1967. Кошаркашки 
клуб „Пирот“ играо је квалификације за улазак у Прву савезну лигу. 
У то време Југославија је била кошаркашка велесила, а Прва савезна 
кошаркашка лига, у коју се КК „Пирот“ замало није квалификовао, 
важила је за једну од најјачих светских лига. О приликама у 
тадашњој пиротској кошарци аутор је 23. марта 2015. обавио 
разговор са Драганом Филиповићем, чланом екипе која је играла 
квалификације за улазак у Прву савезну лигу и касније секретаром 
пиротске СОФК-е. Филиповић је рекао да за своје играње у 
Кошаркашком клубу играчи нису добијали никакав новац. Никакве 
новчане награде није било ни тада када су остварили пласман на 
квалификације. О чистом аматеризму у том периоду пише у својој 
књизи и Јован Тричковић и наводи, поред осталог, да је као капитен 
КК „Пирот“  за своју стоту клупску утакмицу добио од клуба на 
поклон радио апарат (Тричковић, 2013, стр.133). Таква ситуација 
почиње да се мења негде крајем шездесетих и почетком 
седамдесетих година. У Југославији су се до тада тржишни односи 
развили до те мере да озбиљније продиру у све друштвене сфере, па 
и спорт. Тада почињу и прва плаћања играча која су се звала 
стипендије и хранарине. Ове форме плаћања су изабране зато што се 
за њих, до извесног износа, није плаћао порез на доходак, што је 
клубовима било добродошло. Ипак, ни тада те „стипендије“ нису 
добијали играчи у свим клубовима, већ само они из неколико 
најјачих. Оваква ситуација одржала се, мање-више, све до краја 
социјалистичког периода 1990. Међутим,  постоји један изузетак 
који захтева опширније разматрање - Фудбалски клуб „Раднички“. 

Фудбал је у Југославији био најразвијенији и најпопуларнији 
спорт у који је најраније ушао новац и у коме је најпре заживео 
професионализам – бављење спортом као професијом. То почиње да 
се догађа и у Пироту после уласка ФК „Раднички“ у тада врло јаку 
Другу савезну лигу 1969. Раније је већ речено да је Драган Николић 
постао члан управе Радничког још 1951, али тада само као човек 
Партије, а не и као директор текстилног предузећа „Први мај“, које 
је основано тек седам година касније, 1958. Као његов директор, и 
Драган Николић је у почетку помагао спортске клубове на исти 
начин како је то тражило партијско-политичко руководство града од 
свих директора, у границама могућности њихових предузећа. 
Касније Николић одлучује да „Први мај“ преузме скоро потпуно 



Г. Николић: Пиротски спорт...                                               Пиротски зборник 40 (2015) 29-68  

 52 

финансирање „Радничког“, образлажући то маркетиншким 
разлозима (Живковић, 2004, стр. 444). После уласка у Другу лигу, 
управа „Радничког“ је проценила да више не треба да се ослања 
само на играче поникле у Пироту, већ да доводи и оне са стране, а 
ти су играли само за новац. У време када је извршена 
професионализација у „Радничком“, само су играчи Прве савезне 
лиге могли да званично буду у професионалном статусу, па је 
професионализација играча пиротског друголигаша извршена на 
заобилазан начин. Фудбалери првог тима су распоређени на 
фиктивна радна места у „Првом мају“ и за то су примали плату, а да 
на посао никад нису долазили, многи од њих своје радно место 
никада нису ни видели. Наравно, стандардна првомајска плата није 
и једини новац који су добијали, већ су ту биле и посебне премије. 
Ако је фудбалер био ожењен и тражио да му се запосли супруга, тој 
се жељи удовољавало. За разлику од својих мужева, жене су ипак 
долазиле на посао, с тим да су то скоро увек била лагана радна 
места у администрацији или у трговини. Све повластице које су 
могли да добију радници „Првог маја“, добијали су и фудбалери, 
али брже од радника. Ту се нарочито мисли на станове. Често се 
дешавало да се фудбалерима давао не само стан, већ и намештај. 
Фудбалери су лако добијали и кредит од фирме. Новац који је ишао 
у џепове фудбалера и тренера није и једини који је „Први мај“ 
трошио за „Раднички“. Све оне обавезе и потребе које су се стварале 
у животу клуба ишле су преко „Првог маја“, с тим да се много тога 
одвијало на високој нози. Примера ради, припреме за првенство су 
скоро редовно обављане у неком познатом спортско-рекреативном 
центру, а нису изостале ни припремне утакмице у иностранству, на 
пример у Шпанији (Живковић, 2004, стр. 355. и 475). „Први мај“ су 
обилазили многи фудбалски људи, судије, спортски функционери, 
комплетне екипе најпознатијих југословенских прволигаша (Костић, 
2006, стр. 316-367). Гости су били и дочекивани и испраћани о 
трошку „Првог маја“, а поклон сваком од њих у виду одела скоро да 
се подразумевао. Афера „Тиквеш“, о којој је крајем 1978. брујала 
југословенска фудбалска јавност, указала је на то да се новац „Првог 
маја“ користио и за намештање резултата. У македонском граду 
Кавадарци, приликом одигравања утакмице између „Радничког“ и 
домаћег „Тиквеша“, потпредседник „Радничког“, који је уједно био 
и финансијски руководилац у „Првом мају“, затечен је у давању 
мита („Актер признаје – клуб се ограђује“, Слобода, бр. 1367, 9. 
децембар 1978, стр. 8). Афера је заташкана, а на једној од редовних 
годишњих скупштина „Радничког“ речено је да је финансијско 
пословање било „уредно и законито“ (Живковић, 2004, стр. 170). 

У самоуправном социјализму није била реткост да се радници 
супротставе одређеним потезима директора, а дешавало се да 
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директор мора и да оде. У „Првом мају“ под Драганом Николићем 
тога није било. Највећи део запослених чиниле су жене, скромног 
образовања, уз то патријархално васпитане да се не супротстављају 
„старешини“. Шћућурене уз своје шиваће машине, ћутале су 
сматрајући да тако чувају радно место које другде можда не би 
нашле. Пред крај тридесетогодишњег директоровања Драгана 
Николића „Први мај“ улази у стагнацију. Временом се проблеми 
умногостручавају, да би, после дуже агоније, од пиротског 
текстилног гиганта са неколико хиљада запослених остали само 
рестлови. Нерационално трошење пара за професионални фудбал 
сигурно није једини ни најважнији узрок суноврата, али је свакако 
допринело томе. У сваком послу, економска логика постоји само 
онда ако се на крају врати већи новац од уложеног. У улагању 
„Првог маја“ у професионализацију „Радничког“ тешко да је то био 
случај. Драган Николић је истицао да је познанство са фудбалским 
људима помогло отварању 60 продавница широм Југославије 
(Живковић, 2004, стр. 444). Међутим, продавнице у тим градовима 
могле су да се отворе и на друге начине. Вероватно би и ти други 
начини нешто коштали, али сигурно неупоредиво мање него 
дводеценијско издашно финансирање фудбалских професионалаца.  

За период од средине педесетих па до краја социјалистичког 
периода 1990. могло би генерално да се каже да је спорт био у 
оквирима аматеризма, са примесама квазипрофесионализације 
почев од седамдесетих година, кроз фиктивно запошљавање 
фудбалера „Радничког“ у „Првом мају“ и давање „стипендија“ у још 
неколико клубова. Власт је у том периоду одустала од концепта 
масовне физичке културе, са изузетком слетова за Дан младости, 
који су се задржали више као политички ритуал. Такође, за разлику 
од Краљевине Србије и Југославије, у социјалистичкој Југославији 
телесно вежбање у школама губи војничко-политички карактер и 
постаје предмет за који се устаљује назив физичко васпитање.  

После 1990. настаје нова друштвена ситуација, рестаурација 
капитализма, често називана и транзицијом, као и распад 
Југославије. Поред суштинске промене друштвеног уређења, на 
прилике у земљи деведесетих година много су утицали и ратови на 
простору бивше Југославије, те економске и друге санкције 
међународне заједнице према Србији. Држава је имала све мање 
пара за све, па и за спорт. Дотације за спортске организације преко 
СОФК-е (преименоване у Спортски савез) су се смањивале, а 
финансијска надања играча и тренера расла. Већ је речено да је у 
социјалистичкој Југославији релативно лако могло да се дође до 
запослења и да чланови већине клубова, уз мање изузетке, где се пре 
свега мисли на ФК „Раднички“, нису наступали због превасходно 
материјалних мотива. Међутим, средином осамдесетих година 
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социјалистички економски систем улази у озбиљну кризу и проблем 
незапослености постаје све већи. Та тенденција се наставља и у 
деведесетим годинама, па код спортиста, нарочито оних који више 
нису били деца, могућност да се наступањем за неки клуб дође до 
пара постаје врло важан, а често и пресудни мотив за бављење 
спортом.  

Пошто финансирање клубова од општине преко СОФК-е често 
није могло да покрије ни основне трошкове клубова, а камоли да 
нешто преостане за играче и тренере, покушало се са 
спонзорисањем. У првој половини деведесетих година дошло је до 
велике експанзије приватних предузећа која су била скоро 
искључиво трговинска, окренута трговини на велико и спољној 
трговини. Брзо успостављајући  везе са директорима друштвених 
предузећа и државним службеницима уопште, власници ових 
приватних предузећа су за врло кратко време акумулирали значајан 
капитал. Неки од њих, нарочито они који су у младости били 
активни спортисти, пристајали су да спонзоришу клубове. То је у 
више случајева ишло дотле да су преузимали све трошкове клубова, 
а назив њихове фирме је постајао и назив клуба или се додавао већ 
постојећем називу, на пример Фудбалски клуб „Раднички Триком“, 
Стонотениски клуб „Енка транспорт“, затим Карате клуб „Раднички 
Пексим“, итд. Женски рукометни клуб је за кратко време имао два 
генерална спонзора, једног за другим – „Импулс тренд“ и 
„Полипласт“. Називи спонзорских фирми су у то време допуњавали 
имена чак и неких сеоских фудбалских клубова, на пример „Продор 
Бонус“ – Трњана, „Победа Центро ММ“ – Држина, „Слога Марјан 
комерц“ – Велико Село, „Слобода Салепром“ – Расница. Међутим, 
маркетиншки ефекат ових улагања био је практично никакав. Људи 
који су у српским градовима  гледали мечеве поменутих пиротских 
клубова са домаћим екипама ишли су на стадионе због самих тих 
мечева, а не да сазнају шта продаје спонзор гостујућег пиротског 
клуба, нити их је то уопште интересовало. Ко хоће да купи цемент, 
цеви или вештачко ђубриво, иде на стовариште, а не на стадион. 
Аутор овог рада је био у прилици да у то време разговара са 
већином власника поменутих пиротских предузећа која су била 
спонзори клубова. И поред већ стеченог животног, па и спортског 
искуства, скоро сви они су били изненађени износом клупских 
трошкова. Нарочито су били непријатно изненађени финансијским 
прохтевима играча и тренера. Испало је да су ови приватници 
финансирали клубове из личних разлога, да помогну неки клуб и 
покажу своју нагло нараслу друштвену моћ, али су због обима 
клупских трошкова, који су, практично, били чист губитак за 
њихове фирме, спонзорски уговори били раскидани већ после 
годину-две, некад чак и после једне полусезоне. Занимљиво је 
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поменути да је поред приватних, и једно друштвено предузеће, 
„Лола Сарлах“, било спонзор клуба и то ФК „Јединство“. У то 
време, средином деведесетих, држава је укинула органе радничког 
самоуправљања у друштвеним предузећима као остатак 
социјализма, али се није превише журила да покрене приватизацију, 
па су директори друштвених предузећа, у пракси, имали велику моћ, 
скоро као и да су приватници. У таквим околностима склопљен је и 
спонзорски уговор између ФК „Јединство“ и „Лоле Сарлах“, чији 
директор је био некадашњи играч „Јединства“. Створени су односи 
слични онима који су својевремено били између „Радничког“ и 
„Првог маја“. „Сарлах“ је покривао све трошкове клуба, с тим да је 
обим финансијских издвајања био мањи него код „Радничког“ јер се 
„Јединство“ такмичило у нижеразредној лиги. Играчи су добијали 
новац, а били су и запошљавани (Петровић, 2013, стр. 313; 
Живковић, 2004, стр. 224). И овај спонзорски уговор није живео 
дуже од три године. „Сарлах“ је тонуо у озбиљне финансијске 
проблеме и почетком двадесет првог века престао је да постоји. Као 
и у случају „Првог маја“, ни овде трошкови финансирања фудбала 
нису били пресудни за економски суноврат, али сигурно нису ни 
помогли економски напредак фирме. 

Ситуација у клубовима средином и крајем деведесетих година 
је била тешка, многи играчи, тренери и чланови управа окренули су 
им леђа, па се дешавало да неки клубови у извесном периоду и 
немају управу у правом смислу речи, већ су у њима били само 
известан број играча, понеки тренер или спортски радник – 
ентузијаста. У таквој ситуацији, спортисти се све више окрећу 
политици, у нади да ће преко ње доћи до више новца. Већ је речено 
да је веза између спорта и политике постојала и раније, али 
деведесетих година то добија огољене интересне облике. У Пироту 
је у периоду од 1997. до 2000. била занимљива политичка ситуација. 
У општини је власт држала политичка Коалиција „Заједно“, док је у 
Републици на власти била ривалска коалиција Социјалистичке 
партије (СПС) и Југословенске левице (ЈУЛ). У складу са 
политичким уверењима најутицајнијих људи из својих управа, 
клубови су се опредељивали за једну или другу страну, без обзира 
на декларативна залагања да спорт треба да буде изван политике. 
Тако су, на пример, мушки и женски рукометни клуб били везани за 
општинску, а ФК „Раднички“ и кошаркашки клуб су више нагињали 
републичкој власти. Сходно томе, рукометни клубови су добијали 
више пара из општинске касе, јер су, поред средстава која су им по 
усвојеном правилнику дељена преко Спортског савеза  као и 
осталим клубовима, добијали додатна средства такође из општинске 
касе, али директно, мимо збирне суме за пиротске клубове која је 
ишла из општине у Спортски савез. С друге стране, ФК „Раднички“ 
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и кошаркашки клуб нису могли да се надају таквим додатним 
парама јер странке на чију помоћ су се претежно ослањали, СПС и 
ЈУЛ, нису биле у општинској власти, али су зато те исте странке, 
као носиоци републичке власти, биле у ситуацији да утичу на 
директоре предузећа, и друштвених и приватних, да финансијски 
помажу ове клубове. Тај утицај је понекад могао да има и облике 
прикривене уцене, јер би после евентуалног одбијања да се 
спонзорише клуб, убрзо дошла нека од републичких инспекција у 
предузеће. Директори тих предузећа  причали су аутору овог рада да 
се често догађало да разне делегације које траже финансијску помоћ 
долазе код њих управо онда када су на својим жиро рачунима заиста 
имали средства. Платни промет тада још увек није ишао директно 
преко пословних банака, већ на централизован начин, преко Службе 
за платни промет, наследнице Службе друштвеног књиговодства -
СДК. Директори су изражавали сумњу да су подаци о стању жиро 
рачуна њихових предузећа цурили из Службе за платни промет у 
СПС и ЈУЛ и даље према онима који ће им долазити у посету да 
траже паре иако таквог цурења, по закону, не би требало да буде. 

Веза спортиста и политичких странака наставила се и касније, 
после 2000. године. Странке су стављале познатије спортисте на 
одборничке листе рачунајући да ће тако део њиховог спортског 
угледа бити пренет и на странку и привући неки додатни глас на 
изборима, док су спортисти очекивали да ће њихово присуство у 
одређеној политичкој странци помоћи не само спортским клубовима 
из којих потичу, већ и њима лично, кроз лакше запошљавање у 
државном сектору, уколико њихова странка успе да дође до власти. 
С друге стране, и политичари су се редовно налазили у управама 
спортских организација. Они су желели да тиме додатно повећавају 
свој рејтинг, а клубови су се надали да ће ти политичари као 
чланови управе помоћи да новац лакше долази у клуб. Као по 
правилу, политичари би улазили у управу онда када би њихова 
странка и они лично били у политичком успону. Чим би изгубили 
добре позиције у власти, тихо су одлазили и из управа спортских 
организација.  

Развој догађаја после политичког преврата 2000. године није 
испунио велика надања да ће доћи до економског просперитета 
земље. Приватизација друштвених предузећа је обављена тако да су 
већ посрнула предузећа, уместо да приватизацијом буду 
оздрављена, углавном била потпуно уништена. Независно од тога, 
сви нивои власти су усмеравали значајна средства у ванпривреду, па 
и у спорт. Примера ради, у 2001. години, општина Пирот је за 
спортске клубове издвојила 922.539 динара, у 2002. – 2.629.365, у 
2004. – 5.162.730, у 2006. – 15.606.350, у 2007. – 20.260.117, у 2011. – 
28.640.000, у 2012. – 43.320.000, док је у 2015. години, када се и 
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пише овај рад, из општинског буџета предвиђено преко 51.000.000 
динара4. С обзиром да је инфлација у Србији после 2000. била у 
границама нормале, овај брзи раст издвајања за клубове није био 
само номиналан, већ и стваран. Наведена средства су била 
додељивана баш клубовима, док су за плате запослених у 
Спортском савезу, односно касније новооснованом Спортском 
центру, издвајана  посебна средства. Улагано је и у одржавање, 
поправку и изградњу спортске инфраструктуре, од чега је 
најзначајнија изградња спортске хале „Кеј“, финансирана од 
Европске уније, као и затвореног базена.  Значајан прилив средстава 
јесте и чланарина коју плаћају млађе категорије у већини клубова. 
Висина месечне чланарине у време писања овог рада кретала се од 
800 до 2.000 динара, с тим да су неки клубови тражили од деце, 
односно родитеља, да поред чланарине додатно плаћају и спортску 
опрему, путовања у друга места и слично. Значајна средства која су 
почела да се врте у пиротском спорту сигурно су била подстицај да 
се клупски организују и они спортови који ни у Пироту ни у Србији 
нису превише популарни - веслање, амерички фудбал, џудо, 
гимнастика, бициклизам, женски фудбал, пливање, итд. 

Све већи прилив општинских пара у пиротске клубове почео је 
брзо да привлачи оне који су се деведесетих година разбежали из 
њих, али и нове. У условима високе незапослености, значајан број 
људи надао се ухлебљењу или барем додатним приходима у 
спортским организацијама. Потпуно аматерски су и даље наступали 
чланови клубова у оним спортовима који нису превише популарни и 
у којима се и на нивоу целе земље врти мали новац. Исто важи и за 
фудбалске клубове у нижим лигама. У оним клубовима у којима се 
такмичарима даје новац, висина исплаћених износа опет је зависила 
од популарности тог спорта, нивоа такмичења и износа средстава 
којима клуб располаже. Ти износи су минимално неколико хиљада 
динара месечно, али има клубова који својим такмичарима – 
играчима исплаћују и много веће износе. Клубови, углавном, не 
желе да дају званичне информације о тим парама, образлажући то 
пословном тајном. Чак и ако би одлучили да из своје званичне 
финансијске документације извуку неки документ, питање је колико 
би то била потпуна истина, без обзира што би тај документ можда 
био аутентичан, јер плаћања играча и тренера не морају у 
потпуности да иду преко жиро рачуна. Међутим, у незваничним 
разговорима и чланови управа и сами играчи често говоре о томе, ти 
износи су постали нека врста јавне тајне, па их и у овом раду 

                                                             
4 Као члан Скупштине Спортског савеза – Пирот, аутор је добијао писане 

документе Спортског савеза, односно Општинског већа општине Пирот, из којих 
су и преузети финансијски показатељи који су овде презентовани.   

 



Г. Николић: Пиротски спорт...                                               Пиротски зборник 40 (2015) 29-68  

 58 

објављујемо. У сезони 2014/15, у Кошаркашком клубу „Пирот“, 
члану Друге лиге, играчи су имали месечно до 50.000 динара, плус 
два оброка дневно у ресторану и плаћен стан. У ФК „Раднички“, 
клубу који неколико сезона игра у трећем нивоу такмичења, 
примања зависе од тога да ли се управа у одређеној сезони одлучила 
за борбу за највиши пласман или не, те да ли ће у већој мери 
доводити играче са стране. Зависно од тога, играчи могу да имају од 
неколико хиљада динара за млађе првотимце који су тек дошли из 
подмлатка, па до неколико десетина хиљада динара за истакнутије 
играче доведене са стране. Ти играчи могу да обезбеде додатна 
средства ако се изборе за потписивање таквог уговора у коме је 
прецизирано да играч већ и за сам прелазак у „Раднички“ добија 
посебан износ, који варира и може да буде и неколико хиљада евра. 
Зараде тренера се регулишу посебним уговорима и различите су од 
клуба до клуба и од тренера до тренера. Појединци зарађују или су 
зарађивали озбиљне суме. По причању чланова управе, тренер 
„Радничког“ у сезони 2012/2013. имао је 150.000 динара месечно, 
плус храна у ресторану, плаћен стан и све комуналије за њега. 
Дакле, може да се деси да неки спортисти буду боље плаћени и од 
факултетски образованих људи запослених у Општини, која је 
главни финансијер тих клубова, а поједини тренери могу да имају 
веће зараде и од председника Општине.  

Чланови управа, формално, раде без накнаде, али у пракси и 
они могу да остваре приходе, чак и у малим клубовима. У оним 
већим и могућности за зараду су веће. То се нарочито односи на оне 
спортове у којима је развијен трансфер - продаја играча. Приликом 
одређених трансфера, и члан управе може да се „угради“, односно 
тражи новац од неког играча, менаџера или партнерског клуба који 
учествује у трансферу. Иако профитабилан предмет трансфера може 
да буде и неки још неоткривени таленат, код трансфера је сигурније 
трговање играчима који су већ донекле познати. Они се са стране 
доведу у локални клуб и годину-две касније, после афирмације у 
њему, даље се препродају. Није ретка ситуација да су менаџери или 
родитељи спортиста из већих градова, где је афирмација тежа, 
спремни и да плате члану управе или тренеру пиротског клуба, само 
да уврштава тог спортисту што више у први тим. Тако се долази до 
ситуације да у појединим пиротским клубовима, пре свега у 
„Радничком“ и кошаркашком клубу, у првом тиму понекад не игра 
ни један Пироћанац, или тек један-два, а и на клупи за резервне 
играче их нема много. Код оних клубова који имају играче и тренере 
са стране, извор прихода за чланове управе може да буде и 
организација боравка тих људи у Пироту. Пошто се њима обично 
плаћа стан, то је прилика да их клуб смести баш у стан члана управе 
или њему блиске особе и за то се од клуба добија добра и сигурна 
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станарина. Свакодневна исхрана спортских професионалаца са 
стране је значајна финансијска позиција и није небитно који ће 
ресторан вршити ту услугу. Могућности за „уградњу“ чланова 
управе постоје и приликом набавке опреме и реквизита, уговарања 
превоза, штампарских и разних других услуга које клуб плаћа.  

Код оних оснивача и руководилаца спортских клубова који се 
одлучују да у спорт уђу због новца, велику привлачност стекли су 
они спортови који не морају да имају екипна такмичења, а то су 
практично сви они спортови који се не играју лоптом. Код тих 
клубова тренер често обичним путничким аутомобилом вози 
неколико бољих такмичара свог клуба на разноразне турнире. Тиме 
се знатно штеди у односу на превоз комплетних екипа, а и даље 
може да се у јавности стиче одређени рејтинг, макар и са једним 
јединим добрим резултатом на поменутим турнирима. Међутим, у 
организацији тренинга и ови клубови иду на масовност јер то 
подразумева солидан приход од чланарине, а и оставља позитиван 
утисак на главног финансијера, општину. 

Солидно су плаћене и судије. На пример, судија Друге 
одбојкашке лиге, која је у ствари трећа лига, у сезони 2013/2014. 
добијао је таксу од 4.000 динара по утакмици, плус путни трошкови 
(Опште пропозиције такмичења Супер лиге, Прве и Друге лиге, стр. 
9). У пиротском крају, деценијама је оријентир за дневницу тзв. 
мајсторска зидарска дневница, која износи око 30 евра, тј. нешто 
више од 3.000 динара по курсу у годинама за које се врши ово 
поређење. Дакле, судија у одбојкашкој трећој лиги за сат-сат и по 
суђења заради више од мајстора зидара који за своју дневницу ради 
цео дан. При томе треба имати у виду да мајстор зидар за одговорни 
посао градње куће мора кроз праксу да се обучава дуже него 
спортски судија. У вишим нивоима такмичења и судијске таксе су 
више. Такође, у оним спортовима у којима се врти највећи новац, 
као што су фудбал и кошарка, судијске таксе су више него у 
наведеном примеру. Сличне приходе као судије имају и тзв. 
делегати, с тим да до пара долазе са мање физичких и психичких 
напора. Раније су делегати постојали само у вишим лигама, да би у 
новије време спортски савези почели да их шаљу и на утакмице 
нижих лига, због наводне бриге за регуларност и квалитет 
такмичења. Вероватнији је разлог тај да се члановима спортских 
форума, који се обично именују за делегате, омогући да без великог 
труда зараде новац. 

Свој удео у спортском колачу могу да имају и новинари, како 
локални, тако и дописници оних медија који могу да се прате на 
територији целе земље. Они учествују у кампањама хваљења 
одређених играча или тренера за које се процени да имају изгледа да 
у скорој будућности буду добро трансферисани, тј. продани. Из 



Г. Николић: Пиротски спорт...                                               Пиротски зборник 40 (2015) 29-68  

 60 

недеље у недељу се пише о њиховим „фантастичним“ играма и 
„блиставим“ потезима, о томе како су за њих, наводно, 
заинтересовани највећи клубови из земље и иностранства. Уколико 
дође до повољног трансфера, и новинари, макар индиректно, могу 
да добију одређену накнаду за свој допринос томе. Новинари имају 
значајан удео и у лажном представљању спортских успеха. У дужем 
временском периоду, пиротски клубови и спортисти, као и 
спортисти у целој Србији, уз ређе изузетке, немају много великих 
резултата, нарочито када се имају у виду озбиљна друштвена 
средства која се улажу у њих. Да би се то забашурило, приступа се 
лажном представљању резултата. Замагљивању реалног досега 
клубова организовано су приступили и сами спортски савези на 
нивоу целе земље. До 1990, прва лига у свим спортовима је заиста 
била прва, друга лига заиста друга, итд. Током деведесетих, 
спортски савези мењају називе лига, па некадашња прва лига 
постаје, на пример,  „прва А“, а некадашња друга – „прва Б“, или 
пак некадашња прва постаје „супер лига“, а некадашња друга – 
„прва лига“, док некадашње треће лиге, које су се у Србији обично 
звале „српске лиге“, постају „друге лиге“. Најнижи нивои 
такмичења из којих више нема испадања тако су добили прилику да 
добију назив „српска лига“. С обзиром да се после 1990. држава 
прилично смањила, смањио се и број клубова и нивоа такмичења, у 
зависности од развијености неког спорта. Тако је, на пример, у јесен 
1994. пиротска Слобода најавила да је Женски кошаркашки клуб 
„Пирот“, чим се активирао, одмах постао „прволигаш“. Пуни назив 
лиге у којој је тај клуб дебитовао гласио је Прва Б савезна женска 
кошаркашка лига – група Исток („Пирот има – прволигаша“, 
Слобода, бр. 2061, 15. октобар 1994, стр. 7). Ни касније, уласком у 
двадесет први век, ситуација се није много променила. И они 
најизвиканији пиротски клубови играли су повремено у скромним 
лигама из којих често и нема испадања, али и клубови и новинари 
ретко су ту чињеницу саопштавали на јасан начин. Аналогно томе, 
код појединачних спортова, код којих су турнири чешћи облик 
такмичења него лиге, није јасно предочавано ког квалитета су ти 
турнири, да ли су то такмичења званичног или само ревијалног 
карактера, већ су у први план истицане некакве „медаље“ које су на 
тим турнирима освајане. 

Све до осамдесетих година, посета спортским догађајима била 
је солидна. Ова тврдња се не базира само на сећањима савременика, 
већ своју потврду може да  нађе и у извештајима са спортских 
догађаја у старим годиштима локалног листа   Слобода. Било је 
сасвим уобичајено да на утакмице „Радничког“ дође и по неколико 
хиљада људи, а на кошаркашке и рукометне од неколико стотина до 
хиљаду или две, односно онолико колико је могло да стане у парк 
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Гимназије, Омладински стадион или салу Педагошке академије. 
Често се долазило породично, обично отац са децом, а није био 
занемарљив ни број жена у публици, нарочито на кошарци и 
рукомету. И на утакмицама сеоских клубова је била солидна посета, 
имајући у виду број становника у одређеним селима. Узрок овакве 
посете није био некакав велики квалитет спортских надметања, већ 
немогућност публике да прати спортске догађаје на другачији начин 
него уживо. Телевизија се озбиљније развија тек шездесетих година, 
али су техничке могућности за преносе догађаја изван телевизијских 
студија биле прилично ограничене. Поред тога, у почетку је 
постојао само један, а нешто касније два телевизијска канала који 
нису емитовали програм цео дан, већ пре свега после подне и увече, 
а програм није могао да се састоји само од спорта. Ситуација 
почиње да се мења осамдесетих година када и у Пирот  продире 
сателитска и кабловска телевизија, да би нагли развој интернета 
почетком двадесет првог века омогућио скоро сваком човеку да 
прати врхунске спортске догађаје на било ком делу планете. 
Осредњи ниво спортских догађаја у Пироту више није могао да 
привуче масовнију публику. Прегледали смо све спортске извештаје 
у свим бројевима Слободе из 2014. и израчунали просечан број 
гледалаца пиротских лоптачких клубова у тој години. ФК 
„Раднички“ је у просеку гледало 249 гледалаца. Трибине Градског 
стадиона су својевремено тако димензиониране да на њима може да 
се смести пола Пирота. Чак и када су постављена седишта, 
капацитет је остао прилично велики – 13.816 седећих места. 
(http://www.radnicki-pirot.host.sk/stadion.htm, приступљено 15.03.2015.) 
Поменути просек публике на таквом стадиону делује гротескно. У 
хали „Кеј“ утакмице дворанских спортова се играју после њене 
изградње 2006. У почетку је посета била донекле задовољавајућа, 
али се ту више радило о жељи Пироћанаца да осете амбијент 
спортске хале који су деценијама прижељкивали, него што су их 
заиста привлачили конкретни спортски догађаји. Касније број 
гледалаца опада. Утакмице мушког кошаркашког клуба у 2014. у 
просеку је пратило 334 гледаоца, клуба малог фудбала – 160, а 
женског рукометног клуба – 123 гледаоца. На утакмице мушког 
рукометног клуба, мушког и женског одбојкашког клуба и женског 
кошаркашког клуба долазило је у просеку мање од сто људи. Треба 
имати на уму чињеницу да постоји не мали број гледалаца који 
прати утакмице два или више клуба. Чак и да се то не узме у обзир, 
испада да у 2014. сви пиротски дворански лоптачки клубови заједно 
не би могли да напуне гледалиште хале „Кеј“ која има 835 седећих 
места. (http://scpirot.rs/sr_lat/sportska-hala-kej.html, приступљено 15.03.2015.) 
Посете спортским такмичењима клубова који не спадају у спортове 
са лоптом обично су још слабије. Публику пиротских спортских 
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догађаја обично чине другови и рођаци  самих спортиста, затим 
некадашњи играчи, понеки спортски занесењаци, као и они који још 
увек директно или индиректно живе од спорта. Важно је истаћи да 
већ извесно време ни ФК „Раднички“ ни већина дворанских клубова 
не наплаћују улазнице, а и код оних који наплаћују цена је 
симболична, а контрола није ригорозна, па сиромаштво 
потенцијалних гледалаца сигурно није узрок слабе посете. 

У време писања овог рада, у пролеће 2015, поред терена 
Градског стадиона нема ниједне рекламе, што је и логично јер 
ниједан привредник који домаћински размишља неће плаћати 
рекламу која би требало да стоји на месту где је слаба фреквенција 
људи. У хали „Кеј“ има рекламних паноа, али на само два су 
рекламни натписи правих привредних субјеката, док се на осталима 
рекламирају градска јавна предузећа и установе којима реклама и не 
треба, јер су у својој делатности монополисти. Нека од тих јавних 
предузећа су се пре извесног времена трансформисала и спајала 
међусобно, али панои са старим фирмама и даље стоје, што 
вероватно значи да су ти рекламни панои ту више да би се попунило 
место.  

Свесни пада посећености спортских догађаја које организују, 
као и могућности да се у јавности поведе дебата о оправданости 
издвајања не малих друштвених средстава за њих, клубови широм 
Србије, па и пиротски, нашироко су почели да говоре о томе да је 
њихова велика заслуга то што социјализују младе људе и одвлаче их 
од „улице“, односно од друштвених порока, као и од везаности за 
рачунаре. Међутим, у сваком процесу социјализације, без обзира на 
место и време, средина која врши социјализацију преноси на особу 
која се социјализује све оне типове понашања, међуљудских односа 
и схватања која су карактеристична за њу. Према томе, клубови 
деци коју „социјализују“ усађују, поред осталог, и схватање да је 
трка за новцем и успехом по сваку цену нормално људско 
понашање. За усађивање таквих схватања код деце значајну улогу 
имају и сами родитељи. Одвраћање од друштвених порока и 
одвајање од рачунара код родитеља се помиње као кључни мотив за 
клупски ангажман њихове деце пре свега у почетку. Касније, створи 
ли се ма каква прилика да њихово дете добија некакве паре за 
активност у клубу, то постаје пресудно и за родитеље. Они скоро 
редовно здушно подржавају могућност да њихов син или ћерка 
пређу у клуб где се добијају веће паре, а идеал је одлазак у 
иностранство, где су примања још већа. У социјалистичкој 
Југославији спортисти су могли да добију исписницу за прелазак у 
инострани клуб тек после навршене двадесет осме године. 
Спортисти су пуну такмичарску зрелост стицали у земљи, клубови 
су били јаки, па су самим тим и лиге биле квалитетније, а спортска 
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такмичења привлачнија за гледаоце. После урушавања социјализма, 
укида се старосна граница за одлазак у иностранство, тако да играчи 
одлазе из земље сасвим млади, неретко и као малолетници. Домаћи 
клубови постају нека врста вежбаонице за евентуално остварење сна 
– одлазак у спортску печалбу у иностранство. У измењеним 
друштвеним околностима опада страсно навијаштво, нарочито међу 
одраслим особама. Код деце и омладине оно донекле опстаје и даље 
и то више као израз потребе младих особа за припадношћу некаквом 
колективу, него због љубави према конкретној спортској игри. 

Спорт постаје један од најпожељнијих канала вертикалне 
друштвене покретљивости. Материјална добит се не очекује само за 
време активног бављења спортом, већ и касније. Спортисти траже и 
стално запослење изван спорта, образлажући то тобожњим великим 
заслугама за свој град. Пожељна су лагодна радна места у већ 
пренатрпаним јавним предузећима и установама. Захваљујући 
симбиози управа клубова и политичара, тим захтевима се и 
удовољавало. 

У односу на родитеље и клубове, ни школе не преносе деци 
нека битно другачија схватања. Иако предмет физичко васпитање 
задржава тај свој назив, оно све више постаје, пре свега, спортско 
васпитање у коме уместо културе и толеранције доминира дух 
беспоштедног ривалитета (Симоновић и Симоновић, 2005, стр. 59). 
Часови физичког васпитања се у недовољној мери користе за 
изградњу телесне културе деце у пуном смислу, већ  се углавном 
састоје од пуког играња неког спорта, што су деца одувек могла да 
раде и сама, без школе и наставника. Огољени пример који показује 
немоћ школе да деци преноси другачије ставове од владајућих јесу 
спортска такмичења између школа која носе звучни назив 
Олимпијске спортске игре школске омладине Србије - ОСИШОС, а 
које спроводи организација са такође звучним називом - Савез за 
школски спорт и олимпијско васпитање. Иако наставници спремају 
ђаке спортисте у терминима школских секција који су део 
стандардних радних задатака наставника за које они добијају плату 
од државе, поменути Савез за школски спорт и олимпијско 
васпитање  додатно плаћа наставнике зато што воде екипу. Паре 
добијају и други који учествују у организацији. Школска такмичења 
се одвијају од нивоа општине до републике. Када се заврши 
општинско такмичење, победник иде даље и ту се годинама 
дешавала појава која се зове шверцовање играча. Наиме, када се 
заврши општинско, односно окружно такмичење, победничка екипа 
неке пиротске основне или средње школе се „појачава“ играчима – 
ђацима из других пиротских школа, што правилима није дозвољено. 
Да би се томе доскочило, фалсификује се спортска књижица 
(легитимација) дотичног „појачања“ тако што се оверава печатом 
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школе чији он уопште није ђак. Ово није индивидуална акција неког 
наставника, већ се све ради уз прећутну сагласност управе школе, 
јер до школског печата ипак не може тек тако да се дође. Подршку 
оваквом понашању дају и родитељи и то не само тог шверцованог 
играча, већ и родитељи све друге деце из екипе, јер се сва она, 
углавном, похвале код куће да ће на међуокружном – зонском 
такмичењу имати „појачање“. Није забележен случај да се неки 
родитељ успротивио да његово дете игра у екипи која је појачана уз 
помоћ фалсификата. Понекад се у овом фалсификовању ишло дотле 
да су за средњошколска такмичења шверцовани и млађи студенти. 
На примедбу шта све то значи и чему води, сви актери, и 
наставници и ђаци и руководиоци Савеза за школски спорт су 
лаконски одговарали да тако раде сви у Србији. Оваквим одговором 
нехотице се указивало на морално стање читаве нације. 

Из прегледа телесног вежбања од почетака у другој половини 
деветнаестог века па до данас, види се да су постојала два периода у 
којима су телесне активности биле доминантно слободарске, 
разотуђујуће и израз људске потребе за стваралачком игром. Први 
период је између два светска рата, али се не односи на 
милитаризовани соколски покрет, већ на појаву фудбала. Читавих 
двадесет година, све до Другог светског рата, овај спорт се у Пироту 
и целој Србији развијао сасвим спонтано, скоро без икакве помоћи 
државе и био прихваћен од свих друштвених слојева. Сви су се 
фудбалом бавили због саме игре, а не због новца и било чега другог 
изван спорта (војске, политике и слично) и то се сматрало за нешто 
потпуно нормално. Да напредак капиталистичких односа у Србији 
није био прекинут ратом, а касније и комунистичком револуцијом, 
сигурно би тржишни односи временом ипак продрли и у фудбал. 
Међутим, сама чињеница да се једна игра релативно дуго одржала 
на поменути начин јасно указује да тезгарење не мора да буде 
обавезна реалност спорта. Други период је онај од средине 
педесетих до седамдесетих, а код неких спортова и до осамдесетих 
година двадесетог века. Социјалистичка држава је тада у значајној 
мери одустала од директне контроле над клубовима, али је и даље 
обезбеђивала средства за реалне трошкове такмичења и изградњу 
објеката. Људи су се одлучивали за бављење спортом не због 
државе, војске, политике, нити некаквих привилегија, па ни новца, 
већ опет због саме игре.    

Два примера из горњег пасуса нису наведена као некакав 
позив за њихово  копирање – враћање културних образаца из 
прошлости обично не даје велике резултате јер никада није могуће 
вратити све друштвене услове у којима су одређени модели 
функционисали. Подсећањем на примере из прошлости указује се на 
остварљиву могућност успешног и масовног телесног вежбања које 
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не мора да има тезгарошки карактер. Они који бране такву 
организацију спорта у коме је новац најважнији мотив подсећају да 
је професионални спорт и те како присутан у најразвијенијим 
земљама света којима управо тежи и Србија. То је, међутим, замена 
теза. На Западу заиста постоји изразито развијен професионални 
спорт, али они који убирају приходе од њега то морају да чине на 
изворно тржишан начин – од улазница са спортских приредби, од 
телевизијских права на преносе, од  реклама које се заиста исплате 
фирмама које се рекламирају итд. Сви они који на Западу за тако 
нешто нису опредељени или нису способни, ипак могу да се баве 
спортом и масовно то и чине, али не за новац. У западним земљама 
постоје многе волонтерске организације или неформалне групе чији 
чланови потпуно добровољно и бесплатно обављају разне 
активности, не само у спорту. И у Србији на почетку двадесет првог 
века постоје такве организације, али као карикатура западног 
модела. Формирају се врло различита удружења и невладине 
организације које свој декларативни циљ поистовећују са неким 
другим друштвено пожељним циљем – заштитом природе, 
афирмацијом одређених маргинализованих друштвених група, 
заштитом етно наслеђа и слично, али иза тих декларативних циљева 
врло често стоји намера да се новац, барем делимично, „опере“ за 
појединце. По истом моделу се формирају и спортске организације 
са декларативним циљевима здравог васпитавања деце и омладине, 
а главни разлог све више постаје материјална корист такмичара, 
тренера, судија, спортских функционера. Држава не само да то 
толерише, већ и подстиче, јер је она и главни финансијер свих тих 
удружења, па и спортских. Већ дуже време, неспособна да  пронађе 
ефикасан економски модел и створи такав привредни амбијент у 
коме би било могуће достојанствено запослење њених грађана, 
власт покушава да предупреди ескалацију народног незадовољства 
тако што омогућава одређеном  броју људи да на индиректан начин 
штрпну од државног, народног новца и тако их на неки начин 
подмићује да буду мирни. За главне људе у удружењима, 
невладиним организацијама и спортским клубовима у народу се 
шаљиво каже да су то „приватници са туђим парама“, тачније – са 
државним парама. 

Док је телесно вежбање у форми клупског организовања 
доживело неку врсту хипертрофије и дегенерације, спонтано 
телесно вежбање стагнира. Разлог за то није недостатак спортске 
инфраструктуре - у многим деловима града, па и у селима, постоји 
већ приличан број новоизграђених спортских терена. Уосталом, као 
што  показују примери из прошлости, недостатак терена, реквизита 
и опреме није могао да спречи људе да се нечим баве, само ако то 
заиста желе. На почетку овог рада већ је речено да се одрасли људи 
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у традиционалном патријархалном друштву нису бавили 
необавезним телесним вежбањем, чак и када су имали времена за то, 
штавише, таква евентуална активност би се сматрала неприличном. 
У другој половини двадесетог века становништво се преко 
телевизије упознало и са другачијим културним обрасцима, али су 
традиционална схватања и даље значајно заступљена. Као и у свим 
другим градовима у Србији, и у Пироту постоје мање групице особа 
мушког пола које се у одређене дане рекреирају играјући углавном 
фудбал или кошарку на отвореним теренима током летњег периода, 
док зими закупљују термине по школским салама. То су обично 
малобројни добростојећи људи из приватног бизниса или безбрижни 
људи запослени у државном сектору, у јавним предузећима и 
установама. Поред ових неформалних екипа за рекреацију, код 
одређеног броја  људи, такође најчешће из средње класе, прилично 
се усталило редовно шетање по одређеној маршрути, пре свега на 
Кеју поред Нишаве, чак и код старијих људи. Није мали број ни 
оних који рекреативно трче – џогирају. Из средње класе углавном се 
регрутују и корисници теретана и клубова за аеробик и фитнес. 
Амбициознији одлазе и на скијање. Међу неформалним 
рекреативним групама релативно је мало радника. Иако имају 
довољно „слободног времена“ јер су њихове фирме скоро све 
пропале, а они остали без посла, утучени баш због те чињенице, 
многи од њих, уместо телесног активизма, више воле да проводе 
време испред пиљара, са флашом пива у руци. Синдикалне Радничке 
спортске игре ни у време када је радио значајан број великих 
предузећа нису биле превише масовне, јер је одувек било једних те 
истих такмичара који су наступали у више спортова. Уз то, ове игре 
су биле кампањског карактера и нису анимирале учеснике у 
континуитету током целе године. После пропасти већине предузећа, 
Радничким спортским играма још мање приличи епитет масовности. 
Друштвени губитници, запослени за скромну плату код приватника, 
често су одмах после враћања с посла продужавали рад некаквом 
додатном тезгом „на црно“ или обрађивањем земље, па за 
необавезни телесни активизам није било времена. Код деце и 
омладине, упознавање сопствених телесних потенцијала и 
доказивање међу вршњацима нису више једини мотиви за бављење 
телесним активностима. Снажан мотив постала је и идентификација 
са спортистима као узорима, при чему се млади не идентификују 
само са спортским вештинама истакнутих спортиста, већ и са 
њиховим богатством и статусом у друштву. Истраживања других 
аутора показују да је истицање спортиста као узора тим веће што је 
нижи социјални статус омладине чији се ставови испитују 
(Миленковић и Николић, 1975, стр. 88), што потврђује тезу да је 
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спорт постао најомиљенији канал вертикалне друштвене 
покретљивости код младих.  

Из истраживања произилази да је само током два периода  у 
пиротском  телесном вежбању и спорту била снажније присутна 
спонтаност  – између два светска рата, и то само код фудбала, а не и 
код соколског покрета, као и у периоду од друге половине педесетих 
до осамдесетих година, делимично изузимајући ФК „Раднички“. 
Такође се јасно уочава да је државна политика стално снажно 
утицала на физиономију телесног вежбања и спорта. Ако је већ тако, 
онда произилази да држава може да осмисли и такву спортску 
политику у којој ће њена прворазредна брига да буде подстицај 
слободарског, разотуђујућег телесног вежбања и спорта. То не би 
подразумевало гушење правог спортског професионализма, јер је то 
у тржишним друштвима немогуће, већ елиминисање накарадне 
хибридизације аматеризма и професионализма присутне у значајној 
мери у периоду после 1990. године. 
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Сажетак: Упркос свим напорима светске здравствене и научне 
јавности, очигледан је пораст броја новооболелих особа од 
малигних болести, као и спуштање старосне доби у којој се 
дијагноза рака поставља. У Србији је ситуација више него 
алармантна, са преко 25 хиљада нових случајева рака и преко 15 
хиљада смртних случајева годишње. У Пиротском округу је 
пријављено око 600 нових случајева рака и око 270 смртних 
случајева годишње, при чему мушкарци најчешће оболевају од рака 
плућа, дебелог црева и простате, а жене од рака дојке, дебелог 
црева, плућа и грлића материце. С обзиром на сложеност малигних 
болести, може се рећи да је њихово лечење све успешније, са 
знатно већим бројем нових циљаних лекова, од којих је један део 
доступан и у нашој земљи. У основи персонализоване терапије је 
потрага за „најбољим“ леком за сваког појединачног пацијента, 
односно леком на који ће пацијент најефикасније одговорити, уз 
што мање нежељених ефеката, што уједно снижава цену и 
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доступност терапије. У модерној онкологији је познато да не 
одговарају све особе исто на циљане лекове често због разлика на 
нивоу гена, па је неопходно обавити генетичка испитивања пре 
њихове примене. Већина ових тестирања у Србији се 
централизовано обавља на Институту за онкологију и радиологију 
Србије. 
 
Abstract: In spite of tremendous scientific efforts that have been 
employed in the world, there is still a constant rise of the number of 
newly diagnosed cancer patients. It is also evident that for some 
malignant diseases, the median age at diagnosis is getting lower every 
couple of years. In Serbia, over 25 thousand people are diagnosed with 
cancer and over 15 thousand people die of cancer each year. In the Pirot 
county, there are around 600 newly diagnosed cancer patients annually, 
with around 270 deaths caused by cancer each year. Men in the Pirot 
county are mostly diagnosed with lung, colorectal and prostate cancer, 
and women with breast, colorectal, lung and cervical cancer. Taking into 
account the complexity of malignant diseases, they are successfully 
managed and treated with many targeted drugs, some of which are also 
available in Serbia. In the core of personalized therapy lies the search 
for the “best” cure for each patient, i.e. a drug that will have the highest 
therapeutic effect and low toxicity. This principle lowers the cost of 
treatment and enables a wider accessibility of drugs to patients. In 
modern oncology it is now a well-known fact that not all people respond 
equally to treatment, often because of variations at the genetic level, so it 
is necessary to perform genetic analysis before a targeted drug can be 
offered to a patient. Most of these analyses in our country are centrally 
performed at the Institute for Oncology and Radiology of Serbia. 
 
Кључне речи: карцином, ген, персонализована терапија 
Кey words: cancer, genes, personalized therapy 
 
 
УВОД 

 
Малигне болести се сматрају главном хроничном болешћу 

нашег доба. Иако је за неке типове овог обољења лечење веома 
успешно, ретко када се говори о правом излечењу, а праћење 
поновне појаве симптома је неопходно обављати и више година 
након престанка лечења. Поставља се питање да ли су ове болести и 
раније биле заступљене у високом проценту, а ми нисмо имали 
довољно добру технологију да их све откријемо? Да ли су се можда 
јављале у каснијем животном добу, па се смртност приписивала 
старости? Да ли је здравствена нега била теже доступна особама 
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које нису живеле у развијеним центрима? Или је заиста модеран 
начин живота, са свим предностима које нам пријају, донео и талас 
нових фактора ризика за оболевање од малигних болести? Какав је 
квалитет ваздуха, хране, воде, да ли је виши ниво зрачења, већи 
стрес и неизвесност на послу, дуже радно време? Претпоставља се 
да је комбинација свих ових фактора допринела алармантној 
ситуацији у којој се тренутно налазимо. Упркос свим напорима 
светске здравствене и научне јавности, очигледан је пораст броја 
новооболелих особа од малигних болести, као и спуштање старосне 
доби у којој се дијагноза рака поставља.  

У Србији је ситуација више него критична. Према подацима 
Регистра за рак из 2012. године у централној Србији, која има око 5 
277 000 становника, пријављено је преко 25 000 нових случајева 
рака (од чега 53% чине мушкарци) и преко 15 000 смртних случајева 
од рака годишње (од чега 57% чине мушкарци) (Институт за јавно 
здравље Др Милан Јовановић Батут, 2012). У Пиротском округу се 
годишње региструје око 600 нових случајева рака (56% су 
мушкарци) и око 270 смртних случајева од рака (58% су мушкарци). 
С обзиром на то да Регистар за рак 2012. године у Пиротском округу 
бележи око 91 000 становника, по проценту популације онколошка 
ситуација у Пиротском округу је слична ситуацији у земљи, али је 
број новооболелих нешто виши у односу на централну Србију. Када 
се упореде инциденције оболевања од карцинома по полу, у 
централној Србији код мушкараца она износи 540 оболелих на 100 
000 становника, а у Пиротском округу 770 на 100 000, док је код 
жена у централној Србији инциденција 456 на 100 000 становника, а 
у Пиротском округу 607 на 100 000 (Институт за јавно здравље Др 
Милан Јовановић Батут, 2012). При анализи локализација које 
доприносе овој разлици у укупној инциденцији, евидентно је да 
мушкарци и жене Пиротског округа значајно више оболевају од 
рака колоректума, панкреаса и јетре (код жена и оваријума), што 
можда указује на утицај типа исхране богате црвеним месом, 
недовољан унос свежег воћа, поврћа и рибе, као и недовољну 
физичку активност становника.  

Анализа најчешћих локализација карцинома и узрока умирања 
од карцинома показује да је у Србији ситуација слична као у свету – 
код мушкараца то су карцином плућа, колоректума, простате, 
мокраћне бешике, панкреаса и желуца, а код жена карцином дојке, 
колоректума, грлића материце, плућа и тела материце. Мушкарци 
Пиротског округа најчешће оболевају од карцинома плућа, 
колоректума и простате, а жене од карцинома дојке, колоректума, 
плућа и грлића материце (Завод за јавно здравље Пирот, 2015а). 
Према подацима Популационог регистра за рак који се успешно 
води у Пиротском округу у оквиру Центра за превенцију и контролу 
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болести, примећено је да је годинама уназад рак дојке водећа 
малигна болест код жена (Завод за јавно здравље Пирот, 2015б).  
Такође, рак грлића материце је са другог места пао на четврто, што 
се може објаснити знатно бољом превенцијом и раним откривањем. 
Када се упореде инциденције морталитета, у централној Србији код 
мушкараца она износи 338 на 100 000 становника, а у Пиротском 
округу 340 на 100 000, док је код жена у централној Србији 
инциденција 214 на 100 000 становника, а у Пиротском округу 248 
на 100 000 (Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут, 
2012). Очигледно је да и поред нешто више стопе оболевања од 
карцинома становника Пиротског округа у односу на централну 
Србију, то ипак не доводи до значајног повећања морталитета од 
карцинома. 

 
 

ГЕНЕТИЧКА ТЕСТИРАЊА 
 
Успех који прати побољшану превенцију и рано откривање 

карцинома поткрепљен је и разним генетичким тестирањима која су 
у свету, а и код нас, донела значајне резултате. Ова тестирања се 
изводе у циљу предвиђања ризика за појаву болести, предвиђања 
тока болести независно од терапије и предвиђања одговора на 
терапију.  
 
 
КАРЦИНОМ ДОЈКЕ 

 
На примеру карцинома дојке може се видети напредак који су 

генетичка тестирања донела у смислу процене степена ризика од 
оболевања. Од краја двадесетог века, бележи се постепен али 
стабилан пад морталитета од карцинома дојке, захваљујући 
огромном напретку у раној детекцији и бољем лечењу (den 
Hollander, Savage & Brown, 2013). Када је карцином дојке у питању, 
у Србији се годишње региструје око 4600 новооболелих жена и око 
1600 смртних случајева, од којих се више од трећине дијагностикује 
на Институту за онкологију и радиологију Србије. У Пиротском 
округу просечно годишње оболи 70, а умре 19 жена, што по 
проценту популације одговара ситуацији у земљи. Када се упореде 
инциденције оболевања од карцинома дојке, у централној Србији 
она износи 117 оболелих на 100 000 становника, а у Пиротском 
округу 119 на 100 000. Када се упореде инциденције морталитета, у 
централној Србији она износи 43 на 100 000 становника, а у 
Пиротском округу 44 на 100 000 (Институт за јавно здравље Др 
Милан Јовановић Батут, 2012). Иако је карцином дојке у Пиротском 
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округу водећа малигна болест код жена, самопреглед дојке и 
одлазак на редовне годишње прегледе значајно смањују смртност од 
ове опаке болести. Тако је током септембра и октобра 2014. године 
на територији Пиротског округа радио и мобилни мамограф и при 
том је прегледано око 1000 жена (Завод за јавно здравље Пирот, 
2014). За припаднике фамилија у којима постоји повећан ризик за 
појаву карцинома дојке (и јајника), омогућено је централизовано 
генетичко тестирање BRCA1 и BRCA2 гена из узорка крви на 
Институту за онкологију и радиологију Србије (Dobricic et al, 2013). 
Наследни карцином дојке чини 5-10% свих случајева карцинома 
дојке, па је пре обављања анализе обавезно саветовање са стручним 
лицима Института, који на основу личне и породичне историје 
процењују реалну потребу за овом анализом, која је веома скупа. 
Уколико се након генетичке анализе утврди постојање мутација у 
наведеним генима, особа се упућује на даље саветовање са 
одговорајућим клиничким лекарима који обавештавају о могућим 
опцијама и даљим корацима у нашој земљи. Поред ових гена, на 
Институту се такође испитују и други гени чије промене могу 
довести до повећаног ризика за развој карцинома дојке у нашој 
популацији (Krivokuca et al, 2014). 

С обзиром на сложеност малигних болести, може се рећи да је 
њихово лечење све успешније, са знатно већим бројем нових 
циљаних лекова, од којих је један део доступан и у нашој земљи. У 
основи такозване персонализоване терапије је потрага за 
„најбољим“ леком за сваког појединачног пацијента, односно леком 
на који ће пацијент најефикасније одговорити, уз што мање 
нежељених ефеката, што уједно снижава цену и доступност 
терапије. У модерној онкологији је данас познато да не одговарају 
све особе исто на циљане лекове често због разлика на нивоу гена, 
па је неопходно обавити генетичка испитивања пре њихове 
примене. Већина ових тестирања у Србији се централизовано 
обавља на Институту за онкологију и радиологију Србије. На 
примерима циљаних терапија у карциному плућа и колоректума 
може се видети успех и значај генетичких тестирања у предвиђању 
одговора на терапију.  

 
 

КАРЦИНОМ ПЛУЋА 
 
Карцином плућа је међу најчешћим узроцима оболевања и 

умирања од карцинома широм света у последњих неколико 
деценија. Епидемиолошка ситуација у Србији се уклапа у светске 
оквире, па је тако процењено да годишње од карцинома бронхија и 
плућа оболи око 5200 а умре 4600 особа (Министарство здравља 
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Републике Србије, 2012). Карцином плућа се врло често 
дијагностикује у старијој животној доби и нажалост у већ 
узнапредовалом стадијуму (преко 50% оболелих), када особа први 
пут примети неке физичке симптоме. Пушење је узрок карцинома 
плућа код око 90% мушкараца и око 80% жена, а пушачи имају 20 
пута већу вероватноћу да оболе од карцинома плућа у односу на 
непушаче (Министарство здравља Републике Србије, 2012). Поред 
пушења, на развој карцинома плућа утичу и други средински и 
генетички фактори, од којих су неки анализирани и у нашој земљи 
(Cavic et al, 2014). Када се упореде инциденције оболевања од 
карцинома плућа по полу, у централној Србији код мушкараца она 
износи 121 оболелих на 100 000 становника, а у Пиротском округу 
114 на 100 000, док је код жена у централној Србији инциденција 35 
на 100 000 становника, а у Пиротском округу 26 на 100 000 
(Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут, 2012). 
Анализом инциденција морталитета од карцинома плућа по полу, 
види се да у централној Србији код мушкараца она износи 100 на 
100 000 становника, а у Пиротском округу 84 на 100 000, док је код 
жена у централној Србији инциденција 35 на 100 000 становника, а у 
Пиротском округу 22 на 100 000 (Институт за јавно здравље Др 
Милан Јовановић Батут, 2012). Према овим подацима, онколошка 
слика када је карцином плућа у питању у Пиротском округу се не 
разликује значајно од ситуације у централној Србији.  

Неситноћелијски карцином плућа чини око 80-85% свих 
карцинома плућа. Експресија тирозин киназног рецептора за 
епидермални фактор раста (ЕГФР од енг. Epidermal Growth Factor 
Receptor) често је повишена у неситноћелијском карциному плућа, 
што је искоришћено за развој нових лекова. Молекуларно циљани 
лекови су нашли изузетно велику примену у одмаклом карциному 
плућа, где су за мање од 10 година клиничких испитивања две класе 
лекова постигле значајне резултате: мали молекуларни инхибитори 
ЕГФР (Kim et al, 2008) и моноклонска антитела против ЕГФР 
(Sandler et al, 2006). Тирозин киназни инхибитори значајно 
продужавају време без прогресије болести када се примене као 
иницијални третман узнапредовалог неситноћелијског карцинома 
плућа и имају знатно мању токсичност у односу на стандардну 
хемотерапију (Rocha-Lima & Raez,  2009). Пре примене инхибитора 
тирозин киназа неопходно је обавити анализу присуства мутација у 
гену за ЕГФР, јер само карциноми који имају мутирану форму овог 
рецептора имају добар одговор на овај третман (Paez et al, 2004). 
Анализа ЕГФР мутација се обавља из узорка тумора на Институту за 
онкологију и радиологију Србије од 2011. године када су 
инхибитори тирозин киназа одобрени за употребу у нашој земљи. 
Лабораторија за молекуларну генетику Института у којој се ова 
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анализа обавља сертификована је од стране Европске мреже за 
контролу квалитета у молекуларној генетици (енг. European 
Molecular Genetics Quality Network). 

 Од јула 2011. године до јануара 2015. године на Институту је 
успешно анализиран 1821 узорак карцинома плућа, од чега је 
мушкараца било 61%, а жена 39%, са укупном  медијаном 
оболевања од 60 година (Cavic et al, 2015). Пронађена су 184 
мутирана узорка (10,1%), што се уклапа у опсег литературно 
пријављених података за белу расу (10-15%) (Douillard et al, 2014). 
Од укупног броја мутираних, 124 су биле жене (67%), што је 
статистички значајно (p<0.001) и такође се уклапа у пријављене 
податке да су мутације ЕГФР чешће присутне код жена (Jankovic et 
al, 2015). Узорци пацијената са узнапредовалим карциномом плућа 
из Пиротског округа се на ЕГФР анализу шаљу из Клинике за 
плућне болести у Нишу. До сада је анализирано 138 узорака са ове 
клинике, од чега је мушкараца било 67%, а жена 33%, са укупном  
медијаном оболевања од 62 године. Пронађено је 11 мутираних 
узорака (8%), од чега је 55% било код жена, што указује на нешто 
нижу учесталост ЕГФР мутација у овом региону. Овај резултат се 
мора узети са резервом, јер се често проценат мутираних узорака 
мења и због разлике у одабиру пацијената који се шаљу на анализу.  
 
 
КАРЦИНОМ КОЛОРЕКТУМА 

 
По званичним проценама, годишње у свету од карцинома 

колоректума оболи око 1,2 милиона људи (око 10 % свих оболелих 
од малигних тумора), при чему мушкарци око 1,5 пута чешће 
оболевају од овог карцинома у односу на жене (Министарство 
здравља Републике Србије, 2013). Карцином колоректума је други 
водећи узрок оболевања код жена (иза рака дојке) и код мушкараца 
(иза рака плућа) у Србији, а уочава се и пораст броја оболелих код 
особа млађих од 40 година (Spasic, Nikolic & Radosavljevic, 2014). 
Када се упореде инциденције оболевања од карцинома колоректума 
по полу, у централној Србији код мушкараца она износи 67 на 100 
000 становника, а у Пиротском округу 140 на 100 000, док је код 
жена у централној Србији инциденција 51 на 100 000 становника, а у 
Пиротском округу 122 на 100 000 (Институт за јавно здравље Др 
Милан Јовановић Батут, 2012). Анализом инциденција морталитета 
од карцинома колоректума по полу, види се да у централној Србији 
код мушкараца она износи 44 на 100 000 становника, а у Пиротском 
округу 45 на 100 000, док је код жена у централној Србији 
инциденција 27 на 100 000 становника, а у Пиротском округу 31 на 
100 000 (Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут, 
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2012). Према овим подацима, становници  Пиротског округа знатно 
чешће оболевају од карцинома колоректума у односу на централну 
Србију, али се повећана инциденција оболевања не преноси у 
значајној мери на инциденцију морталитета. Процењује се да је 
карцином колоректума у око 20% случајева наследан, а да су за 
остатак одговорни фактори ризика као што су тип исхране, 
гојазност, дијабетес, физичка неактивност, пушење и алкохол, па се 
ту може тражити узрок разлика учесталости оболевања од 
карцинома колоректума између централне Србије и Пиротског 
округа  (Министарство здравља Републике Србије, 2013). 

Упркос значајном напретку хирургије и хемотерапије, 
пацијенти за узнапредовалим, метастатским карциномом 
колоректума немају добру прогнозу. С обзиром на то да је ЕГФР и у 
карциному колоректума прекомерно експримиран, циљана блокада 
његове сигнализације моноклонским антителом цетуксимаб 
(Cetuximab, Еrbitux; Merck KGaA) донела је значајан клинички 
допринос и продужено преживљавање ових пацијената  (Ciardiello & 
Tortora,  2008). Истраживања су показала да уколико у узорку 
тумора постоје мутације у нисходном сигналном молекулу КРАС, 
блокада ЕГФР не утиче на смањење пролиферације канцерских 
ћелија, па ова терапија није ефикасна (Amado et al, 2008). Пре 
примене цетуксимаба је неопходно урадити анализу присуства 
КРАС мутација у узорку тумора, јер код пацијената код којих се оне 
детектују, ова терапија не само да не доноси корист, већ 
преживљавање може бити и краће у односу на стандардну 
хемотерапију (Bokemeyer et al, 2012). Анализа КРАС мутација се 
обавља на Институту за онкологију и радиологију Србије од 2008. 
године када је цетуксимаб одобрен за употребу у нашој земљи 
(Jakovljevic et al, 2012; Brotto, Malisic, Cavic, Krivokuca & Jankovic, 
2013). Лабораторија за молекуларну генетику је сертификована и за 
ову анализу. Од 2008. до јануара 2015. године на Институту је 
успешно анализирано 1789 узорака карцинома колоректума, од чега 
је мушкараца било 64%, а жена 36%, са укупном  медијаном 
оболевања од 63 године. Пронађена су 743 мутирана узорка (41,5%), 
што се уклапа у опсег литературно пријављених података за белу 
расу (30-45%) (Lievre et al, 2006). Од укупног броја мутираних, 62% 
су били мушкарци, што се такође уклапа у литературне податке. 
Узорци пацијената са узнапредовалим карциномом колоректума из 
Пиротског округа се на КРАС анализу шаљу из Клинике за 
онкологију Клиничког центра у Нишу. До сада је анализирано 100 
узорака са ове клинике, од чега је мушкараца било 65%, а жена 35%, 
са укупном  медијаном оболевања од 62 године. Пронађена су 43 
мутирана узорка (43%), од чега је 51% било код мушкараца, што 
указује на нешто нижу учесталост КРАС мутација код мушкараца у 
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овом региону. Овај резултат се мора узети са резервом, јер се често 
проценат мутираних узорака мења и због разлике у одабиру 
пацијената који се шаљу на анализу.  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Персонализована терапија малигних обољења је веома активна 

садашњост и још узбудљивија будућност. Донела је многе 
предности у лечењу онколошких пацијената, како у свету тако и у 
Србији. Очекује се да се у наредним годинама одобри још 
молекуларно циљаних лекова у нашој земљи који су 
револуционарно изменили преживљавање пацијаната и побољшали 
њихов квалитет живота. Научна и здравствена јавност у Србији 
улаже огромне напоре како би се развој и тестирање ових лекова 
правилно одвијали и лекови стигли до правилно одабраних 
пацијената у правом тренутку. 
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ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ ПИРОТСКОГ 
КРАЈА И СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ1 

 
TRADITIONAL CHILDREN GAMES IN PIROT  

AND THE SURROUNDING AREAS 
 

 
 
Сажетак: У раду се говори о теренском истраживању 
традиционалних дечјих игара пиротског краја и суседних области. 
Казивачи, који су у детињству били гладна или полугладна, и често 
прекобројна деца печалбара, најчешће су били пастири. Они се радо 
сећају својих игара и дружења. Игра их је емотивно повезивала и 
обнављала им животну радост. Уз њу су лакше подносили глад, 
кише, олује, ледени ветар, танку одећу, подерану обућу и сваку 
другу муку, и учили школу преживљавања. Они који су заједно 
делили муку и игре, доживотно су остајали једно другом врло 
блиске особе, готово најближи род. У раду сам више пажње 
посветио играма раног детињства и односу детета према природи, 
живим бићима и особама у најближем окружењу. Много више 
пажње посветио сам ретким, као и оним неуочљивим, невидљивим, 
и сразмерно мање познатим играма, настојећи да тако учиним 
видљивијом потребу детета за игром у свакој фази његовог развоја 
и да понудим истраживачима нешто другачији приступ овој теми. 
Полазећи од тога, предност сам давао примерима које наводе 
казивачи, а своје коментаре сводио сам на нужну меру. Из истог 
разлога готово сасвим изостављам примере, расправе и дефиниције 
научника који се баве овом темом. Надам се да ће у наведеним 

                                                             
 dragoljub.zlatkovic010@gmail.com 
1 Рад се заснива искључиво на примерима које сам бележио на подручју 

Пиротског и делом Зајечарског округа у периоду 1965-2015. године. 
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примерима, и у овом раду као целини, наћи драгоцене податке не 
само психолози, педагози и антрополози, већ и социолози, 
историчари културе, лингвисти. 
 
Abstract: The study presents the field research of traditional children 
games and plays in Pirot and surrounding areas. The narrators, who in 
their childhood were hungry or almost hungry and usually one of many 
children of the beekeepers, were in most cases shepherds. They gladly 
talk about their games and plays. Games used to connect them 
emotionally and restore their life joys. They helped them withstand 
hunger, rain, storms, harsh winds, light clothes, worn-out shoes and any 
other trouble or difficulty and were the way to survive. Those who shared 
the hardships of life as well as the games stayed very close friends for life 
and were almost like the closest relatives. In my study, I paid more 
attention to the plays and games of early childhood and relation of 
children to the nature, living creatures and persons in their closest 
surroundings. By selecting the stories, I did my best to present the 
relation of the narrator to games in general as well as to each of the 
specific games. I paid much more attention to those rare, invisible, 
unnoticeable and less known games, trying to emphasize the need of a 
child to play in each phase of its childhood and to offer researchers a 
different approach to this topic. Starting from this idea, I favored those 
examples told by narrators and I tried to give my comments only in case 
it was necessary. From the same reason, I almost leave out the examples, 
discussions and definitions by scientists who deal with this topic. I hope 
that the aforementioned examples, as well as the study in its entirety, will 
offer valuable data not only to psychologists, pedagogues and 
anthropologists but also to cultural historians, sociologists and linguists. 
 
Кључне речи: детињство, дечји фолклор, игра, традиција, Пирот 
Кey words: childhood, children folklore, games, tradition, Pirot 
 
 
ДЕЧЈА ИГРА У ПОСЛОВИЦАМА РАЗНИХ НАРОДА,  
У АФОРИЗМИМА ВЕЛИКИХ МИСЛИЛАЦА И У 
ДЕФИНИЦИЈАМА КУЛТУРОЛОГА 

 
 Дете се родило, иде у сусрет свету (Свако пиле хоће да 

разбије своју љуску. Италијанска), испробава своју моћ (Нико не зна 
докле допиру његове силе све док их није испробао. Гете) и одмах 
почиње да стиче искуство о свету и себи (Падањем и устајањем 
деца се науче ходати. Холандска). Родитељи, а и други одрасли, 
радо се упуштају у игру са њим, подетиње (Ко има дете, сам се 
претвара у дете. Амбхарска). Игра га одушевљава, не уме да је 
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прекине (Није тешко играти се, али је тешко зауставити се у игри. 
Пољска) и убрзо му постаје важнија од свега (Срце мајке - у деци; 
срце деце - у игри. Казашка). У њој стиче своје прве победе (Лопта 
сама долази ономе ко добро игра. Француска), али и своје поразе, 
због којих је, ма колико му били непријатни, не напушта (Ко 
напушта игру, губи је. Француска), или ако је напусти, после краћег 
дурења, поново јој се враћа. Порази, а и победе, уче га како да се 
труди да буде срчаније, опрезније, вештије и како да усклађује своју 
игру са осталим играчима (Играти добро не значи ништа када се 
губи. Енглеска). Она га уводи у друштво на лак и прави начин (Игра 
је квака живота. Непознати аутор) дајући добру основу његовом 
карактеру (У игри и на путу упознаш човека. Руска. Ако желиш 
упознати човека, посматрај његово понашање; ако желиш 
упознати дете, посматрај његове игре. Монголска). Родитељи који 
забрањују детету да се игра са простацима (Игра руку, игра 
простака. Француска) постижу супротан резултат (Лош је знак кад 
су деца мирна. Италијанска).  (Brodnjak, 1977; Maloux, 1970; Radić, 
1989) 

 Искази учесника традиционалних дечјих игара о играма, које 
сам годинама бележио, сасвим су у складу са сваком од наведених 
пословица и са сваким афоризмом до кога сам дошао, а нису у 
противуречности ни са расправама културолога о њиховој природи 
и о њиховом, иначе прилично тешком, дефинисању: Игра је људска 
и хумана зато што проширује скалу људских слобода (када је 
присилна, она престаје да буде игра ). (Илић, 1974, стр.127) 

 
 

ИГРА И РАЗВОЈ 
 
 Младунци дивљих и питомих животиња радо се играју 

унутар своје врсте. Јагње или јаре, теле или прасе, маче или кученце 
посебно уживају у игри са дететом; оно их привлачи више него 
одрасле особе, а и оне њега. Такође, свако дете више привлаче деца 
него одрасли. Нека чудесна природна потреба у служби развоја 
покреће младунце да иду једно ка другом и уводи их у међусобну 
игру, а биолошки потенцијал младунаца развија се преко игре 
упоредо са њиховим духовним потенцијалом.  

 Дете почиње игру покретањем прстију и додиривањем делова 
свога тела. Касније се игра још и звечком, ако је има, па крпицама и 
крпама око себе, а када почне да пузи, настоји да додиривањем и 
превртањем почне игру са свим предметима до којих допузи. Када 
стане на ноге, не пипа више свој нос, уши, ноге, другу руку, већ се 
увелико игра са својом браћом и сестрама и са ширим кругом деце 
из родбине и комшилука. Дете-играчка престаје да је играчка, 
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почиње да говори и да се игра са укућанима и предметима у кући, 
памти, опипава, одмерава, завлачи прсте, сакрива се и све чешће 
љути своје заштитнике. Жељно игре, тражи непознате предмете и 
другу децу са којима ће настављати игру, и почиње да се дружи са 
мачком, псом, јагањцима, живином. Само или са децом, игра се 
свим што му дође до руке: прашином и струготином, иверјем, 
комадићима дрвета, каменчићима, крхотинама грнчарије, 
шишарицама, цвећем и биљкама уопште, биљним плодовима, 
окласцима кукуруза, земљом и блатом, песком, водом, чак ватром. 
Ако од окласака направи бунар, то је једно од његових првих 
великих стваралачких чуда, које ће брзо да заборави правећи нова 
чуда од зрневља, махуна, главица сунцокрета, лејке, тикве. Развој 
иде врло брзо: диви се разиграном телету, игри облака, шарама које 
мраз прави на прозорима, шара прстом по замагљеним прозорима, 
отвара пупољке цветова, јаше дедин штап или стабљику сунцокрета, 
гура точак који му је деда направио од савијеног прута или зарђали 
обруч од расушеног бурета које је нашло у шупи, и трчи за њим 
босо по прашини или по ливади, уз велику цику. Истовремено 
подражава родитеље, укућане, ближе и даље рођаке, комшије, 
наставнике, остале. У току игре дете је, у машти, на летећем ћилиму 
изнад света и истовремено је усред света: бити као тата, као мама, 
као брат, као учитељ, као Марко Краљевић из дединих прича. Игра 
се у соби, шупи, плевњи, дворишту, на улици, по ливадама, на 
снегу, на путу, на низбрдици, и уз вирове, потоке, реку. Свака 
прилика за игру је нови изазов за интелигенцију и нарастајућу снагу 
детета. Игра тражи брзо и јасно споразумевање, па му је она 
истовремено и ефикасна говорна вежба. Дете почиње да се игра са 
забрањеним и опасним, плаши жабе на реци, тражи птичја гнезда по 
дрвећу, кришом улази у туђе воћњаке, винограде и баште, упушта се 
у туче и жестоко тражи своје место међу вршњацима. Тако 
постепено постаје мушко или женско, бирајући друштво и игре 
свога пола. Са шест или седам година, када постане способно за 
лакше домаће послове, све ређе добија прилику за игру. У току 
одрастања радо се враћа игри када је пастир, или када киша и снег 
прекину радове у пољу, или о празницима и свечаностима. После 
заснивања породице, ако је пастир, наставља пастирске игре, а као 
родитељ и укућанин по дужности се игра са децом коју штити и 
негује. Ретко се дешава да се игра одрасла особа док дуго чека у 
воденици, на путу или на пијаци, уколико се том приликом не 
забавља причањем, свирањем, певањем, резбарењем или 
пијуцкањем. О празницима домаћин и домаћица изводе низ 
обредних радњи од којих неке сасвим личе на игру и које они 
доживљавају као игру. Таквих радњи је највише код божићних 
обичаја, поготово на Бадњи дан, али и на Ђурђевдан. На свадбама и 
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у другим свечаним приликама, одрасли играју, певају и криче уз 
музику, и усред опште радости, полутрезни или пијани, претерују у 
шалама, па подсећају на разуздану и разиграну децу, коју игра 
ослобађа крутости и горчине. Многи имућнији сељаци и богатији 
варошани, али и модерни родитељи, обично оштро намећу својој 
деци, без обзира на њихову природу, успешне обрасце понашања, па 
их тако ометају у игри, развоју и социјализацији, и постижу 
нежељени резултат.  

 
 

ЗНАЧАЈ ИГРЕ 
 
 Без игре нема нормалног телесног и духовног развоја. Висока 

мотивација и максимум слободе су њене основне одлике. Потреба за 
игром највећа је у раном детињству, када је готово једнако важна 
као и храна, али је важна и у току читавог периода одрастања, и у 
неком виду готово до старости. Игра једнако усрећује и сиромашне 
и богате. Најсиромашнија деца, којима је игра најчешће једина 
доступна срећа, играју се на најприроднији начин и најуспешнија су 
у њој; она уместо туге, кукања и плакања сакупљају у игри зрнца 
среће, и обезбеђују себи, упркос свему, срећно детињство, које је 
изузетно важно за уметност преживљавања. Свако младо биће 
повезује се кроз игру са светом и почиње у њему да осећа себе и 
своје димензије, тежину, чула, делове тела и тело у целини, духовне 
одлике и духовну целовитост, и своју брзину реаговања, а преко 
опасних игара (љуљања, јахања, клизања, туче) упознаје страх и 
сопствене границе. Играјући се, оно усваја правила и законе 
окружење баш онако како их усваја и свако друго живо биће, пре 
свега емоцијама. Из игре у игру оно се навикава на простор и себе у 
њему, на сопствену тежину, дебљину, висину, виткост, 
издржљивост. Постепено уочава своју различитост у односу на оне 
са којима се игра, и добија све јаснију слику о својој снази, 
упорности, храбрости, издржљивости, спретности, досетљивости, 
промишљености. При том уочава како на игру, и на другарство без 
кога она не може, утичу поштовање правила и договора, поштење и 
непоштење, правичност и неправичност, праштање и непраштање, 
радост и кукњава, заштитнички однос према слабијима, пркос, 
тврдоглавост, срдитост, уображеност, сујета, па настоји да се 
прилагођава игри и групи дајући тако свој допринос не само игри и 
другарству већ и свом угледу међу децом. Дете се кроз игру отвара 
према свету: упознаје околину, предмете, биљке и животиње, 
метеоролошко и астрономско време, природне законе, и све то 
уграђује у своју моторику, навике, вештине, животне потребе, па 
тако ствара добру основу за свој опстанак. Упознаје стварни камен, 
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стварно дрво, стварног човека, стварну ситуацију, а ослобађа се 
напетости, страха, горчине, несигурности, малодушности. У току 
игре нагонско и социјално се приближавају равнотежи, и 
захваљујући њој почиње срдачан другарски однос међу децом. Онај 
ко се размеће и намеће, ко задиркује, пркоси, омета игру, не 
прихвата пораз у игри или се срди, ма какав социјални положај имао 
и ма колико јак био, излази из игре. Пошто не може сам да се игра, а 
жељан је игре, убрзо се поправља, прилагођава и враћа друговима и 
топлини коју му пружа другарство у игри. У току сваке игре долази 
до кошкања, трвења, трења; па свако помало одступа од својих 
жеља и прилагођава се већини. Она има чудесно дејство: 
истовремено је размена срдачности, памети, знања, вештина, али је 
и вежба за развој духа и тела. Дете у игри уочава своје предности и 
ограничења и спонтано стиче истрајност,  смелост, самопоуздање, 
предузимљивост, такмичарски дух, телесну и духовну виталност, 
трпељивост, поштовање различитости, личну сигурност и социјалну 
културу уопште. Игра је лепак за дружење и врло јако утиче на 
развој социјалне културе. Одрасли посматрају игру деце са стране и 
процењују њихове будуће карактере и судбине: ко ће међу њима 
бити успешан а ко неуспешан, ко надређен а ко подређен, ко ће 
чинити добро, а ко ће можда радо чинити зло, па их опомињу, 
усмеравају и после игре им дају покоји савет.  

 Сазревајући, деца бирају све теже игре како би што боље 
показала своју довитљивост, знање и вештину, што игру 
приближава спорту, уметности, али и раду. Игра проналази у 
изузетно надареном детету пут ка спорту или уметности, а у сваком 
детету пут ка његовом будућем занимању. У току игре руке детета 
се навикавају на камен, дрво, земљу, воду, блато, снег, на 
разноврсне реквизите и радње, а родитељи преко ње, постепено и уз 
његово уживање, навикавају дете на користан рад. Игра, на најбољи 
начин и на време, упознаје дете са његовим способностима, 
алаткама и материјалима, и тако у њему припрема човека способног 
да искуство стечено у игри користи у раду.  

 
 

УЧЕСНИЦИ О ПРИРОДИ ИГРЕ 
 
 Игра је велика радост и велика потреба деце (Имало2 је у село 

више деца. Саберемо се за игру насред-село код Леку Игића. Играли 
смо се највише до полазак у основну школу, после ретко. Стигнеш 
ли за работу, нема више играње, него само кад су празници или 

                                                             
2 Сви дијалекатски текстови су акцентовани. Акценат је експираторни и 

означено је само његово место. 
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свадбе. Зоран Мадић, 1963, Јел.3 Дете кад сам била, срце ми тражи 
игру. Дој. Били смо четирес деца на појате у Сирманицу када сам 
била дете, и сва се играмо. Цело село како да је било горе. Гос. 
Играње само, друго задовољство неје имало. Верица Стефановић, 
1931, Пс) и прилика за њихово надметање (Све сам могла и увек сам 
била прва у све. Сас мушки се утркујем и ја прва. На маму личим. 
Душица Стевановић, 1943, Пир. Несьм4 се подавала ни у игру, ни у 
оро, ни у работу: да си у мушкарци мушко, ако си женско, и да си 
женско у - женско. Верица Станковић, 1941, Соп), па је грех 
ометати их у игри (Кад се деца заиграју, никој да њим се не меша у 
игру, гре је. Томислав Костадиновић, 1938, Пир). До десетак година 
деца оба пола се играју заједно, а касније обично се играју одвојено 
(С мушкарци несмо играле никакву игру да ни преваре. Кутамо се 
девојчице посебно, мушки посебно. Грана Стевановић, 1946, Гос. С 
мушка деца се несмо играле до петнајес године, а после петнајес 
године почнемо да се играмо заједно жандар-лопов или жмурку, и 
кријемо се по гробље. Вера Илић, 1936, Пир). Велики број деце, 
осим када су сасвим мала, нема прилику за игру, чак ни за учење: 
чувају стоку, носе ручак на њиву, а девојчице припремају ручак, 
преду, плету или везу (Док стигнеш да можеш, одма работа: да 
носиш ручьк на њиву, да идеш са-стоку, да идеш на њиву на работу. 
Нема млого време за игру. Милија Тодоров, 1951, Д-ГД. Несмо 
имали време за игру. ДД. Ти си с јагништа, с коњи, с овце, говеда, на 
њиве. Неје имало време дете да излезне да се игра. Трчимо да се 
згревамо када смо са-стоку, а ладно време. Тица Тодоровић, 1933, 
ЦД. Несмо имали време да се играмо, ако смо деца малечка. Верица 
Стефановић, 1931, Пс. Женска деца са-стоку, плетење и везење уз 
овце, нема игра за њи. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ). А ако се ипак 
упусте у игру и забораве на задужења, онда добију батине (Само се 
ти играј, али че дојде довечер башта ти па че ти покаже! Персида 
Васић, 1924, Пир). Најбоље се играју пастири, и то када је мален 
ризик да стока направи штету (Гора, има курјаци, па се не збирамо 
по млого деца када смо са-стоку, него по једно-две се играмо. А и 
када су повише овце, нече заједно да седу, да пасу. Пловда 
Петровић, 1936, Дој. Играли смо се млого игре, и различите игре. 
Највише када искарамо стоку да пасемо у приватне шуме, сва 
говеда заједно, у Задеље, Ћитку, Тутерин дол, Дашков дол, 
Цигансће парасине, Крљевац, Посрана плоча, Руговац, Шумје, 
Лешје. Тражимо куде има ливадица да се мож играмо, а морузете 
да су далеко. Божидар Стефановић, 1937, Брц). Строги родитељи не 
дају деци прилику за игру (Мама везе или плете и пева нам, мени и 

                                                             
3 Иза сваког примера наведена је ознака насеља из кога је казивач. 
4 Полуглас је означен са ь. 
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сестри. Лепо је певала. И прича нам. За лутке ништа. Готвење 
дечје не. Само седимо, градска деца из средњи сталеж. Персида 
Васић, 1924, Пир). Каткада се учини детету да ће бекство од куће 
бити пријатна игра (Кад сам бил дете, па ме оставе при моју бабу-
Рајну Димитрину да ме чува. А она стара, једва оди. Ја побегнем, па 
отидем до крс на Манојлицу, па се укачим на крсат како на коња, 
седнем. И тека сам седел како на коња неколко саата док ме несу 
нашли. Мило ми било тека да седим. И пројде бабичка из Грчеви, 
види ме, и каже на бабу да дојде да ме одведе. А баба-Рајна 
премрела од стра. Александар Вељић, 1939, Чин). У току игре деца 
се задиркују (Срдља - прдља. Снежана Јовановић, 1948, Цер), а 
понеко хоће и да подвали (Ја се несьм давала, правду сам волела и 
држала. Ако сам женска страна, ми смо се равњали. Имала сам 
сестру од тетку и брата од тетку. И подиру ме, кажу: -Стани да 
се поздравимо! И ја станем. А њему круше турили у торбу с књиђе, 
и запрљају се књиђе. Па прво све изби, па и мене, а ја това несьм 
направила. Рајна Станковић, 1938, ТД). Када дође до повреде у игри, 
игра се одмах прекида и сви помажу повређеном (Једнога погоди 
шиљак од клису у чело и сви притрчамо, или некој падне од лабаво 
врзану љуљашку. Емилија Станковић, 1935, Пир). У опасним играма 
понеко и страда (Давид и Денко, брајћа, возили се, деца, низ дупе низ 
Мазну лиску. Вода ишла, а испод Скок. И тај Давид оратил на 
брата Денка: -Бате, немој да идеш близа до скокат, че се оланѕиш, 
че паднеш! А овија: -Да ми изедеш какво се не једе! Нагалатил га. И 
Денко се отклизне и падне, и на место остане мртав. И Давид, не 
да побегне дома, него према Сьнков камик. И заока одозгоре: -Тате, 
бата се оланѕи! Гојко Јовановић, 1956, Зс). Највећи број деце, 
поготово женска, своје укључивање у рад одраслих доживљава као 
игру (Дете се сува да работи све што работе стари. Оче и да месе, 
и да готве, све да работе женска деца. Ђурга Пејчић, 1925, Б-Са). 
Они који су се у детињству добро дружили и често играли поштују 
се касније као најближи род. Сујета, иначе ретка појава у 
традиционалној култури, почиње да квари игру на почетку 
пубертета, када понеки родитељи свим средствима гурају своју 
испред остале деце (Постанемо као браћа и сестре ми који смо се у 
детињство заједно играли и другували. Ја сам бил сирома кад сам 
имал једанаест године. Другови с који сам се играл, а били су 
имућни, почеше да се одвајају од нас сиромашни. И један од њи ми 
рече: -Шта ћеш ти са нама да се дружиш кад немаш ни леба да 
једеш! И престадоше с нас да се друже. Миодраг Петковић, 1947, 
Пир. Сујета почне од шести разред основну школу. Симеон 
Милошевић, 1943, Б-МБњ). Ретка су деца која се не играју (Унучето 
срце не тегљи да се игра. Седне и гледа како се играју друга деца и 
толко му је доста од игру. Јал. ВЈ. Дошло крај свет: жене воде 
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пцета по Кеј, а децата њим, које иму деца, седу уз компјутер по цел 
дьн. Жлта у лице, наочаре носе, не једе њим се, не познаву си ни 
најближњу роду. Пн). 

 
 

ТЕРЕНСКИ ЗАПИСИ О ИГРАЊУ И РАЗНИМ ИГРАМА  
 
Дете си игру тражи. Пиротска (Златковић, 1988) 

 
Кад сам бил дете, играли смо се цапкаш-педаш, куткутанђеле-

жмурка, труло магаре, зу, та, клис, гоњеш-јурење, чулка, лопта 
крпењача, цацорће-кенци, на жичку, прерипување, возење коралију 
од тикву, возење обруч (од буре), бацање камик од рамо, бацање 
мотку удаљ, рипање удаљ, рипање увис, свињћу. А зими: правење 
снешка, грудвање; возење на боб, на скије, на шљичуге, на шашће, 
на џак са-сламу, на дупе, лесичје коло. Синиша Марковић, 1952, 
ВЛк. Игре у Топли Дол су биле жмуриш, свинћа, мачка, врндало, 
чигра, педање с тојађе, прерипушка. И жмурку смо се играли. 
Рипамо по плевње, штале, кутамо се у јасли, тамо се тражимо. То је 
била наша прва игра. А после клиса и мачка. По маале се играмо. 
Обашка се играју девојчице. Радивоје Мадић, 1933, ТД. Игре и 
забаве овчарсће кад чувају стоку су биле: педање тојагу, претрѕање5 
на тојагу, бијење чуљу, рипање с тојагу, рипање без тојагу удаљ и из 
место, рипање из залет, рипање увис, прерипување (једьн чучи, а 
остали га прерипују), бијење зр; бијење каиш; пресавијање руку до 
лакат, борење, љуљање на љуљћу од ланци или на кључ, скијање на 
скије, санкање на санке, одење на штуле, прајење олалије, 
крећетала, ђаволчичи, ложице, чуркала, качамилће, кудеље, ројалће, 
чавчази, вретена, сукала, јеленчета, вериђе, котловарће, прачће, 
трубу од леску, пиштаљћу од врбу, правење свирале (дудук, 
цовару), примће за тичичи; сукање конопци од липу, чучумига, 
свињћа; дама у три, у шес, у девет или дванајес; свирење у дудук и у 
цовару, а понекој је знал да свири и у гајде. Овам су боравили млого 
ајдуци с векове и од њи су остале вештине за игру, за препади. 
Козари, овчари, говедари, кад падне мрак, па по вечеру, причамо 
приче од цареве, попове, Цигани, слуге, газде, и од све врсте 
животиње. Играмо се разне загонетке: погађање ствари, људи, 
животиње на првњо слово, као данашњи квиз. Миодраг Дадић, 1937, 
ТД. Играли смо запљувување, павит, клецкање у коцку, клецкање, 
титрање, тепање ладежи, клису, свинћу, на магаре. Слађана 
Станојевић, 1957, Пок. Играли смо у Бериловци: џилит, ѕипкање, 
свинћа, чула, жмурка, гоњеш, шуга, клис, труло магаре, жандар-

                                                             
5 Звучна предњојезична африката означена је латиничним словом S. 
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лопов, нека бије, кьшьци, кликери, подела земље, надврљување, 
надрипување (из место или из залет), гаџање перашће, чушкапа, на 
љуљашку, врљање камик оди рамо, драње, правење рупе, зу, небо. 
Поједине игре су биле само мушке или женске, а неке смо играли 
заједно. Женске игре иду уз песму и ритмичко понављање 
одређених покрета или корака, а мушке су више ратоборне, понекад 
и грубе. Постари су тражили да се игра ѕипкање, џилит, свинћа, 
чула, чуш-капа. Нешто смо измишљали и додавали сами. До школу 
смо се играли, још малечка деца, жмурку, гоњеш, шугу, жандар-
лопов, кликери и љуљање. Кад смо пошли у школу, играли смо 
партизанско коло, певање, гоњеш, шугу, кликери. Учитељ је бранил 
да играмо кликери. Женска се играју с нас до једанајес године, а 
после не. Божидар Стефановић, 1937, Брц. Игре у Сопот у моје 
време: топ у стену, свинћа, клис на мачку, клис на рупу, магаре, 
чуља, педање, џилкање, бебљак, пулове, кашьк. Вукашин Пејчић, 
1922, Соп. Кашьци су само женска игра. Женске и мушке игре су 
кутање, клис и мачка, одузимање земље, камикат уз површину воде, 
смькни бабе павит да рипамо, а мушке су чула, свинћа, педање, 
џилитање. Томислав Стојановић, 1940, Соп. Играли смо се жмурку, 
клису, свинћу, педање, стурали смо јаја од птице из гнезда, ватање 
свиткавци у шибицу, возили смо санће на нагрејану траву куде је 
стрмо, у Кош надоле. Јели смо јаја само од сојке и ћоса. Овчари, да 
се загрејемо, играмо клису, свинћу. Јели смо добар жир од буку. Кад 
краднемо воће, понесемо џакови од брашно. Куде су појате, имало је 
млого убаве трешње, дудови, крушке, вишње, ореси. Србислав 
Петровић, 1955, Ру. Сва деца у нашу малу, нисмо се одвајали мушка 
и женска. Заједно смо играли клису, свинћу. Милица Манчић, 1934, 
Рг. Играли смо се небо, између две ватре, иде маца поред тебе, 
жмурке, кликери, магаре, играмо женски и мушки. Један се савије, 
па га прескочиш, па се ти савијеш, па тебе прескачу. Каја Панчић 
Миленковић, 1958, Рг. Играли смо се на пут и на ливаде кад се 
окосе, и на чешму, там куде је Стубал и улазак у село. И там 
посматрамо животињице у воду. Седнем на једну тојагу и спуштам 
се низ ливадуту. Штом се окоси, почнемо да идемо боси да не 
цепимо опьнцити, деца. Играмо се: вачамо преперуђе, играмо лопту, 
чулу, геџу (гаџамо кочичку од праскову), свинћа, жмурка. Постари 
момци и девојће иду на седенћу, а ни на спање. За мушкарци и 
девојчице заједничке игре су биле ђиру-гусу, глуви телефон, возење 
на тојађе, жмурка. У Пирот смо се највише играли жмурку, жандар-
лопов, глуви телефон, возење на шљичуђе, снешко белић. (Јордан 
Андоновић, 1949, Пл, Пир). Била сам болна и баба ми купи лутку од 
картон. И играм се у песак, и там заборавим лутку. Преко-ноч падне 
ћиша, свије се картон и поквари се лутка. Само това памтим да су 
ми купили у детинство на какво сам се зарадувала. Баба је кој знаје 
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колко оскудила да ми донесе туја картонску лутку. На Велигден у 
целу маалу загодим кашьци и после идем по кашьцити од кућу на 
кућу. (Гордана Манић, 1948, Сук). Мушка и женска деца играмо се 
заједно, док не завршимо четри разреда основну школу, клису, 
жмурку, чуљу, јеребичас, зу, провирање, вагончичи, дамбу, дувало, 
а свинћу несмо играли. И љуљање играмо заједно, али када смо 
поголеми. Девојчице играју правење лутће, готвење, титрање, 
прерипување конопац, бацање по два каменчића увис с једну руку, 
или по три с обе руке. Мушки се играју надрипување из место и из 
залет, шикање, џипкање, гаџање с лопту од длаку. Работа голема, 
несмо имали млого време за играње. (Часлав Ристић, 1945, Рас). У 
Бериловско ливађе се играмо. Понекој ишчепи прс, а ја му га вржем 
и наместим. Другари ми накрадну грозје и награде ме. Код Божу 
лепа крушка. Играмо се као бајаги жандар-лопов за жене које су там 
наседале по авлије, а ми беремо од ту крушку, турамо у пазуке и 
побегнемо. Малине има код чика-Бошка. У баба-Дарин малињак се 
испосакривамо и назобемо. Милка Станичка имаше убаву крушку, 
па и од њу беремо. Како бьш че се играју деца зависи од двориште. 
Ми шесторо галамимо, досадимо мајци, не може да нас трпи, па 
каже: -Направили сте воловодицу у авлију! Отидемо у Тодорћине 
или код Љиље Челебонове. С Челебонови врата у врата. Баба-Бека, 
Љиљина баба и Љиљина мајка Гина су нам излазиле у сусрет. 
Играмо се код њи, голем сајван, згодно за игру, а и да се не скитају 
деца. Мушки играју кликере, свинћу, клису, чулу, крпењачу, све у 
том дворишту, кад је лепо време. Клису смо играли и мушко и 
женско, а свинћу само мушки. Бериловсће ливаде, големо 
пространство, играмо дувало или крпењачу. Другарство големо. 
Има долапи, има и купус. Силазим у Џенар у бунар. Узимам из 
градинете лис од купус да пијем воду из Џенар, бунар десет метара 
длбок. Тамо огроман дуд, крсат је там и колиба исплетена од 
лозиње. У Бериловсће ливаде војска је вежбала. Чегртаљке им као 
митраљези да пуцају кр-кр-кр. Сељаци истерују ђубре, сваки куп 
ђубре бункер. Играмо се војску. Нашарани ћишири, ко бомбе. 
Играмо се борење, клецкање, гоњеш, возимо обруч. Јовица 
Петровић, 1936, Пир. Ја сам из Нишку улицу. Само смо се по улицу 
клис играли, несмо имали место за играње. (Александар Живковић, 
1937, Пир). Увечер се скупимо девојчице и играмо се иде мајка с 
кола двора, иде маца поред тебе и друго. Горња мала је до Персиду, 
а навам је Долња мала. Поделимо се и играмо се. И посвађамо се: 
ако смо бољи, они ни подирају. Грубе игре само мушки се играју. 
На Нишаву с Тијабарци се карамо. Предвече је више сунце на нашу 
страну, па дојду да се играју, купу и сунчају на нашу страну. Терамо 
их: -Идете си на ваше! И они прејду на њину страну. Санкање и 
прзаљће су биле на ову страну од Кеј, на нашу страну. Оклизнем се 
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на Кеј и одлетим право у Нишаву, а април месец, ладна Нишава. На 
Бранка Мечку башта ме спаси. После сам све била болешљава од 
това давење. Марија Петковић, 1938, Пир. Улица Војводе Степе, 
натам све њиве, баште. Играле смо се жмурке по ливаде. Ми 
сиромашна деца, па нам мајће изнесу кришће намазане с маз и алеву 
паприку, а играмо се сас другарице из богате куће које једу кришће 
намазане с мед и путер, па ни оне даду да поједемо њинете кришће, 
а ни њим дадемо да поједу нашете. Љиљана Мијалковић, 1938, Пир. 
Словеначка улица, Горња и Долња мала, пуно деца. Играли смо 
клису, трулу кобилу, пливали смо. Све игре на Кeј најчесто. Мушки 
и женски све игре играмо. Олгица Петковић, 1938, Пир. У град на 
улицу клису смо играли. Група, идемо на Сарлах, врљамо камење 
одозгоре. По две недеље вашар, па гледамо какво има, али немамо 
паре. Када замине вашар, остане амбалажа, па се играмо с њу. На 
Нишаву гњуримо, пливамо, купемо се, бацамо камење у воду. 
Бацамо каменчићи пљоснати над саму воду, да ударају у водуту, да 
одрипују и пак да ударају, па кој може највише да му камен отскочи 
од водуту. Миодраг Петковић, 1947, Пир. Цел дьн сам се играл код 
Крс. До пешес-године у кошуљу смо лети. Били смо петнајес деца у 
нашу породичну задругу. Бил сам сас јаганци пре подне, или с овце, 
а поподне с говеда. До нашу кућу ливаде. Лопту смо правили: од 
чарапу, напуни се с крпе и длаку, крпењача. Војска у бараку, дуго. 
Све избушене стене поред нас, тунели. Ми деца идемо у тунели, а 
војници нас јуре. Са стране тунели затворени и бусирано. Највише 
смо се играли свинћу, клису и шикање између Љуберађу и 
Горчинци. Радисав Величковић, 1942, Б-Го. Највише смо се играли 
клис, даму и лопту крпењачу. Деца несу знала лутке, нити су имала 
материјал, нити су мајке умеле да им направе. Пустош, сиротиња, а 
имали смо доста добру стоку. Милисав Здравковић, 1923, Б-ЦЈ. 
Највише смо се играли клис, бабу, свинћу, чулку. Мирољуб 
Стојичић, 1934, Б-ЦЈ. Играмо свињћу, џипкање, зу, небо, дамба, 
бабице (кашьци), тупице, жмурка, џилит или клис. 2003, Митровић, 
1937, П-Дл. Има игре кучићи, мета, клиса, свинка, чилкање с тојагу, 
правење сојчило. Гаврило Д. Андрејић, 1930, П-Лш.  

 
 

РЕДОСЛЕД ДЕЧЈИХ ИГАРА ОД РАНОГ ДЕТИЊСТВА ДО 
ОДРАСТАЊА 

 
Ђиру-гусу (гусу-гусу, попе). Клацкање на колена. Пију-квац 

(пију квак). Лутка правење. Бебетија се играмо. Играње с иловачу. 
Домаћице се играмо. Готвење и гостување. Кућица од камење 
правење. Погреб. Свадба. Прошевина. Запрашкување. Мочање у 
прашину. Бунар. Бројење. Врљање камење и гранчице у воду. 
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Писање с камик. Вузгање низ траву. Деца и одрасли. Ватање свитће. 
Окање углас (одјек). Качење у дрвја. Гњездало. Вадење свила из 
тича јајца. Цртање на песак. Расовача с тиквино семе (клопка). 
Ватање тичи. Пувало (дувало, мејур). Тиква. Тиква возење (количка 
оди тикву). Тиква-дуња. Тиква - лејка. Тиквиче. Чичьк. Цацорће. 
Змај. Шушумига (слепа баба, слепи јарац, слепи јарци). Трчање. 
Трчање на претичање (трчање на претич, утркување). Колање. 
Марширање. Водење празни оглавници. Возење на тојађе. Глума. 
Возење обруч (возење коло од шину, возење обруч од буре, возење 
коло, возење точак од бандаш, возење коло од жицу, возење коло од 
дебел прут, точак). Кркач (кркача, крка). Надгачкување. Жмурка 
(жмичка, жмуриш, запљувување, запљувушка, запљувак, пљувач, 
препљушка, кутање, куташка, куташ, кутеш, кутеж, укуташ, куту-
танђеле, кутање мотка). Шушумига (чучумига, чучумигало, 
чучумита, чучумиж, заври-козица, слепи јарци, тражење, ћорава 
баба, слепа баба, жмурка (сас врзани очи), (ћоро-ћоро, шуга). Чавуж, 
чавужје, чавуш). Скривање предмети. Жандар-лопов. Те-та (та). 
Између две ватре. Лопта од длаку. Лопта од зид (врљање лоптице). 
Борење. Рипање преко трупови. Џилкање плочицу преко реку. 
Учитељ. Учитељица. Читање и преслишување. Ђачко ослобођење.  

Игре основаца: Плетење. Натплитање. Везење. Предење. 
Сновање на ћеремиду. Градина садење. Фризура правење. Ткање 
детињско. Чување јаганци преко лето (чување јаганци у виноград). 
Гаџање перашће (перашће, перашка). Шишарће (шашарће). Игра с 
дугмићи (дугмићи, пулове, играње на пуљће). Ћарење. Ћарење кашьци. 
Кашьци по мушћи (цар за ћарење). Ћарење паре. Стакленци. 
Кликери. Ћарење кликери. Кликери на рупу. Кликери-цацорка. 
Цацорће. Титре (титрушће, тите, титрање, тупице, потупњаци, 
куткутанђел, кьшьци, кьшови, кашьци, бабице, бапка, кашьк, коцка, 
кочина, круна, титрење с кашьци, цареви, кеке). На слово, на слово. 
Глуви телефон. Игра с коньц. Играње у школу. Круг вртимо окол 
појас. Клецање небо (школица, шкољка). Небо без ћеремиду (само 
се рипа, рипање небо, скакање небо, рипање у коцке, школица, 
рипање школица). Павит (павит, конопац, конопче, коланче, 
ластреж, ластиш, прескакало, прерипување преко конопац, 
прерипување преко павит). Гоњеш. Провирање. Јелечкине-
барјачкине (јелечине-барјачине), барјачкиње, арјачћи на барјачћи, 
ьрљечина-брљечина). Пролазите, пролазите (пролазете, пролазете). 
Иде мајка с кола двора (иде мајка с колом двора, иде мајка с 
колодвора). Иде маца поред тебе (чувај, мачко, реп). Коларићу 
панићу. Иде баба љута. Ринге, ринге раја. Царе, царе, колико је 
сати? Не љути се, човече. Зу-зу (зьр, зу, зујка, зуцко, бьз). 
Преликување (маскирање). Клецање на једну ногу (клецкање пут). 
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Каиш. Бијење с каиш. Подизање тојаге. Бацање увис. Крпењача. 
Прерипушка (прерипување, прескакање, прескачање, прескачаљћа, 
чучање, прескок, преко леђа). Преџипкување (џипкање). Рипање из 
место (преџипкување уштрапачћи, преџипкување из место, рипање 
уструпачћи, рипање уштрапачћи, скачање из место, скок 
уштрапачћи, скок из место). Рипање из залет (рипање из прескок, 
скок из залет). Рипање с тојађе. Рипање увис. Трчање попреко. Ђиђе 
(дигаље, штакле, штакље, штркље). Трчање сас штуле. Трчање сас 
џак. Качење једьн на другога. Прескакање магаре. Дл го магаре. 
Прескачање с тојагу. Качење уз конопац. Стојање на-руће (свеча). 
Одење на-руће. Колут напред, колут назад. Камчек уз површину 
воду. Авијонче. Прачка. Чигра (врндало, бибе, конус, тровкало). 
Клопка. Канап да преноси звук.  

Игре после почетка пубертета: Пушкало. Олалије правење. 
Крошње плетење. Трнће плетење. Крештало (кречетало, крећетало). 
Кола правење. Расовача с дрвени точкови. Бицикла оди дрво. 
Писови од врбу. Свиркало оди врбу (правење свиркала). 
Пиштугаљћа правење (правење пиштаљћа, правење пиштугаљћа, 
свиркало). Труба правење. Рог за свирку. Дудук правење. Гајде 
правење. Цигуљће правење. Гусле. Надрипување. Прерипување из 
залет. Натврљување с камење. Врљање камик од рамо. Краџа у игру. 
Клиса (клиска, кљиска, клис, џилит). Клис и мачка. Мачке. Мачка. 
Мета. Топ. Свинћа (свинка, свинћа, свиња). Шарена тојага. Чуља 
(чула, чулка, чуља, чуљка). Ѕипање, ѕипкање тојађе, цапкање, 
цапкавица, цапкаш-педаш, џитка, џиткање. Орање с тојагу. Драње 
(драњешка, дрњеш, дрњешка). Џипкање (џипа, копље, бацање 
копље). Отимање земља (освајање територије). Џилит (џилитање, 
џилиткање, џиткање, жилит, вличкање). Паде брус (брус паде 
насред село). Магаре. Труло магаре (магаре, трула кобила, 
јеребичас). Муле. Јашење. Нека бије, нека бије. Обарање рука до 
лак. Вител. Фудбал на мали голови. Фудбал (вузбал, лопта). 
Мачување. Сабља. Лук и стрела. Буздован. Џудо. Хокеј. Бијење. 
Прерипување с мотку преко реку. Утркување с коњи. Фота (на 
белези). Фигура. Преоблачење. Камила. Љуљање. Врзување 
момчетија за церику. Овьс пуцање. Оче-нече (Очу-нечу). Оро. 
Кладење. Опклада (превара). Шибице. Круна или писмо. Дамба. 
Карте. Шах. Слагалица. Бьзикање (бьз). Пушење. Пиши, пиши 
петнајес. Тријес шес, тријес шес. Додолице. Ораси на купу гађамо 
на Божић. Оратњица (олалија). Појање и играње. Свирење. 
Препоување (препојување). Спуштање девојчице низ ограду.  

Деца и вода: Вировчичи пиштење (пиштење вирови). Коралија 
(возење коралије). Чамац. Воденице. Купање. Пливање. Гњурање. 
Јурење под воду. Џилкање плочицу преко реку.  
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Деца и снег: Сликување на снег. Снег једење. Лисиче коло. 
Клизање. Вузаљћа (прзаљћа). Шљичуђе (шличуђе, шличуге, 
сличуђе, сличуге, сличће). Козји кожув за клизање. Спуштање сас 
џак сламу. Санкање. Сане правење (санће правење). Воз. Скије.  

 
 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ ПО УЗРАСТУ, ВРСТАМА И 
МЕСТИМА ИЗВОЂЕЊА 

 
 Прве игре са дететом, које је већ почело да хода, праћене су 

певањем, веселом мимиком и покретима који воде његову пажњу. 
Најпре га цупкају и певају му цупкалице (Клацкају га на колена и 
поју му Тодоре. П-Ве) и, истовремено или нешто касније, играју са 
њим ђиру гусу (Играли смо се ђиру гусу сас шаће сас деца, и на крај 
кажемо лит-лит-лит. Кс. Б-ЦЈ) или га чупкају (Мечка пасе овьс 
тук-там, тук-там. Тм). У другој или трећој години, па и нешто 
касније, варају га и усмеравају на размишљање и повезивање 
(Шалџија старц: леми паницу с воду на таван нади нас, па ни 
одједнуш усипе. Друг-пут мерише си штапат да погоди на које 
место смо га пипнули и бајаги погоди, а оно му унуката кришом 
показује. Рс).  
 
Игре подражавања 
  

Дете најпре почиње да подражава животиње око себе (Ја 
мислим како гусћете пливају у Височицу, че пливам и ја. Улезо у воду 
и поче се давим. Д-Бћ). Постоји и игра пију квац, којом најмлађа 
деца радо подражавају квочку која води пилиће (Дој. Вој. Пир) и 
игра медвед, којом подражавају ход медведа (Играмо и ѕупамо ко 
медвед. Пир). Деца убрзо почну да подражавају укућане и то обично 
траје до школског узраста. Готово да нема женске особе која у 
детињству није правила лутке, обично једну и то женску, а ређе 
више лутака, међу којима има и мушких. Каткада праве у облику 
лутке свакога од укућана. Ако је више лутака, оне добијају имена, а 
ако је једна, обично добија мајкино име или име вољене сестре. 
Праве их уз помоћ старијих девојчица, као и уз мајчину и бабину 
помоћ, од крпа какве се нађу, од вуне, шишарица, окласка, 
кукурузне свиле, и угљеном или руменилом од траве цртају им очи, 
обрве, нос и уста, и најчешће су без ногу. Љуска од ораха може да 
буде капа мушкој лутки. Ако мајка шије и има довољно времена, 
онда она облачи лутку као девојчицу, а мушкој лутки шије 
панталоне. Лутке облаче према особи чије су јој име дали. Лутку-
бебу купају, преповијају, доје, хране, умирују или грде да не плаче, 
љуљају је и успављују као мајка бебу. Лутка спава поред главе 
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девојчице у кори од тикве или у кутији. Купљене лутке су биле 
реткост чак и у имућнијим градским породицама. (Лутке старије 
сестре направе. Повише женсће лутће. Од дебеле крпе. Била је беда 
до леле. Само од крпе. На мушко капа, на женску лутку марама. 
Ноге немају. Имају очи, нос, уста. Давала сам њим имена по сестре. 
Као дојим лутку, а не раним ђу. Спи у кутију до мене, не може под 
јастьк. И марама за лутку. Јованка Васић, 1932, Рос. Желела сам да 
будем као моја мајка: где она ступне, ту и ја ступнем. Милица 
Манчић, 1936, Рг). Девојчице у једној игри представљају нежан 
однос мајке и ћерке (Играмо се по двориште мајћа и черка. Дој), а у 
другој игри деца уносе у игру насиље из своје куће (Брат од једну 
моју другарицу, старији од мене три године, био је зао, а и она. Он 
ми држи руке, а њој нареди да ме гребе по руке. Лозинка Жикић, 
1944, Б-Вв).  

Готово без изузетка у читавој испитиваној области девојчице 
предшколског узраста играју се готвење, припрему оброка: месе 
хлеб, питу, колаче и готове разна јела од исечених биљака. Хлеб и 
пита су од блата, ретко од кришом узетог теста, а јела су у посудама 
од крхотина керамике или у одбаченим посудама. Припреми се као 
бајаги огњиште, изводи се као бајаги кување, поставља се трпеза и 
као бајаги се једе, а виљушка је трн. Или се позивају гости па се 
једе са њима, или у истом дворишту, на два његова краја, кувају две 
домаћице, па се позивају у госте, или позивају као бајаги куму, као 
бајаги тетку. (Прво готвење: манџе правимо од травољаци, леб и 
колачи од блато, оди глину, па га шарамо сас трн. На две места 
готвимо, па се окамо на ручьк: -Доде, дојди да ручамо! Када чувамо 
овце, па од јагоде правимо питу на једьн голем и млого раван камен: 
лис од јагоду, па у њега јагода, па преко њу још једьн лис. Весело је 
било и све је било мило. Даринка Станков, 1949, Д-Ву. Мајћа ми 
даде брашно, месим леб. Или ми отћине од тесто и каже ми: -
Меси, сине! Земљени судови, ливадско зеље, правим чорбе. Сливе за 
компот, правимо ћисалицу. У двориште огањ накладемо, огњиште 
направимо. Шерпе, котлетија. А када смо повише, на две места 
варимо јело и месимо, па се окамо, зовемо се сас ракију у гости. И 
када седнемо, као бајаги једемо, кусамо. Милица Ђорђевић, 1933, 
ВЛк).  

Дечју свадбу праве девојчице предшколског узраста, са 
мушком децом или без њих. Варијанте ове игре су врло велике, 
зависно од традиције, која има јак утицај на њу. Зависно од броја 
деце, поделе мањи или већи број улога (невеста, младожења, кум и 
кума, старојко и старојка, свекар и свекрва, деда и баба, девер, 
барјактар). Када је мало деце, само праве невесту и младожењу и 
евентуално још и кума и куму. Притом девојчице играју све улоге 
или укључе само једног дечка да буде младожења. Тамо где је 
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велики број деце, све мушке улоге добијају дечаци. Невесту ките 
велом, цвећем, украсном хартијом, а младожења обично има само 
нову капу. Свака жели да је невеста. Кума доноси погачу са 
гранчицом на којој су јабуке. Барјактар носи барјак са звончићем. 
Свира дечја музика (дудук, чешаљ) или им старији човек свира на 
правом инструменту. Невесту носе у окићеној столици или је возе у 
колицима, а понегде младе воде на спавање (рабаџијска кола, кутак 
у шупи) и сутрадан воде невесту на-воду и она крштава укућане 
лепим именима. (Свадбу су се играле девојчице од пет до седам 
године. Цела голема група деца у село прави свадбу: невеста и 
младожења, свекар и свекрва, кум и кумица, стари сват, деда и 
баба, барјактар. Зоран Мадић, 1963, Јел. Свадбу че правимо, ако 
дојде мушко да се игра с нас. Кажемо му: -Ајде, са че те женимо за 
туја девојку. Тека мора да буде. Мораш за невесту! Одредимо кој че 
је кум, која кумица. И потписују се на венчање. А једьн чита као 
поп. И после као бајаги легну невеста и младожења. И после водимо 
невесту на-воду на Врело. Наталија Влатковић, 1944, Бе. Свадбу 
правимо, наћитимо ћитће, па једна свира, две играју, у сватови смо. 
Једну замрежимо, она је невеста. А младожењу немамо, неје било 
мушко дете у нашу малу. Винка Живковић, 1941, К-ЈИ. Играмо се, 
правимо свадбу. Одредимо које дете че буде невеста а које 
младожења. И с белу крпу направимо вал за невесту, и идемо, 
правимо смеј на стари. Видосава Величковић, 1947, Б-Ал).  

 

 
Слика 1  Дечија свадба 1942/43. године, Бериловска капија, Пирот 

Picture 1  Children's Wedding 1942/43, Berilovska Kapija, Pirot 
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Сахрана је честа дечја игра. Деца изводе сахрану мртве 
животиње (мачета, врапца, голуба, мрава) или одрасле особе (која је 
скоро сахрањена, или је врло стара, или је мрзе), понекад праве и 
гроб свог драгог покојника како би плакала за њим, а дешава се да 
једно дете легне као мртво, па плачу за њим, пале му свеће и 
постављају крст (Правимо сарану, играмо се, жалимо некога који је 
умрл или који је жив. Побијемо крс у песак, направимо гроб, 
запалимо свече, викамо. А мајћа ми ни појури: -Деца, какво палите 
свече на живи људи? И све растури. Милица Ђорђевић, 1933, ВЛк. 
Прајмо гробље па плачемо за бабу, за деду, за умрли. Свече 
запалене, уготвено јело. Смиља Минчић, 1924, Соп. Сахрањујемо 
свекра и свекрву у песак: крстача, свеће од клечке, нема ватра. И 
плачемо: -Моја свекрво, моја затворена врата! Свекрва као 
женско, а свекар као мушка лутка. Или убијемо мрава па га 
сахранимо и кукамо: -Мравко, мравко! Милица Манчић, 1934, Рг. 
Правимо погреб, сарану. Једна легне, умрла, обори се. И ми палимо 
свече, викамо. Смиља Веселиновић, 1935, Пс).  

Мала деца оба пола пишају у дебелу прашину или сипају воду 
у донешену земљу, па затим обрађују блато, праве црепуље (Б-
МБњ). Ако се одраслија деца играју поред жена које праве црепуље, 
узимају тесто иловаче коју су оне угазиле, па од њега праве фигуре 
људи и животиња (Дој. Брл). Дечаци подражавају очеве прављењем 
кућа од камења. (И није нешто да правимо као што праве 
родитељи. Борис Спасов, 1941, Д-КВ). Други дечаци вуку празне 
повоце подражавајући очеве како са запрегом иду да превозе дрва, 
сено или брашно. (Саберемо се мушка деца, узнемо празни 
оглавници од говеда. Сваки као води своје краве: једьн тера сено, 
друђи дрва, трећи пошьл с празна кола. Това је била моја прва игра 
коју сам запамтил. Милија Тодоров, 1951, Д-ГД). Понеко дете, 
дрско али даровито, подражава неке смешне или непријатне старије 
особе и тако увесељава не само децу већ и одрасле. (Деца, глумимо 
деду-Ристу, баксуза. Старцити ни гледају и смеју се. Милија 
Тодоров, 1951, Д-ГД). Ученици прваци почну да подражавају 
учитеља и учитељицу, а даровитији почну и да их замењују (Ја сам 
оди најмалечко била учитељица, када сам пошла у школу. Плек што 
је на кошару, па на њега пишемо ко на таблу. Евдокија Стојанов, 
1948, Д-Сн. Играле смо се школу и ја сам волела да сам учитељица, 
и постала сам учитељица, и пре него што смо пошле у школу. 
Испитујем ко шта има засађено у башти, ко чува свилену бубу, 
колико лишћа треба за свилену бубу, у које дрво се бере лишће за 
свилену бубу. Рачун смо вежбали. Вера Илић, 1936, Пир. Имаше 
једна игра за прваци: тријесшес, тријес шес, заборавила сам у. Гос).  

Учење женских ручних радова као увођење у рад, за девојчицу 
врло привлачна игра да буде иста као мајка, почиње врло рано, у 
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најбољем случају још у петој или шестој години. Најпре се учи 
плетење, затим предење, а касније и сновање на ћеремиду, везење и 
штрикање. Млади прсти и велика заинтересованост олакшавају 
учење. (Плетење сам научила на шес-седам године, пред школу, а и 
предење сам после научила, али несьм прела. Негица Ташић, 1953, 
Чин. Предење сам рано научила, а после плетење. То ме више 
интересовало. Милица Манчић, 1934, Рг. Малко, малко, па дованем 
дрвене игле, плетем, учим се сама. Када смо биле пастири, па смо 
се натплитале с једну. Целе чарапе исплетемо за дьн. А с онуја 
другуту када смо, прерипујемо слогове и какво однесемо текво 
донесемо, неплетено. Ђурга Пејчић, 1925, Б-Са. Везла сам кад сам 
била дете малечко. Евдокија Стојанов, 1948, Д-Сн. Ја сам 
штрикерка самоук, само сам како дете гледала и тека сам научила. 
Јованка Васић, 1932, Рос. Плетење учимо кад појдемо у школу. 
Мајка покаже и ја исплетем коланче. После исплетем прслук за 
бебу. Брзо сам свикла. Гледамо и ткање, како ткају, памтимо све. 
Весна Вељковић, 1942, Б-Вј, Кс. Како растемо, тражимо да учимо 
плетење, ткање. Деца се као играмо да плетемо до првог разреда, а 
после се учимо истин да плетемо и ткајемо. Лозинка Жикић, 1944, 
Б-Вв. Сновемо на ћеремиду по дужину. На ћеремиду ретко, а 
мотамо коньц на размак, па попречно турамо коньц по коньц и 
ткајемо га с виљушку, сабивамо како с тупицу кад се ткаје ћилим. 
Тека се сас игру уносимо у ткање и после очемо да ткајемо ћилими 
кад малко поодрастемо. Душица Стевановић, 1943, Пир). Као 
занимљиву игру девојчице успешно савладавају и друге женске 
радове (Намотујем вој косу, као папилотне дрвја. Врзујем крпе на 
дрвцета. Ја сам њим правила фризуре. Видосава Јовановић, 1937, 
Вој).  
 
Природна средина као суиграч  
 

Деца се дубоко везују за природу и најлепше се играју у њој. 
На планинском врху моћни дурбин моћно проширује видик и 
животни круг, па тако постаје најдража играчка једној групи деце 
читавог лета (Магла на Големи стол. Кад излезнемо горе на једно 
равниште, има бунари горе. И штом је лоше време, стоку 
искарујемо у Големи стол, нема пакос. И имаше чича-Миленко, па 
имаше дурбин, донел из рат, па га молимо: -Чича-Миленко, дај да 
гледамо, па че ти чувамо овце! И по цел дьн гледамо с дурбин. Од 
Големи стол се виде касерине у Пирот, сас дурбин. Милева 
Ставрић, 1911, Б-Ки).  

Вода привлачи децу. Чим проходају, иду ка чесми, потоку, 
бари, реци. Прскају се водом, гацају по њој и по блату, затварају пут 
води која истиче из локви после кише (Играмо се пиштење 
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вировчичи по цел дьн и с мокре нође се вртамо дом. ВЛк. Д-Мо. Д-
Пп. Прати дете да донесе воду. И ја се изнада да донесе. А оно си 
там пишти вировчичи по това. 1998, Дој). Мала градска деца у току 
читавог лета не одвајају се од Нишаве (Седим поред Нишаву сам или 
с другаре и врљам камење у воду, а и они врљају. Тека смо се играли, 
малечка градска деца. А имаше млого камење, још неје бил уреден 
Кејат на нашту страну, а около све баште. Донесе Нишава 
камење, грање, тињу, то су ни биле играчће. Па када дојде вашар, 
ми сви саберемо паре и купимо малечку корпицу која не пропушта 
воду, па вој наместимо јарбол, пустимо ђу низ воду и гледамо како 
плива и удаљава се. Миодраг Петковић, 1947, Пир). Нешто 
одраслија деца праве воденицу на потоку (Воденице правимо на 
сваки поток: две ракље, осовина, шашке као пераја, издела се. 
Јордан Андоновић, 1949, Пл, Пир) и од старије деце уче како да 
бацају каменчић уз површину широке и мирне водене површине 
(Бацамо камчек уз површину воде, пљоснат и мален, да одрипује. 
Удара у површину и прави траг. И што дуже да лети. Играмо се и 
мушки и женски. Томислав Стојановић, 1940, Соп). Старији и 
храбрији праве чамац (Суву врбу најдемо, па у вир с њу пливамо. 
ТД). Деца која расту поред река рано науче да пливају, да се гњурају 
и гоне по води, да хватају водене змије, ракове и рибе, па им река 
дође као једна велика играчка коју добро познају и умеју да избегну 
замке које им она прави. (Јуримо се под воду, пливамо, ронимо. Кад 
те увати, ти гониш. Томислав Стојановић, 1940, Соп. И мушка и 
женска деца, сви смо се гњурали у Јовин вир. Ђулица Јонић, 1950, 
Брл). 

Дани снега су највећа радост, нуде им највеселије и 
најразноврсније игре. Снег им је играчка, и предео под снегом 
такође. Најмлађи легну да се сликају на снегу, да виде дужину, 
ширину и облик свога трага (Сликување: легнемо на снег и 
раширимо нође и руће. Д-Мо). Старија деца играју Лисичо коло у 
коме су, у току веселог гоњења и кружења, правила, ако их има, 
сасвим споредна ствар. Весело једу снег не плашећи се за здравље 
(Једемо снег чим падне. ВРж) и обликују снешка, дајући му изглед 
смешног човека, са шерпом уместо капе, са паприком уместо носа, 
са метлом испод мишице, како се кад досете да искористе средства 
која су им при руци. (Направимо снешка. Паприка нос, шерпа капа. 
Д-Мо). Снег је мекан, па се леди, па разлеђује; повремено је врло 
висок целац, а повремено се своди на бела острвца на оголелој 
земљи, тако да су свако зимско јутро и сваки зимски дан нова и 
другачија играчка. Деца наводе воду на пут, ливаду или падину како 
би имала што дужу стазу за клизање, на којој се клизају шљичугама 
од дашчица и плеха, од повезаних делова кукурузног стабла, у 
старој обући или просто на тур (Сипујемо воду низ пут да се заледи, 
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па да се клизамо или санкамо. А низ Гурћину ливаду спуштали смо 
се лети низ траву. Ђорђе Петров, 1950, Д-Сн. Кад напада голем 
снег, била је вузаљћа. На саонице су се возила само помалечка деца 
до четрнајес године. Омладинци су се возили сас сличће, дьшчице 
колко за ногу, оспред издубене да не бегају прсти. Избуше се напред 
и наѕад и вржу с врце. Увржу се нођете да стоју чврсто. То су 
радели само најсмелији, а дешавало је се да покрше и нође и руће. 
Зорица Костић, 1957, Тм. Сличуге смо правили од шашће, од стабло 
од морузу од чвор до чвор. У фронт се играмо саме. Опашемо се, 
држимо се једна за другу и једна по другу, како се држимо, 
спуштамо се низ лед. И деси се да се све изврнемо одједнуш. Славка 
Панајотовић, 1943, Гњ. Кад се заледи окопнели снег, спуштамо се од 
Милана до Долње сред-село. Санкамо се, клизамо се, које на сличуге, 
које на џак сламу. Томислав Стојановић, 1940, Соп. За дупе џак 
слама и спуштам се низ Пољану. Снежана Јовановић, 1948, Цер. 
Кад се замрзне длаката на козји кожув, клиза се млого убаво. И ја 
сам се тека клизала. Драгица Павлов-Крстић, 1958, Д-Ви. Возимо се 
крз село на санће, деца. Спуштамо се од Маргарет до Ржанци. Оно 
лед, а ми опуштамо водуту да тече преко путат, па да се заледи да 
је убаво за санкање. Предвечер се овчаре прибирају. Ја имао 
поголеме санће, а деда-Новча не чује што му окам да се склони. И 
сас санће удари у нођете деду-Новчу бьш до коритата. После 
побего и сакри се у собу под кревет. Јован Мадић, 1953, Пк). 
Санкање је свако спуштање низ снег било којим средством које 
клизи (Врљак, па смо се спуштале на снег низ дьску и на џак, а 
санкале смо се и на санће. Добринка Мадић, 1924, Дој. Санкали смо 
се с козарсће сане, оне тесне, згодне за спуштање. А спуштали смо 
се на снег низ падину, када је клизаво на козињавку, цргу или 
покровац од коња. Спира Манић, 1951, СГл. Највише сам волела 
санкање на самар, седнемо по две. Али се деси да се самар пободе и 
ми се претуримо. Лозинка Жикић, 1944, Б-Вв). Дешава се при 
санкању или клизању да се са краће оштре падине изненада сиђе 
право у трњак или реку (Сас сане се возимо на низбрдицу и с нођете 
се задржавамо колко можемо, али се деси да слетимо с њи у 
рекуту. Томислав Васић, 1932, Рос). Коришћене су и запрежне 
саонице у комбинацији са дугим даскама или тарабама (Воловсће 
санће узнемо. Ставимо дугу даску на њи или тарабе, једно попреко. 
Сви се упрегнемо да и извучемо, а после се спуштамо. И како се 
спуштамо, испадамо, превртамо се, и нема повреда. Па отидемо 
право у Селиште. Дара Станков, 1949, Д-Ву). На возу, опасним 
санкама од дугих дасака спушта се и по десетак старије и храбрије 
деце (Напраје нам родитељи длђе санће од длђе дьсће, кажемо га 
воз, па наседамо по десетина једьн позад другога и спуштамо се по 
снег преко њиве с големи слогове. Кад се заврне, преврне се, па ти 
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побије нође и санће се распадну. Ђорђе Петров, 1950, Д-Сн). У 
неким селима није било санкања; све су падине опасне, а нема 
заравни (Несмо имали погодна места за санкање, млого стрмо код 
нас, али смо се скијали. Борис Спасов, 1941, Д-КВ), а у другим 
санкали су се само мушкарци (Женске се несу санкале, а мушки су се 
санкали или скијали. Милисав Здравковић, 1923, Б-ЦЈ). Скије, још 
чешће њихова примитивна имитација, коришћене су у свим селима 
према граници, што је позитиван утицај стално присутне војске на 
традицију, поготово на сточаре (Церове скије. Скија се откачи и ја 
на једну скију слезо. Два штапа између ноге. Ђорђе Петров, 1950, Д-
Сн. Сас скије од тарабе сам ишьл преко Селиште у Трнски 
Одоровци у школу. Било је повреде. Скије с канап држим, без 
штапове. Ако иде опасно, окренем се попреко и оно нече да иде, 
зауставим се. Ако је канап, ја командујем на скије; ако су штапови, 
скије ми командују. Борис Спасов, 1941, Д-КВ. Сас козе кад смо 
ишли, скијали смо се. Најдемо криво дрво мало задигнуто, скоро два 
метра, било од кво дрво. Јасен је најбољи, и буковина. И с ренде 
одоздо. Средње дебље, да могу да заковем. Шевуљиш сас скијете 
где је посложно, две тојаге. Где је низбрдно, тојага назад да не би 
потькнул напред да паднем с главу. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ. 
Најдем погодно дрво које је подвијено напред. Напред да је каиш или 
расовато дрво, да мож да запне ногата. Једна или две тојађе за 
скијање. Скијете турим у рекуту да се заледе, да буду мазне када се 
скијам. Миодраг Дадић, 1937, ТД). У тим селима скијале су се и 
девојке и жене (Скијање, несьм се плашила. Није си најдемо криво 
дрво, развијено, које одговара, направимо пар. Криво дрво приземак, 
тврдо за разбивање. На шевуљице слезнемо у село низ чепељаци. 
Низ какви смо се само чепељаци спуштали! Чепељак је кад је остра 
страна, косина. На скије сам одила. Добринка Мадић, 1924, Дој. 
Скије сам мало возила. Држим тојагу с чучумигу позади дупе и 
возим се. Даринка Станков, 1949, Д-Ву). Лисичје коло је једина игра 
на снегу која има каква-таква правила, која се каткад поштују а 
каткад не (Направимо круг на снег па трчимо по њега. Лија у 
великом кругу. Радијално се распореде. И мали кругови около у који 
стојимо. И певамо: -Лијо, лијо, ја сам ти у коло! Она нас јури и кога 
ухвати, он че је лија. Кад те ухвати, ти кажеш: -Ја несьм лија! И 
кој неје рекьл, он лија. Или се бројимо. Коло је велико да могу да 
утрчавају. У исто време више њих утрчава. Кога додирне, он је 
лија. Божана Симоновић, 1952, Дој. Лисиче коло играмо на снег. 
Утьпкамо круг и утьпкамо га попречно са две стазе, па добијемо 
четри четвртине. Играмо се два до десет, колко нас има. Трчимо 
около, правимо круг, а трчимо и попреко, да побегнемо од тога који 
нас гони. Не-сме да се гази снег, а кој залети у снег, он испада, 
рачуна му се грешка. Томислав Стојановић, 1940, Соп).  
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Камен, песак и земља такође су им играчке. Деца, она најмања, 
запрашују се пепелом, земљом, прашином, трином (Запрашкамо се 
с прашину, деца. И то нам је исто била игра. Томислав Стојановић, 
1945, Соп), а после купања у реци дечаци праве рупе пишањем кроз 
слој песка (Купемо се у Нишаву голи, па излезнемо мокри и легнемо 
на песак и натурамо песак на стомак, на патку, и попишамо се. Кој 
протера мокраћу кроз песак, победник је, а кој не протера, губи. 
Божидар Стефановић, 1937, Брц). Деца уживају да бацају каменчиће 
и камење и да посматрају њихово котрљање на низбрдици (Играли 
смо се врљање ситно камење од веньц. Радивоје Мадић, 1933, ТД), 
да цртају на песку и пишу каменом на камену (Покре рекуту 
цртамо на песькат која какво умеје: човека, пиле, цвеће у саксију, 
птичице као цветове. Има си кога писување почне да интересује 
штом прооди, па пишемо у Калуђерицу на плочете с камик. 
Добринка Мадић, 1924, Дој) и да разбијају и поново састављају 
камене плочице или ћерамиду (Ћеремиду разбијемо, па слагам. 
Борис Спасов, 1941, Д-КВ. Разбијемо ћеремиду па у састављамо, 
као сад слагалице. Симеон Милошевић, 1943, Б-ВБњ). 

Живи свет им је такође играчка. Велики број игара везан је за 
биљке, као и за њихове плодове и делове. Млади кидају делове 
цвета биљке хоћу-нећу, а пуцају и лист липе или дуда, или зрна овса 
(Пуцам да видим да ли ме воли или не воли. Пир). Девојчице се 
играју зрнцима кукуруза и пасуља (Кликери неје имало. Б-Лс), од 
маслачка праве ланчиће и огрлицу (Од маслач огрлицу туримо на 
шију, носимо у. Верица Стефановић, 1931, Пс. Брл. Бе. Пир), од 
траве плету капу (Д-Ву), од маховине или подбела праве лутке 
(Маовину зберемо, правимо лутће, тека по цел дьн. Мирка 
Јовановић, 1930, Бс. Гос), играју се латицама беле раде и булке 
(Белуту раду ћинемо једно по једно: за момче, за живот и друго. И 
булће тека ћинемо. Тека прајимо дечица, играмо се. Марија Микова, 
1926, Д-ДК), врховима трстике (Вьр на трску зовемо мачка, с њу 
смо се играли. Д-КВ), окласцима и стаблом кукуруза (Од какалашће 
правимо бунар, а од шашку од стаблото гусле. Гос. Сук. Бла. Д-Мо. 
На какалашку се забоде перо на шири део и баци се увис. И пада као 
хеликоптер. К-Кл). Од суве стабљике велике боце или чешљике 
праве трубу (Д-КВ) или чегртаљку (Брл), гађају се, шалећи се, 
чичком (Брл), клизају се преко лета низ оштре падине преко 
загрејане, суве и тврде траве (Када се на жегуту усија биволското 
чело у Циганче, вузгамо се право надоле. Вој). Од тикве праве 
разноврсне играчке: испразне је, па јој направе уста, нос, очи и косу, 
и унутра ставе свећу (Тикву тврдокорку испразнимо, па усечемо 
уста, нос, очи и туримо одозгоре свилу као косу. А унутра запалимо 
свече и туј тикву туримо на раскрсницу преко-ноч, плашимо народ. 
Друго задовољство неје имало. Верица Стефановић, 1931, Пс), или 
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је не празне, већ јој направе осовину и од ње праве точак, колица 
(Тиква сас тврду кору, не празни се. Направим њој осовину од дрво и 
гурам ју с две дрвја, трчим по њу. Милица Ђорђевић, 1933, ВЛк. Об. 
Изв), или направе котлиће како би девојчица на обрамици доносила 
воду (Брл). Такође, и од разних облика плодова лејке праве разне 
играчке (Има тикве ајдуци с дугу дршку и тутће с кратку дршку. С 
ајдуци се играмо једне игре, а са тутће друге. Мирољуб Стојичић, 
1934, Б-ЦЈ). Игра одраслих дечака-пастира је прелажење са врха 
једне младе букве на другу, трећу и даље, а игра девојчица је брање 
цвећа по ливадама или неговање цвећа у башти. Сва деца радо 
милују домаће животиње, поготово младунце и у игри се сасвим 
сроде са њима (Кутренце, умиљато. Играмо се с њега. Игра се с нас 
ко дете. Дој. Беге, и јарето че трчи по тебе. Пет. Чување јаганци 
преко лето у виноград, убава игра и занимација. Драган Николић, 
1933, Пир. Свиња од сто и педесет кила дигне ногу када је мазим. 
Пилиће волим: садим квочке и радујем се када се изведу. Вера Илић, 
1936, Пир). Успављују кокошку или пиле (Туриш му главу под 
крило, љуљаш га , појеш му и оно се успи. И када га оставиш, тека 
спи пет минута или повише. Јелен Стаменовић, 1930, Брл), 
сакупљају птичја јаја и хватају птице (Направимо примке од конску 
длаку, па вежемо за гранчице. Оно снег. Ми бацимо трошке од леб. 
И наватају се жлтарке, понекад и врапци. После и печемо. Наталија 
Влатковић, 1944, Бе); хватају лептире, гундеље, бубу златку, жабе, 
гуштере, па и змије; пецају рибе; свирају јежу да би играо (Видимо 
ли јежа, збирајемо се, па му тропамо и он игра. Тека правимо када 
видимо терајежа. Обрта се, врти се. И пуштимо га. У калту га 
туримо, и раступимо се. И тропамо, а он се обрта, оди, игра. 
Милева Ставрић, 1913, Б-Ки); певају пужу да би пустио рогове, 
истерују суицу из рупе наливањем воде у њу, стављају запаљену 
свећу на оклоп корњаче да би им осветљавала виноград у коме 
краду грожђе; сакупљају попце, скакавце, свице и друге инсекте у 
шибице и друге кутије; говоре буба-мари да им покаже пут 
(Калелице /Малелице /Покажи ми пут /Куде че се женим! Кад се 
играмо с калину-малину,  тека вој причамо. Славка Панајотовић, 
1943, Гњ). Деца су у непрекидној веселој игри са живим светом и са 
природном средином у целини.  
 
Игре предшколске деце 
 

Игре мале деце са играчкама су најчешће без посебних 
правила. Играју се надуваном свињском бешиком, лоптом од 
слепљене длаке, лоптом крпењачом, чигром, вуждалом; обручем 
или тиквом, које гурају стаблом сунцокрета, трчећи за њима; 
лејкама разних облика, тољагом за спуштање на низбрдици и свим 
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предметима који им у датом тренутку постану играчке. Лоптица од 
крпа или слепљене длаке, иначе мала и лака, коришћена је за 
различите игре: бацају је из леве руке у десну и обрнуто, бацају је 
увис па хватају истом или другом руком, бацају је једно другом у 
руке (Врљање лоптице. Направимо две лоптице од крпе и врљамо 
ђи. Боја неје важна. Врљим с једну руку, а дочекујем с другуту, и све 
тека. Смиљана Јованов, 1937, Д-Мо, Д-Пп). Вуждало, а понегде га 
кажу и врндало, то је дрвена плочица повезана тако канапом да 
може да се затеже обртањем, а затим да се сама обрће у супротном 
правцу производећи карактеристичан звук (Врндало је круг од 
букову кору или дрво, што тање да је. Избуше се две рупе 
симетрично, одаљене једна од другу. Па провучеш канап са једне 
стране, па у другу рупу на другу страну, и спојиш канапат. И чвор 
се напраји на крајат куде се вржу. Растегнеш канапат с палци, 
вртиш, и оно се умотује канапат, уплете га, уплита се. Кад се 
уплете, отеѕаш. И сад обрнуто радиш. И дуго траји игра. Друго 
врндало: круг, само једна рупа строго на средину. Окреће се као 
чигра. Дрвена плоча са рупу и шиљасто дрво. Дашчица на средину, 
одозгор штрчи део. Миодраг Дадић, 1937, ТД. Вуждало је од 
летвицу од петнајес-двајес сантима, врзано на врцу. Горе је рупа, а 
доле су рупице, или се прогоре. И кад га вртиш, оно вужди. Јордан 
Андоновић, 1949, Пл. Пир). Чигра им је најзанимљивија, поготово 
када имају на располагању ледену или неку другу сасвим равну 
површину, али она тражи вештију руку, па траже помоћ старијег 
брата или сестре (Бијемо бибетија по ледат, кад се заледи реката. 
Често смо се играли. Намота се канап на бибе, и ударимо га, и по 
петнајес минута се врти. Георги Васов, 1933, Д-Сн. Чигра је као 
висак. На шири део има жлеб, па се омота канап везан за дрво. Кад 
повучеш, крене чигруту. И она, ако не падне, он у удара као сас бич 
с тија канап на исту страну на коју се обрча и појачава у све док не 
падне. На равно да је - на лед, на равну даску, на астал. Миодраг 
Дадић, 1937, ТД. Врндало на лед. Одоздоле с главу закован јексер, и 
бичало. Кад га шибнеш на ледат, оно се врти, врти, врти. Љиљана 
Николић, 1934, Кс. Столар на струг направи од клн врндало за деца 
и тури му потков; шуногла од цокуле убаво се нацентери да боље и 
трајно ради. Победник си ако ти се врндало утамани: престанеш 
да га удараш, а оно се обрча млого време. Чигра иде и по косину. 
Томислав Стојановић, 1940, Соп). Омиљена играчка деце у 
дворишту или на улици била је обруч (од дебелог прута, бурета, 
бицикла, точка, жице) (Од буре обруч или слично, па га управљамо 
сас руку или дрво, најбоље сас савијену жицу, па трчимо по њега и 
оно се обрча. Ђорђе Петров, 1950, Д-Сн. Од буре точак или бандаш 
од бициклу, или од жицу коло. Једноме тата лимар, направил му 
точак од лим, најбољи точак беше његов. И узнемо жицу или с куку, 



Д. Златковић: Традиционалне дечје игре...                        Пиротски зборник 40 (2015) 81-120  

 106 

и он се ваља а ми трчимо по њега. Александар Малиновић, 1945, 
Пир).  

Прве самосталне игре претшколске деце у дворишту и на 
улици су пре свега одмеравање снаге, без правила: играње војника 
(Војничће пушће правимо од буку и јавор. ТД), марширање, 
навукување (Сецамо се кој кога че потргне), претицање у трчању 
(После ме оне бију што сам и претекла. Дој), поскакивање на једној 
нози, скакање из места и из залета, прескакање потока, пентрање уз 
дрво, пентрање уз конопац, надбацивање каменчићем, надбацивање 
великим каменом, надбацивање тољагом, трчање са ногама у џаку 
(ВЛк), трчање штулама, дизање терета, колут (колање), туча. Неке 
од њихових игара имају извесна правила која много не обавезују 
играче, а често су предмет њихових сукоба. Код разбрајања при 
одређивању ко ће нешто да чини први, онај ко броји често гута 
делове текста и подешава избор. Слично је и код извођења игре иде 
баба љута, када неко дете намеће у току игре правила по свом 
нахођењу (Играле смо се иде баба љута. Брзо иде дете према друга 
деца, маа с руће и орати: -Иде баба љута /Склоните се с пута /Ко 
се неће склонити /Ја ћу му нос одгристи! Марија Златковић, 1945, 
Пир) или код извођења подизања тојаге (Чучи. Подиже тојагу и 
говори нам ко шта да ради. Радисав Величковић, 1942, Б-Го). Да би 
избегла сукобе, који су све чешћи са њиховим растењем, деца овог 
узраста почињу све чешће да играју игре које имају правила и које 
играју школска деца.  
 
Игре школске деце 
 

Деца од 8 до 11 година, односно до почетка пубертета, која су 
обично ученици, играју готово све игре одмеравања снаге које 
играју и млађа деца, али са појачаним такмичарским духом и уз већу 
буку. Да би се избегле подвале и боље одмерио резултат, користи се 
полазна линија, води се рачуна о понашању у игри и за неке од тих 
игара уводе се правила (Играмо се на коња. Први че је кој први 
каже: -Ајде, ја чу! Ти прескачеш. Кој падне, он смењује. Миодраг 
Димитријевић, 1924, Ор. Укрстимо се и боримо се. У борење 
највише вештина победи, неје ствар толко у снагу. Цимнеш га на 
једну стран, па га цимнеш на другуту, и он мора да падне, не мож 
се упојанти. Три-пути требе да се боре и тегаја се прогласи 
победник. Миодраг Дадић, 1937, ТД. Борење. Укостимо се. Једна 
рука њему испод рамена, једна изнад. Да га стегнеш да јаукне, да 
преда борбу. Има и борење сас саплитку. Кад се укости, јачи 
побеђује, а кад је соплитка, побеђује вештији. Томислав 
Стојановић, 1940, Соп. За борење је најважна снага, да си јак, али је 
важна и вештина. Закачиш му ногу, погурнеш га и он падне. Има 
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борење у крста и борење за каиш. Жика Крстић, 1934, Б-Лс). У овом 
узрасту преовлађују игре надметања у вештини, пажњи и 
интелигенцији и готово све имају строга правила. Једне траже више 
снагу него вештину (рипање у коцке) (Има школице без ћеремиду, 
рипамо у коцке. Тм. Рг), па их играју млађа деца. Друге једнако 
траже и снагу и вештину (прескакање павита односно канапа, 
окретање круга око појаса, лопта у зид) (Павит или конопац може 
да прескача једна, сама врти, а може две да врту, а једна или две, 
па и три да рипају. Рг. Круг исплетен од сиров прут од врбу, крајеви 
му вежемо и вртимо га окол појас. Борис Спасов, 1941, Д-КВ. 
Сећам се десет начина извођења игре гуменом лоптом у зид. 
Играмо се наизменично до грешке. У овој игри јако је важна 
вештина руку, а бројање је до десет. Емилија Станковић, 1935, 
Пир). Бапће (кашьци) и прошевачка (прошевина) траже велику 
спретност, уиграност и одличну пажњу (Прошевачка је кад бацам с 
десну руку један каменчић увис, па по њега други с леву руку, па и 
ватам, сваки с онуј руку с коју сам га бацила. Кажемо прошевачка. 
Или ако је с пасуљ, играмо прошевину. Видосава Величковић, 1947, 
Б-Ал). Игра са канапом који преноси звук тражи појачану 
радозналост (Канап, да преноси звук, играли смо се. На канап како 
се звук преноси, радели смо. Вежемо празне лимене кутије на 
крајеви. Винка Живковић, 1941, К-ЈИ. ТД), а игра са концем и 
прстима, игра с коньц, тражи интелигенцију и спретност (Коньц на 
алку. Туриш шаће у алку, с прсти га преплиташ и направиш трвоњ 
на алку, мрежицу и друго. Смиљана Јованов, 1937, Д-Мо. Д-Пп. С 
коньц се играмо сас шаће и прсти. Вртимо га тека, пељћамо га 
онака. Једна голема врца. На овија, па на онија прс, и напраји се 
мрежа. Или се напраји друго, какво си очеш. Добринка Мадић, 1924, 
Дој. Јел. Бе. ДД).  

Групне игре са правилима честе су у школском узрасту и 
најчешће су праћене песмом: пролазете, пролазете (провирање) 
(Појемо: -Пролазите, пролазите /Последња је наша! Оне пролазе 
испод две које су подигле руке као капија. Чим спустимо руку, 
уватимо једну, било коју, и она замени, па после следећу. А ја сам у 
низ, у колону. Не држе се за руке. Душица Стевановић, 1943, Пир, 
НМл), коларићу панићу (Играли смо коларићу панићу /Плетемо се 
самићу /Сами себе уплићемо /Сами себе заплићемо! Певамо и 
играмо. Лозинка Жикић, 1944, Б-Вв. Д-Сн), иде мајка с колодвора; 
јелечкиње, барјачкиње (Јелечине /Барјачине /Кој то, кој то шушка 
/Ја сам дивља крушка! Играмо се само девојчице, пет од једну 
страну, пет од другу и тека појемо. Милица Ђорђевић, 1933, ВЛк. 
Ако смо десет: пет овам, пет онам. Једьн наш виче: -Јелечкине, 
барјачкине, кога очеш?! -(Видоју)! И он прејде у онуј групу. После 
они нас питу и ми зовемо по име. И тека се променимо. Божидар 
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Стојановић, 1918, П-Лш); прстен паде (Пир), иде маца поред тебе, 
каиш, лончићи (Рг. Соп), ми смо младе терзије (Сук); столице у круг 
и музика (Пир). Сродна им је по извођењу игра између две ватре, 
али њу не прате песма и музика. О неким заборављеним играма, које 
су играли у том узрасту, казивачи једва да знају понешто (Комин: 
Пешестина саставе главе. Црвени појаси. И дојде тук, там га 
држи, два метра га држи за крајат. И онија се најде...Ја се 
залетим...Све држи докле не заробе другога. Пита: -Пуши ли 
коминат? Док не падне друг. Растура се коминат и поново се праји 
комин. Данко Миков, 1917, Д-Сн. Муле: Није мушкарци смо играли 
највише чулу и муле. Натрпамо камење. Мулаџија је једьн. И с 
помалечћи камење се нареде... Кој остане, после он мулаџија. Данко 
Миков, 1917, Д-Сн. Ђаволчићи: правимо ђаволчићи од сапуницу на 
цев. Наспоред се стварају, мушко и женско, па се целивују. ТД. Пет 
плус пет: Бију лопте од длаку од волови. Гаврило Д. Андрејић, 1930, 
П-Лш. Топло-хладно: играли смо се топло-хладно у школу. Б-Вв. 
Кошарће: Било сироче, па сцепљак, па га узела. Играли смо се 
кошарће с њега. Мирјана Живковић, 1938, Зав) или се сећају само 
имена игре (Цацорће. Зав. Мачка. Рг. Где си, Јовице? Бз. Слепи 
катанац. Б-Вш. Баба буса. Б-Са. Колонија-ексер. Гос. ВЛк. Лесица и 
кокошка. ВЛк. Стој на мирис. ВЛк. Шибице. ВЛк. Вранине очи. Бз).  
 
Заједничке игре предшколске и школске деце 
 

Све до пубертета заједничке игре деце оба пола, без обзира на 
узраст, јесу игре гоњења и жмурења, рипање небо, клецање небо с 
ћеремиду или плочку, титре, собне игре, вербалне игре, игре 
лоптом. Многобројне игре јурења и гоњења (јурење, гоњеш, шуга, 
жмурка, шушумига, жандар-лопов, та-та, ђачко ослобођење, 
скривање предмети и пчела), имају много варијаната, а немају 
строга правила, па више одговарају млађој деци зато што не траже 
много, осим трчања и нешто досетљивости, и што одговарају било 
ком случајном, већем или мањем, скупу деце различитог узраста 
(Ђачко ослобођење: пипне те, зароби те. И ако те други слободан 
не пипне, стојиш. И кад те пипне слободан, одроби те. Това смо се 
играли у школу. Евдокија Стојанов, 1948, Д-Сн). Школице односно 
рипање небо и клецање небо претежно играју девојчице. Ове игре 
имају више варијаната по броју и распореду нацртаних поља, као и 
по правилима (Школицу смо играли, само рипање, нема ћерамида 
или плочка. Грана Стевановић, 1946, Гос. Небо или школица, играле 
смо се. Прво једно поље, па две, па три, па две, па једно. И идемо 
назад. Божана Симоновић, 1952, Дој, Брл. Небо рипамо, шес коцке 
има. Рипам прво десну страну - један, па два, па три, па укрстим 
нође, па рипам лево - четри, пет, шес. Милица Ђорђевић, 1933, 
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ВЛк. Клецка и гура плочуту. Три су грешке: ако плоча легне на 
линију, ако нагазиш линију и ако станеш на обе нође. Играју само 
девојчетија. Миодраг Дадић, 1937, ТД. Школицу када играмо, три 
фазе. Прва: стави плочицу и клецка од коцку до коцку напред, па се 
на крај обрне на другуту страну и иде напред. Друга фаза: гази од 
коцке до коцке и врати се жмурећи. Трећа фаза: баца назад плочу у 
прво, па у друго, па у трећо. Смиља Стојановић, 1945, Соп). Титре, 
а најчешће се зову још и бапка или кашьци, то је скуп игара са 
многобројним именима и различитим правилима, које играју, уз 
ретке изузетке, само девојчице. Њихова правила и начин играња 
могу да се мењају зависно од узраста, уиграности, прилике и жеље 
играча (Титрамо се кашьци. Једьн камчек и четри кашька. У десну 
руку камчек а испод леву кашьци. Пуним леву руку с кашьци: прво 
узимам по једьн, после по два, и на крај по три. Милица Ђорђевић, 
1933, ВЛк. Титру играју само девојчице с четри кашька и један 
камен. Кашьк или цар. Кажемо да се играмо цареви, титру. Само 
десна рука, у њу четри кашька и одозгоре камчек. Бациш камчек 
увис и док се врне ти оставиш сви кашьци на земљу. После 
подешаваш једьн по једьн на једну страну, па после на другу, и тека 
на све четри стране. Само је превртање. И на крај све четри узнеш 
док се камчек врне у руку. Кажемо титра, титре или цареви. Кашьк 
је цар. Љубинка Ристић, 1949, Рас). У самом Пироту кашьци су 
играли само мушки (Кашьци су мушка игра. Персида Васић, 1924, 
Пир. Мушки су се играли кашьци, а ми девојчице конопац. Вера 
Богдановић, 1931, Пир). Ретка је игра камчићи увис, као најпростија 
варијанта титри (Бацање камчићи увис може на два начина. 
Можеш с једну руку да бацаш два камчића и да ваташ и бацаш час 
једьн, час друђи. Када бацаш, као кружиш, да се не сударе, да се 
заобиђу кад једьн пада, а друђи иде увис. Може и три камчића да се 
бацају, али с обе руће да се бацају и дочекују час једьн, час друђи, 
час трећи. Љубинка Ристић, 1949, Рас.  

Активна деца користе сваку прилику за игру, најбољи облик 
дружења. Када је киша, снег или је врло хладно, деца се играју под 
кровом, у соби. Обично играју даму (дамбу) или не љути се, човече 
(Дама, сас свакога сам се такмичил. Има дама од девет, а има и 
дама од дванајес. Различеста зрна: бел и црн пасуљ. Или пасуљ и 
кукуруз, или семе од тикву. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ. Однегде 
беше стигло картонче не љути се, човече, и почемо тој да се 
играмо. Симеон Милошевић, 1943, Б-МБњ) или карте које су деца 
сама нацртала (Пир, Брц).  

У вербалне игре спадају дечје песме (разбрајалице, 
метеоролошке басме, пригоднице, гатаљке, ругалице, зарицаљке, 
песме уз игру са животињама, песме уз обичаје), вербалне утакмице; 
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на слово, на слово; тиква-дуња (појање), наша градинка родила 
тиквиче, брус паде, глуви телефон.  

Велики број игара лоптом може да се подели у игре бацања 
лопте руком и у игре ритања лопте. Лопта се прави од длаке говеда, 
коња, магараца и свиња, као и од одбачене вуне или од крпа. Длака 
се слепљује мокраћом, пепелом или расквашеном смолом од шљива, 
а лопта крпара се прошива концем и ставља у памучну чарапу 
(Лопта је највећа радос. Душица Стевановић, 1943, Пир. Крпењача 
да је што мекша. Ударамо ђу у зид и ватамо. Различито се баца и 
вата: однапред, однаѕад, преко рамена, али да не падне назем. Ако 
падне, губим. Марија Петковић, 1938, Пир. Крпењачу смо ритали 
без голове, без ништа, само трчимо по њу по ливадете у Барје. Или 
наместимо једьн гол. А када поодрастомо, почемо и на два-гола. 
Све боса и лоше облечена деца трчимо по крпењачуту. Томислав 
Стевановић, 1938, НМл). Игра нека бије, нека бије, могла би да се 
сврста у игре бацања лоптом (Нека бије, нека бије је дошла после 
ослобођења. Лопта је на означено место. Свако узме име оружја 
као своје име, или узме име ратника. Један је писар. И сви станемо 
изнад лопте. И писар чита, понавља: -Нека бије, нека бије, 
митраљез! И кој је митраљез, узима лопту и удара првога кога 
може. И ударени испада. Кој се плаши, бега. Окне: -Стој, ко је узео 
лопту? Станеш и у место мрдаш. Божидар Стефановић, 1937, Брц).  

Улазећи у пубертет, деца, поготово мушка, користе сваку 
прилику да истакну своју посебност и своју надмоћ над другима, 
макар у само једној игри. Проба пушења им је пријемни испит међу 
одрасле (Од свилу од морузу цигаре, исто и од лајно. Натрошимо 
лајно у ртију од новине. Пушимо, кашљемо, пушимо. Слзе ми излазе 
на-очи, а ја се куражим, пушим. И пробам да се насмејем. Пир). 
Сеоска деца полажу испит утркујући се коњима, са старијима од 
себе, по опасним путевима (Сас коњи смо се тркали кој че најбрже 
да стигне. Муће су патили коњити сас нас. Мирољуб Стојичић, 
1934, Б-ЦЈ). Зујку, игру свих узраста, најчешће играју деца старијег 
узраста пред почетак пубертета, али и у току њега (Зу играмо мушка 
и женска деца док не завршимо четврти разред основне школе. 
Познајем који ме је ударил по руку или по смеј. Милија Тодоров, 
1951, Д-ГД. Бьз играју и мушка и женска деца, и ја сам играла. 
Обрнеш се да видиш кој те ударил, а сви оче да те збуне па одма 
пруже руку и кажу бьььз. И ако не погодиш који је, поново се ти 
полагаш. Видосава Јовановић, 1937, Вој. Км. Играли смо се и зу. 
Најде се некоја рђа која удара душмансћи, па манемо да се играмо 
или га отерамо ако може. Александар Малиновић, 1945, Пир).  

Одмеравање снаге и вештине у том узрасту је у свакој 
прилици: скаче се из места и из залета (Од линију меримо кој колко 
је рипнул. ТД), прескаче се уз помоћ тољаге, скаче се преко трупаца 
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и пањева (Рипамо преко трупови кој че највише рипне. Ја сам 
рипала више од мушкарци. Ђурга Пејчић, 1925, Б-Са), стоји се или 
хода на рукама (Затрчи се, и сагне се на шаке, и усправи ноге. И ако 
се задржи, колко може, толко оди. Или само стоји на-руће. Ја несьм 
могьл. Миодраг Дадић, 1937, ТД), баца се камен с рамена, баца се 
камен увис (Кад врљам увис, прво рукуту неколко пути окренем. 
Кад падне камик, он пупне и овца се уплаши и врне се. ТД), прави се 
колут напред (преџипкување. Д-КВ), обара рука (обрање рука до лак. 
ТД), ваља се велики камен наниже (Ваљање камење из Виштир 
право надоле. Једампут се тека десила несрећа. Зоран Мадић, 1963, 
Јел), пењу се један на другог уз дрво (Стане једьн уз дрво, па се 
друђи укачи на њега, па трећи, и тека се каче док може да издржи 
тија одоздоле. Иду до четри-пет, али обично до три па падну. 
Смиљана Јованов, 1937, Д-Мо. Д-Пп) и чак праве колут напред 
колут назад на дрвету (На шљиву сам, дете основац, правила колут 
напред, колут назад. Лозинка Жикић, 1944, Б-Вв). Игра труло 
магаре, као сурова проба издржљивости, има много варијаната, од 
безазленог прескакања до суровог скакања на леђа играча, када их 
скочи чак и по неколико (Труло магаре: држи га некој напред, глава 
између ноге. И он тебе држи. Постави се. Па скоче једьн, други, 
трећи. Зоран Мадић, 1963, Јел. Јеребичас, а кажу га и труло 
магаре. Играмо и мушкарци и девојчице. Кажемо: -Ај да се играмо 
јеребичас. Једно дете се снаведе. Кој се положи, тури руке на 
земљу, или уз камен, дрво или уза зид. Сви стоју зади њега у 
полукруг и сваћи покушава да га изненада ујаши. Једьн га чува као 
бајаги, иде по полукругат час там, час овам, и ако удари тога што 
покуша да га ујаши, онда се важи, и тија че лежи, он магаре. Чувар 
кружи, пази магарето. Али превари чуваратога некој да га не удари 
када рипне на магарето, тека остане. И обично рипне једьн, па 
после рипне још једьн и остану на магарето, а кад рипне и трећи, 
оно се скљока тија што су га ујашили. Часлав Ристић, 1945, Рас). 
Прескакање је игра коју једнако играју и деца и омладина, поготово 
када озебну чувајући стоку (Прерипување се играмо. Ако не паднеш 
ка те прерипују, победник си, а ако не победиш него паднеш, ти се 
пак снаведеш да те прерипују. Ружица Петковић, 1930, Кс. 
Прескакање: нареде се у круг, сви се снавели и ти сви прескачаш. 
Боље када је у круг, нема да трчиш натам. Снаваџам се ја, 
продужаваш ти. Сваки по једьн круг има право. Када прескачају, па 
некога јако ударе по дупе кад га прескоче. Мирољуб Стојичић, 1934, 
Б-ЦЈ. Длго магаре играју, па и ја се игра, ако сам женско. Па ме 
мајћа изби и рече ми: - Играш се, да ти гледу мушкарчета дупето, 
девојћо! Милица Јовановић, 1936, Гос. Длго магаре је када чучу 
млого једьн до другога, па и једьн или више прескачају. Томислав 
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Стојановић, 1940, Соп). Ходање на штулама (одење с ђиђе) је такође 
било испит храбрости и умешности (Мушка иду на штуле. Куде 
Јовинци и Лилћин луг има разљевиште, там сас штуле газим реку. 
Добринка Мадић, 1924, Дој. Ђиђе, штуле или штакле, укачимо се па 
ђегамо на ђиђе. Смиља Веселиновић, 1935, Пс. Бла. Правил сам 
штуле и повисоће и понисће. Повисоће од свинак, да је оптьнко и 
чврсто. И људи са штуле прелазе реку. Гвозден Живковић, 1939, К-
ЈИ. Дигаље, то су штуле. Преко воду прејдемо, а и по тањи снег да 
закријемо трагови. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ). Угљен на 
хладну плочу била је честа игра озеблих топлодолских пастира уз 
ватру (Пљунем на ладну камену плочу па угленат турим на 
пљункуту, па га сас тиље ударим. И оно пукне. Најјако че пукне ако 
је голем и ако је од храст, а од буку пукне послабо. Миодраг Дадић, 
1937, ТД). Млади пастири и пастирице одмеравају свој гласа на 
погодним местима у планини и уживају у његовом одјеку (Када 
отидем за суваре, цвркнем, оно јечи Тумба, шумата. Увати ме тај 
баба и каже ми: -Док не исцвркаш ко Илинку убаво, нема те 
пуштим! И ја цвркам, цвркам колко могу, јечу гората и планината. 
Даринка Станков, 1949, Д-Ву. Окамо углас кој колко може јако. Ако 
је вунија од супротну страну, оно одзвања. Окам моје име Мија, а 
оно одзвања ја. Или окамо комунисти, а оно одзвања исти. Миодраг 
Дадић, 1937, ТД. Најбољи одјек је од Јеленсћи скок и од Свети-
Николу. Отуд смо волели да окамо. Часлав Ристић, 1945, Рас).  

Игре такмичења у вештини и лукавости су ћарење, игра карата 
и опклада. Изводе се по одређеним правилима која се могу лукаво 
кршити у своју корист. Мушку децу одушевљавају предмети који се 
лако котрљају или бацају, па са њима ћаре. Код ћарења играч се 
труди да бацањем или котрљањем своје играчке погоди оно на шта 
циља. Ако погоди, добија погођени предмет или поене, а ако не 
погоди, губи своју играчку или поене. Гађа се шишарицом, 
заобљеним каменчићем, лоптасто заобљеним комадићем цигле, 
оловном куглицом, кугличним лагером, стакленцем или кликером, 
новчићем, а може и било којим ситним предметом. Циљ је исти или 
сличан предмет који припада другом играчу (шишарица, заобљен 
каменчић, лоптасто заобљен комадић цигле, дугме, кликер, фишек, 
кашьк, новчић). (Ја сам градско дете, ама ништа неје имало. 
Најдем олово од муницију па га ударам с палац, ама оно тешко за 
прс, али иде даље него стакленац или кликер. Игра се с њега исто 
као кликер. Даде ми мајстор лагери, они су бољи. После излезоше 
стакленци, па кликери. Јовица Петровић, 1936, Пир. С кликери 
ћарење, Бошко је бил најбољи у свата деца на Кале. Пир. Гађамо 
сас стакленац. Има линија. Кој погоди, ћари му, узне му стакленац. 
Пир. У Ћатине млого дечишта, мушкарци. Имали су кашьци. Играју 
кликери, а кашьк турају. Играју на дугмиће: два до три пула улаз. И 
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ми све посебно да улазимо да гледамо циркус. Љиљана Николић, 
1935, Пир. Вишеци, па смо се кондали. Гађамо вишеци на ред. 
Потревиш сас шишарку и узнеш му. Видосава Илић, 1938, П-Врг. П-
Мкр). Гађање коштица у низу, мало позната игра, има строга 
правила (Гаџање кочичће од кајсије и праскове. Прва кочичка се 
усправи, да се зна почетак. Од њу натам наређају се кочичће. 
Гаџамо с ћеремиду, цреп, камен, и то од линију која је на пет, четри 
или три метра од кочичћете, зависно од узраста. Прво гаџамо 
големуту кочичку. Ако ђу погодиш, носиш свете кочичће. А ако 
удариш у средину, или од средину према крај, носиш све кочичће од 
това место па до крај. Јордан Андоновић, 1949, Пл, Пир). Осим 
туцања са ускршњим јајима (тлцање с перашће), ускршње јаје може 
да се добије или изгуби при гађању новчићем. Ако се новчић играча 
забоде у њу, он је добија заједно са новчићем, а ако је не погоди, 
губи новчић (Узнемо мању пару, да мање губимо. Пара требе да 
улети у перашку. Ако погодиш, за тебе су и пара и перашка. Ако 
промашиш, пару оставиш. Брц). Игра карата је чешћа код градске 
деце (Карте: вештина је да се памти које је прошло. Евдокија 
Стојанов, 1948, Д-Сн. Карте цртамо саме. Магаре с карте: да 
преко гомилу карте две усправене карте легну с горње ивице једна 
на другу, а да не падну. Вера Илић, 1936, Пир. Кад пада киша или 
кад очемо, играмо карте, табланет, не љути се, човече. Педесет и 
два цртамо или пишемо. Карте од цигарете мораву правимо, 
исечемо бројће. Александар Малиновић, 1945, Пир. Кад смо са-
стоку, играмо даме, карте, титре, жмурку, свињћу, џипкање, 
клису, прескачање, прескачање преко трупови. Ђурга Пејчић, 1925, 
Б-Са).  

Опклада, иначе игра и старијих особа, честа је код деце 
(Кладење, опклада или превара: када се клади, палац се лизне овака. 
Палац има увек, а јадац нема. Има само јадац кад се закоље 
кокошка. Кој први превари, опкладу добије. Не иду речи уз опкладу. 
Звездана Ђорђевић, 1936, Пк. Кладење је било. Јадац кажемо када 
преваримо. Милија Тодоров, 1951, Д-ГД. Опклада: пљуне се на 
палац и каже се јадац. И кад се превари, пак се каже јадац. 
Христина Јовановић, 1927, Гос). Игра круна или писмо блиска је 
играма клађења и претежно је играју дечаци (Круна или писмо, 
играју се мушкарци. Врљиш пару, па она падне или на круну или на 
писмо, па си погодил или неси. Тугомирка Влатковић, 1955, К-Ћу).  

Прављење играчака је такође игра. Деца која имају жељу, 
машту, проналазачки дух и спретне руке, са радошћу и поносом 
израђују играчке не само себи већ и осталој деци, и њихова 
детинска мајсторија наилази на одобравање одраслих. Направе 
буздован (За буздован бушимо рупице за шиљци и сас сећирче 
набивамо шиљци од било које дрво. Миодраг Дадић, 1937, ТД), 
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расовачу с дрвени точкови (Направим расовачу с дрвени точкови и 
гурам у, играм се. Гвозден Живковић, 1939, К-ЈИ), пушкало 
(Пушкало од бьз између два коленцета, окол петнајес сантима. 
Срж се избаци. Направе се куглице од клчишта. Набије се куглица с 
арбију. С друге стране лоптица исто. Кад јако притиснем и избаци 
куглицу, оно пукне. Брц), авионче (Направимо авијонче дрвено и 
затворено с вратанца, а на дршку на вратанцата је мета. Момир 
Минчић, 1927, ДД), бицикла оди дрво (Правимо бициклу оди дрво: 
расовачка, рам, ручице, и низбрдо се возим. Гвозден Живковић, 
1939, К-ЈИ), брзгало од цволику (Брзгало од цволику правимо. 
Цволика је шупља и има коленца. Зоран Панић, 1963, Гос), 
крећетало (Крећетала смо прајили, дељамо док стоку чувамо. 
Окрећеш, оно шкрипи. Крештало, да плаши тичи. ТД. Кречетало 
правимо, да плашимо птице у лозје или њиву. Милија Тодоров, 1951, 
Д-ГД), кола правење (Кола правимо, облице за точкове, осовина, 
ручице. И свезем се. Ивко Јовановић, 1938, Цер), магаре од свибу 
(ТД), шарена тојага (Шарена тојага: доле су редовће, насечено 
надлго на редове, средина је шарена тојага и горњи дел је углачан 
да неје грапљив за руку. Миодраг Дадић, 1937, ТД. Шарена тојага, 
шарамо кору на коцке, или спирала. Бела је шара. Б-Лс), лук и 
стрелу (ТД), праћку. Деца плету од прућа или павита, да би се 
показала пред родитељима, корпе, па и кошнице за пчеле. Такође, 
израђују за своје потребе музичке инструменте: трубу, гајде, гусле, 
цигуљћу од шашку од морузу, свиркало од врбу, пис од врбу, 
пиштаљку, рог, дудук, цовару (Цовару сам правил, свирил сам, дудук 
исто. Радивоје Мадић, 1933, ТД).  

Певање и свирање уз игру, као и само играње, такође спадају у 
заједничке игре предшколске и школске деце, и повремено све иде 
заједно, па се понекад не зна када почиње или престаје играње, а 
када почињу или престају певање и свирање (Оро без музику. 
Уватимо се пастири, мушко и женско и играмо оро без музику. 
Свиримо и појемо ми с уста, свака: -Ми лили ли! Не прекидамо, и 
играмо па се на-нође не опирамо. Смиља Веселиновић, 1935, Пс. 
Свирам си у уста сама и играм. Лозинка Жикић, 1944, Б-Вв. 
Свирамо у лис од крушку или у други лис, пастири, и играмо. А 
свирамо и у фрулу. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ. Појале смо, 
играле смо. Лепо смо појале с моју другарицу Невену. Играмо небо и 
она победи, и отпоја: -Падла Мара, падла Сара /Ја сам Снежу 
обрисала /Иш! И ја у удари на иш. Снежана Јовановић, 1948, Цер. 
Учимо да свирамо гитару, као игра за нас. Миодраг Петковић, 1947, 
Пир. Било је препоување. Поју заједно по две, које се највише 
зглашају: 1. Бело, бледо до зелено/Које че момче да појде /До која 
мома че седне? И исте отпевају: -Драгољуб момче че појде /До 
мома Марија че седне! 2. Седете, моме, предете /И на вратата 
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гледајте /Које че момче да појде /До која мома че седне! И исте 
отпевају: -Момче че Стева да појде /До мома Гила че седне! 
Даринка Станков, 1949, Д-Ву).  

 
Игре одраслих 
 

Дечаци у пубертету, зависно од личних склоности и 
могућности, бирају спортске игре, опасне игре (мачевање, љуљање, 
крађу, спуштање низ опасне венце и падине, тучу) или игре које 
траже вештину и прецизност при гађању у мету (комадићем црепа, 
каменом, лоптом, праћком, стрелом, ножем). Од спортских игара 
највише се играо фудбал, али и друге игре (Играмо фудбал на мали 
голови од пет до шес стопе. Александар Малиновић, 1945, Пир. 
Играли смо фудбал на ступала на први фебруар с Рсовчање у 
Рсовци. Ми, Гостушање, без опьнци, у нашивани чарапци. И 
победимо и, и после смо стално побеџували. Костић, 1937, Гос. Џудо 
се игра на траву, на равно, на ливаду. Који се најбоље џудирају, 
забављају ни. Обрта се као точак. Мирољуб Стојичић, 1934, Б-ЦЈ. 
Немамо шах, али нацртамо поље, а зрнца од пасуљ означимо са 
слова: краљ, краљица, топ, коњ, лауфер. Шах сам одлично играла. 
Дафина Гигов, 1965, Д-ЈД). Мачевање је ретка игра и врло ризична 
игра ако је изводе необучена деца (За мачување направимо мач од 
буку или јавор. Од јавор је поубав, белошарен и лакше се глача. 
Мачујемо се по двојица. Има правила. Не смејем да га уперим у очи, 
у уста и испод грудну кос. Једьн направил мач. Удари брата ми од 
чичу испод образ и пробуши га. Крв зауставимо с прабицу, а 
настругомо и од каиш. Миодраг Дадић, 1937, ТД). Љуљање има 
своје безазлене варијанте, које користе деца мањег узраста или 
играч када је сам (Љуљање на капије, деца. И у Баштин дол на 
појату, љуљам се сам. Милија Тодоров, 1951, Д-ГД. Љуљашку 
врзујемо у виноград на ореј, на водоравну грану. Пир), али и оне 
врло опасне (Љуљали смо се на дрво, на појату. Ванем се за слп па 
се љуљам. На кључ смо се љуљали на нашу Ћосину појату. У 
Бабунћу церове, буће. И зади Сметанков вртоп. Гранка се открши 
па ја одлете поди мосат у њивете. Ланци убиву, боље конопци. 
Двојица стоју и љуљају те. Кој те воли, рипне па те додржи. 
Добринка Мадић, 1924, Дој. Љуљали смо се до Одају на брес, имаше 
голем брес, а на Гостушицу смо се љуљали на врбе. Јованка 
Станчина, када у заљуљали, почела да ока: -Стра ме, стра ме! и 
падла у топилата. Милица Ђорђевић, 1933, ВЛк).  

Крађа је била, када је изводи група, исказивање заједништва и 
јуначење, каткада и потреба гладне деце (Млого огладнемо у игру, а 
заборавили смо леб. Договоримо се да украднемо овцу. Украдомо 
најбољу, која носи звоньц . Закламо ђу и пекомо месо у Синорско 
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лице. Ђорђе Петров, 1950, Д-Сн. Крали смо грозје. Он пудар, носи 
наочари, не види ни с њи. Улезнемо тамо. А ја сам познавал и 
разликувал куде је пловдина, куде белвина, па беремо. Он излезне 
високо над нас, али ни не види, него окне како пудар што ока: -Аха-
ха-ха! неколко пути и отиде. И ми си наберемо. И наше лозје је на 
туја страну, али чьк у брег, далеко ми од игруту. Јовица Петровић, 
1936, Пир).  

Од игара гађања у мету најчешће се користи праћка код свих 
узраста, али су најбољи резултати код одраслијих дечака (Бирамо 
какво гаџамо с прачку: голем камик, дрво, пањ или грм. Странице на 
прачку су од врце или канап, а у средину је седло од кожу у које 
турамо камик с који че гаџамо. Када је седло од кожу, онда јаче 
удара, а када је од гумицу, прецизније удара јер се нишани. 
Најпрецизније се мета гађа праћком и стрелом. Јордан Андоновић, 
1949, Пл. Пир. Прачка. Упреде поворку и направи цедилце са три. 
Чвор. Шездесет сантима. Каменче. Повучеш, окренеш и оно бега и 
до сто метра. Тера птице. Гвозден Живковић, 1939, К-ЈИ. Праћка 
је за бацање камена; баци се три пута више него слободном руком. 
Један канап се врже за прс. Жика Крстић, 1932, Б-Лс). Лук и стрелу 
су користили пастири (Стреле смо правили од врбу, па канап 
натегнемо. Деда је правил на брата ми стреле, брат ми че иде у 
лов. Снежана Јовановић, 1948, Цер. Лук и стрела, мушка игра. 
Имали су мету, даска. На стрелу ексер. Милица Манчић, 1934, Рг. 
Бирамо дрен да би стрела била тешка, и да је сирова да буде 
потешка. Стрела се очисти од кору. Дебљи крај се засече за канап, 
а на тањи се засече врх. Гвозден Живковић, 1938, К-ЈИ. Савијемо 
лесковину, лук. Кад притезаш, зближава се. И дрво с кукице је 
стрела. Наши стари су се бранили сас дрвене стреле, чул сам од 
наши старци. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ). У игри бебљак гађа 
се каменом (Бебљак: голем камик, па одозгоре мали камик. Гаџамо с 
по десет камика кој че га обори. Кој га обори, он намешта. 
Милорад Манић, 1927, Ор), у игри топ гађа се крпењачом (Топ је 
пастирска игра. Тм. Топ у стену: Крпа с врцу и гаџамо се у рупу. 
Ако промашиш: оде у воду, и не играју се. Милорад Манић, 1927, 
Ор), а у игри отимање земља гађа се ножем (Освајање земље или 
зајци и кучичи. Играмо се на зајци и кучичи. К-Шт. Нацртамо један 
круг где је влажно и поделимо га на толко дела колко смо. И сваки 
свој дел назове по некоју државу. И узнемо отворен ножић и 
договоримо се коју че државу да заузимамо. Када се нож зарије, 
правац реза одређује како да се помера граница. И бришемо стару 
границу, а нацртамо нову. После он гађа и осваја своју земљу, 
отето. Играли смо се изнад друм у Ћитку. Божидар Стефановић, 
1937, Брц. Пл. Пир. Б-МБњ).  
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Дечаци свих узраста, па и девојчице, хватају птице помоћу 
клопки и замки, или их обарају на прозорима и вратима, када 
преплашене излећу (Правимо сојчило, замку за птице. Има четири 
стране, одозго поклопено. Шушке од кукурузовину унутра. Гаврило 
Д. Андрејић, 1930, П-Лш. Жлтурће птице ватамо: примка од 
ракљасто дрво и длака од консћи реп па туримо на плеву. И она ка 
да литне, повуче длаку и длаката у ване за ногу. Или у плевњу куде 
има рупа: једьн чека сас умит, а једьн удара те и подбуди. И онај с 
умитат обара онеј друге. Траже зрна у сламу. Миодраг Дадић, 
1937, ТД. Примће за тичи: Расово дрво и длака од консћи реп. 
Поставимо и на раништа на говеда. Тичи дооде на сламу, да 
кљуцају. Ватамо и па и печемо. Жлтурка, залок месо, а јели смо и 
белокрилку. Свињигара несмо јели, циганско племе је он, чул сам од 
башту ми. Сојћу ако уватимо, не убивамо у, вачамо у у гњездо и 
играмо се. Радивоје Мадић, 1933, ТД. Расовача с тиквино семе као 
клопка. Пресечемо тикву, па зашиљимо расовачку и на шиљци 
туримо тиквено семе. Клопка за тичи: Клопка као од ћеремиде. 
Дрвце трокрилно обори и заклопи га унутра. Или од коњи длака од 
реп наврже се као замка на расовачку. И посоли се плева. Расовачка 
са по десет замке. Гвозден Живковић, 1939, К-ЈИ. За хватање птица 
користе се поклопљен кош од раките (Б-ЦЈ), леса и конопац (Км. 
Зс), клопка од ћерамида затворена балегом (Б-ЦЈ. СГл), а зечеви се 
хватају у рупи (Ватање зечеви: ископа се рупа и намести дрво као 
клопка нагоре. И једно напред. И како зец увати у рупу клас и тргне 
га, клопка га само притисне. Србислав Петровић, 1955, Ру).  

 
Пастирске игре 
 

Пастири играју готово све игре о којима је до сада било речи, 
када могу да се играју у датој ситуацији. Највећи број пастирских 
игара изводи се тојагом, изразито је такмичарског карактера и има 
строга правила. То су најчешће бројне варијанте игара клиса, свинће, 
чуле, педања, џилита, али има и других које се изводе или тојагом 
(мачување с тојагу, хокеј) или без ње (вител). Наводим неке 
примере о ређим пастирским играма тојагама (Мећи лешници смо 
звали игру, врста мачевања. С тојађе се мачујемо. Да му избијем  
тојагу из руке. Обично с једну руку, и укрштање. Зоран Мадић, 
1963, Јел. Хокеј: Дрвена овчарска тојага и четвртаста гума, и 
ударамо ђу. На Јерму смо се играли, там дека је затока, рукавац. То 
је као хокеј. Милија Тодоров, 1951, Д-ГД).  

 Игра вител (класубаљка), пастирска вртешка и клацкалица, 
врло је ретка и, чини се, врло архаична, због чега овом приликом 
дајем све забележене примере о њој (Сас стоку смо се највише 
играли вител, љуљање на вител. Буково дрво за вител. Која су се две 
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дрва прекрстила у шуму, па се тару, она се постепено распљескају 
како расту. Лево и десно се раширила као распљескана. И није 
тражимо теква дрва, носимо сваки сећирчетијице, отсечемо га. Па 
кудето се распљескало, одмеримо три до пет метра, и да је мазно, 
а да је дебело десет до дванајес сантима. Зовемо га мазија, младо 
дрво, младика. Ми га пресечемо од једну страну, па од другу, да се 
створи рупа. Па кольц. Колку смо рупу продльбли, кольц да мож да 
се надене. И кольц побијемо куде је чис терен, да се не утепамо 
када се играмо. Обрежемо кольцат да се мож надене. Рупу за коль
цат ископамо с посебан кольц, па набијемо зашиљен стожер. Рупа 
је длбока двајес до двајес и пет сантима, на зевњиво место. 
Набивамо. Расклопи, и поново набивамо, да је пасент, да не мож да 
мрда. И тој место прекрстише на Вител. Имали смо три-четри 
витела у једну шуму. Легнемо на стомак два там, два овам, а с нође 
га усилимо. Пресабуљимо се и с нође ритамо. Обе нође су заједно да 
можемо повише да гурамо. Вител није сами гурамо. Легнемо на 
стомак, руће у џепове, лелејање до могање. Не мож га ујашиш, че 
паднеш. Мирољуб Стојичић, 1934, Б-ЦЈ. Бутук, дрво дебело као 
ћунак, а високо. И укопамо га двајес-тријес сантима у земљу, а да 
остане метар навише. И вьр му се засече. И закачимо другу греду. 
Засечемо двајес-тријес сантима и греду закачимо на бутук. Ракља, 
као кросно. На страну дрвено као алка. И седне један на један крај 
на греду, други на други крај и кружимо. Један стане на земљу и 
потера витлушку, и она се дигне од земљу и кружи. Чим ослаби, 
онај пада на земљу. И потера сас ноге, а онај други се диза и кружи. 
И чим залабе, он устане. Искорачи два-три корака и даде силу да 
крене, а онај други кружи. Душан Ранђеловић, 1935, Б-ЦЈ. 
Класубаљка се правила. Сама су ју деца правила. Стари помогну. 
Прво се тај дрва поравњају па се избуше. Неко сиђе да гурне. 
Подесне ливаде куде су да стоку гледају док се играју. Милисав 
Здравковић, 1923, Б-ЦЈ). Иначе има микротопонима са именом 
Вител у више атара југоисточне Србије, што је можда у вези са овом 
пастирском игром.6 

 
Напомене о играма 
 

1. Казне за губитника: Код неких игара или у неким 
приликама губитник трпи казну: гребу му прсте (Соп), носи 
победника на леђима (Кркач је казна за побеђенога, он победника 
носи. Јовица Петровић, 1936, Пир), доноси тојаге код игре тојагама 

                                                             
6 Због ограниченог простора изостављам опис пастирских игара, игре на 

прелу, игре уз обичаје и бројне остале игре, које сам такође бележио, обрадио и 
ускоро ћу их објавити. 
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(Пк. Брц. Цер. Јал), чува стоку свих играча да би се они безбрижно 
играли (Брц. Б-Го), доноси воду играчима (Брц).  

2. Трагови историје: У традиционалним дечjим играма, бар у 
онима које најчешће користе омладинци, вероватно има трагова 
припреме за одбрану од непријатеља и подражавања ратника (оца, 
стрица, деде, хајдука) (џилит, рвање, бацање камена, гађање 
стрелом, гађање ножем, игре буздованом, мачевање).  

3. Лексика игара: Дете се занело у игри (игра се, бујаје се), или 
у игри прелази сваку меру (беснеје), омета игру (растури-игра), 
добро се игра (кротко дете, обича да се игра, добро у игру), 
наметљивац је (све оче да је горњи, све он да командује), хвалисавац 
(поваливечера) или је преосетљиво, нервозно, склоно несташлуцима 
(живачко, терсене, трклето, немајмир).  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Традиционалне игре изводе се у кући, под сајваном, у 

дворишту, на улици, у школском дворишту, поред реке, а највише 
на пашњаку. И оне, као и игре уопште, развијају код детета 
предузимљивост, смелост, толеранцију, другарство, осећај за меру, 
оспособљеност, упознавање сопствених способности и сопствених 
ограничења, као и ослобађање од мана. Онај ко се наиграо на време 
боље поштује друге, уме да се заустави у гневу, уме да помогне, уме 
да каже праву реч у право време, не плаши се других, уме да буде 
опрезан и прилагодљив, боље познаје своје тело и своје 
способности, компензира своја ограничења (беда, ружноћа, 
дебљина, неуспех у школи, стални породични проблеми), уочава 
обрисе свога капацитета. Игра води ка равнотежи и ослобађа од 
себичности, сујете, грубог односа према другима. Непрекидне игре 
на компјутеру испуњавају само неке услове и не дају у свему добре 
резултате, чак обрнуто: негују себичност и асоцијалност. Игре 
одраслих су игра уз музику, извођење обичаја, маскирање.  

 
 

ОЗНАКЕ И ИМЕНА МЕСТА У КОЈИМА СУ ЗАБЕЛЕЖЕНИ 
ПРИМЕРИ, ПО ОПШТИНАМА 

 
Б Бабушница: Б-Ал (Александровац), Б-Вв (Вава), Б-Вј 

(Војници), Б-Вш (Валниш), Б-Го (Горчинце), Б-Ки (Кијевац), Б-Лс 
(Лесковица), Б-МБњ (Мало Боњинце), Б-Са (Студена), Б-ЦЈ (Црвена 
Јабука).  

Д Димитровград: Д-Бћ Браћевци, Д-Ви (Власи), Д-Ву 
(Вучидел), Д-ГД (Горња Држина), Д-ДК (Доњи Криводол), Д-ЈД 
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(Јасеновдел), Д-КВ (Куса Врана), Д-Мо (Моинци), Д-Пп 
(Пртопопинци), Д-Сн (Сенокос).  

К Књажевац: К-ЈИ (Јаловик Извор), К-Кл (Кална), К-Ћу 
(Ћуштица), К-ЦВ (Црни Врх), К-Шт (Штрпци).  

П Бела Паланка: П-Ве (Вета), П-Врг (Вргудинац), П-Дл 
(Дол), П-Лш (Ланиште), П-Мкр (Мокра).  

Пир Пирот: Бе (Бела), Бз (Базовик), Бла (Блато), Брл (Брлог), 
Брц (Бериловац), Бс (Басара), ВЈ (Велики Јовановац), ВЛк (Велика 
Лукања), Вој (Војнеговац), ВРж (Височка Ржана), ВС (Велико 
Село), Гњ (Гњилан), Гос (Гостуша), Гра (Градашница), ДД (Добри 
До), Дој (Дојкинци), Држ (Држина), Зав (Завој), Зс (Засковци), Изв 
(Извор), Јал (Јалботина), Јел (Јеловица), Км (Камик), Кс (Костур), 
Мр (Мирковци), НМл (Нова Мала), Об (Обреновац), Ор (Ореовица), 
Орљ (Орља), Пет (Петровац), Пир (Пирот), Пк (Паклештица), Пл 
(Планиница), Пн (Понор), Пок (Покровеник), При (Присјан), Пс 
(Пасјач), Рас (Расница), Рг (Рагодеш), Рос (Росомач), Рс (Рсовци), Ру 
(Рудиње), СГл (Сиња Глава), Соп (Сопот), Сук (Суково), ТД (Топли 
До), Тм (Темска), ЦД (Церевдел), Цер (Церова), Чин (Чиниглавци).  
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ГОЈИН ДОЛ, НАСЕЉЕ И СТАНОВНИШТВО  
У 16. ВЕКУ 

 
GOJIN DOL, VILLAGE AND ITS INHABITANTS  

IN THE 16th CENTURY 
 

 
 
Сажетак: Рад се бави демографским и привредним развојем села 
Гојин Дол у Пиротском кадилуку током 16. века, на основу три 
необјављена турска катастарска пописа Софијског санџака из 
1525, 1545. и 1571. године и недавно пронађене султанске заповести 
из 1566. године. Овај последњи документ тиче се повлашћеног 
ћуприџијског статуса становника села, који је, по свему судећи, био 
разлог интензивног насељавања четрдесетих година 16. века. 
Документ баца ново светло на улогу коју је Гојин Дол имао на једној 
од најважнијих саобраћајница Османског царства - Цариградском 
друму. Село је било задужено да поправља и чува мост на Нишави, 
као и да се стара о безбедности одговарајуће деонице пута. 
 
Abstract: The study presents demographic and economic development of 
the village Gojin Dol in the kaza of Pirot during the 16th century on the 
basis of three unpublished Turkish surveys of Sophia sancak dating from 
1525, 1545 and 1571 and recently found sultan’s order from 1566. This 
last document deals with privileged status of the villagers, who were 
appointed to maintain bridges (köprücüler), which was the reason for 
intense settlements in this area during the 1540s. It throws a new light to 
the role that Gojin Dol had in the one of the most important traffic routes 
of the Ottoman Empire – Constantinople road. The village was entrusted 

                                                             
 tatjanakatich@gmail.com 
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to repair and guard the bridge on the Nišava river and also to take care 
about the safety on the specific part of the road. 
 
Кључне речи: Османско царство, Гојин Дол, ћуприџије, Пирот, 
кадилук, дефтер, 16. век 
Кey words: Ottoman Empire, Gojin Dol, köprücü, Pirot, kaza, defter, 
16th century 
 
 

Гојин Дол се налази око 5,5 km западно од Димитровграда 
(некадашњег Цариброда). Данас је, услед замирања планинских села 
и концентрације становништва у граду и ближој околини, једно од 
најмногољуднијих села димитровградске општине.1 У периоду 
турске власти, међутим, Гојин Дол је спадао у групу мањих насеља.  

Село је настало на левој обали Нишаве, прекопута брда на 
десној страни реке, које носи назив Кале и на чијем врху су остаци 
касноантичког односно рановизантијског утврђења. Новија 
археолошка истраживања показују да се, у античко време, у 
непосредној близини овог утврђења (Гојиндолско кале), неколико 
путева укрштало са једном од најважнијих римских саобраћајница 
на Балкану. Римски Војни пут (Via militaris) ишао је из правца 
Цариброда десном обалом Нишаве, да би управо у подножју Калеа 
прелазио на леву обалу и настављао даље према Пироту.2 

На основу досадашњег стања истражености можемо рећи да се 
Гојин Дол први пут помиње у турском катастарском дефтеру (tapu 
tahrir defteri) из 1525. године, као село које припада Пиротском 
кадилуку Софијског санџака, али нема сумње да је знатно старије.3 
Његов словенски назив, као и старина околних села потврђена 
турским пописима из 15. века (Попов, 1966) иду у прилог мишљењу 
да порекло насеља треба тражити у средњем веку.  

                                                             
1 Општина Димитровград обухвата 42 села у предеоним целинама: Горње 

Понишавље, Горњи Висок, Забрђе, Бурел и Дерекул. Статистички подаци о 
сваком селу могу се видети на званичном сајту општине http://www.dimitrovgrad.rs  

2 Извештај о недавним археолошким радовима на овој деоници Via 
militarisa видети на http://www.heritage.gov.rs/latinica/zastitna_arheoloska_iskopa-
vanja_koridor_10_Seliste_Via_militaris.php  

3 Istanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (даље BOA), Defterhâne-i Âmire Tahrîr 
Defteri (даље TD) nu 130, с. 355. Сумарни подаци из овог пописа преузети су 
приликом израде компилативних дефтера Румелије 1530. године (Istanbul, BOA, 
TD 167, TD 367 и TD 370). Подаци који се односе на Софијски санџак налазе се у 
BOA, TD 370 и објављени су у виду фототипског издања 370 Numaralı Muhâsebe-i 
Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), I-II, Dizin ve Tıpkıbasım, T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın nu: 55, 59, Defter-i 
Hâkânî Dizisi VII, Ankara 2001-2002. Попис Пиротског кадилука налази се у првом 
тому, на странама 217-235. За превод овог извора на бугарски језик в. Катич и 
Амедоски, 2010.  
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Пиротски кадилук је покривао област од Ниша и Књажевца на 
западу до Алдомироваца у Бугарској на истоку. Обухватао је 
поречје Нишаве и њених притока Јерме и Коритнице, Лужницу, 
Брезник са околином и област Знепоља (Катич и Амедоски, 2010, 
стр. 158). Овај обим задржао је скоро током целог периода 
османско-турске власти.  

Године 1525. у Гојин Долу су живела 23 пореска обвезника, од 
тога 18 домаћина, 4 неожењена мушкарца и једна удовица, односно, 
помножено одговарајућим коефицијентима, нешто мање од 90 
становника.4 У селу је живео и поп, што значи да је постојала и 
сеоска црквица. Исте године у селима данашње димитровградске 
општине регистровано је пореских обвезника: Паскашија 46, 
Изатовци 33, Влковија 44, Д. Криводол 37, Г. Криводол 52, Сенокос 
47, Радејна 66, Поганово 45 и Петачинци 48 (Катич и Амедоски, 
2010, стр. 169-191). 

Приходи које је држава убирала од Гојин Дола служили су, 
кроз цео 16. век, за издржавање спахија Софијског санџака.5 Судећи 
према врстама пореза, у атару села гајиле су се житарице: пшеница, 
јечам и мешаница. Мешано жито (мешаница, суражица, каришик, 
тур. mahlût) обично се садило у брдским пределима, на 
сиромашнијем тлу. Најчешћа комбинација семена била је пшеница и 
раж и пшеница и јечам. Ове две пољопривредне културе, као 
отпорније на ниске температуре, с бољом искористљивошћу 
хранљивих материја из тла, повећавале су отпорност пшенице и 
доприносиле бољем приносу. Осим ових, често су сађене и 
мешавине овса и ражи и овса и јечма. На њивама Гојин Дола, а не 
само на окућницима, гајило се и поврће, воће, винова лоза и 
конопља. С обзиром на износ десетине на ширу, закључујемо да се 
годишње производило око 2230 литара вина. Приликом обрачуна 
производње жита и вина, треба имати у виду да се није радило о 
чистој десетини, већ о 13,3% приноса, како то прописује закон за 
Софијски санџак (Barkan, 1943, стр. 251, 253).  

Сељаци су држали пчеле, свиње и овце, мада ово последње 
није изричито наведено у дефтеру који смо користили. Дажбина од 

                                                             
4 Istanbul, BOA, TD 130, s. 355. Укупан број становника израчунат је тако 

што су домаћини, старешине целих породица множени коефицијентом 4,4, 
удовице представнице крњих домаћинстава коефицијентом 2,5, док су неожењени 
рачунати појединачно јер су као такви и регистровани. Коефицијенти преузети од 
Рашевић М. (2001), Демографске прилике и становништво. У М. Мацура (ур.),  
Насеља и становништво Области Бранковића 1455. године (424-431). Београд, 
Српска академија наука и уметности.  

5 Године 1525. приходе Гојин Дола убирао је спахија по имену Диване 
Турсун, 1545. спахија Јусуф, а 1571.  спахије: Мустафа син Омеров, Курд син 
Мустафин, Мустафа син Мехмедов и Хусејн. Istanbul, BOA, TD 130, s. 355; TD 
236, s. 418; TD 492, s. 433. 
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узгоја оваца и коза припадала је султану и приходи од ње су 
регистровани у посебним дефтерима овчарине, а не у катастарским 
дефтерима. На основу нешто каснијег пописа трговаца ситном 
стоком – џелепа, Пиротског кадилука, из 1581. године, знамо да је 
таквих лица било и међу становницима Гојин Дола; уписана су 
четири џелепа а један од њих је био сеоски поп. Они су били дужни 
да за потребе становника османске престонице обезбеде годишње 
135 грла стоке (Катић и Амедоски, 2012, стр. 149).  

У селу је постојала воденица поточара која је радила током 
целе године. У близини Гојин Дола, осим породичних имања, било 
је још обрадивог земљишта у власништву села, које је имало статус 
мезре. Овај термин, најчешће превођен као селиште или 
пустоселина, означава комплекс пољопривредног земљишта са 
познатим границама, које је некада било село, на коме су уочљиви 
трагови стамбених објеката, чесме или старог гробља, и које опет 
може постати село. На гојиндолској мезри, по имену Извор, сељаци 
су сејали пшеницу, мешано жито и лан, док је остатак био под 
травом.6 

Двадесет година касније, број становника Гојин Дола се скоро 
удвостручио. У дефтеру из 1545. године уписана су 43 пореска 
обвезника, 33 домаћина, 7 неожењених и 3 удовице, односно 160 
становника.7 Број људи био је и већи јер су у селу боравиле још две 
привремено насељене породице. Оне су плаћале тзв. димнину, у 
износу од 6 акчи по домаћинству (Barkan, 1943, стр. 253). Такса на 
дим или димнина била је посебан порез који су давали досељеници 
који се нису бавили земљорадњом, већ искључиво сточарством или 
занатом. После извесног времена таква су лица или уписивана у рају 
дотичног села, чиме би стекла статус стално настањених, или би 
мењала место боравишта.  

Попис из 1545. године такође бележи и једно војнучко 
домаћинство у Гојин Долу. Војнуци су хришћани војници који су и 
пре доласка Турака на Балкан били у активној војној служби 
средњовековних владара и обласних господара. Потицали су из 
слоја ситног племства, слободних сељака или влаха, а у војни 
систем Османског царства уврштени су после Маричке битке 1371. 
године. Војнуци су, по основу пружања помоћи владару, уживали 
слободне баштине, тј. баштине ослобођене неких или свих пореза, у 

                                                             
6 Istanbul, BOA, TD 130, s. 356.  
7 Istanbul, BOA, TD 236, s. 418. Подаци о две куће, једној удовици и 

приходу од 554 акче, средином 16. века, које наводи Ћирић (1979, стр. 143) не 
односе се на Гојин Дол већ на неко друго село. Наиме, приређивач турског 
пописа, А. Велков (1974, стр. 138) је село које се једино може читати као Вин дол 
или Вејин дол (можда Вихни дол) прочитао као Оиндол и погрешно га 
идентификовао са Гојин Долом.   
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зависности од војничких обавеза; они су, практично, били сељаци-
војници. На основу података из горенаведеног пописа видимо да је 
војнучка баштина у Гојин Долу била ослобођена плаћања таксе на 
гумно, коју су иначе плаћали сви остали власници баштина у селу. 
Намет на вршај или гумно (тур. resm-i harman) био је додатни намет 
на житарице, наслеђен из предтурских времена. У Пиротском 
кадилуку, као и у целом Софијском санџаку уосталом, убирао се у 
сталном износу од две мерице пшенице и две мерице јечма по 
баштини (Бојанић, 1973, стр. 105-106). 

Изразито велики демографски раст четрдесетих година 16. 
века може бити само последица досељавања а никако природног 
прираштаја. Будући на једном од најважнијих путева Османског 
царства – Цариградском друму (бивши Via militaris), село је, у 
интересу државе, а и спахија који су тежили да увећају своје 
приходе, морало бити насељено. На интензивнији раст сигурно је 
утицала и близина Великог и Малог Цариброда који су, према 
попису из 1525. године, имали укупно 127 пореских обвезника. 
Велики Цариброд је, осим тога, имао статус мензила – постаје, коју 
је војска у време похода користила као коначиште, а у мирнодопско 
доба је служила као поштанска станица на којој су државни 
гласници мењали коње. Становници Великог Цариброда (63 пореска 
обвезника) имали су дужност да гаје поштанске коње, због чега су 
уживали знатне пореске олакшице (Катич и Амедоски, 2010, стр. 
167, 176).   

Близина већег насеља је онда, као и данас, позитивно утицала 
на концентрацију људи у околини. Ипак, главни разлог за 
интензивније насељавање Гојин Дола био је привилеговани положај 
који је село, како ћемо касније видети, стекло управо у овом 
периоду. 

Нови становници су добијали поседе на државној земљи, на 
којима су имали право наследног плодоуживања. Староседеоци, а то 
су власници 13 баштина у Гојин Долу, могли су своја имања да 
продају, завештају коме хоће, односно да с њима по вољи 
располажу. Некадашња мезра Извор је, по свему судећи, издељена 
на парцеле и уклопљена у границе сеоског атара, с обзиром да се 
више не помиње у османским дефтерима. 

Пропорционално расту броја становника и обрадивог 
земљишта, повећани су и пољопривредни приноси. У овом периоду 
више је сејана мешаница на уштрб пшенице, док је узгој лозе 
значајно порастао, као последица веће потражње вина. Ако се 
становништво Гојин Дола, за период од двадесет година, скоро 
удвостручило, производња вина се више него утростручила; 
годишње је износила око 7310 литара. То очито нису биле довољне 
количине, јер се у селу продавало и вино произведено у другим 
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местима, о чему сведочи тржишна такса на вино, тј. баџ на вино (в. 
Прилог бр. 2). Према нашем мишљењу, убирање винског баџа, 
односно продаја већих количина вина, сведочи о постојању неке 
врсте свратишта у Гојин Долу.      

У другој половини 16. века, према попису из 1571. године, број 
становника је незнатно порастао. Иако је регистровано мање 
пореских обвезника него приликом претходног пописа, укупно 41, 
број целих породичних домаћинстава, односно кућа је повећан за 
две, па тако имамо: 35 домаћина, 4 неожењена и 2 удовице, односно 
укупно око 170 становника. Том броју такође треба додати и два 
привремено настањена домаћинства, чија нам структура није 
позната.8  

Анализирајући лична имена у сва три турска дефтера, дошли 
смо до закључка да је реч о стабилном становништву чији се 
континуитет може пратити из пописа у попис. У Прилозима уз овај 
рад подвукли смо имена која се појављују у два од три пописа. Осим 
њих, лако је идентификовати, уз помоћ патронима, и друге 
припаднике једне исте породице. Примера ради, 1525. године 
уписан је Брајан Андрија на баштини, 1545. године његов син 
Андрија Брајан, војнук (на баштини), тада још увек неожењен, а 
четврт века касније Андријин син, а Брајанов унук, Станко Андрија. 
Године 1525, међу староседеоцима који имају своју баштину, 
уписан је и извесни Новак Добромир, двадесет година касније његов 
син, Радослав Новак, а 1571. године унук Илија Радослав. Сличних 
примера има још.  

Континуитет гојиндолског становништва указује на релативно 
мирно политичко и економско стање у овом делу Царства. Без 
обзира што се село налазило на Цариградском друму, кога 
савремени истраживачи често „оптужују“ за депопулацију насеља, 
видимо да то у овом периоду није био случај. Штавише, Гојин Дол 
је, због свог географског положаја, уживао извесне привилегије, које 
би нам остале непознате уколико бисмо се ограничили само на рад с 
катастарским дефтерима.  

Недавно смо, истражујући у Архиву Председништва Владе 
Републике Турске у Истанбулу, у збирци Финансијских дефтера, 
пронашли документ који баца ново светло на статус становника 
Гојин Дола. Ради се о резимеу заповести коју је централна власт 
послала пиротском кадији почетком јуна 1566. године.9 Из 
документа се види да је извесни Михаил дошао у Цариград, као 
представник села, и затражио правду. Према његовим речима, село 
Гојин Дол налази се поред моста на Нишави, а његови становници, 

                                                             
8 Istanbul, BOA, TD 492, s. 433. 
9 Istanbul, BOA, Maliyeden Müdevver Defteri nu 2775, s. 1643. 
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још од времена претходног пописа (од 1545. године – прим. аут), 
имају статус чувара мостова – ћуприџија. Као такви, они су 
ослобођени свих ванредних данака и обичајних намета (тур. ‘avârız-ı 
dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyye). Неки од убирача пореза, међутим, не 
поштујући одредбе старог дефтера, траже од њих да ове намете ипак 
плате, као да су обична раја. Султан, зато, наређује кадији Пирота да 
прегледа потврде о ћуприџијском статусу које сељаци имају у 
рукама, и да податке о томе унесе у нови дефтер, како их нико више 
од порезника не би узнемиравао (детаљније в. Прилог бр. 4).  

Нови дефтер који се овде помиње јесте онај из 1571. године.10 
Наиме, сâм попис становништва Софијског санџака спроведен је 
1565/66. године, али је процедура сређивања података и поделе 
прихода трајала неколико година. Завршна верзија дефтера која се 
чува у Истанбулу потврђује да је разлога за жалбу било, јер поред 
имена становника села Гојин Дол и њихових дажбина није унета 
напомена да се ради о ћуприџијама који имају повлашћен положај.11 
Пописивач је грешком изоставио ову примедбу, па је тако у свим 
копијама пописне књиге, од провинцијске до оне у султановој 
архиви, Гојин Дол регистрован као обично рајинско село. Зато не 
треба да чуди што су порезници, позивајући се на оно што пише тј. 
не пише у дефтеру, тражили од сељака да плате све дажбине у 
пуном износу. Да разлика у давањима није била мала илуструје 
пример Цариброда из 1525. године: 63 пореска обвезника која су 
имала повлашћен статус улакчија јер су гајила поштанске коње, 
плаћала су укупно 3365 акчи, док су 64 обвезника са статусом 
обичне раје плаћала 6908 акчи (Катич и Амедоски, 2010, стр. 167, 
176). 

Да би исправили неправду, јер, како су сами истакли, на 
њихово одржавање ћуприје на Нишави нико никада није имао 
замерке, становници Гојин Дола су међу собом изабрали једног од 
најугледнијих да отпутује у Цариград и да жалбу лично преда 
царском Дивану. То је био Михаил, највероватније син Радоја, који 
је имао своју баштину (в. Прилог бр. 3) и сигурно припадао 
најстаријим породицама у селу. У Михаиловим путним трошковима 
(храна, ноћење у коначиштима дуж Цариградског друма и у 
Истанбулу, и евентуално мито) сигурно да је учествовало цело село 
јер је ишао да заступа заједнички интерес. С обзиром да су 
Гојиндолци поседовали потврде (хуџете) које им је својевремено 
издао пиротски кадија о томе да су ћуприџије, и да су исте могли 
кадији да поднесу на увид, одлука престоничких власти није се дуго 
чекала.  

                                                             
10 Istanbul, BOA, TD 492.   
11 Исто, 355-356. 
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У Османском царству су различите групе хришћанског 
становништва имале мање или више повлашћен положај у односу на 
рају у пуном смислу те речи. Било да су припадали војничким или 
полувојничким редовима, као што су војнуци, мартолоси, пандури и 
други, или тзв. „повлашћеној раји“ – дербенџије, ћуприџије, 
улакчије, соколари, рудари, оризари и остали, заједничко за све њих 
је да су обављали користан посао за државу, због чега су били 
адекватно награђени. Они који су бринули о одржавању и 
безбедности путева и уопште о саобраћају били су, скоро увек, у 
потпуности ослобођени од плаћања тзв. „ванредних данака и 
обичајних намета“. То је група пореза у новцу, натури и кулуку, 
који су служили за задовољење ванредних државних, пре свега 
ратних потреба. Плаћали су их сви поданици Османског царства, без 
обзира на веру, који нису припадали војничком слоју, изузев 
трговаца. Даље је „повлашћена раја“, у зависности од обима посла, 
могла бити делимично или потпуно ослобођена још неких новчаних 
и натуралних давања (Зиројевић, 1974, стр. 179).  

На Цариградском друму, у долини Нишаве, било је неколико 
дербенџијских села, највише на потезу између Пирота и Беле 
Паланке, док између Цариброда и Пирота није било ниједног.12 У 
том светлу положај Гојин Дола постаје још значајнији. Јер, 
ћуприџије нису само бринули о стабилности и издржљивости 
ћуприје већ и о безбедности одговарајуће деонице пута. На овај 
начин они су вршили и дербенџијску службу (Зиројевић, 1974, стр. 
176; Orhonlu, 1990, стр. 32-33).  

Гојиндолске ћуприџије су стражарили у близини моста, а 
савршен положај за то пружало је најдоминантније узвишење у 
околини - брдо Кале на десној обали Нишаве. То потврђује и 
легенда, која, иако смештена у античко доба, садржи у себи одјек 
турских времена. Она говори о нападачима који дуго времена и без 
успеха опседају тврђаву све док их нека баба не посаветује да 
опседнутима пресеку воду и то тако што ће три дана хранити мазгу, 
а неће јој дати да пије, па, када је после пусте, где мазга закопа 
ногом ту је водовод. Ови су тако и учинили, али опседнути и даље 
нису хтели да се предају. Из тврђаве се чула лупа бубња, што је био 
знак да су још увек ту и да се чак веселе. После дужег времена 
нападачи су ипак успели да провале у тврђаву, али је она била 
празна. Римљани су је кришом напустили и за собом оставили 
закопано благо (Ћирић и Живковић, 1994, стр. 126).  

Оно што нам је привукло пажњу у овој причи јесте звук бубња 
који се чује из Гојиндолског утврђења. Стари путописци и османски 

                                                             
12 Најближе дербенџијско село било је Калотина која је тај статус имала 

средином 16. века. Istanbul, BOA, TD 130, s. 270. 
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хроничари, описујући стражаре на путевима, често помињу бубањ 
као средство којим се путницима давало на знање да је пролаз 
безбедан. Они пишу да дербенџије даноноћно стоје на узвишењима 
и на местима која могу да послуже као заседа разбојницима и 
ударањем у бубањ дају знак да се може проћи. (Зиројевић, 1974, стр. 
177). Звук бубња је тако вековима био део пејзажа Цариградског и 
осталих друмова Османског царства, па је, премда у другом 
контексту, уткан у легенду о римској тврђави на узвишењу Кале.  

Народно предање и царска заповест о ћуприџијама Гојин Дола, 
свака на свој начин, потврђују у науци већ познату чињеницу да су 
трасе старих римских путева, попут Via militaris и Via Egnatia, у 
скоро неизмењеном облику служиле и у време Османлија. С друге 
стране, стицање ћуприџијског статуса водило је до оживљавања 
једног насеља, његовог интензивнијег демографског и привредног 
раста. Управо то се и догодило Гојин Долу четрдесетих година 16. 
века.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т. Катић и С. Катић: Гојин Дол...                                      Пиротски зборник 40 (2015) 121-137  

 130 

Прилог бр. 1 
 
Попис 1525. године13 

 
Тимар Диване Турсуна 
Село Гојин Дол, припада Шехиркоју (Пироту) 

 
Радослав Борислав баштина; Бранко Радослав баштина; Тодор 
Радослав баштина; Марко Радослав; Дабижив Андрија баштина; 
Брајан Андрија баштина; Влаја Јован баштина; Џура Влаја; Радивој 
Радослав баштина; Дабижив Брајо баштина; Раја Јован баштина; 
Пејо Бранко баштина; Јован Радослав баштина; Новак Добромир 
баштина; Радослав Новак; Стојан поп; Јован Влаја; Стајко Влајин; 
Џура Јован неожењен; Радомир брат Пеје неожењен; Дмитар Бранко 
неожењен; Дмитар Лалка неожењен; удовица Продана.  
               
Кућа 18, неожењених 4, удовица 1, баштина 1314. 
 
Приход:   
                                                                                                                                    
спенџа15 556 [акчи]                                                                                                      
пшеница, 29 мерица16, вредност 319 [акчи]                                                              
мешаница, 5 мерица, вредност 25 [акчи]                                                                   
такса на гумно: пшенице 26 [мер.] вредност 286 [а.], јечма 26 [мер.] 
вредност 130 [а.]                  
такса на сено17 130 [акчи]                                                                                           
такса на повртњак 25 [акчи]                                                                                       
десетак од конопље 30 [акчи] 
десетак од меда 50 [акчи]  
 
 

                                                             
13 Istanbul, BOA, TD 130, s. 355-356. 
14 У самом попису недостаје једна баштина; највероватније је упис 

избледео па га није могуће идентификовати. 
15 Порез у износу од 25 акчи, који је сваки за рад способан хришћански 

поданик Османског царства плаћао „господару земље“ на којој је живео, односно 
кориснику тимара, зеамета, хаса или вакуфа. Удовице су плаћале умањену спенџу 
од 6 акчи. 

16 Назив дрвене посуде за мерење жита и основна мера за жито. Према 
одредбама закона, уписаног у дефтеру из 1525. године, у пиротском кадилуку је у 
употреби била мерица од 54 османске оке (1 ока= 1,28 кг), односно 69 кг (Barkan, 
1943, str. 251).   

17 Дажбина преузета из предтурског времена, представљала је новчани 
еквивалент једних кола сена која је свака баштина била дужна да преда спахији. 
Давала се у износу од 10 акчи по баштини (Barkan, 1943, str. 252).  
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десетак од шире, 29 медри18, вредност 295 [акчи]                                                   
десетак од воћа 50 [акчи]                                                                                           
млин са једним каменом, такса 30 [акчи]                                                                  
свињарина са Божићем19 108 [акчи]                                                                         
бадухава и младарина20 40 [акчи]                               
 
Укупно 2075 [акчи]                              
 
Мезра Извор, припада Шехиркоју, речена мезра је сејалиште овог 
села (оштећен текст) је обрађују.    
                                                                                                                                      
пшеница, 5 мерица, вредност 55 [акчи]; мешаница, 3 мерице, 
вредност 15 [акчи];  
десетак од траве 10 [акчи]; десетак од лана 20 [акчи].            
 
Укупно 100 [акчи]21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Основна обрачунска мера за вино или ширу у Османском царству, чија је 

запремина варирала од области до области; не знамо која је била величина медре 
у Пиротском кадилуку. Стандардна истанбулска медра имала је 10,256 литара.  

19 Такса за клање свиња у зимском периоду.  
20 Бадухава је назив за групу различитих дажбина, најчешће таксе за 

изрицање казни за крвне деликте, глобе, таксе за издавање тапије и слично. 
Младарина је порез који су плаћали сви поданици Османског царства приликом 
удаје кћери, без обзира на вероисповест и припадност друштвеном слоју.  

21 У дефтеру из 1530. године преписивачи су погрешно унели износ од 1000 
уместо од 100 акчи (Катич, Амедоски 2010, стр. 181).  
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Прилог бр. 2  
 
Попис 1545. године22 
 
Тимар Јусуфа 
270. Село Гојин Дол припада Шехиркоју 

 
Стојан Станко; Радоје Пејин; Јован поп; Тодор Данин баштина; 
Радивој Радосав баштина; Момчил Брадин баштина; Радослав Новак 
баштина; Никола Данајил баштина; Пејо Бранко баштина; Пејо 
Радосав баштина; Јован Радосав; Марко Радосав баштина; Стајко 
Џурин баштина; Јовиша Брајан баштина; Петре Станко баштина; 
Рајан Богдан; Ђура Јован; Џуџа Марко; Џуџа Бранко; Драгомир 
Брајин; Велиша Радој баштина; Богдан Ралин; Неша Новак; Неша 
Ралка; Брале Стајко; Јова Ралка; Дуја Илија; Радомир Ралка; Стајко 
Влајин; Стојан поп; Тишма Богојан; Боја Стојан; Лалка Јован; Ђурђе 
Пејин неожењен; Станиша син Џуре неожењен; Недељко преселац 
неожењен; Радомир Алексин неожењен; Јова Илијин неожењен; 
Андрија Брајан неожењен, он је војнук; Деја Стојан неожењен; 
удовица Недељкова; удовица Петра; удовица Стана. 
  
Кућа 33, неожењених 7, удовице 3, баштина 13 од тога 12 
насељених23 и 1 војнучка.                           
 
Приход:  
                                                                                                                                       
спенџа 1018                                                                                                                 
пшеница, 54 мерице, вредност 594 [акчи]                                                                 
мешаница, 111 мерица, вредност 555 [акчи]                                                             
такса на гумно: пшеница, 24 мер., вредност 264 [а.], јечам 24 мер., 
вредност 120 [а.]                        
такса на сено, повртњак и конопљу 168 [акчи]                                                        
димнина 12  [акчи]                                                                                                      
десетак од кошница 256 [акчи]                                                                                   
шира, 95 медри, вредност 475 [акчи]                                                                        
такса на кош24 26 [акчи]                                                                                             
свињарина 195 [акчи]                                                                                                  
десетак од воћа 84 [акче]                                                                                            

                                                             
22 Istanbul, BOA, TD 236, s. 418. 
23 Мисли се да су у поседу раје. 
24 Дажбина која се узимала у време бербе грожђа, а давала се по винограду, 

независно од количине приноса. 
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нијабет25, младарина, глобе, пољачина26 и баџ на вино које долази 
споља 40 [а.],  233 [а.]              
 
Укупно 4000 [акчи] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Приход од новчаних казни које је изрицао наиб или кадија за мање 

преступе као што су крађа, прељуба и слично. 
26 Обичајна дажбина за чување усева на њивама.  
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Прилог бр. 3 
  
Попис 1571. године27 
 
Тимар Мустафе сина Омеровог 
341. Село Гојин Дол, тимар поменутог и осталих, припада 
иаведеном [Шехиркоју] 
 
Стојан Тодор баштина; Михаил Радој баштина; Дмитар Војо 
баштина; Илија његов син; Џура Момчил баштина; Илија Радослав 
баштина; Драјко Никола баштина; Стојке Данке неожењен; Џурџе 
Пејин баштина; Тохољ Пејин баштина; Аврам Тохољ; Радослав 
Марко баштина; Џурџе Марко; Стајке Џурин баштина; Петар његов 
син; Влаја његов брат; Игњат Божета баштина; Браноје Брајин 
баштина; Боја Рајин; Пејчо Брајко; Неша Новак; Џуџа Пејо; Пејо 
Ралка; Пејчо његов син; Браја Стајко; Дуја Илија; Пејчо Дујин; 
Радомир Радослав; Боја Стојан; Јова Илијин; Пејо његов син; 
Станко Андрија баштина; Пејо Бранко; други Џуџа Марко28; 
Татомир Брајин; Јова његов син; Миха Драјке неожењен; Михаил 
Радослав неожењен; Дмитар Игњат неожењен; удовица Стана; 
удовица Дујка.   
          
Лица 41     кућа 35    неожењених 4   удовица 2    баштина 13                                
 
Приход :   
                                                                                                                                       
спенџа 987 [акчи]                                                                                                         
пшеница, 95 мерица, вредност 1045 [акчи]                                                               
мешаница, 95 мерица, вредност 665 [акчи]                                                               
такса на гумно: пшеница, 26 мер., вредност 286 [а.], јечам 26 мер., 
вредност 182 [а.]                        
такса на сено, конопљу и повртњак 282 [акче]                                                         
димнина 12 [акчи]                                                                                                        
десетак од кошница 298 [акчи]                                                                                  
шира, 95 медри, вредност 565 [акчи]                                                                         
такса на кош 135 [акчи]                                                                                              
свињарина са Божићем 216 [акчи]                                                                             
такса за издавање тапије на земин 165 [акчи]                                                           
десетак од воћа 65 [акчи]                                                                                            

                                                             
27 Istanbul, BOA, TD 492, s. 433. 
28 Џуџа је хипокористик од Џурџе, отуда се овде наглашава да је друго лице 

у селу са истим личним именом и патронимом. 
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баџ на вино 145 [акчи]                                                                                                 
такса на трску 34 [акче]                                                                                              
од прихода од пронађених робова и робиња, говеда, оваца и другог 
128 [акчи]                                                                     
нијабет, младарина и пољачина 390 [акчи]  
                         
Укупно 5600 [акчи] : Део реченог Мустафе 1600; део Курда сина 
Мустафиног 1500; део Мустафе сина Мехмедовог 1600; део Хусејна 
900 [акчи] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т. Катић и С. Катић: Гојин Дол...                                      Пиротски зборник 40 (2015) 121-137  

 136 

Прилог бр. 4  
 
Резиме султанске заповести 

 
 
Шехиркојском кадији заповеда се следеће: 
На Порту је стигао зимија Михаил, један од становника села 

по имену Гојин Дол и изјавио следеће: „Наше село се налази поред 
моста и када год је потребно да се сређује и поправља, ми пазимо на 
тај мост и надгледамо га и сређујемо га и оправљамо, због чега смо 
у царски дефтер уписани као ћуприџије, ослобођени од диванских 
намета и обичајних терета. И док ми тако, у складу са вилајетским 
дефтером, без иједне мањкавости обављамо нашу ћуприџијску 
службу, чувамо и надгледамо речени мост и поправљамо га и 
дограђујемо када год се за то укаже потреба, нама додијавају, 
супротно вилајетском дефтеру, говорећи: Нешто вам се мора узети 
на име пореза!“   

Стога ја заповедам: Када стигне моја часна заповест, 
прегледајте оверене хуџете које речени [становници] имају у рукама 
и унесите примедбу о томе у препис новог вилајетског дефтера. И 
ако они стварно чувају и надгледају мост поред села, поправљају га 
и обнављају када год је поправка и доградња неопходна, и своју 
дужност обављају без икаквих замерки, таква лица, због 
ћуприџијске службе, треба да буду уписана у царски дефтер као 
опроштена [од пореза]. Сходно томе, треба да буду оптерећена у 
складу са дефтером вилајета а да их, супротно њему, нико ни на који 
начин не злоставља и тако нека је записано. Чувајте у рукама ову 
моју часну заповест. Тако да знате! Написано 15. Зилкаде 973 
године (3. јун 1566). 

 

 
Слика 1  Царска заповест о ћуприџијама Гојин Дола 
Figure 1  Imperial decision on köprücüs from Gojın Dol 

(Istanbul, BOA, Maliyeden Müdevver Defteri nu 2775, 1643.) 
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ТУМАЧЕЊЕ ПРИПОВЕДНЕ ПРОЗЕ  
МИЛОРАДА ЋИРИЋА1 

INTERPRETATATION OF NARRATIVE PROSE OF 
MILORAD CIRIC 

Сажетак: Циљ истраживања јесте да укаже на разноликост 
тематике, ликова, мотива и приповедних модалитета прозе 
Милорада Ћирића, да забележи битне одлике и квалитете његових 
кратких прича, као и да понуди један вид читања који представља 
покушај пружања одговора на питање читаоца као ко-ствараоца 
књижевног дискурса. Не нарочито велики број кратких прича, 
сакупљених у свега две збирке, Додири с ватром (1991) и Тунел 
(1996), илуструје богатство уметничког надахнућа и снагу 
уметничке речи која носи печат живог и верног приповедања. 
Његове приче не одударају од онога што представља дух времена у 
којем су писане, те се у њима лако запажају неке од основних 
одлика новелистичког жанра с друге половине XX века: 
неконвенционалност, фантастика, зачудност, проблематични 
идентитет, иронија, децентрирања, разноврсне дисоцијације, 
отворен крај, апорије, што за последицу има мозаичну и 
разломљену слику света. Песник по вокацији, Ћирић је свој прозни 

 vmjelena@yahoo.com 
1 Милорад Ћирић (1943-1994) живео је и радио у Пироту. За живота објавио 

је две збирке песама, Тачка ослонца (1975) и Поднебље (1980), и збирку прича 
Додири с ватром (1991), док су збирка песама Срча у срцу (1996) и збирка прича 
Тунел (1996) објављене постхумно. 



Ј. Вељковић Мекић: Тумачење приповедне прозе...       Пиротски зборник 40 (2015) 139-152  

 140 

image учинио специфичним по томе што је опредметио визије које 
се више слуте но што (могу да) се сазнају. Овакав тип приповедне 
прозе захтева интуитивног читаоца, којем ће racio бити само 
помоћно средство у разумевању наративног дискурса. Полифоне 
структуре и поливалентност значења његових текстова 
условљавају различита тумачења и представљају подстицај за 
рецепцијску игру. Стога ће у раду бити извршена анализа 
репрезентативних примера Ћирићеве прозе, којом се доказује 
претходно речено, и то методама теорије приповедања и теорије 
рецепције, пре свега структуралистичком и семиотичком методом, 
уз повремено освртање на одређене аспекте психоaналитичких 
теорија. 
 
Abstract: The aim of this research is to emphasize the variety of topics, 
characters, motives and narrative ways of Milorad Ciric prose, to write 
down important traits and qualities of his short stories, as well as to offer 
one way of reading which represents an endeavor to give an answer to 
the reader’s question as a co-creator of literary discourse. Not a great 
number of short stories collected in only two books, Encounters with Fire 
(1991) and Tunnel (1996) illustrates the wealth of artistic inspiration and 
strength of artist’s words which carries the mark of vivid and trustworthy 
narration. His stories do not differ from the spirit of time in which they 
were written and therefore they show the basic characteristics of novel 
genre in the second part of the 20th century: unconventionality, fiction, 
amazement, problematic identity, irony, decentralization, various 
dissociations, open ending, aporias, which results in mosaic and broken 
picture of the world. Poet by profession, Ciric made his prose image 
specific in the way that he made the visions which could only be sensed 
and not known. This type of narrative prose requires intuitive reader 
whose rational thinking will only be used as a helping device in 
understanding the narrative discourse. Polyphonic structures and 
polyvalence of the meaning of his texts lead to different interpretations 
and represent a stimulus for the game of reception. Therefore, the study 
will make the analysis of representative examples of Ciric prose, which 
will prove the aforementioned, by methods of the narration theory and 
reception theory, first of all by structuralism and semiotic method with 
occasional analysis of certain aspects of psychoanalytic theories. 
 
Кључне речи: Милорад Ћирић, Пирот, проза, тумачење, Додири с 
ватром, Тунел 
Кey words: Milorad Ciric, Pirot, prose, interpretation, Encounters with 
Fire, Tunnel 
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Читајући приче Милорада Ћирића, прво што се запажа јесте 
разноликост тематике, ликова и мотива, као и приповедних 
модалитета. Не нарочито велики број кратких прича, сакупљених у 
свега две збирке, Додири с ватром (1991) и Тунел (1996), илуструје 
богатство уметничког надахнућа и изузетну снагу уметничке речи 
која носи печат живог и верног приповедања. Полифоне структуре и 
поливалентност значења његових текстова условљавају различита 
тумачења и представљају подстицај за рецепцијску игру. Циљ 
истраживања јесте да укаже на битне одлике и квалитете кратких 
прича Милорада Ћирића, као и да понуди један вид читања који 
представља покушај пружања одговора на питање читаоца као ко-
ствараоца књижевног дискурса. Сходно томе, у раду ћемо тежити да 
пружимо могуће одговоре на питања: на које квалитативне захтеве 
кратке приче је Ћирић успешно одговорио, којим се поетичким 
принципима одликује његов прозни израз и да ли Ћирићу верујемо 
као приповедачу, односно, да ли је његова реч убедљива за читаоца. 

Већ код Чехова налазимо став да је у краткој причи боље рећи 
мање него сувише. Модерни писци кратких прича су само 
потврдили да су сажетост и фрагментарност основне одлике ове 
књижевне врсте. У својим причама Ћирић је такође одлучио да 
никада не говори превише, чиме је профилисао свој књижевни стил 
као изразито језгровит и сажет. Догађаје он испреда пратећи једну 
приповедну нит, која се расплиће или заплиће око једног од ликова 
из приче, често оцртану из перспективе тог лика, без непотребних 
епизода и дигресија, творећи на тај начин јединствену и кохерентну 
структуру. Ћирићева фрагментарност огледа се, пре свега, у 
разноврсним исечцима из свакодневног живота, с тим што је фокус 
најчешће на неким догађајима од суштинске важности за јунака 
приче. Његове приче не одударају од онога што представља дух 
времена у којем су писане, те се у њима лако запажају неке од 
основних одлика новелистичког жанра с друге половине XX века: 
неконвенционалност, фантастика, зачудност, проблематични 
идентитет, иронија, децентрирања, разноврсне дисоцијације, 
отворен крај, апорије, што за последицу има мозаичну и разломљену 
слику света. Песник по вокацији, Ћирић је свој прозни image учинио 
специфичним по томе што је опредметио визије које се више слуте 
но што (могу да) се сазнају. Овакав тип приповедне прозе захтева 
интуитивног читаоца, којем ће racio бити само помоћно средство у 
разумевању наративног дискурса. Ћирићеве приче нису 
информативне, нити су писане у циљу прокламовања одређених 
идеолошких концепција. Стога оне не ангажују мисао у оној мери за 
коју је потребан неки разложни суд, већ пре сензуалност којом 
слутимо терет под којим су стваране и исписиване речи, којом 
препознајемо разноврсне пориве и егзистенцијалне кризе, назиремо 
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знакове крај пута, и којом читамо да је и немогуће могуће само у 
спрези са стварним светом. Адекватну илустрацију за претходно 
речено представља прича „Плафон“ у којој приповедни субјект 
испреда повест о свом оцу. Прича нас изненађује својом 
једноставном структуром: очеве халуцинације као потпуни заокрет 
од дотадашњег уредног живота, дан повратка у нормално стање, 
очева смрт. Његово изненадно оздрављење ипак се показује само 
као варка - дан за смирај породице, да би поглед мртваца чврсто 
управљен у плафон открио превару. Догађај се свео на неколико 
упечатљивих сцена не из живота једног човека, већ из његове смрти, 
јер његова смрт започиње, одиграва се и завршава његовом 
загледаношћу у плафон. Тако је у оригиналној визији приповедача 
смрт добила другачије димензије: од тренутног стања „непостојања” 
она постаје процес-трајање, обележен  и категоријом свесног, 
будући да је репетитивно спуштање плафона пропраћено страхом, 
слутњом и сазнањем делатног бића приче да је мртав. 

Још једна одлика приповедне прозе која књижевну реч 
приближава усменом казивању и разговорном стилу јасно се 
распознаје у Ћирићевим причама. Ејхенбаум (Эйхенбаум) је био 
схватања да „прави уметник речи носи у себи примитивну али 
органску снагу живог приповедања” (1970, стр. 244). Код Ћирића се 
у овом случају изриче двострука похвала, пошто су карактер живе 
речи понеле и миметичке и дијегетичке2 секвенце његових 
књижевних текстова. Ретко кад Ћирић користи форму дијалога, али 
када прибегне управном говору, то чини да би извршио дубљу 
карактеризацију лика и указао било на његов индивидуални језик 
(карактер језика, стил, локални говор) или да би додатно осветлио 
став или идеју самог лика. На пример, када у причи „Јорин” 
истоимени јунак доводи нову младу, његово расположење је посве 
другачије од оног којим се започиње приповест о њему, али како се 
и даље руководи искључиво жељом за потомством, обраћа се мајци 
поводом прве жене речима: „― Илинку не терај; ако се врати. Нека 
и она овде има свој дом. Наша кућа мора бити пуна сас децу или је 
неће бити, кад вам ја кажем!” (1991, стр. 29). Чак и у описима Ћирић 
задржава одлике живог усменог приповедања. Ево како описује 
Јорина на почетку приповетке:  

„Најстарији брат. Најжестокији и најснажнији. Шта све може 
мишицама и зубима, мајко мила! Да понесе на леђима два џака 

                                                             
2 Женет (Genette) разликује „приповедање догађаја” од „приповедања 

речи”, што је у вези са његовим разликовањем мимезе, у којој је остварена 
максимална засићеност информацијама са минималним учешћем информатора, од 
дијегезе, у којој се примећује обрнути случај. Појединости било које врсте, тј. све 
врсте дескрипције, које Женет означава термином „контролорима мимезе”, 
негативно су оцењене у његовој наративној теорији. (Bal, 1995, стр. 71-81) 
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јечма и Милтановог џукца, одозго. Или да подигне, у зубима, сто и 
столицу. Да загризе жезло, попустило би. Камоли лим, најтврђи 
орах, чекрк. Може и још много тога само ако му се прохте, у срџби 
или радости, понајвише у инату: за опкладу, попио је литар 
громоваче, на искап, рецимо…” (стр. 26)  

Ћирић мудро конструише приповедни модул који подразумева 
говорника и саговорника, било присутног у тексту, било 
имагинарног (комуникатора ― сабеседника или комуниканта ― 
пасивног учесника у дијалогу, тј. слушаоца) и тиме постиже да 
илузија приповедања буде још вернија. 

У причама из збирки Додири с ватром и Тунел, лако је 
уочљива разноврсност, али и упечатљивост ликова. Сходно поетици 
кратке приче, ликови из његових прича нису комплексни карактери. 
Они су најчешће учесници и истовремено тумачи приповедних 
догађаја. Тачка гледишта са које се приповеда је најчешће тачка 
гледишта једног од актера приповедног света, ређе тачка гледишта 
непристрасног приповедача. Због тога су готово све приче обојене 
различитим нијансама са печатом индивидуалног обележја онога 
кроз чији се говор (свест) нама предочавају догађаји из приче. 
Лотман образлаже поделу ликова на статичне и динамичне3, а 
указује и на могућност дистинкције у особини која се тиче 
изменљивости / неизменљивости. У Ћирићевим причама 
сагледавамо ликове кроз први начин разликовања, док се у другом 
случају примећује да су готово сви ликови неподложни променама и 
преображењима. Поред ликова који недвосмислено указују на 
скученост (чак бесадржајност) и коначност човековог живљења, што 
је случај у причама „Мала, чкиљава светлост” и „Торба”, неке 
Ћирићеве приче настањују праве persone dramatis. Управљени ка 
одређеним  циљевима и вођени јаким страстима јунаци овог типа 
креирају ситуације у којима утичу на друге ликове и битно мењају 
њихове улоге у причи, те би се могло рећи да имамо поделу на 
ликове који делају и на оне који трпе њихов утицај, нпр. лако се дa 
уочити оштра дистинкција у динамици између Јорина и његове 
мајке, али и Јорина и свих осталих ликова из приче („Јорин”), или 
између Ане и њеног мужа („Убићу Ану”). Када имамо на уму 
драмски књижевни род, уобичајено је да лик који није елоквентан 
не може бити persona dramatis. Међутим, да ли је и у Ћирићевим 
причама тако? Како објаснити случај да је лик мајке („Мајка 
Јована”) која одбија да говори, а тиме и да саопштава своје биће, и 
даље динамичан лик? Ћирић жељено дејство постиже увођењем 

                                                             
3 Лотман (Ло́тман) разлику између статичне и динамичне личности 

формулише на следећи начин: „Статичне се потчињавају структури основног, 
несижејног типа... Динамична личност је лице које има право да пресече 
границу.” (Lotman, 1976, стр. 309) 
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поузданог сведока – сина, из чије ће перспективе бити испредани 
сви догађаји из приче, те је и сам опис мајке, захваљујући овом 
приповедном модулу, динамичан, емотивно обојен и веран. Сличан 
случај је и са госпођом Тоде у причи „Феминисткиња”, која се 
ничим не открива директно, јер све што о њој сазнајемо појмимо 
кроз туђ говор и виђење. Парадоксално, позицију динамичног лика 
она заузима управо својим одсуством, негирањем и непостојањем у 
делатном свету приче, јер једино тиме може постати предмет 
приповедања и „испредања приче” у причи. Њен двоструко 
фиктивни лик постаје динамичан истовременим кретањем на две 
семиотичке осе, где се схвата као знак који једнако валидно обитава 
у различитим нивоима приче.  

Нарочито занимљиви за тумачење су Ћирићеви ликови жена: 
Симона („Симона”) која после комичне повести о покушају 
склапања брака са потпуно неподесним партнером постаје 
„вундеркинд, потом манекен, љубавница морепловца Бруса, 
коначно новинар...” (1991, стр. 54), Јована („Мајка Јована”) која без 
познатог узрока губи способност говорења или вероватније 
својевољно прихвата завет на ћутање, не запостављајући потребе 
своје деце, Андријана („Записи једног шепавца”) која се обнажује 
без икаквог устезања и срама насред канцеларије, Микица 
(„Микица”) која својом виталношћу, лакоћом и јаком сексуалном 
енергијом плени и осваја мушки свет приче, Нита („Изабраница”) 
која пркоси болести и смрти хедонистичким поривима и жељом за 
богатим породичним животом итд. Антић запажа да посебно место 
у збирци Додири с ватром заузимају приче „Убићу Ану” и 
„Симона” „као минуциозно исписани инвентари женске 
хировитости, која извире из саме њихове природе” (1996, стр. 120). 
Поред најразличитијих женских ликова, Ћирићев приповедни свет 
настањују ликови свих узрасних доби: у најмањој мери присутна су 
деца, има адолесцената који трагају за првим љубавима и понајвише 
одраслих особа са својим пословним обавезама, причама, 
проблемима и опсесијама. Главни ликови су неретко приказани као 
особењаци и опсесионари, којима руководи једна идеја, једна страст 
и потреба. Из тог разлога, није нимало зачуђујуће што све њих, у 
већој или мањој мери, без обзира на степен њихове друштвене и 
породичне интегрисаности, карактерише изразито субјективистичко 
становиште. Оно што се може схватити као доминанта Ћирићеве 
приче јесте осамљеност и изолованост ликова, са варијацијама 
узрока, које се крећу између друштвеног одбацивања до 
самоиницијативног повлачења у себе. 

Богатство човековог емотивног и доживљајног света, 
разноврсност и обиље животних ситуација, не дозвољавају Ћирићу 
да на проблем човековог битка гледа једнодимензионално, због чега 
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у његовом прозном опусу налазимо како песимистичке тако и 
позитивне и ведре визије света. Срећа је за Ћирића релативна и 
променљива категорија, и иако изразито индивидуалистичка 
умногоме зависи од задовољавајућег сусретања са другим. У 
причама „Чудновати извор”, „Изабраница” и „Микица” сексуални 
чин не води само ка краткотрајном задовољењу нагона и инстинкта, 
већ ка дубљој испуњености због осећања поседовања другог или 
припадања другом. Ипак, мали број прича завршава се хепиендом. 
Чак и када су околности по јунаке из приче на крају повољне, остаје 
дилема и запитаност над тим срећним околностима. Ћирић вешто 
избегава сладуњаве, срећне и неубедљиве завршетке, и то 
остављајући причу донекле незавршеном („Феминисткиња”, 
„Старудије или кад дође време”, „Госпа”) или сугеришући делањем 
и говором појединих ликова из приче да слика света из последњег 
плана приче ипак није коначна и непроменљива („Јорин”). Неколико 
прича завршава се смрћу једног од главних ликова („Мали”, 
„Плафон”, „Мајка Јована”, „Мала, чкиљава светлост”, „Ујед”) или 
доминантним осећајем тескобе због нестајања одређених вредности 
(„И фијакери су умирали”), као и суморном сликом овоземаљског 
живота који не пружа никакве утехе („Судња земља”, „Земља”). 
Како више ни сопствени изуми нису поуздани (пример вештачке 
руке која изневерава и повређује свог творца у ироничној и 
црнохуморној причи „Рука”) и како ни поглед у будућност не нуди 
утеху, већ приповедачева визија указује на још већу отуђеност људи 
сутрашњице (замена људи рачунарском опремом у причи „Тип”), 
закључује се да је песимистичко становиште у његовим причама 
чешће и учвршћеније. У Ћирићевој краткој причи готово увек је 
присутно извесно опасно стање, које може бити опредмећено у 
потку као смртна опасност, болест, страст, оностраност, те се може 
закључити да постоје два лајтмотива ― рађање и смрт, али их је 
потребно схватити у ширем смислу. Вишезначност и дуалистичку 
концепцију поменутих мотива као животних принципа сагледавамо 
у лику Мајке Јоване која прераста у симбол мајке светице, 
вишероткиње која је рађајући свој живот завештала деци, али и 
своју смрт, будући да је издахнула рађајући пред својом децом. 
Међутим, у Ћирићевој интерпретацији ови мотиви могу добити и 
другачије димензије, уколико рођење посматрамо као зачетак и 
изникнуће самосвесне одрасле индивидуе која буђењем сексуалног 
нагона затвара врата детињству4 („Чудноват извор”), и уколико смрт 
родитеља поимамо као нашу (будућу) смрт („Мајка”). Тиме Ћирић 

                                                             
4 Едмунд Лич (Leach), разматрајући одређене обреде прелаза у развојним 

етапама човека, закључује да „дете мора умрети пре но што ће се родити одрасла 
особа” (2002, стр. 118) и то симболично умирање детета доводи у везу са буђењем 
телесних порива.  
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открива парадоксалну природу живота ― да човек више пута умире 
и да се више пута рађа, као и да су „додири ватре”5 тренуци који 
чине живот вредним живљења.  

Оно што се засигурно може истаћи као квалитет Ћирићевих 
прича јесте то што оне покрећу различите нивое читања и тумачења. 
Понекад се Ћирић поиграва са својим имагинарним иманентним 
читаоцем стављајући га пред загонетку читања. На пример, прича 
„Чудновати извор” покреће питање граничних жанрова и условљава 
рецепцијску дилему - да ли ћемо ову причу читати као бајку, као 
предање или као интимну исповест (не)стварног догађаја. 
Сличности са бајком се лако дају уочити: нешто поремети јунакињу 
или бива ускраћена за нешто у свету реалија и зато је потребно да 
посети чудновато место и савлада процес иницијације, да би се, 
задобивши тражено, вратила у свет стварности и наставила да живи 
квалитетнијим животом. И код Ејхенбаума, који примећује да је 
бајка увек импровизација и да њен сиже представља појединачне 
случајеве, изналазимо везу приповедне структуктуре са бајком. 
Ипак, одређене битне одлике класичне бајке, као што су одсуство 
дубље карактеризације ликова којима је онемогућено да сами говоре 
о својим побудама и тежњама и сублимисан приказ њихових стања, 
не налазимо у Ћирићевој причи. Док је за бајке карактеристично 
безлично приповедање, прича „Чудновати извор” написана је као 
исповест у првом лицу. Приповедни субјект је слепа девојка којој 
ђаво открива тајну како може да поврати вид. С друге стране, 
равноправно постојање паралелних светова, овоземаљског и 
оностраног, и коегзистирање човека и фантастичних бића 
приближава ову причу предању. Саобраћање са Ђаволом и 
обраћање Богу једновремено је и готово истоветно, али се разликује 
смер којим се креће комуникацијски ток: молитве су управљене ка 
Богу, док се Ђаволове инструкције слушају без поговора, јер он је, 
за разлику од Бога, тај који пружа жељено. У приповедном субјекту 

                                                             
5 Антић (1996) бележи Ћирићеву замерку издавачу што је његов првобитни 

наслов за збирку прича Додир ватре преиначио у Додири с ватром и тиме 
начинио велику семантичку грешку (стр. 119). Чини се да је жељени наслов 
аутора бременитији смислом и да више указује на „животност” ватре, способне да 
опече, али и да милује. Симболика ватре је у свим културама снажна и најчешће 
се везује за најбитније етапе човековог живота - рађање и смрт. У ритуалу, али и у 
хришћанском миту, ватра је прочишћавајући елемент. За ватру се везују и јаке, 
често опречне емоције: мржња и агресија, с једне стране, али и љубав, светлост, 
заштита, с друге; приписују јој се и разне мистичне моћи: стваралачка, 
заштитничка, лековита, преображајна итд. И у Ћирићевој интерпретацији ватра 
постаје симбол амбивалентних стања: она буди страсти, опстаје у љубави, али је 
истовремено и знак за опасност, болест, смрт. Ипак, пре свега, Ћирићева ватра 
јесте похвала „недодирљивој лепоти нестајања”, стваралачкој и рушилачкој 
(уметничкој) игри.   
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не постоје опречности – вера у Бога подразумева постојање Ђавола, 
те због тога она није разапета између две могућности, нити се 
поставља питање могућих избора. Потрага за лековитим извором 
који ће девојци повратити вид може се тумачити као нужан пут 
откривања своје сексуалности и либида. Уколико вид појмимо у 
спрези са оним што представља стање свесног (прогледати – 
постати нечега свестан), прича се може тумачити као неизбежан 
процес сагледавања и остваривање себе путем другог, али не кроз 
опречност већ кроз сједињавање са њим. Као у класичној бајци где 
чаробни напитак дејствује тако да се роди љубав на први поглед, 
тако и неспутавање сексуалне жеље води ка сурету са првим 
мушкарцем којег јунакиња ове приче угледа. Посебна семантичка 
нит открива се када размотримо етапе у којима девојка из приче 
може да види. То су период детињства и период после 
адолесценције, док су периоди пубертета и адолесценције 
симболично представљени мраком да би указали на процес 
сазревања и трагања за собом. За разлику од бајке у којој је 
сексуална тензија сублимирана у потрази за младом (младожењом) 
или кроз циљ остварења потомства, Ћирићева прича без маскирања 
описује страсни сусрет девојке и мушкарца и њену срећу после 
љубавног чина, те се завршава двоструким тријумфом јунакиње 
пошто је, повративши вид, у сусретању са другим, пронашла себе. 

Известан тип аутореференцијалности којим се (раз)открива 
кôд за тумачење региструјемо у причи „Мајка”, пошто је сам аутор 
отворио могућност за едипална тумачења овог текста, али је тиме 
овакав тип тумачења и (можда намерно) обезвредио. У томе се 
огледа његова луцидност и ауторефлексивност, могућност 
критичког сагледавања субјекта текста као делатног бића, али и 
ауторова моћ у спајању наизглед неспојивих релација фиктивног 
света и потенцијално рецепцијског тумача. Сиже приче, наизглед 
веома једноставан и не нарочито зачуђујућ, гради се око два 
„нестанка”: 1) нестанак оца узрокује убрзано пропадање мајке и 
запуштање породичног дома и окућнице, 2) нестанак мајке нагони 
сина, који је уједно и приповедни субјекат, да крене у потрагу за 
њом, али после извесног времена он оболева и бива смештен у 
болницу. Прича о пропадању и нестајању свега и свих, као и о 
неприкосновеној вредности породице, транспарентна је и лако 
читљива, док се прича о тешкоћама на путу сазнавања сопственог 
бића чита са маргина. Ћирић нас води између реалности, фантазије 
и фантазми, између Симболичног, Имагинарног и Реалног (према 
Лакану), па смо и у случају ове приче донекле у недоумици како да 
је читамо и тумачимо. 

Реално постојеће околности у Ћирићевим причама могу 
добити зачуђујућ карактер посредством тачке гледишта и 
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субјективног тумачења „измештеног” књижевног лика („Отац 
Сидоним”, „Псић”), али и рачунајући на читаочев хоризонт 
очекивања, тј. донекле оријентисан читаочев импулс ка 
разобличавању реалних околности под утицајем психотичних и 
шизофрених одлика јунака, те у процесу деконструкције и 
разбијању очекиваних читалачких реакција. Тако у причи „Лата 
Мачор” као да смо припремљени на језиве халуцинације пацова који 
покушава да поједе изнутрице онемоћалог болесника, али не и на то 
да је његово постојање реално могуће, па је крај једнако 
изненађујућ. Аутор се додатно поиграо са својим читаоцем 
остављајући му трагове, али се кључ за њихово декодирање 
углавном чита из завршног плана приче: призор закланог пацова 
испод кревета разобличава иронију из надимка Мачор.  

Ослањајући се на ставове Новице Милића о читању, Албахари 
(2007) бележи нешто што се може употребити да ослика и наш став 
поводом прича Милорада Ћирића: „неразумевање текста, 
нечитљивост, подстиче на додатни напор, на додатно читање, јер се 
боримо са разумевањем текста, што је објашњење зашто писци 
кратких прича теже парадоксалним поступцима, јер вас управо 
искакање из очекиваног наводи на ново читање” (стр. 23). Овде је 
заправо реч о поменутој поливалентности, јер свако ново читање 
јесте покушај овладавања текстом којим се не може никада у 
потпуности овладати нити се његова тумачења могу до краја 
исцрпети. 

Последње питање које постављамо у овом раду јесте да ли 
Ћирићу верујемо као приповедачу, односно, да ли је његова реч 
убедљива за читаоца. Веселин Марковић (2007) примећује да неки 
писци траже од својих читалаца да им верују на реч само зато што 
су ту реч изрекли: „Или ћемо му поверовати на реч, или ће прича 
бити неуверљива. Ја ипак не желим да писцима верујем на реч, већ 
желим да ме увере” (стр. 49), и, сходно томе, закључује да нарација 
која више казује него што описује нарушава вредност приповедне 
прозе (стр. 50). И Ћирић ће у „Атанасовој чесми” затражити од 
читалаца да поверују у причу, али ће тај његов захтев бити 
ироничног карактера будући да речи:  

„Немам никакве литерарне претензије осим жеље да истина и 
порука о једном искуству и срећи и на такав начин, у приповедној 
форми, крену у свет. Стога, будите немилосрдни према мени као 
списатељу, али верујте у причу, у њену побуду и потку. Тако 
учествујете и ви у њој, као актери у исходу човечности и помоћи – 
да се изгради, на месту једне чесме – читав бањско-туристички 
комплекс.” (1996, стр. 85) изговара један од ликова приче и то 
пошто је нарушио веома убедљиво исконструисан приповедни 
дискурс о чудноватој лековитој води преводећи дотадашњу 
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комуникацију на квази информативну и „маркетиншку” раван. 
Колико је за малопре цитирану секвенцу из текста сасвим јасно да 
припада књижевном експерименту и приповедној игри, толико не 
можемо бити сигурни којој семантичкој оси припада последњи 
пасус-реченица из приче: „Хвала што сте прочитали причу и 
омогућили јој да живи” (Ћирић, 1996, стр. 85). Постоје два могућа 
читања ове реченице: уколико је читамо у склопу „маркетиншког” 
дискурса, она функционише на маргинама приче о причи, те се 
таквим позиционирањем празни од вишка значења, док је друго 
читање пуни смислом пошто је сагледавамо као централно место 
које заокружује целу текстовну структуру са изразитом 
аутореференцијалном функцијом која се односи самоиронично 
према аутору, указујући на пресудну улогу читаоца као ко-
ствараоца текста.  

У даљој наратолошкој анализи покушаћемо да откријемо 
којим се убеђивачким маневрима служи Ћирић у свом проседеу 
како би му читалац поверовао. Евидентно је да се његове приче 
разликују у модалитетима наративног представљања6, тј. да 
приповедач различито одређује степен информација и користи 
различите нивое фокализације7. Најчешћа наратолошка форма 
Ћирићевих прича јесте приповедање у првом лицу (Ich-Erzählung) 
која причу структуира у правцу фиксне унутрашње фокализације. 
Догађаје „види” и тумачи једна свест, док се говор других учесника 
у радњи само повремено подражава у управном говору, што јасно 
указује на ограничен и контролисан уплив других перспектива. 
Пошто приповедач предочава једну тачку гледишта и пажљиво 
врши надзор над сувишним и непотребним информацијама, 
успешно се ствара утисак верног приповедања. Случај интимних 
исповести евидентан је у причама „Мали”, „Микица”, 
„Изабраница”, „Старудије или кад дође време”, „Убићу Ану”, док се 

                                                             
6 Женет распознаје два основна модалитета „подешавања наративних 

информација” - дистанцу и перспективу. Дистанца се односи на „квантитативно” 
подешавање информација (колико приповедач каже о свом предмету), док је 
перспектива „квалитативна” модулација ( везује се за „тачку гледишта” из које се 
сагледавају збивања предочена у роману - да ли приповедач збивања приказује из 
сопствене, свезнајуће перспективе, или усваја фокус неког од ликова романа).  
(Марчетић, 2003) 

7 Термин фокализације уводи Женет у наратологију да би означио 
рестрикцију поља, тј. селекцију наративних информација у односу према оном 
што се традиционално назива свезнање. Нефокализовано приповедање је оно које 
није условљено никаквом рестрикцијом у погледу знања, те приповедач зна више 
од сваког појединачног лика и од свих њих заједно, док је фокализовано 
приповедање ограничено на одређену тачку гледишта једног лика, па приповедач 
региструје само утиске једног субјекта и може да нам саопштава само шта тај 
субјект види, чује и мисли. 
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у причама као што су „Мајка Јована”, „Лата Мачор”, „Плафон” и 
„Јорин” убедљивост постиже поузданим сведоцима који нам 
предочавају догађаје о другима из своје перспективе, али са 
изразитом способношћу интуитивног дочаравања унутрашњег света 
тог другог лика. Приповедачево знање је понекад намерно 
„ограничено”, као нпр. у причи „Лата Мачор” где се у управном 
говору једног од ликова битно деформише тачка гледишта 
приповедача, јер нам открива другачију перспективу од оне која је 
до тада креирала приповедни свет. Овим приповедним поступком 
осујећено је све оно у шта је приповедни субјект веровао и на чему 
је градио приповест, а и успешно је остварен двоструки ефекат 
изненађења, на нивоу приче и у процесу рецепције. Далеко је ређи 
случај приповедања у трећем лицу (Er-Form) у Ћирићевим причама, 
па и када се сусретнемо са наизглед безинтересним приповедачем, 
убрзо схватимо да он само прати у стопу јунака приче. Акценат је и 
даље на виђењу догађаја из перспективе једног од ликова, јер 
приповедач улази донекле у његову свест и одатле конструише 
приповедни свет. Овакав пример наративног представљања 
налазимо у причама „Отац Сидоним”, „Мала, чкиљава светлост” и 
„Торба”, у којима рестрикција знања варира, те је у прве две 
доступан у извесној мери и увид у унутрашњи живот лика, док је у 
причи „Торба” рестрикција знања строжа, па се приповедање своди 
на описивање делатног живота приповедног јунака. 

Ћирић подједнако прибегава и посве могућим околностима и 
догађајима, али их приказује на донекле зачуђујућ начин („Симона”, 
„Шешир”), и фантастици која је на тај начин уткана у приповедање 
о реалном да се готово не чини необичном („Необичан догађај”, 
„Псић”). Тиме је аутор прича поручио да реалије не морају бити и 
нису од велике важности за креирање приповедног света, који је и 
при упливу историографских чињеница и даље фикција, да се за 
смислом, како у књижевности тако и у животу, увек трага, те да је 
сазнавање истине трајање без коначног одредишта. Дерида (Derrida) 
је мишљења да „смисао никада није присутан, већ је увек одгођен и 
расут у различите путање. Следимо ли то кретање »différence« и 
»dissémination«, сазнаћемо да управо оно није кретање ускраћивања 
смисла, већ начин његовог конституисања. Смисао постоји само 
захваљујући том кретању разлике” (Велш, 2000, стр. 153). Ћирић 
оваплоћује Деридине идеје да „истина” не постоји, односно да не 
може постојати као целина, већ се увек растиче и расипа и да се 
разлика конципира као основно догађање. Истина његових јунака 
често је слична „истини по детету”, не по квалитету, већ према 
интензитету веровања у њу. Ћирићеви ликови, чак и они којима 
остали у причи указују на неисправност и неоснованост њихових 
уверења, не одустају у свом науму доказивања истих. Понекад је 
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право стање ствари осветљено тек у последњем плану приче, а 
понекад истина ликова из приче бива обезвређена тек у процесу 
рецепције текста, у читаочевом проматрању књижевног дискурса. 
Причом „Феминисткиња” Ћирић је показао колика је моћ маште и 
уобразиље када је у питању виђење других, с једне стране, док је, с 
друге стране, указао на поступак којим писац креира своје ликове и 
догађаје: они често имају упориште у реалном свету, али су 
уметничким проседеом транспоновани у један другачији свет у 
којем добијају понекад сасвим другачије облике и одлике. Лик који 
има свог пандана у стварности не значи да ће бити више успешан но 
што је то до последње црте измишљен лик. Стварност је често преко 
мере огољена, једноставна и једнозначна, те се неретко дешава да 
нас непознанице интензивније узбуђују и привлаче. Интригантна 
особа, у случају ове приче, не госпођа Тоде, већ (нека) 
„феминисткиња”, привлачи пажњу, ангажује чула, побуђује мисаоно 
ангажовање, што резултира низом посве различитих 
интерпретација. Њу читају, откривају, демистификују знатижељни 
ликови из приче, али сви они заправо врше упис својих виђења у 
једну од (не)могућих варијанти њене биографије. Управо у својој 
несавршености и у својој варијантности Ћирићева истина је веома 
„вероватна” читаоцима. 

Без обзира да ли је Ћирићева прича посве „вероватна” или је 
јасно да је пишчева имагинација креирала један фантастичан свет, 
или, пак, да је комбиновањем искуствених елемената са маштом 
изнедрен један вид несавршеног сурогата за илузију, односно за 
реалност, ми смо стављени на клизно тле поигравања са нашим 
хоризонтима очекивања и тиме не можемо увек бити начисто са тим 
на који начин читати причу. Без обзира на различите могућности 
читања приче, сасвим је извесно да смо позвани да учествујемо у 
једној занимљивој игри.  

„Књижевни illusio, то основно приступање књижевној игри, 
које заснива веровање у важност или сврху књижевне фикције, 
услов је, готово увек неприметан, естетског ужитка који је увек, с 
једне стране, ужитак играња игре, учествовања у фикцији, потпуног 
слагања са претпоставкама игре; услов је такође и књижевне илузије 
и ефекта веровања (пре него ’ефекта реалности’) коју текст може да 
створи.” (Бурдије, 2003, 477) 

На самом крају, потребно је нагласити да поливалентност 
Ћирићевих прича не треба искључиво сагледавати у светлу њихове 
структуралне семантике, већ чешће у општем утиску који намећу 
читаоцу и то читаоцу који је схватио или наслутио да се и по 
завршеном рецепцијском чину још увек налази унутар оквира 
приповедног света, препуштен на милост или немилост писца, 
будући да је ухваћен у „замку” приповедне игре која својом 
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отвореношћу изискује додатна промишљања и разматрања, или бар 
запитаност, недоумицу, немир.  
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Сажетак: Рад се бави анализом стваралачког опуса пиротског 
уметника Јована Гргуровића. Методе примењене у овом раду су 
биографска и аналитичко-дедуктивна. Истраживање се служи 
поступцима структурално-функционалне анализе (специјализација, 
класификација одређених дела кроз развојне уметничке периоде или 
фазе), и синтезе (сагледавање целокупне уметникове личности у 
светлу актуелних културних дешавања). Дела уметника која су 
анализирана у тексту као представници појединих фаза 
уметничког развоја сагледана су како са аспекта ликовне форме, 
тако и са аспекта њихове садржине, јер је формалне и садржинске 
аспекте уметничког дела немогуће посматрати одвојено. Иако су 
форма, идеја и садржај од самог почетка његовог стваралаштва 
снажно и јасно дефинисани, дело Јована Гргуровића тешко је 
сместити у само једну стилску оријентацију. На његовим сликама, 
мозаицима, муралима, скулптурама и витражима препознајемо 
утицаје кубизма, експресионизма, енформела, поетског реализма, 
симболизма. Најједноставнија периодизација уметникових дела 
могла би се сагледати кроз   три основне фазе: монументалну, 
интимистичку и поетску. 
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Abstract: This study presents the analysis of the creative work of art of 
the artist Jovan Grgurovic from Pirot. Methods used in this study are 
biographic and analytical and deductive. The research is made using the 
structural and functional analysis (specialization, classification of 
certain works in artistic periods or phases of development) and synthesis 
(analyzing the entire artist’s personality in the light of real happenings in 
culture). The works of the artist which were analyzed in the text as 
representatives of certain phases of the artist’s development, were 
perceived both from the aspect of artistic form and from the aspect of 
their content because formal and content aspects of the work of art are 
impossible to be perceived separately. Although the form, idea and 
content were clearly and strongly defined from the very beginning of his 
creative work, the work of Jovan Grgurovic is difficult to be defined as 
belonging to only one style orientation. In his paintings, mosaics, murals, 
sculptures and stained glass we can recognize the influence of cubism, 
expressionism, enformel, poet realism, symbolism. The simplest 
periodization of artist’s works could be made through three basis phases: 
monumental, intimate and poetic. 
 
Кључне речи: Јован Гргуровић, сликарство, кубизам, 
експресионизам, енформел, поетски реализам. 
Кey words: Jovan Grgurovic, mosaic, mural, painting, sculpture, cubism, 
expressionism, informel, poetic realism 
 
 
УВОД 
 

Постхумна ретроспективна изложба (јануар 2015) уједно је и 
прва самостална изложба истакнутог пиротског уметника Јована 
Гргуровића (1944-2014) у Галерији „Чедомир Крстић“. Изложба је 
изазвала неочекивано велико интересовање пиротске и шире 
јавности, што је још један доказ да је стваралаштво Јована 
Гргуровића заиста оставило упечатљив и неизбрисив траг на 
пиротској ликовној сцени. По речима Радмиле Влатковић (2015, стр. 
9), „Јован Гргуровић је био уметник изузетне снаге и креативности, 
уметник склон монументалним формама, али и меком обликовању. 
Овог аутора великог броја слика тешко је представити изложбом од 
тридесетак експоната.“ 

Уметничко образовање Јована Гргуровића трајало је пуних 
десет година. Средњу уметничку школу у Нишу похађао је у 
периоду од 1959. до 1964, Академију ликовних уметности у 
Београду од 1964. до 1969, а у класи угледних професора Лазара 
Возаревића, Младена Србиновића и Ђорђа Бошана. Од 1969. године 
укључује се у ликовни живот Пирота кроз педагошки рад и редовну 
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стваралачку и изложбену активност. Радио је као професор у OШ 
„8. септембар“; и у средњим школама: Учитељској, Млекарској, 
Техничкој, Економској. Његова биографија бележи и учешће у 
конзервацији фресака у Манастиру Студеница и другим српским 
манастирима.  

По речима Ане Гргуровић (2015), уметникове ћерке, тачан и 
јасан увид у обим Гргуровићевих радова (преко хиљаду дела) 
немогуће је остварити, јер су сва расута по Србији и Европи. 
Мозаик, зидна слика, витраж, скулптура, слика и цртеж су медији у 
којима је уметник остварио своје дело. Уметникова дела на 
отвореном простору још увек красе јавне просторе Пирота.   
 
 
ПОДЕЛА НА ФАЗЕ 
 

Свака хронолошка подела уметничког стваралаштва је 
условна: како подела историје уметности на правце, тако и подела 
уметниковог опуса на фазе. Фазе развоја уметниковог израза се могу 
формирати на много различитих начина, зависно од карактера 
анализе који се врши и метода које се користе у истраживању. 
Историја уметности и уметничка критика се ипак служе овим 
поделама као помоћним средствима у разумевању сложене 
уметничке праксе. У овом раду је понуђена подела која сасвим 
легитимно може да буде предмет даљих испитивања, или чак 
оспоравања користећи неке друге истраживачке методе: 

– Монументална фаза (1970-1990) 
– Интимистичка фаза (1990-2000) 
– Поетска фаза (2000-2013) 
У оквиру ових грубо утврђених фаза могле би се издвојити још 

неке међуфазе, као и сасвим нове фазе, што би био предмет 
обимнијих истраживања, са више доступних података. 

 
 

МОНУМЕНТАЛНА ФАЗА (1970-1990) 
 

Прва фаза стваралаштва се веома логично надовезује на 
београдску уметничку атмосферу шездесетих година двадесетог 
века: аналитички кубистички цртеж као одјек европске сцене с 
почетка двадесетог века кроз визуру Децембарске групе у спрези са 
баластом византијске традиције оличеном у геометризованом 
цртежу издужене људске фигуре. Децембарска група је очигледни 
носилац француског утицаја на развој модернистичког српског 
сликарства у то време. Француски утицај на уметност у Србији се, 
по Лидији Мереник (2001), види у референтности према кубизму, 
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посткубизму и послекубистичком миту личности Пабла Пикаса. 
„Главне заједничке одлике су честa употреба валерског сликарског 
обликовања, задржавање конвенције штафелајног сликарства и у 
неким случајевима више него очигледних референци на синтетички 
кубизам кроз доминацију геометризованог цртежа као и присутних 
асоцијација на предметни свет.“ (Merenik, 2001, стр. 71).  

Ако повежемо Гргуровићев боравак у Паризу током 1973, и јак 
утицај Лазара Возаревића (иначе члана Децембарске групе), 
уметников ликовни језик нам постаје лако читљив.  

У том, „монумeнталном“ стилу, рађен је и мурал Борба за 
слободу 1973. године на зиду Основне школе „8. септембар“. 
Композиција монументалног мурала (20 м²) почива на цртежу, на 
чврстим хоризонталама и вертикалама. Местимични акорди топлих 
боја подлегли су свечаној атмосфери плаве гаме. 

Мозаик Распевана младост рађен је 10 година касније, 1983. 
године.  На мозаику Распевана младост већ препознајемо 
смиренију компoзицију. Колористичка гама вођена је самим 
избором технике рада: венeцијански мермер и природни камен 
покривају фасаду на површини од 50 м². Префињени тонови 
црвенкастих, смеђих и плавих боја указују нам на тежњу ка 
контрастним бојама које делу дају својеврсну динамику. Гестови 
уметника су смиренији, линија промишљенија, што би се могло 
приписати и различитим технолошким процесима у смислу одабира 
технике: велика зидна површина лакше се покорава потезу четке, 
него медитативном и дуготрајном слагању коцкица мозаика. 
Уметник је у процесу свођења форме дошао до саме њене суштине: 
пар овалних линија описује тело, а овал представља главу централне 
фигуре. Мешавина симбола и апстрактних форми приповеда 
маштовиту причу која се завршава чистим уживањем у боји и 
форми. Распевана младост се може посматрати и кроз призму 
Екоoве идеје отвореног дела, која оставља могућност да уметничко 
дело буде интерпретирано на сасвим различите, чак супротне 
начине. Реципијент је позван да перципира дело по својим 
сопственим склоностима. Прегршт симбола повремено прелази у 
чист естетски знак или елементе декоративног типа. Оно што плени 
у овом мозаику је начин на који уметник комбинује строгу и 
сведену форму са лирским и симболичним елементима. У рукама 
мање доброг мајстора, ово би дело лако могло постати еклектицизам 
усвојених уметничких праваца. 

Кључ за читање Гргуровићевих дела, идеја која мири све 
супротности материјалног света јесте духовност. Појам духовности 
заузима посебно место у Гргуровићевој личној поетици о којој 
сазнајемо из поезије и прозе коју је писао: 
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„Треба ухватити духовност.“1 
 
Или 
 
„Мука љубави измучиће тело 
да духом створиш ново сјајно дело. 
Дело настаје у тренутку том 
кад постигнеш духовни лом, 
кад нова искра духовне  ватре крене 
и дух сјајно бљесне. 
Новорођенче тада се роди да духу живом угоди.“2 
 
У Гргуровићев опус мозаика спадају и портрети великана: 

Николе Тесле и Вука Караџића из 2001. године, који се такође 
налазе у Техничкој школи у Пироту. Још једно дело које заслужује 
посебну пажњу, првенствено по мотивима и начину на који их 
интерпретира је фонтана у атријуму Техничке школе. Фонтана је 
оивичена мозаиком са мотивима пиротског ћилима, а у њеном 
центру налази се скулптура у белом мермеру под именoм Гугутке 
на диреци. Спој пиротске традиције и модерног уметничког израза 
плени својом свежином и актуелношћу. Прошлост и традиција овде 
није слепо, некритички и механички репродукована, већ је схваћена 
кроз личну призму уметника. Симбол пиротског краја на тај начин 
је прилагођен тренутку садашњице, и може бити  препознат као 
универзална вредност. 

„Корени наше прошлости утичу на моја специфична схватања, 
али им не треба дати приоритет, јер ако се не би водило рачуна о 
достигнућима у ликовном изражавању света, националне уметности 
би пропале. Да би могле да се одрже, потребно је да се користе 
ликовном азбуком двадесетог века.“ (Возаревић, према Зековић, 
2009) 

Мера којом то Гргуровић чини у овом делу је права: 
дводимензионална шара у мозаику (мотив гугутки) остаје 
препознатљива, док нам скулптура у мермеру показује опредмећене 
„гугутке“ у стилу конструктивизма, футуризма и геометријске 
апстракције. Не случајно, ова уметничка целина и носи два наслова: 
Гугутке на диреци и Голубови мира. 

Скулптура Лане на фонтани Предшколске установе „Чика Јова 
Змај“ представља још једно вајарско дело у отвореном простору. 
Лане је стилски прилично различито од скулптуре Гугутке на 

                                                             
1 Преузето из документа Вечне поуке. Аутор Вечних поука и Песама је 

Јован Гргуровић. Поменути документи припадају архиви ауторке текста. Песме, 
као и Вечне поуке нису до сада издате. 

2 Одломак из песме Пут. Архива ауторке текста. 
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диреци. Грациозна фигуративна представа ланета по својој 
љупкости, питомости и енергији коју емитује сасвим добро стоји у 
отвореном дворишту ПУ „Чика Јова Змај“. На једном другом нивоу 
читања, узмемо ли у обзир мутацију тела представљене животиње, 
лане асоцира на митска чудовишта. Међутим, Гргуровићево лане је 
далеко од митских Химера и Хидри, јер одише благошћу и 
припитомљеном снагом. Укратко, лане представља чисту поезију. 
 
 
ИНТИМИСТИЧКА ФАЗА (1990-2000) 
 

Период између 1990. и 2000. године је назван интимистичким 
најпре због карактера уметникових дела из тог периода (претежно 
слике и цртежи галеријског формата, без великих композиција као 
што су мурали и мозаици), као и извесном потребом за повлачењем 
из друштвеног живота која је вероватно узрокована и ширим 
контекстом друштвено-политичке неизвесности у којој се наша 
земља тада налазила. 

Немонументална дела Јована Гргуровића обухватају цртеже и 
слике. Слике су рађене углавном у техници уља на платну. Као што 
смо већ поменули у уводном делу текста, тешко их је лоцирати и 
одредити њихов тачан број. Већина слика се налази у приватним 
колекцијама у земљи и иностранству. 

Слике понајвише откривају интимни свет уметника. Теме 
којима се Гргуровић бави кроз уљано сликарство су класичне: мртва 
природа, пејзаж и фигуралне композиције. Међутим, теме нису 
пресудне за тумачење формалног богатства уметниковог израза: 

 
„Не лутај вечно да тражиш теме, 
разоткриј смело само своје семе. 
Да ухвати зрачак светлости, 
оно ће заблистати.“3 
 
Слике настале деведесетих година су експресивне, студиозне, 

на њима је често видљив потез шпахтле, док је колорит прилично 
загасит, са доминацијом дубоких тонова париске плаве. Умеће и 
богатство Гргуровићеве сликарске технике огледа се у веома 
широком распону тонова боја које употребљава на слици, као и у 
поступности грађења сликане површине и материје. Потреба за 
сталним грађењем плохе и простора резултира великим распоном и 
богатством сликарске материје: некад у тамној гами, а некад у 
узбудљивој борби између светлог и тамног. Лазурни и пастуозни 

                                                             
3 Одломак из песме Пут. Архива ауторке текста.  
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тонови међусобно се допуњују и наглашавају на сликама из овог 
периода.  

Слика Руже је изврстан пример овог динамичног односа: 
прилично сладуњав мотив ружичастих ружа је тако пастуозно и 
формално драматично  представљен, да мотив ништа није успео да 
задржи од своје потенцијалне сладуњавости. Снажни потези 
сликарском шпахтлом дочаравају нам мистичан спој лепог и 
трагичног. Метод сликања је експресиван и снажан, нанос боје 
дебео и слојевит, што је у колизији са карактером представљеног 
мотива. 

Још један мотив који уметника окупира кроз цео стваралачки 
опус, и коме се често враћа, јесу пастрмке. Пастрмке се појављују 
кроз све периоде Гргуровићевог сликарског опуса. Мотив пастрмки 
може се тумачити двојако: у светлу уметниковог хришћског 
убеђења: 

 
„Добро јутро, љубави и надо, 
добро јутро, ево ја устадох 
да с тобом шетам, да ником не сметам. 
Да ти руку пружим, с тобом да се дружим, 
да моја шетња од среће блиста, 
изворна, кристална, распевана, чиста. 
Да будем личност, ни са ким да немам сличност.“4 
 
У мотиву пастрмки се може препознати и сасвим супротна, 

готово дионизијска интенција: пастрмка представља симбол 
уметниковог боемског живота, уживање у плодовима овоземаљског 
живота. По усменом сведочанству уметникове ћерке, Гргуровић је 
био страсни риболовац. 

Најчешћи мотиви Гргуровићевих пејзажа су пиротски кеј и 
тврђава. Уметник је налазио велико надахнуће у природи, у 
наизглед обичним и свакодневним појавама чија нам лепота под 
теретом чињеничне стварности измиче. Искрено, готово детиње 
дивљење показивао је према свитању, смирају дана, готово 
апстрактној игри различитих форми у природи. На основу 
темељности ликовног приступа темама пејзажа, можемо закључити 
да је уметник био заљубљеник у природу и свој родни крај.  

 
 
 
 
 

                                                             
4 Одломак из песме Јутро. Архива ауторке текста..  
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ПОЕТСКА ФАЗА (2000-2014) 
 
За Гргуровићеву поетску фазу се поуздано може рећи да се као 

нека танка нит провлачила кроз све фазе његовог плодног 
стваралаштва. Фигуративна композиција као лајтмотив поетске 
фазе, у духу новог реализма, поетског реализма, нове фигурације, 
фантастичног реализма, јавља се кроз све фазе уметниковог 
стваралаштва. Као да је поетски реализам био генерички најближи 
уметниковом сензибилитету. 

Гргуровићева последња фаза у формалном смислу открива 
топлији колорит, интензивније коришћење светлијих и смелијих 
боја. Тонови париске плаве уступили су место жутој, ружичастој и 
црвеној. Мотиви остају исти. 

Кроз све фазе уметниковог развоја провлачи се женска фигура: 
некад је представљена у загрљају са мушком фигуром, некад са 
дететом у рукама, често је обавијена плавичастом измаглицом. Она 
обитава у неком тајанственом свету између сна и јаве. Фигура је 
стилизована, a њен идентитет нам остаје вечна тајна. Располажући 
скромном фотодокументацијом уметникових дела, нисам наишла на 
представу виле која је сликана дебљим наносом боје, као што је то 
случај са мртвом природом и пејзажима. Величанствене представе 
жене сликане су тананим лазурима, чини се у једном даху. Као да је 
уметник према овом мотиву гајио посебно осећање. Вила може бити 
схваћена као персонификација лирске, танане душе уметника. 
Фигуративно сликарство нам нуди шири распон изражајности кроз 
могућност експресије афективних расположења, као и психолошко 
читање симбола. Можда Гргуровићево стваралаштво управо и треба 
проучавати кроз генезу женске представе на његовим делима. 

 
 

ГРГУРОВИЋЕВ СТВАРАЛАЧКИ ОПУС У КОНТЕКСТУ 
АКТУЕЛНЕ УМЕТНИЧКЕ СЦЕНЕ 
 

Српска уметност краја двадесетог и почетка двадесет првог 
века представља врло сложен и динамичан скуп различитих појава, 
личности и покрета који су углавном били условљени дешавањима 
на светској уметничкој сцени. До краја двадесетог века, центар 
уметничких збивања био је Париз, док се у двадесет првом веку у 
свету појављује више уметничких центара: Њујорк, Барселона, 
Базел, Берлин, итд. Наша анализа биће везана за другу половину 
двадесетог века, јер су у том периоду настала и најуспелија 
уметникова дела. Гргуровићево уметничко школовање се дешава 
током седме деценије двадесетог века, која је у српској уметности 
била дубоко условљена дешавањима из шездесетих. По Денегрију 
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(2009), овај период започиње паралелним токовима сликарства 
поетске фантастике и сликарства енформела. Сликарство поетске 
фантастике произилази из индивидуалне подсвесне склоности или 
из интелектуалног опредељења уметника за неко идеализовано 
прошло време, док се оријентација енформела испољава у 
изванисторијској пројекцији постојања  израженој метафизичким 
значењем саме примарне материје. Будући да у Гргуровићевом делу 
препознајемо карактеристике и енформела и поетске фантастике, 
можемо извести закључак да је уметник стварао свестан времена у 
коме живи. Уметникова монументална фаза се директно надовезује 
на посткубистичко сликарство Возаревића и Србиновића, док 
склоност ка енформелу он прилагођава миметичкој организацији 
слике, без трага жеље за коришћењем непиктуралних средстава. 
Дела из Гргуровићеве поетске фазе рефлектују тежњу уметника и 
уметности седамдестих да се заобиђе сучељавање са чињеницама 
егзистенцијалне реалности, као и извесну склоност ка нарацији и 
сликарском предочавању литерарних и метафоричких садржаја. По 
том расположењу интимног отпора према објективним 
околностима, Гргуровићева дела се могу повезати и са идејним 
ставовима Медиале, као и неким од протагониста овог покрета 
(Шејка, Љуба Поповић). Струјања у оквиру пиротске ликовне сцене 
у то време нису се много разликовала од националних уметничких 
стремљења: „овај период ће указати на сву разноврсност 
уметничких стилова и опредељења. Од реализма и интимизма, 
експресије и симболике до апстракције и нове фигурације без 
претеране емоционалне засићености.“ (Влатковић, 1999, стр. 25). 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Ако се потрудимо да не изгубимо из вида целину 
Гргуровићевог стваралаштва, у њему ћемо пронаћи међусобно 
формално удаљене, али суштински и духовно ипак блиске 
тенденције поетске фантастике, експресионизма и енформела. 
Форма, идеја и садржај су били снажно сједињени у његовој 
личности и делу. Из угла уметника, критичара или историчара 
уметности, као и обичног реципијента, не може се донети естетски 
суд који ће бити објективан и непроменљив. Оригиналне интенције 
уметника понекад не могу бити досегнуте ни синтетичком 
интуицијом. У том смислу Николај Хартман, формулишући 
принципе своје четвороструке анализе, каже да ништа није тамније 
и тајанственије од рада уметника ствараоца. „Чак и сопствени 
искази генијалног уметника уносе само мало светлости у суштину 
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ствари. Они најчешће доказују да ни он не зна више од других о 
чуду које се у њему и кроз њега збило.“ (Hartman, 1979, стр.13, 14) 

Са правом и сигурношћу, дело Јована Гргуровића можемо 
сматрати вредним и достојним поштовања не само кроз уметнички 
допринос који је дао локалној заједници, већ као допринос на 
националном и интернационалном плану. Озбиљан стваралачки 
опус заслужује даље истраживање у циљу издавања монографије 
која ће се детаљније позабавити стваралаштвом овог уметника. 
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Слика 1  Борба за слободу, мурал на зиду школе „8. септембар“, 1973. 
Figure 1  Freedom Struggle, mural painted on the wall of the school “September 8th”, 1973. 

 
 

 
 

Слика 2  Распевана младост, мозаик на зиду Техничке школе, 1983. 
Figure 2  Singing Youth, mosaic on the wall of Technical school, 1983. 

 



Слике 3 и 4  Гугутке на диреци (Голубови мира), бели мермер и природни камен, 
атријум Техничке школе, 1984. 

Figures 3 and 4  Pirot kilim ornament Gugutke na direci (Dove of Peace), white marble 
and natural stone, atrium of Technical school, 1984. 

Слика 5  Лане, скулптура у бронзи, ПУ „Чика Јова Змај“, 1987. 
Figure 5  Fallow Deer Doe, bronze sculpture, Kindergarten 

„Čika Jova Zmaj“, 1987. 



Слика 6  Руже, уље на платну, 1981. 
Figure 6  Roses, oil on canvas, 1981. 

Слика 7  Пастрмке: лепотице путују у други свет, уље на платну, 1998. 
Figure 7  Trouts: beauties travell to another world, oil on canvas, 1998. 



 
 

Слика 8  Пиротска тврђава Кале, уље на платну, 1982. 
Figure 8  Pirot Fortress Kale, oil on canvas, 1982. 

 
 
 
 

            
        
          Слика 9  Загрљај, 2012.                                   Слика 10  Сунцокрети, 2013. 
    Figure 9  Embranchment, 2012.                                Figure 10  Sunflowers, 2013. 
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ТРАГОВИ ЧЕШКОГ МУЗИЧКОГ ЗНАЛЦА  
НА ПИРОТСКОЈ КАЛДРМИ 

TRAILS OF CZECH MUSIC EXPERT  
ON PIROT COBBLESTONE 

Сажетак: Рад који је пред вама требало би да баци јаснију 
светлост на полутаму културне историје Пирота с краја 19. и 
почетком 20. века кроз трагање за оставштином Карла Маћејке, 
вансеријског интелектуалца чешког порекла, који је скоро половину 
радног века провео у Пироту градећи позорницу хорског и музичког 
стваралаштва малене оријенталне вароши. Уз идентификацију 
културног отиска Карла Маћејке овај рад се може посматрати и 
као отварање једне шире и још комплексније теме која би се бавила 
судбинама и стваралаштвом десетина Чеха који су до Првог 
светског рата походили Пирот остављајући за собом и те како 
видљиве трагове. Из тог угла овај рад се може посматрати и као 
потенцијални прилог историји Чеха у Пироту. 

Abstract: The study in front of you should throw a more clear light to 
semi-darkness in which was the history of culture at the end of the 19th 
and beginning of 20th century through searching for the legacy of Karlo 
Macejka who was an extraordinary intellectual of Czech origin spending 
almost a half of his working life in Pirot establishing the stage for  choir 
singing  and music in a small oriental town. Identifying the cultural 
influence of Karlo Macejka, this study can be seen also as opening of one 
wider and more complex topic which would deal with destinies and 
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creative work of dozens of Czech people who came to Pirot before the 
First World War, leaving visible marks of their work. From this point of 
view, the study can be considered also as a potential contribution to the 
history of Czech people in Pirot. 
 
Кључне речи: Пирот, Чеси, Карло Маћејка, култура, образовање, 
хорско певање, музичка култура 
Кey words: Pirot, Czech people, Karlo Macejka, culture, education, 
choir singing, culture of music 
 
 
ДОЛАЗАК ЧЕХА У СРБИЈУ И ПИРОТ 
 

Читајући монографије српских школа, установа културе, 
разних аматерских друштава па и читавих општина и градова, тешко 
je не приметити неко заслужно име чешког порекла, често нејасно 
транскрибовано или преведено, а још чешће без имало биографских 
или професионалних података. Како до сада није било озбиљнијег и 
свеобухватног истраживања о Чесима у Србији крајем 19. и 
почетком 20. века и њиховој улози у друштвеном, културном и 
научном животу, судбине тих страних прегалаца и даље су 
разбацане по литератури остајући недовољно познате широј 
јавности.  

Долазак Чеха у Србију по својој суштини био је комплексан и 
дуготрајан процес који је тешко омеђити у хронолошком смислу, 
али се као својеврсна прекретница може посматрати талас 
револуција који је дубоко потресао огромну Хабзбуршку монархију 
1848/49. године откривајући, до тада потискивано, проблематично 
словенско питање (Дворник, 2001). До решења статуса словенских 
народа у монархији том приликом није дошло, али је зато од стране 
Беча тенденција централизације и германизације бивала све 
драстичнија, што је код Чеха и осталих Западних Словена у 
њиховом погледу на будућност јачало фокус на Русију и 
панславизам као излаз из Аустро-Угарске двојне монархије. Иако је 
словенско друштво у монархији широм отворених очију скретало 
поглед на Русију, крајичком ока опажана је и малена Кнежевина 
Србија која је успела да се докопа аутономије унутар Османског 
царства чиме је својој словенској браћи уливала наду да је у 
маратонској трци за обнављање националне државе могуће стићи до 
циља. Са друге стране, до средине 19. века интеракција Србије са 
њеним северним суседом је постајала све присутнија, нарочито на 
пољу образовања, науке и културе, областима којима се у Србији 
назирала тек клица будућег развоја. Образовани Срби из Војводине 
су заједно са интелектуалцима словенског порекла постали плодно 
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семе које се врло лако примало на тек узорано српско образовно и 
научно поље. У земљи која је била у дефициту свих образовних 
профила и стручњака уопште, велики број школованих Чеха је 
препознао своју шансу за ухлебљење и даљу каријеру. Заправо, 
њихова потреба за послом, тежина германизације у монархији на 
издисају и жеђ Србије за стручњацима из свих области чине 
иницијални мотив за масовни прилив образованих Чеха у Србију 
током друге половине 19. века. Наравно, у позадини је свакако 
стајала идеја о словенској и судбинској блискости два народа који 
су пред собом имали борбу за национално ослобођење. Након 
стицања независности Србије у Берлину 1878. године сви поменути 
мотиви за долазак Чеха још више су добијали на значају, па се у том 
периоду бележи највећи број оних који су Србију одабрали за своју 
крајњу дестинацију. 

Што се тиче Пирота, он је постао интересантан за долазак 
првих Чеха тек после ослобођења од Турака и припајања Кнежевини 
Србији 1878. године. Тада Пирот постаје део законодавног и 
управног система Србије, што је захтевало промене и регулацију у 
готово свим областима друштвеног живота малене, типично 
оријенталне вароши. Највећи проблем у том процесу било је 
перманентно сударање са чињеницом да за тако крупне изазове није 
било стручних људи. Потпуни недостатак школованих професора, 
лекара, фармацеута, правника, инжењера и других стручњака чинио 
је Пирот хендикепираним за убрзано прикључење матици. Једини 
начин да се замајац промена покрене било је довођење 
интелектуалаца из других градова, а када је ситуација то захтевала, 
у варошицу су стизали и потпуни странци, најчешће чешког 
порекла, по одлуци надлежних министарстава. Скоро нико од 
намештених службеника није желео да баш у Пироту започне или 
настави своју каријеру. Често се та психолошка одбојност, рођена из 
предрасуда о малој средини, претварала у трајну баријеру која је у 
пракси доводила до сталних захтева за премештај у неко развијеније 
место или отворене незаинтересованости за ефектан рад. На срећу 
по локалну средину, чини се да је много више било оних који су се 
трудили да раде што боље како би као награду добили намештење у 
веће градове или вароши.     

Први интелектуалац чешког порекла који је стигао у Пирот 
био је мр Франц Сиручек (Franc Širůček), фармацеут, који је 
почетком 1879. године од надлежног министарства добио дозволу за 
отварање апотеке у Пироту пошто је био једини стручњак тог типа 
на располагању (Марјановић, 1971, стр. 86). Пре доласка Франца 
Сиручека у Пироту је постојала приручна апотека у власништву 
Михаила Анђелковића, који је фармацеутско образовање стекао у 
Цариграду. Међутим, нови државни прописи су захтевали више 



Д. Лазаревић: Трагови чешког музичког зналца...          Пиротски зборник 40 (2015) 167-181  

 170 

стандарде за рад апотека тако да је поменути Пироћанац у току 
1880. године изгубио дозволу за рад (Стефановић, 1979). Иако није 
знао српски језик, Сиручек се веома брзо адаптирао на нову средину 
и врло успешно радио у Пироту све до своје смрти 1888. године. 
Његову апотекарску традицију још успешније је наставио чувени 
фармацеут Карло Скацел (Karel  Skácel), који се може сврстати међу 
најзнаменитије Пироћанце 20. века због свог активног друштвеног, 
задужбинарског и хуманистичког живота. Човек који је, између 
осталог, био утемељивач и мецена неколико аматерских друштава, 
власник једног од најлепших здања у Пироту у стилу сецесије, 
носилац Албанске споменице и оснивач Учитељске школе. Радио је 
у Пироту до своје смрти 1930. године (Лилић, 1994, стр. 459). 
Једном речју громадна појава у модерној историји Пирота која 
свакако заслужује посебан истраживачки захват. 

Убрзо након Франца Сиручека, септембра 1882. године, у 
Пирот долази др Јован Валента (Jan Valenta 1828-1887), дотадашњи 
професор Велике школе у Београду (Пејчић, 1979, стр. 53). На месту 
окружног лекара Јован Валента је остао четири године ударајући 
темеље здравствене културе у пиротском крају, а његови извештаји 
са терена као и стручни радови постали су незаобилазно штиво за 
упознавање са историјом српске медицине. Био је први управник 
варошке болнице у Београду и члан Српског ученог друштва 
(Глесингер, 1965, стр. 29). Пирот је напустио након пензионисања 
1886. године. Успешан рад овог чешког лекара и научног радника у 
Пироту су наставили његови сународници др Јован Пелнарм (Jovan 
Pelnarm) и др Јован Хрничек (Jovan Hrnicek), који се помињу као 
лекари у пиротској вароши почетком двадесетог века (Лилић, 1994, 
стр. 453). Вероватно последњи чешки лекар у Пироту био је др 
Адам Фердинанд (Adam Ferdinand), који је умро од инфекције у 
пиротској војној болници 1915. године. Поред Чеха медицинара и 
фармацеута, који су утемељили ове делатности у пиротском крају, 
треба још поменути и Антонија Коблишку (Antonije Kobliska), 
једног од првих школованих ветеринара који је добио службу у 
вароши 1890. године и службовао у Пироту до 1892. године.  

На крају поглавља које је малим делом отворило причу о 
Чесима у Пироту, треба поменути још неколико Чеха који су по 
образовању били професори и уметници. Уз Карла Маћејку, коме је 
овај рад посвећен и о коме ће у наставку бити речи, значајно место 
заузима и чешки музиколог и сликар Лудвик Куба (Ludvik Kuba), 
који је кратко боравио у Пироту 1895. године и том приликом 
забележио шеснаест народних песама из пиротског краја (Николић, 
2005, стр. 50). На пољу музичког стваралаштва значајног трага је 
оставио и Алексије Штрумбергер (Aleksej Strumberger), који је 
радио у Пироту најпре као капелник војне музике у касарни, а потом 
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као учитељ музике и хоровођа Певачког друштва Момчило 
непосредно пред балканске ратове (Лазаревић, 2013). Његов посао 
капелника војне музике у међуратном раздобљу наставио је Фрања 
Микулаш (Franc Mikulas), који је у тој области музике доста 
постигао оснивањем војног штрајх оркестра у коме је било и 
прилично странаца, међу којима још један Чех, врстан трубач, 
извесни Ф. Малина (Из старог Пирота, Слобода, бр. 1082, 3. јун 
1972, стр. 8). Међу последњима који су походили Пирот по 
намештењу од стране надлежних министарстава био је Карло 
Мифек (Karel Mifek) познатији под надимком Пражанин. По налогу 
Министарства просвете овај Чех стигао је у Пирот 1911. године као 
наставник физичке културе са задатком да унапреди Соколски 
покрет. Иако није знао српски језик, Карло Мифек је врло брзо 
постигао изванредне резултате у свом послу и захваљујући њему 
пиротски соколи су се појавили на Свесловенском слету у Прагу 
1912. године (Ћирић, 2006).   
 
 
ОД ПЕЛХРИМОВА ДО ПИРОТА 

 
Трагање за ликом и делом Карла Маћејке (Karel Matejka) 

ваљало би започети у његовом родном месту одакле се овај 
интелектуалац отиснуо на један неизвестан, надасве авантуристички 
и преко хиљаду километара дуг пут без унапред зацртаног крајњег 
одредишта. У том смислу Карло Маћејка није био изузетак, већ само 
један пример у мору чешких уметника и музичара који су у потрази 
за бољим животом кренули према јужним границама велике 
монархије у сусрет својој јужнословенској браћи. У већини 
случајева прва места у којима су се задржавали ови, како бисмо ми 
данас рекли, слободни уметници били су војвођански градови Нови 
Сад, Суботица, Панчево, Вршац и Кикинда (Пејовић, 1997). 
Сплетом околности у та места се слио највећи број музички 
образованих Чеха, који су одатле, најчешће по позиву надлежних 
министарстава, добијали посао у тек основаним српским 
гимназијама и на тај начин доспевали на простор преко Саве и 
Дунава стизајући све до јужних обода тадашње Кнежевине Србије 
(Здравић-Михаиловић, 2013). Та друга етапа у путовању била је у 
ствари највећи изазов за све њих јер су улазили у православну 
културну област изразито обојену оријенталним османским 
примесама где се говорио похабани српски језик у који тек што је 
уведен ред, а уз све то ишао је свеже раширени правни и законски 
параван у чијој позадини се дешавао свакодневни живот испуњен 
више обичајним него правним нормама.  
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Слика 1  Карло Маћејка у Вршцу 1886. 
Picture 1  Karlo Macejka in Vrsac, 1886. 

 
 
Прва страница животне приче Карла Маћејке отворена је 

његовим рођењем 23. маја 1860. године у маленом градићу 
Пелхримов (у српској транскрипцији често Пилграм), у чешкој 
области Бохемија у вишечланој породици Карла и Матилде Маћејка 
(Архива Миливоја Маћејке, Dekanski urad v Pelhrimove, Krestni list 
18. 1. 1916). Живот у породици крајње скромног материјалног 
статуса и са много гладних уста свакако је наметао образовање као 
један од начина за бољи живот. У свом родном месту Карло Маћејка 
је завршио основну школу, после које уписује реалну гимназију у 
којој је стекао за то време солидно опште образовање и овладао 
немачким, латинским и француским језиком. Гимназију је завршио 
такође у свом родном граду 1876. године (Архива Миливоја 
Маћејке, Vysvedčeni obecniho realneho gimnasia v Pelhrimove, 15. јул 
1876. године). По свој прилици у то време је Карло Маћејка стекао и 
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неку врсту основног музичког образовања у школи коју је држао 
његов отац што је свакако утицало пресудно на одабир његовог 
главног животног позива. Завршетком поменуте школе Карло 
Маћејка је исцрпио образовне могућности које је нудио мали чешки 
градић па је по нова знања морао да крене према Прагу, епицентру 
тадашњег чешког па и источноевропског образовања. Већ почетком 
осамдесетих година млади и знања жељан провинцијалац се обрео у 
Прагу са још увек нејасном визијом своје будуће професије, чему у 
прилог иде податак да је почео паралелно да студира музику и 
фармацију. Студије музике врло успешно је реализовао у певачкој и 
оперској школи Франца Пиводе (Franc Pivoda) на којој је после 
двогодишњег школовања дипломирао 1883. године (Архива 
Миливоја Маћејке, Vysvedčeni škola zpevu Fr. Pivoda v Prahe, 30. јул 
1883. године). Међутим, иако је студије фармације уписао 1881. 
године на Филозофском факултету Карл-Фердинанд универзитета у 
Прагу, континуирано је похађао наставу само прва четири семестра, 
након чега прекида редовне студије због свог одласка из Прага. То 
га није спречило да настави бављење фармацијом као ванредни 
студент, али је то и те како одужило завршетак студија, пре свега 
због даљине и финансија. Ипак се упорност исплатила па је Карло 
Маћејка 1901. године дошао до дипломе магистра фармације. Своје 
музичко образовање Карло Маћејка је у периоду до 1885. године 
додатно надоградио и похађањем школе хорског дириговања коју је 
водио диригент Јосиф Фабијан (Архива Миливоја Маћејке, 
Vysvedčeni škola Josef Fabian, 4. март 1885. године).  

Долазак Карла Маћејке у српску средину први пут се бележи 
1884. године када се помиње као хоровођа Смедеревске певачке 
задруге (Пејовић, 1996). По свој прилици у Смедереву се није дуго 
задржао јер се већ наредне године помиње као хоровођа Ковиначког 
српско-црквеног певачког друштва са којим је приредио неколико 
јавних наступа крајем 1885. и почетком 1886. године (Архива 
Миливоја Маћејке, Позивница за беседу у дворани код Златног 
јелена, 23. јануар 1886. године). Боравак Карла Маћејке у тим 
крајевима је поред афирмативног значаја за даљу каријеру за њега 
лично имао и нарочит интимни па и судбински карактер јер је 
управо тамо упознао своју животну сапутницу Лауру Таис. Њено 
пуно име било је Лаурентија Августа Таис и по месту рођења 
потицала је из Беле Цркве, али је њен отац Јозеф био пореклом са 
Карпата, док је мајка Алојза била вероватно немачког порекла. Брак 
између Карла и Лауре склопљен је у Ковину 31. јула 1887. године 
(Архива Миливоја Маћејке, Венчани лист парохијске канцеларије у 
Ковину, издат 7. јануара 1916. године). Са Лауром је Карло 
проживео читав свој живот одгајајући троје деце иза којих је остало 
бројно и на све стране света расуто потомство. Лаура је доживела 



Д. Лазаревић: Трагови чешког музичког зналца...          Пиротски зборник 40 (2015) 167-181  

 174 

дубоку старост, умрла је у Београду 1954. године у  деведесетој 
години. Почетак брачног живота за Карла Маћејку био је у 
егзистенцијалном смислу врло тежак јер је још увек био без 
сигурног посла, без куће и кућишта, па је најважнији ослонац за 
млади брачни пар вероватно била Лаурина породица. Плата 
хонорарног хоровође није била довољна за издржавање породице, 
па је Маћејкино тражење посла све више било фокусирано на 
потребе Министарства просвете Краљевине Србије које је вапило за 
учитељима и професорима свих профила. 
 
 
ПИРОТСКИ ДАНИ КАРЛА МАЋЕЈКЕ 
 

Свој први посао у државној служби Краљевине Србије Карло 
Маћејка је добио 26. септембра 1888. године, када је указом 
министра просвете и црквених дела именован за учитеља музике и 
певања у Нижој пиротској гимназији (Архив Србије, МПс, Х, 32, 
1903; LX, 40, 1899). Намештење Карла Маћејке у пиротској 
гимназији за њега и његову супругу није било баш најсрећније 
решење јер су одлазили на сам југоисточни руб Србије, што је било 
врло далеко од тазбине у Ковину и преко потребне материјалне и 
сваке друге помоћи. Посао у државној служби је свакако за Маћејку 
отварао каријерну перспективу, али није био баш најбоље плаћен, 
што ће бити најтеже премостива препрека ка квалитетном животу 
његове породице у маленој пиротској вароши. Ако његов боравак у 
Пироту посматрамо са тог становишта, онда не изненађује податак 
да је Маћејка често од министарства тражио премештај у северније 
крајеве Србије како би био ближе породици своје супруге.  

Радост због добијања државне службе губила је на интензитету 
после информације да ће се та служба обављати у Пироту. 
Чињеница која је вероватно утицала да Маћејка упркос даљини  
ипак прихвати службу у Пироту била је тек изграђена железничка 
пруга Софија–Ниш–Београд, што је велико растојање у километрима 
чинило лако премостивом баријером. То је за Маћејку било од 
пресудне важности како због комуникације са домовином, 
тазбином, незавршених студија фармације, али и због његовог 
радозналог и немирног интелектуалног бића. 

Сусрет Карла Маћејке са новим радним местом у пиротској 
Гимназији био је у неку руку препун изненађујућих па и 
обесхрабрујућих момената. Његов долазак је пао баш у време када је 
зграда Митрополије у којој је била смештена Гимназија почела да се 
урушава па се настава привремено одвијала у тек подигнутој згради 
Основне школе на Пазару (Архив Србије, МПс, ф. IV, р. 116/1888). 
Из тог разлога атмосфера у школи је била прилично хаотична, 
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нарочито за некога ко је тек почињао да ради. Са друге стране, 
Маћејка је преузимао предмет који се скоро читаву деценију није 
предавао због недостатка кадра, а приде му је додељено да предаје 
цртање и лепо писање како би се настава несметано одвијала из свих 
уметничких предмета. Скоро никакво затечено искуство, уз 
недостатак литературе за поменуте предмете, учинили су да рад 
Карла Маћејке као предавача уметничке групе предмета започне 
скоро са апсолутне нуле и по његовом личном осећају како и шта 
треба радити. Невероватна практичност која је красила овог човека 
врло брзо је дала резултате у раду на нивоу штапа и канапа, али уз 
велики ентузијазам и енергију. Како би губио што мање времена од 
куће до радног места, Маћејка се настанио одмах преко пута 
Гимназије, користећи сваки тренутак да унапреди свој рад на 
часовима. 

Помена је вредан податак да је непосредно по доласку међу 
ученике Карло Маћејка почео да се носи мишљу како што пре треба 
оформити ђачки хор. Ту идеју врло брзо је преводио у праксу 
кренувши са увежбавањем једногласних, а недуго затим и 
вишегласних композиција (Историјски архив Пирот, Извештај 
Гимназије за школску 1889/90). Изузетна умешност у раду са 
певачима аматерима прочула се пиротском чаршијом што је 
Маћејку убрзо квалификовало као потенцијалног хоровођу тек 
основаног Пиротског певачког друштва Момчило (Види више: 
Лазаревић, 2013). До преузимања диригентске палице поменутог 
певачког друштва од стране Карла Маћејке дошло је у току 1890. 
године када му је министар просвете и црквених дела одобрио да 
ради као хонорарни хоровођа (Архив Србије, МПс, ф. 31, р. 
95/1890). Нови задатак Маћејки није тешко падао јер је већ имао 
одређено искуство као диригент са хоровима у Смедереву и Ковину, 
али је отежавајућа околност лежала у томе што је и овај посао морао 
да ради малтене од нуле са људима, махом занатлијама, који су били 
потпуно музички неписмени. Упркос тешкоћама, Маћејка је врло 
брзо од неорганизоване групе аматера створио солидну 
четворогласну певачку дружину која је на радост Пироћанаца 
управо у то време почела са својим првим јавним наступима. 
Вансеријска посвећеност у раду са хором, за годишњи хонорар од 
свега 300 динара, чинила је да су многи чланови Момчила били 
постиђени да пред таквим човеком изостају са проба или не ураде 
постављене задатке.  

Почетком деведесетих година 19. века, Маћејкин рад у 
пиротској Гимназији бивао је све запаженији што због формирања 
мешовитог четворогласног ђачког хора што због иницијативе да се 
оформи и ђачки оркестар. Највећа препрека у том подухвату био је 
недостатак инструмената, тачније средстава за њихову куповину. 
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Међутим, та ставка није обесхрабрила Карла Маћејку који је био 
један од заговорника идеје да се оснује Фонд за школовање 
сиромашних ђака из којег би се финансирала куповина уџбеника, 
наставних средстава па и музичких инструмената. Убрзо је и та 
идеја остварена. 

За свега неколико година боравка у Пироту оправдано се стиче 
утисак да је Карло Маћејка удахнуо живот културном развоју 
малене вароши, коју је, иако потпуни странац, све више доживљавао 
као своју. Каријера амбициозног Чеха је крупним корацима 
напредовала, али је материјални статус његове породице бивао у све 
већем раскораку са реалним потребама. Плата гимназијског учитеља 
и диригентски хонорар само су делимично задовољавали скромни 
животни стил Лауре и Карла Маћејке. Ситуација је постала још 
драматичнија 1891. године, после рођења кћери Гизеле1. До 
додатних извора прихода тешко се долазило па се породица Маћејка 
тих година заиста нашла у незавидном материјалном положају. Баш 
у том периоду, тачније у току школске 1893/94. године, као да је и 
министарство осетило сву тескобу која је притискала Карла 
Маћејку, па је стигло и решење за његов премештај у Неготин. Са 
малом ћерком и бременитом Лауром, Карло Маћејка се убрзо сели у 
Неготин где добија место учитеља музике и певања у неготинској 
Гимназији преузимајући посао који је до тада радио његов земљак 
Фридрих Брунети (Плавшић, 2013, стр. 13). За разлику од Пирота 
где хорско певање малтене није ни постојало пре доласка Маћејке, у 
Неготину је ситуација била знатно боља и стимулативнија за рад јер 
је Фридрих Брунети (Friedrich Brunetti) поставио изузетне темеље 
развоју те области музичког стваралаштва. Затечено стање у 
Неготину Карло Маћејка је могао само додатно унапредити. 
Радохолик по природи, Мећејка свој музички таленат није сејао 
само унутар Гимназије, већ је одмах по доласку преузео и место 
хоровође неготинског Певачког друштва Хајдук Вељко. Може се 
рећи да је своју прву праву афирмацију као диригент Карло Маћејка 
доживео управо са поменутим хором са којим је гостовао широм 
источне Србије и западне Бугарске. За врло кратко време омалени 
али темпераментни Чех постао је препознатљива фигура у 

                                                             
1  Гизела Маћејка удата Кедровић – Најстарија кћи Карла и Лауре Маћејка, 

рођена је у Пироту 1891. године, где се и школовала. Од оца је добила доста добро 
музичко образовање па је још као дете постала изузетно вешта у музицирању на 
клавиру и виолини. Са својим оцем је често наступала јавно у Пироту и била је 
права атракција за Пироћанце као вероватно прва девојчица коју су видели како 
свира клавир и виолину. Удала се 1924. године у Крушевцу за чувеног 
фармацеута Душана Кедровића, који је завршио фармацију у Бечу и Инсбруку и 
држао најпознатију крушевачку апотеку (Симоновић, 2011, стр. 186). Услед 
несрећних околности Гизела је умрла на порођају 1927. године.    
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културном животу Неготинске крајине. По ономе што знамо 
неготински дани били су много продуктивнији за Маћејку, а по свој 
прилици се поправило и материјално стање породице. Управо у 
Неготину родила се 1894. године друга ћерка Божана2, а 1896. 
године и син Мирослав3. 

Вероватно да би каријера Карла Маћејке у Неготину потрајала 
да Гимназија није укинута 16. августа 1898. године (Плавшић, 1989, 
стр. 99). Тај догађај је потпуно непланирано Маћејку и његову 
породицу поново вратио у Пирот. Указом министра просвете Карло 
Маћејка се враћа у пиротску Гимназију на место учитеља музике и 
певања. Сам повратак у малену варош што се каријере тиче био је 
свакако корак уназад јер је Маћејка и у Гимназији и у Певачком 
друштву Момчило отприлике затекао онај ниво у раду који је 
оставио пет година раније. Уз не баш радосно намештење у Пироту 
стигла је убрзо и лепа вест о стицању српског држављанства за 
чланове породице Маћејка па је тако овај интелектуалац могао 
после десет година да се осећа пуноправним грађанином Краљевине 
Србије (Архива Миливоја Маћејке, Уверење о држављанству издато 
у Нишу, 26. новембра 1898). 

                                                             
2  Божана Маћејка  удата Ратајац – Рођена у Неготину 1894. године, била је 

средње дете Карла и Лауре Маћејка. Детињство је провела у Неготину, Пироту и 
Чачку боравећи уз мајку и оца од којег је стекла музичко образовање. После 
доласка породице у Крушевац удаје се за чувеног Добросава Ратајца (1887-1945), 
који је завршио студије грађевине на минхенском Техничком факултету. Био је 
изузетан инжењер па је постао помоћник министра саобраћаја Краљевине 
Југославије, а од 1934. године био је управник поште, телеграфа и телефона 
Краљевине Југославије. Одликован је француским орденом Легије части због 
постављања подводног телефонског кабла између Игала и Марсеја. У току Другог 
светског рата био је у заробљеништву, а умро је после ослобођења 1945. године. 
Због његовог истакнутог положаја у Краљевини Југославији комунисти су 
вршили страшан притисак и тортуру над породицом Ратајац (Бајић, 1991, стр. 
319).   

3 Мирослав Маћејка – једини син Карла и Лауре Маћејка. Детињство је 
провео са породицом у Неготину, Пироту и Чачку, након чега је у вихору Првог 
светског рата доспео као тешко болестан у Марсеј. Тамо је у болници упознао 
Францускињу са којом се оженио 1917. године и са њом добио сина Жан Жака, 
који је живео свега годину дана јер му је мајка умрла на порођају. Мирослав 
остаје у кући свога таста још неко време, а онда одлази у Париз где уписује 
студије фармације, али их напушта после годину дана и враћа се у Краљевину 
СХС да би служио војни рок у Зајечару. Тада упознаје и своју другу супругу 
Загорку са којом се убрзо жени и сели у Крушевац. Са другом женом добија ћерку 
Божану и сина Драгослава. Од 1929. године, Мирослав добија службу у 
финансијској дирекцији Моравске бановине. Неко време је службовао у Нишкој 
Бањи, где ступа у везу са извесном женом иранског порекла која у Ирану 1936. 
године рађа њиховог ванбрачног сина Надир Халамија, који је касније живео у 
САД и умро 2008. године. Трећа супруга Мирослава Маћејке звала се Добрила и 
била је дупло млађа од њега. Са њом је 1939. године у Прокупљу добио сина 
Миливоја Маћејку.     
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Друга, условно речено, епизода пиротских дана у животу 
Карла Маћејке овога пута трајала је пуних десет година. Вративиши 
се у Пирот поново из једне, барем за нијансу, напредније средине, 
Маћејка је са великим ентузијазмом приступио свом послу. Његове 
некадашње идеје о формирању школског оркестра и куповини 
инструмената још увек су биле живе и више него актуелне. 
Тренутак за реализацију тих замисли био је много повољнији јер је 
1894. године основан Фонд сиромашних ученика са капиталом од 
1560 динара који се временом увећавао (Историсјки архив Пирот, 
Извештај Гимназије за школску 1895/96). Простор да се средства 
фонда ојачају и да се њима купе инструметни, Карло Маћејка је 
видео у организовању добротворних музичко-сценских забава за 
варошане. Са том праксом кренуло се већ у току 1899. године па је 
захваљујући прикупљеном новцу у режији Карла Маћејке из Чешке 
набављен први пијанино за Гимназију по цени од 964 динара 
(Историјски архив Пирот, Извештај Гимназије за школску 
1899/1900. годину). Колико је набавка клавира била важна не само 
за школу него и за варош показала је забава поводом Савиндана 
јануара 1901. године када су Пироћанци можда по први пут могли 
да уживају у звуку клавира на којем је свирао Карло Маћејка 
пратећи ђачки хор. То је био блистави почетак једне сјајне 
традиције да се на Савиндан у Гимназији приређују врло садржајни 
и занимљиви концерти хора, солиста, а убрзо и ђачког оркестра. 
Треба још рећи да је свака од ових забава доносила у просеку по 
двеста динара добровољних прилога за Фонд сиромашних ученика. 
Из тих средстава су купљени и инструменти за школски оркестар 
који је бројао око двадесетак ученика. Један од концерата који се у 
Пироту тога времена дуго препричавао десио се на Савиндан 1903. 
године када је Карло Маћејка са госпођицом Паулином Јовановић 
изводио композицију на клавиру за четири руке, што је за присутне 
била права атракција. Исте вечери Пироћанци су уживали 
слушајући композиције за виолину и клавир које су изводили 
Маћејка и његова деветогодишња кћи Гизела. Ипак, највеће овације 
те вечери доживео је школски мешовити четворогласни хор који је 
бројношћу чланова и силином извођења композиција 
импресионирао чак и оне до тада не претерано заинтересоване 
(Историјски архив Пирот, Извештај Гимназије за школску 
1903/1904. годину). 

Карлу Маћејки 1903. година је донела још један сјајан подвиг. 
Реч је о Певачком друштву Момчило које се појавило на фестивалу у 
Београду у организацији Певачког друштва Абрашевић. У 
конкуренцији од неколико десетина певачких дружина хористи 
Момчила предвођени Маћејком су наступили 16. маја 1903. године, 
одушевили пробирљиву престоничку публику и освојили прву 
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награду (Из старог Пирота. Слобода, бр. 793, 4. децембар 1965, стр. 
12). Колико је за то време Певачко друштво Момчило било 
респектабилно говори податак да је мушки хор чинило 35 певача, 
што је бројка која је и данас тешко достижна. Велики успех Карла 
Маћејке и његовог Момчила у Београду није остао непримећен. 
Најбоља потврда тога јесте позивница која је уследила са највишег 
нивоа да Певачко друштво Момчило учествује у свечаној 
церемонији крунисања краља Петра Карађорђевића у Београду 8. 
септембра 1904. године (Архив Србије, МПс, ф. 26, р. 179/1904). И 
том приликом Пироћанци су заблистали у пуном сјају, што није 
промакло тада најутицајнијим државним новинама (Насловна 
страна. Политика, бр. 237, 8. септембар 1904, стр. 1). 

Квалитетан рад Карла Маћејке уважавало је и Министарство 
просвете које је предложило његово унапређење на ниво вишег 
учитеља четврте класе (Архива Миливоја Маћејке, Указ краља 
Александра Обреновића од 6. јула 1899. године), а након тога и 
унапређење у вишег учитеља треће класе (Архива Миливоја 
Маћејке, Указ краља Петра Првог Карађорђевића од 15. јануара 
1915. године). Као човек невероватне радне енергије, Карло 
Маћејка, упркос свим обавезама и финансијским тешкоћама, није 
запостављао ни своје студије фармације па је 10. јула 1901. године 
стекао диплому магистра фармације на Филозофском факултету 
Карл-Фердинанд Универзитета у Прагу (Архива Миливоја Маћејке, 
Zeugniss herr Matejka Karl ..., 10. јул 1901. године). Уз све то у току 
1902. године успео је управо у Пироту да заврши рукопис уџбеника 
за наставу музике под називом Теорија музике који је до данас остао 
необјављен, а настао је из насушне потребе да се настава овог 
предмета унапреди и што више приближи ученицима.  

Упркос свим успесима и стеченим признањима, материјални 
статус породице Маћејка у Пироту је из године у годину бивао све 
гори. Немајући начина да тај проблем реши, Карло Маћејка је 
поново био приморан да тражи од министра премештај у Смедерево 
или Ниш (Архив Србије, МПс, ф. 19, р. 36/1904). Тражење 
премештаја није било неуобичајено, али је за ову тему интересантна 
реакција тадашњег директора Гимназије професора Николе Ракића. 
Наиме, видевши Мећејкину молбу, он је брже-боље и сам писао 
министру и молио да никако не дозволи тражени премештај јер би 
то за Пирот и школу био ненадокнадив губитак. Да ли је апел 
директора Николе Ракића утицао на министра, никада нећемо 
сазнати, али знамо да је Карло Маћејка одбијен у свом захтеву за 
премештај. Ова занимљива епизода на најбољи могући начин говори 
са колико поштовања и симпатија се у Пироту гледало на лик и дело 
Карла Маћејке. У својим касније записаним сећањима ученици су га 
описивали као доброћудног човечуљка са густим плавориђим 
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брковима и брадом, наочарима са златним оквиром, педантног и 
увек спремног да помогне (Сећање на Гимназију. Слобода, бр. 486, 
20.12.1958, стр. 4). Сем на ученике, Карло Маћејка је остављао 
утисак и на варошане који су га често описивали као чудака. Неки га 
памте и као својеврсног оснивача корзоа у Пироту јер је био први 
који је свакога дана без нарочитог разлога шетао истом релацијом 
до градског стрелишта према Бистрици и Расничкој реци (Корзо у 
Пироту. Слобода, бр. 1094, 23.9.1972, стр. 8). Шетње Карла Маћејке 
су деловале чудно Пироћанцима па су сматрали да је професор мало 
замајан, али су убрзо и сами исто тако без неког нарочитог разлога 
почели да шетају варошким корзоом. 

На крају, као што су случајно почели, пиротски дани Карла 
Маћејке сасвим случајно су се и завршили. Указом министра 
просвете и црквених дела од 19. септембра 1909. године, Карло 
Маћејка је именован за учитеља музике и певања у чачанској 
Гимназији. Тада је заувек напустио Пирот у којем је провео све 
скупа петнаест година. 

Живот породице Маћејка настављен је у Чачку, где је радна 
енергија, тада већ искусног чешког музичког зналца, поново 
препозната од стране локалне средине као вансерисјки квалитет који 
се не среће сваког дана. Јавни наступи Карла Маћејке, његових 
хориста и музичара обележили су јавни живот Чачка у предвечерје 
Првог светског рата. Из мноштва похвалних реченица о њему 
привлачи пажњу податак да је у Чачку Маћејка реализовао још један 
свој подухват припремивши оперету под називом Не укради коју је 
режирао и њоме дириговао, а све на музику свог земљака 
Александра Валенте (Настасијевић, 2012, стр. 47). Нажалост, ни у 
Чачку породица није нашла своје коначно уточиште. Последња 
селидба била је у Крушевац, где је Карло Маћејка са супругом 
Лауром провео своје пензионерске дане. Иначе болешљив, после 
изненадне смрти своје ћерке Гизеле 1927. године, Карло Маћејка 
као да је осетио да се и њему крај приближава. Своју последњу вољу 
записао је 10. септембра 1928. године у Крушевцу (Архива 
Миливоја Маћејке, Моја последња воља мојој жени Лаури, 
10.9.1928). Под будним оком своје супруге Лауре, Карло Маћејка 
умире 13. јануара 1929. године у својој шездесетдеветој години.                
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Републици Србији на којима се врше редовна осматрања водостаја 
и протицаја. Републички хидрометеоролошки завод Србије је на 
овој реци у профилу водомерне станице Височка Ржана, на свега 
205 м узводно од њеног ушћа у реку Височицу, успоставио редовна 
осматрања режима овог тока још 1981. године. Са овим 
осматрањима се није прекинуло до данашњег дана, тако да се 
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располаже са низом података дужине око 35 година, што овај слив 
сврстава у хидролошки изучене сливове. Међутим, проблем малих 
сливова је тај што углавном немају добру покривеност 
метеоролошким станицама. Са друге стране, ако је сливна 
површина у већој мери изграђена од карбонатних стена, не сме се 
користити хидролошки слив оконтурен топографском 
(површинском) вододелницом, већ се мора пажљиво дефинисати 
реалан слив, односно потребно је дефинисати хидрогеолошко 
сливно подручје и хидрогеолошку вододелницу. У раду је, на примеру 
слива Дојкиначке реке, дата анализа грешака које могу настати 
уколико се у прорачун билансних параметара уђе са погрешно 
одређеном површином слива или погрешно прихваћеним 
метеоролошким параметрима (на првом месту падавинама). 
 
Abstract: Dojkinacka River is one of the rare small river basins in the 
Republic of Serbia where regular measurements of water levels and 
flows are made. Republic Hydrometeorology Department of Serbia has 
been carrying out regular measurements of the water and flow regime 
since 1981, using the water measurement station Visocka Rzana which is 
205m upstream from the river’s flowing into the river Visocica. These 
measurements are still applied today and therefore there are data for the 
last 35 years which classifies this basin as hydrologically researched and 
followed-up basin. However, the problem of small basins is that they are 
usually not well covered by meteorology stations. On the other side, if the 
basin area is mostly made of carbonate rocks, hydrological basin 
contoured by monographic (surface) watershed cannot be used, but real 
basin must be carefully defined i.e. it is necessary to define hydro-
geological basin area and hydro-geological watershed. This study, in the 
example of Dojkinacka River, gives the analysis of mistakes that could 
happen in case wrong areas of the basin or wrongly accepted 
metrological parameters (firstly, it relates to the rainfall) are taken for 
the estimation of balance parameters. 
 
Кључне речи: режим, биланс, топографска површина слива, 
хидрогеолошко сливно подручје, Дојкиначка река  
Кey words: regime, balance, monographic basin area, hydro-geological 
basin area, Dojkinacka River 
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1. УВОД 
 
Подручје слива Дојкиначке реке налази се у источном делу 

Србије. Ова река, чија укупна дужина износи 26 километара, 
представља један од најлепших речних токова у Србији. 
Формирајући свој ток на рачун вода извора Три кладенца, тече од 
севера према југоистоку, прелазећи преко каскада, формирајући 
више прелепих водопада. Дојкиначка река, односно цео њен слив 
припада делу Старе планине познат под називом Висок. Заједно са 
њеном главном притоком, Јеловичком реком, улива се код Височке 
Ржане у Височицу и припада сливу Темштице, односно Нишаве и 
тиме Црноморском сливу.  

Сливно подручје је повезано саобраћајницом преко Рсоваца и 
Планинарског дома на Видличу (мини скијалиште) са Пиротом на 
западу, као и локалним путем ка истоку који је делом макадамски, 
преко села Браћевци, Славиња, Изатовци, Доњи Криводол, затим 
преко планине Видлич, смиловског поља и насеља Смиловци, села 
Радеина и низ брдо Козарица, пут се спушта у Димитровград.  

Сливно подручје Височице веома ретко је насељено. Место 
ушћа Дојкиначке реке у Височицу је у селу Височка Ржана, насељу 
које је, по попису из 2011. имало свега 23 стална становника 
(https://sr.wikipedia.org/wiki/Височка_Ржана Посећено 17.06.2015.). 
Идући од ушћа узводно овом реком, долази се до познатог 
излетишта „Врело”, које се налази на ушћу Јеловичке реке у 
Дојкиначку реку. Пратећи даље ток Дојкиначке реке, након 10-ак 
километара, налази се село Брлог (59 становника), а затим након још 
неколико километара село Дојкинци, највеће насељено место у 
сливу Дојкиначке реке, које је смештено да левој долинској страни.  
По попису из 2011. ово село је имало 174 становника 
(http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf Посећено 17.06.2015.). 
Поред поменутих села треба поменути и насеље Јеловицу (88 
становника), село које се налази у сливу Јеловичке реке. 

У геотектонском смислу истраживано подручје припада 
Карпато-балканидима. Највиши део терена сливног подручја 
Дојкиначке реке налази се у њеној изворишној зони, на коти око 1 860 
м н.м., док се најнижи део терена налази у зони ушћа Дојкиначке реке 
у Височицу, на око 690 м н.м. Највише коте слива налазе се на билу 
Старе планине са врховима Вражја глава (1934 м н.м.) и Три чуке 
(1933 м н.м.). 

На сливном подручју заступљени су флувијални, карстни, 
пролувијални и падински геоморфолошки процеси. Сваки од њих 
представљен је типичним ерозионим и акумулационим облицима. 
Карактеристичан карстни геоморфолошки процес заступљен је у 
тријаским кречњацима, који се уздижу са леве и са десне долинске 
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стране Дојкиначке реке. У централном делу слива имамо формирану 
алувијону раван релативно мале дебљине. Од карстних облика 
јављају се типични подземни и површински облици: понори, вртаче, 
каверне и пећине. Најзначајнији понори везани су за корито 
Дојкиначке реке  где се јавља понорска зона непосредно низводно 
од села Дојкинци (слика 1а). Ова река је предиспонирана 
дојкиначким раседом, тачније корито Дојкиначке реке прати правац 
пружања истоименог тектонског дисконтинуитета. Након 
напуштања доњотријаских седимената река тече преко 
средњотријаских карбонатних стена. Поменута понорска зона је 
везана за сам контакт доњег и средњег тријаса, а предиспонирана је 
још и раседном структуром управном на дојкиначки расед (слика 
1б). Током летњих месеци након ове понорске зоне често корито 
Дојкиначке реке остаје суво, пуно облутака дециметарских размера. 
Ово потврђује чињеницу да  током великих вода ова река има 
бујични карактер и огромну кинетичку енергију (Nikić, Radošević i 
Ristić, 2003).   

Од пећина треба споменути пећину код Три кладенца и 
Јеловичког врела. Пећина код Јеловичког врела смештена је на левој 
долинској страни Јеловичке реке, притоке Дојкиначке реке, на 752 м 
н.м., односно 8 м изнад корита. Укупне је дужине 132 м. Ово је 
разграната пећина са сплетом кратких, међусобно повезаних канала. 
Пећина је без хидрогеолошке функције. Настала је ерозијом 
подземног тока, који се касније спустио у ниже пукотине и данас 
истиче на врелу испод пећине (слика 2).  

Од других геоморфолошких облика који су интересантни за 
сливно подручје Дојкиначке реке јесу водопади, којих има више на 
истражном простору а од којих свакако треба споменути водопад 
Арбиње и водопад Тупавица (слика 3). 
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Слика 1  Место понирања Дојкиначке реке: а – понорска зона, б – раседна 
структура изнад понорске зоне Дојкиначке реке 

Picture 1  The place of  Dojkinacka River sinkhole: a- sinkhole zone, b- fissure 
structure above the sinkhole zone of Dojkinacka River 

 

     
 

          Слика 2  Јеловичко врело                      Слика 3  Водопад Тупавица 
          Picture 2  Jelovicko spring                     Picture 3  Tupavica Waterfalls 

 
 

2. ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВА 
ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ 

  
2.1 Падавински режим  

 
Анализа режима падавина извршена је на основу 50-годишњег 

низа падавина регистрованих на кишомерној станици Дојкинци 
(1961-2010). Просечна вредност годишњих сума падавина за 
разматрани период износи 793 мм. Максимална годишња вредност у 
износу од 1196.9 мм забележена је 1962. године, док је минимална 
регистрована 1993. године у износу од 393.2 мм. На слици 4 дате су 
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вредности годишњих сума падавина на падавинској станици 
Дојкинци за осматрачки период на коме се јасно види да тренд 
падавина регистрованих на овој станици је изузетно негативан 
(Ристић Вакањац, Миловановић, Вакањац и Чокорило Илић, 2014). 

Што се тиче средње месечних падавина у осматраном периоду, 
варирају од 0.3 (јули 2007. године) па до 232.9 мм регистрованих 
такође јула месеца али 1976. године. У просеку максималне 
падавине везане су за мај и јуни, док је октобар месец са најнижим 
падавинама. Када се посматра вегетациони и ванвегетациони 
период, током вегетационог периода падне око 55% укупних 
годишњих падавина (449.1 мм), док током ванвегетационог периода 
падне око 344.5 мм или око 45%. Ова прерасподела падавина 
одговара пољопривреди и сточарству којом се бави постојеће 
становништво. Треба нагласити да иако током ванвегетационог 
периода падне у просеку 344.5 мм, део ових падавина сигурно се у 
виду снежног покривача задржава током зимских месеци, а отапа се 
током марта и априла, што повећава количину воде која учествује у 
билансу током вегетационог периода. Може се са великом 
сигурношћу рећи да током вегетационог периода у просеку више од 
55% укупних падавина учествује у формирању отицаја. Нажалост, 
подаци о висини снежног покривача не постоје на овом сливном 
подручју. 
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Слика 4  Годишње суме падавина регистроване на падавинској станици 

Дојкинци у периоду 1961-2010. године 
Picture 4  Annual levels of rainfall registered at the rainfall station  

Dojkinci for the period 1961-2010. 
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2.2 Хидролошке карактеристике 
 
За потребе анализе хидролошких карактеристика Дојкиначке 

реке коришћени су подаци Републичког хидрометеоролошког 
завода Србије са њихове хидролошке станице постављене на 
Дојкиначкој реци у профилу Височка Ржана, а која се налази на око 
0.3 км од њеног ушћа у реку Височицу. Овај профил је успостављен 
још 1981. године и ради без прекида до данас. Како је тема рада 
„Режим и биланс вода Дојкиначке реке“, неопходно је било да 
осматрачки периоди метеоролошких и хидролошких параметара 
буду идентични. Из тог разлога и за Дојкиначку реку коришћен је 
рачунски период од 1961. до 2010. године, с тим да се за период 
када није било осматрања (1961-1980), извршило попуњавање 
коришћењем модела ВНЦ (вишеструка нелинеарна корелација) који 
је развијен у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“ 
(Prohaska, Petković i Simonović, 1977). На овај начин добијени 
средње месечни протицаји као и вредности које су осмотрене 
приказане су у табели бр. 1, на слици 5 дате су средње годишње 
вредности протицаја, а на слици 6 дата је унутаргодишња расподела 
протицаја. 

 
 

Табела 1 Средње максимални и минимални месечни протицаји Дојкиначке 
реке регистрованих у в.с. Височка Ржана за осматрачки период 1961-2010. 

Table 1 Average maximal and minimal monthly flows of Dojkinacka River 
registered in the village of Visocka Rzana for the period 1961-2010. 

 
Јан Феб Март Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Qср 

Qср 2.642 3.560 5.624 8.826 6.617 3.934 1.971 1.246 1.043 1.526 2.162 2.822 3.498 

Qмаx 9.522 13.04 12.1 17 15.14 11.71 6.18 7.61 4.038 9.884 10.7 8.94 6.393 

Qмин 0.618 0.67 1.426 2.989 1.21 1 0.435 0.235 0.27 0.25 0.297 0.212 1.566 

 
На основу приказаног у табели 1, може се констатовати да 

средњи вишегодишњи проток Дојкиначке реке у профилу в.с. 
Височка Ржана износи 3.498 м3/с. Година када је регистрован 
максимални отицај била је 2010. када је забележен средње годишњи 
проток у износу од 6.393 м3/с, док је најсушнија година, односно 
година са најмањим протоком била 1966. (1.566 м3/с). Месец који је 
био најсиромашнији са водом је био децембар 2002. године када је 
протекло у просеку 0.212 м3/с, док је месец са највећим количинама 
вода забележен априла 2000. године и то у износу од 17 м3/с. 
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Слика 5  Средње годишњи протицаји Дојкиначке реке у профилу в.с. 
Височка Ржана 

Picture 5  Average annual flows of Dojkinacka River in the profile of Visocka 
Rzana village 
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Слика 6  Унутаргодишња расподела Мин, Маx и Ср месечних протицаја 

Дојкиначке реке у профилу в.с. Височка Ржана 
Picture 6  Annual distribution of average, minimal and maximal monthly flows 

of Dojkinacka River in the profile of Visocka Rzana village. 
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Унутаргодишња расподела указује да је генерално април месец 
са највећим протицајима. Ово иде у прилог коментару датом за 
унутаргодишњу расподелу падавина. Дакле, чињеница је да су 
максималне месечне падавине везане за мај и јуни па сходно томе 
требало би очекивати да се максимални протоци такође јављају 
током ова два месеца. Међутим,  падавине у виду снега и 
формирање снежног покривача током зимских месеци и његово 
отапање са порастом температура ваздуха (март, април, мај) утиче 
на унутаргодишњу расподелу Дојкиначке реке у тој мери да су 
максимални протоци ове реке везани за април и мај.  

 
 

3. РЕЖИМ ВОДА ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ 
 
Са гледишта хидролошке изучености Дојкиначка река припада 

категорији хидролошки изучених сливова, јер на њеном сливу 
постоји хидролошка станица са дугогодишњим осматрањима 
водостаја и мерењима протицаја. Иако овај ток припада малим 
сливовима, прва осматрања водостаја започета су још 1981. године у 
профилу Височка Ржана. Мерно место је на 205м удаљености 
узводно од ушћа у реку Височицу. Од тада се врше систематска 
осматрања водостаја као и хидрометријска мерења у циљу 
дефинисања криве протока, односно у циљу одређивања протицаја у 
овом профилу. Од самог почетка осматрања, на поменутом профилу 
је поред водомерне летве постављен и лимниграф за потребе 
континуалног осматрања водостаја.  

За анализу режима ове реке одабране су три карактеристичне 
године, једна изузетно сушна година (1994.), једна влажна (2010.) и 
две чије су средње годишње вредности приближно једнаке средње 
вишегодишњој вредности протицаја (3.522 м3/с – 1999. година и 
3.448 м3/с – 1996. година). У табели 2 дате су средње месечне и 
годишње вредности протицаја Дојкиначке реке за одабране године, 
а на слици 7 њихов графички приказ. 
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Слика 7  Унутаргодишња расподела протицаја Дојкиначке реке 
регистрованих у профилу Височка Ржана за одабране године 

Picture 7  Annual distribution of the flows of Dojkinacka River registered in the 
profile of Visocka Rzana village for the elected years. 

 
 

Табела 2  Приказ просечних вишегодишњих вредности средње месечних и 
годишњих протицаја Дојкиначке реке у профилу в.с. Височка Ржана 
Table 2  Presentation of average values of monthly and annual flows of 
Dojkinacka River in the profile of Visocka Rzana village through years 

 
месеци  

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

1994 0.847 0.943 1.997 5.511 4.338 1.382 1.289 0.61 0.462 0.473 0.465 0.478 1.566 
1996 3.161 1.778 1.426 9.921 7.538 1.085 0.476 0.43 2.838 1.549 3.531 7.648 3.448 
1999 3.45 2.856 5.511 12.68 4.838 2.134 1.629 1.222 0.726 0.956 1.728 4.542 3.523 
2010 6.89 7.51 9.43 12.6 15 7.12 3.2 1.03 0.677 1.24 3.08 8.94 6.393 

  
На основу слике 7 и табеле 2 може се закључити да 

унутаргодишње расподеле протицаја Дојкиначке реке су углавном 
сагласне. Код скоро свих година је забележен април месец као 
највлажнији, а август односно септембар као најсушнији. Има 
изузетака, али они су лако објашњиви уколико се изврши упоредна 
анализа протицаја ове реке и падавина, односно температуре 
ваздуха.  

Први изузетак односно одступање од поменуте 
унутаргодишње расподеле је 1996. година (црна пуна линија на 
слици 7) код које је приметан секундарни максимум у септембру 
месецу. Ово је последица падавина које су забележене током овог 
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месеца у износу од 225.3 мм, што спада у максималне месечне 
падавине забележене на падавинској станици Дојкинци.  

Други изузетак је 2010. година код које је максимална месечна 
вредност померена и јавила се у мају (црна испрекидана линија). 
Ово се може објаснити чињеницом да је током новембра 2009 – 
марта 2010. године пало у виду снега нешто више од 200 мм, а што 
се највероватније задржало у виду снежног покривача до априла 
због присутних негативних температура. Након тога је дошло до 
отапања снега током априла, али и до натпросечних падавина током 
овог и наредног месеца (55 мм у априлу и мају 109 мм) што је 
узроковало појаву максимума током 2010. године у мају, а не у 
априлу.  

У циљу анализе дневних промена режима протицаја 
Дојкиначке реке одабране су 2006, 2010. и 2011. година. За ове 
потребе на сликама 8, 9 и 10 дати су хидрограми протока 
Дојкиначке реке регистровани у профилу Височке Ржане за 
одабране године. Реалан закључак је да су хидрограми великих вода 
стрми, било да се ради о делу хидрограма у порасту или делу 
хидрограма који се односи на његов пад. Рекција слива на падавине 
је брза, односно пропагација падавина је брза, тако да скоро у току 
истог дана након киша јаких интензитета се на разматраном 
профилу региструје пораст водостаја/протицаја. Разлог овоме је 
терен изворишног дела сливног подручја који је изграђен од 
стенских маса са пукотинским типом порозности, где не постоји 
значајна инфилтрација падавина, већ највећи део падавина 
повременим или сталним токовима доспева до Дојкиначке реке. 
Како су у овом делу слива велики градијенти, велике су и брзине 
кретања вода у водотоковима. Овде треба напоменути да се један 
мањи део падавина враћа евапотранспирацијом у атмосферу.  

За потребе анализа малих и великих вода урађене су криве 
трајања и учесталости. Резултати прорачуна кривих трајања дневних 
протицаја разматраних година (слика 8, 9 и 10) на профилу 
хидролошке станице Височка Ржана у сливу Дојкиначке реке, 
приказани су графички по годинама на слици 11, а криве 
учесталости на слици 12. 

Мале воде у конкретном случају карактеришу вредности  Qмин  
- апсолутно минимални протицај у низу од 35 година, као и Q(95) – 
протицај са криве трајања дневних протицаја који одговара 95%-ној 
обезбеђености. Прикази ових величина по одабраним годинама дати 
су у табели бр. 3.  

Велике воде, такође, карактеришу регистровани екстреми у 
расположивим серијама дневних протицаја. У конкретном случају 
то је Qмаx – апсолутно максимални дневни протицај у низ од 35 
година, као и Q(5) – протицај са криве трајања дневних протицаја 
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који одговара 5%-ној обезбеђености. Приказ ових величина за 
одабране године разматране хидролошке станице у сливу 
Дојкиначке реке је дат у табели бр. 3. 
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Слика 8  Хидрограм протицаја Дојкиначке реке и хистограм дневних сума 

падавина регистрованих на пад. станици Дојкинци за 2006. годину 
Picture 8  Hydrograph of Dojkinacka River flows and histogram of daily 

amount of rainfall registered in the rainfall station of Dojkinci village for the 
year of 2006. 
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Слика 9  Хидрограм протицаја 
Дојкиначке реке за 2010. годину 

Picture 9  Hydrograph of Dojkinacka 
River flows for the year of  2010. 

 

Слика 10  Хидрограм протицаја 
Дојкиначке реке за 2011. годину 

Picture 10  Hydrograph of Dojkinacka 
River flows for the year of  2011. 
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Генерално, може се извести закључак да су режими 

регистрованих екстремних протицаја (минималних и максималних) 
временски релативно променљиви и да се њихови односи Qмаx/Qмин 
крећу за одабране године у дијапазону од 34.5 до 75.2. Нешто 
умеренији односи, са истом тенденцијом, односе се и за одабране 
карактеристичне вредности великих и малих вода, тј. Q(5)/Q(95), где 
се ови односи крећу у интервалу од 12.5  до 21.6.  

 
 

Табела 3  Приказ апсолутно минималних и максималних  дневних  
протицаја Дојкиначке реке у разматраном профилу 

Table 3  Presentation of minimal and maximal daily flows of Dojkinacka River 
in the elected profile. 

 
Мале воде Велике воде односи Година 

 Qмин Q(95) Qмаx Q(5) Qмаx/Qмин Q(5)/ Q(95) 
2006 0.82 1.2 28.3 15.0 34.5 12.5 
2010 0.544 0.95 40.9 19.7 75.2 20.7 
2011 0.304 0.31 11.1 6.7 36.5 21.6 

 
 

4. БИЛАНС ВОДА ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ 
 
Биланс вода слива Дојкиначке реке рађен је за цео слив. На 

бази свих приказаних података у овом раду формиран је збирни 
табеларни преглед основних елемената водног биланса за цео слив 
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Слика 11  Крива трајања Дојкиначке 
реке у профилу в.с. Височка Ржана 

за одабране године 
Picture 11  Curve of Dojkinacka River 
flows in the profile of Visocka Rzana 

village for the elected years 
 

 
Слика 12  Крива учесталости 
Дојкиначке реке у профилу в.с. 

Височка Ржана за одабране године 
Picture 12  Curve of Dojkinacka 
River frequency in the profile of 

Visocka Rzana village for the elected 
years 
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Дојкиначке реке. Ови резултати су приказани у табели бр. 4, с тим 
да треба нагласити да се за прорачуне користила површинска 
(топографска) вододелница преузета из базе података Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије. У табели 4 су приказане и 
изведене променљиве, као што су: 

 
Просечна вишегодишња запремина расположиве воде у сливу  

536.31 QW        (106 м3) 
 
Просечна вишегодишња вредност слоја отицаја 

 
F

Wh 


1000
       (мм) 

 
Испаравање  
 hPE   
 
Специфични отицај  

 
F
Qq         (л/с/км2) 

 
Просечни вишегодишњи коефицијент отицаја 

P
h

  

 
 
Табела 4  Збирни преглед елемената водног биланса слива Дојкиначке 

реке – варијанта 1 
Table 4  Cumulative presentation of water balance elements of Dojkinacka 

River basin – version 1 
 
F 
(км2) 

P 
(мм) 

E 
(мм) 

Q  
(м3/с) 

q 
(л/с/км2) 

W 
(106 м3) 

h 
(мм) 

φ 

139 793.6 0 3.498 25.1 110.3 793.6 100 
 
На основу приказаних резултата може се закључити да 

применом података који су приказани и обрађени у овом раду, није 
могуће срачунати поуздано основне компоненте билансне 
једначине. Тачније, добија се да је коефицијент отицаја 100%, а да 
евапотранспирације уопште нема, што је немогуће. Разлог овоме је 
чињеница да годишње сумарне падавине које су осмотрене на 
падавинској станици Дојкинци нису реперне за улазак у прорачун 
осталих параметара билансне једначине. Надморска висина ове 
падавинске станице је 880 м н.м., па иако је уједно и станица која је 
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на највишој надморској висини на Старој планини, ипак надморске 
висине горњег дела слива Дојкиначке реке се налазе изнад 1500 м, 
што је значајно више од коте на којој се налази разматрана станица. 
Уколико се узме постојећа зависност средње годишњих сума 
падавина у функцији надморске висине за Стару планину (слика 13), 
коришћењем приказане зависности за надморску висину од 1500 м 
добија се 854 мм падавина, па су за ову вредност падавина 
параметри билансне једначине приказани у табели 5. 

 

 
 

Слика 13  Зависност средње годишњих падавина у функцији надморске 
висине за Стару планину (Ристић Вакањац, Миловановић, Вакањац и 

Чокорило Илић, 2014) 
Picture 13  Dependence of average annual rainfall on the altitude for Old 
Mountain (Ristic, Vakanjac, Milovanovic, Vakanjac, Cokorilo Ilic, 2014) 

 
 
Табела 5  Збирни преглед елемената водног биланса слива  

Дојкиначке реке – варијанта 2 
Table 5  Cumulative presentation of water balance elements of  

Dojkinacka River basin – version 2 
 
F 
(км2) 

P 
(мм) 

E 
(мм) 

Q  
(м3/с) 

q 
(л/с/км2) 

W 
(106 м3) 

h 
(мм) 

φ 

139 854.3 60 3.498 25.1 110.3 793.6 0.93 
 
Добијени резултати приказани у табели 5 и даље дају 

проблематичне резултате, тако да је неопходно применити методу 
изохијета за прорачун средње вишегодишњих падавина за слив 
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Дојкиначке реке. На слици 14 дата је карта изохијета средње 
вишегодишњих падавина, урађена на основу периода 1949-2006. На 
основу овог приказа, дефинисане су површине које припадају 
одговарајућим сумама падавина (табела 6). 

 
 

Табела 6  Прорачун средње вишегодишњих падавина за слив Дојкиначке 
реке коришћењем методе изохијета 

Table 6  Calculation of average rainfall for the Dojkinacka River basin 
including the period for more years, using the method of  isolines 

 
интервал P (мм) 
од до 

Psr  
интервала 

припадајућа 
површина fi (км

2) 
производ  
Psr x fi 

750 800 775 6.404 4963.1 
800 850 825 14.262 11766.15 
850 900 875 26.253 22971.38 
900 950 925 40.108 37099.9 
950 1000 975 24.056 23454.6 
1000 1050 1025 27.917 28614.93 
СУМА   139 128870.1 

 
На основу добијених вредности срачунате су меродавне 

средње вишегодишње падавине за слив Дојкиначке реке, 
коришћењем следеће једначине: 

 1.927
139

1.1288701 






F

Pf
P

n

i
ii

 мм 

 
Ако се сада уђе у прорачун са овим срачунатим средње 

вишегодишњим падавинама, параметри билансне једначине ће 
изгледати на следећи начин (табела 7): 

 
 
Табела 7  Збирни преглед елемената водног биланса слива  

Дојкиначке реке – варијанта 3 
Table 7  Cumulative presentation of water balance elements of  

Dojkinacka River basin – version 3 
 
F 
(км2) 

P 
(мм) 

E 
(мм) 

Q  
(м3/с) 

q 
(л/с/км2) 

W 
(106 м3) 

h 
(мм) 

φ 

139 927.1 134 3.498 25.1 110.3 793.6 0.85 
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Слика 14  Карта изохијета слива Дојкиначке реке  

за период од 1949. до 2006. године 
Picture 14  Map of isolines of Dojkinacka River basin  

for the period of 1949-2006. 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Велики проблем приликом одређивања параметара биланса 

било је непостојање података о одређеним метеоролошким 
параметрима, или, уколико они постоје, непоузданост постојећих 
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података. За потребе билансирања вода у сливу Дојкиначке реке као 
улаз коришћене су падавине регистроване на падавинској станици 
Дојкинци која се налази на надморској висини од 880 м н.м. 
Изузетно негативан тренд годишњих сума падавина, који на 
осталим станицама ширег региона Старе планине (Ристић Вакањац, 
Миловановић, Вакањац и Чокорило Илић, 2014) није забележен, 
указује на могућност да подаци о падавинама који су се користили 
за израду овог рада нису у потпуности поуздани. Са друге стране, 
поред осматрања падавина, у ближој околини истражног простора 
није било осматрања ни једног другог параметра. Имајући у виду 
надморске висине сливног подручја Дојкиначке реке, подаци о 
снежном покривачу и евапотранспирацији би умногоме помогли да 
се параметри билансне једначине што прецизније одреде. Анализа 
температура ваздуха, изузетно битна за прорачун отапања снежног 
покривача, могла је бити урађена једино на основу података 
регистрованих на мет. станици Пирот. Ово није урађено јер 
надморска висина мет. станице Пирот је 370 м н.м., док се 
надморска висина на сливу Дојкиначке реке креће од 680 м н.м. 
(место ушћа ове реке у реку Височицу) па до преко 1900 м н.м. 
(надморска висина врхова преко којих прелази вододелница). Ово 
указује да је температура ваздуха на сливном подручју знатно нижа 
током целе године у односу на забележене температуре у Пиртоској 
котлини. Међутим, примена методе изохијета за прорачун средњих 
падавина за цео слив умногоме даје боље резултате.  

Поред наведеног, за Дојкиначку реку веома је проблематична 
њена стварна површина слива. У прорачун билансних параметара се 
ушло са сливном површином која је оконтурена топографском 
вододелницом. Како је средњи и доњи део тока Дојкиначке реке  
изграђен од карбонатних стена, у оквиру овог дела слива неопходно 
је било утврдити хидрогеолошку вододелницу. У прилог овоме 
говоре и понорске зоне Дојкиначке реке регистроване у кориту реке 
након њеног уласка на карбонатне стене као и карстна врела – 
извори који се јављају у оквиру самог корита неколико километара 
низводније од понорске зоне. При томе ова река током летњих 
периода углавном пресушује у делу низводно од понорске зоне, све 
до карстног врела „код рибњака“ у кориту Дојкиначке реке, одакле 
се формира стални ток. Сливу Дојкиначке реке, као што је 
претходно назначено, припада и Јеловичко врело које је највеће 
издашности у сливу реке Височице и чија хидрогеолошка 
вододелница је много већа од топографске. На основу детаљних 
хидрогеолошких рекогносцирања слива Јеловичког врела утврђено 
је да хидрогеолошка површина слива Дојкиначке реке укупно 
износи око 201.5 км2 (Никић, 2003).  

 



В. Ристић Вакањац и сар.: Дојкиначка река...                  Пиротски зборник 40 (2015) 183-201 

 201 

Ако се уђе са хидрогеолошком површином слива у прорачун 
параметара билансне једначине, добијају се знатно реалније њихове 
вредности (табела 8): 

 
Табела 8  Збирни преглед елемената водног биланса слива  

Дојкиначке реке – варијанта 4 
Table 8  Cumulative presentation of water balance elements of  

Dojkinacka River basin – version 4 
 

F 
(км2) 

P 
(мм) 

E 
(мм) 

Q  
(м3/с) 

q 
(л/с/км2) 

W 
(106 м3) 

h 
(мм) 

φ 

201.5 927.1 379.8 3.498 17.35 110.3 547.3 0.59 
 
За потребе одређивања што прецизнијих параметара билансне 

једначине за Дојкиначку реку, неопходно је погустити 
метеоролошку мрежу осматрачких станица, постављање једног 
лизиметра, и због веома сложених геолошких односа и 
хидрогеолошких услова на сливном подручју, прецизно дефинисање 
хидрогеолошког, а не топографског сливног подручја.  
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KARST SPRINGS OF PIROT AREA 
 

 
 
Сажетак: Хидрогеолошке карактеристике Пиротске котлине су 
мање или више детаљно истраживане, али су и даље многа питања 
остала без одговора. Неспорна је чињеница да је Пиротска котлина 
богата водним ресурсима, ипак, питање је да ли је ситуација таква 
да се њиховом коришћењу, а пре свега заштити, може олако 
прићи? И сами корисници тих вода су свесни да се догађа да и поред 
изобиља воде долази до појаве „мањкова“ када је то најпотребније. 
Све чешће се поставља питање да ли ће та вода која одвајкада 
истиче и задовољава њихове потребе увек бити ту и да ли и сви ми 
морамо нешто урадити да бисмо  и даље имали на располагању, за 
нас и за наредна поколења. Стога овај рад има превасходну намену 
да на једном месту, у општим цртама, прикаже тренутни пресек 
познавања услова појављивања али и услова формирања и 
угрожавања подземних вода деловањем и нас, који смо истовремено 
и највећи корисници подземних вода. Поред кратког историјата 
досадашњих истраживања биће приказани и резултати добијени 
током израде основне хидрогеолошке карте, као документа који 
сублимира највећи део сазнања о овом терену. 
 
Abstract: Hydro-geological characteristics of Pirot valley were more or 
less researched in detail but there are still questions which need to be 
answered. It is a fact that Pirot valley is rich in water resources but still 
there is a question whether the situation is such to be approached 

                                                             
 mihajlo.mandic@gzs.gov.rs 
 



М. Мандић: Карстна врела Пиротске котлине                 Пиротски зборник 40 (2015) 203-225  

 204 

without any attention. The users of these waters themselves are aware 
that even though there is abundance of water, it happens that there is a 
shortage of it when it is most necessary. They ask themselves more and 
more often now if the water which has been flowing here since they can 
remember and satisfies their needs will always be available and whether 
they should do something to use it better and keep it for the future 
generations. Therefore this study has the purpose to present in one place 
and in general sense, a current state of appearance and conditions of 
forming and endangering of underground waters by us who are at time 
their greatest users. Besides a short presentation of the researches made 
so far, the study will present the results obtained during the preparation 
of hydro-geological map as a document which contains the most part of 
the data we have about this area. 
 
Кључне речи: хидрогеологија карста, крашка врела, Пиротска 
котлина 
Кey words: hydro-geology of karsts, karst springs, Pirot valley 
 
 
ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

 
Иако се ради о једној од маркантнијих локација, може се рећи 

да у досадашњем периоду хидрогеолошка проблематика Пиротске 
котлине углавном није потпуно расветљена, што за последицу има 
то да су бројна питања везана за порекло вода, њихову циркулацију 
па и саме услове појављивања на површини терена још увек 
отворена. 

Мора се свакако рећи да се котлином бавио још Јанковић 
(1903) током својих проучавања развоја Нишавске котлине. Детаљна 
геолошка истраживања спроведена су за потребе израде основне 
геолошке карте, која су спровели Протић М., Петковић В. и 
Милојевић П., чији су резултати приказани у Тумачу геолошке 
карте листа Пирот из 1932. године. Свакако, најдетаљнија анализа 
геолошког контекста је приказана у оквиру карте и Тумача листа 
Пирот и Брезник, које су припремили Анђелковић, Крстић, Ћирић, 
Мартиновић и Богдановић (1977).  

И након тога, бројни аутори су се бавили проблемима 
структурно - тектонских односа или појавама минералних сировина 
на овом простору. Резултати нових истражних бушења у самом 
Пироту отварају и нека нова питања о односима кречњака са 
неогеним седиментима. 

Интересантна и за развој и функционисање карстног аквифера 
значајна истраживања су везана за проучавање спелеолошких 
објеката Видлича. Ту је на првом месту, свакако, Петровић (1971), 
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али и истраживања савремених спелеолога као што су Гајовић, 
Мандић, Њуњић и Павићевић (2013), који су истраживали околину 
села Чиниглавци.  

Хидрогеолошка истраживања у ужем смислу су се, међутим, 
вршила спорадично, углавном локализовано и за потребе решавања 
конкретних, пре свега водопривредних проблема. Између осталих, 
свакако се морају поменути истраживања Милојевића (1969)  везана 
за Пиротску бањицу, или Даг-бањицу, која се често меша са појавом 
термалних вода у „сенци“ Сарлаха. Истом појавом су се бавили и 
Филиповић, Стевановић и Мандић (1986). Ту су и регионална 
истраживања која су вршили Палавестрић (1969) и Чубриловић 
(1969), који су се преко једне деценије бавили дефинисањем 
хидрогеолошких карактеристика сливова Велике и Јужне Мораве, 
али су се посебно осврнули на Пиротску котлину.  

Као што је речено, хидрогеолошка истраживања су углавном 
била посвећена решавањима конкретних проблема, превасходно 
могућношћу захватања подземних вода за потребе водоснабдевања. 
У том смислу издваја се рад Чубриловић и Палавестрић (1972) везан 
за врело Крупац. Истим простором, мада са другог аспекта, бавили 
су се и Томић и Стевановић (1982) током проучавања појава 
термалних вода у зони Крупачког језера.  

Појавама карстних вода на врелу Клок бавио се Чубриловић 
(1995а), који је вршио и истраживања врела Градиште (1986). Исти 
аутор се бави еколошким проблемима при каптирању врела Бањица 
код тврђаве „Момчилов град“.  Интересантан синтетски приказ 
сазнања о појавама је дао Петровић са сарадницима (2000), који је 
приказао основне податке о познатим, али и оним мање познатим 
појавама шире зоне Пиротске котлине. 

Свакако, треба истаћи и истраживања која су вршили 
стручњаци Рударско-геолошког факултета у оквиру пројекта 
CCWaters climate changes and impacts on water supply (Stevanović, 
Ristić Vakanjac i Milanović, 2012). 

На крају, бројни резултати ранијих истраживања али и новија 
сазнања су уобличена у оквиру Тумача за основну хидрогеолошку 
карту лист Пирот (Мандић, 2014).  

РЕЉЕФ ШИРЕ ЗОНЕ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ 

Иако се из наслова рада може закључити да ће се бавити само 
Пиротском котлином, сагледавање њених хидрогеолошких 
карактеристика и приказ најзначајнијих појава би било немогуће ако 
се не прикажу масиви Видлича, али и Белаве и Влашке планине 
(слика 1).  
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Слика 1  Сегмент геоморфолошке карте Србије, лист Пирот 1:100.000 
Figure 1  Segmet of geomorphological map of Serbia, sheet Pirot 1: 100,000 

(Менковић, 2008) 
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Већ на први поглед се уочавају морфолошки битно различити 
делови. Ту је пространа алувијална раван Нишаве која представља 
најнижи део терена и у оквиру које се могу местимично уочити 
сегменти старих токова Нишаве и њених притока. Ка југу се, дуж 
целе долине, јасно издвајају више, плио-квартарне, наслаге које 
представљају остатке некадашњих језерских тераса, већим делом 
еродованих ерозијом Нишаве. Још јужније,  терен показује осредње 
изражене карактеристике карстне морфологије, са усеченом 
клисуром Пасјачке и Присјанске реке и бројним вртачама. Прелаз из 
саме котлине ка масиву Видлича је већим делом маскиран 
појединачним плавинским и пролувијалним лепезама као и 
очуваним фрагментима језерских тераса,  након којих се, ка 
североистоку и северу, прелази у класично карстно окружење. 
Бројне су вртаче и омање депресије које можемо сматрати и 
увалама. Показатељ некадашњих површинских токова су суве 
долине. Посебан сегмент представља подземни рељеф, односно 
спелеолошки објекти чији је развој показатељ интензивне 
карстификације простора Видлича, као и северних делова Влашке 
планине.  

Иако тема рада нису спелеолошки објекти, мора се поменути 
спектакуларна јама „Пропас“ код села Чиниглавци, са једном од 
највећих дворана у овом делу Балкана, дужине 130 и ширине 50 m, 
коју је истраживао Академски спелеолошко-алпинистички клуб из 
Београда (Гајовић, Мандић, Њуњић и Павићевић, 2013). 
 
 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ ЗОНЕ ПИРОТСКЕ 
КОТЛИНЕ 

 
Климатске одлике котлине се не могу приказивати одвојено од 

хипсометријски виших делова околног терена. Одређен проблем 
представља мали број сталних климатолошких станица на којима се 
у дужем временском периоду региструју подаци о падавинама и 
температурама. За потребе припреме овог рада, коришћени су 
подаци са станица Пирот, Темска, Крупац, Суково, Димитровград и 
Смиловци (Миловановић, 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 



М. Мандић: Карстна врела Пиротске котлине                 Пиротски зборник 40 (2015) 203-225  

 208 

Табела 1  Подаци о средњим месечним падавинама за период 1961 – 2000. 
година 

Table 1  Data on the average monthly rainfall for the period 1961-2000. 
 

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

Темска 42,6 45,9 43,9 54,4 66,9 75 52,2 42,7 44,9 40,5 57,4 56 622 

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 

Крупац 42 40,9 42,4 55,9 61,5 80,4 53,6 40,7 44,6 39,7 59,1 52,3 613 

Суково 40,5 38,5 44,8 55,4 63,7 81,2 57,1 39,7 44,3 43,6 57,2 52,4 618 

Димитровград 39 39,9 44,1 50,3 69,8 84,6 61,7 43,2 43,4 41,7 59,9 46,1 624 

Смиловци 42,5 42,1 43,7 52,2 70,4 82,7 57,6 43,9 45,1 43,3 59,5 51 634 

 
На основу ових података, уочљиво је да се падавине крећу око 

600 mm на годишњем нивоу, као и то да временски распоред 
месечних сума падавина током године потврђује постојање два 
периода повишених падавина (од априла до јуна и током новембра и 
децембра), као и два периода са знатно мање падавина (период од  
јануара до марта и од септембра до октобра). 

Ако се количине падавина упореде са надморским висинама 
станица на којима су регистроване (табела 2), лако се оучава да се са 
порастом надморске висине повећавају и износи годишњих сума 
падавина. 

 
 

Табела 2  Висински распоред климатолошких станица 
Table 2  Altitude positions of climate stations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место X Y Z  падавина

Пирот 4780581 7629439 370 581 

Крупац 4776782 7636724 405 613 

Суково 4768915 7634623 475 618 

Темска 4791934 7625997 380 622 

Димитровград 4765206 7645418 446 624 

Смиловци 4773005 7651139 680 634 
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ГЕОЛОШКЕ И СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ ЗОНЕ 
ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ 

 
За схватање хидрогеолошких односа шире зоне котлине, битно 

је указати на геолошке а посебно структурно тектонске односе 
стенских маса (слика 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2  Сегмент Основне геолошке карте 1:100.000 лист Пирот 

Figure 2  Part of Basic geological map 1:100.000, sheet Pirot 
(Анђелковић и сар., 1977) 

 
 
 
 

Легенда 
al – алувијум 
s- сипар 
d – делувијум 
b – барске наслаге 
pr – пролувијум 
t1, t2, t3 – терасне наслаге 
i – изворски бигар 
Pl,Q – пескови и шљункови 
Pl – пескови, глине и 

шљункови 
β – базалти 
К2

4? – конгломерати и пешчари 
3,4К2

3 – кречњаци, пешчари, 
лапорци 

τα - латити 
ωК2

3 – вулкански агломерати 
θК2

3 – туфови 
К2

2,3 – конгломерати и пешчари 
К2

1 – пешчари, лапорци и 
глинци 

К1
5 – пешчари 

К1
4 – лапорци и пешчари 

К1
3,4 – кречњаци 

К1
3 – кречњаци 

К1
1,2 – кречњаци, лапорци и 

пешчари 
Ј3

3 – кречњаци 
Ј3

1+2 – кречњаци 
Ј2 – конгломерати и пешчари 
Ј1

2-4 – пешчари, кречњаци и 
глинци 

Ј1
1 – конгломерати, пешчари и 

глинци 
P- црвени пешчари 
D- флиш 
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Северни, односно североисточни делови терена представљају 
најниже делове сложене антиклинале. Ова структура је испрекидана 
раседима који прате пружање котлине, деформишући наборе 
полегле ка североистоку (слика 3). Овај део терена је изграђен од 
кречњака јурске и кредне старости, који леже преко пешчара и 
песковитих кречњака средњојурске старости. Преко кречњака леже 
седименти доњокредне старости, представљени лапорцима и 
пешчарима, који се јављају у облику уских појаса, без већег 
хидрогеолошког значаја. 

Ови седименти су у зони Пиротске котлине заплављени 
дебелим наслагама неогених седимената и кредних пешчара. 
Неогени, језерски, седименти су углавном глиновито лапоровитог 
састава различите дебљине. Резултати истражног бушења као и 
геофизичка испитивања указују на променљиву дебљину ових 
наслага, која се креће од 10-ак до преко 150 метара. 

Западни део котлине оконтурен је југозападним падинама 
Белаве, која представља део антиклинале Теловца коју граде јурски 
и кредни кречњаци у чијој се подини налазе пешчари.  

Јужни обод котлине је посебно интересантан и представља 
делове Кусовранске антиклинале, чији су централни делови 
еродовани и откривено је језгро изграђено од флиша девонске 
старости и пермских црвених пешчара. Североисточно крило је 
изграђено од кречњака јурске и кредне старости, преко којих 
делимично леже кредни конгломерати и пешчари. Поменути 
кречњаци се пружају испод неогених наслага, захватајући највећи 
део котлине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3  Прегледни геолошки профил преко Видлича 
Figure 3  Synoptic geological profile across Vidlič 

(по Анђелковићу и сар., 1977) 
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ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ ЗОНЕ 
ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ 

 
Литолошки састав стенских маса, повољни структурно - 

тектонски односи и значајан степен испуцалости матичне стене 
створили су предуслове за лаку и брзу инфилтрацију површинских 
вода, пре свега кишнице и снежнице, у зонама изграђеним од 
карбонатних стенских маса. Релативно брзој циркулацији 
доприноси и положај иницијалне слојевитости (слика 3) која 
усмерава воде ка Пиротској котлини. 

Свакако, таква ситуација има своје позитивне стране и 
омогућила је формирање низа врела на ободу котлине. Са друге 
стране, лака и брза циркулација вода условљава и лак и брз пренос 
загађивача који на различите начине доспевају у аквифер. Типичан 
пример овакве ситуације је пећина Голема дупка (познате и као 
Петрлашка пећина), испред које понире Одоровска река. Воде се 
појављују на врелу у селу Крупац као и на појавама у селу 
Градиште, што је потврђено опитом трасирања. Трасирање је 
вршено у априлу 1967. године, при капацитету гутања понора 
Одоровске реке од 15 l/s. Трасер се појавио након 5 дана. При 
растојању од 8,3 km, добијена је виртуелна брзина подземног тока 
од 0,016 m/s (Чубриловић и Палавестрић, 1972). Одсуство било 
какве заштите понора, као и брза пропагација воде, условљава 
реалну могућност брзог преноса загађења до потрошача (слика 4). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 4  Модел карстног аквифера у зони залеђа врела Крупац 

Figure 4  Model of the karstic aquifer within hinterland of the Krupac spring 
(Чубриловић и Палавестрић, 1972) 
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Генерално, може се говорити о неколико група појава, које 
дренирају различите целине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То су појаве које дренирају: 
1. масив Тепоша и Видлича 
2. Белаву 
3. Влашку планину 
 
Свака од ових група појава се карактерише специфичним 

условима формирања и циркулације подземних вода, као и начином 
њиховог истицања (слика 5).  

 
 
 

Слика 5  Приказ положаја најзначајнијих врела на ободу 
Пиротске котлине 

Figure 5  Presentation of the position of the most important 
sources on the edge of the Pirot Basin 
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ПОЈАВЕ ВЕЗАНЕ ЗА МАСИВ ТЕПОША И ВИДЛИЧА 
 
Појаве вода које дренирају ове масиве су најзначајније, 

посматрано по издашностима. 
Лоциране су на контакту јурско-кредног комплекса стена са 

неогеним наслагама Пиротске котлине, а у појединим деловима је 
њихов положај условљен положајем средњојурских пешчара. По 
начину истицања вода, врела су гравитациона, стална, са значајном 
сезонском флуктуацијом капацитета. У ову групу спадају врело у 
селу Извор, Клок, Крупац I и II и врело у селу Градиште. Свакако, 
мора се рећи да је ово само један, мањи, део појава преко којих се 
дренира овај аквифер. 

 
Врела Крупац I и II 
 

Врела се налазе у најузводнијем делу удолине Блато, која 
захвата простор између села Крупац и Велико Село. Удолина има 
дужину од око 1200 m и већим делом је забарена. Треба напоменути 
да се, поред ова два врела, у овој зони јавља још неколико мањих 
појава истицања карстних вода као и појава термалних вода.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6  Каптажа врела Крупац II у подножју одсека кредних кречњака 
Figure 6  Spring Krupac II at the base section of Cretaceous limestone outcrop 

(фото Мандић, 2013) 
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Иако се ради о врелима која су географски блиска, ради се о 
појавама које, услед тектонских покрета, имају различите сливове. 
То је последица утицаја раседа који прати пружање котлине којим 
су издигнути средњојурски пешчари, чиме је формирана 
водонепропусна баријера за воде које притичу са севера, из правца 
Видлича. 

Истицање вода је омогућио спрегнути систем раседа правца 
пружања североисток-југозапад. Тим раседима је преусмерена 
подземна циркулација тако да се на врелу Крупац I  појављују воде 
које потичу из простора Видлича, док се на врелу Крупац II (Слика 
6)  појављују воде које дотичу из правца истока и североистока. Већ 
је речено да капацитети врела значајно варирају, али се процењује 
да минималне количине вода не износе мање од 200 l/s за врело 
Крупац I, односно 80 l/s за врело Крупац II. 

Оба врела су каптирана за потребе водоснабдевања Пирота, 
али се, нажалост, не врше систематска осматрања појединачних 
количина вода које су захваћене, нити вода које преко прелива 
слободно отичу у Крупачко језеро.   

 
Врело у селу Градиште 
 

Карстно врело у селу Градиште се налази у најнижем делу 
падине Видлича, која се у виду „степеника“ спушта од Одоровског 
поља ка Нишави. Врело се налази на ободу села, непосредно иза 
најнижих кућа. Појава се јавља у подножју омаленог кречњачког 
одсека.  

Као и у случају претходно поменутих врела, доминантан 
утицај на формирање врела у селу Градиште има тектоника. И овде 
се, поред структура које приближно прате оријентацију котлине, 
јављају раседи дијагонални у односу на њих. Дуж ових раседних 
структура је и правац дотока подземних вода из правца Одоровског 
поља, што је потврђено раније поменутим трасирањем из априла 
1968. године, при малом капацитету Одоровске реке на којој је 
вршено трасирање (Чубриловић, 1969). 
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Слика 7  Модел истицања вода на врелу у селу Градиште 
Figure 7  Model of the discharge of source Gradište 

(Чубриловић, 1986) 
 
 
Површина слива овог врела је око 47 km2, а минималне 

издашности се крећу око 95 l/s.  
И ово врело се карактерише гравитационим истицањем, на 

контакту кречњака са песковито – глиновитим алувионом Нишаве 
(слика 7). 

Недалеко од врела налази се појава истицања термалних вода, 
које се не користе организовано. 

Каптирано је за потребе водоснабдевања Пирота, али се, као и 
у случају врела Крупац, не врши праћење капацитета врела, које је 
делимично захваћено, а део вода слободно отиче у Нишаву преко 
воденичног јаза. 
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Врело Клок 
 

Врело се налази у самом селу Крупац, непосредно ниже од 
сеоских кућа. Околина је неуређена, а каптажа се састоји од 
каптажне грађевине са плитким бушеним бунаром, којим се врши 
прецрпљивање аквифера у време ниских нивоа подземних вода 
(слика 8). Део вода слободно отиче у правцу Нишаве преко прелива. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8  Шематски профил врела Клок у селу Крупац 
Figure 8  Schematic profile of the Klok spring in the village of Krupac 

(Чубриловић, 1995а) 
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Положај врела је условљен контактом масе кречњака који су 
прекривени слабоводопропусним наслагама Нишаве. Геолошки 
контекст је такав да су кречњаци бочно загаћени пешчарима и да се 
само у једној, релативно уској зони, врши дренирање кречњака.  

Каптирањем вода које гравитационо истичу преко врела, као и 
радом пумпе у бушеном бунару, захвата се око 30 l/s воде. 

Проблем угрожености врела отпадним водама села делимично 
је решен уређењем канализационог система и постројењем за 
пречишћавање отпадних вода. 

Укупна количина вода које истичу преко прелива каптаже се 
не прати. 

 
Врело у селу Извор 
 

Врело у селу Извор (слика 9) налази се у највишем делу села, 
непосредно у подножју стрмог кречњачког одсека. Каптирано је у 
виду чесме. Поред тога, део вода се одводи цевоводом до више 
сеоских чесама, чији је укупни капацитет непознат. На око 5 m иза 
каптаже је урађен бушени бунар, којим се желела повећати 
количина вода које се добијају са врела, посебно у маловодном 
периоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 9  Шематски приказ дотока вода ка врелу у селу Извор 
Figure 9  Schematic representation of flow toward the spring in  

the village of Izvor 
(Мандић, 2014) 
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Резултат израде бунара је супротан очекиваном, односно 
долазило је до пресушивања чесме приликом укључивања пумпе у 
бунару, без битног повећања количине воде која се црпила.  

Карактеристична је појава вишег нивоа истицања вода, на 
релативној висини од око 10 m изнад коте врела, у самом 
кречњачком одсеку, која се јавља само при екстремним падавинама.  

Издашност врела на каптажи се креће око 15 l/s. Део вода које 
се одводе у локалну водоводну мрежу села није познат, али се 
процењује да је укупна издашност врела од 40 до 50 l/s. 

На основу овог, оквирног, приказа, може се рећи да масив 
Видлича и Тепоша има значајан хидрогеолошки потенцијал који је 
само делимично искоришћен. Укупна количина вода које се користе 
за водоснабдевање Пирота и осталих насеља креће се око 500 l/s.  

Режим истицања појединачних врела је само провизорно 
познат и за потребе дефинисања тачнијих количина било би 
потребно увести прецизнији мониторинг.  

Посебан проблем је потенцијално угрожавање квалитета 
подземних вода, пре свега у делу Одоровског поља, као последица 
потпуног одсуства контроле у зони понирања површинског тока. Та 
могућност је егзактно потврђена опитима трасирања, када се у 
условима понирања око 60 l/s вода, трасер појавио на врелима у 
Градишту, Крупац I и II и на врелу Клок. Поновним трасирањем, 
при количини од 15 l/s вода, потврђена је веза само са врелом у селу 
Градиште. Ова ситуација потврђује постојање хидрогеолошке 
баријере између сливног подручја врела у селу Градиште и 
западнијих врела у време ниских нивоа подземних вода. 

 
 
ПОЈАВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈУГОИСТОЧНИ ДЕО МАСИВА БЕЛАВЕ 

 
Масив Белаве је у хидрогеолошком смислу сложен и у оквиру 

њега долази, као последица сложених структурно - тектонских 
односа, до прерасподеле подземних вода између Белопаланачког 
врела и врела у подножју Сарлаха. Геофизичким испитивањима је 
утврђено да су кречњаци у зони села Гњилан спуштени за око 100 m  
и прекривени наслагама глина које представљају хидрогеолошку 
баријеру, док су на северној страни кречњаци краљуштани на 
комплекс флиша. Ово је условило формирање сливног подручја 
врела лепезастог облика, при чему се он сужава ка југоистоку, где се 
у зони тврђаве Момчилов град у Пироту завршава зоном ширине 
око 100 до 400 m. Овакав контекст условљава и циркулацију 
подземних вода из масива ка уској зони у Костурској реци и 
Бистрици.  
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Врело Бањица 
 
Ово је једно од највећих врела у околини Пирота. Воде се 

појављују у самом кориту Костурске реке, у зони дужине око 45 m 
као и у зони дужине 20 m у кориту реке Бистрице.  

Воде врела су биле, делимично, каптиране за потребе 
индустрије коже, но током радова на уређењу корита Костурске 
реке каптажа је оштећена а њене воде се не користе. 

Хидрометријским мерењима је установљено да је, у 
неповољним хидролошким условима, издашност врела 48 l/s, али и 
да је укупна издашност обе појаве око 98 l/s (Чубриловић, 1995б). 
Истовремено је констатовано и то да је током израде тунела у залеђу 
врела пресечен хидролошки активан дрен са протицајем око 10  l/s, 
чије се воде одводе дренажом тунела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 10  Шематски профил преко Сарлаха, са моделом  
истицања вода на врелу „Бањица“ 

Figure 10  Schematic profile through Sarlah, with the model of  
flow of water at the source "Banjica" 

 
 
Воде истичу сифонално, у самом кориту реке, те директно 

мерење протицаја није могуће (слика 10).  
Интересантна је појава извирања воде на супротној страни 

Костурске реке, у подножју зидина старе тврђаве. Појава је у нивоу 
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алувијалних наслага, са мањим осцилацијама капацитета и стална је. 
Појава овог извора је потврда постојања релативно дубоке 
сифоналне циркулације вода које дуж система раседа и каверни теку 
испод корита реке и под дејством хидростатичког притиска 
сифонално истичу. 

Генерална оцена масива Белаве се може само оквирно дати. 
Разлога за то има више, а најзначајнији је тај што се ни једна појава 
која га дренира не осматра систематски. Већ је речено да се воде 
Бањице не могу технички осматрати због потопљеног истицања, 
што важи и за истицање у оближњој Бистрици. Воде које се 
појављују у делу терена који гравитира ка Белој Паланци такође се 
не прате, а тренутно потпуно девастирано стање Белопаланачког 
врела је и тај део масива оставило без могућности мониторинга. 

 
 
ПОЈАВЕ ВЕЗАНЕ ЗА МАСИВ ВЛАШКЕ ПЛАНИНЕ 

 
Северни део Влашке планине обухвата северни део 

Кусовранске антиклинале, која је асиметрична и локално преврнута 
ка југозападу. За проблематику рада је интересантна страна која 
обухвата крило које у целини благо пада ка североистоку. Изграђена 
је од некарбонатних стенских маса које граде језгро антиклинале и 
комплекса јурско-кредних седимената који граде периферне делове, 
ближе котлини. У хидрогеолошком смислу, значајни су правци 
раседних структура који су оријентисани правцем север – југ, који 
спроводе воде из карстног аквифера у правцу севера, односно 
Пиротске котлине. Северни обод је заплављен неогеним 
седиментима, који представљају условну водонепропусну баријеру 
која условљава начин истицања вода. 

За ову средину је везан већи број појава, од којих се морају 
издвојити врело у селу Костур, врело Бездан и Ћелташ, као и 
специфично и можда најзначајније - врело Кавак. Она, свакако, нису 
једина, али су по капацитету најзначајнија. 

 
Врело у селу Костур 
 

Врело се налази на периферији села, у долини између 
локалитета Греда и самог села, коју је усекао ток формиран 
ерозионим деловањем вода врела. Део вода отиче слободно, док се 
део користи за водоснабдевање села, за шта је изграђена каптажа. 
Поред тога, уређена је и чесма чије се воде користе за пиће.  

Истицање је везано за контакт кредних кречњака са неогеним 
седиментима котлине. Истицање је гравитационо.  
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Код овог врела евидентан је проблем недостатка заштите, који 
је посебно значајан јер се у непосредном залеђу налазе економска 
дворишта сеоских домаћинстава, а сама чесма је у релативно слабо 
одржаваном стању. 

Мерењима је установљено да је издашност врела око 16 l/s, док 
се подаци о количинама вода које се захватају за потребе 
водоснабдевања села не могу добити јер о томе не постоји никаква 
евиденција. 

 
Врело Бездан 
 

Врело се налази непосредно испод кречњачког одсека који 
гради прави амфитеатар изнад кога се налази Манастир Св. Илија. У 
подножју одсека се формирала мочвара, густо обрасла барском 
вегетацијом чијим је распадањем настао тресет, који експлоатише 
локално становништво. Истицање воде је у оквиру „ока“ пречника 
око 12 m и дубине око 2 m, у коме долази до сифоналног истицања 
вода из кречњака кроз квартарне наслаге у зони њихове смањене 
дебљине, која износи 14 до 16 m (Чубриловић, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11  Хидрогеолошка скица врела Бездан 
Figure 11  Hydrogeological sketch of the spring  Bezdan 

(Чубриловић, 1990) 
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Пијезометри који су израђени у зони врела имају позитиван 
хидростатички притисак, који онемогућава инфилтрацију 
површинских вода, као и потенционог загађења, са површине терена 
у аквифер (слика 11). 

Иако се само врело не осматра, резултати црпења указују на 
могућности добијања до 20 l/s вода, при чему се уз капацитет 
слободног отицања вода добило минимално обарање нивоа у „оку“. 
Воде су повољног хемијског састава и није регистровано 
замућивање у периодима интензивних падавина. 

 
Врело Ћелташ 
 

Ово врело се налази релативно близу претходног, такође на 
контакту кречњака са неогеним творевинама котлине.  

Истицање је везано за постојање две раседне структуре, 
уочљиве у залеђу врела оријентисане у правцу југозапад – 
североисток, које усмеравају циркулацију вода ка котлини. 

На месту извирања воде је изграђена каптажа за потребе 
хладњаче, али је захваћен само део вода. Други део, око 10 l/s, 
слободно отиче у замочварени терен. Није тачно позната количина 
вода које су захваћене каптажом, али се на основу податка о 
минималним издашностима, које износе око 20 l/s, може 
претпоставити да се ради о 10-ак l/s. 

Поред ових врела, цела зона која се налази између њих, 
дужине око 500 m, представља зону дифузног истицања вода из 
кречњака у изворишни део Безданске реке. Хидрометријским 
мерењима је утврђено да се ради о количини од око 20 l/s вода. 

 
Врело Кавак 
 

Врело Кавак је најзначајније и најинтересантније. 
Најзначајније је због тога што преко њега истиче највећа количина 
вода из овог дела масива Влашке планине, а најинтересантније по 
начину истицања и целокупном геолошком контексту. Налази се у 
централном делу котлине, у локалности Рогоз. 

 До истицања вода кроз неогене наслаге долази као последица 
блоковске структуре кречњака који представљају подину неогених 
наслага. У зони врела, блок кречњака је издигнут до дубине мање од 
30 m, док се у непосредној близини врела дубина кречњака креће и 
преко 70 m (Вукићевић са сарадницима, 2006).  Висина зона 
прихрањивања и дубока циркулација условљава сифонално 
истицање вода кроз релативно танке песковито - глиновите и 
песковито - шљунковите наслаге котлине (слика 12).  
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Слика 12  Прогнозни геолошко-геофизички профил преко врела Кавак, са 
моделом дотока вода из подине кречњака 

Figure 12  Prognostic geological-geophysical profile over Kavak spring, with 
the model of water flow from the limestone aquifer 

(Вукићевић са сарадницима, 2006) 
 
 
Издашност врела је у минимуму око 85 l/s, а издашност је 

релативно уједначена. Посебно је значајна стабилност квалитета 
вода и одсуство замућивања. 

Врело је делимично каптирано за потребе водоснабдевања 
Пирота, док вишак воде слободно отиче и нема сталног праћења тих 
количина.  

И на крају, какав је одговор на питање: лежи ли Пирот на 
подземном језеру? 

Можемо рећи и да и не. 
Пиротска котлина, бар њени плићи делови изграђени од 

неогених наслага, представљају средину која није посебно 
интересантна нити богата подземним водама. Она, међутим, 
представља неку врсту филтра који чува ону вреднију и водом 
богатију средину – кречњаке. 

А они су веома богати водом, и у време када се све више 
говори о томе да је право богатство не толико руда или нафта, већ 
чиста и квалитетна вода, представљају оно што се мора чувати и 
паметно користити. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Анђелковић, Ј., Крстић, Б., Ћирић, А., Мартиновић, Д., Богдановић, 
П.  (1977). Тумач за листове Пирот и Брезник, Београд, Савезни 
геолошки завод. 

 



М. Мандић: Карстна врела Пиротске котлине                 Пиротски зборник 40 (2015) 203-225  

 224 

Чубриловић, П. (1969). Хидрогеолошке одлике слива Јужне Мораве, 
Београд, фонд Геозавода – Београд.  
Чубриловић, П. (1986). Хидрогеолошке одлике врела Градиште код 
Пирота, Београд, фонд Геозавода – Београд. 
Чубриловић, П. (1990). Коначни извештај хидрогеолошких 
истраживања за однове каптирања врела „Бездан“ код Пирота за 
1989. годину, Београд, фонд Геозавода – Београд. 
Чубриловић, П. (1995а). Извештај о изради бунара поред врела 
„Клок“, село Крупац код Пирота, Београд, фонд Геозавода – 
Београд. 
Чубриловић, П. (1995б). Извештај о изради и условима 
експлоатације бунара SAR-1 на врелу Сарлах у Пироту, Београд, 
фонд Геозавода – Београд 
Чубриловић, П., Палавестрић, Љ. (1972). Хидрогеолошке одлике 
врела Крупац код Пирота, Београд, фонд Геозавода – Београд.  
Филиповић, Б., Стевановић, З., Мандић, М. (1986). Хидрогеолошка 
студија могућности искоришћавања термалних вода Пиротске 
бањице (I фаза), Београд, фонд Рударско-геолошког факултета – 
Београд. 
Гајовић, В., Мандић, М., Њуњић, И., Павићевић, Д. (2013). 
Комплексна спелеолошка истраживања јаме „Пропас“ у селу 
Чиниглавци код Пирота.  7. Симпозијум о заштити карста (стр. 71-
81). Београд, Академски спелеолошко-алпинистички клуб. 
Јанковић, П. (1903). Историја развитка Нишавске долине, Посебна 
издања Српске Краљевске академије, Београд. 
Мандић, М. (2014). Тумач за Основну хидрогеолошку карту лист 
Пирот 1:100.000, Београд, Геолошки завод Србије. 
Менковић, Љ. (2008). Геоморфолошка карта Србије, лист Пирот 
1:100.000, Београд, Српска академија наука и уметности. 
Милојевић, Н. (1969). Хидрогеологија Пиротске бањице. Зборник 
радова Рударско-геолошког факултета, 11-12, 165-179. 
Миловановић, Б. (2010). Клима Старе планине, Београд, Географски 
институт „Јован Цвијић“ САНУ. 
Палавестрић, Љ. (1969). Хидрогеолошке одлике источног слива 
Велике Мораве, Београд, фонд Геозавода – Београд. 
Петровић, Ј. (1971). Одоровачке пећине. Зборник радова Природно-
математичког факултета у Новом Саду, Серија за географију, 1, 
227-259. 
Петровић, Ј., Станковић, С. и Поповић, М. (2000). Извори, врела и 
површинске воде Горњег Понишавља: могућности њиховог 
коришћења, Пирот, ЈП Водовод и канализација. 

 



М. Мандић: Карстна врела Пиротске котлине                 Пиротски зборник 40 (2015) 203-225 

 225 

Протић, М., Петковић, В. и Милојевић, П. (1932). Тумач за геолошку 
карту листа Пирот размере 1:100.000, Повремена издања 
Геолошког института Краљевине Југославије, Београд. 
Stevanović, Z., Ristić Vakanjac, V., Milanović, S. (Eds) (2012). Climate 
Changes and Impacts on Water Supply, Belgrade, Faculty of Minig and 
Geology. 
Томић, В., Стевановић, З. (1982). Хидрогеолошка студија 
термалних вода у зони Крупачког језера код Пирота, Београд, фонд 
Рударско-геолошког факултета – Београд. 
Вукићевић, М., Костић, С., Милошевић, Д., Новитовић, А., Пејчић, 
Т. (2006). Извештај о детаљним хидрогеолошким истраживањима 
на подручју врела Кавак, Бездан и Ћелташ у циљу сагледавања 
могућности њиховог коришћења за водоснабдевање Пирота и 
околине, фонд предузећа „Геофизика-ИНГ“, Београд. 

 
 

Примљено/ Received on          22.06.2015.  
Прихваћено/ Accepted on       12.08.2015. 
 
 
 
 
 
 



Пиротски зборник, бр. 40, 227-241 
УДК: 556.3(497.11) 
DOI: 10.5937/pirotzbor1540227M 

оригиналан рад 
original work 

 
Саша Милановић, Љиљана Васић, Универзитет у Београду,  
Рударско-геолошки факултет, Департман за хидрогеологију, 
Београд 
 
Sasa Milanovic, Ljiljana Vasic, Belgrade University, Mining and 
Geology Faculty, Hydrology Department, Belgrade  
 
 
 
ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КАРСТНИХ 

ВРЕЛА – ЈЕЛОВИЧКО ВРЕЛО 
 

HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION  
OF KARSTIC SPRINGS – JELOVICKO SPRING 

 
 
 
Сажетак: Карстни извори (врела) су хидрогеолошки најинтер-
есантније појаве, и њиховим истраживањима се поклања највише 
пажње када се ради о истраживањима карстних издани. Јеловичко 
врело спада у групу сифонских врела са дубоким залегањем 
карстних канала. Формирано је у кречњацима и доломитима 
средњег тријаса и представља једно од већих карстних врела на 
Видличевом делу Старе планине. Спелеоронилачка истраживања 
Јеловичког врела су започета 2003. године, када је и по први пут 
откривен сифонски канал до дубине од 30 м. До данас је изведен низ 
ронилачких истраживања овог врела, при чему су канали 
истражени до дубине од 48 м. У раду је дат осврт на геолошке, 
морфолошке и хидрогеолошке карактеристике овог врела, као и на 
резултате спелеоронилачких истраживања. 
 
Abstract: Karst springs are hydrogeological the most interesting 
phenomena and we pay the greatest attention to the research of karst 
aquifers. Jelovicko spring belongs to the group of siphonal springs with 
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deep recesses of karst channels. It was formed in limestone and 
dolomites of middle Triassic and represents one of the bigger karst 
springs in Vidlic part of the Old Mountain. Cave-diving research of the 
Jelovicko spring started in 2003, when for the first time a 30 meter deep 
siphonal channel was discovered. A number of diving researches in this 
spring have been made so far when the channels were searched to the 
depth of 48 meters. This study relates to the geological, morphological 
and hydrogeological characteristics of the spring, as well as to the 
results of cave-diving researches. 
 
Кључне речи: карст, сифонско врело, спелеороњење, хидрогеологија 
Кey words: karst, siphonal spring, cave-diving, hydro-geology 
 
 
1. УВОД 

 
Карстни терени прекривају готово 12% копна, са дебљинама и 

до више хиљада метара и запремина више хиљада кубних 
километара. Значај карстних терена најбоље се објашњава тиме што 
се приближно 25% светске популације снабдева пијаћом водом из 
карстних терена. Управо из тог разлога, истраживање карстних 
терена и подземних вода у карсту чини један важан део науке о 
подземним водама, уопште (Милановић, 2012). 

Истраживање хидрогеолошке функције подземних 
морфолошких облика у карсту је практично незаобилазно као део 
истраживачког поступка, било да се раде истраживања за потребе 
водоснабдевања и заштите подземних вода или пак у решавању 
практичних инжењерских проблема у карсту. Најзначајније појаве 
које се истражују у карсту у погледу њихових хидрогеолошких 
карактеристика су карстна врела. Генерално, већина значајнијих 
карстних врела се налази по ободима ерозионих базиса, тј. по 
ободима карстних поља, речних долина и на контакту карстних 
терена са хидрогеолошким баријерама. Општа карактеристика ових 
извора је непосредна зависност између падавина и њихове 
издашности. Поред тога, издашност и режим функционисања ових 
извора зависи и од: величине слива, ретардационог капацитета 
карстне издани, укупне ефективне порозности као и литолошких и 
структурних карактеристика терена.  Карстна врела се по начину 
истицања генерално могу поделити на гравитациона (силазна) и 
сифонска (узлазна).  

И поред недвосмислене вредности спелеолошких истраживања 
сувих спелеолошких објеката, један од веома важних начина 
истраживања подземних вода у карсту је и спелеоронилачко 
истраживање. Спелеороњење је грана спелеологије, тј. 
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истраживачка техника која се бави истраживањем подземних 
морфолошких облика у карсту испуњених водом. Спелеороњење 
(speleodiving, cave diving) је релативно млада истраживачка 
дисциплина, чији је развој напредовао упоредо са развојем опреме 
за скупа и комерцијална роњења. Може се рећи и да је 
спелеороњење „научна, истраживачка и спортска дисциплина“, која 
пружа изузетно велике могућности у хидрогеолошким 
истраживањима карста, тј. пружа најтачније податке о 
распрострањењу карстних канала испуњених водом (Милановић, 
2012). Управо спелеоронилачким истраживањима су се добили нови 
подаци о распрострањењу карстних канала и начину 
функционисања Јеловичког врела. 

 
 
2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

 
2.1 Географски положај шире зоне Јеловичког врела 

 
Стара планина је погранични регион Србије и Бугарске (слика 

1). Од изузетног је значаја очување њене природне баштине и њен 
потенцијал за развој туризма. Видлич је део Старе планине и већим 
делом је изграђен од мезозојских карбонатних стена. Јеловичко 
врело, као и његов слив, припада заправо планини Видлич, а не 
Старој планини, мада се прва често сматра њеним саставним делом. 
У подножју планине Видлич лежи Пиротска котлина, депресија 
испуњена неогеним седиментима. Управо највећи део карстних 
врела ширег изучаваног подручја се и налази по ободу Пиротског 
басена, а каптирана су за потребе водоснабдевања Пирота и 
Димитровграда, који су уједно и највећа насеља и индустријски 
центри овог региона.  

Даљи развој Видлича, односно овог дела Старе планине, и 
очекивана туристичка експанзија ће се вероватно контролисати 
пажљивим управљањем и заштитом природе и природних 
споменика, попут клисуре славињско Грло, Јеловичког врела, 
великог броја водопада, природних шумских резервата, пећина итд.   
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Слика 1  Географски положај Старе планине и Јеловичког врела 
Picture 1  Geographic location of Old Mountain and Jelovicko spring 
  

 
2.2 Хидрометеоролошке карактеристике истражног подручја 

 
Проучавање основних климатских и хидролошких услова 

неопходно је ради потпунијег сагледавања хидрогеолошких услова 
и функционисања карстне издани. 

Територија општине Пирот одликује се типичном умерено-
континенталном климом, али пошто ово подручје обухвата велику 
површину, са релативно великим разликама у надморским висинама 
на истражном подручју, поред умерено континенталне климе 
заступљена је и планинска клима, под коју спада и шира зона 
Јеловичког врела.  

За утврђивање општих климатских карактеристика истражног 
подручја коришћени су подаци Савезног хидрометеоролошког 
завода за период од 1970. до 1990. године. Кишомерна станица 
Дојкинци је најрепрезентативнија када се говори о Јеловичком 
врелу и налази се на надморској висини од 880 м. Средње месечне 
суме падавина на овој станици достижу свој минимум у августу (47 
мм), а максимум у мају (130 мм). Средња годишња сума падавина 
износи 960 мм. 
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Хидролошки гледано, територија општине Пирот припада 
сливу Нишаве, која је највећа десна притока Јужне Мораве. 
Низводно од Пирота, код села Станичење, у Нишаву се улива и 
њена друга највећа притока Темштица. Овај ток настаје спајањем 
Топлодолске реке и реке Височице која највећи део вода добија на 
рачун Дојкиначке реке са Јеловичком. Изворишни део Височице се 
налази у Бугарској, што у односу на укупан слив Темштице износи 
територијално око 15%. Темштица (са Височицом) дугачка је 70.6 
км, са површином слива од око 820 км2 (Stevanović, Ristić Vakanjac, 
Milanović, 2012). У горњем току леви крак Темштице, односно река 
Височица, од села Рсовци до села Паклештица на дужини од 2 км, 
протиче кроз величанствен кањон Владикина плоча. Стрме камене 
литице уздижу се до 400 м изнад реке.  

Од значајнијих токова треба поменути и Градашничку реку, 
која је десна притока Нишаве. Она у горњем току носи назив 
Добродолска река, дужине је 17 км и усекла је веома леп кањон 
низводно од села Добри До на путу ка селу Градашница. 

 
 
2.3 Геоморфолошке карактеристике истражног подручја 

 
Сложена геолошка грађа, веома активна тектоника, ерозиони 

процеси нарочито у карстним теренима привлачили су пажњу 
бројних научника још од краја XIX века. Тако је Ј. Цвијић (још 1895. 
године) обилазећи Пиротску котлину, описао појаве везане за 
непосредну зону Крупачке мочваре. Од краја II светског рата, ова је 
област била предмет интензивнијег проучавања. 

У погледу геоморфолошких карактеристика, јасно се издвајају 
две морфолошке целине и то равничарска област и брдско-
планинска. Јеловичко врело и његов слив се налази на масиву 
Видлича, на типично планинском терену. Налази се северно од 
Пирота, према граници са Бугарском.  

Површински микрооблици се јављају практично у свим зонама 
оголићеног карста. Представљени су шкрапама, музгама, 
каменицама итд. Шкрапе су најчешће везане за пукотинске системе 
мањих димензија, проширених хемијским дејством воде. Посебно 
интересантни микрооблици су такозвани кликови, који 
представљају стубасте или пирамидалне облике везане за стрме 
кречњачке одсеке, од којих се при дужем разлокавању одвајају и 
обурвавају у кањон Јерме. 

Вртаче су генетски везане за хемијско и механичко дејство 
вода, углавном у раседним зонама или сувим речним долинама. 
Поред линеарне оријентације, јављају се и делови терена где су 
вртаче разбацане, без икакве оријентације различитих облика и 
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димензија. Ови делови терена се издвајају као типичан „богињави 
карст“. Високе површи које су разједене вртачама јављају се у зони 
прихрањивања Јеловичког врела. 

На терену се још од површинских карстних облика јављају и 
увале. Оне су депресије већих димензија, морфотектонског порекла, 
а често их прате и краћи површински токови. На Видличу се налазе 
увале Појатишта, Рађена и Тепоша. 

Читав низ разноврсних подземних морфолошких облика 
настаје под дејством интензивног растварачког дејства воде. 

По ширем ободу Пиротске котлине јавља се низ углавном 
мањих пећина. Велика пећина у Доњој Држини је највећа, са 1440 м 
испитаних канала. Створена је радом подземног тока Врбице, која 
понире око 2 км узводније од улаза. Владикина плоча у кањону 
Височице испитана је на дужини од 260 м и значајна је по 
импозантном улазном отвору 60 x 40 м, на тешко приступачној 
литици-левој кањонској страни. На југозападном  ободу  
Одоровачког  поља налази  се  Голема  дупка, као понор Одоровачке 
реке, а испитана је на дужини од 480 м. 

 
 
2.4 Геолошке карактеристике истраживаног терена 

 
Шира зона истражног подручја одликује се разноврсним 

литолошким и стратиграфским саставом. Најстарије стене су рифеј-
камбријске старости, а најмлађе квартарне.  

Посебно битно је развиће стена тријаске старости у којима је и 
развијена издан која се дренира преко Јеловичког врела. Тријаске 
творевине заузимају највеће пространство на подручју обухваћеном 
истраживањима, што је и приказано геолошком картом (слика 2). 
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Слика 2  Геолошка карта шире зоне истраживања 
Picture 2  Geology map of the wider zone of research 

 
 
Седименти тријаса најпотпуније развиће имају на Старој 

планини. Представљају тип алпског тријаса, уз наглашен 
медитерански карактер фауне. Код Нишора, у Градашници, Басари, 
Бребевници, Мазгошу и осталим локалностима видличке навлаке, 
тријаски седименти су најчешће у тектонском контакту са млађим 
творевинама. Подина им није нигде откривена, а повлату им чине 
јурски седименти. У подножју Старе планине, Гребена и Влашке 
планине леже трансгресивно на пермским црвеним пешчарима. 
Седименти доњег тријаса су најбоље развијени у зони Старе 
планине, док су у пределу Руја, Гребена и Влашке планине 
редуковани на дебљину од 10 до 15 м (Анђелковић, Крстић, Ћирић, 
Мартиновић и Богдановић, 1969). 

Седименти средњег тријаса су делимично развијени у зони 
Видлича, Руја, Гребена и Влашке планине. Доњи део ових 
творевина представљен је доломитичним кречњацима са 
прослојцима глиновитих кречњака и алевролита, а макрофлора 
фораминиферама и конодонтама. Седименти доњег дела ладинског 
ката представљени су финозрним доломитима и доломитичним 
кречњацима са бројним фараминиферама крупнијих облика, а 
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горњег ката црним доломитичним кречњацима, биоспаритима и 
доломитима (Анђелковић, Крстић, Ћирић, Мартиновић и 
Богдановић, 1977). Ограниченог су распрострањења у 
северозападном делу Старе планине и у непосредној близини 
Јеловичког врела, села Сенокос и Мојинци. Дебљина средњег 
тријаса износи око 250 м, од чега ладинском кату припада једва 15 
м.  

У тектонском погледу ово подручје припада југозападном 
крилу велике старопланинске антиклинале, која је по Протићу 
(1934) нагнута мало ка североистоку, а оса јој је правца ССЗ-ЈЈИ. 
Језгро антиклинале се поклапа са главним венцем Старе планине. 
Дуж њеног југозападног крила налази се низ реверсних 
лонгитудиналних раседа са кретањем ка североистоку. Најстарије 
стене језгра антиклинале припадају рифејско-камбријском 
комплексу, који заједно са иновском серијом показује посебне 
структурне карактеристике. Општи правац пружања ових творевина 
је север-југ, са одступањима у оба смера.  

Видличка навлака је једна од најмаркантнијих структурних 
облика на истражном подручју. Почиње код села Влковија на 
српско-бугарској граници, као наставак „задбалканског разлома“. Ка 
северозападу је праћена до села Сопота, где је покривају неогени 
седименти. Видличка навлака на нашој територији је дугачка око 30 
км, са средњом висином од 150 м. Са југозапада, ова навлака нема 
оштру границу према тимочком ров-синклиноријуму, тако да се 
може узети да границу чини Пиротско поље (Анђелковић и сар., 
1977). 

 
 
2.5 Хидрогеолошке карактеристике  

 
Карбонатни мезозојски комплекс стена Старе планине је 

интензивно карстификован и према морфолошким карактери-
стикама одговара карактеристичним карстним теренима, има 
највеће распрострањење на истражном простору. 

Карстни тип издани издвојен је у оквиру карбонатног 
мезозојског комплекса стена и то: 

–  средњетријаских кречњака и доломита, 
–  кластита и карбоната догера, 
–  кречњака са рожнацима и доломитима оксфорд-кимериџа, 
–  масивних и банковитих спрудних кречњака титона, 
– банковитих, песковитих и лапоровитих кречњака валенд-

отрива, 
– масивних и банковитих спрудних кречњака барем-апта, 

типичне ургонске фације. 
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Степен водопропусности у оквиру овако дефинисаног 
вертикалног профила није једнак у свим деловима карбонатног 
комплекса стена, посебно у најнижим деловима, у тријаским и 
догерским седиментима. Дебљина карбонатног комплекса стена 
креће се од неколико десетина метара, у зонама тријаских и 
догерских наслага, до преко 1000 м у ободним деловима неких 
планинских масива. Посебно питање се односи на распрострањење 
карстификованог дела кречњачке стенске масе, положаја базе 
карстификације у вертикалном профилу. Ово је веома значајно, 
будући да су у оквиру дубљих делова карстне издани акумулиране 
знатне „статичке“ резерве изданских вода.  

Прихрањивање издани које дренира Јеловичко врело врши се 
углавном инфилтрацијом вода од падавина у откривеним деловима 
карстног колектора, а ређе и инфилтрацијом вода површинских 
токова кроз понорске зоне. У оголићеним кречњачким депресијама 
на рељефу (увале, вртаче) и у условима отвореног и разрађеног 
система карстних канала и каверни, карстна издан може да 
апсорбује већи део количине излученог атмосферског талога. С 
друге стране, често запушена дна ових депресија наслагама 
црвенице или делувијално-пролувијалним наносом, утичу на 
задржавање дела воде, о чему сведоче појаве језераца и локви. 

Тектонски услови и структура кречњачких терена главни су 
фактори развоја карстног процеса и циркулације изданских вода у 
оквиру формираних прслина, пукотина и каверни.  

Дренирање истраживане карстне издани врши се истицањем 
преко више карстних извора и врела, од чега су најзначајнија 
Јеловичка врела. Под Јеловичким врелима подразумевају се три 
појаве истицања карстних подземних вода северно од Височке 
Ржане. Две појаве су у левом боку Јеловичке реке и један у 
Дојкиначкој реци. Даље у раду је дат приказ резултата истраживања 
главног и највећег Јеловичког врела. 

 
 
3. МЕТОДИКА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА КАРСТНИХ 
КАНАЛА ЈЕЛОВИЧКОГ ВРЕЛА 

 
Спелеоронилачка истраживања Јеловичког врела (слика 3) су 

извођена фазно и то у зависности од претходног корака, односно од 
резултата добијених првом фазом истраживања.  
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Слика 3  Спелеоронилац пред зарон у Јеловичко врело 
Picture 3  Cave-diver before diving into Jelovicko spring 

 
 
Истраживања су у првој фази подразумевала информативно 

спелеоронилачко извиђање у циљу сагледавања услова и величине 
спелеолошких објеката, што је подразумевало прикупљање 
следећих информација (Милановић, 2012): 
а) елементарна топографија 
 – азимут улазног канала 
 – габарити канала 
 – бочни отвори 
 – дубине на карактеристичним местима 
 – дистанца и процена за даље истраживање 
 – азимут правца за даље истраживање на задњој тачки истраживања 
б) видљивост 
в) температура воде 
г) азимут кретања подземног тока 
д) брзина подземног тока 
ђ) максимална дубина истраживања 
е) разна опажања (нанос, муљ, грање, сужени пролази итд.) 
ж) присуство спелеофауне 

Друга фаза истраживања је планирана на бази података 
информативног роњења. Она, као и претходна, подразумева 
детаљно спелеоронилачко картирање, као и све остале видове 
геолошког и хидрогеолошког подводног картирања у зависности од 
врсте и обима задатака. Такође је током друге фазе истраживања 
направљен и видео-запис о спелеоронилачком истраживању 
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Јеловичког врела. Трећа фаза истраживања се односи на 
интерпретацију прикупљених података. Приказ резултата 
истраживања дат је у наставку рада.  

 
 
4. МОРФОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕЛОВИЧКОГ ВРЕЛА 

 
Јеловичко врело спада у групу карстних сифонских врела, чији 

је канал снимљен и хидрогеолошки истражен до дубине од 30 м, са 
максималном дубином истраживања од 48 м (слика 4). Укупна 
дужина снимљених и истражених канала је 118 м. 

 

 
 

Слика 4  Профил Јеловичког врела (Милановић, 2012) 
Picture 4  Cross section of Jelovicko spring (Milanovic, 2012) 

 
 
Генерално, канал се пружа у правцу исток – североисток и 

прати правац пружања једног од површински регистрованих раседа. 
Сама улазна зона Јеловичког врела почиње изворским језером 
амфитеатралног облика, из кога се у подземне канале овог врела 
улази испод мањег кречњачког блока (слика 5). 
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Слика 5  Улазно језеро Јеловичког врела 
Picture 5  Jelovicko spring lake 

 
 
Сам улаз се мења са хидролошком ситуацијом, па се током 

више истраживања приметило да блокови и крупно камење мењају 
положај услед јаког потиска воде за време велике издашности. Улаз 
у врело са унутрашње стране са положајем већих и мањих 
кречњачких блокова приказан је на слици 6. 

 

 
 

Слика 6  Поглед на улаз у Јеловичко врело са унутрашње стране 
Picture 6  View to the entrance of Jelovicko spring from the inner side 
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Након улаза димензија 2.5 м, са промењивом висином од 1.5 
до 0.5 м, улази се у просторију већих димензија и то ширине око 15 
м и висине од 1 до 2.8 м. Дворана је испуњена кречњачким 
блоковима и почиње од 3 м дубине па све до 10 м, где се долази до 
прве веће каскаде, односно преласка канала у вертикалу. Прва и 
највећа улазна дворана је уједно и станиште поточне пастрмке. 
Детаљ дворане, као и њен завршетак и претходно поменута 
вертикала, дати су на слици 7. 

 

 
 

Слика 7  Детаљ дворане у Јеловичком врелу са поточним пастрмкама 
(лево), десно завршетак дворане и прва вертикала врелског канала 

Picture 7  Detail from the pool in Jelovicko spring with brown trout (on the 
left), ending of the pool and the first vertical of the spring channel (on the right) 

 
 
Даље се каскадном вертикалом канал спушта до дубине од 25 

м, када његов нагиб постаје знатно блажи и где велике блокове и 
крупно камење замењује фино гранулисани шљунак. Канал затим 
долази до већег сужења, где је у првим фазама истраживања било 
немогуће проћи, управо због песковитог и шљунковитог наноса. 
Генерално, канал повија у правцу исток-североисток. Даље од ове 
тачке, према објављеним резултатима других спелеоронилачких 
екипа,  дошло се до максималне дубине истраживања од 48 м. 

По хидрогеолошким карактеристикама, Јеловичко врело је 
највеће карстно врело овог дела Старе планине, односно на 
Видличу. Нажалост, Јеловичко врело никада није дуже и 
систематски осматрано, иако би по својим карактеристикама и 
важности било неопходно да се на њему успостави стални 
мониторинг подземних вода, како квантитативни, тако и 
квалитативни.  

Према повременим осматрањима врела, његова минимална 
издашност пада испод 80 л/с, са генералном осцилацијом 
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температура од 9.5 до 12оС. Као што је већ и објашњено, ово врело 
спада у типична карстна сифонска врела са дубоким залегањем 
карстних канала. Могуће да управо сама морфологија карстних 
канала и условаљава појаву прекидања истицања воде на врелу 
једном у години, и то обично током августа месеца. Након таквог 
прекида који траје по неколико сати, врело поново наставља са 
нормалним режимом истицања. Сматра се да је максимална 
издашност врела преко 5 м3/с (Чубриловић, 1990), мада се по 
величини канала и размештању кречњачких блокова у периоду 
великих вода може претпоставити да издашност може бити и већа. 
Релативно брзо пуњење и пражњење издани се приписује површини 
слива од око 46 км2, са веома добрим филтрационим 
карактеристикама (слика 8). Поред вода које се инфилтрирају на 
карстној површи Старе планине, један део мањих површинских 
токова се и завршава понорским зонама.  

 

 
 

Слика 8  Јеловичко врело са претпостављеним сливним подручјем 
Picture 8  Jelovicko spring with supposed basin area 

 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Стара планина је погранични регион Србије и Бугарске и од 

изузетног је значаја очување њене природне баштине. Истраживани 
терен, на коме се налази и зона прихрањивања и дренирања 
Јеловичког врела, заправо припада Видличу, који је и део Старе 
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планине. Слив Јеловичког врела је већим делом изграђен од 
мезозојских карбонатних стена и то средњег тријаса. Само 
Јеловичко врело спада у групу сифонских врела, са дубоким 
залегањем карстних канала. Спелеоронилачка истраживања 
Јеловичког врела су започета 2003. године, када је и по први пут 
откривен сифонски канал до дубине од 30 м и дужине око 120 м. До 
данас је изведен низ ронилачких истраживања овог врела, при чему 
су канали истражени до дубине од 48 м. Издашност врела се креће 
од 80 л/с у минимуму, па до преко 5 м3/с у максимуму. 
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Сажетак: Пиротски говор припада призренско-тимочким 
говорима и то тимочко-лужничком поддијалекту. Дате су основне 
одлике пиротског говора. Златковићев рад на Речнику трајао је од 
1965. до 2014. године. Све речи аутор је забележио како их је чуо на 
терену. Богатство Речника чине бројне изведене речи из истог 
корена. Различита значења исте речи означена су редним 
бројевима, наведена су основна значења, пејоративна и 
фигуративна, у примерима из говорне комуникације. То је показано 
на неколико примера у овом раду. Речи су акцентоване 
експираторним акцентом. За пиротски  говор карактеристични су 
тзв. балканизми и обиље архаизама. У Речнику је дат и списак 
казивача. Рецензенти су истакли велику вредност Речника.  
 
Abstract: The dialect of Pirot belongs to Prizren-Timok dialects, 
precisely to Timok-Luznica sub-dialect. The basic characteristics of Pirot 
dialect are given. The work of Dragoljub Zlatkovic lasted from 1965. to 
2014. The author of the Dictionary wrote down the words as he had 
heard them on the field. The wealth of the Dictionary consists of 
numerous derivative words having the same stem. Different meanings of 
the same words are marked with ordinal numbers, their basic meanings 
are given as well as the pejorative and figurative meanings with the 
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examples from the communication. This is shown using several examples 
in the study. The words are accented by expiratory accent. Pirot dialect 
is characterized by so- called balkanisms and plenty of archaisms. The 
Dictionary also contains the list of narrators. Reviewers pointed out the 
immense value of the Dictionary. 
 
Кључне речи: речник, пиротски говор, дијалекат, значења речи, 
експираторни акценат, балканизми, архаизми 
Кey words: dictionary, Pirot dialect, dialect, word meanings, expiratory 
accent, balkanisms, archaisms 
 
 

Службени гласник је 2014. објавио Речник пиротског говора 
аутора Драгољуба Златковића, двотомно дело на 1.170 страна са 
33.000 речи. Уредник Светлана Гавриловић, главни и одговорни 
уредник проф. др Радош Љушић. Рецензенти проф. др Слободан 
Реметић и проф. др Недељко Богдановић. 

У I тому су речи од А до Њ, а у другом од О до Ш. 
У I тому су поглавља: Основне одлике пиротског говора; О 

раду на Речнику пиротског говора; Казивачи и њихов однос према 
говору; Списак казивача; Ознаке места у којима је грађа записана; 
Подела подручја општине Пирот према разликама у говору; 
Упутства за коришћење Речника; Литература; О аутору; Изабрана 
библиографија Драгољуба Златковића; Из рецензије. 

У поглављу Основне одлике пиротског говора Златковић 
најпре истиче да пиротски говор припада призренско-тимочким 
говорима и то тимочко-лужничкој говорној групи. То је говор града 
Пирота и села у његовом окружењу у општинским границама. „У 
оквиру наведеног подручја уочавају се веће или мање разлике 
између говора са десне стране Нишаве (говор села у подножју 
Видлича, у Високу и Буџаку), који су по много чему блиски 
тимочким говорима, и говора села са леве стране Нишаве, који су 
блиски говорима Лужнице.“ (Златковић, 2014а, стр. 10) 

О раду на Речнику пиротског говора Златковић каже да је 
бележење усмене традиционалне културе пиротског краја започео 
1965. године. Као агроном почиње да ради на подручју Велике 
Лукање, потом Височке Ржане, а касније ради на читавом подручју 
Пиротског округа. На том простору бележи народни говор 
непосредних казивача. „Све речи у Речнику потичу искључиво из 
примера које сам непосредно чуо и забележио на терену.“ 
(Златковић, 2014а, стр. 17) 

О одликама свог говора и ближих и даљих села, о сличностима 
и разликама говора села, говоре мештани. Мештани истичу како се 
нешто каже у њиховом селу, а како се то исто каже у другом селу. 
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„Врло често говор је предмет шале и задиркивања, а још чешће 
исмејавања нарави и простоте говора ближих и даљих суседа.“ 
(Златковић, 2014а, стр. 18) 

Дат је списак казивача, по годишту, месту рођења и 
пребивалишту.  

У Упутству за коришћење Речника Златковић каже: „Речник 
обухвата све говоре на подручју општине Пирот, укључујући говоре 
казивача досељених из суседних општина који дуже живе у 
пиротској општини. Подједнако су заступљена сва насеља општине 
Пирот… 

У Речник сам унео само оне речи које нису у стандардној 
употреби у књижевном језику… 

Акценат је експираторан и означено је само његово место. 
Именице дајем у номинативу, а глаголе у трећем лицу презента. 
Различита значења исте речи означавам редним бројевима, затим 
дајем тумачења, иза којих следи један или више примера који 
илуструју то значење. Иза сваког примера дајем ознаку села из којег 
је казивач.“ (Златковић, 2014а, стр. 28) 

Све речи имају граматичке одредбе – врсте, род, број, 
глаголски вид. 

Како то изгледа у Речнику пиротског говора показаћемо на 
неколико примера. 

ГРУЧКА ж 1. в. груда (1). – Потсиримо млого млеко, гручка 
голема (Бла). 2. в. груда (2). – Гручка сирење, доста ми је за дьньс 
(Сук. 3с). 3. коцка шећера; камен соли. – Гручку по гручку и ћило 
шићер отиде зачас (Кр. СГл. Зав). Купи ми шићер на гручће (Јал). 4. 
фиг. лоптасти израштај на телу. – Дигла вој се, тамо њој, гручка 
на грбину (При). 5. фиг. камен на срцу. – Гручка ми се збрала под-
груди од јадове (Јал. Вој). (Златковић, 2014а, стр. 138) 

ЅВЕРКА1 ж уп. зверка 1. звер. – Шума, свакакве ѕверће там 
има (Јел). 2. фиг. животиња или човек који се не држи реда или се 
плаши. – Ѕверка коњ: уѕре се, рипа, бега од човека (ТД. Пк). 3 фиг. 
моћник; човек на власти. – Станул ѕверка, са нема ората с њега (БЧ. 
Сук). 4. фиг. насилник; зла особа; морална наказа. – Това неје човек, 
него ѕверка; това неје мајћа како требе (ВЈ). Стану ѕверка, сас силу 
оче да надвлада (Кс). 5. фиг. ругоба. – Ѕверка стану, остаре (Бе).  
(Златковић, 2014а, стр. 206) 

ПОМАЗУЉЋА ж л. маза, која воли да се мази. – Бабина 
помазуљћа, она че ми водицу донесе (Вој). 2. пеј. улизица. – Таја 
помазуљћа, кокри те, воли те, дава ти, само да извлече тов што вој 
требе (Трњ).  (Златковић, 2014б, стр. 173) 

                                                             
1 Ѕверка – ѕ је африката, сливен сугласник од дз. 
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СМЕТЕН, -а, -о трп. пр. 1. који је прикупљен метлом (ђубре, 
зрневље). – Житото је сметено, просеј га (Јал). 2. фиг. неуједначен; 
који је лошег квалитета; који по особинама није ни ово ни оно. – Ни 
си у мужје муж, ни у жене жена, ни у мајсторе мајстор, сметен си 
(Кр). 3. фиг. туњав; који нити шта уме, нити шта зна. – Сметен 
мајстор, ништа не умеје да напраји ко требе (Чин).   (Златковић, 
2014б, стр. 418) 

СТИСНУТ, -а, -о 1. узак, сужен, мали. – Она држи све 
стиснута уста ко да је јела ћисељће (Држ). 2. фиг. штедљив, шкрт. – 
Стиснута жена, не дава льсно из руку (Дој). Стиснут, не мож да му 
извадиш две паре из ћесију (Зав).  (Златковић, 2014б, стр. 447) 

ОНА/ОНАЈ/ОНАЈА зам. ж. мн. онеј(а) 1. она. – Онаја жена ме 
изльга (ВЈ). Онај ти крава накривује (При. Кс). Онеја диње понеси за 
дома (Сук). Онеј ми потресије на-нос излезоше (Км). Да се ти манеш 
од онеја работе безобразне (Грш). 2. претходна. – Доодише у онуја 
среду (ВЈ. При). 3. изр. де таја, де онаја те ово, те оно. – Де таја, де 
онаја, док си пооратимо, и тека се забавимо (Чин).   (Златковић, 
2014б, стр. 56) 

ЂУ/ЈУ/У енкл. облик личне заменице она. 1. акуз. је, ју (њу). – 
Он ђу бије (Дој). Че ти ђу дадем (Сук). Што ђу не искараш? (Грш). 
Нема ђу нигде (СГл). С душу ђу не волим (Чин). У Паланку се каже 
ђу, говорили су моји родитељи (П. Пир). У Добродол има ђу, ју, у, 
кој како научи (ДД). 2. дат. јој (њој). – Даница ђу је име (Дој). Требе 
да ђу кажем (Рс. Пк. Гос. ВЛк). Доле ђу черка, доле ђу син (Дој). 
Покојна мама, бог душу да ђу прости (Рс). Детето ђу старото викало, 
нема пару да му даде (Бе). Очу да ђу дадем паре (Пк. Гос. ВЛк. Пок). 
Мајћа ђу по знаје (ДД). 

(Златковић, 2014а, стр. 184) 
БЛАЈИ несвр. 1. блејати. – Зашто толко блаји овцата? (Км). 2. 

фиг. брбљати. – Жене кад се ставе, оне не знају што блају (Пл). 3. 
фиг. гледати и ништа не говорити. – Он у народ ћути и блаји, не 
каже ништа (Бла).    (Златковић, 2014а, стр. 58) 

ВРТИ несвр. 1. окретати, обртати, бушити. – Цел дьн сам 
вртел муљачу (Изв). 2. упредати. – Вртиш два конца заједно, па 
превржеш на оба краја (Бе). 3. пеј. халапљиво јести. – Довати 
шерпуту, па врти ли, врти (При). 4. користити без мере туђе добро. 
– Призети се у богату кућу и врти ли, врти, и тија имот троши на 
чужде жене (Сук). 5. фиг. кињити. – Старцат га само врти и за право 
му не дава (Гра).   (Златковић, 2014а, стр. 96) 

КРКА несвр. 1. крештати, кречати (живина). – Кркају нешто 
кокошћете (Гос). 2. крчати. – Јевтикав, крка му у-груди (Кс). Поче 
да му крка у мешинуту (Зав). 3. јести са уживањем и по жељи. – 
Кркај, све сам ти принела (В Св. Цр). Качемак крка, а с белило се 
трка (Пир).   (Златковић, 2014а, стр. 394) 
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ЊЕКЊА прил. 1. прекјуче. – Неје било јучера, него њекња 
(Вој. Брл). 2. пре неколико дана; ових дана. – Неје било одавна, 
њекња дооди (Сре. БЧ).    (Златковић, 2014а, стр. 566) 

Из истог корена речи изведене су бројне изведене речи. На 
пример: работа, работан, работење, работи, работљив, работник, 
работни волове, работно време; ората, оратаџика, оратаџића, 
оратење, орати; седенћа, седенћар, седенћарица, седенћарка, 
седенћарсћи, седенћарује, седенћарьц…  

За призренско-тимочки дијалекат, и пиротски говор, 
карактеристични су такозвани балканизми, „особине какве се не 
налазе у српскохрватском језику, али их има у румунском, 
албанском, новогрчком, бугарском и македонском. Овамо спадају 
драстично смањење броја падежа, непознавање инфинитива, 
удвајање личних заменица (мене ме види), компаратив типа по млад 
и скраћење свих дугих акцената.“ (Ивић, 1986, стр. 30) 

У пиротском говору постоје само два падежа – номинатив и 
акузатив, па општи падеж преузима улогу свих зависних падежа, уз 
помоћ предлога. На пример: глас му је ко из воду излазил (генитив); 
купил на детето дудуче (датив); дојде сас коњатога 
(инструментал); овцете пасем на Вртибог (локатив). 

Код личних заменица постоји и датив: реко му, реко њим, 
реко вој…  

Доста је речи у Речнику са почетним словом ѕ, африкатом. 
Нпр. ѕвезда, ѕвиска, ѕвонче, ѕида, ѕрчи и др. 

У Речнику је мало речи под словима х и ф, јер у пиротском 
говору глас х није у употреби (Вук Караџић је почео писати х тек 
1836. године), а глас ф се замењује гласом в. Глас х се чује само у 
неким узвицима: ха-хо-и, ху, ху-ху, о-хааa. Сугласник ф је присутан 
у позајмљеницама, у којима је замењен са в (венер, совра, варба, 
кадиве) или се изговара као в и ф (вузбал/фудбал, вабрика/фабрика). 
Двадесетак речи почиње словом ф: фали, ферма, фикне, фркне, 
фукара… 

Мали број речи почиње полугласником ь: ьнћа (говори кроз 
нос), ьр-ьр-ьр (узвик за дозивање и терање оваца), ьркољ 
(испљувак), ьхь  речца, да, јесте… 

Речник садржи доста архаизама. Архаизми су старе, давно 
напуштене речи које су замењене новим речима. На пример: голем 
(велики), убав (леп), целива (љуби), поје (пева), дьњам (дању), 
ночњам (ноћу), дваш (двапут), јали (или), јербо (јер)… 

Фонетски архаизми су они у којима није замењен полуглас (ь), 
сачувано је вокално л и л на крају речи: дьж, льсно, несьм, влк, вл́на, 
сл́нце, јаблка/јабалка, радил, садил итд. 
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Полуглас ь добивен је изједначавањем два стара, прасловенска 
полугласника (ь и ъ), а крајем 13. и почетком 14. века, у говорима 
који чине основицу српског књижевног језика, прелази у вокал а.  

У говорима који чине основицу српског књижевног језика, 
промена сугласника л у о вршила се у другој половини 14. века. 

Речник пиротског говора Драгољуба Златковића садржи и 
чува језичко богатство пиротског краја. Презентује фонетске, 
морфолошке и синтаксичке одлике пиротског говора, његове 
изражајне могућности. Пиротски говор карактерише сликовитост, 
музикалност, сажетост реченица и њихова памтљивост, мудрост 
казивања, често духовитост. 

Речник пружа и друга сазнања: о сеоској и градској привреди, 
начину живота, обичајима, духовној култури. Све то Речник је 
сачувао од заборава, јер села умиру, људи нестају. А у граду, под 
утицајем медија и образовања младих у школама, пиротски говор 
доживљава значајне промене.  
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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 проред 1.0 (single).  

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 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. 
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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, прегледни 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, 
 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. 
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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. (2003б). 
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.      

 
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. 
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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. 

 
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 



Техничко упутство за израду радова                                Пиротски зборник 40 (2015) 249-257 

 253 

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. 
 

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 
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„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.  
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:  



Техничко упутство за израду радова                                Пиротски зборник 40 (2015) 249-257 

 255 

(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 аутора 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 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: 
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(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 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) 
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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 то је 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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