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Abstract: The Visočica River rises in Bulgaria, on the Berovo Mountain. 
Its course in Bulgaria is 16.7 km long. It enters Serbia near the village of 
Donji Krivodol. Up to the village of Pakleštica, or the beginning of Lake 
Zavoj, its right-bank tributaries are the Krivodolštica, the Vodenička, the 
Rosomačka and the Dojkinačka. There are no left-bank tributaries. 
Among the tributaries, water levels and discharges are gauged only on 
the Dojkinačka River. The Vodenička had also been gauged but only up 
to 1978. Originally, there were four river gauging stations on the 
Visočica. However, three of them have been decommissioned: at 
Pakleštica, Visočka Ržana and Izatovac. The only remaining station is at 
Braćevci. For their own needs, Pirot HPP activated the station at 
Pakleštica in 1990 and at Visočka Ržana in 2011. Based on available 
data, the paper presents a preliminary assessment of annual and monthly 
discharges of the Rosomačka and the Vodenička. Topographic water 
divides were used for the analyses. 

 
Key words: hydrographic characteristics, river discharge, the Vodenička 
River, the Kamenička River 
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INTRODUCTION 
 
The catchments of the Rosomačka and the Vodenička are located in 

southeastern Serbia, within the southern part of Mt. Stara Planina, 
between latitudes 43

о
 07' 16'' and 43

о
 13' 41'' N and longitudes 22

о
 51' 0'' 

and 23
о
 0' 43'' E. There are two villages each in the two catchments: 

Rosomač and Slavinja in the catchment of the Rosomačka, and Senokos 
and Kamenica in the catchment of the Vodenička. After World War II, 
the population of these villages declined. According to Wikipedia, based 
on the 1948 census, the population of Slavinja was 403, of Rosomač 606, 
of Senokos 568 and of Kamenica 365. However, the 2002 census 
revealed a considerable population shrinkage, with only 60 residents in 
Rosomač and less than 50 in the other villages (Fig. 1). The average age 
is above 60, ranging from 61.4 in Slavinja to 67.7 in Senokos 
(https://sr.wikipedia.org/sr/). Since the data was recorded in 2002, the 
average age according to the 2011 census is probably greater than 70 in 
some of the villages and the number of residents smaller. The study areas 
are connected by a paved road (221), which links the cities of 
Dimitrovgrad and Pirot via Radejna, Smilovci, Izatovci, Braćevci, 
Slavinja, Visočka Ržana and Rsovac. Local roads are used to reach 
Kamenica, Senokos and Rosomač. 
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Figure 1  Population of Slavinja, Rosomač, Senokos and Kamenica (source 
https://sr.wikipedia.org/sr) 

Слика 1  Број становника у Славињи, Росомачу, Сенокосу и Каменици 
(подаци преузети са сајта https://sr.wikipedia.org/sr) 
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HYDROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE STUDIED RIVERS 
 
The Rosomačka River originates at an elevation of 1068 m above 

sea level (m.a.s.l.), at the junction of the Caričin Creek and the Zanoška 
River. It empties into the Visočica River at 724 m.a.s.l., near the village 
of Slavinja. The general flow direction is north-to-south and the 
catchment is between the watersheds of the Jelovica River, which is the 
main right-bank tributary of the Dojkinačka (west) and the Vodenička 
(east). They are separated from the Dojkinačka and the immediate 
catchment of the Visočica by a water divide which runs, from the south 
to the east, over the following mountain peaks: Radulovo Guvno (955 
m.a.s.l.), Rosomački Vrh (1236 m.a.s.l.), Igin Vrtop (1276 m.a.s.l.), Čuka 
(1310 m.a.s.l.), Tupanac (1602 m.a.s.l.), and over Štavljak to the border 
between Serbia and Bulgaria at the summit of Dobro Jutro. The water 
divide then follows the state border to Begova Kula (1658 m.a.s.l.), 
where it leaves the border and runs generally to the south, separating the 
catchment of the Rosomačka from that of the Vodenička, via the 
mountain peaks of Crnak (1592 m.a.s.l.), Meškov Rid (1351 m.a.s.l.), 
Senokoška Čuka (1328 m.a.s.l.), Ljiljak (1326 m.a.s.l.) and Gradište 
(1191 m.a.s.l.), all the way to Slavinja, where the Rosomačka joins the 
Visočica. 

The catchment has an elongated shape, except that its lower part is 
very narrow, with no tributaries. The catchment area of the Rosomačka is 
22.9 km

2
. 

On the way from its mouth to the source at the village of Rosomač 
(the last 2.4 km), the Rosomačka has no tributaries. It is only at the 
village of Rosomač that it receives its first left-bank tributary – the 
Šiparka, whose total length is 3.039 km. Further north, up to an elevation 
of 1068 m.a.s.l. (junction of its constituent streams), the Rosomačka 
receives several right-bank and left-bank tributaries, mostly ephemeral 
streamlets. The length of the Rosomačka, from its mouth to elevation 
1068 m.a.s.l. (junction of its constituent streams), is 8.085 km.  

The left constituent stream, the Zanoška, is 3.237 km long and rises 
at an elevation of 1560 m. The source is located immediately below the 
summit of Begova Kula. On its way to the union with the Caričin Creek 
it receives four ephemeral streamlets from the left, and from the right, 
about 500 m upstream from the union, its most significant and only right-
bank tributary – 2.794 m long Šurljina Bara. This streamlet also rises 
below Begova Kula.   

The right constituent stream, the Caričin Creek, is 2.057 km long. 
This stream is formed by a group of springs at elevations 1440 and 1430 
m.a.s.l., located southwest of the Tupanac summit. On its way to the 
union with the Zanoška, it receives only one streamlet, which is generally 
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dry during the year. The hydrographic network of the Rosomačka is 
shown in Fig. 2. 

Figure 3 shows longitudinal sections of the Rosomačka and its 
constituent stream. The mean smoothed gradients are: 

- The Rosomačka, from its mouth to the union of the Zanoška and 
the Caričin Creek: 37‰; 

- The Zanoška: 138‰; 
- The Caričin Creek: 168 ‰; 
- The Rosomačka, from the source of the Zanoška to the mouth 

(junction with the Visočica): 47‰. 
The Vodenička River rises at an elevation of 1384 m.a.s.l., at the 

union of the Jelov Dol and the Studena Bara. It empties into the Visočica 
between the villages of Izatovac and Braćevci, at 755 m.a.s.l. The general 
flow direction is north-to-south and the catchment is between those of the 
Rosomačka (west) and the Krivodolštica (east). A water divide separates 
it from the Rosomačka and the immediate catchment of the Visočica, 
which runs (south to north) along the edge of Obraž and then east of 
Ponor via Vučja Glava (1282 and 1326 m.a.s.l.), where it divides the 
Vodenička from the immediate catchment of the Visočica. It then runs 
over Senokoška Čuka (1328 m.a.s.l.), Meškov Rid (1351 m.a.s.l.), Crnak 
(1592 m.a.s.l.), and Rovnica, after which it reaches the Bulgarian border 
at Begova Kula. There it divides the Vodenička from the Rosomačka. It 
then runs east and southeast along the border, from Begova Kula (1668 
m.a.s.l.), Mučibaba (1719 m.a.s.l.), Golemo Guvno (1580 m.a.s.l.), 
Adžijina Korija (1716 m.a.s.l.), and then over summits at 1622, 1613, 
1609 and 1423 m.a.s.l. to a summit at 1368 m.a.s.l. at Ravnište, where it 
leaves the border. It then runs over the summits of Momcelija (1352 
m.a.s.l.), Raskršće (1278 m.a.s.l.), the Boljevski peaks (1236, 1223 and 
1234 m.a.s.l.), Bil (1002 m.a.s.l.) and Pljoska (826 m.a.s.l.) to the mouth 
of the Vodenička. Here the water divide separates the catchment of the 
Vodenička from the Krivodolštica and the immediate catchment of the 
Visočica.  

The catchment of the Vodenička is fan-like, but as in the case of 
the Rosomačka its lower part is very narrow and receives no tributaries. 
The catchment area of the Vodenička is 66.4 km

2
. 
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Figure 2  Hydrographic network of the Rosomačka and the Vodenička 
Слика 2  Хидрографска мрежа слива Росомачке и Воденичке реке 
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Figure 3  Longitudinal section of the Rosomačka River and its  
constituent streams 

Слика 3  Подужни профили Росомачке реке и њених саставница 
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The left constituent stream of the Vodenička – the Jelov Dol – rises 
below Crni Vrh, at 1780 m.a.s.l., and forms its course south of Adžijina 
Korija. Its length is 3.809 km. On its way to the junction with the 
Studena Bara it receives two tributaries on each side. One of the left-bank 
tributaries is permanent and the other ephemeral. Both right-bank 
tributaries are ephemeral.  

The right constituent stream of the Vodenička – the Studena Bara – 
originates from several streams at elevations from 1590 to 1600 m.a.s.l., 
which drain the Prelesje area (below Golemo Gumno). Its length to the 
union with the Jelov Dol is 2.436 km. It has two left-bank and three 
right-bank tributaries. All five are nameless streamlets.  

The union of the Jelov Dol and the Studena Bara at 1384 m.a.s.l. 
results in the formation of the Vodenička River. The length of its course 
is 11.971 km. After only one kilometer, at Ivkov Vir, it receives a 
nameless ephemeral stream from the right side. After another kilometer it 
is joined by a nameless streamlet from the left. The first relatively 
significant tributary – the Sićelća Bara – empties into the Vodenička after 
2.5 km. Another significant tributary is the Vrla Bara, which joins the 
Vodenička from the right side at 956 m.a.s.l. Further downstream, at the 
beginning of the village of Senokos, the Vodenička receives a nameless 
right-bank tributary and in the middle of the village its most important 
tributary, the Gradeščica, from the left. After the village of Senokos (and 
the mouth of the Gradeščica), the Vodenička flows south and along about 
6 km there are five short nameless tributaries (ephemeral streamlets) and 
no left-bank tributaries.  

The Vrla Bara River rises below Begova Kula. Its length is 7.332 
km. It has two relatively significant tributaries: the Grgurićeva Bara from 
the right and the Svinovska River (4.888 km long) from the left. There is 
a third, less significant tributary – the Javorov Creek, which is an 
ephemeral stream. 

The most important tributary is certainly the Gradeščica. It 
originates at the union of the Crnovrška Bara and the Srebrnska Bara at 
1293 m.a.s.l. The right constituent stream, the Crnovrška Bara, rises west 
of Crni Vrh and its length to the union with the Srebrnska Bara is 2.15 
km. The left constituent stream rises east of Crni Vrh and its length is 
slightly less than 4 km.  

The length of the Gradeščica, from origin to mouth, is 5.65 km. It 
receives only one tributary, the Karibanjski Creek, 1.16 upstream from its 
mouth. The total length of the Karibanjski Creek is 5.3 km. It rises 
southeast of Karibanjsko Brdo at 1500 m.a.s.l. 

Figure 4 shows longitudinal sections of the Vodenička, its 
constituent streams and its main tributary, the Gradeščica. The mean 
smoothed gradients are: 



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Воденичке...                Пиротски зборник 42 (2017) 1-24 

 7 

- The Vodenička River, from mouth to origin (union of the Jelov 
Dol and the Studena Bara): 33‰, 

- The Jelov Dol: 83‰, 
- The Studena Bara: 79‰, 
- The Vodenička River, from the source of the Jelov Dol to the 

confluence with the Visočica: 42‰. 
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Figure 4  Longitudinal section of the Vodenička River and its  
constituent streams 

Слика 4  Подужни профили Воденичке реке и њених саставница 
 
 
HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF THE ROSOMAČKA AND 
THE VODENIČKA 
 
 
History of gauging in the catchment of the Visočica River 

 
The Visočica River originates on the Berovo Mountain in Bulgaria, 

where its course is 16.7 km long. It enters the territory of Serbia at the 
village of Donji Krivodol. Up to Pakleštica (the beginning of Lake 
Zavoj), it has several right-bank tributaries – the Krivodolštica, the 
Vodenička, the Rosomačka and the Dojkinačka. There are no left-bank 
tributaries.  

Water levels and discharges of the Visočica are currently 
monitored at only one official gauging station, at Braćevci. This station 
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has been in service since 1963 and is managed by the National 
Hydrometeorological Service of Serbia (RHMZ).  

In the Visočica catchment, a gauging station was established at 
Visočka Ržana in 1981 on the Dojkinačka, only 250 m upstream from its 
mouth. Water levels are monitored on a daily basis and occasional 
hydrometric measurements are made to establish rating curves (stage vs 
discharge).  

In addition to the above two stations, RHMZ had set up three 
gauging stations on the Visočica: at Pakleštica (which was in service 
from 1959 to 1990), at Visočka Ržana (from 1958 to 2005), and at 
Izatovac (from 1963 to 1992). There was another gauging station on the 
Vodenička, at Kamenica, which was used to monitor water levels and 
discharges, but it was unfortunately decommissioned back in 1978.   

Lake Zavoj (a reservoir) was charged in 1990 for the purposes of 
the Pirot hydroelectric power plant. Pirot HPP reactivated the gauging 
station at Pakleštica, for their own needs, as soon as it was 
decommissioned by RHMZ. They also reinstated the gauging station at 
Visočka Ržana on the Visočica, but much later – in 2011.  

 
Table 1  Summary of past and present gauging stations 

(http://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske/sliv.php?hm_sliv_id=6) 
Табела 1  Подаци о хидролошким станицама које су тренутно и које су 

биле у функцији 
 

 Station River Year of 
commis-
sioning 

Year of 
decommis
-sioning 

“0” 
elevation 
(m.a.s.l.)  

Distance 
from river 
mouth 
(km) 

Catch-ment 
area 
(km2) 

1 Braćevci Visočica 1963 In service 747.07 43.4 227 
2 Visočka 

Ržana 
Dojkinačka 1981 In service 690.65 0.25 139 

3 Pakleštica Visočica 1959 1990 610.46 21 458 
4 Visočka 

Ržana 
Visočica 1958 2005 684.9 33.8 403 

5 Izatovac* Visočica 1963 1992 753.11 38.6 156 
6 Kamenica Kamenička 

/Vodenička 
1963 1978 800 1.9 68 

 
Legend: 

 - Stations at which RHMZ monitors water levels and discharges 
 - Stations at which Pirot HPP monitors water levels and discharges 
 - Decommissioned stations 

*        - The village have name Izatovci but the station have name Izatovac 
 
The locations of the above stations are shown in Fig. 5. 
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Figure 5  Locations of past and present gauging stations in the  
Visočica catchment 

Слика 5  Просторни положај хидролошких станица у сливу Височице које 
су биле у функцији или су још увек у функцији 

 
 
 
Hydrologic characteristics of the studied rivers 

 
A comparative analysis of discharges at five gauging stations was 

conducted to assess the hydrologic characteristics of the studied 
catchments. Among the five gauging stations, four were on the Visočica: 
at Izatovci, Braćevci, Visočka Ržana and Pakleštica. The fifth was on the 
Dojkinačka, at Visočka Ržana. The studied period was 40 years long, 
from 1961 to 2000. Table 2 shows mean monthly discharges, averaged 
over the studied period.  
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For insight into the monthly discharge distributions, Fig. 6 shows 
mean monthly discharges at all of the above-mentioned stations. It is 
apparent that the highest monthly discharges occur in spring (April in all 
cases). The lowest average monthly discharges are associated with the 
end of summer (August and September), when monthly precipitation 
totals are also the lowest. The ratio of mean monthly minimum to 
maximum discharges is from 1:9 (the Dojkinačka at Visočka Ržana) to 
1:18 (the Visočica at Braćevci), as shown in Table 2.  

 
 
Table 2  Mean monthly discharges at the studied gauging stations  

(1961-2000) (Ristić, 2007) 
Табела 2  Средње месечни протицаји разматраних профила  

(1961-2000) (Ristić, 2007) 
 

 
The Visočica  
at Izatovac 

The Visočica  
at V. Ržana 

The Visočica  
at Braćevci 

The Visočica  
at Pakleštica 

The Dojkinačka  
at V. Ržana 

1 0.86 4.18 1.18 4.88 2.43 

2 1.35 6.02 1.9 6.89 3.46 

3 1.91 9.19 2.69 10.47 5.12 

4 2.55 14.73 4.47 16.79 8.44 

5 2.04 11.44 3.46 13.24 6.65 

6 1.13 6.29 1.72 7.18 3.77 

7 0.53 3.07 0.73 3.42 1.81 

8 0.18 1.37 0.25 1.55 0.93 

9 0.21 1.45 0.32 1.8 0.95 

10 0.34 2.07 0.55 2.47 1.25 

11 0.6 3.02 0.8 3.54 1.86 

12 0.91 4.26 1.23 5.1 2.49 

Qav 1.05 5.59 1.61 6.45 3.26 

Qmin 0.18 1.37 0.25 1.55 0.93 

Qmax 2.55 14.73 4.47 16.79 8.44 
Qmax
/Qmin 14.17 10.75 17.88 10.83 9.08 
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Figure 6  Monthly discharge distributions at the studied gauging stations 
Слика 6  Унутаргодишње расподеле протицаја разматраних профила 

 
 
The most upstream gauging station on the Visočica is at Izatovac, 

which covers a catchment area of 156 km
2
. The average discharge of the 

Visočica at this station is 1.05 m
3
/s. The most downstream station is at 

Pakleštica and it covers a catchment area about three times larger than 
that at Izatovac (458 km

2
). The average discharge of the Visočica at 

Pakleštica is more than six time greater than at Izatovac – 6.45 m
3
/s.  

As previously mentioned, on its way through Serbia, from Izatovac 
to Visočka Ržana, the Visočica receives its three main right-bank 
tributaries: the Vodenička, the Rosomačka and the Dojkinačka. There are 
no left-bank tributaries along this reach. The Vodenička was gauged from 
1963 to 1978, but the authors could not gain access to the data. The water 
levels and discharges of the Dojkinačka have been monitored since 1981; 
the average discharge at Visočka Ržana is 3.26 m

3
/s.  

Between Izatovac and Visočka Ržana, the Visočica receives 4.54 
m

3
/s of water on average. Given that the average discharge of the 

Dojkinačka is 3.23 m
3
/s, about 1.3 m

3
/s comes from the Vodenička, the 

Rosomačka and the immediate catchment of the Visočica.  
In view of the fact that the Vodenička joins the Visočica between 

the gauging stations of Izatovac and Braćevci, the assumption is that the 
difference in mean annual discharge of the Visočica between these two 
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gauging stations is in essence the discharge of the Vodenička, which 
amounts to  0.56 m

3
/s. Expressed in terms of catchment size:  

- the gauging station at Izatovac covers a catchment area of 156 
km

2
, 

- the gauging station at Braćevci covers a catchment area of 227 
km

2
, and 

- the immediate catchment area between these two stations and the 
catchment area of the Vodenička amount to 71 km

2
. 

Since the catchment area of the Vodenička is 66.4 km
2
, it follows 

that only 4.6 km
2
 constitutes the immediate catchment between the two 

above-mentioned gauging stations, which represents 6.5% of the total of 
71 km

2
, such that it is safe to say that the perennial average discharge of 

the Vodenička is slightly less than 0.56 m
3
/s. 

Further downstream from Braćevci, before the next gauging station 
at Visočka Ržana, there are two tributaries of the Visočica: the 
Rosomačka (catchment area 22.9 km

2
) and the Dojkinačka (139 km

2
). 

The mean annual discharge of the Dojkinačka is 3.26 m
3
/s. The 

difference between the catchment areas covered by these two stations 
(Braćevci and Visočka Ržana on the Visočica) is 403 km

2
 - 227 km

2
 = 

176 km
2
. This area includes the catchments of the Dojkinačka and the 

Rosomačka, such that the immediate catchment of the Visočica itself is 
176 - 139 - 22.9 = 14.1 km

2
. Along the subject reach the Visočica 

receives the discharges of the said tributaries and from the immediate 
catchment in the amount of 3.98 m

3
/s, of which 3.26 m

3
/s comes from the 

Dojkinačka. Therefore, the Rosomačka and the immediate catchment of 
the Visočica deliver the remaining 0.72 m

3
/s. Given that the catchment 

area of the Rosomačka is 22.9 km
2
 and the immediate catchment area of 

the Visočica 14.1 km
2
, the 1.625:1 ratio needs to be applied to 

redistribute the total inflow (0.72 m
3
/s) along this reach. It follows that 

the Rosomačka delivers 0.435 m
3
/s and that 0.275 m

3
/s comes from the 

immediate catchment of the Visočica. 
 
 

CONCLUSION 
 
The main objective of the research was to identify the basic 

hydrographic characteristics of the Rosomačka and the Vodenička rivers, 
and to assess their discharges. The Rosomačka has not been gauged so 
far, whereas the Vodenička was, but only from 1963 to 1978. However, 
the data were not available to the authors so there was no indication of 
the regimes of these two rivers. The data that was available concerned 
mean monthly discharges of the Visočica recorded at the gauging stations 
of Izatovac, Braćevac, Visočka Ržana and Pakleštica, as well as the 
gauging station at Visočka Ržana on the Dojkinačka River. According to 
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the results of the analysis, the perennial average discharge of the 
Kamenička is 0.56 m

3
/s and of the Rosomačka 0.435 m

3
/s. The same 

principle could be applied to arrive at the mean annual discharges of the 
two rivers. In fact, the following equation was used to calculate the mean 
annual discharges of the Rosomačka: 

IzatovacBracevciRosomacka QQQ     (m
3
/s) 

where: 

RosomackaQ  - mean annual discharge of the Rosomačka; 

BracevciQ  - mean annual discharge of the Visočica at Braćevci; and 

IzatovacQ  - mean annual discharge of the Visočica at Izatovac; 

 
and of the Vodenička: 

  619.0.,,.  RzanaVDojkinackaBracevciVisocicaRzanaVVodenicka QQQQ  

VodenickaQ  - mean annual discharge of the Vodenička; 

VisocicaRzanaVQ ,.  - mean annual discharge of the Visočica at Visočka Ržana; 

BracevciQ  - mean annual discharge of the Visočica at Braćevci;  

RzanaVDojkinaclaQ .,  - mean annual discharge of the Dojkinačka at Visočka 

Ržana; 

619.0   - correction factor from the ratio 
625.2

625.1
. 

 
Figure 7 is a graphical representation of the calculated mean annual 

discharges of the Rosomačka and the Vodenička, while Fig. 8 shows 
their monthly distributions. 
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Figure 7  Calculated mean annual discharges of the Vodenička and  

Rosomačka rivers 
Слика 7  Срачунате средње годишње вредности протицаја Воденичке и 

Росомачке реке 
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Figure 8  Monthly distributions of calculated discharges of the Rosomačka and 
Vodenička rivers 

Слика 8  Унутаргодишња расподела срачунатих протицаја Росомачке и 
Воденичке реке 

 



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Воденичке...                Пиротски зборник 42 (2017) 1-24 

 15 

The paper contains only a preliminary assessment of the discharges 
of the studied rivers. A more precise definition of the regimes of the 
Vodenička and the Rosomačka requires: (i) setting up of gauging stations 
on both rivers, and (ii) detailed hydrogeological investigations to define 
the hydrogeological divide and thus arrive at real catchment sizes. 
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ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДЕНИЧКЕ И  

РОСОМАЧКЕ РЕКЕ
1
 

 

 
 

Сажетак: Река Височица настаје на територији Републике 
Бугарске у области Беровских планина, где формира ток дужине 
око 16.7 км. На територију Републике Србије улази код села Доњи 
Криводол и до Паклештице, односно до почетка формирања 

                                                             
1
 У тексту рада на српском језику нису поново приказиване табеле и слике. 

Читалац их може видети у предњем делу рада. Називи табела и слика се увек дају 
двојезично. 
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Завојског језера, са десне стране прихвата воде Криводолштице, 
затим Воденичке, Росомачке и Дојкиначке реке, док са леве стране 
нема притока. Од поменутих притока, осматрања водостаја и 
мерења протицаја тренутно се врше само на Дојкиначкој реци, а 
вршила су се и на Воденичкој реци, али су још 1978. прекинута. На 
реци Височици постојала су укупно 4 водомерна профила од којих су 
три угашена: в.с. Паклештица, в.с. Височка Ржана и в.с. Изатовац, 
док вод. ст. Браћевци још увек је у функцији. Од стране ХЕ Пирота, 
за сопствене потребе су вод. профил Паклештица активирали 1990. 
а 2011. године и профил Височка Ржана. На основу свих постојећих 
и доступних података, у раду је дата прелиминарна оцена средње 
годишњих и месечних протицаја Росомачке и Воденичке реке. За све 
прорачуне у раду коришћене су топографске вододелнице. 
 
Кључне речи: хидрографске карактеристике, протицај, Воденичка 
река, Каменичка река 

 
 
 

УВОД   
 
Сливна подручја Росомачке и Воденичке реке налазе се у 

југоисточном делу Србије у оквиру подручја јужног дела Старе 
планине између 43

о
 07' 16'' и 43

о
 13' 41'' северне географске ширине 

и између 22
о
 51' 0'' и 23

о
 0' 43'' географске дужине. У оквиру оба 

сливна подручја постоје по два насељена места и то у оквиру 
сливног подручја Росомачке реке су Росомач и Славиња, а у оквиру 
слива Воденичке реке су Сенокос и Каменица. И у овој области је 
након Другог светског рата приметан пад броја становника у 
поменутим насељима. По подацима преузетим са сајта википедије, 
по попису из 1948. године у Славињи је живело 403, а у Росомачу 
606, у Сенокосу 568 и у Каменици 365 становника, док по попису из 
2002. године овај број је више пута умањен, односно само у 
Росомачу је по попису из ове године живело 60, а у осталим 
насељима чак испод 50 становника (слика 1). Просек година 
становника у свим местима је преко 60 година, а креће се од 61.4 за 
Славињу, па до 67.7 година за становнике Сенокоса 
(https://sr.wikipedia.org/sr/). Како се ови подаци односе на 2002. 
годину, може се рећи да највероватније по последњем попису из 
2011. године просечна старост становника у појединим насељима 
прелази и 70 година, а број становника је знатно мањи од броја 
становника из 2002. године. Истражна подручја су повезана 
асфалтним путем 221 који спаја Димитровград са Пиротом преко 
Радејне, Смиловаца, Изатоваца, Браћеваца, Славиње, Височке Ржане 
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и Рсоваца. До Каменице и Сенокоса као и до Росомача се долази 
локалним путевима. 

 
 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗМАТРАНИХ РЕКА 
 
Росомачка река настаје на коти 1068 м спајањем, односно 

уливањем Царичиног потока у Заношку реку, а улива се код села 
Славиња у реку Височицу на коти 724 м. Генерални правац течења 
јој је од севера ка југу, а њено сливно подручје налази се између 
сливова реке Јеловице, која је главна лева притока Дојкиначке реке 
(запад), и Воденичке реке (исток). Од Дојкиначке реке и 
непосредног слива реке Височице одваја их вододелница која идући 
од југа ка северу иде преко следећих врхова: Радуловог гувна (955 м 
н. в.), Росомачког врха (1236 м н. в.), Игиног вртопа (1276 м н. в.), 
Чуке (1310 м н. в.), Тупанца (1602 м н. в.), а затим преко Штављака 
излази на државну границу између Србије и Бугарске код врха 
Добро јутро. Вододелница даље прати државну границу до Бегове 
куле (1658 м н. в.). Код врха Бегова кула напушта државну границу 
идући генералним правцем на југ одвајајући слив Росомачке реке од 
Воденичке и то преко врха Црнак (1592 м н. в.), затим Мешковог 
рида (1351 м н. в.), Сенокошке чуке (1328 м н. в.), Љиљка (1326 м н. 
в.), Градишта (1191 м н. в.) па све до Славиње, где је и ушће 
Росомачке реке у реку Височицу. 

 Облик слива је издуженог карактера с тим да је у доњем делу 
слива изузетно сужен и у овом делу нема ни једне притоке. Укупна 
површина слива Росомачке реке је 22.9 км

2
. 

На свом путу од ушћа ка извору све до села Росомач, односно 
на последња 2.4 км тока Росомачке реке, ова река не прима воде ни 
једне притоке. Тек у селу Росомач прихвата воде своје прве леве 
притоке – реке Шишарке, чија укупна дужина износи 3.039 км. 
Идући даље на север до коте 1068 м односно до спајања њених 
саставница, Росомачка река прима и са леве и са десне стране 
неколико мање значајних, углавном повремених, токова. Укупна 
дужина Росомачке реке од ушћа па до коте 1068 м, односно до споја 
њених саставница је 8.085 км.  

Лева саставница, Заношка река је укупне дужине 3.237 км, 
извире на коти 1560 м, а сам извор се налази одмах испод врха 
Бегова кула. На свом путу од извора ка споју са Царичиним потоком 
са леве стране прима 4 мање значајна повремена тока, док са десне 
стране на 500 м пре споја са Царичиним потоком прихвата воде 
своје најзначајније и једине десне притоке, воде Шурљине баре, чија 
дужина износи 2.794 м. Извор овог тока се такође налази испод 
Бегове куле.   



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Воденичке...                Пиротски зборник 42 (2017) 1-24  

 18 

Десна саставница, Царичин поток има укупну дужину тока 
2.057 м. Овај ток се формира спајањем вода групе извора који се 
налазе на котама 1440 м и 1430 м а смештени су југозападно од врха 
Тупанац. На свом путу до споја са Заношком реком овај поток има 
само једну мањег значаја притоку која је током године углавном 
сува. Хидрографска мрежа Росомачке реке дата је на слици 2. 

За потребе анализе средње уравнатих падова поменутих токова 
на слици 3 дати су подужни профили Росомачке реке и њених 
саставница. Срачунати средње уравнати падови износе: 

- Росомачке реке од њеног ушћа па до споја Заношке реке и 
Царичиног потока износи 37 ‰; 

- Заношке реке износи 138 ‰; 
- Царичиног потока 168  ‰; 
- Росомачке реке од извора Заношке реке па до њеног ушћа у 

Височицу износи 47 ‰. 
Воденичка река (након села Каменица овај ток се зове још и 

Каменичка река) настаје на коти 1384 м спајањем Јеловог дола и 
Студене баре и улива се у реку Височицу између села Изатовци и 
Браћевци на коти 755 м. Генерални правац течења јој је од севера ка 
југу, а њено сливно подручје налази се између сливова Росомачке 
реке (запад) и Криводолштице (исток). Од Росомачке реке и 
непосредног слива реке Височице одваја их вододелница која идући 
од југа ка северу иде ободом Обрежа, пролази источно од Понора 
преко Вучје главе (1282 м н. в. и 1326 м н. в.) и у овом делу одваја 
Воденичку реку од непосредног слива реке Височице. Даље иде 
преко Сенокошке чуке (1328 м н. в.), Мешковог рида (1351 м н. в.), 
Црнака (1592 м н. в.), а затим преко Ровнице излази на државну 
границу са Републиком Бугарском код Бегове куле. У овом делу 
одваја Воденичку реку од Росомачке реке. Идући даље државном 
границом и то од Бегове куле (1668 м н. в.) на исток и југоисток 
преко Мучибабе (1719 м н. в.), Големог гувна (1580 м н. в.), Аџијине 
корије (1716 м н. в.), затим преко врхова са котама 1622 м н. в., 1613 
м н. в., 1609 м н. в., 1423 м н. в., до врха са котом 1368 м н. в. код 
Равништа, где напушта државну границу. Након напуштања 
државне границе иде врхом Момцелија (1352 м н. в.), Раскршћа 
(1278 м н. в.), Бољевских врхова (1236, 1223 и 1234 м н. в.), па преко 
Била (1002 м н. в.) и Пљоске (826 м н. в.) све до ушћа Воденичке 
реке у Височицу. У овом делу вододелница одваја слив Воденичке 
реке од Криводолштице и непосредног слива реке Височице.  

Слив Воденичке реке је лепезастог облика, с тим да је у доњем 
делу, као и код Росомачке реке, изузетно сужен и такође у овом 
делу не прима воде ни једног тока, односно нема притока. Укупна 
површина слива Воденичке реке је 66.4 км

2
. 



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Воденичке...                Пиротски зборник 42 (2017) 1-24 

 19 

Лева саставница Воденичке реке, Јелов до извире испод Црног 
врха на коти 1780 м н. в. и формира свој ток јужно од Аџијине 
корије и укупне дужине је 3.809 км. На свом путу до споја са 
Студеном баром прима четири тока, два са леве стране, од којих је 
један стални ток а један повремени, и два повремена са десне 
стране.  

Студена бара, која је десна саставница Воденичке реке, 
формира свој ток на рачун више извора који се јављају на котама од 
1590 до 1600 м а који дренирају област Прелесје (испод Големог 
гувна). До спајања са Јеловим долом формира свој ток укупне 
дужине 2.436 км. На свом путу прихвата воде своје две леве и три 
десне притоке. Свих пет водотока је безимено и мањег су значаја.  

Дакле, спајањем Јеловог дола и Студене баре на коти 1384 м 
настаје Воденичка река која до свог ушћа формира ток укупне 
дужине 11.971 км. На свом путу од настанка па до ушћа, након само 
једног километра, код Ивковог вира, прима воде своје десне 
притоке, повременог Безименог потока. Низводно, након још једног 
километра прихвата воде са леве стране такође Безименог потока 
мањег значаја. Прва значајнија притока је лева притока Сићелћа 
бара, а чије воде се уливају на 2.5 км од настанка Воденичке реке. 
Следећа притока је такође значајна за ток Воденичке реке, а то је 
десна притока Врла бара, која се улива на коти 956 м у ток 
Воденичке реке. Идући даље низводно, на уласку у село Сенокос, 
Воденичка река прихвата воде своје десне притоке, Безименог 
потока, а у центру овог села прима своју најзначајнију притоку 
Градешчицу са леве стране. Након Сенокоса, односно након 
уливања Градешчице, Воденичка река тече на југ формирајући ток 
дужине нешто мање од 6 км и у овом делу нема ни једне леве 
притоке, а са десне стране прихвата воде 5 мање значајних кратких 
повремених токова без имена.  

Река Врла бара извире испод Бегове куле формирајући свој ток 
укупне дужине 7.332 км. На свом путу прихвата воде своје две 
значајније притоке: десне притоке Гргурићеве баре, и леве притоке 
Свиновске реке, која има формиран ток укупне дужине 4.888 км, а 
извире испод Мучибабе. Трећа мање значајна притока је Јаворов 
поток и представља повремени ток. 

Најзначајнија притока је свакако река Градешчица. Овај ток 
настаје спајањем Црновршке баре и Сребрнске баре на коти 1293 м. 
Десна саставница, Црновршка бара извире западно од Црног врха и 
тече од извора до споја са Сребрнском баром током дужине 2.15 км. 
Лева саставница извире источно од Црног врха и формира свој ток 
укупне дужине нешто мање од 4 км.  

Ток Градешчице од њеног настанка па до ушћа има укупну 
дужину 5.65 км и на свом путу прихвата воде само једне своје 
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притоке, Карибањског потока, и то на 1.16 км од свог ушћа у 
Воденичку реку. Укупна дужина Карибањског потока је 5.3 км, а 
извире југоисточно од Карибањског брда на коти 1500 м н. в. 

На слици 4 дати су подужни профили Воденичке реке и њених 
саставница као и њене главне притоке, Градешчице. Срачунати 
средње уравнати падови износе: 

- Воденичке реке од ушћа до њеног настанка, односно до 
спајања Јеловог дола са Студеном баром износи 33 ‰, 

- Јеловог дола 83 ‰, 
- Студене баре 79 ‰, 
- Воденичке реке од извора Јеловог дола па до њеног ушћа у 

Височицу 42 ‰. 
 
 

ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОСОМАЧКЕ И 
ВОДЕНИЧКЕ РЕКЕ 

 
 

Историјат постојећих хидролошких осматрања у  
сливу реке Височице 

 
Река Височица настаје на територији Републике Бугарске у 

области Беровских планина, где формира ток дужине око 16.7 км. 
На територију Републике Србије улази код села Доњи Криводол и 
до Паклештице, односно до почетка формирања Завојског језера, са 
десне стране прихвата воде Криводолштице, затим Воденичке, 
Росомачке и Дојкиначке реке, док са леве стране нема притока.  

Тренутно се на реци Височици очитава водостај и мери 
протицај само у једном официјелном хидролошком профилу, вод. 
ст. Браћевци. Ова станица је отпочела са радом 1963. године, а од 
тада до данас осматрања и мерења вршила је и врши служба 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије.  

У сливу реке Височице, тачније на Дојкиначкој реци, на свега 
250 м пре њеног уливања у реку Височицу, 1981. године 
успостављен је водомерни профил Височка Ржана у оквиру кога се 
до данашњег дана врше свакодневна осматрања водостаја и 
повремена хидрометријска мерења у циљу успостављања криве 
протицаја, односно зависности протицаја у функцији водостаја.  

 
Поред поменуте две станице, на реци Височици РХМЗ је 

успоставио још три хидролошке станице: хид. станица Паклештица, 
која је отпочела са радом 1959. године, а са осматрањима у овом 
профилу се прекинуло 1990. године; хид. станица Височка Ржана, на 
којој су осматрања и мерења отпочела 1958. године, а до њеног 
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укидања је дошло 2005. године, и хид. станица Изатовац (село се 
зове Изатовци, али је хидролошка станица названа Изатовац), која је 
отпочела са радом 1963. године, а до прекида са осматрањима је 
дошло 1992. године. У сливу Воденичке реке је такође била 
успостављења хидролошка станица Каменица за потребе праћења 
режима водостаја и протицаја. Нажалост до њеног укидања је дошло 
још 1978. године.   

Током 1990. године долази до пуњења Завојског језера и 
пуштања у рад ХЕ Пирот. За сопствене потребе, ХЕ Пирот преузима 
вод. ст. Паклештицу и активира њен рад одмах након њеног 
укидања од стране РХМЗ-а. Такође активира и вод. ст. Височка 
Ржана на Височици, али знатно касније, тачније 2011. године. 

Просторни положај поменутих станица налази се на слици 5. 
 
 

Хидролошке карактеристике разматраних река 
 
За потребе анализе хидролошких карактеристика разматраних 

сливова извршена је упоредна анализа података о протицајима 
осмотреним на 5 хидролошких профила од којих су четири на реци 
Височици и то: 1 - в.с. Изатовац, 2 - в.с. Браћевци, 3 - в.с. Височка 
Ржана, 4 - в.с. Паклештица, а један је на Дојкиначкој реци, в.с. 
Височка Ржана. Анализа је извршена за четрдесетогодишњи период, 
односно за период од 1961. до 2000. године. У табели 2 дате су 
средње месечне вредности протицаја осредњене за разматрани 
период.  

Ради анализе унутаргодишње расподеле протицаја на слици 6 
дат је дијаграм средње месечних протицаја за све поменуте вод. 
станице. Са слике се може запазити да су максимални месечни 
протицаји везани за пролеће, односно код свих случајева за месец 
април. Минимални средње месечни протицаји су карактеристични 
за крај лета (август и септембар), односно за периоде када се јављају 
најмање месечне суме падавина. Однос средње месечних 
минималних према максималним протицајима креће се у дијапазону 
од 1: 9 (Дојкиначка река, вод. ст. Височка Ржана), па до 1 : 18 (река 
Височица вод. ст. Браћевци) - табела 2.  

Најузводнија хидролошка станица на реци Височици је 
Изатовац, која контролише сливну површину од 156 км

2
, а просечни 

протицај реке Височице у овом профилу износи 1.05 м
3
/с. 

Најнизводнији водомерни профил на реци Височици је Паклештица. 
Овај профил контролише сливну површину око 3 пута већу од 
површине коју контролише вод. ст. Изатовац, односно контролише 
458 км

2
, а средње годишњи протицај у овом профилу је више од 6 

пута већи него у Изатовцу, односно износи 6.45 м
3
/с.  
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На свом путу кроз Србију од Изатоваца па до Височке Ржане, 
као што је речено, Височица прихвата три главне своје десне 
притоке: Воденичку реку, Росомачку реку и Дојкиначку реку, левих 
притока на овом потезу нема. Осматрања су се вршила на 
Воденичкој реци у периоду од 1963. до 1978. године, међутим 
ауторима током израде овог рада ови подаци нису били доступни. 
На Дојкиначкој реци се врше осматрања и мерења водостаја и 
протицаја од 1981. године и трају до данас и просечни протицај ове 
реке у профилу Височка Ржана износи 3.26 м

3
/с.  

Дакле, од Изатоваца па до Височке Ржане река Височица 
добија у просеку 4.54 м

3
/с. Како просечни протицај Дојкиначке реке 

износи 3.23 м
3
/с, добија се да се путем Воденичке и Росомачке реке 

као и из непосредног слива реке Височице у овом делу улије у реку 
Височицу око 1.3 м

3
/с.  

Како се Воденичка река улива у Височицу између водомерног 
профила Изатовац и Браћевци, може се прихватити да је разлика у 
средње годишњим протицајима Височице измерена у ова два 
водомерна профила у суштини протицај Воденичке реке, односно да 
износи око 0.56 м

3
/с. Ако све ово изразимо кроз површине сливова 

добијамо следеће:  
- вод. профил Изатовац контролише сливну површину у 

износу 156 км
2
 

- вод. профил Браћевци контролише сливну површину у 
износу 227 км

2
 

- непосредни слив између ова два профила заједно са сливом 
Воденичке реке је 71 км

2
 

Како је већ речено да површина слива Воденичке реке износи 
66.4 км

2
, добија се да је свега 4.6 км

2
 непосредног слива између ова 

два разматрана профила, што представља око 6.5 % у односу на 
укупних 71 км

2
, тако да можемо да кажемо да средње вишегодишњи 

протицај Воденичке реке износи нешто мало мање од 0.56 м
3
/с. 

Идући даље низводно од Браћеваца, пре следећег водомерног 
профила, односно до Височке Ржане, имамо две притоке реке 
Височице: Росомачку реку (сливна површина 22.9 км

2
) и Дојкиначку 

реку (139 км
2
) с тим да је средње годишњи проток Дојкиначке реке 

3.26 м
3
/с. Разлика у површинама слива коју контролишу ова два 

водомерна профила (Браћевци и Височка Ржана на Височици) су: 
403 км

2
 - 227 км

2
 = 176 км

2
. Ова површина обухвата слив 

Дојкиначке и Росомачке реке, и непосредни слив саме Височице 
који у конкретном случају износи: 176 - 139 - 22.9 = 14.1 км

2
. Што се 

тиче протицаја, у овом делу река Височица прихвата воде 
поменутих притока и непосредног слива у износу од 3.98 м

3
/с. Од 

тога 3.26 м
3
/с Височица добија на рачун вода Дојкиначке реке, тако 

да Росомачка река заједно са непосредним сливом реке Височице 



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Воденичке...                Пиротски зборник 42 (2017) 1-24 

 23 

даје остатак што износи 0.72 м
3
/с. Како је површина слива 

Росомачке реке 22.9 км
2
, а површина непосредног дела слива реке 

Височице 14.1 км
2
, потребно је искористити њихов однос у износу 

од 1.625:1 за прерасподелу укупног прилива вода на овом потезу 
(0.72 м

3
/с). На овај начин добија се да Росомачком реком дотиче 

0.435 м
3
/с, а да на рачун непосредног дела слива реке Височице ова 

река добија 0.275 м
3
/с. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Главни циљ рада био је да се дају основне хидрографске 

карактеристике слива Росомачке и Воденичке реке као и да се да 
оцена протицаја. На Росомачкој реци до сада се нису вршила 
осматрања и мерења водостаја и протицаја, док су на Воденичкој 
реци вршена у периоду од 1963. до 1978. године. Ови подаци 
ауторима нису били доступни, тако да се током израде овог рада 
није располагало било којим податком који указује на сам режим 
разматраних токова. За потребе израде располагало се са подацима о 
средње месечним протицајима реке Височице осмотреним у 
профилима в.с. Изатовац, в.с. Браћевци, в.с. Височка Ржана и в.с. 
Паклештица, као и Дојкиначке реке - в.с. Височка Ржана. На основу 
спроведених прорачуна добијено је да средње вишегодишњи 
протицај Каменичке реке износи око 0.56 м

3
/с а Росомачке реке 

0.435 м
3
/с. По истом принципу могу се срачунати и средње годишњи 

протицаји за оба водотока, односно за потребе срачунавања средње 
годишњих протицаја Росомачке реке коришћена је једначина: 

 
IzatovacBracevciRosomacka QQQ     (м

3
/с) 

где су: 

RosomackaQ  - средње годишњи протицај Росомачке реке, 

BracevciQ  - средње годишњи протицај Височице, в.с. Браћевци, 

IzatovacQ  - средње годишњи протицај Височице, в.с. Изатовац, 

 
а средње годишњих протицаја Воденичке реке 

  619.0.,,.  RzanaVDojkinackaBracevciVisocicaRzanaVVodenicka QQQQ  

VodenickaQ  - средње годишњи протицај Воденичке реке 

VisocicaRzanaVQ ,.  - средње годишњи протицај Височице, в.с. Височка 

Ржана 

BracevciQ  - средње годишњи протицај Височице, в.с. Браћевци 
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RzanaVDojkinaclaQ .,  - средње годишњи протицај Дојкиначке реке, в.с. 

Висoчка Ржана, 

619.0   - корекциони фактор који се добија као однос 
625.2

625.1
. 

 
На слици 7 дат је графички приказ срачунатих средње 

годишњих протицаја Росомачке и Воденичке реке, а на слици 8 дат 
је приказ њихове унутаргодишње расподеле. 

У овом раду је дата само прелиминарна оцена протицаја 
разматраних река. За прецизније дефинисање режима Воденичке и 
Росомачке реке неопходно је на првом месту успоставити 
водомерне профиле на оба водотока, а такође извршити детаљна 
хидрогеолошка истраживања којим би се дефинисала 
хидрогеолошка вододелница и тиме добила реална површина слива. 
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СУВИ ПАШЊАЦИ И КАМЕЊАРИ ПРВЕ ГОДИНЕ 

ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ 

 

DRY PASTURES AND KARST THE FIRST YEAR 

AFTER WILDFIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN 

 
 
 

Сажетак: Планина Видлич је део велике кречњачке висоравни, која 
се налази у северном делу Балканског полуострва. Планина је 
карактеристична по динамичном рељефу, нагнутим падинама и 
огромном обешумљеном подручју, које је изложено великој ерозији. 
Свеобухватно истраживање утицаја неконтролисаног пожара на 
термофилну вегетацију кречњачког терена може да има општи 
утицај на праћење пожара у природи као и у заштити природе. 
Фитоценолошка истраживања вегетације сувих пашњака и 
камењара прве године после пожара су спроведена у складу са 
методом Браун Бланкеа. Запажено је да доминирају врсте: Sideritis 
montana, Centaurea calcitrapa, Calamintha nepeta, Festuca valesiaca и 
Hieracium pilosella. Биодиверзитет опожарених површина је 
највећи у састојинама које са налазе у зони термофилних храстових 
шума са деградационим стадијумом грабића са најмањих 
надморских висина; нешто мањи у састојинама у зони храстових 
шума са већих надморских висина, а најмањи у састојинама из 
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појаса букових шума. Прву годину после пожара карактерише 
умерена промена диверзитета и доминација једногодишњих биљних 
врста. 
 
Abstract: Vidlič Mountain is a part of a large calcareous plateau located 
in the northern part of Balkan Peninsula. In geological terms the 
mountain is almost completely built of limestone formations. The 
mountain is characterized by dinamyc relief, inclinated slopes, and vast 
deforistated area exposed to extensive erosion. А comprehensive study of 
uncontrolled wildfire impacts on xeric vegetation on limestone terrains, 
would have general implication in wildfire management, as well as in 
nature conservation. Phytocenological studies of vegetation of dry 
pastures and karst the first year after fire were carried out in accordance 
with the method of Braun-Blanquet. It was noticed that dominate species: 
Sideritis montana, Centaurea calcitrapa, Calamintha nepeta, Festuca 
valesiaca and Hieracium pilosella. The diversity of the fire affected sites 
was highest in plots located in the zone of degradated thermophilious 
forest formed at the lower altitudes; slightly lower in localities from the 
oak forest zone in upper altitudes and the poorest in the plots, located in 
the belt of beech forests. The first post-fire year was characterized by 
moderately low diversity and annual species domination. 
 
 
Кључне речи: Видлич, пожар, суви пашњаци, камењари, 
диверзитет  
Кey words: Vidlič, fire, dry pastures, karst, diversity 
 
Захвалност: Овај рад је урађен у оквиру пројекта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 31070.  
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УВОД 

 
Пожар се од давнина намерно користиo од стране човека за 

повећaње површина за испашу. Од општег значаја у процесу 
заштите и унапређења животне средине и очувања природе је 
разматрање утицаја контролисаног и неконтролисаног пожара на 
термофилну вегетацију.  

У јужноафричким травњацима је проучаван утицај пожара на 
отворена станишта и опоравак вегетације после пожара праћењем 
утицаја пожара на семена биљака (Gonzalez & Ghermandi, 2008; 
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Sniman, 2005), али и у Медитеранским екосистемима (Alzugurai, 
Feldman, Lewis, 2003; Andrade, Neto, Miranda, 2002; Esposito, 
Strumia, Caporaso, Mazzoleni, 2006; Fernandis, Herrans, Marti’nez-
Sa’nchez, 2001). Биљке које у виду семена преживљавају пожар на 
отвореним травним површинама углавном су једногодишње, а неке 
су и вишегодишње. Оне производе велики број ситних семена 
(Ghermandi, 1997; Gonzalez, 2002; Thompson & Grime, 1979). 

Секундарна сукцесија зељастих заједница је била предмет 
проучавања већег броја истраживања (Alard, Chabrerie, Dutoit, Roche 
and Langlois, 2005; Schrautzer, Jansen, Breuer and Nelle, 2009). 
Диверзитет врста и екологију биљних заједница на пожаришту у 
поређењу са неопожареном површином на серпентиниту и пешчару 
урадили су Сафорд и Харисон (Safford & Harrison, 2004). 
Ограничавајући фактори сукцесије на ултрамафитним 
серпентинским стенама су: стрес изазван дефицитом у води и у њој 
растворених минералних материја, специфична комбинација 
орографских фактора, а донекле и токсичност тешких метала, 
нарочито никла (Pustahija, 2011).  

Рецентну сукцесију вегетације у Србији у функцији активне 
заштите и унапређења шумских екосистема су описали Томић и 
Ракоњац (2004). Сукцесију вегетације на серпентинским 
камењарима источних огранака Копаоника су пратили Јовановић-
Дуњић и Јовановић (1987). Као крајњи стадијум регресивне 
сукцесије црноборових шума формирају се заједнице 
полуотворених камењара и пашњака. Проучавани су и природни 
сукцесивни процеси који доводе до обнављања шума после пожара 
(Вукићевић, 1965). Marković et al. (2015a) су сагледали храстове 
шуме и шибљак грабића прве године после пожара, а друге године 
после пожара Марковић, Ракоњац и Лучић (2016).  Литературни 
подаци о послепожарној динамици вегетације на отвореним 
стаништима у Србији до сада нису били доступни. 

Планина Видлич се налази у југоисточном делу Србије, 
северно од тока реке Нишаве. Заузима територију општина Пирот и 
Димитровград. Граничи се са јужним ободом планине Балкан, у 
Србији познатој као Стара планина. Пружа се у правцу северозапад-
југоисток од Пиротске па све до Софијске котлине. 
Карактеристична је по нагнутим падинама и огромном 
обешумљеном подручју, које је изложено великој ерозији. Преко 
моћне стеновите подлоге се налази суво и скелетно земљиште, које 
је сиромашно хранљивим материјама и назива се кречњачка 
рендзина. 

Пожар који се догодио на Видличу у лето 2007. године је 
између осталог захватио отворена станишта, односно суве пашњаке 
и камењаре на површини од око 1000-1500 ha. Пожар је брзо прешао 
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преко скелетног земљишта изазивајући велику штету на 
ксерофилној вегетацији. 

 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
 

Теренска истраживања пожаришта сувих пашњака и камењарa 
на планини Видлич су обављена 2008. године. Биљни материјал је 
након теренских истраживања хербаризован, етикетиран и 
депонован у Хербаријуму Департмана за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу: 
Herbarium Moesiacum (HMN). 

Идентификација сакупљеног биљног материјала извршена је 
према Јосифовић (1970-1986) и Велчев (1982-1989), а номенклатура 
усклађена према Флори Европе (Tutin, 1964-1980, 1993). 

Фитоценолошка истраживања вегетације сувих пашњака и 
камењара планине Видлич обављена су на терену методом Браун 
Бланкеа (Braun-Blanquet, 1964). Резултати истраживања 
представљени су у виду фитоценолошке табеле. 

Анализа фитоценолошких података урађена је употребом 
класификационе методе из софтверског пакета Статистика 8.0 
применом кластер анализе (WPGMA) (StatSoft, 2007). Ова анализа 
користи комбиновање бројности и заступљености сваке врсте по 
фитоценолошким снимцима. Најпре су трансформисане 
комбиноване вредности по нумеричкој скали коју су предложили 
Вестхоф и Вандермарел (Westhoff & van der Maarel, 1973). Алфа 
диверзитет врста у заједници унутар минимума ареала одређен је уз 
помоћ софтверског пакета програма „Флора” (Karadžić i Marinković, 
2009). Одређени су индекси биодиверзитета по Витакеру: укупан 
број врста и Симпсонов индекс биодиверзитета (Whitaker, 1972). 

 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

На пожаришту сувих пашњака и камењара прве године после 
пожара у 6 фитоценолошких снимака (а-f) на надморским висинама 
524-1150 m, експозицијама: S, E и SW, нагибима 10-35°, бројем 
врста 29-55 по снимцима и вредношћу Симпсоновог индекса 
диверзитета у дијапазону 0,96-0,981, забележено је укупно 146 врста 
и подврста (табела 1). 
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Табела 1  Вегетација опожарених површина сувих пашњака и камењара 
прве године након пожара 

Table 1  Vegetation of areas of dry pastures and karst in the  
first year after the fire 

 
Легенда: Знак + и арапски бројеви (1-5) означавају 

социјалност/бројност и покровност у фитоценолошким снимцима (+: 1-
5%, 1: 6-20%, 2: 21-40%, 3: 41-60%, 4: 61-80%, 5: 81-100%. Тачка означава 
да врста није заступљена у фитоценолошком снимку. Римски бројеви 
означавају  степен присутности - ст. присутности (I: 5-20%, II: 21-40%, III: 
41-60%, IV: 61-80%, V: 81-100%) 

 

Локалитет 
Bисочки 

Oдоровци 
Басарски 

камик Вучје 
с 
т. 

Надморска висина (m) 900 1100 1150 710 558 524 п 

Експозиција S E E S S SW р 

Нагиб ° 35 35 10 10 30 25 и 

Површина снимка (m
2
) 100 с 

Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к у 

Тип земљишта плитка скелетна рендзина т 
Општа покровност 
вегетације (%) 60 60 85 50 60 60 н 

Висина вегетације (cm) 25 30 80 70 о 

Датум 6.7.08. 12.7.08. 13.7.08. 20.7.08. 5.8.08. с 

Ознака снимка а b c d e f т 

Флористички састав:             и 

Спрат жбунова:              
Crataegus monogyna 
Jacq. +.1 . +.1 . +.1 +.1 IV 

Ononis pusilla L. . . . +.1 . +.1 II 

Rosa canina L. . . . . 1.1 1.1 II 

Pyrus pyraster Burgsd. +.1 . . . . . I 

Malus sylvestris Miller . +.1 . . . . I 

Pinus sylvestris L. . +.1 . . . . I 

Rosa arvensis Hudson . +.1 . . . . I 

Prunus spinosa L. . +.1 . . . . I 

Morus nigra L. . . . . +.1 . I 

Ulmus glabra Hudson . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих 
биљака:              

Asperula cynanchica L. +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 V 
Petrorhagia saxifraga 
(L.) Link +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 V 
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Asperula purpurea (L.) 
Ehrend. R 1.1 1.1 . +.1 +.1 V 
Festuca valesiaca 
Schleicher ex Gaudin 2.3 . 2.2 +.2 1.2 2.3 V 
Euphorbia cyparissias 
L. +.1 +.1 +.1 1.1 . . IV 

Teucrium chamaedrys L. 1.1 . +.2 . 1.1 +.2 IV 
Logfia minima (Sm.) 
Dumort. +.1 . +.1 . +.1 +.1 IV 

Sideritis montana L. 3.3 . . 3.3 1.1 +.1 IV 
Satureja kitaibelii 
Wierzb. 2.2 . . 1.2 1.3 +.3 IV 

Melica ciliata L. +.1 . . 1.2 1.1 +.1 IV 

Bromus squarrosus L. +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV 
Medicago sativa L. 
subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 1.2 . 1.2 . +.1 . III 
Centaurea biebersteinii 
DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál +.1 . +.1 . . +.1 III 

Cuscuta europaea L. +.1 . . +.2 +.1 . III 

Teucrium montanum L. 1.1 . . +.2 . +.2 III 
Arenaria serpyllifolia L. 
subsp. serpyllifolia +.1 . . +.1 . +.1 III 

Festuca ovina L. +.1 . . 1.2 +.1 . III 

Eryngium campestre L. +.1 . . . +.1 +.1 III 
Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv. . +.2 . . +.1 +.1 III 
Anthoxanthum odoratum 
L. . +.1 1.1 . +.1 . III 

Leontodon crispus Vill. . . 1.1 +.1 +.1 . III 

Stipa capillata L. . . . +.1 1.2 3.3 III 

Fragaria vesca L. +.1 . +.1 . . . II 
Petrorhagia illyrica 
(Ard.) P. W. Ball & 
Heywood +.1 . . +.1 . . II 
Carduus candicans 
Waldst. & Kit. +.1 . . +.1 . . II 

Althaea hirsuta L. +.1 . . +.1 . . II 
Orlaya grandiflora (L.) 
Hoffm. +.1 . . +.1 . . II 
Convolvulus cantabrica 
L. +.1 . . +.1 . . II 

Thymus pannonicus All. 1.1 . . . +.2 . II 

Poa pratensis L. +.1 . . . 1.1 . II 

Galium mollugo L. +.1 . . . . +.1 II 
Aira elegantissima 
Schur . +.1 +.1 . . . II 
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Euphrasia pectinata 
Ten. . +.1 +.1 . . . II 

Hieracium pilosella L. . 3.3 1.2 . . . II 

Carlina acaulis L. . +.1 +.1 . . . II 
Hypericum perforatum 
L. . 1.1 +.1 . . . II 

Agrostis capillaris L. . +.2 +.2 . . . II 

Potentilla argentea L. . +.1 1.1 . . . II 
Vulpia myuros (L.) C. C. 
Gmelin . +.1 +.1 . . . II 

Festuca stricta Host . 1.2 . . . +.1 II 

Poa compressa L. . . +.2 . . +.1 II 
Sanguisorba minor 
Scop. . . +.1 . . +.1 II 

Bupleurum praealtum L. . . . +.1 +.1 . II 
Acinos arvensis (Lam.) 
Dandy . . . +.1 +.1 . II 
Chrysopogon gryllus 
(L.) Trin. . . . +.2 . +.1 II 

Centaurea calcitrapa L. . . . . 2.2 1.1 II 
Xeranthemum annuum 
L. . . . . 1.1 +.1 II 
Linaria rubioides Vis. & 
Pančić subsp. nissana 
Niketić & Tomović . . . . 1.1 +.1 II 
Dichanthium ischaemum 
(L.) Roberty . . . . +.2 1.1 II 

Chondrilla juncea L. . . . . +.1 1.1 II 
Verbascum phlomoides 
L. . . . . +.1 +.1 II 
Crepis foetida L. subsp. 
foetida . . . . +.1 1.1 II 

Cichorium intybus L. . . . . +.1 +.1 
I

I 
Trifolium campestre 
Schreber . . . . +.1 1.1 II 
Medicago minima (L.) 
Bartal. . . . . +.1 1.1 II 
Euphorbia seguierana 
Necker subsp. niciciana 
(Borbás ex Novák) 
Rech. . . . . +.1 +.1 II 

Artemisia alba Turra 1.2 . . . . . I 

Bromus erectus Hudson 1.1 . . . . . I 
Allium scorodoprasum 
L. subsp. rotundum (L.) 
Stearn 1.1 . . . . . I 
Danthonia decumbens 
(L.) DC. . 1.2 . . . . I 
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Scabiosa ochroleuca L. . 1.1 . . . . I 
Thymus alpestris Tausch 
ex A. Kerner  . +.2 . . . . I 

Thymus striatus Vahl  . +.2 . . . . I 

Trifolium arvense L. . . 2.2 . . . I 
Koeleria splendens C. 
Presl . . 1.2 . . . I 
Thymus praecox Opiz 
subsp. polytrichus (A. 
Kerner ex Borbás) Jalas  . . +.2 . . . I 

Carex humilis Leysser  . . . +.2 . . I 
Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreber subsp.  chia 
(Schreber) Arcangeli . . . +.2 . . I 

Sedum acre L. . . . +.2 . . I 
Agropyron cristatum 
(L.) Gaertner  . . . +.2 . . I 
Calamintha nepeta (L.) 
Savi . . . . 1.2 . I 

Achillea millefolium L. . . . . 1.1 . I 

Poa nemoralis L.  . . . . 1.1 . I 
Linaria genistifolia 
subsp. sofiana (Velen.) 
Chater & D.A. Webb . . . . 1.1 . I 
Thymus glabrescens 
Willd. . . . . . 1.1 I 
Helianthemum 
nummularium (L.) 
Miller . . . . . 1.1 I 

Trifolium scabrum L. . . . . . 1.1 I 

 
          Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су 
следеће врсте: 

Снимак а: Ornithogalum pyramidale L., Inula oculus-christi L., Nigella 
damascena L., Potentilla recta L., Filipendula vulgaris Moench, Elymus repens (L.) 
Gould, Scleranthus perennis L. subsp. dichotomus (Schur) Nyman, Scleranthus 
perennis L. subsp. perennis, Cerastium brachypetalum Pers., Crupina vulgaris Cass., 
Alyssum montanum L., Thlaspi perfoliatum L., Centaurea chrysolepis Vis., Sherardia 
arvensis L., Paeonia tenuifolia L.; 

Снимак b: Carex caryophyllea Latourr., Hypochoeris radicata L., Lotus 
corniculatus L., Rumex acetosella L., Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. 
bauhinii (Besser) Petunnikov, Galium verum L.; 

Снимак c: Cerastium bulgaricum Uechtr, Scabiosa columbaria L. subsp. 
columbaria, Anthyllis vulneraria L., Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Pimpinella 
saxifraga L.; 

Снимак d: Allium moschatum L., Hypericum montanum L., Viola odorata L., 
Linaria chalepensis (L.) Miller, Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Cerastium 
glomeratum Thuill., Allium sphaerocephalon L., Koeleria nitidula Velen.; 

Снимак e: Carduus acanthoides L., Scrophularia canina L., Medicago lupulina 
L., Arabis sagittata (Bertol.) DC., Erysimum diffusum Ehrh., Arabis ciliata Clairv.., 
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Erigeron acer L., Cuscuta approximata Bab., Malva neglecta Wallr., Geranium 
dissectum L., Arabis recta Vill., Myosotis arvensis (L.) Hill, Galium album Miller, 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.; 

Снимак  f: Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P. W. 
Ball, Thesium arvense Horvatovszky, Plantago lanceolata L., Allium flavum L., 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter, Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh., Bupleurum 
commutatum subsp. glaucocarpum (Borbás) Hayek, Allium paniculatum L., Cirsium 
acaule Scop., Fragaria viridis Duchesne, Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur. 

 

Први стадијум сукцесије вегетације сувих пашњака и 
камењара обележен је значајним присуством терофите врсте Sideritis 
montana на полуотвореним стаништима фитоценолошког снимка а 
који је направљен у близини пожаришта храстове шуме код села 
Височки Одоровци и снимка d са локалитета Вучје (слика 1). Она је 
заступљена са великом бројношћу и покровношћу (3.3), што је у 
вези са великом способношћу клијања њених семена. 

Састојина на локалитету b са доминацијом врсте Hieracium 
pilosella налази се на отвореном станишту пожаришта камењара у 
зони букових шума, на источној експозицији Басарског камика. 
Земљиште је плитко, смеђе, кречњачко, еродирано, прожето 
геолошком подлогом, ситног гранулометријског састава, у мањој 
мери са крупнијим камењем. 

У састојини на локалитету е прве године након пожара 
опожарене површине сувих пашњака и камењара са врха Вучје у 
близини села Крупац врло брзо су настањене од  стране две 
експанзивне врсте: Centaurea calcitrapa и Calamintha nepeta. Ове 
врсте су медитеранског порекла, термофилне и типичне за пашњаке 
и травна станишта релативно малих надморских висина у близини 
насељених места. Инвазивне су, али нису типичне за пожаришта, 
већ су заступљене зато што им се ту отворио слободан простор, па 
су могле да се населе са великом бројношћу и покровношћу. 

У фитоценолошким снимцима c и f бројнија од осталих је 
врста Festuca vealesiaca. Ова врста из породице трава најчешће 
преживљава пожар па је то вероватно разлог њене велике бројности 
и покровности. Набројане врсте у периоду цветања утичу на 
другачију аспективност у односу на неопожарене површине. 

Прве године након пожара у фитоценолошким снимцима a и d 
али и шире истиче се бројношћу и покровношћу врста Sideritis 
montana, која у пролећним месецима даје жуто-зелени аспект 
опожареним површинама сувих пашњака и камењара јужних падина 
Видлича - „Sideritis“ стадијум (слика 1). У томе се састоји 
различитост у односу на неопожарене састојине у којима нема 
доминације ове врсте и које у истом периоду имају сивозеленији 
изглед са другачијим нијансама боја, које потичу од различитих 
биљака.  
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Слика 1  Опожарена површина сувих пашњака и камењара у пролеће прве 
године после пожара на локалитету Вучје - „Sideritis” стадијум 

Picture 1  Burnt areas of dry pastures and karst in the first on the location of 
Vučje – „Sideritis” phase 

 
Забележен је увећан диверзитет једногодишњих врста 

(терофита), у поређењу са неопожареним површинама, што је у 
сагласности са резултатима до којих су дошли Лојд на опожареним 
травнатим површинама у Енглеској (Lloyd, 1968) као и 
Папанастасис са сарадницима на опожареним планинским 
камењарима у Грчкој (Papanastasis, Kyriakakis, Kazakis, 2002). 

Из дендрограма вегетације пожаришта камењара (слика 2) 
уочава се да су на истој грани фитоценолошки снимци b и c, који су 
са истог локалитета (Басарског камика) и налазе се у зони букових 
шума преко 1000 m надморске висине. Ова два снимка су заједно 
груписана са снимцима а и d, који су са других локалитета, а налазе 
се у прелазној зони између храстових и букових шума на надморској 
висини 700-900 m. Од ове две групе снимака се издвајају 
фитоценолошки снимци e и f који су сортирани на посебној грани у 
односу на претходне снимке. Ови снимци су са истог локалитета и 
налазе се у зони термофилних храстових шума са деградационим 
стадијумом грабића на надморској висини 500-600 m (табела 1). 
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Кластер анализа одваја три групе заједница, што је у вези са 
њиховом надморском висином и зоналношћу. 
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Слика 2  Кластер анализа вегетације опожарених површина сувих 
пашњака и камењара прве године након пожара (2008) 

Picture 2  Cluster analysis of vegetation of the burnt areas of dry pastures and 
karst in the first year after the fire (2008) 

 

Кореспондентна анализа вегетације (CA) прве године после 
пожара даје слику јасне раздвојености фитоценолошких снимака 
(слика 3). Она такође одваја три групе заједница дуж главне осе у 
вези са њиховом надморском висином и зоналношћу. 

Тренд груписања фитоценолошких снимака по вертикалним 
зонама према обе врсте анализа наглашава флористички утицај са 
најближих неопожарених површина током прве фазе сукцесије. То 
показује интензиван процес имиграције врста са суседних површина 
које нису захваћене пожаром преко огољеног станишта прве године 
након пожара.  
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2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension:  1 x  2
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Слика 3  Кореспондентна анализа вегетације опожарених површина сувих 
пашњака и камењара прве године након пожара (2008) 

Picture 3  Correspondence analysis of the vegetation of burnt areas of dry 
pastures and karst in the first year after the fire (2008) 

 

Табела 2 показује број врста и математичке вредности алфа 
диверзитета опожарених површина прве године после пожара 
(2008). Израчунавањем индекса диверзитета у фитоценолошким 
снимцима уочено је да је разноврсност вегетације на опожареним 
површинама смањена у односу на неопожарене површине. Просечан 
број врста прве године праћења сукцесије износи 41,17, док је на 
одговарајућим неопожареним површинама 55,9 (Марковић, 
Николић, Ракоњац, Пешић, 2015б). 

Број врста и диверзитет су на пожаришту сувих пашњака и 
камењара били највећи у фитоценолошким снимцима е и f, који се 
налазе у зони термофилних храстових шума са деградационим 
стадијумом грабића (Quercetum frainetto-cerris subass. carpinetosum 
orientalis) на најмањим надморским висинама (500-600 m); нешто 
мањи у снимцима a и d, који се налазе у зони храстових шума 
(Quercetum montanum) веће надморске висине (700-900 m), а 
најмањи су у фитоценолошким снимцима b и c са планинских 
врхова Басарског камика, који се налазе у појасу букових шума 
(Fagetum moesiacae montanum)  на преко 1000 m надморске висине 
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(табела 2). Дакле, са порастом надморске висине диверзитет прве 
године после пожара поступно опада. 

 
 

Табела 2  Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Витакеру 
(1972) на опожареним површинама сувих пашњака и камењара планине 

Видлич прве године после пожара 
Table 2  Orographic data, total number of species and diversity by Whittaker 

(1972) on the burnt areas of dry pastures and karst of the Vidlič Mountain in the 
first year after the fire 

 

 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Прве године после пожара на сувим пашњацима и камењарима 
у зони храстових шума забележено је значајно присуство терофите 
врсте Sideritis montana на полуотвореним стаништима и инвазивних 
врста Centaurea calcitrapa и Calamintha nepeta у близини насељених 
места. Вишегодишња врста Festuca vealesiaca најчешће преживљава 
пожар, па је то вероватно разлог њене велике бројности и 
покровности. У зони букових шума забележена јe доминација врсте 
Hieracium pilosella. 

Сличност у саставу врста током почетног стадијума сукцесије 
прве године после пожара односи се на три групе састојина на 
основу њихове вертикалне зонације и надморске висине. На основу 
изнесених података ситуација је обрнута у односу на неопожарене 
површине. Порастом надморске висине прве године после пожара 
диверзитет сувих пашњака и камењара поступно опада, за разлику 
од неопожарених површина где је забележен раст диверзитета. 
 
 
 
 
 
 

Фитоц. 
снимак 

Надм. 
висина (m) 

Експозиција Нагиб (°) Број врста Диверзитет 

a 900 S 35 47 0,975 
b 1100 E 35 29 0,96 
c 1150 E 10 31 0,964 
d 710 S 10 34 0,966 
e 558 S 30 55 0,981 
f 524 SW 25 51 0,978 
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ЦИЉАНА РЕПЛАНТАЦИЈА ЗУБА 
 

TARGETED TEETH REPLANTATION 
 

 
 
Сажетак: Циљана реплантација зуба је метода којом се, траумом 
избијени, или зуби са некротичном пулпом ендодонтски лече и 
враћају у сопствену алвеолу, са циљем да се могу спасити у устима, 
а након срашћивања искористити за израду радова, у циљу 
протетске рехабилитације. У овом раду је приказана терапија 
одређеног броја случајева на којима нису могли да се ураде други 
терапијски захвати да би опстали, а сама одлука да се 
интервенција уради је не да би се само они као елемент очували у 
систему, већ и да би учествовали у неким сложеним 
конструкцијама које чувају интактан зубик. Рад на овој 
проблематици започет је у Здравственом центру Пирот 1987. 
године. 
 
Abstract: Targeted teeth replantation is a method by which the teeth 
broken by trauma or those with non-critical pulp are cured 
endodontically and brought back in their own alveoli in order to be 
saved in the mouth and after they grow together to be used to work on 
with the aim of prosthetic rehabilitation. This study shows the therapy in 
certain cases where it was not possible to do any other therapeutical 
procedures and the reason for making the intervention is not only to keep 
them as elements in the system but also to use them in some complex 
constructions which protect the teeth intact. The study related to this 
issue started in the Health Center Pirot in 1987. 
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Кључне речи: циљана реплантација зуба, траума, некроза пулпе, 
ендодонтска терапија канала корена 
Кey words: targeted teeth replantation, trauma, pulp necrosis, 
endodontical therapy of the root canal  
 
 

Реплантација која се врши на траумом избијеним зубима је 
интервенција која поље рада третира као здраво или на известан 
начин физичком силом повређено уз одсуство неких инфективних 
процеса који могу компромитовати захват реплантације. Поред  
релативно деструираног ткива и спољашње прљавштине која је 
допрла  на место избијеног зуба и самог зуба који је евентуално пао 
на земљу и тиме се контаминирао, важно је и време које је протекло 
од тренутка избијања зуба. У зубној чашици,  која је сада слободна,  
налазе се потпуно искидана Шарпејева влакна, која су са једне 
стране  на зиду зубне чашице као и на избијеном корену зуба. 

После веома кратког времена, за које се очекује да не буде 
дуже од 30 минута, избијени зуб се враћа у своју алвеолу - место из 
ког је био траумом избијен. Томе претходи  испирање празне 
чашице  физиолошким раствором, а у исто време и корена зуба, који 
се у кратком поступку враћа у своју зубну чашицу. Наравно, врши 
се процена, да ли одмах извршити пуњење канала реплантираног 
зуба, или сачекати да се он учврсти у вилици, у времену просечно од 
10 до 20 дана, а онда извршити елиминацију  пулпе и коренског дела 
нерва. Код особа старијег узраста, препоручује се ендодонтско  
пуњење канала у почетку, а код деце млађег узраста након 15-20 
дана. 

Ендодонцијум се састоји од крвних и лимфних судова, 
везивног  и нервног ткива. То је здрава основа ендодонцијума. 
Периодонцијум је специфично  везивно ткиво које окружује корен 
зуба и причвршћује га за кост. Простор између кости и зуба се 
назива периодонтални простор, а његова ширина износи 0,18 до 0,20 
мм. Он се временом смањује. У њему се налазе  ћелије, крвни и 
лимфни судови, нерви, Шарпејева влакна - нееластична  колагена 
влакна која су разапета између зуба и алвеоле и која ограничавају 
покрете зуба у физиолошким границама. Она су груписана у 
сноповима и поређана су тако да се супротстављају силама вуче и 
торзије. У горњем делу алвеоле правац пружања колагених влакана 
је хоризонталан, а идући према врху корена постаје све више кос. 
Овакав распоред чини да веза између зуба и алвеоле буде 
истовремено чврста и еластична, тако да у току жвакања не може 
доћи до оштећења околних ткива. У периодонцијуму између 
Шарпејевих влакана се налази аморфни интерцелуларни матрикс 
који сачињавају мукополисахариди и разне врсте ћелија: 
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остеобласти, цементобласти, фибробласти и др. Улога 
периодонцијума je да фиксира зуб за кост вилице, да амортизује 
дејство сила ослобођених у току жвакања и говора, да спречи веће 
померање зуба у алвеоли и потенцијално оштећење  околних 
структура. Зуби човека  нису чврсто срасли са алвеолама  и могу да 
се умерено померају, што доприноси амортизацији. 

Дентин зуба са цементним омотачем и алвеоларна кост са 
периодонцијумом чини потпорни  систем назван пародонцијум. 
Оболевање овог система, познато као пародонтоза, доводи до 
слабљења ове зубно-коштане везе, расклаћења и испадања зуба, што 
узрокује пацијенту многе проблеме. 

Физиолошке улоге припојног система су потпорна, 
формативна коју обављају одређене ћелије које омогућавају висок 
степен ресорпције потпорних структура, нутритивна и 
неуросензуална и заштитна улога која прихвата и амортизује 
различите силе које делују на зуб. Обољења и болести потпорног 
апарата могу бити запаљењске, атрофичне, као и последица неких 
обољења, као што су авитаминозе, тровање тешким металима, као и 
разни други надражајни утицаји. 

Почетна фаза болести потпорног апарата је запаљење десни са 
отоком и крвављењем. Уколико се не лечи, болест се шири  на 
околне структуре и лигамент зуба. У поодмаклој фази долази до 
разградње кости, гнојне упале фистулизирања, расклимавања зуба и 
на крају њихово испадање из  зубне чашице. 

Реплантација (replantatio dentis) представља усађивање зуба у 
њихову сопствену алвеолу. Ова врста интервенције примењује се 
само код једнокорених зуба, односно код секутића, очњака и 
евентуално предкутњака. До изласка зуба из алвеоле долази на 
различите начине: авулзије - пад, ударац, саобраћајна несрећа, затим 
услед грешке стоматолога или као део неке терапијске процедуре - 
када зуб није могуће излечити без претходног вађeња. Постоје три 
могућа сценарија зарастања након реплантације зуба: 

- потпуни опоравак периодонцијума 
- анкилоза - срастање корена зуба са околном кости која 

надокнађује изгубљени периодонцијум 
- упална ресорпција корена која доводи до климања зуба и 

његовог испадања 
Дуго времена реплантација се обављала на избијеним 

једнокореним зубима, углавном на дечјој стоматологији и оралној 
хирургији, код одраслих пацијената (Andreasen, 1981; Beloica, 1990; 
Jojić i Perović, 1979). 

Међутим, проблем се јављао код одраслих пацијената, код 
којих  је због немогућности лечења канала корена, а услед 
узнапредовања инфекције, морало доћи до вађења зуба, а због 



С. Ћирић: Циљана реплантација зуба                                   Пиротски зборник 42 (2017) 41-53  

 44 

губитка тог зуба није могла да се уради коректна протетска 
рехабилитација, што би пацијенту омогућило функцију исхране, и 
естетски вратило изглед. 

Прва циљана  реплантација обављена је 1987. у Здравственом 
центру Пирот. 

Пацијент стар 48 година, са ситуацијом парцијалне безубости 
уз наглашену расклиманост горњег премолара, уз праћено 
фистулизирање, дошао је да се тај зуб екстрахира. Рендген снимак је 
показивао огроман периапикални процес. Интервенцију 
реплантације  је пацијент прихватио из разлога што је познавао 
лекара и што је хтео да учествује у покушају да се зуб спаси иако је 
ситуација била доста проблематична и мада је објашњено, као и 
свим другим пацијентима којима је сугерисана циљана 
реплантација, да је то метода која у пракси не живи као стандарна 
метода лечења. Уз објашњење да ће метода бити можда и 
неуспешна, тражио се пристанак пацијента да се реплантација 
уради. Године 1989. је урађена реплантација и после једног месеца,  
на обострано задовољство, урађена је на том зубу круна, која је 
касније прихватила дентални део оптерећења урађене скелетиране 
протезе.  

              
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Слика 1  Зуб 5 горе лево са 
огромним периапикалним 
процесом и перманентним 

фистулизирањем. Зуб је један од 
прихватача денталног 

оптерећења код скелетиране 
протезе. 

Picture 1  An upper left teeth with 
huge periapical processs and 

permanent fistula. The teeth is one 
of the carriers of dental support 
while making a skeleton of the 

prosthesis. 

Слика 2  Четири године после 
реплантације. Периапикалне 
промене под максималном 

контролом и елиминисањем. 
Picture 2  Four years after the 

replantation. Periapical changes 
under maximum control and 

elimination. 
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Слика 3  Исти зуб поново веома ефектно прихвата оптерећење 

скелетиране протезе 
Picture 3  The same tooth effectively accepts  the load of the  

skeletoned prosthesis 
 
 
Године 1989. урађена је реплантација на младом пацијенту. 

Пацијенткиња је имала 21 годину. Имала је потпуно интактни зубик 
са свим зубима који су били витални и добро очувани. Једино је њен 
молар у доњој вилици био потпуно руиниран са свим симптомима  
gangrene complikatae и са израженим отоком  и фистулом у пределу 
коренова. 

Рендген снимак је показивао изражене промене ресорпције 
кости на врховима коренова. Реплантација је урађена уз 
апикотомију коренова и пуњења канала коренова и враћања у 
алвеолу. Зуб је био по свим правилима за екстракцију. Његовим 
задржавањем у вилици ми смо избегли протетичку интервенцију и 
тиме превентивно деловали да очувамо интактни зубни низ. После 
три године рендген снимак је показивао задовољавајуће резултате, а 
зуб је био потпуно учвршћен у својој алвеоли.        
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Слика 6  Три године после реплантације зуб веома квалитетно  
прихвата притисак жвакања 

Picture 6  Three years after the replantation, the tooth successfully  
accepts the pressure of munching 

Слика 4  Пацијенткиња стара 
21 годину, зубик интактан, зуб 

6 доле лево, гангрена 
компликата. У пределу корена 
фистулизира. На коронарном 
делу велики кариозни дефект. 

Рендген снимак показује 
периапикалне промене. 
Picture 4  The 21 year old 

patient, intact tooth, a lower left 
tooth number 6, complicated 

gangrene. It has a fistule in the 
root part. There is a huge caries 
defect on the coronary part. X-
ray shows periapical changes. 

Слика 5  Зуб после извршене 
реплантације. Ресекција 

коренова, пуњење канала и 
враћање у алвеолу. 

Picture 5  The tooth after 
replantation has been made.  

Section of the roots, filling of 
the canal and bringing it back to 

the alveoli. 
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Од петнаестак реплантираних зуба сви су издржали проверу од 
пет година, осим две које су неуспеле већ после два до три месеца и 
једне  која је доживела крај после само једног дана, јер пацијент није 
хтео да истрпи мали бол, који се јавио после реплантације. Оно што 
је  било веома интересантно, овде се радило о стоматолошкој сестри 
која је радила у истој установи. Мањкавост праћења успеха је била у 
томе што се неки пацијенти нису јављали на контролу или су неки 
напустили место боравка и није било могуће  са њима контактирати. 
Најдужи период је забележен код реплантације која је опстала и 
после 8 година и то у веома коректном стању, осим приметљивих 
промена ресорпције корена. 

Пацијенткиња се јавила у ординацију, код које је утврђено да 
има мост у горњој вилици где су носачи са њене леве стране били 
лево 2 и лево 5.  Десна страна њене горње вилице је била интактан 
зубик. Изјавила је да приликом жвакања почиње да је боли леви 
други секутић који је био једна котва њеног моста, уз наглашавање 
да се друга котва моста на другом премолару изразито клати, али да 
нема болова. Преглед је показао да је други премолар са веома 
наглашеним периодонталним процесом и да рендген снимак 
показује веома јак ресорптивни процес у горњој трећини зуба који је 
узроковао клаћење зуба. Цела трећина је била ван кости и очекивало 
се напредовање ресорпције кости. Пацијенткињи је речено да ће 
мост морати да се исече и онда зуб који се клати да се екстрахира, а 
касније да се уради покретна парцијална протеза. Проблем је настао 
кад пацијенткиња није ни у ком случају пристајала на покретну 
протезу. Одлучено је да се стари мост скине, затим да се уради 
реплантација другог горњег премолара који је био носач моста. 
Радило се о покушају да се реплнтацијом зуб учврсти у алвеоли, а 
затим да се уради нови мост.  Изазов је био велики, али је вредело 
покушати. Пацијенту је објашњено да је успех неизвестан. Пристала 
је на интервенцију. Процедура је била стандардна. После двa 
месеца, други премолар је био потпуно стабилан у својој алвеоли. 
Урађен је и нови мост.  
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Слика 11  Рендген снимак протетичке надокнаде  
две године после реплантације 

Picture 11  X-ray of the prosthesis implant two years after the replantation 

Слика 7  Рендген снимак зуба 
горе лево 5 пре реплантације 

Picture 7  X-ray of the upper left 
tooth number 5 before the 

replantation 

Слика 8  Реплантирање зуба у 
алвеолу 

Picture 8  Replantation of the 
tooth into the alveoli 

Слика 9  Зуби припремљени за 
израду протетичке надокнаде 

Picture 9  Teeth prepared for 
prosthesis implant positioning 

Слика 10  Урађена протетичка 
надокнада 

Picture 10  Prosthesis implant 
positioned 
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Из овог случаја може да се закључи да је и код 
пародонтопатичних зуба могуће да  периодонцијум, који је изгубио 
своју здраву, физиолошку функцију кидањем Шарпејевих влакана и 
нервно-васкуларног комплекса, својим ожиљним начином зарастања 
фиксира расклаћени зуб. Прогноза је била ограничена на мањи број 
година, а постојала је могућност да се пацијенткиња прати само пет 
година. Мост је коректно стајао у вилици и био у функцији.  

Одлука за циљану реплантацију се доноси после констатације 
да ће хируршко-конзервативно лечење бити са  неизвесним 
исходом, да се од реплантираног зуба очекује да ће издржати 
коректна физиолошка оптерећења. 

О својим резултатима у циљаној реплантацији зуба аутор је 
стручну јавност информисао на XVIII стоматолошкој недељи СР 
Србије у Новом Саду 21-23.09.1989. године, на Првом конгресу 
стоматолога  Југославије у Београду од 28.09. до 02.10.1993, на  
Конгресу протетичара Србије 2001. године на Златибору и другим 
скуповима стоматолога, а сада то чини и у форми чланка у 
часопису. 

Стандардни редослед рада код циљане реплантације зуба: 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

Слика 12  Периапикални 
гранулом. Рарефицирана кост у 
подручју бифуркације коренова. 
Picture 12  Periapical granuloma. 
Resection of a bone in the area of 

bifurcation of the roots. 
 

Слика 13  Обрада зуба за 
протетичку  надокнаду 

Picture 13  Processing of the 
tooth for prosthetic implanting 
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Слика 14  Екстракција зуба 
Picture 14  Tooth extraction 

Слика 15  Киретажа патолошке 
лезије урађена у руци. Стрелица 

приказује периапикални 
гранулом. 

Picture 15  Curettage of the 
pathology lesion done in hand. The 
arrow shows periapical granuloma. 

Слика 16  Дезинфекција канала 
корена тврдим ласером Fotona 

„Twin Light“ 
Picture 16  Desinfection of the root 

canal by hard laser Fotona  
„Twin Light“ 

Слика 17  Ласер Fotona  
„Twin Light“ 

Picture 17  Laser Fotona  
„Twin Light“ 
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Слика 18  Поступак пуњења 
канала у руци 

Picture 18  Process of filling the 
canal in hand 

Слика 19  Стрелица показује 
фос рут на корену направљен 
приликом препарације канала 

(инцидент) 
Picture 19  The arrow shows FOS 

root made during the canal 
preparation (incident) 

Слика 20  Враћање зуба у 
његову алвеолу 

Picture 20  Bringing back the 
tooth into its alveoli 

Слика 21  Рендген снимак 
урађен непосредно после 

реплантације 
Picture 21  X-ray made 
immediately after the 

replantation 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Циљана реплантација зуба није стандардна метода, и ради се 
уз сагласност пацијента, коректно објашњење и упозорење 
стоматолога о могућим неуспесима. 

Индикације за циљану реплантацију су најчешће траумом 
избијени предњи зуби или зуби са поодмаклом инфекцијом 
коштаног ткива око коренова. Најчешће се реплантирају зуби чијим 
би губитком било немогуће урадити коректну функционалну и 
естетску терапију. 
 
 

Слика 22  Метал-керамички 
мост урађен пет недеља након 

реплантације 
Picture 22  Metal-ceramic bridge 

made five weeks after the 
replantation 

Слика 23  Рендген снимак 
после четрнаест месеци 

показује евидентну креацију 
новог ткива кости 

Picture 23  X-ray made 14 
months after the replanation 

shows evident creation of new 
bone tissue 
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PAINTED PROSKYNETARION OF JERUSALEM BY 

HADZI-IGNJATIJE FROM 1845 IN THE CHURCH OF 

THE BIRTH OF CHRIST IN PIROT 
 
 

 
Сажетак: Рад се бави описом и анализом једне од икона 
Јерусалима сачуване у Цркви Рождества Христовог у Пироту. 
Јужни део Србије се у прошлости одликовао великим бројем хаџија - 
поклоника Христовом гробу у Јерусалиму. Они су са путовања 
доносили иконе овог типа као меморију и благослов, а на њима су 
представљена палестинска света места. У две пиротске цркве 
сачувано их је неколико примерака. Икона коју овде поближе 
проучавамо је натписом датирана у 1845. годину, а донео ју је хаџи 
Игњатије. Централне представе на њој су Црква Светог гроба у 
Јерусалиму, Страшни суд, Богородица са Христом и Христос 
Пантократор. Посебно је специфичан тзв. циклус Дрвета часног 
крста. Икона се одликује једноставном композицијом и живим 
бојама, а за њу се могу навести директне аналогије у Јерусалимима 
сачуваним у Београду и у Берковици (Бугарска). Сведочанство је 
некада јако присутне ходочасничке културе у Пироту, али и до 
данас неиспитаног иконописа на Блиском Истоку. 
 
Abstract: The work comprises the description and analysis of the one of 
the icons of the proskynetaria of Jerusalem which is kept in the Church of 
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the Birth of Christ in Pirot. The southern part of Serbia used to have a 
huge number of hajji, pilgrims who made a pilgrimage to the Holy 
Sepulcher in Jerusalem. As memory and blessing, they brought back 
icons of this kind, representing the sacred places of the Holy Land. 
Several examples of these proskynetaria have been kept in two Pirot 
churches. The icon which is more closely analysed here dates from 1845 
and was brought by Hadzi-Ignjatije. Its central motives are the Church of 
the Holy Sepulcher in Jerusalem, The Last Judgement, Mother of God 
with Christ and Christ Pantocrator. Most specific is the cycle of the Tree 
of the Holly Cross. The icon is characterized by simple composition and 
vivid colours and direct analogy to proskynetaria of Jerusalem which are 
kept in Belgrade and Berkovica (Bulgaria) can be related to it. It is the 
evidence of the once strongly present pilgrimage culture in Pirot, but 
also of the Near East 18th and 19th Century icon-painting, which has 
been unexplored so far. 
 
Кључне речи: Јерусалим, Пирот, икона, Црква Светог гроба, 
Богородица, Христос, хаџије, представа 
Кey words: Јerusalem, Pirot, proskynetarion, Church of the Holy 
Sepulcher, Mother of God, Christ, pilgrims (hajji), representation 
 
 

У верској култури православних хришћана у Османском 
царству истакнуто место је заузимало поклоништво Христовом 
гробу у Јерусалиму. Обилазак палестинских светих места освећених 
веровањем да су се на њима десили догађаји описани у Старом и 
Новом завету, присуство верским обредима, те додавање титуле 
хаџи испред личног имена, били су важан део православног верског 
живота у  периоду од XVII до касног XIX века (Bobčev, 1936; 
Izmirlieva, 2012-2013; Макуљевић, 2005, 2006). Томе је допринело 
неколико чинилаца. Свакако основни међу њима је успон 
православне грађанске класе у османским градовима почевши од 
XVII века. Само финансијски стабилна елита је могла да обезбеди 
средства за скуп и опасан поклонички подухват. Други чинилац је 
организација православне Јерусалимске патријаршије, од 1517. 
године у саставу Османског царства. Уложивши знатан напор у 
организацију поклоништва овим местима, Патријаршија је тако 
обезбедила проход поклоника из различитих делова државе. 
Oрганизацијa се састојала са једне стране у сложеном обредном 
пријему ходочасника у Јерусалиму и њиховом провођењу по светим 
местима, а са друге стране у финансијском систему приложништава 
светим местима, пре свега кроз мрежу метоха Јерусалимске 
патријаршије (Chrysochoidis, 2008). Ови метоси су имали јасну 
намену позива на поклоништво светим местима. Трећи чинилац који 
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је допринео јачању поклоништва међу православним хришћанима је 
управо територијална припадност Османском царству и његовом 
културном моделу (Макуљевић, 2005, 2006). У овој држави ислам је 
био владајућа и привилегована религија. Један од „пет стубова 
ислама“ је хаџилук – поклоништво светим местима Меке и Медине, 
а управо је успон православне грађанске класе донео једну врсту 
парадоксалног одговора на њега. Прихватајући његове 
фундаменталне концепције – тачну временску и просторну 
фиксираност, стриктна правила обредног понашања, везаност за 
места освећена наративима о оснивању религије, као и посвећени 
положај онога који би обавио поклоништво – у православној верској 
култури османског периода искристалисао се обичај хаџилука, као 
карактеристичан амалгам исламских и хришћанских верских 
обичаја. Његова најпознатија одлика је узимање назива хаџије, и 
додавање титуле хаџи испред имена. Јасно је да су разлози и 
чиниоци који су формирали православни хаџилук били вишеструки 
и међусобно повезани (Izmirlieva, 2012-2013). Хаџилук, као феномен 
приватне побожности, носио је и недвосмислене покајничке црте, у 
складу са доктрином хришћанске религије, пре свега искупљење за 
учињене грехе и добробит на оном свету (Макуљевић, 2006). 

Кад су у питању простори насељени током османског периода 
Србима, упада у очи изразита распрострањеност обичаја хаџилука у 
градским срединама на простору јужне Србије, Косова и Метохије, 
као и данашње Македоније (Димитријевић, 1933; Јовановић, 1902; 
Костић, 1928, стр. 44-46). Овде нас наравно у првом реду занима 
Пирот. Као једно од највиднијих сведочанстава некада бројних 
хаџија у две пиротске цркве сачувало се неколико икона 
Јерусалима: у Цркви Рождества Христовог, Старој или Пазарској, 
осам (Зебић, 2015)

1
, а у Цркви Успења Богородице, Тијабарској, пет 

примерака
2
. Реч је о иконама по правилу већих димензија, сликаним 

на платну, које су поклоници набављали у Јерусалиму и доносили са 
путовања (Катић 2012; Макуљевић 2005, 2006; Makuljević 2014). 
Велика количина сачуваних икона Јерусалима у Пироту 
недвосмислено говори како о јакој хаџијској култури у том граду, 
тако и да је у питању била изразито имућна верска заједница. 
Припадници ове заједнице су били у могућности да себи приуште 
дугачко и скупо ходочасничко путовање, са кога су се враћали са 

                                                             
1
 Најстарија је са почетка XVIII века, карактеристична по јарко црвеној 

боји, следи јако оштећена икона из 1775, затим врло монументална икона из 1810. 
године, две врло живописне иконе, једна из 1837. и друга из 1845. године, те 
једна, јако потамнела, настала након 1868. године. Две најкасније иконе су из 
1925. године. 

2
 Иконе Јерусалима у Тијабарској цркви су из друге половине XIX века, 

као и из међуратног периода. 
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иконама чија цена, судећи по њиховом изгледу и квалитету, сигурно 
није била мала. Треба напоменути да овакве иконе нису једини 
предмети које су хаџије доносили са собом. Ту је било различитих 
других икона, плаштаница, кутија са деловима земље и камења са 
места светих собитија, књига, графика, предмета украшених 
седефом, затим посебно важне потврде о поклоништву које су се 
добијале од јерусалимског патријарха, кошуља и веш у којима су се 
хаџије купале у Јордану на месту Христовог крштења, намењене да 
се у њима хаџија сахрани, као и посебна погребна платна, те 
свежњеви од 33 свеће запаљене Светим Огњем на Велику Суботу 
(Хан, 1959; Макуљевић 2005, 2006).  

Овде намеравамо да се детаљније позабавимо иконом 
Јерусалима из пиротске Старе цркве, датираној у 1845. годину 
(слика 1 и слика 2, на којој је икона представљена у виду табле 
подељене у поља, због лакше оријентације у праћењу текста). У 
питању је икона димензија 125х180 cm. Сликана је на платну, 
техником темпере на врло танком грунду. Сликани слој је, сем 
неких местимичних оштећења, јако добро сачуван. Натписи на 
икони су грчки. Посебним натписима на лицу и полеђини је 
саопштен идентитет поклоника и година поклонства. Први натпис, 
смештен у оквиру Цркве Христовог гроба, гласи Χ ΗΓΝΑΤΙΟΥ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΔΌΧΟΥ ΤΆΦΟΥ. εν 
έτει 1845 = Хаџи Игњатије поклоник свесветог и живоносног Гроба 
године 1845 (слика 2, поље бр. 5 и слика 3). Натпис на полеђини је 
следећи Χ ΗΓΝΑΤΊΟΥ ΤΟΥ ΙΩ _ΑΡΚΟΒΗΤΗΣ 1845 = Хаџи 
Игњатије Јована _арковић 1845 (слика 4). Тако сазнајемо да је икону 
Јерусалима 1845. донео поклоник Хаџи Игњатије, док натпис на 
полеђини даје, колико се може закључити, име његовог оца Јована. 
У задњој речи у натпису на полеђини прво слово је оштећено и он се 
не може прецизно реконструисати. Могла би означавати презиме - 
Жарковић, Марковић, али и то да је Хаџи Игњатије Јованов био из 
Саркулија (Сарковитис?), тј. Шаркоја, што је био турски назив за 
Пирот

3
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 О називима Пирот и Шаркој види Ђорђевић (1979), са ранијом 

литературом. 
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Слика 3  Хаџијски запис на лицу 
Picture 3  Pilgrims inscription on the face 

 
 

 
 

Слика 4  Хаџијски запис на полеђини 
Picture 4  Pilgrims inscription on the back side 
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Слика 5  Црква Светог гроба у Јерусалиму 
Picture 5  Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem 

 

 
 

Слика 6  Портал Цркве Светог гроба 
Picture 6  Church of the Holy Sepulcher portal 
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Слика 7  Скидање са крста 
Picture 7  Descent from the Cross 

 

 
 

Слика 8  Фасада Кувуклиона Христовог гроба 
Picture 8  Facade of the Kouvouklion of the Holy Sepulcher 
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Слика 9  Католикон 

Picture 9  Katholikon 
 

 
 

Слика 10  Богородица са Христом 
Picture 10  The Virgin with Christ 
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Слика 11  Христос Пантократор 

Picture 11  Christ the Pantokrator 
 

 
 

Слика 12  Вазнесење Христа 
Picture 12  Ascension of Christ 
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Слика 13  Молитва о чаши 
Picture 13  Prayer in the Garden 

 
 

 
 

Слика 14  Соломон наређује усецање Дрвета 
Picture 14  Solomon orders cutting of the Tree 
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ТАБЛА – БРОЈЕВИ СА ТУМАЧЕЊИМА И НАТПИСИМА 

 

Црква Светог гроба: 

1. Купола Ротонде Η ΑΝΆϚΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙϚΟϒ  
2. Купола Католикона ΤΟ ΚΑΘΟΛΗΚΟΝ 
3. Звоник ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ 
4. Св. Константин и Јелена 
5. Хаџијски натпис Χ ΗΓΝΑΤΙ[ΟΥ] ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΙΣ Τ 

ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΔΌΧΟΥ ΤΆΦΟΥ. εν έτει 1845 
6. Авраамова жртва Η ΘΥΣΉΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΆΜ. 
7. Портал цркве 
8. Долазак патријарха 
9. Камен помазања 

10. Оплакивање Христа ἔϖητάφιον του χριϛοῦ. (ἔϖιτάφιον) 
11. Амблем Христових Страдања 

12. Скидање са крста η κατέϐασις του χριϛοῦ ΙΝΒΙ 
13. Параклиси испод Голготе 
14. Распеће (ΙΝΒΙ) и часна трпеза на Голготи 
15. Христос на Вољнују Страст на Голготи 
16. Унутрашњост Ротонде 
17. Кувуклион Христовог гроба 
18. Велика субота 
19. Католикон 
20. Иконостас Католикона 
Светитељи лево: 
21. Св. Никола ο άγιος νικόλαοσ 

22. Св. Јаков ο άγιος ῐάκοϐος 

23. Св. Харалампије ο άγιος χαράλαμϖος 

24. Св. Јевтимије ο άγιος ευϑήμιος 
Светитељи десно:  

25. Св. Атанасије ο άγιος αϑανάσιος 

26. Св. Спиридон ο άγιος σϖηριδονος 
27. Св. Стилијан ο άγιος ϛηλιανός 
28. Св. Антоније ο άγιος αντονιος 
29. Пророци 

29. а) Прародитељски грех α[πο]ϖλανησις του όφεος 
29. b) Изгон из Раја η εξορια 
30. Страшни суд: 
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Христос Велики Архијереј ΙΣ ΧΣ  ΟΩΝ   

Други долазак – Страшни суд η δευτέρα ϖαρουσία  
Рај ΟΠΑΡΆΔΗΣΟΣ  

Авраам ο αϐραάμ 
Св. арх. Михаило ΜΧ   
Пакао ΗΚΌΛΑΣΙΣ.  
Јуда ηούδας 
31. Богородица са Христом ΜΗΡ ΘΟΥ  ΟΩΝ  

32. Богородица Живоносни источник ζοωδοχος ϖηγι 

33. Благовести Богородици ο ευαγγελιζμος τις ϑκ/ου [ο 
ευαγγελισμος τις θκ/ου] 

34. Вазнесење Христово/Елеонска гора η ανάληψις ϑοῦ 
Χριϛοῦ´/ωρος τόυ ελεών 

35. Успење Богородице ή κύμησις τής ϑεοτόκου 
36. Св. Ђорђе ο άγιος γεώργιος 
37. Каменовање Св. Стефана 
38. Св. Три јерарха οί τρίς Ῐεράρχει [οί τρείς Ῐεράρχει]  
39. Силоам/слепорођени σιλωάμ/ω τηφλός   

40. Варух ο ϐαροῦχ 
41. Христос Пантократор ΙΣ ΧΣ  ΟΩΝ 
42. Синајска гора σίνα όρος 

43. Пророк Илија ο ϖροφίτις ιλλίας 
44. Васкрсење Лазара η εγερσις του λαζαρου 

45. Крштење Христово η ϐαϖτισις τοῦ χριϛο 
46. Свети Димитрије ο άγιος δημητριος  
47. Лавра Св. Саве Освећеног ο άγιος _____ 
48. Три мудраца οι τρίς μάγι 

49. Покољ младенаца η ϐρεφοκτονία  
50. Рођење Христа η γγέννισις τοῦ χριϛοῦ  
Доње лево и десно поље:  
51. Јафа ηάφα  

52. Ђаво пије воду Лотову ο δηαϐολος ϖηνι το νερό αϖό τοῦ 
λὸτ  

53. Лот носи мешине на магарцу η γαιδοαρος (магарац)  

54. Лот залива Дрво крста ο λὸτ ϖοτήζι τό δένδρο  
55. Манастир Часног крста μοναϛήριον τοῦ ϛαυρο 

56. Соломон одсече Дрво ο σολομών κόϖτι τό ξήλον  
57. Пренос Дрвета σηκόνουσι το ξήλον  

58. Мучеништво пророка Исаије ο ϖροφιτις ησαίας  
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59. Причешће Марије Египћанке η οσία μαρία κυνονητε 
[κοινωνείται] 

Страсти Христове: 
60. Тајна вечера ________ 

61. Прање ногу η νηϖτίρα [η νηπτίρα]  

62. Молитва о чаши η ϖροσευχει [η προσευχει] 

63. Јудин пољубац η ϖροδοσια [η προδοσια] 

64. Христос пред Пилатом ο ϖηλάτος 
65. Плач Петров ___τρος  
66. Бичевање Христа _____ηγοσις 

67. Крунисање трновим венцем ο εμϖαγμος [ο εμπαιγμος] 
 

 
Централно место на икони заузима представа Цркве Христовог 

гроба у Јерусалиму, дата у пресеку. Испод ње су представе 
Оплакивања Христа и Скидања са крста. Изнад је изображен 
Страшни суд. Представе цркве и Страшног суда уоквирене су као 
луком представама пророка и светитеља. Стране лево и десно од 
Цркве Христовог гроба функционишу као симетрични пандани. На 
левој доминира Богородица са Христом, односно Христос на десној. 
Ове засебне иконе окружене су другим, мањим представама 
појединачних светитеља и сцена светих догађаја. Целину закључују 
делови у угловима платна. У доњим угловима је у два дела подељен 
фриз са сценама из легенде о Крсном дрвету, док су у горњим 
симетрично распоређене по четири сцене Страдања Христових у 
засебним декоративним медаљонима. Цела икона окружена је 
унутрашњом бордуром маслинастозеленог тона са једноставном 
биљном орнаментиком црне и беле боје, као и спољном 
јарконаранџастом бордуром, слабије видљивом због дрвеног оквира. 
Икона се у целини одликује јасном, једноставном и логичном 
композицијом, без хаотичности и претрпаности, понекад 
карактеристичних за Јерусалиме. Колорит је јак, али ненападан. У 
њему доминирају светло и тамноплава боја, црвена и златна, са 
много зелене, те нешто наранџасте и љубичасте. Злато је богато 
примењено.

4
 Сликарски поступак јасно следи моделе и технике 

присутне у иконопису ранијег периода
5
: начин сликања људских 

лица са подсликавањем и расветљавањем белом бојом, 
представљање набора на тканинама графички, са линијама, те 
поједностављено шематско представљање грађевина. Натписи, овде 

                                                             
4
 Или бар његова имитација. 

5
 О ослањању на старе моделе у иконопису XIX века види Makuljević 

(2004). 
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не много уочљиви, исписани су белом и црном бојом. Посебно 
детаљно су сликане засебне иконе Богородице и Христа. На њима је 
иконописац постигао не само уверљиво приказане емоције, него и 
једну врсту тродимензионалности у приказивању тела и тканина. 
Остале људске фигуре су међусобно доста сличне.  

Централно место, како је поменуто, заузима Црква Христовог 
гроба (слика 2, поља 1-20; слика 5). Ова црква је првобитно 
подигнута у IV веку на местима Христовог Распећа и смрти, 
помазања, сахране, васкрсења, као и још неких других догађаја из 
хришћанске историје. Током времена је више пута рушена и поново 
подизана и обнављана. Представља главни циљ поклоничког 
путовања (Μητροπούλος, 2009; Pringle, 2007; Vincent-Abel, 1914). 
Њена представа је пропорционално увећана и уједно је вишеструко 
комплексан меморијски пиктограм. Јасно су истакнуте 
архитектонске и просторне реалије, како оне из крсташког времена, 
тако и оне које су резултат обнове након пожара 1808. године 
(Μητροπούλος, 2009). Представљена је у пресеку, у коме сиви 
стубови држе полукружне лукове, тако условно изображавајући 
њену монументалну архитектуру. Они уједно формирају посебна 
поља која имају представљати одвојене унутрашње просторе, дате у 
различитим плановима и перспективним скраћењима, али 
обједињени подом са тамнозеленим плочама. 

Елементи спољне архитектуре су визуелно секундарни. У 
питању су пре свега две велике куполе изнад Ротонде и Католикона, 
звоник, те портал у доњем делу представе. Купола изнад Ротонде је 
полулоптаста и на њој су представљене оловне плоче којима је била 
покривена. Нешто издигнутији и ужи део на врху носи окулус 
покривен решетком (слика 2, поље бр. 1). Овај облик је добила 
после пожара 1808.

6
 Друга купола, изнад Католикона, је жута, због 

малтера којим је била покривена. Цик-цак линија представља 
спиралне степенице које су се раније увијале око ове куполе (слика 
2, поље бр. 2). Звоник је представљен између ове две куполе, а на 
њему је видљив четворолисни прозор (слика 2, поље бр. 3). 
Позадина купола и звоника је плава са звездама и дрвећем, и 
натписима који означавају називе појединачних делова црквеног 
комплекса. Куполе покривају појединачне меморијално и ритуално 
важне просторе, детаљно представљене испод њих.  

Испод звоника је представа Св. Константина и Јелене (слика 2, 
поље бр. 4). Заједно са сценом Авраама који жртвује Исака (слика 2, 
поље бр. 6) десно од куполе Католикона представља засебне објекте 
који се налазе непосредно до Цркве Христовог гроба, али који нису 
њен интегрални део. Царском светитељском пару је посвећена црква 

                                                             
6
 Овде представљена купола је уклоњена приликом обнове 1868. године. 
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у комплексу зграда Патријаршије.
7
 Црква се налази готово 

непосредно до звоника.
8
 Сцена Жртвовања има представљати 

Авраамовски манастир, подигнут на месту за које се верује да се на 
њему ова жртва десила. Налази се са источне стране Цркве 
Христовог гроба, непосредно до Голготе. 

Визуелни увод у унутрашњост цркве је представа двојног 
улазног портала у доњем десном углу (слика 2, поље бр. 7; слика 6). 
Импонује његова изразито реалистична представа на овој икони. 
Двоструком романичком порталу десна половина је зазидана, а на 
левој је отворено само једно крило врата са дрвеним касетама. Око 
врата су вишеструки стубови који придржавају декоративне лукове, 
унутар којих су лунете. Испод портала је чак делом представљено 
поплочавање дворишта. Портал је био први део цркве са којим би 
поклоници имали непосредан физички сусрет, а улазак у цркву је 
подразумевао компликовану процедуру. За сам портал су везана 
различита веровања

9
. 

Представа Доласка архијереја је особито истакнута. Архијереј 
је у мандији, са палицом, крстом и у пратњи клира улази у цркву 
кроз портал, а код Камена помазања га дочекују два ђакона са 
кадионицама (слика 2, поље бр. 8). Ова представа је од особитог 
значаја јер патријарх у цркву увек улази на представљени начин. 
Патријарха у мантији и панакамилавци и у пратњи клира, код 
Камена Помазања дочекују ђакони. Тада се на њега стављају знаци 
архијерејског достојанства (мандија, ручни крст и палица), он 
благосиља у правцу Голготе и Христовог гроба, те даље одлази у 
Католикон.  За све то време пред њим поју и каде ђакони. 

Црвени Камен помазања представљен је, како смо видели, 
непосредно лево од ове сцене (слика 2, поље бр. 9). Овај камен је на 
месту за које се верује да су на њему Јосиф и Никодим по јеврејском 
обичају помазали мртвог Христа мирисним уљима и увили га у 
плаштаницу. Црвен је због камена кориштеног у обнови. Уз њега је 
шест свећњака и осам кандила на ланцу. Ови бројеви су од 
изузетног значаја, с обзиром да су тачно дефинисани, и 
представљају предмет стриктно уређене поделе међу верским 
заједницама које имају право управе над Црквом Светог гроба. У 
вези са Каменом треба такође да буду посматране веће композиције 
Оплакивања Христа, амблема Оруђа страдања и Скидања са крста, 
испод светогробске цркве (слика 2, поља бр. 10-12; слика 7). Оне су 
визуелни цитат идентичних, великих композиција, које су се некада 

                                                             
7
 Патријаршија се налази непосредно уз Цркву Светог гроба, са њене 

југозападне и западне стране. 
8
 Има важну улогу у пријему ходочасника. 

9
 Појава светог Огња из једног од оштећених стубова, молитва Марије 

Египћанке, и друго. 
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налазиле на зиду изнад Камена помазања.
10

 Практично прва ствар 
коју би поклоници угледали по уласку у светогробску цркву биле су 
ове три слике изнад Камена помазања, првог места коме се 
поклањају унутар цркве, те је њихово истицање у иконографском 
програму Јерусалима тим више оправдано. 

Изнад дочека патријарха представљен је преостали део улазног 
простора цркве. Реч је о параклисима у приземљу Голготе (слика 2, 
поље бр. 13). Представљена је само њихова фасада са вратима, 
нишама и окулусима, степеништем које води на спрат изнад, те 
монументалном класицистичком балустрадом. Овај архитектонски 
склоп настао је као резултат обнове 1809-1811. године. Голгота, 
место Христовог Распећа и смрти, представљена је изнад у два дела 
(слика 2, поља бр. 14-15). Присутни су најважнији детаљи њеног 
уређења: велико сликано Распеће са иконама Богородице и Св. 
Јована, изнад часне трпезе испод које је оковани отвор у који је по 
веровању био пободен сам Христов крст. Христос Навољнују 
Страст у црвеном хитону десно је део представе Голготе, јер се 
идентична представа Христа налази на зиду иза сликаног Распећа и 
часне трпезе. Као и на представама других делова цркве, 
многобројни свећњаци и кандила који се налазе на Голготи 
представљени су и овде.  

На крајњој левој страни је представљена унутрашњост Ротонде 
са монументалном колонадом и галеријама (слика 2, поље бр. 16). 
Представљен је изглед након обнове у којој су целом висином 
колонаде изведени ступци са класицистичким лезенама. Ступци су 
представљени у златној боји, на галеријама су свећњаци и кандила, а 
у приземљу су лучни пролази. Изнад стубаца је делимично 
представљена унутрашња страна куполе. Централна је представа 
фасаде Кувуклиона Христовог гроба, детаљно обновљеног у стилу 
османског барока (слика 2, поље бр. 17; слика 8). Његова црвена 
боја истиче ружичасти камен који је кориштен у овој обнови

11
. 

Архитектонски детаљи су реалистични: сокл, тордирани пиластри, 
између којих су правоугаона поља са овалним медаљонима, атика, 
карактеристичан облик улазних врата, декорисана купола 
луковичастог облика на стубићима. Унутар улазних врата је 
представљена ваза са каменом на коме је седео анђео који се јавио 
мироносицама, иза које се види плоча Христовог гроба распукла по 
средини, са свећњацима изнад. Изнад Кувуклије је изображен 

                                                             
10

 О овим сликама монументалних димензија у литератури није готово 
ништа познато. Очито су настале у првој половини ХIХ века, након пожара 1808. 
Данас се налазе на јужном зиду наоса Католикона. 

11
 У питању је локална врста камена црвено-жуте боје, која се може добро 

изглачати тако да оставља утисак мермера.  
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васкрсли Христос, који лебди у простору Ротонде стојећи на облаку, 
са црвеним барјаком у десној руци. 

Између Кувуклиона и Камена помазања представљена је 
необична сцена, где група верника носи гологлавог патријарха на 
раменима са свећама у рукама (слика 2, поље бр. 18). Ради се о 
чудотворном силаску Св. Нура или Огња на Велику Суботу. На тај 
дан се патријарх моли на Светом гробу да се божјом вољом упали 
кандило ту обешено. Када се то деси, што се тумачи као силазак или 
јављање Св. Нура или Огња, патријарх раздељује чудотворно 
упаљену ватру уз  помоћ свећа. Хаџије на њих пале претходно 
набављене свежњеве од по 33 свеће. Након тога патријарх бива 
пренесен на раменима хаџија од Кувуклије у Саборну цркву. 
Представљен је управо тај завршни моменат.

12
  

Изнад представе патријарха на раменима верника је детаљно 
представљен поглед на унутрашњост Католикона (слика 2, поље бр. 
19; слика 9). У првом плану је тролучна конструкција у црвеној боји 
са високим каменим парапетним плочама, тзв. „трикамарон“, улаз у 
цркву. Остатак, оно што се налази иза њега, углавном је дато у 
златној боји. У дну средњег лука је ваза која по веровању означава 
центар света, која се налази у средини наоса цркве. У врху истог 
лука је велики полијелеј. У позадини је детаљно представљен 
иконостас, такође настао у обнови након пожара – присутне су 
царске двери, истурена колонада стубова у реду престоних икона, 
два горња низа и троугаони тимпан са крстом на врху (слика 2, поље 
бр. 20). 

Очигледно је да су на овој представи наглашене главне 
светиње у цркви – портал, Камен помазања, Голгота, Кувуклион, као 
и Католикон. Ова места су освећена Христовим Распећем, смрћу, 
сахраном и васкрсењем. Вековима су била репрезентативно 
обликована, па је то био случај и у обнови након пожара 1808. 
године. Архитектонске одлике које су ова места добила у овој 
обнови на Јерусалиму из 1845. године су видно истакнута. То је 
јасно пре свега кроз истицање црвене боје, која представља боју 
камена много коришћеног у овој обнови, као и наглашавање 
класицистичких и барокних одлика грађевинских делова тад 
подигнутих. Истакнути су и поједини верски обреди и обичаји који 
се одвијају у цркви. Хаџије присуствују овим верским обредима и 
поклањају се светим местима у горе описаном архитектонском 
оквиру, који је у целости дело иницијативе Јерусалимске 
патријаршије. Отуда је инсистирање на њиховом детаљном 
предстваљању сасвим логично и очекивано. 

                                                             
12

 Ритуал се одликује изразитом темпераментношћу и гужвом, иначе 
некарактеристичним за споре и церемонијалне православне обреде. 
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Црква Христовог гроба је са обе стране окружена мањим 
представама светитеља, светих архијереја и великосхимника, у 
пуној фигури (слика 2, поља бр. 21-28). Они су на златним 
позадинама, у пољима полукружно завршеним са горње и са доње 
стране. На ове светитеље се наставља 12 медаљона са попрсним 
представама пророка (слика 2, поље бр. 29). Ови медаљони су 
распоређени у виду декоративног лука, који оставља полукружно 
поље за представу Страшног суда изнад Цркве Христовог гроба. У 
два троугаона поља изнад су сцене Прародитељског греха и Изгона 
из Раја (слика 2, поље бр. 29 а-b). 

Композиција Страшног суда је конвенционална, са сведеним 
бројем фигура и без неких посебних иконографских 
карактеристичности (слика 2, поље бр. 30). Подељена је у два 
водоравна дела. У горњем се налази Христос Велики Архијереј на 
трону окружен облаком. Са сваке његове стране је по шест 
апостола. Од доњег дела су одвојени тракама са грчким натписима, 
лево ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑ..., а десно 
ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ(ΑΙ) ἈΠ ΈΜΟỸ ΟΙΚΑΤΗΡΑΜΈΝΟΙ... (Матеј 25, 34. и 
41: Ходите благословени оца мојега.../Идите од мене проклети...). У 
доњем делу су слева надесно представљени Рај, Праведна мерила и 
Пакао. Рај је представљен у виду сивих зидина са куполама, а у њега 
воде црвена врата са златним оквиром. Унутар зидина је Лоно 
Авраамово, а испред врата је поворка праведника коју предводи св. 
Петар са кључевима. Десно од Раја су Праведна мерила.  Из облака 
који окружују Христа излази божанска десница која придржава 
златну вагу. Испод ње је полунага персонификација душе којој се 
суди. Лево од ове персонификације је св. архангел Михаило, а десно 
од ње ђаво са кукама. Архангел дугачким копљем одгурује ђавола 
који насрће на персонификацију душе на Суду. Пакао представља 
Огњена река која се улива у разјапљене чељусти аждаје. Глава 
аждаје је зелена и са огромним зубима, а из њених ноздрва, очију, 
ушију и уста излази ватра. У њеним чељустима седи Сатана. У 
Паклу је представљено неколико грешника. Разлог за укључивање 
композиције Страшног суда у иконографски склоп икона 
Јерусалима је веровање да ће се Други долазак Христов, описан у 
Матејевом јеванђељу и Апокалипси Христовој, догодити у 
Јерусалиму, тачније на Елеонској гори, са које се Христос вазнео на 
небо. По општем уверењу, заснованом на речима анђела који су 
били сведоци Вазнесења, Христос ће се са неба други пут спустити 
на исто место са кога се на небо дигао. Логика на којој је засновано 
укључивање Страшног суда у композицију Јерусалима донекле је 
супротстављена основној логици ових слика. Оне су по својој 
суштини и функцији меморијалне и ретроспективне, јер подсећају 
на места важних догађаја из прошлости, на којима је заснована 
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хришћанска вера. Са друге стране Страшни суд је композиција 
есхатолошке садржине, дакле нешто што се по веровању тек треба 
догодити у будућности. Њена меморијалност није ретроспективна 
него проспективна. Такође треба имати на уму и дидактичку намену 
Страшног суда, његово морализаторско упозорење о сталној 
будности и опрезу. Представе Прародитељског греха и Изгона из 
Раја у угловима изнад треба такође да буду посматране у том 
контексту. 

Лева и десна страна иконе су симетрични пандани. Њима 
доминирају засебно уоквирене, пажљиво изведене допојасне 
представе Богородице са Христом лево и Христа Пантократора 
десно. Оне су фактички засебне иконе унутар слике. Обрубљене су 
уским златним појасевима и са по три стране окружене мањим 
представама преосталих палестинских светих места, као и 
појединачних светитеља. Богородица (слика 2, поље бр. 31; слика 
10) преко уобичајеног црвеног мафориона има још једно покривало 
за главу плаве боје, на коме су изведени златни орнаменти у виду 
шестокраке биљке са богатим листовима и малим цветовима. Испод 
мафориона провирује бели руб вела. На глави јој је круна, а сва 
одећа на њој је са широким златним бордурама. Главу је нагнула 
према малом Христу, кога придржава обема рукама, док им се 
образи додирују. Гледају се међусобно врло нежним погледима. 
Христос левом руком додирује Богородичино горње покривало за 
главу, док у десној придржава полуотворени декорисани кодекс, 

унутар кога је натпис Πνευμα κυ/ρίου εϖε/ μεουεν... (Исаија 61, 1: 
„Дух је Господа Бога на мени, јер ме Господ помаза да јављам добре 
гласе кроткима, посла ме да завијем рањене у срцу, да огласим 
заробљенима слободу и сужњима да ће им се отворити тамница.“). 
Христос је у сивкастобелој туници украшеној пажљиво сликаним 
ружама, са уским црвеним појасом и окер огртачем. Христос 
Пантократор (слика 2, поље бр. 41; слика 11) на десној страни 
благосиља десном руком, а у левој држи куглу, симбол своје 
космичке власти. Одевен је у црвену тунику са златним појасом, 
преко које носи плави огртач. Туника је украшена идентичним 
златним орнаментом који се налази на Богородичином горњем 
покривалу за главу. Ове две представе изведене су у сваком погледу 
суптилно, са пажљивим извођењем сенки на лицима и власи у коси. 
Функција ове две представе могла би бити молитвена, али могуће је 
и да су, као што је то случај са представама Оплакивања и Скидања 
са крста, реплике појединих важних икона. Тако је представа 
Богородице са Христом готово идентична једној икони у Цркви 
Мироносица, у комплексу светогробске цркве (Комашко-Гнутова, 
2007, стр. 46). 
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Ове две иконе су свака са по три стране окружене мањим 
представама преосталих палестинских светих места и појединих 
светитеља (слика 2, поља бр. 32-40 и 42-50). И ове групе представа 
су међусобно симетрични пандани. Њихова позиција у односу на 
представу Цркве Светог гроба приближно одговара њиховој реалној 
географској позицији у односу на град Јерусалим. Свети догађај 
може бити представљен испред комеморативне грађевине касније 
подигнуте на месту његовог дешавања. Тако су нпр. испод 
Вазнесења Христовог представљене грађевине, настале у крсташко 
и османско време, на Елеони, брду источно од Јерусалима на коме 
се по веровању десило Вазнесење (слика 2, поље бр. 34; слика 12). 
Јосиф и Богородица се клањају Богомладенцу у оквиру Витлејемске 
базилике, грађевине подигнуте у периоду IV – VI века (слика 2, 
поље бр. 50). На другој групи представа догађај само указује на 
поштовано место на коме се одиграо, као нпр. на Крштењу 
Христовом (слика 2, поље бр. 45). Као и у случају Цркве Светог 
гроба, ове представе уједно подсећају на обреде и обичаје везане за 
њих (ходочаснички караван који је посећивао место Христовог 
Крштења на Јордану, обреди празника Успења Богородице, и 
друго). 

У горњем левом и горњем десном углу иконе налазе се по 
четири сцене Страдања Христових (слика 2, поља бр. 60-67). 
Укупно осам сцена су постављене у неправилна поља, окружена 
стилизованим златним волутама, које ће своје порекло свакако 
имати у бароку. Ова поља су постављена на широку црвену траку, 
на којој се могу приметити златни орнаменти доста слични онима на 
одећи Богородице и Христа. Ове представе подсећају на места 
њиховог дешавања – Сион (Тајна вечера, Прање ногу), Гетсимански 
врт (Молитва о чаши (слика 13), Јудин пољубац), Преториј (Христос 
пред Пилатом, Бичевање Христа, Крунисање трновим венцем), али 
уједно подсећају и на помен Христових Страдања током 
богослужења Страсне недеље.  

У самом дну иконе, тачније у њеном левом и десном доњем 
углу, налази се више сцена распоређених у виду фриза (слика 2, 
поља бр. 51-59). Ова два одвојена дела, као и сцене Страдања, треба 
посматрати као иконографски и тематски јединствену целину. У 
њима је најважнија група сцена коју смо означили као циклус 
Дрвета часног крста. Реч је о апокрифном предању, легенди везаној 
за Манастир Часног крста надомак Јерусалима.

13
 Црква овог 

манастира је подигнута на месту за које се верује да је на њему 

                                                             
13

 О Манастиру Часног крста у Јерусалиму и легенди везаној за њега 
пише Tzaferis (1987). О легенди детаљно пише Giannouli (2007), са даљом 
литературом. 
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расло дрво од кога је направљен крст на коме је распет Христос. 
Легенда се препричавала ходочасницима при посети манастиру и у 
основним цртама изледа овако: старозаветни Лот је након 
сагрешења са кћерима после бекства из Содоме осећао кајање које је 
исповедио Аврааму. Он му је, да би окајао грех, дао три дрвене 
главње из ватре. Те главње је Лот био дужан да посади пола дана 
хода од реке Јордана. Он је морао и сваки дан да их залива док не 
излистају. Лот је тако и учинио. Али док је Лот носио воду у 
мешинама на магарцу са Јордана на место где је посадио главње, 
стално се појављивао ђаво у различитим отеловљењима. Ђаво је 
Лоту стално смањивао количину воде коју је носио, тражећи од 
Лота да му да да пије. Упркос овом ометању, Лот је остао врло 
упоран. Главње су излистале у сложено дрво, састављено од три 
различита стабла: бора, кипариса и кедра. Много векова касније, цар 
Соломон је наредио да се то дрво посече (слика 14), јер му је 
требала грађа за Храм који је зидао. Међутим, комад који је тиме 
добијен, нигде се није уклапао у грађевину, па су га мајстори 
одбацили. У време Христовог Страдања, тај комад је пронађен и 
употребљен да се изради крст, на коме је разапет Исус Христос. У 
иконопису овај циклус је карактеристичан готово искључиво за 
Јерусалиме и у правилу је њихов обавезан елемент. Прва сцена овде 
је Ђаво испија воду Лотову. Црни ђаво са роговима на глави из 
мешине испија воду. Поред њега Лот води магарца, са другом 
мешином. Следи Лот који залива Дрво. Лот из мешине полива Дрво 
које већ има формиране три различите крошње. Поред је Манастир 
Часног крста, у виду монументалне куполне цркве са једне стране 
окружене зидом. На десном делу испод Христа Пантократора прва 
сцена је Соломон који наређује усецање Дрвета: голобради Соломон 
са круном на глави и у црвеном огртачу седи на престолу са 
подигнутом руком и пруженим кажипрстом. Испред њега је дрво са 
три крошње, на које се устремљује радник са секиром. Следе 
Радници који преносе Дрво: два радника на раменима носе истесан 
дугачки трупац. Овом сценом се завршава циклус Дрвета часног 
крста. Поља у дну уједно закључују иконографски програм 
Јерусалима који смо овде анализирали. 

После исцрпне иконографске анализе, коју захтева ова икона, 
остаје нам да бар укратко покушамо расправити нека општа питања 
везана за њу. Јасно је да је имала недвосмислену меморијалну 
функцију. Донесена је са хаџилука, а набављена је, колико се може 
закључити, у Јерусалиму. Њена недвојбена репрезентативност чини 
је уочљивим ходочасничким благословом. Поклоњена Цркви 
Рождества Христовог, половином XIX века новом објекту,са 
извесним престижом је говорила о поклоничком подухвату једног 
од њених чланова, Хаџи-Игњатија. Уједно је и позивала друге 
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чланове заједнице на сличан подвиг. Иконографска структура 
чврсто је одређена представом Цркве Христовог гроба, где и 
најситнији детаљ има јасно значење визуелног меморијског 
пиктограма, који поклоника враћа на место које је посетио. Други 
делови имају сличну меморијску намену, мање или више изражену, 
било кроз подсећање на само место поклоњења (Витлејем), легенду 
везану за њега (Манастир Часног крста), или одређену слику која би 
уживала велико поштовање (Богородица са Христом).  

За овај Јерусалим из 1845. године могуће је пронаћи директне 
аналогије. Тако је средишње поље са представом Цркве Светог 
гроба и светитеља око ње на Јерусалиму из 1843. године, сачуваном 
у Цркви Рождества Богородице у Берковици у Бугарској (Гергова 
2016, стр. 146), овој икони готово сасвим идентично. Слично је и са 
иконом сачуваном у Музеју града Београда (Хаџи-Ђокић 2003; 
Макуљевић 2006; Makuljević 2014), где и други делови, али и општи 
изглед, пружају директне аналогије за пиротску икону из 1845. 
године. Стил, колорит, начин сликања на три иконе наводе на 
помисао да су оне настале у истој иконописној радионици. Са 
великом сигурношћу можемо сматрати да се ова иконописна 
радионица налазила у самом Јерусалиму или његовој непосредној 
околини. О томе, међутим, тешко да може да се каже ишта више, 
будући да су знања о неистраженом палестинском иконопису XVIII 
и XIX века крајње ограничена. Ипак, ликовни квалитети и ниво 
иконе из Пирота, као и два аналогна примерка, јасно показују 
развијену, континуирану и самосвесну иконописну праксу. У том 
смислу, као и у смислу некада развијеног ходочашћа Христовом 
гробу, треба посматрати овај Јерусалим. Инспирисан верским 
разлозима покајништва и искупљења, већ постојећим обичајима, а 
несумњиво и социјалним капиталом који враћа један такав 
подухват, богати Пироћанац Игњатије (син Јована _арковића?) 
одлази у првој половини четрдесетих година на хаџилук у Свету 
земљу. Овај хаџилук је укључивао поклонство тамошњим светим 
местима, просторима дешавања старозаветних и новозаветних 
догађаја, присуствовање обредима и обичајима који се тамо 
одвијају, као и сагледавање њиховог у том тренутку актуелног 
архитектонског и ликовног оквира, који је укључивао и одређене 
јако истакнуте иконе. Такође, важан део је била и набавка 
различитих благослова и меморија на ово путовање. Као Хаџи 
Игњатије се 1845. године враћа у Пирот, доносећи са собом овај 
Јерусалим, видан документ његовог тешког и компликованог 
ходочасничког подухвата, који му је донео благодат на другом 
свету. Тада, али можда и у неком каснијем тренутку, Јерусалим је 
поклоњен Цркви Рождества Христовог у Пироту, где је сачуван и до 
наших дана. 
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Сажетак: Један од резултата укључивања Пирота у токове 
новоослобођене Србије у визуелном смислу је да и овај град добија 
свој градски трг крунисан спомеником који носи печат слободе у 
српском граду. Споменик је подигнут 1924. године, након 20 година 
од када је започета његова израда, а посвећен је ослободиоцима 
Пирота из 1877. године и сведочи о тријумфу над Османлијама. 
Током деветнаестог века, у периоду стварања нација и у склопу 
европских тежњи подизања великог броја споменика у јавној сфери 
који је назван и монументоманија, ослобођена Србија је пригрлила 
праксу подизања монументалних споменика у јавним просторима. 
Ослобађањем пиротског краја, у оквиру урбанизације града и 
промене његовог до тада османско-балканског модела, град добија 
трг у новијем делу града и ново место меморије посвећено 
најзначајнијем историјском догађају у новијој историји Пирота. 
 
Abstract: One of the results of participation of Pirot in the life of newly 
liberated Serbia in its visual aspects is that this town obtains its own 
square crowned by the monument bearing the sign of liberty in a Srbian 
town. The monument was finished in 1924. after 20 years since its 
building had started and is dedicated to the liberators of Pirot from 
1877. representing the triumph over Ottoman Empire. During the 19th 
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century in the period of creation of nations and within the European 
tedencies towards building of numerous monuments in the public spheres 
which is called monumentomania, the liberated Serbia embraced the 
practice of building monuments in public areas. By liberation of Pirot 
area and  urbanisation of the town and its changing from the Ottoman 
and Balkan model, the town obtained a square in the newer part of the 
town and new memorial place dedicated to the most significant historical 
event in the more recent history of Pirot. 
 
Кључне речи: Пирот, споменик, ослободиоци, Тијабара, трг 
Кey words: Pirot, monument, liberators, Tijabara, square 
 
 

Неколико деценија након тријумфа над Османлијама, створили 
су се услови да се у јавном простору ослобођеног града подигне 
споменик који је посвећен ослободиоцима града 1877. године, а 
представља симбол његове слободе. Ослобођење од Турака као 
значајног историјског догађаја код Срба трајно је меморисано у 
виду споменика на градским трговима у неколико градова широм 
Србије. Подизање споменика је увек  условљено статусом нације на 
одређеној територији као и актуелним политичким и културним 
токовима (Макуљевић, 2006, стр. 277). У случају Пирота, који је као 
слободан град стекао своју самосталност и пролазио кроз процес 
урбанизације након ослобођења, један од важних сегмената је било 
и формирање  новог градског трга и меморијалног споменика у 
његовом средишту. Током XIX века јавни споменик је носио 
ангажовану националну функцију (Макуљевић, 2006, стр. 274). 
Подизање споменика у XIX веку доживљава свој успон како у 
Европи тако и у Србији, а под националним јавним спомеником у 
култури XIX века подразумевају се објекти који садрже 
меморијалне вредности и чије јавно дејство доприноси изградњи 
нације и може имати и актуелни политички значај. Једна од 
најистакнутијих форми споменичке културе национализма управо 
представља подизање споменика у градском и слободном простору 
(Макуљевић, 2006, стр. 274-275). Циљ овог рада представља 
посматрање функције споменика у оквиру новог градског трга у 
контексту новоослобођеног града будући да су се досадашњи 
истраживачи који га спорадично помињу у својим студијама више 
концентрисали на њега као сведочанство о конкретном историјском 
догађају (Лилић, 1989), као један од споменика који чини скуп 
споменичког наслеђа одређене територије (Рајчевић, 2001, стр. 53-
54)  или га посматрају као заштићено културно добро (Влатковић, 
2012) пружајући о њему само основне информације. 
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Након многобројних покушаја да се Пирот ослободи током 
XIX века и прикључи осталим деловима ослобођене Србије, 
коначно долази до ослобођења у Другом српско-турском рату 
децембра 1877. године (Лилић, 1994, стр. 241). Наведен историјски 
догађај је означио крај епохе владавине Османлија и почетак нове 
историје у условима националне слободе и нових перспектива као и 
свестрани развој и напредак Пирота и околине. Процес 
урбанизовања и осмишљавања јавног простора у Србији је повезан 
са оствареном националном слободом и изградњом европског и 
хришћанског идентитета државе (Макуљевић, 2006, стр. 257). 
Почетак XIX века обележили су ослобођење Србије и утврђивање 
нације, што је условило нагли развој градитељске делатности као 
последице нарасле потребе за обновом и изградњом градова по 
угледу на европске центре. До тада су османски утицаји у 
архитектури били присутни како у решењима основа тако и у 
спољашњем обликовању. По ослобођењу нових крајева једна од 
првих мера нове власти била је да водећи центри новоослобођене 
области – Пирот, Ниш, Лесковац, Прокупље и Врање добију 
регулационе планове који су уједно и први урбанистички планови у 
овим крајевима (Ћирић, 1973, стр. 157). Пред крај XIX века варош је 
још увек оријенталног склопа, док је важнија и фреквентнија мрежа 
вијугава и делимично перпендикулирана јер се нове куће изграђују 
на новим регулационим линијама па су због тога у нескладу са 
старим кућама које су или грађене испред или иза нове линије 
(Ћирић, 1973, стр. 161). Након ослобођења од Османлија 1877. 
године и припајања Пирота Србији у архитектури Пирота јача 
утицај стамбене културе и архитектуре северних подручја Србије. 
Новим регулационим планом и урбанизацијом града Пирота 
изоставља се спонтана законитост турског доба изоловања кућа од 
улице и суседа, а закон оријентације према страни света замењен је 
оријентисањем према улици (Крунић, 1977, стр. 237-238). Визуелно 
обликовање и украшавање јавних простора је било  у уској вези са 
актуелним идејним и политичким дешавањима будући да су они 
представљали окосницу у функционисању заједница. Граде се 
чвршће и више зграде, јавне и стамбене, са стилским обележјима 
академске архитектуре Средње Европе и такође се уређују тргови 
концептуално формирани као нови грађански центри који се 
употпуњују споменицима. Моша Пијаде 1913. године у тексту Једна 
нова болест критички коментарише масовно подизање споменика. 
Наводи да се раније о споменицима није водило ни најмање рачуна, 
а да су сада рђави споменици посвуда па и у унутрашњости: Нико 
нема калдрме ни тротоара, али хоће споменике. Гуше се у блату, 
прљавштини и смраду, али имају уметничког смисла за споменике 
(Пијаде, 1963, стр. 102-103). 
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Место споменика у симболичној топографији града је веома 
истакнуто будући да је Тијабара, у односу на Пазар, млађи део 
Пирота у коме су одувек махом живели хришћани. Као што и сам 
назив говори, на овом простору су се налазиле баре које су коначно 
исушене насипањем након Првог балканског рата, о чему сведочи и 
данашњи ниво чесме Гушевице (Бранковић, 2012, стр. 151). 
Тијабара је насипана песком који је ископаван из реке Нишаве од 
простора чесме Гушевице до простора на коме се данас налази 
споменик.  

У Тијабари је 1870. године подигнута монументална 
православна црква посвећена Успењу Богородице за потребе 
великог броја православних хришћана који су овде живели (Лилић, 
2008, стр. 23). Тијабара је била сиромашнији део Пирота, који је 
постојао од XVIII века, али захваљујући развоју трговине и заната, 
привредно и популацијски јача и развија се средином XIX века 
(Крунић, 1965, 35, 40). Трг у Тијабари који је формиран у 
непосредној близини цркве је амбијентални троугаони простор у 
који се уливају три улице са ободним пословно-стамбеним зградама 
и трговачко-занатским локалима типичан за чаршију српске вароши 
XIX века. За време турске владавине на овом месту се налазила 
Покривена чаршија, која је после Првог светског рата замењена 
чаршијом грађанске структуре. Архитектонско-урбанистичко 
формирање трга у Тијабари је завршено крајем XIX и почетком XX 
века. Премда је Пазар, део града на левој обали Нишаве, већ био 
оформљена чаршија, због повећане потребе за трговином и занатима 
почео је да се формира и велики трговачки центар у Тијабари 
(Крунић, 1977, стр. 231). Број становника је био увећан, а трговачки 
значај града захтевао је и више трговачких центара. У Тијабари је 
током XIX века био и сточни вашар који је трајао 15 дана, а 
почињао је о Цветима, док је у Барју о Великој Госпојини почињао 
трговачки вашар (Петковић, 2000, стр. 209-210). Групу зграда које 
се налазе  на тргу у Тијабари карактеришу фасаде са профилисаним 
кровним венцима и архитравни појас који најчешће прихватају 
пиластри са капителима. Прозори на стамбеном делу фасаде 
украшени су профилисаним натпрозорним архитравом или 
тимпаноном. Испод је парапетно поље геометријског облика. 
Излози локала су скромно обрађени дрвеним первазима са понеким 
декоративним елементима, а изнад излога је често и профилисан 
венац у дрвету наменски постављен да заштити поље на коме се 
исписује назив предузећа (Влатковић,  2012, стр. 54). 

Јавни споменици заузимају важно место у симболичној 
топографији града чији положај одређује и њихову рецепцију. Трг 
као утилитарни и функционални простор одраз је економског 
напретка. Нове зграде идејно и материјално трансформишу стари 
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простор у грађански кодификован простор што је одраз 
модернизације и националне еманципације. Трг је дефинисан као 
јавни централни градски простор и политичко-естетски простор 
града усклађен са начелима уобличавања јавних градских простора 
у служби нације (Борозан, 2006, стр. 369). Постављање споменика 
као уметничког артефакта схваћено је као симбол историјске победе 
и политичке пропаганде (Борозан, 2006, стр. 60). У духу 
сакрализовања прошлости, што је доминантан процес као историзам 
у деветнаестом веку (Јовановић, 1988-89, стр. 275-284), тријумфални 
споменик у Тијабари такође има функцију трајне меморије значајне 
победе над Османлијама. У европским друштвима традиционално 
важан симболички значај носила је декорација и обликовање јавног 
простора, а тргови су исказивали и карактер власти (Макуљевић, 
2006, стр. 255-259). Процес урбанизације у Србији креће већ у току 
првих година стварања нове државе, почетком XIX века. 
Трансформација Србије која је била обележена вишевековном 
владавином Османлија својим новим изгледом носи карактеристике 
савремене националне еманципације. Искуство споменичке културе 
у Европи на почетку XIX века преношено је у српску средину путем 
новина (Макуљевић, 2006, стр. 274-278), као и утисцима које су по 
повратку у земљу након студија у иностранству преносили млади 
студенти. Као политички ентитет, млада српска држава која је своју 
борбу за потпуну самосталност остваривала и ангажованом 
применом дела визуелне културе условиће да скулптура током века 
буде сагледана као политичко оружје. Као изузетно снажан медиј 
скулптура на новом градском тргу има за циљ да створи представу о 
ослобођеној, снажној и самосталној држави чији је саставни део 
постао и Пирот након ослобођења. 

Споменик ослободиоцима Пирота у Српско-турском рату 
1877. године налази се на данашњем Тргу Републике, а некадашњем 
Тргу краља Петра Ослободиоца у Тијабари (слика 1). Градња 
споменика за трг у Тијабари је започета 1904. године, а завршена је 
1924. године (Влатковић, 2012, стр. 66). Споменик се састоји из два 
дела, постамента у форми обелиска и скулптуре на врху (слика 2). 
Елемент египатске монументалне архитектуре као што је обелиск 
бива укључен у формирање споменика током XVIII и XIX века 
широм Европе као последица египтоманије (Dubrovina, 2013).  
Форма обелиска у споменичкој култури је веома заступљена када су 
у питању споменици подизани као трајна меморија на пале хероје 
(Марковић, 2014). Постамент споменика у Тијабари  је сачињен од 
клесаног камена и висок је преко десет метара, а његова основа је 
квадратна димензија 4x4m. Основа споменика је ограђена са 12 
камених стубића високих 50 cm, међусобно повезаних ланцима тако 
да се споменику може прићи са све четири средишње стране. На 
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висини од око три метра степеновањем се из квадратног сужава у 
ваљкасти облик пречника 1,5 метар. Од декорације у камену 
ваљкасти део има по један грчки крст са четири стране. Горњи део 
ваљка је крунисан купастом декорацијом која степеновањем 
формира врх на који је смештена скулптура (слика 3). Декорација 
при врху је богата, а састоји се од низа слепих аркада са конзолама 
које су у оквиру истуреног прстена из ког израста степенаста купа. 
На квадратном постаменту рустичне обраде који се од базе 
степеновањем сужава, од декорације постоје 3 грчка крста, са три 
стране по један, док је на југоисточној страни  плоча са натписом 
Капетану Милутину Карановићу и осталим борцима који за владе 
Њ.В. Књаза Милана Обреновића падоше 12. 13. и 15. децембра 1877. 
године у борби за ослобођење Горњег Понишавља од Турака. 
Захвални Пирот и села Округа Пиротског (слика 4).  

Споменик у Тијабари је данас на врху крунисан скулптуром од 
бронзе - орла са распоном крила од три метра који је усмерен према 
Пазару (југу). Ову скулптуру је начинио Павле Ристић, академски 
сликар из Пирота, поводом стогодишњице ослобођења града 1987. 
године. Првобитна скулптура орла је рад непознатог аутора и 
постављена је на врх 29. децембра 1924. године. Писмо које се чува 
у Музеју Понишавља говори о  казивању Јована Јовановића 
Француровог из Горњег Матејевца да је његов деда који је имао исто 
име и презиме радио споменик ослободиоцима у Тијабари са групом 
каменорезаца из Горњег Матејевца. Није познато да ли су они то 
самостално радили као каменорезачка тајфа или преко фирме 
Ђовани Бертото – Италијана, који је држао каменорезачку радњу у 
Београду од 1880. године. У писму се даље наводи да је на 
споменику у Пироту био израђен орао од камена, а на дан отварања 
споменика поред осталних говорника говорио је и Јован Јовановић, 
каменорезац из Горњег Матејевца код Ниша. Јован Јовановић је био 
и гуслар који је 1911. године спевао и издао књигу песама под 
насловом Сељачка и занатлијска мука и господско уживање,  а у 
прилог сарадњи са Бертотом сведочи фотографија пронађена у 
цркви у Горњем Матејевцу, која је данас у Нишком музеју, на којој 
он гусла уз гусле пред окупљеним народом и радницима 
каменоресцима испред каменорезачке радње Ђовани Бертото у 
Београду 1911. године (Пејић, 1974). У листу Правда 21. августа 
1932. године стоји да каменорезачка радња Ђовани Бертота израђује 
постамент за споменик Краља Петра I у Панчеву, а бронзану фигуру 
ради вајар Петар Павличини („У атељеу Петра Павличинија“, 
Правда, 21. август 1932, стр. 9). Аналогно томе било би могуће да је 
радња Бертота била ангажована и за постамент пиротског 
споменика деценију раније, међутим велики број споменика који и 
данас постоје на Новом гробљу у Београду, а настали су у оквиру 
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ове радње, имају веома јасно истакнуте потписе, што није случај са 
спомеником у Тијабари.  

У једном од јуриша српске војске у борби код Нишора погинуо 
је и капетан Милутин Карановић, чије је име трајно меморисано на 
плочи која је саставни део споменика. Својим јунаштвом капетан је 
завредео истакнуто место у историји ослобођења пиротског краја. 
Његови посмртни остаци су најпре пренети у сопотску цркву, а 
затим у Темачки манастир, где су и сахрањени (Панајотовић, 1982, 
стр. 54). Капетан Милутин Карановић сахрањен је у порти, источно 
од олтарске апсиде Цркве Светог Ђорђа у Темачком манастиру 
(Цуњак, 2013, стр. 29). Овде је сахрањено и око сто војника из 
Грочанског батаљона. На надгробној плочи капетана, коју је 
подигла његова супруга Марија, стоји да је рођен 22. новембра 1841. 
године у Гружи, а умро 1877. године на Нишору. Испод су уклесани 
стихови Ђуре Јакшића из песме Капетанов гроб:  

За српског рода, дом, слободу, 
дао си живот свој, 

зато ће дуго у српском роду 
живети спомен твој! 

Ти честит беше међ браћом својом, 
диван јуначе, врли Србине! 

Па то показа и смрћу својом, 
јуначке Груже  јуначки сине. 

Споменик подиже му ожалошћена супруга Марија 
Споменик ослободиоцима Пирота у Тијабари припада корпусу 

споменика који су подизани у циљу меморисања догађаја из 
прошлости. Могућности развоја овог вида изградње националне 
меморије биле су условљене положајем нације и државе, а будући 
да овај историјски догађај слави хероје из скорије прошлости и 
довео је до припајања Пирота Србији, његово присуство на 
централном тргу ослобођеног града је сасвим оправдано. У Другом 
српско-турском рату 1877-1878. године Кнежевина Србија успева да 
ослободи и пиротски крај који је под османску власт пао још 1455. 
године (Опачић, 2006). Прошлост постоји од оног тренутка када 
почне да буде третирана и разматрана, зарад дефинисања друштва и 
националног идентитета, у циљу самодефинисања националне идеје 
и карактера. Нације живе тако што поново оживљавају своју 
прошлост, оне су трајне, само се у зависности од ситуације мења 
степен самосвести и активизма (Smit, 2010, стр. 74). Култура сећања 
твори заједницу, а почива највише на облицима одношења према 
прошлости (Assmann, 2008, стр. 36-37). Колективно памћење је 
условљено комуникацијом, и оно обликује памћење појединца, док 
прекид комуникације на релацији колектив и појединац код 
појединца доводи до заборава (Assmann, 2008, стр. 43). Под 
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колективним идентитетом подразумева се слика коју нека група 
гради о себи и са којом се њени чланови идентификују. Тако 
обликован идентитет је јак колико је и заступљен у свести својих 
чланова, и колико је у стању да мотивише њихово мишљење и 
деловање. У случају споменика ослободиоцима било је неопходно 
да Пирот добије трајни белег који ће у новом амбијенту свакодневно 
подсећати на победу и утицати на креирање културног сећања уз 
помоћ визуелне културе.  

 
 
 

 
 

Слика 1  Разгледница – Трг краља Петра у Тијабари 
Picture 1 Postcard – King Petar Squre in Tijabara 
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Слика 4  Споменик ослободиоцима Пирота у Тијабари – детаљ 
Picture 4  Pirot Liberators Monument in Tijabara - detail 

Слика 2  Споменик 
ослободиоцима Пирота у 

Тијабари 
Picture 2  Pirot Liberators 

Monument in Tijabara 

Слика 3  Плоча на споменику 
ослободиоцима Пирота у 

Тијабари 
Picture 3  Plate on the Pirot 

Liberators Monument in Tijabara 
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Бугари су 1941. године оскрнавили споменик и однели 
првобитну скулптуру те јој се од тада губи сваки траг. Они су том 
приликом такође уништили и оригиналну плочу са натписом која је 
замењена новијом која је постављена 1951. године по узору на 
првобитну. Према речима неколико старих Пироћанаца првобитна 
скулптура орла је имала две главе, а на грудима плочу на којој је 
било угравирано четири с. Један од њих је обућар Светозар Антић 
Вирка који тврди да је имао обућарску радњу наспрам споменика и 
да изглед скулптуре памти до најситнијих детаља (Лилић, 1989, стр. 
173). Идентичан опис орла даје и Љубен Васов који описује да је 
присуствовао минирању споменика од стране Бугара 1941. године. 
Он закључује да је скулптура била израђена од бакра, јер га у 
другом случају Бугари не би однели, а каже да је скулптура била 
добро урађена толико да је имао утисак да посматра живог орла. 
Описује да су Бугари минирали споменик како би лакше дошли до 
орла и да су га након тога утоварили у камион (Лилић, 1989, стр. 
173).

1
 Фотографија коју поседује Музеј Понишавља сведочи о томе 

да се на врху обелиска уместо скулптуре након што је уклоњена 
1941. године једно време налазило звоно, а неке разгледнице и да је 
једно време пре постављања нове скулптуре стајао само обелиск. На 
основу других сачуваних фотографија и старих разгледница може се 
уочити приметна разлика у моделовању када се пореде стара и нова 
скулптура, али је на основу њих тешко тврдити да ли је скулптура 
имала четири с на грудима и две главе јер бисмо судећи само по 
њима могли рећи да се скулптура једино по свом положају разликује 
од данашње. Стари орао је имао благо уздигнута крила, природнији 
став у неравнотежи као птица која је у том тренутку дотакла тло, а 
главу окренуту у полудесно, што је типичан став птице грабљивице. 
Крила скулптуре која и данас чини део споменика су високо 
развијена у крутом, неприродном положају.  Оно што можемо рећи 
на основу сачуваног визуелног материјала је да скулптура није била 
израђена од камена. Још једна од претпоставки која је забележена у 
листу Слобода 26. септембра 1987. године је да је аутор првобитне 
скулптуре био Ђорђе Јовановић, а да је бронзани отисак негде у 
Италији (Николић, 1987). Текуће 2017. године се очекује почетак 
радова на рестаурацији споменика који је проглашен за културно 
добро 9.06.1987. године (Међуопштински Сл. лист Ниш бр. 15/87 
одлуком СО Пирот бр. 02-020/42-87, према: Влатковић, 2012, стр. 
69). 

 
                                                             
1
 Некадашњи директор Музеја Понишавља Бранислав Најдановић тврдио 

је да је и првобитна скулптура орла била са једном главом, а не две, као и да је 
орао знамење слободе и да на себи није имао династичке инсигније јер његова 
симболика није имала искључиво династичку вредност (Лилић, 1989, стр. 173). 
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Споменик остварује своју потпуну функцију кроз пропратне 
манифестације (Митерауер, 2003, стр.125-143), око кога се окупља 
народ, па је тако у Пироту, поводом педесетогодишњице од 
ослобођења, организована прослава која је забележена и у 
новинским чланцима дневних листова Време и Правда од 
30.12.1927. године („Свечаности у Пироту“, Време, 30. децембар 
1927, стр. 5, http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp| 
issue:UB_00043_19271230|page:5|query; Раденко, 1927). Том 
приликом је у Пироту уприличена прослава, а код села Нишора, 
надомак града, где се и одвијала битка за ослобођење, подигнут је 
споменик капетану Карановићу, који је један од заслужних 
личности за победу у борби за слободу пиротског краја. Јавни 
простор трга са спомеником имао је том приликом улогу 
сценографије патриотске јавне свечаности као главни топос 
меморије на историјски догађај чија се годишњица обележава. 
Наводи се да је овај дан најсвечаније прослављен будући да је у 
питању највећи празник Пирота и пиротског краја. Свечаност је 
трајала два дана, а радње су биле затворене да би сви грађани могли 
да буду слободни и да узму учешће у прослави. Генерали Терзић, 
Јечменић и Динић као и министар без портфеља Владимир Поповић 
дошли су у службену посету Пироту поводом прославе годишњице 
и том приликом присуствовали освећењу иконе у Саборној цркви, 
седници Општинског одбора, освећењу Женске занатске и 
Учитељске школе, слави Трећег пешадијског пука, народном весељу 
и бакљади која је приређена кроз варош и на крају свечаном банкету 
у Официрском дому и великој забави с игранком. Поводом 
постављања нове скулптуре 8. септембра 1987. године недељни лист 
Слобода 12. септембра 1987. године на својој насловној страни 
доноси вест о свечаности у Тијабари поводом реконструкције 
споменика у којој су учествовали извођачи из дечјег вртића Чика 
Јова Змај који су извели пригодан рецитал и чланови КУД-а 
Предраг Бошковић Павле („Реконструисан споменик 
ослободиоцима“,  Слобода, 12. септембар 1987, стр. 1).      

Урбанизација града Пирота након ослобођења 1877. године 
довела је до регулације улица и развоја архитектуре јавних здања по 
узору на европске центре. Старе куће су биле замењене новим 
унапред осмишљеним стамбеним блоковима, улице су правилно 
формиране, а тргови су концептуално замишљени. Будући да је 
било потребно национално утврдити град који је недавно ослобођен 
вишевековне турске власти, било је неопходно формирање 
монументалних јавних институција и простора. Изглед јавних 
грађевина и простора градског трга у креирању визуелне културе 
имао је задатак да створи другачији идентитет и обезбеди 
припадност токовима у склопу нове државе у коју би град требало 
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да буде интегрисан. Величајност споменика и историјског догађаја о 
коме он сведочи требало је да ода утисак суверене државе, а 
конструкција архитектонско-амбијенталне целине трга у Тијабари 
су у оку посматрача томе знатно допринели. Упркос чињеници да су 
потребна даља истраживања овог споменика у циљу расветљавања 
неких нејасноћа у вези са његовим настанком и вредновањем 
првобитне скулптуре орла као уметничког дела, својом оствареном 
функцијом он задржава истакнуто место и представља топос од 
изузетног значаја у визуелној култури града Пирота. 
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JOURNEY OF AGILARIJE ROTA  
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Сажетак: Циљ рада јесте да евидентира и испита етичке 
елементе романа Путовање Агиларија Роте Србислава Минковића. 
Радња романа пресеца неколико просторних равни (Санта Фе 
(Нови Мексико), Пирот (Србија) и Тукуман (Аргентина) / превој 
Борхо / Тибет (Кина)) при чему не припадају све реално‒постојећим 
просторима, већ отварају сферу имагинарног, што роман, а и ово 
истраживање чини комплекснијим. Како се етичке компоненте 
романа могу сагледати преко неколико семантичких нивоа, кроз 
анализу карактера, делања ликова, догађаја и кроз разматрања 

                                                             

   

  vmjelena@yahoo.com 

1
 Србислав Минковић је рођен 1946. године у селу Дојкинци на Старој 

планини, а преминуо је 2016. у Пироту. Његов књижевни опус је жанровски 
разнолик: писао је поезију и кратке приче, драме и романе. Неке његове драме 
игране су на сцени Народног позоришта у Пироту, као и у другим градовима 
Србије и у Бугарској, где су и награђиване. Од 2008. до 2014. издаје седам романа: 
„Витезови кафанског стола” (2008), „Рањива јесен” (2009), „Гвоздени” (2009), 
„Трагови изгубљеног дома” (2010), „Мраз и магле” (2011), „Прошла беља, остала 
реч” (2012) и „Путовање Агилариа Роте” (2014). 
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питања индивидуе, колектива, тајне и (понајвише) вредности, тако 
је истраживање захтевало подлогу већег броја 
књижевно‒теоријских и филозофских праваца, пре свега 
егзистенцијализма, феноменологије, семиологије и постмодернизма. 
Закључак који је лако уочити јесте да су етичке импликације 
свеприсутне и да управо на њима почивају естетски квалитети 
анализираног романа. 
 
Abstract: The aim of the work is to find and analyze ethical elements of 
the novel „Journey of Agilarije Rota” written by Srbislav Minković. The 
story is presented through several areas such as Santa Fe, (New Mexico) 
Pirot (Serbia) and Tucuman (Argentina)/ Borgo pass / Tibet (China)) 
whereas not all of them belong to the real and existing areas but open an 
imaginary sphere which makes both this research and the novel more 
complex. As the ethical components of the novel can be seen through 
several semantical levels through the analysis of characters, their 
actions, events and study of the issues of an individual, collective, secret 
and value, the research required a background of numerous literary, 
theoretical and philosophical movements among which are 
existentialism, phenomenology, semiology and postmodernism.  The 
conclusion which is easy to make is that the ethic implications are 
omnipresent and esthetic qualities of the analyzed novel stem from them. 
 
Кључне речи: Србислав Минковић, Путовање Агиларија Роте, 
етика, роман, Пирот 
Кey words: Srbislav Minković, Journey of Agilarije Rota, ethics, novel, 
Pirot 
 
 

Књижевност и етика су повезане од самих почетака књижевне 
речи. Морал друштва и појединца, морални сукоби и кризе честе су 
и непролазне теме у књижевности свих народа и свих епоха. Како се 
питања исправног, хуманог и смерног делања и живљења 
постављају као стални изазов пред човека, било којег доба и 
вероисповести, независно од његовог образовања и материјалног 
стања, није нимало необично што су стално актуелна и фреквентна 
код најпознатијих и најчитанијих светских песника и прозаиста. 
Ипак, у одређеним књижевним текстовима уочљиве су прекомерна 
педагошка тенденциозност и дидактика, које се, донекле с правом, у 
савременој критици и естетици негативно вреднују. И поред тога, не 
би требало у потпуности и без претходних проматрања одбацити 
„лепоту” поуке коју поједини књижевни текстови садрже. Уколико 
се не обелодањује сувише очигледно и није сведена нити на поучне 
расправе нити на нестварне личности пуне врлина, већ је 
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интегрални и неизоставни сегмент структуре књижевног текста, 
поука ће се посматрати сасвим другачије. Тамо где је књижевност 
поучна, пише Хартман (Hartman, 2004) у својој Естетици, не мора 
бити речи о педагошкој тенденцији, а „тамо где нема никакве 
тенденције, најпре се постиже дејство ове врсте” (стр. 73). Чини се 
да је управо то случај са романом Србислава Минковића Путовање 
Агилариа Роте (2014). Етичке импликације свеприсутне су и управо 
на њима почивају естетски квалитети романа, што потврђује 
Кордићев (Kordić, 2011) став да је етички смисао „структурисан као 
смисао естетског” (стр. 7). 

Имајући у виду да „сваки покушај утврђивања, таксономије 
етике књижевне чињенице, ма колико да је услов разумевања и 
тумачења текста, претпоставља кидање (и успостављање) његовог 
животног ткива, разбијање његовог језгра, његовог смисла” (Kordić, 
2011, стр. 28) и последице ове опасности, одредићемо као циљ рада 
утврђивање етичких елемената романа Путовање Агилариа Роте. 
Етичке импликације романа могу се сагледати преко неколико 
семантичких нивоа. Уколико имамо на уму структуралне и 
формалне одлике текста, уочљива су два дела романа. У првом делу, 
који би могао да се схвати као проширена експозиција, сазнајемо 
много тога о главном лику, али и о његовој мајци Мариоли и очуху 
Валерију Гоми. О Агиларију Роти – Ларију сазнајемо да је „изузетно 
интелигентан и вредан, увек најбољи ђак у разреду, сиромаштво је 
прихватио као неминовност, несавршеност света у коме живимо, и 
пркосио му својом дисциплином и марљивошћу у учењу” 
(Минковић, 2014, стр. 9). Његова мајка је приказана као изузетно 
лепа жена, вредна, скромна и изнад свега часна. С друге стране, 
Валерио Гома се није одликовао пријатним физичким изгледом, али 
су његово питомо и пријатно понашање, као и многобројна 
доброчинства били сасвим довољни разлози да Мариола прихвати 
његову брачну понуду. Кјеркегор (Kierkegaard, 1978) истиче да у 
етичкој концепцији живота важи став „ништа према изгледу, све 
према савести” (стр. 67), али и да бити етички свестан значи бити 
леп, јер му ова врста лепоте омогућава трајност, истинитост и 
смисао. Поред позитивних особина главних ликова, лако се запажају 
и врлине споредних. Између осталих, можемо поменути Изабелу ‒ 
Валеријеву ћерку, Пабла ‒ покојног Ларијевог оца,  Милоша 
Миладиновића ‒ Валеријевог оца и Стевана и Даницу – његове 
рођаке из Србије. У целом роману не постоји ниједан негативан лик 
или неко ко би се могао појмити као опонент, супарник или ривал 
главним ликовима ‒ Ларију или Валерију. Како поменуто изостаје, 
нема ни правог сукоба, нема провокативних, чак ни неугодних 
сцена, чиме је онемогућена често пожељна напетост у радњи. 
Једини сукоб у роману, који је веома специфичан, може се схватити 
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као сукоб са самим собом. Он обележава другу половину романа и 
може се условно разумети као човекова потреба да проникне у 
сопствене дубине и да призна себи најскривеније тајне и жеље. Док 
је у првој половини Путовања изражена тежња Ларија да победи 
смрт у којој често и успева спасавајући животе других, у другој је у 
исто време присутна потрага за смрћу и за сопственим смислом. 
Реално постојећи свет обележава прву раван романа, док се у другој 
назире нешто фантастично и несазнатљиво. На њиховим граничним 
линијама осликана је утопијска слика Србије и њених становника.  

Веома занимљива запажања у анализи овог романа односе се 
на то што се сви простори приказани у роману одликују 
упечатљивим разликама, што је сасвим разумљиво будући да су 
веома просторно удаљени, али су њихови становници повезани 
моралним врлинама, са нијансама условљеним историјским, 
културним и социјалним приликама њиховог станишта. У том 
смислу, разликујемо три просторне равни: Санта Фе (Нови 
Мексико), Пирот (Србија) и Тукуман (Аргентина) / превој Борхо / 
Тибет (Кина). Оквирну причу чини прва просторна раван са 
Валериом и Мариолом у првом плану и са Ларијем и Лидијом у 
задњем плану романа. Роман започиње опширним приповедањем о 
животу Валерија Гоме, веома богатог и познатог човека у свом 
крају. Његова болест нагони га да потражи дечака чије је 
интересовање за биљке прерасло у право познавање лековитог 
својства биља и у изузетну умешност справљања напитака који 
помажу људима у излечењу најтежих болести. Дечак Лари, поред 
тога што не наплаћује лечење, поседује здрав разум, оптимизам и 
смиреност која ће одушевити Валерија и он ће му се ускоро 
вишеструко одужити за речи: „Ваше оздрављење биће моја највећа 
награда” (Минковић, 2014, стр. 25). На Валерија ће изузетан утисак 
оставити и Мариола, Ларијева мајка, која се упркос свим недаћама и 
несрећама одликовала изузетном лепотом, скромношћу, 
љубазношћу и ведрином

2
. Убрзо по оздрављењу, Валерио ће се 

оженити Мариолом, а Ларију ће обезбедити материјалну сигурност, 

                                                             
2
 Етичке компоненте романа присутне су не само у делању ликова, већ и у 

њиховим размишљањима и разговорима, где је опет приметна тенденција ка 
супостојању етичких и естетских квалитета, као нпр. у следећој Мариолиној 
реплици: „Ех, лепота! Није лепота оно што се види, сине, већ оно што се осећа. 
Лепота је у музици, у лепој књизи, у добром филму или позоришној представи, у 
уметничкој слици или негованом врту, у читавој природи што нас окружује. А 
што се човека тиче, лепота је у њему самом, у мудрости, понашању, у његовим 
поступцима, односу према људима и стварима, према својој околини, и коначно 
према самоме себи. Лепота је, дакле, у његовом бићу, а не у изгледу” (Минковић, 
2014, стр. 42). 
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омогућити му студије на Харварду и повешће га на незаборавно 
путовање у Србију.  

Лепота је епитет који се често везује за просторну раван 
Србије и Срба. Минковић (2014) даје донекле утопијску слику 
природе Старе планине и Пироћанаца (стр. 73‒74, 93‒95). Природа 
Србије је, из Валеријевог и Ларијевог угла, дивна, импресивна, чак 
узвишена, док су људи са којима су се сретали ведри, духовити, 
шармантни, искрени и лепи. Ипак, путовање из наслова романа се 
не односи на Ларијеву посету Србији, већ на раван Тукуман 
(Аргентина) / превој Борхо / Тибет (Кина). Семантика простора је у 
овом случају проблематична јер повезује просторе који реално 
постоје са онима који су плод фантастичног и имагинарног. Лари 
креће у Тукуман ради потраге за лековитом биљком панао, о којој 
поседује нека веома сумњива сазнања. Око прича које се испредају о 
биљци панао постоји вео мистичног и стравичног ― Лари стално 
наилази на људе који га упозоравају како се нико није вратио са 
превоја Борхо на којем наводно расте панао. Иако га продавац са 
бензинске пумпе опомиње: „... и ви сте у некој чудној магији, а да 
нисте тога свесни...” (Минковић, 2014, стр. 103) и Педро Морињо 
упозорава на опасност да постане „ловац на сопствену смрт”, Лари 
истрајава у својој намери да истражи ову област и наставља пут до 
племена Најами.  

Једно од првих питања које се јавља код Ларија на овом 
путовању јесте (не толико важно) питање вере које jе у уској вези са 
(много важнијим) питањима вредности. Он примећује да му је 
потребна вера, пре свега у себе, а затим и у Бога. Међутим, питање 
Бога Минковић убрзо оставља по страни и фокусира се на 
проблематику човека, судбине и идеје. Са размишљања о 
индивидуалном ускоро се прелази на приповедање о догађајима у 
пламену Најами када се показује валидним став да „нема етички 
равнодушног деловања, нема деловања с оне стране етике” (Kordić, 
2011, стр. 296). Чланови Најами племена наизглед прости и неуки 
људи ускоро се Ларију откривају у сасвим другом светлу. Он сазнаје 
да је њихов начин живота заправо свестан (и савестан) избор да 
живе далеко од напредне технологије и других научних достигнућа. 
„Тако су сачували своју духовну, моралну, етничку и сваку другу 
чистоту, што их чини вреднијим у односу на нас цивилизоване 
дивљаке” (Минковић, 2014, стр. 159‒160), говориће Рубио, доктор 
који је дошао у посету овом племену и одушевљен њиховом 
интелигенцијом, уметношћу, моралним и духовним вредностима, 
остао да живи са њима.  

Приметна је фасцинација ауторова тајном и заједничким 
вредностима. Хајдегер (Heidegger, 2003) сматра да се „управо тиме 
што се нешто означава као ̒вредност̓ одузима свако достојанство 
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оном што је тако вредновано” (стр. 309) будући да тиме оно-што-је-
вредновано постаје предмет човекове субјективне оцене. У случају 
Најами племена све је подређено социјуму и улози коју појединац 
има у односу на племе, те нема појединачних заслуга и достигнућа, 
већ је тајна (којом се постиже свеприсутна хармонија) колективна. 
Они поседују нешто што је страно цивилизованим друштвима: свет 
без лажи, зависти, превара, пакости, криминала, мржње и осталих 
порока, али „оног часа када би неко одао племенске тајне вековима 
чуване, срушила би се читава морална и духовна вертикала, и 
изгубила душа овог народа” (Минковић, 2014, стр. 160).  

Боравак међу Најамима чини се веома битан у решавању 
одређених Ларијевих критичких стања, нарочито оних која се везују 
за рођење, полну зрелост, однос према другима, смрт и сл. У 
последњим разговорима са Рубиом покреће се питање родитељства, 
што донекле делује просветљујуће за Ларија иако ће се утицај овог 
разговора оваплотити тек у сусрету са Лидијом у Србији. Разговори 
Ларија са Рубиом Мандесом и сусрети са члановима племена Најами 
(посебно са Кесиом и његовом супругом Нахао) чине амплитуду 
романа и њихов пулс ће се јављати касније у дешавањима 
пресудним за Ларијево „поновно буђење”. На важност релације 
човека са другим, између осталих, указао је и Хајдегер. Он се, „на 
индиректан начин, ипак држи најважније функције класичног 
хуманизма, пријатељевања људи са речима других – он чак 
радикализује овај мотив пријатељевања и из педагошког поља га 
премешта у центар онтолошког промишљања (Besinnung)” 
(Sloterdajk, 2000, стр. 193). 

Из претходних разматрања лако се да уочити повезаност и 
међузависност стварног и фиктивног света у роману.  

„У стварности, фиктивни свјетови доиста паразитирају на 
стварноме, али они су заправо ̒мали свјетови̓ који у заграду 
стављају већи дио наших знања о стварном свијету, 
допуштајући нам да се концентрирамо на коначан, затворен 
свијет, врло сличан нашему али онтолошки сиромашнији. 
Будући да не можемо изаћи изван његових граница, морамо га 
истражити у дубину” (Еcо, 2005, стр. 104).  
Управо су због тога догађаји и људи из племена Најами тако 

животно уверљиви и управо је због тога превој Борхо са свим 
својим опасним литицама јасно „видљив” читаоцу. Овај „затворени 
свет” условиће и наше „суспрезање неверице”

3
, па и када буде 

                                                             
3
 Колриџ (Coleridge, према: Еcо, 2005, стр. 93) под „суспрезањем 

невјерице” подразумева фикционални споразум који прихвата читалац, тако што 
поред свести о томе да је пред њим измишљена прича одбија да донесе закључак 
како писац износи лажи. Могли бисмо ово сузбијање невјерице схватити као 
процес свесне самообмане или као виши степен уживљавања у књижевни текст. 
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сасвим очигледно да биљка панао не постоји, веровање које је 
условило делање и целу авантуру главног лика романа неће 
напустити ни читаоца све до тренутка док не буде сазнао да 
Ларијево путовање у Тукуман јесте заправо ilusio ― последица 
халуцинација изазваних испарењима неких биљака које је донео са 
Тибета. Парадоксално аутор је успео да постигне највиши степен 
убедљивости сликајући непостојеће племе и стварајући тајанствену 
климу у којој обитавају изузетно морални и својој култури верни 
ликови. „Благо Вама. Мислите да је све ово истина. А није” 
(Минковић, 2014, стр. 219) – одзвањаће Педрове речи у Ларијевим 
ушима када почне да сумња да је његово путовање последица неке 
магије, а у исто време оне се обраћају читаоцу разбијајући његов 
хоризонт очекивања. Враћајући Ларија у раван реално‒постојећих 
околности, учинивши његово путовање „романом у роману”, 
Минковић је разобличио и нарушио свет који је јако успешно 
креиран и чији је кȏд читалац прихватио. Како је аутор, вероватно 
из страха да његов јунак не почне да „црта квадратне кругове”

4
, 

тежио да избегне замке фантастичног и мистичног, разумљив је 
његов поступак успостављања равнотеже са предњим планом 
романа и враћања на модел реалистичког приповедања. Како је прво 
путовање у Србију представљало „претпутовање” главном 
путовању, тако је и поновна посета Србији обележена прекретницом 
у Ларијевом животу, пошто ће тада испросити Лидију и повести је 
са собом у  Санта Фе, где ће се и венчати. Приликом свадбеног 
славља и догађаја око Лидијине трудноће одиграће се заборав панаа 
и непостојећег путовања у Тукуман, схваћено од других као 
Ларијево оздрављење.  

Иако је време дидактичко‒моралистичких и 
моралистичко‒хуманистичких романа давно прошло, Барт (Bart, 
1979) запажа да  

„у овом ̒скученом̓ положају у који нас ставља историја, има 
више начина за бављење књижевношћу: могућан је избор, те 
сходно томе постоји ако не морал,  оно бар одговорност 
писца. Књижевност се може учинити потврдном вредношћу, 
било да даје тежину вредностима које чувају друштво, кад се 
усаглашава са њима,  било да ствара напетост, онда кад 
постаје средство борбе за ослобођење; с друге стране, 
књижевности се може дати у суштини упитна вредност; 

                                                             
4
 „Да би референцом упутили на фикцијске светове који се сматрају 

могућим световима, текстови фикције користе се дакле истим референцијалним 
механизмима као нефикцијске употребе језика. Читаоци се налазе у свету фикције 
и током игре, они тај свет сматрају стварним, све док јунак не почне да црта 
квадратне кругове, чиме се раскида уговор о читању, чувено вољно прекидање 
неповерљивости” (Компањон, 2002, стр. 171). 
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књижевност тада постаје знак (можда једини могући знак) ове 
историјске непрозирности у којој субјективно живимо...” (стр. 
140).  
Што се тиче романа Путовање Агилариа Роте, намеће се 

закључак да је аутор нарочито желео да истакне вредности које 
чувају друштво и то сликајући ликове који се одликују изузетним 
вредностима и врлинама, а истовремено су животно уверљиви, као и 
да је корачањем кроз сфере тајанственог, далеког и напола свесног 
желео да укаже на упитну вредност књижевности, али и валидност 
човековог интимног, моралног и осећајног живота који често нема 
потпору у логичким категоријама и реално‒постојећем свету. 
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Сажетак: Рад се бави идентификацијом руских емиграната који су 
као предавачи радили у Гимназији Пирот и Учитељској школи у 
периоду између два светска рата као и скицирањем сегмената 
њихових биографија на основу архивске грађе Архива Југославије, 
односно фонда Министарства просвете. Као резултат 
истраживања у раду се наводе имена 26 руских емиграната који су 
радили у две поменуте пиротске школе у времену од 1920. године, 
када се њихова имена у документима први пут појављују, па до 
почетка 1940. године, када се последњи пут наилази на руска имена 
међу предавачима. Делови њихових биографија који се налазе у 
тексту који следи у највећој мери се односе на боравак у Пироту, 
сем у случајевима где је коришћена архивска грађа дозвољавала да 
се прича допуни још неким поузданим информацијама. Рад који је 
пред вама може се третирати као прилог за проучавање феномена 
руске емиграције у Пироту, који до сада није истраживан. Поред 
тога рад ће бити од користи и онима који ће се генерално бавити 
историјом руске емиграције на простору Србије. 
 
Abstract: The study deals with identification of Russian emigrants who 
worked as lecturers in Pirot Grammar and Teachers School in the period 
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between the two world wars as well as with sketching the segments of 
their biographies on the basis of the archive data of the Archive of 
Yugoslavia and archive of the Ministry of Education. As results of the 
reseach, the study states the names of 26 Russian emigrants who worked 
in the two aforementioned schools in the period from 1920, when their 
names appeared for the first time, till the beginning of 1940, when the 
Russian names are found for the last time among the lecturers. Parts of 
their biographies which are present in the following text mostly relate to 
their stay in Pirot, except in cases where archive data were used to add 
to the story with even more relevant information. This study can be 
considered as providing additional information for the research of the 
phenomenon of Russian emigration in Pirot, which has not been studied 
so far. The study will also be useful to those who will deal with the 
general history of Russian emigration in Serbia. 
 
Кључне речи: Руска емиграција, Пирот, просвета, Гимназија, 
Учитељска школа, образовање, култура 
Кey words: Russian emigration, Pirot, education, Grammar School, 
Teachers School, culture 
 
 
УВОД 

 
У досадашњим историографским истраживањима теми руске 

емиграције у Србији се доста дуго врло обазриво прилазило, 
нарочито у деценијама после Другог светског рата када је 
идеолошки притисак прилично детерминисао распон тема којима су 
се истраживачи бавили те је стога интересовање за ту проблематику 
просто било непожељно и ван фокуса. Тек од деведесетих година 
почињу озбиљнија истраживања феномена руске емиграције у 
Србији, Југославији, али и на Балкану, при чему су, чини се, 
највише домете досегли радови прерано преминулог професора 
Мирослава Јовановића, нарочито капитално издање Руска 
емиграција на Балкану. Тек публиковањем те врсте 
историографских сазнања могла се наслутити сва масовност те 
појаве, али и њен немерив утицај на многе друштвене процесе у 
Краљевини Југославији. Захваљујући тим истраживањима, ми данас, 
у начелу, о руској емиграцији на нашим просторима знамо доста 
тога. Међутим, о руским емигрантима на локалу и њиховом 
просветно-културном утицају на средине у којима су живели и 
радили може се читати тек спорадично, на страницама завичајних 
монографија, хроника школа и других институција. Такав је случај и 
са руском емиграцијом у Пироту која до сада није истраживана као 
посебна историографска појава ни генерално ни у појединостима. 
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Из тог разлога се као императив за ово истраживање најпре 
наметнула потреба за идентификацијом руских емиграната унутар 
установа за које сигурно знамо да су у њима радили, а то су 
Гимназија и Учитељска школа, а након тога и конструисање прилога 
за њихове биографије.  

Што се тиче Гимназије, први помен руских професора 
налазимо у монографији школе објављеној 1979. године (Николић, 
Раденковић, Живковић, 1979). Нажалост, у тој публикацији 
долазимо само до спискова наставника међу којима су и Руси, али 
су имена најчешће лоше транскрибована, сем године када су 
службовали других података нема, а током овог истраживања се 
испоставило да део наставника није ни поменут. Други проблем са 
делом монографије где се помињу Руси јесте тај што не знамо коју 
је врсту извора аутор користио па се подацима мора приступити са 
дозом опреза. Поред тога, читајући поменуте делове књиге, стиче се 
утисак да је аутор имао и више података о истакнутим Русима који 
су радили у школи, али да о томе намерно није писао имајући у виду 
њихов антикомунизам, односно идеологију времена у којем је књига 
настала. Упркос недостацима монографија Гимназије је у овом 
истраживању коришћена као полазна основа за трагање по 
фондовима Архива Југославије и упоредну анализу података. Исто 
би се могло рећи и за публикацију посвећену Учитељској школи у 
Пироту да аутор није нашао за потребно да о појединим руским 
наставницима напише по коју реченицу или пасус. Како је књига 
настала крајем деведесетих година прошлог века, разумљиво је што 
су руски емигранти добили мало више простора (Живковић, 2000).  

Рад који је пред вама настао је на основу докумената 
Министарства просвете који се односе на Гимназију и Учитељску 
школу у Пироту. На основу грађе која је коришћена дошло се до 26 
имена руских емиграната који су радили у поменутим школама у 
периоду од 1920. до 1940. године. Делови њихових биографија који 
су изложени у овом раду реконструисани су пре свега на основу 
архивске грађе која се чува у Архиву Југославије у оквиру фонда 
Министарства просвете па су из тог разлога прилично фрагментарни 
и штури, али у исто време је могућа њихова допуна на основу неких 
будућих истраживања. Једино у случају Георгија Оберемока, 
Евгенија Прудкова и Олге Прудков сегметни биографија су 
допуњени захваљујући сведочењу њихових потомака. Редослед 
навођења имена руских емиграната је уређен по хронолошком 
принципу, односно по годинама када су ступали на службу у 
Гимназији или Учитељској школи. 

Ако бисмо извлачили неке закључке општег типа, на основу 
овог истраживања, могло би се рећи да су карактер и особине руске 
емиграције у Пироту готово идентични са њеним токовима и 
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карактеристикама на нивоу ондашње Краљевине СХС. Томе у 
прилог говоре подаци да је највећи број Руса у Пирот дошао у 
периоду од 1920. до 1926. године, њих осамнаест, да је тај број до 
1930. године пао на петоро, а да се после 1930. године бележи 
долазак свега троје руских емиграната. Такође, највећи део њих био 
је са завршеним вишим школама и факултетима, а мањи део је био 
на нивоу средњег образовања. Може деловати занимљиво и 
чињеница да нико од њих није својевољно и самоиницијативно 
дошао у Пирот, већ су сви на место предавача долазили 
постављењем од стране Министарства. У просеку су се у Пироту 
задржавали мање од две године, после чега су на лични захтев или 
због потреба Министарства премештани у друга места. Свега 
неколико њих се у Пироту задржало дуже од пет година, а само 
један је службовао у пиротским школама у два наврата. Већина је 
била без породице у времену када су радили у Пироту што је 
доприносило да врло брзо оду у неку развијенију средину. Ако 
бисмо извлачили неке закључке о њиховом материјалном статусу, 
треба рећи да је највећи део њих службовао у звању контрактуалног 
привременог предметног учитеља, што би значило да су имали 
орочене уговоре који су могли бити продужени или не, што је 
њихову егзистенцију чинило прилично неизвесном. Тек крајем 
двадесетих и почетком тридесетих година, када је већина њих 
стекла држављанство Краљевине, њихови уговори су постајали 
трајни. Привлачи пажњу и податак да су пре стицања држављанства 
њихове плате биле мање у односу на домаће предаваче тако да су у 
том смислу третирани као другоразредни грађани. Иначе, распон 
плата руских емиграната у Гимназији и Учитељској школи се кретао 
од 14000 тадашњих динара па до 24000, што је зависило од броја 
часова, сталног или привремног уговора и од држављанства. Упркос 
свим ограничењима, у највећем броју случајева говоримо о заиста 
врсним предавачима који су као такви окарактерисани од стране 
директора и просветних инспектора. Такође, ваља поменути да је 
сем у једном случају познавање српског језика код руских 
емиграната било на веома високом нивоу и да је већина њих 
предавала минимум по три предмета, највише из области природних 
наука. Како су стално мењали место боравка, просто фасцинира 
чињеница којом су се брзином прилагођавали новим околностима и 
колико су се трудили да поверени посао обављају што је могуће 
боље. Нарочито двадесетих година прошлог века, када је варош 
попут Пирота кубурила са недостатком образованих људи и била на 
маргинама позитивних утицаја, долазак руских емиграната био је 
више него позитивна тековина. Нажалост, из прилично сувопарне 
коресподенције између Министарства просвете и пиротских школа 
тешко је стећи свеобухватни увид у делатност руских емиграната 
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ван школе и унутар заједнице, али је свакако њихов допринос 
просветно-културном уздизању пиротске вароши више него 
евидентан. О томе најбоље говори делатност чувених хоровођа 
Григорија Кошевоја, Георгија Оберемока и Григорија Троценка који 
су веома допринели раду аматерских певачких дружина али и 
афирмацији квалитетне музичке сцене у Пироту.     

 
 

СКИЦЕ ЗА БИОГРАФИЈЕ РУСКИХ ЕМИГРАНАТА КОЈИ СУ 
РАДИЛИ У ГИМНАЗИЈИ И УЧИТЕЉСКОЈ ШКОЛИ 
 

Далија Казарјан (Далия Казарьян) - На основу докумената 
Министарства просвете која се односе на Пирот о биографским 
подацима Далије Казарјан не сазнајемо ништа. У дописима које је 
школа слала Министарству њено име се први пут помиње 4. маја 
1920. године и то као контрактуалне привремене учитељице за 
предмете математика и физика (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-
1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 406, 4.5.1920). На 
основу овог податка може се закључити да је реч у првој особи из 
групе руских емиграната која се обрела у Пироту током међуратног 
периода. У Пиротској гимназији радила је врло кратко јер је већ 
августа 1920. године налазимо на одсуству из службе, вероватно 
због тога што се удала за човека нашег порекла па је касније у 
документима налазимо као Далију Стојковић (Архив Југославије, 
МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 1047, 
4.10.1920). Њено кратко задржавање на месту наставнице 
математике и физике у Гимназији вероватно да је утицало да се 
њено име уопште не помиње међу наставницима у већ поменутој 
монографији школе. Далија Казарјан је напустила Пирот 15. 
септембра 1920. године када је по одлуци министра премештена у 
Лесковачку гимназију (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, 
Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 10391, 15.9.1920).    

Андреј Тјагнирјадно (Андрей Тягнирядно) – Један је од првих 
Руса који је дошао у Пирот већ током 1920. године. У монографији 
Гимназије у Пироту се помиње само у списку наставника али са 
лоше транскрибованим презименом Трангријадно (Николић, 
Раденковић, Живковић, 1979, стр. 206). О његовом животу пре 
емиграције на основу докумената Министарства просвете не може 
се ништа открити сем чињенице да је био несвршени студент 
Филозофског факултета. Први пут се у Пироту помиње као 
контрактуални привремени предметни учитељ који је у Гимназији 
предавао математику од 21. новембра 1920. године (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија 
Пирот, бр. 1255, 20.12.1920). Већ наредне године Андреј 
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Тјагнирјадно је предавао и у Педагошком одељењу Гимназије и то 
физику, математику и руски језик. Занимљиво је да из тог периода 
постоји извештај директора школе о раду наставника у којем је 
наглашено да је Тјагнирјадно изузетно савладао српски језик и да 
ученицима држи занимљива и врло квалитетна предавања па је 
стога директор инсистирао да му се уговор продужи (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија 
Пирот, бр. 180, 5.4.1921). Оно што привлачи пажњу јесте чињеница 
да се Тјагнирјадно нашао у пиротској Гимназији непосредно после 
рата када је школа имала невероватних проблема да обезбеди 
стручне предаваче па је он као прилично образован предавао у 
једном тренутку скоро трећину предмета, а нарочито је био 
незаменљив за наставу математике, физике и хемије. Колико је 
времена проводио у Гимназији најбоље говори податак да је 
недељно држао по 38 часова, што је из данашњег угла скоро дупло 
више од недељне норме часова наставника. Овај очигледно марљиви 
Рус је на жалост ученика Гимназије крајем 1922. године одлуком 
министра премештен у Чачак (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-
1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 66, 28.1.1923). Колико 
се може видети из дописа Министарству које је слао тадашњи 
директор Гимназије, ова одлука му се није допала јер је на место 
Тјагнирјадна доведен други руски предавач који није знао српски и 
лоше је предавао те је стога директор молио министра да промени 
своју одлуку. Како било, мишљење министра било је коначно, па је 
Андреј Тјагнирјадно дефинитивно напустио Пирот почетком 1923. 
године, а у Чачку га кроз документе Гимназије срећемо од августа 
1923. године. Његов живот и рад у Чачку у једном тренутку је 
прекинула одлука министра просвете да га премести у Врање, где је 
радио у Гимназији у периоду од 1. септембра до 18. новембра 1924. 
године. Из Врања је поново враћен у Чачак, где је остао све до 15. 
октобра 1931. године. Током свог боравка у Чачку Андреј 
Тјагнирјадно се поред рада у настави бавио и превођењем руских 
писаца, а био је и власник листа Чачански гласник, који је излазио 
током 1931. године. Из Чачка је премештен у Колашин, након чега 
се о њему губи сваки траг.       

Александар Тараканов (Александар Тараканов) – На основу 
дописа Министарства просвете сазнајемо да је први посао у 
државној служби Тараканов добио у Пиротској гимназији као 
стални хонорарни наставник већ током 1921. године (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија 
Пирот, бр. 9334, 22.10.1921).  По образовању је био класични 
филолог и предавао је руски и латински језик, историју, географију 
и лепо писање. Због недостатка стручних предавача у Гимназији је 
предавао у једном тренутку чак шест предмета плус руски језик у 
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Педагошком одељењу (Живковић, 2000, стр. 30). Занимљиво је и то 
да је педагошки рад Александра Тараканова од стране тадашњег 
директора Гимназије оцењен највишим оценама, уз предлог 
министру да му се уговор продужи и да се не премешта из Пирота 
(Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска 
Гимназија Пирот, бр. 137, 27.2.1922). Ипак, како је то обично бивало 
са стручним школованим људима, Александар Тараканов се није 
још дуго задржао у Пироту. Већ крајем 1922. године по одлуци 
министра руски интелектуалац је премештен из Пирота у Горњи 
Милановац (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска 
краљевска Гимназија Пирот, бр. 66, 28.1.1923). Што се тиче боравка 
у Горњем Милановцу, знамо сигурно да се Александар Тараканов 
тамо прилично дуго задржао и да је 1929. године у том месту 
објавио књигу Царство снега – Природа и живот у Сибиру. После 
Горњег Милановца живот га води у Ваљево, где је у Гимназији 
предавао руски језик и књижевност, о чему се касније са великом 
љубављу сећао чувени српски академски сликар Љуба Поповић, 
који је за Тараканова говорио да је толико био заљубљен у руску 
књижевност да је током предавања често имао обичај да заплаче, 
нарочито док је говорио о Гогољевим јунацима. Александар 
Тараканов је у Ваљеву, нема сумње, оставио велики печат, а да се 
није бавио само просветним радом говори и податак да је био 
оснивач филателистичког друштва, које и данас постоји и носи 
његово име. 

Олга Александрова (Ольга Александрова) – Први и једини пут 
се помиње у извештају директора Пиротске гимназије за школску 
1922/23. годину као контрактуална привремена учитељица вештина. 
По свему судећи у Пироту је живела и радила врло кратко јер је већ 
почетком 1923. године премештена у Алексиначку гимназију 
(Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска 
Гимназија Пирот, бр. 21693, 2.1.1923). У монографији Пиротске 
гимназије њено име се не налази на списку наставника.   

Маргита Михаилович (Маргита Михайлович) – Из дописа који 
су били на располагању током овог истраживања сазнајемо да је 
рођена 15. августа 1897. године и да је била апсолвент филозофије, 
док се други биографски подаци не наводе. У Пиротској гимназији 
Маргиту Михаилович налазимо као контрактуалну привремену 
учитељицу од августа 1923. године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
834-1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 720, 22.8.1923). 
Поред тога у дописима се помиње да је током школске 1923/24. 
године предавала француски језик у Педагошком одељењу (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-1010-1393, Учитељска школа Пирот, бр. 
745, 20.8.1923). Име ове Рускиње се помиње и у монографији 
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Пиротске гимназије, али је презиме транскрибовано као Михајловић 
(Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 206). 

Семен Шепченко (Семён Шепченко) – Што се тиче 
биографских података о њему, сазнајемо да је рођен 1893. године у 
Бердјанску, где је завршио и сликарску школу. Испит из цртања за 
средње школе је положио такође у том месту 1912. године. 
Емигрирао је током 1920. године, а када је дошао у Пиротску 
гимназију, био је ожењен и имао је једно дете (Архив Југославије, 
МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 1339, 
17.10.1923). Каријеру у Пироту започиње у Гимназији септембра 
1923. године, као стални хонорарни наставник цртања и лепог 
писања. Од 1924. године део часова је држао и у Педагошком 
одељењу, а потом и у Учитељској школи све до пред крај 1929. 
године. Због малог фонда часова цртања и писања од 1927. године је 
у Учитељској школи предавао и гимнастику, а у то време је добио 
још једно дете па је сваки час више био значајна ставка за 
егзистенцију његове породице (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1010-
1393, Учитељска школа Пирот, бр. 620, 15.6.1927). Са Пиротом се 
опростио децембра 1929. године када је по одлуци министра 
премештен у Приштину (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1010-1393, 
Учитељска школа Пирот, бр. 1937, 18.12.1929). Његово име се 
налази и на списку руских педагога у Војводини, где се наводи да је 
предавао цртање у Земуну, али других података нема (види 
опширније: Арсењев, 2011). 

Владимир Виљковски (Владимир Вильковский) – Што се тиче 
биографских података, они су врло штури. О Владимиру 
Виљковском знамо да је рођен 16. јуна 1890. године у месту 
Каменица, а умро је фебруара 1985. године у Сан Франциску. 
Околности његове емиграције нису познате, али се може 
претпоставити да је дошао у Краљевину СХС већ у првом таласу 
исељавања током 1919. године. О томе посредно сведочи податак да 
је Виљковски најпре службовао у Гимназији у Крагујевцу од 1919. 
године (види о томе: Споменица Мушке Гимназије у Крагујевцу, 
1934). Поред тога у монографији Гимназије у Пљевљима се наводи 
да је у тој школи током школске 1921/22. године као суплент 
предавао математику и географију (Петровић, 2001, стр. 272). У 
Пироту га први пут срећемо као суплента у Гимназији и предавача 
математике и физике средином 1923. године (Архив Југославије, 
МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 492, 
26.6.1923). По ономе што документи наводе Виљковски је имао 
завршен филозофски факултет, а поред математике и физике у 
Педагошком одељењу је предавао и руски језик. У Пироту је 
боравио непуних годину дана јер је због, како је сам нагласио, 
нарушених међуљудских односа у школи од министра у више 
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наврата почетком 1924. године тражио премештај из Пирота у неко 
веће место. Како је у то време био без деце и неожењен, желео је да 
настави каријеру у некој развијенијој средини. По сопственој жељи 
средином 1924. године био је премештен у Нови Сад (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-834-1266, Српска краљевска Гимназија 
Пирот, бр. 975, 19.9.1924).   

Борис Рјасњанскиј (Борис Ряснянский) – Из нешто мало 
биографских података сазнајемо да је рођен 1893. године, да је 
завршио Вишу уметничку академију и да је положио педагошки 
испит из цртања на Педагошкој академији у Петрограду 1918. 
године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска 
Гимназија Пирот, бр. 1339, 17.10.1923). Чињенично стање везано за 
његову емиграцију није познато као ни време његовог доласка у 
Краљевину СХС. Што се Пирота тиче, први пут се помиње као 
контрактуални привремни учитељ вештина у Гимназији од 4. 
октобра 1923. године. Предавао је цртање и краснопис. Један је од 
ретких Руса у Пироту који је у то време непосредно после 
емиграције био ожењен и имао је једно дете, што је његове 
егзистенцијалне проблеме чинило свакако сложенијим (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, бр. 625, 2.7.1924). Како у 
Гимназији није имао довољан број часова, допуну је остваривао 
радом у Педагошком одељењу где је такође предавао цртање и лепо 
писање. Пирот је дефинитивно напустио 22. августа 1927. године 
када је по одлуци министра премештен у Параћин (Архив 
Југославије, Просветни гласник бр. 9, 1927. година, стр. 575). Његов 
даљи животни пут је познат само у траговима који су видљиви у 
сфери његовог просветног рада, па тако знамо да је током 1929. 
године премештен у Врање, где се вероватно мало дуже задржао и 
био уредник часописа Соколская газета.  Током међуратног 
периода је предавао неко време и у гимназијама у Крагујевцу и 
Пљевљима, али не знамо тачно у ком временском интервалу. 

Николај Васиљевич Машкевич (Николай  Васильевич 
Машкевич) – Рођен је 27. јула 1875. године у месту Туљчин у 
Подољској губернији. Дипломирао је на Физичко-математичком 
факултету Новорусијског универзитета у Одеси. У том граду је 
добио и прво постављење за професора у Ришељевској гимназији. 
Током Првог светског рата Машкевича налазимо на месту 
директора Николајевске женске гимназије у Одеси. После 
Октобарске револуције емигрирао је у данашњу Чешку, где је 
боравио до 1921. године, када долази на простор Краљевине СХС. 
Прву државну службу у Краљевини добио је у Пиротској гимназији 
где је постављен за наставника математике после премештаја 
Андреја Тјагнирјадна за Чачак (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-
1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 127, 27.2.1923). 
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Привлачи пажњу податак да је топла добродошлица у Гимназији 
изостала, нарочито од стране директора који је у дописима 
министру више пута тражио да Машкевича премести јер уопште 
није знао српски језик и деца га нису разумела док предаје. Овакав 
податак свакако не чуди јер је Машкевич у Краљевину СХС дошао 
са близу педесет година и требало му је много труда и времена да 
научи језик, што није био случај са његовим млађим сународницима 
који су и за мање од годину дана одлично савладавали језик и 
уклапали се у средину у којој би се нашли. Машкевич се у Пироту 
није најбоље снашао па је већ до краја школске 1922/23. године 
премештен у Беране. Због кратког периода његовог рада у 
монографији Пиротске гимназије његово име се уопште не помиње.  

Рад Николе Машкевича у Беранској гимназији доста наликује 
на оно што се дешавало у Пироту. Наиме, преплићу се дописи 
министра и директора Гимназије у којима се расправља управо 
Машкевичев случај, од тога да и даље није знао српски језик, па до 
неких личних оптужби које је на његов рачун стављао директор 
Беранске гимназије који се помиње и у случају Георгија Оберемока 
као не баш велики симпатизер руских емиграната (Архив 
Југославије, МПс, ф. 66-688-1150, Државна гимназија Беране, бр. 
1044, 25.10.1932). Како било, Машкевич одлази из Берана 12. јуна 
1924. године. У документима га даље налазимо 1925. године, као 
наставника математике и француског језика у Гимназији на Убу, а 
од септембра 1926. године и као директора поменуте школе. Од 14. 
октобра 1927. године постављен је на место професора у Цетињској 
богословији. Напрасно је умро 14. априла 1928. године на Цетињу 
где је и сахрањен (Кондић, 2005, стр. 192). 

Григориј Кошевој (Григорий Кошевоий) – У документима 
Министарства просвете га први пут срећемо као контрактуалног 
привременог учитеља музике у Пиротској гимназији септембра 
1924. године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска 
краљевска Гимназија Пирот, бр. 7, 29.9.1924). Убрзо по доласку у 
школу је преузео вођење хора и оркестра који до тада нису радили 
па се може закључити да је Кошевој био први школовани наставник 
певања и музике у Гимназији након Првог светског рата. Што се 
тиче његовог образовања, једино што се у документима наводи јесу 
подаци да је учитељски испит положио маја 1904. године, а 
професорски маја 1908. године у Русији. После две године рада у 
Пиротској гимназији иза себе је имао пет година државне службе и 
био је неожењен, што нас наводи да 1921. годину узмемо као 
тренутак његове емиграције у Краљевину СХС (Архив Југославије, 
МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 1209, 
10.9.1926). Крајем 1926. или почетком 1927. године из Пирота је 
премештен у Аранђеловац, а недуго затим, 22. септембра 1927. 
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године, премештен је у Битољ (Архив Југославије, Просветни 
гласник бр. 9, 1927, стр. 575). На основу ових података видимо да је 
у Пироту радио од 1924. па до 1926. године, тако да можемо 
закључити да је податак који се наводи у монографији Пиротске 
гимназије да је у њој радио од 1924. до 1928. године очигледно 
погрешан (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 206). Овог 
врсног хоровођу и професора музике у Пироту срећемо још једном. 
Наиме, од фебруара 1936. године Григорије Кошевој је предавао 
музику и певање у Учитељској школи у Пироту, а део часова је 
поново држао и у Пиротској гимназији (Архив Југославије, МПс, 
66-1011-1393, Учитељска школа Пирот, бр. 93, 5.2.1936). Како нам 
документи говоре, Кошевој је у Учитељској школи остао све до 
почетка 1940. године, када се његово име последњи пут помиње у 
подели предмета на наставнике (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
1011-1393, Учитељска школа Пирот, бр. 153, 7.3.1940). На крају 
треба додати да је Григорије Кошевој дао велики допринос 
варошкој музичкој сцени као хоровођа пиротских певачких 
друштава (види опширније: Лазаревић, 2013). 

Борис Тјуљпанов (Борис Иванович Тюльпанов) – Рођен је 
1884. године и по образовању је био инжењер. Током Првог 
светског рата налазимо га као потпоручника у техничкој служби 
јужних снага Русије. Детаљи о његовој емиграцији у документима 
се не наводе. За суплента у Пиротској гимназији је постављен 7. 
септембра 1924. године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, 
Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 19133, 7.9.1924). Других 
података о њему не налазимо, у монографији Пиротске гимназије 
његово име се уопште не помиње па стога следи претпоставка да је 
у школи радио врло кратко. Умро је 18. октобра 1970. године у 
Аргентини.        

Михаило Ставров (Михаил Ставров) – Рођен је октобра 1868. 
године и био је официр резервног батаљона по чину генерал-
лајтнант. Имао је завршене високе војне школе и био је припадник 
Белог покрета у Русији. У Краљевину СХС је емигрирао почетком 
1920. године у оквиру новорусијске евакуације бродом Владимир. 
На основу дописа Министарства види се да је у Пиротску гимназију 
дошао маја 1925. године као контрактуални суплент, ожењен и са 
троје деце (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска 
краљевска Гимназија Пирот, бр. 514, 15.5.1925). Предавао је 
математику. Друге појединости о њему у документима не налазимо 
сем податка да је у Пироту радио само током школске 1924/25. 
године (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 206).   

Николај Марков (Николай Марков) – Први пут се у 
документима Министарства просвете који се односе на Пирот 
помиње маја 1926. године, као контрактуални професор математике 
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и физике у Гимназији. У истом допису се наглашава да је у државној 
служби тек два месеца (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, 
Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 371, 16.5.1926). Како извори 
наводе у Пиротској гимназији је остао вероватно до 1927. године, а 
последњи пут се помиње у извештају из новембра 1926. године, у 
којем се види да се у међувремену оженио и да је имао годишњу 
плату од 24000 динара (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, 
Српска краљевска Гимназија Пирот, бр. 1209, 10.11.1926). У 
монографији школе његово име се налази на списку наставника, али 
се наводи да је радио само током школске 1926/27. године 
(Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 207).  

Владимир Константинович (Владимир Константинович) – 
Један је од руских емиграната који се најкраће задржао у Пиротској 
гимназији. Како је видљиво из докумената постављен је за суплента 
8. септембра 1926. године и предавао је француски језик и упоредну 
књижевност (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска 
краљевска Гимназија Пирот, бр. 1075, 4.11.1926). У монографији 
школе његово име се помиње, али је презиме лоше транскрибовано 
па се појављује као Констатиновић. Из других дописа школи 
сазнајемо да је био неожењен, да је пре доласка у Пирот радио у 
Бјељини и да је иза себе имао скоро четири године државне службе, 
што може да значи да је емигрирао на простор Краљевине СХС 
током 1921. године. Међу документима из децембра 1926. године 
налазимо и молбу Владимира Константиновича у којој тражи 
премештај из Пирота у неко веће место и даје оставку на државну 
службу (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска 
Гимназија Пирот, бр. 1338, 25.12.1926).     

Иван Сувчински (Иван Сувчински) – На основу података из 
Просветног гласника видимо да је добио службу у Пироту 8. августа 
1926. године као апсолвент филозофије и да је у Пиротској 
гимназији постављен за привремног предметног учитеља историје и 
географије (Архив Југославије, Просветни гласник бр. 10, 1926, стр. 
384). Из наредних дописа видимо да је био неожењен и да је примао 
годишњу плату од 16000 динара из разлога што није имао завршен 
факултет и положен професорски испит. Његово име се налази на 
списку наставника у монографији школе, али је презиме 
транскрибовано у Сувлински (Николић, Раденковић, Живковић, 
1979, стр. 207). У Пиротској гимназији је предавао само током једне 
школске године, након чега је јула 1927. године премештен у 
Гимназију у месту Оточцу (Архив Југославије, Просветни гласник 
бр. 8, 1927, стр. 525).  

Лидија Котларевска (Лидия Котларевска) – Једини податак 
који о њој налазимо јесте да је одлуком министра премештена у 
Пиротску гимназију 13. марта 1926. године, али се у дописима који 
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следе више не помиње па је питање да ли је уопште ступила у 
службу (Архив Југославије, Просветни гласник бр. 5, 1926, стр. 
139).       

Валеријан Ушаков (Валериян Ушаков) – У документима 
Министарства просвете о њему налазимо тек по који биографски 
податак. Један од њих гласи да је дипломирао 16. јуна 1912. године 
и да има положен професорски испит као и то да је био ожењен и 
имао четворо деце (Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, бр. 371, 
16.5.1926). У дописима Гимназије у Пироту први пут се појављује 
маја 1926. године као контрактуални суплент који је предавао 
математику и физику. Том приликом се наводи да је имао шест 
година државне службе што може да сугерише да је на простор 
Краљевине СХС стигао вероватно 1920. године. Налазимо га и у 
извештају просветног инспектора из јуна 1930. године у којем се 
види да је Валеријан Ушаков још увек радио у Гимназији са звањем 
контрактуални суплент и да је његов рад био на изузетно високом 
нивоу, при чему инспектор наглашава да Ушакова познаје још док је 
радио у Крушевачкој гимназији, што нас посредно наводи на 
закључак да је пре доласка у Пирот овај руски емигрант по свој 
прилици радио у Крушевцу (Архив Југославије, МПс, ф. 66-835-
1265, Министарство просвете, бр. 20952, 8.7.1930). Поред сазнања 
да је радио у Пироту и Крушевцу, такође посредно долазимо и до 
података да је у неком тренутку био предавач у Зрењанину, Бачком 
Петровцу и Србобрану, али о томе нема прецизнијих података (види 
опширније: Арсењев, 2011). У монографији Гимназије Пирот име 
Валеријана Ушакова се спомиње у списку наставника, али других 
података о њему нема (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 
207).    

Иван Максименков (Иван Максименков) – Појединости из 
биографије овог предавача пре његове емиграције нису познате. 
Наводи се једино то да се после емиграције школовао на Високој 
школи за трговину у Загребу где је дипломирао 1925. године. Прву 
државну службу добио је у Винковцима, одакле је новембра 1926. 
године премештен на место привременог предметног учитеља 
математике у Учитељској школи у Пироту (Архив Југославије, 
Просветни гласник бр. 12, 1926, стр. 659). Из школских извештаја 
министарству видимо да је у Учитељској школи поред математике 
предавао физику и географију, као и то да је одлично савладао 
српски језик (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1010-1393, Учитељска 
школа Пирот, бр. 160, 16.2.1927). Током свог кратког боравка у 
Пироту резултати његовог рада били су заиста добри, што се види 
из извештаја директора који је тражио продужење уговора за овог 
Руса и отворено хвалио његов рад. Са друге стране, Максименков 
очигледно није био превише задовољан па је у више наврата молио 
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министра да га премести у неко место где постоји трговинска школа 
како би у њој радио. Молбе младог Максименкова су убрзо 
услишене па је већ новембра 1927. године по одлуци министра 
премештен из Пирота (Архив Југославије, МПс, 66-1010-1393, 
Учитељска школа Пирот, бр. 1574, 25.11.1927).        

Аполон Прокофјев (Аполон Прокофьев) – О овом врсном 
академском сликару на основу докумената Министарства просвете 
не сазнајемо превише. Наводи се да је рођен 1890. године и да је 
завршио Сликарску академију у Петрограду. Околности његове 
емиграције и доласка у Краљевину СХС нису познате, али се на 
основу истражене архивске грађе може претпоставити да је пре 
доласка у Пирот предавао цртање у Смедеревској Паланци. Одатле 
је одлуком министра просвете пребачен у Гимназију Пирот, 22. 
августа 1927. године (Архив Југославије, Просветни гласник бр. 9, 
1927, стр. 573). На основу извештаја просветног инспектора видимо 
да је у Гимназији радио и током 1930. године као контрактуални 
привремени учитељ вештина и био је високо оцењен као изузетан 
наставник. У поменутом извештају је више пута наглашено да је 
одлично савладао српски језик и да се солидно служио француским 
језиком. Иако су утисци директора и инспектора о Аполону 
Прокофјеву били одлични, његово задовољство средином и школом 
у којој је радио није било на завидном нивоу. О томе сведоче подаци 
да је у више наврата молио министра за премештај у Ниш или неко 
веће место (Архив Југославије, МПс, ф. 66-835-1265, Министарство 
просвете, бр. 20952, 8.7.1930). Ако је судити по подацима из 
монографије о Пиротској гимназији, та жеља му се није остварила 
јер се у списку наставника школе он помиње све до 1937. године 
(Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 207). 

Георгиј Оберемок (Георгий Митрофанович Оберемок) – Један 
је од многобројних Руса који је током свог боравка у Пироту 
оставио највидљивији печат у области музичке уметности и 
педагошког рада. На основу докумената Министарства просвете о 
њему сазнајемо да је рођен 23. априла 1892. године у 
Јекатеринославу (данашњи Дњепропетровск). Његово образовање 
било је слојевито и окренуто различитим областима. Како се у 
документима наводи, завршио је најпре курс у Империјалној 
музичкој школи у Јекатеринославу (данашњи Конзерваторијум у 
Дњепропетровску), након чега је студирао на Правном факултету у 
Одеси, а напослетку завршио Војну академију у Јелисавет граду 
(Архив Југославије, МПс, ф. 66-688-1150, Државна Гимназија 
Беране, бр. 67, 5.2.1923). Војну академију је по свој прилици 
завршио 1916. године када се помиње са чином потпоручника. Како 
је ратни вихор у то време већ увелико прожимао Руску империју, 
Георгије Оберемок се убрзо нашао у саставу Првог лабинског пука у 
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оквиру Кубанске козачке војске. Околности његове емиграције нису 
до краја познате, сем чињенице да је био официр и припадник 
царске војске, али нас изворна грађа упућује на то да је на простор 
Краљевине СХС сигурно дошао током 1921. године. Један од доказа 
за такву тврдњу јесте и његово постављење за хонорарног 
наставника певања у беранској Гимназији током друге половине 
1921. године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-688-1150, Државна 
Гимназија Беране, бр. 2063, 13.11.1921). Од 1922. године Георгије 
Оберемок је предавао и у педагошком одељењу Гимназије у 
Беранама руски језик уз редовне часове певања и музике. У 
поменутој школи Оберемока налазимо све до 1926. године и оно 
што привлачи пажњу јесте чињеница да његов први сусрет са новом 
средином и педагошким радом није био нимало подстицајан јер је 
живаљ у Беранама имао више него видљив анимозитет према 
руским наставницима. Нарочито падају у очи извештаји директора 
школе који је руске наставнике нападао из свих могућих оружја, 
перманентно се на њих жалио, а на крају инсистирао да се они 
преместе у друга места (Архив Југославије, МПс, ф. 66-688-1150, 
Државна Гимназија Беране, бр. 760, 9.7.1924).  

Током 1926. године Георгија Оберемока налазимо на новом 
радном месту. Наиме, после турбуленција у беранској Гимназији, 
министар просвете је донео решење о његовом премештају у 
Струмицу, где је добио место контрактуалног привременог учитеља 
вештина у тамошњој Гимназији са годишњом платом од 18600 
динара (Архив Југославије, МПс, ф. 66-898-1307, Српска краљевска 
Гимназија у Струмици, бр. 911, 12.11.1926). Трогодишњи боравак 
Оберемока у Струмици заправо је први прилично афирмативни 
период за интелектуалца који је поново доспео у малу и заосталу 
средину. Гимназија у којој је радио није имала чак ни сопствену 
зграду па је сва енергија наставника и управе била усмерена ка томе 
да се најпре тај проблем реши. У том смислу јако је занимљив 
податак да су се на врло продуктиван начин спојиле две стваралачке 
енергије, са једне стране то је био тадашљи директор школе Срећко 
Џемоња, а са друге Георгије Оберемок. Ентузијастична замисао 
поменутог двојца је била да организују велику екскурзију ђачког 
хора којим је руководио Оберемок и да на тај начин прикупе 
средства којима би почела градња школске зграде. Замисао је 
успешно реализована током пропутовања широм тадашње 
Краљевине, са концертима у местима боравка у периоду од 25. 
априла па до 13. маја 1927. године (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
898-1307, Српска краљевска Гимназија у Струмици, бр. 485, 
26.5.1927). Њих двојица се нису на томе зауставили па су убрзо 
тражили од Министарства новчану помоћ како би се купили 
инструменти за ђачки оркестар који је касније и основан (Архив 
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Југославије, МПс, ф. 66-898-1307, Српска краљевска Гимназија у 
Струмици, бр. 935, 17.10.1928). Посредно се може закључити да су 
поменута дешавања утицала на јачање стваралачког самопоуздања 
Георгија Оберемока на пољу хорског певања и музичке уметности 
уопште. Томе у прилог иде и податак да је он у Струмици током 
1928. године ангажован и као хоровођа Просветног културног 
друштва Реља Крилатица, што је вероватно био његов први 
професионални ангажман ван школе и вероватно пристојни додатак 
његовом скромном кућном буџету (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
898-1307, Српска краљевска Гимназија у Струмици, бр. 438, 
19.5.1928). Боравак у Струмици Георгију Оберемоку је донео низ 
позитивних ствари у односу на време у Беранама када је све било 
прилично неизвесно и за њега лично више него депримирајуће. 
Поред рада у Гимназији добио је хонорарне часове и у Вечерњој 
занатској школи, а уз наставу певања предавао је још и географију, 
цртање, лепо писање, био разредни старешина и наравно водио хор, 
што је на недељном нивоу било више од 30 часова ангажмана. 
Професионални успон и већа материјална сигурност сигурно су 
утицали и на одлуку Георгија Оберемока да се ожени Војиславом 
Крстић 22. новембра 1928. године управо у Струмици. Нажалост, 
лепи дани у Струмици нису дуго трајали нарочито због чињенице да 
је Министарство током 1929. године донело одлуку да Гимназију 
затвори. Тај догађај је директно утицао на долазак Георгија 
Оберемока у Пирот. 

Георгије Оберемок се први пут помиње у Пироту као 
наставник Учитељске школе током децембра 1929. године када је на 
том месту заменио Густава Коцијана, дотадашњег предавача музике 
и певања (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1010-1393, Учитељска 
школа Пирот, бр. 1937, 18.12.1929). Гимназија у Струмици је 
затворена 3. децембра 1929. године, а Оберемок у Пирот стиже већ 
10. децембра на основу решења Министарства просвете.   На основу 
дописа Министарства сигурно знамо да је у Пироту живео и радио 
све до 7. марта 1935. године када је прекинут његов радни однос у 
Учитељској школи (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1011-1393, 
Учитељска школа Пирот, бр. 348, 23.3.1935). Већ на основу до сада 
саопштених чињеница види се да је Оберемок у Пироту боравио 
преко пет година, што је свакако дуже него у претходним местима, 
али и дуже од просека колико су се руски наставници генерално 
задржавали у пиротским школама. Током пола деценије колико је 
провео у Пироту, Георгије Оберемок је професионално био везан 
пре свега за рад у Учитељској школи, али и за Пиротско певачко 
друштво Момчило које је предводио као хонорарни хоровођа. 
Вероватно да је у једном тренутку допуњавао часове и у Гимназији, 
али се то не може потврдити неким прецизним подацима с обзиром 
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да се он у монографији школе наводи у списку наставника, али са 
непрецизном одредницом да је радио до 1953. године, што је 
свакако грешка (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 207). 
Знамо сигурно и то да је током 1932. године био хоровођа Црквеног 
певачког друштва Успеније Пресвете Богородице, које је радило при 
Саборном храму у Тијабари и са којим је Оберемок имао врло 
запажене јавне наступе (Лазаревић, 2013, стр. 67). Ако се осврнемо 
на педагошки рад Оберемока у Учитељској школи, било би 
неправедно не поменути високе домете овог интелектуалца у раду 
са младим људима. У готово свим извештајима директора школе, 
али и просветних надзорника, истиче се његова преданост раду и 
лепо поступање према ученицима, о чему најбоље говори податак да 
је мешовити ђачки хор бројао преко деведесет чланова и сви су на 
пробама били врло редовни и посвећени раду (Архив Југославије, 
МПс, ф. 66-1010-1393, Учитељска школа Пирот, бр. 20953, 
15.6.1930). Свој професионални учинак Оберемок је константно 
унапређивао па је током 1930. године у Пироту написао Програм 
нотног певања за Учитељске школе у Краљевини Југославији као 
неку врсту приручника за ефектнији рад у настави музике и певања 
(Архив Југославије, МПс, ф. 66-1010-1393, Учитељска школа Пирот, 
бр. 194, 25.2.1930). Након одласка из Пирота животни пут Георгија 
Оберемока није довољно познат. Једини податак који за сада 
постоји јесте да је након 1935. године живео у Београду, где је неко 
време радио као хоровођа црквеног хора при храму Св. Александра 
Невског (Арсенијевић, 2015, стр. 258). Нестао је пред крај Другог 
светског рата. 

Саркис Бек Григориј (Саркис Бек Григорий) – На основу 
архивске грађе која је коришћена у овом истраживању сазнајемо да 
је рођен 26. марта 1893. године у Армавиру (данашња Јерменија). 
До почетка Првог светског рата завршио је Гимназију у 
Владикавказу, после које наставља школовање на Пешадијској 
кадетској школи у Казању. Активно је учествовао у рату и чак два 
пута је рањаван. После револуције 1917. године, налазимо га као 
учесника Белог покрета и члана добровољачке армије на југу Русије 
у оквиру санитетске јединице. Током јесени 1920. године 
припадници његове јединице су евакуисани у Цариград, а на 
простор Краљевине СХС стиже почетком 1921. године. Током 1922. 
године Саркис Бек је уписао трећу годину на педагошком одељењу 
Ликовне академије у Београду где је дипломирао 1925. године у 
класи професора Владимира Бецића. Од 1925. до 1929. године је 
предавао цртање у Зајечарској гимназији, а током 1929/30. године и 
у Неготинској гимназији. На страницама монографије о Мушкој 
Гимназији у Крагујевцу се помиње као предавач у периоду од 1919. 
до 1934. године, али без било каквих прецизнијих података. У 
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Пиротској гимназији је радио само током школске 1930/31. године 
као наставник цртања, али је већ пред крај наставне године био на 
боловању због туберкулозе. Умро је у Пироту 1931. године.    

Валерија Корабљова (Валерия Корабльова) – О њој знамо само 
на основу извештаја просветног инспектора из 1930. године који је 
помиње у звању конктрактуалног суплента за хемију и математику и 
наводи да је одлично говорила српски и енглески, да је дипломирала 
на Београдском универзитету и да је изузетан предавач па да јој 
уговор свакако треба продужити (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
835-1265, Министарство просвете, бр. 20952, 8.7.1930). У истом 
извештају се наглашава да је Корабљова више пута молила 
министра да је премести у Београд како би била ближе рођацима и 
универзитету. 

Григориј Троценко (Григорий Троценко) – Један је од тројице 
Руса који су у међуратном периоду веома утицали на развој и 
квалитет музичке сцене у Пироту. За разлику од Оберемока и 
Кошевоја о којима мало више знамо, биографија Григорија 
Троценка за сада остаје ускраћена за податке који се тичу његовог 
живота и рада пре и после боравка у Пироту. У документима 
Министарства просвете Троценка први пут срећемо током 1930. 
године када се помиње као наставник свирања и певања у Пиротској 
гимназији. У свим дописима у којима се помиње његов рад је 
оцењиван највишим оценама, а нарочито је апострофирана његова 
стручност за црквено певање. Чак се наводи податак да је за ту 
сврху за свој мешовити хор сам написао литургијско певање и 
планирао да га штампа. Поред рада у Гимназији, Троценко је веома 
предано радио и као хоровођа Црквеног певачког друштва Успеније 
Пресвете Богородице. У дописима Министарству је забележено да 
је током свог боравка у Пироту имао отворених проблема са 
властима јер је етикетиран као комуниста па је директор школе из 
тог разлога вршио притисак према Министарству да Троценка 
преместе. Занимљиво је да су га третирали као сумњиво лице па је 
константно био под присмотром (Архив Југославије, МПс, ф. 66-
835-1265, Министарство просвете, бр. 20952, 8.7.1930). Како се у 
монографији школе наводи радио је у Пироту до 1932. године, а 
помиње се и податак да је био оснивач музичке секције која је 
касније прерасла у џез оркестар (Николић, Раденковић, Живковић, 
1979, стр. 167). 

Евгениј Прудков (Евгений Николаевич Прудков) – Према 
речима његовог сина Георгија Прудкова, Евгениј је рођен 1903. 
године у месту Ведено (близу Грозног у Чеченији) и као дечак од 
девет година је примљен у кадетску војну школу тако да су га рат и 
револуција затекли као припадника Кримског кадетског корпуса. 
Емигрирао је током прве евакуације белогардејаца и бродом је 
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стигао у Ријеку 1919. године. Како је одмалена био велики таленат 
за сликарство, у Београду је уписао Вишу уметничку школу, а после 
тога и Уметничку академију коју је завршио 1931. године. Као 
велики таленат добио је државну стипендију за наставак школовања 
у Белгији, али је то одбио због недовољног познавања француског 
језика. Поред сликарства бавио се живописањем али и педагошким 
радом. Прво ангажовање у просвети добио је вероватно у 
Обреновцу, где је предавао цртање и лепо писање, а у Пиротску 
гимназију долази 1934. године такође као наставник цртања и лепог 
писања (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 208). Убрзо по 
доласку добио је часове и у Учитељској школи као хонорарни 
наставник цртања и писања (Архив Југославије, МПс, ф. 66-1011-
1393, Учитељска школа Пирот, бр. 822, 18.9.1937). Из докумената 
сазнајемо да је у Учитељској школи предавао до 1. септембра 1939. 
године, када је позван на војну вежбу, а касније се због болести на 
посао више није враћао. Последњи пут се као предавач Учитељске 
школе помиње почетком 1940. године (Архив Југославије, МПс, ф. 
66-1011-1393, Учитељска школа Пирот, бр. 153, 7.3.1940). Током 
Другог светског рата неко време је живео и радио и Неготину, а 
после рата је добио запослење у Белој Паланци, где је предавао до 
1955. године. Од 1. септембра 1955. године почиње да ради у 
Гимназији у Косовској Митровици као професор ликовне културе и 
на тој позицији остаје све до одласка у пензију 1970. године 
(Михајловић, 2009, стр. 83). Током боравка у Косовској Митровици 
приредио је две самосталне изложбе, а после пензионисања се 
преселио у Београд, да би последње године свог живота провео у 
Сенти, где је умро 1991. године.  

Олга Прудков (Ольга Павловна Милованович) – Рођена је у 
Сибиру у месту Пјахта на граници Русије и Кине. У емиграцију је 
кренула са целом породицом из Владивостока, а напослетку бродом 
стигла у Ријеку. На простор Србије стигла је вероватно током 1923. 
године. Њен животни пут умногоме је предодредило познанство, а 
касније и брак са Евгенијем Прудковим, који је на њу утицао да 
упише и заврши Уметничку школу. Њих двоје су заједно радили у 
Пироту, а по свој прилици и склопили брак 1939. године. Као и њен 
супруг и Олга је предавала цртање и лепо писање али и руски језик. 
Надживела је свог супруга и умрла у 101. години (По причи њеног 
сина Георгија Прудкова).         

Николај Карпов (Николий Карпов) – Помиње се као професор 
Пиротске гимназије током школске 1938/39. године и као члан 
управног одбора школске кухиње, али других података о њему не 
налазимо (Николић, Раденковић, Живковић, 1979, стр. 177). У 
интернет претрази његово име се помиње у Битољу, где је био 
хоровођа при Руском храму Свете Тројице. 
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Захвалница: Госпођи Мирјани Степановић, унуци Георгија 
Оберемока, која је у сваком погледу допринела да овај рад настане и 
несебично помогла да се истраживање у Архиву Југославије 
успешно реализује. 
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Сажетак: У тексту се анализирају досадашњи радови о покрету 
отпора у пиротском крају током Другог светског рата, при чему 
су, поред самих радова, у одређеној мери проучавани и извори на 
основу којих су они писани. Уочене су озбиљне недоследности у 
обављеним истраживањима, неки радови и не заслужују да се 
назову истраживањем. Такође је уочено врло скромно коришћење 
бугарских извора, иако би они морали да буду темељно истражени, 
с обзиром да је пиротски крај током Другог светског рата био под 
бугарском влашћу. И поред извесне хиперпродукције текстова о овој 
теми, нарочито у социјалистичком периоду, целовитији и 
свеобухватнији рад до сада није написан. Циљ овог рада  је да буде 
припрема и подстицај за нова, методолошки доследнија 
истраживања од досадашњих. 
 
Abstract: The text analysis the existing studies of the resistance 
movement in Pirot area during the Secind World War and it also studies 
to a certain extent the sources on the basis of which those were written.  
Seriuos inconsistencies in the research have been observed and some 
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studies even do not deserve to be called researches. A very poor use of 
Bulgarian sources has been observed although they  should have been 
studied in detail as Pirot area was under the Bulgarian rule during the 
Second World War. Besides certain hyperproduction of the texts relating 
to this topic, especially in the socialist period, more complex and 
comprehensive study ahs not been written so far. The aim of this work is 
to be a preparation and stimulation for new and methodologically more 
consistent research in the future. 
 
Кључне речи: Други светски рат, Пирот, партизански покрет, 
четнички покрет, национализам, тоталитаризам 
Кey words: The Second World War, Pirot, partisan movement, chetnik 
movement, nationalism, totalitarism    
 
 
 

О покрету отпора током Другог светског рата у Југославији 
писало се доста, али су те публикације често биле изван оквира 
доследног, методолошки утемељеног истраживања. Такав је случај 
и са истраживањем покрета отпора у пиротском крају. Циљ овог 
рада је да укаже на неке основне карактеристике досадашњих 
радова на ову тему и да буде нека врста подстицаја за нова 
истраживања. 

Почетак истраживања датира из педесетих година, свега 
неколико година после завршетка рата. Иницијатива није потекла из 
пиротске средине већ од највиших форума владајуће партије. 
Ондашња Комисија за историју Централног комитета Савеза 
комуниста Србије (ЦК СКС), односно Историјски архив ЦК СКС, у 
заједници са Савезом бораца народноослободилачког рата 
(СУБНОР), почео је са прикупљањем сећања учесника 
Народноослободилачке борбе (НОБ) широм Србије, па и у Пироту. 
Ова активност се додатно интензивирала пред крај педесетих 
година, када је, поводом прославе 20. годишњице партизанског 
устанка, одбор за прославу у Србији дао иницијативу да се напише 
хронолошки преглед развоја НОБ у више књига као збирка Србија у 
Народноослободилачкој борби (Перовић, 1961, стр. 435; Пола века 
Института за новију историју Србије, 2008, стр. 10). Као део ових 
активности, у Пироту је формирана Окружна група за писање 
историје народноослободилачког покрета (НОП) пиротског, 
лужничког и димитровградског краја, која је такође прикупљала 
сећања учесника рата. У пиротском Историјском архиву - фонд 
Пирот и околина у НОБ, чувају се како оне изјаве учесника НОБ 
које је забележила поменута пиротска Окружна група, тако и копије 
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оних које је прикупио Историјски архив ЦК СКС
1
, а односе се на 

југоисточну Србију. Први утисак приликом читања ових 
својеврсних докумената је да у њима скоро да нема идеализације 
НОБ, што је неретко било случај у радовима писаним и објављеним 
у периоду социјализма. У даљем тексту најпре ћемо дати краћи опис 
и коментар ових изјава. 

Најобимнији документ носи назив Стенографске белешке – 
Историјат среза нишавског и града Пирота (у даљем тексту – 
Стенографске белешке). На самом почетку стоји да су изјаве давали 
28 истакнутих учесника НОБ у пиротском крају: Велимир Костић 
Бајеж, Јован Митић Ђорђе, Ратомир Раде Миленковић Парагвај, 
Светислав Милојковић Милојко, Ратомир Игњатовић Холивуд, 
Петар Милићевић, Милован Миле Тодоровић Тамбурка, Ђорђе 
Павловић, Божидар Колић Пуниша, Влајко Стојковић, Војислав 
Тошић Корошец, Драгомир Николић, Димитрије Стефановић 
Нишавац, Мита Матејић, Живадин Илић Рајко, Станимир Илић 
Станча, Синиша Милкић, Миодраг Вељковић, Александар 
Вељковић, Бранко Живковић, Новица Вељковић, Светозар 
Младеновић Моцарт, Јанаћко Ћирић, Боривоје Крстић, Бранко 
Стефановић, Драган Николић, Мирољуб Љубеновић и Љуба 
Марић.

2
 Изјаве су записане у Пироту, 29. и 30.VI 1953. Текст има 72 

стране.
3
 У њему се не само описују одређени догађаји, већ се 

настојало да се они и тумаче. Не бежи се од чињенице да је покрет 
отпора немачкој и бугарској власти у пиротском крају све до 1944. 
био слаб. Поред осталог, каже се да је велики број Пироћанаца био 
фрапиран војном снагом немачке војске и да је преовлађивало 
мишљење да се народ некако сачува док рат не прође. После 
немачког препуштања пиротског краја Бугарској, пиротски трговци 
су брзо развили релативно живу трговину, пре свега са Софијом, а у 
складу с тим и комуникацију са бугарским властима. И радништво 

                                                             
1
 Историјски архив ЦК СКС се 1958. трансформисао у Завод за 

прикупљање и обраду докумената о развоју радничког покрета у Србији, 1965. 
постаје Институт за историју радничког покрета Србије, а после урушавања 
социјализма 1992 – Институт за новију историју Србије. 

2
 У Стенографским белешкама има доста грешака баш од стране 

стенографа, па и код навођења имена. На пример, стоји Веља Коцић, иако таквог 
нема међу истакнутијим пиротским припадницима НОП-а и са великом 
сигурношћу сматрамо да је то Велимир Костић, итд. Таква места су исправљена, а 
неким именима су додати и њихови познати надимци, иако су на почетку 
Стенографских бележака изостављени, јер су ти људи у другим списима о НОБ-у 
скоро увек представљани са надимцима.   

3
 У пиротском Историјском архиву постоји још један примерак ових 

Стенографских бележака који је прекуцан гушћим проредом и има 46 страна. У 
овом раду, приликом цитирања и навођења броја неке стране, имали смо у виду 
прву верзију.  
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је кренуло сличним путем, баталило раније послове и окренуло се 
црној берзи. Чиновничке породице су отишле у Белу Паланку и 
Ниш, на територију Недићеве Србије. Главни разлог за такав потез 
био је економске природе, јер је недићевска власт и даље давала 
плате и пензије предратним чиновницима. Истичу се, дакле, 
економски мотиви за пресељење, а не одбијање да се деца школују 
на бугарском језику, што је касније постало доста уобичајено да се 
напише. Бугарске школе у целом крају, укључујући и бугарску 
гимназију у Пироту, радиле су скоро нормално. Истиче се да су 
често управо родитељи  утицали на одлуку да се њихова деца 
уписују у пиротску бугарску гимназију. У тој школи је радила и 
бугарска омладинска фашистичка организација Браник (Бранник). 
Пироћанци су без великог отпора одлазили у трудоваке – војнике 
који су служили војни рок у бугарској војсци без оружја, али зато са 
лопатом и другим грађевинским алатом, градећи широм Бугарске 
путеве и сличне објекте. Указује се на настојања неких краљевских 
официра да и у пиротском крају формирају четничку организацију 
Драже Михаиловића, покрет отпора који је био ривалски у односу 
на партизански НОП. У селима северно од Темске, у крају званом 
Буџак, ти краљевски официри су у својој намери и успели. Блиски 
сарадници земљорадничког првака Драгољуба Јовановића 
условљавали су приступање НОП-у разјашњењима о учешћу у 
власти после рата. У Стенографским белешкама се отворено говори 
и о великој слабости Партије. Пред рат, Комунистичка партија 
Југославије (КПЈ) није имала своје организације у пиротском крају, 
без обзира на јаку традицију радничког и комунистичког покрета у 
не тако далекој прошлости. И Савез комунистичке омладине 
Југославије (СКОЈ) био је врло слаб, имао је само организацију у 
Учитељској школи у периоду 1939-41. Међутим, ни те организације 
не би било да се 1939. у ту школу нису привремено уписала три 
скојевца која су искључена из школа у другим градовима због 
комунистичке делатности. Када су 1940. они отишли, организација 
СКОЈ-а је наставила да ради до рата, али се онда распала. 
Децидирано се наводи да ни у 1941, ни у 1942. години у пиротском 
крају није било ни партијске ни скојевске организације. Тек 1943. за 
чланове Партије се предлажу истакнути припадници НОП-а: 
Предраг Бошковић Павле, Божидар Колић Пуниша, Живадин Илић 
Рајко, Станимир Илић, Влајко Стојковић, Ђорђе Павловић, затим 
Синиша Николић Драгош, Светозар Пантелић Вук, Димитрије 
Стефановић Нишавац, Бранимир Ћирић Лужнички, Стојадин 
(Стојан) Миладиновић Соко. Број чланова Партије се ипак споро 
повећавао, тако да све до септембра 1944. није било ниједне 
партијске ћелије у целом нишавском срезу. Окружни комитет КПЈ 
за Пирот формира се тек марта 1944, али су га чинили углавном 
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људи из Црне Траве или они који су тамо били активни. Неки од 
оних којима је Партија указала поверење и кандидовала их за своје 
чланове, касније су раскандидовани јер су уместо у партизански 
одред отишли у трудоваке, односно бугарску војску, као што је 
случај са Милованом Тодоровићем, Љубомиром Јовановићем, те 
Ненадом Стефановићем. Слична је ситуација и са СКОЈ-ем, без 
обзира што је он конципиран тако да буде нешто масовнији од 
Партије – када је септембра 1944. Пирот ослобођен, у њему је било 
само 14 скојеваца. Они активисти НОП-а који су били хапшени од 
бугарске полиције, неретко су се слабо држали у затвору и одавали 
остале сараднике. Тек у периоду јануар-март 1944. једна 
партизанска јединица отворено и офанзивно је деловала на терену 
пиротског краја – после рата је за ту јединицу усвојен назив 
Нишавски одред. Међутим, већину њених бораца чинили су 
озренски (нишки) и тимочки партизани и они су крајем марта 
отишли у нишки крај. (Од тог људства формиран је Нишки, а не 
Нишавски одред

4
.) Прва озбиљнија партизанска јединица 

састављена баш од бораца из пиротског краја је Пиротски одред, 
формиран тек априла - маја 1944, али не баш у пиротском крају, већ 
у Лужници. Иако су борци из пиротског краја у њему чинили 
већину, ипак је у њему било и Лужничана и Црнотраваца, па су и 
командант одреда и његов заменик били Лужничани – Зарије 
Благојевић из Студене и Лазар Китановић из Црвене Јабуке. 
Неконвенционалност Стенографских белешки илустроваћемо 
једним примером. За пиротски говор је на једном месту речено да је 
то „српско-бугарски језик“. Ни пре ни после настанка 
Стенографских белешки, скоро нико од Пироћанаца се није 
усуђивао да јавно изјави тако нешто, а све због сталних сумњи на 

                                                             
4
 Командир ове јединице Јован Митић Ђорђе дао је 1951. године изјаву 

Историјском архиву ЦК СКС о Сврљишком одреду, а у склопу тога две стране су 
посвећене и овој јединици коју на двадесетак места Митић назива само чета, а тек 
на два места користи синтагму Нишавски одред, од тога једном на почетку када 
објашњава да је ова јединица остављена на пиротском терену са циљем да се од 
ње формира Нишавски одред. Слична формулација је једном искоришћена и две 
године касније у Стенографским белешкама, али опет убедљиво доминира реч 
чета. На једном месту где се садржај односи на чету накнадно је додато оловком: 
„под именом Нишавски одред“. Међутим, већ од средине педесетих, усваја се 
назив Нишавски одред. Године 1974, у свом чланку у Пиротском зборнику, 
истакнути пиротски партизан Божидар Колић Пуниша јасно каже да су партизани 
за време рата ову јединицу углавном звали само – чета. Међутим, то је био 
усамљени глас. Жеља да пиротски крај добије још један партизански одред, макар 
и накнадном „поправком историје“, победила је. Једна од важнијих улица у 
Пироту носи име Нишавски одред, као и насеље које се наслања на ту улицу 
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Допуна потпуковника Митића од 8. 
октобра 1951, документ 14044 или 14045, стр. 5-7; Стенографске белешке, стр. 53, 
64-67; Колић, 1974, стр. 95).      
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њих да су притајени Бугари или „бугараши“. Двадесет осам 
давалаца изјава у Стенографским белешкама свакако нису могли да 
дају изјаве уједначених сазнајних вредности, па понегде ипак има 
стереотипности и слабијих места уопште, непрецизности у 
подацима, грубих стенографских грешака и слично. На пример, 
уместо битка код Стола пише битка код Сопота, а број наведених 
погинулих бугарских војника у тој бици је знатно већи од оног који 
је касније помињан, итд. Ова слабија места ипак не умањују битно 
укупну сазнајну вредност ових изјава (Историјски архив Пирот –
ИАП, фонд – ф. Пирот и околина у НОБ, кутија – к. 7, Стенографске 
белешке – документ 13410, стр. 2, 8-14, 17, 24-27, 29-31, 39-44, 49, 
54, 55, 58, 61, 64, 68, 70).  

Почетна истраживања у бугарском Централном државном 
архиву (Централен държавен архив) у Софији (ЦДА) и анализа 
садржаја листа Бугарски запад

5
 (Български запад) указују на 

основаност тврдњи из Стенографских бележака да су становници 
пиротског краја у значајној мери развили економску сарадњу са 
Бугарском, у чије су границе били укључени. У ЦДА се чувају 
фондови банака које су пословале у Пироту - Популярна банка – 
Пирот, Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ) – Пирот, 
Банка „Български кредит“ – представителство в Пирот, Българска 
народна банка – Пирот. Ове банке није требало да подстичу само 
штедњу код становништва већ и  привредну делатност. Пиротски 
трговци појављују се у документима бугарских министарстава. Из 
архивског фонда Генералног директората за државне дугове, као и 
дугове чији је гарант држава (Главна дирекция на държавните и на 
гарантираните от държавата дългове) сазнаје се да су пословне 
релације са њим имали пиротски трговци Милан Гаротић (Милан 
Гаротов) и Димитрије Крстић, трговац текстилом (Димитър 
Кръстев, търговец манифактурист). Из архивског фонда 
Министарства трговине, индустрије и рада (Министерство на 
търговията, промишлеността и труда) може да се сазна да је 
пиротски трговац Миливоје Антић (Миливой В. Антов) за време 
рата из Немачке увозио емајлирано посуђе, а Миодраг Тодоровић 

                                                             
5 Недељни лист Български запад излазио је од 21. марта 1942. до 7. августа 

1944. Издавач и уредник је био Каран Дончев из бугарске Дирекције за 
националну пропаганду. Примерака овог листа има у пиротском и нишком 
Историјском архиву, док је у дигитализованом облику постављен на сајт 
Националне библиотеке у Софији. У време када се пише овај рад, основни линк за 
ту дигиталну библиотеку је http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337, а да би 
се добио сам лист, потребно је најпре кликнути на  колекцију Продължаващи 
издания 1878 – 1944 и након тога у рубрици Заглавие (Наслов) откуцати 
Български запад или га добити из падајућег менија крајње десно.   
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(Миодраг И. Тодоров) – калај (ЦДА,  ф. 1239К, ф. 1366К, ф. 1351К, 
ф. 1404К; ф. 258К, опис - оп. 4, архивна единица - а.е. 8022 и а.е. 
8508; ф. 231К, оп. 3, а.е. 1350 и а.е. 1360). Лист Бугарски запад у 
својих 88 бројева редовно је пратио активност пиротских трговаца, 
занатлија и банака. Тако се, на пример, може прочитати да су 
пиротски трговци 1942. излагали на Сајму у Пловдиву и да су на 
свом павиљону истакли натпис: „Братски поздрав из Пирота за све 
Бугаре из старе и нове Бугарске.“ Делегација пиротских трговаца 
посетила је министра трговине у Софији. У управне органе 
Пиротске популарне банке, поред представника власти, изабрани су 
и истакнути пиротски привредници. Активна су била и трговинска и 
занатска удружења. Треба имати у виду да у Бугарској  тада то нису 
била нека безазлена сталешка, професионална удружења, већ део 
државног система. Политичке партије су биле забрањене још пре 
рата, па су као облик артикулације различитих интереса истицана 
управо велика сталешка или корпоративна удружења, у чему је 
Бугарска тада следила  Италију и Немачку, где је корпоративизам 
био саставни део владајуће фашистичке, односно нацистичке 
идеологије. На састанку пиротског трговачког удружења његов 
потпредседник Недељко Стојић (Недялко Стоев) кличе: „Наша 
будућност је тамо где је Софија.“ (Лист Български запад, чланци: 
„Братски поздравъ отъ Пиротъ на всички българи отъ стара и нова 
България”, број 3, 11.4.1942, стр. 3; „Пиротски и царибродски 
търговци при Министърътъ на търговията г. Никола Заахариевъ”, 
број 28, 14.11.1942, стр. 3; „Нашето бъдеще е тамъ гдето е София”, 
број 34-35, 1.1.1943, стр. 2; „Годишно събрание на Пиротската 
попул. банка”, број 52, 3.4.1943, стр. 3). Међутим, нису се само 
трговци економски повезали са унутрашњошћу Бугарске. У 
трговину су се прилично масовно укључили и сељаци. Нарочито их 
је привлачила Софија, као велико тржиште. Аутор овог рада је још 
од детињства слушао приче о масовним одласцима сељака возом у 
Софију. Тамо су продавали сир, качкаваљ, кобасице и друге 
пољопривредне производе. Врло популаран производ била је тзв. 
салдрма (акценат на задњем слогу) - усољено  месо, претежно овчије 
и козје, које је могло дуже време да се сачува без држања у  
електричним расхладним уређајима који тада нису ни постојали. И 
неписмене пиротске сељанке, због честих одлазака у Софију, врло 
добро су се сналазиле у великом граду и непогрешиво односиле 
робу на кућне адресе својих сталних купаца. Иако су становници 
Крупца били врло активни у овој трговини, Ћирић и Живковић у 
хроници тог села помињу је само у једној краткој реченици, а да би 
је што више неутралисали, одмах додају да су и софијски трговци 
долазили у Крупац (Ћирић и Живковић, 1974, стр. 210). 
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Поред трговине, неки мушкарци из пиротског краја ишли су у 
летњем делу године у Бугарску и због рада за паре. Ово треба 
разликовати од рада у трудовацима - радним војним јединицама у 
које су Пироћанци ишли као војници на одслужењу војног рока у 
бугарској војсци, с тим да нису имали класичну војну обуку већ су 
били ангажовани на изградњи инфраструктурних објеката. Ранко 
Ђорђевић Цаћин из Великог Суводола, рођен 1921, с којим је аутор 
овог рада обавио више разговора (први је био 22.03.2005) рекао је да 
је у Бугарску 1941. и 1944. ишао да ради за паре на изградњи неког 
водовода, односно у каменолому, док је 1942. и 1943. био трудовак 
на изградњи аеродрома, односно магистралног пута. Софија као 
велики град могла је да апсорбује значајне количине радне снаге, 
мада су неки ишли у надницу и по селима, обављајући  
пољопривредне послове. О овим одласцима у печалбу касније се 
слабо писало. У хроници села Крупац, на пример, иако је Другом 
светском рату посвећен значајан простор, ова печалба се помиње 
само у једној заједљивој реченици и то узгред, у функцији друге 
теме: „Први печалбари, који су се крајем 1941. и током 1942. године 
отиснули до Софије и других места, били су преносиоци вести о 
„благостању“ у Софији и другим бугарским градовима“ (Ћирић и 
Живковић, 1974, стр. 202). Још мало па би могло да испадне да су 
неки лукави Крупчани отишли у печалбаре само да би могли да 
шпијунирају снабдевеност продавница у Бугарској, а не да, у ствари, 
тамо зараде паре.  

Истраживање фонда пиротске бугарске гимназије 1941-1944. у 
ЦДА потврђује наводе из Стенографских бележака о  похађању те 
школе од стране пиротских ђака, иако њено похађање, за разлику од 
основне школе, није било обавезно. Сачувани су школски дневници 
у којима су, поред осталог, и подаци о месту рођења ученика, тако 
да се лако сазнаје да су они који су рођени у Пироту и околини били 
у убедљивој већини у односу на децу бугарских официра, цариника, 
желеничара и других чиновника, који су из унутрашњости Бугарске 
пребачени на службу у пиротски крај. У првој школској години 
пиротске бугарске гимназије – 1941/42, од IV до VIII разреда, од 
укупно 306 уписаних, било је само 53 ђака - детета бугарских 
официра и чиновника. (У Бугарској су још пре рата донети прописи 
по којима су прва три разреда гимназије била засебна целина и 
називани су прогимназија. Тежило се да та три разреда буду нека 
врста наставка четворогодишње основне школе и да буду обавезни, 
па зато нису обухваћени у овој рачуници.) У наредне две године 
број ученика и одељења расте. Док је поменуте 1941/42, од IV до 
VIII разреда било укупно 8 одељења, у последњој школској 1943/44. 
има их чак 14, при чему се укупан број деце бугарских официра и 
чиновника скромно повећао од 53 на 77. У поређењу са тих 14 
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одељења пиротске бугарске гимназије, предратна југословенска 
пиротска гимназија је у школској 1939/40. имала 12 одељења од IV 
до VIII разреда (ЦДА, ф. 1564К - Пиротска смесена гимназия, оп. 1, 
а.е. 53-74; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, Извештај за школску 
1939/40).  

      

 
 

Слика 1  Матурско сведочанство пиротске бугарске гимназије Предрага 
Васића, касније директора пиротске гимназије у периоду 1965-1988. (ЦДА, 

ф. 1564К - Пиротска смесена гимназия, оп. 1, а.е. 9) 
Picture 1 Bulgarian Grammar School in Pirot graduation certificate of Predrag 
Vasić who was a principal of Pirot Grammar School in the period 1965-1988. 

 
Ученици родом из Пирота и околине не само да су масовно 

ишли у бугарску гимназију, већ се значајан број уписао и на 
Софијски универзитет. Према подацима из оригиналних уписних 
књига (Албумни книги на Софийския университет) у три ратне 
школске године на Софијски универзитет се уписало преко 50 
бруцоша родом из пиротског краја (Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, ф. 1, оп. 7, а.е. 
107-111). И у бугарске основне школе ишло се масовно. То може да 
потврди скоро сваки старији становник пиротског краја који је, 
сходно свом годишту, стасао за основну школу у ратним годинама. 
Бугарски учитељи су у већини села, поред кмета или кметског 
намесника, били једини званичници бугарске државе. У скоро 
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ниједном селу није било струје, примитивна телефонска веза 
постојала је само са неколико села која су била центар за више 
околних села и само у тим сеоским центрима, који су тада називани 
општинама, постојале су мање скупине од неколико полицајаца. И 
поред такве осамљености, бугарски кметови и учитељи су се 
осећали безбедно и дању и ноћу и у најзабаченијем селу, посећивали 
комшије сељаке, ишли на славе, свадбе, чак и кумовали новорођеној 
деци. У разговорима са старијим људима, аутор је сведочанства о 
овоме слушао стално деценијама, још од детињства. Ситуација 
почиње да се мења тек 1943. У фонду бугарског министарства 
просвете (Министерство на народната просвета) при ЦДА чувају се, 
поред осталог, дописи број 722 и 976 од 1.IX и 1.XI 1943. које је 
срески просветни инспектор из Пирота послао вишим просветним 
инстанцама у којима их обавештава о затварању појединих сеоских 
школа због небезбедности учитеља. Из докумената се види да су у 
већини села, укључујући и нека удаљена планинска, школе ипак 
наставиле са радом, с тим да су учитељи ишли на спавање у оно 
село из околине које је било општински центар. Јаче урушавање 
бугарске власти у пиротским планинским селима настало је тек 1944 
(ЦДА, ф. 177К, оп. 8, а.е. 26).  

У Стенографским белешкама се о одласку Пироћанаца у 
бугарску војску говори као о одласку у тзв. трудоваке, тј. у радне 
војне јединице, али се на неким местима помиње и само одлазак у 
војску. Може да се претпостави да се у другој варијанти не ради о 
скраћеном изражавању, већ да су даваоци изјава добро знали да су 
регрути из пиротског краја ишли и у оне „праве“ војне јединице, у 
којима се служило с пушком, а не с лопатом. У пиротском 
Историјском архиву постоји, на пример, документ са списком имена 
оних људи из села Завој који су били у бугарској војсци из кога се 
види да су њих 24 отишли у трудоваке, а 2 у „праву“ војску, у 1. 
пешадијски пук у Софији. Подаци о „правим“ војницима из Завоја 
има и у књизи о том селу, с тим да се помињу имена тројице, а не 
двојице војника, а као јединица у којој су служили наводи се 4. 
артиљеријски пук у Софији (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 1, 
фасцикла VI - Среско повереништво за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача, Одлука о утврђивању злочина, зл. 
бр. 4468; Минић, 1989, стр. 71). Јосиф Алексић Јоско (1922-2012), 
родом из села Брлог, причао је аутору овог рада да је и он служио у 
„правој“ војној јединици и да је таквих из његовог села било 3-4, док 
је већина служила у трудовацима. Чињеница да су Пироћанци 
служили војни рок у бугарској војсци и са оружјем, макар и у мањем 
проценту у односу на трудоваке, изгледа да је нарочито добро 
прикривана, тако да се у новије време многи изненаде када то чују. 
Алексић је податке о свом служењу бугарске војске рекао аутору 
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тек после двадесетогодишњег пријатељства, а пред своју смрт. У 
свом чланку у Пиротском зборнику Никола Антић тврди: „ ... није 
се догодило да регрут из тог краја служи бугарску војску“ (Антић, 
1974, стр. 113). Ове тврдње Антић износи иако је као неко ко је 
рођен 1922. у околини Пирота сигурно знао да је било таквих 
случајева. Прецизније податке о Пироћанцима - бугарским 
војницима са пушком вероватно ће дати бугарски војни архиви.      

 

 
 

Слика 2  Део чланка о селу Градашница у листу Български запад са 
сликом на којој је група младих из тог села и две бугарске учитељице које 
су са њима припремиле позоришни комад на бугарском језику по тексту 

Стефана Савова Черна орисия („Едно културно и трудолюбиво средище въ 
Пиротско“, Български запад, број 69, 30.9.1943, стр. 3) 

Picture 2 A part of the article about the village Gradašnica in the magazine 
Български запад with a picture which shows a group of young people from the 

village and two Bulgarian teachers who prepared with them a theatre play in 
Bulgarian language according to the text Black Destiny written by Stefan Savov 
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Када су даваоци изјава у Стенографским белешкама говорили 
о „скоро нормалним условима живота“ у пиротском крају за време 
рата, сигурно су мислили и на забаву. Писање Бугарског запада то 
потврђује. Редовни су чланци о забавама које су организовала 
занатска, трговачка,  спортска и друга удружења. Организују се 
концерти и различите представе. Оваквих или сличних догађаја 
било је и по селима. Из једног чланка сазнајемо за припрему 
позоришне представе на бугарском језику (слика 2). 

 

 
 

Слика 3  Део чланка о утакмици пиротског Левског у листу Български 
запад са фотографијама пиротских фудбалера Бошка Вацића Шангице (Б. 
Вацевъ), Мирослава Пауновића Пауна (М. Пауновъ) и Ранка Живковића 
Баџе (Р. Живковъ) („Победата на Левски надъ Полетъ“, Български запад, 

број 71, 22.10.1943, стр. 3) 
Picture 3 A part of the article about a football match of Pirot Levski club 
published in the magazine Български запад with photos of Pirot football 
players Boško Vacić Šangica (Б. Вацевъ), Miroslav Paunović Paun (М. 

Пауновъ) and Ranko Živković Badža (Р. Живковъ) 
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Одвија се и спортски живот. Предратни фудбалски клубови 
Омладинац и Победа  наставили су са радом, с тим да су у клупске 
управе ушли и поједини представници бугарске власти. Вероватно 
на њихову иницијативу, Омладинац је преименован у Левски, што 
није изазвало неки отпор код играча – наставили су да играју. У 
овим градским тимовима, заједно са Пироћанцима, играли су и неки 
бугарски војници из пиротске касарне (Николић, Г., 2015, стр. 40-
41). Бугарски запад је повремено извештавао о утакмицама ова два 
пиротска тима са клубовима из Софије и других градова Бугарске. 
Тако, на пример, у броју од 22.10.1943, у извештају са утакмице која 
се играла у Пироту између Левског и гостујућег бугарског тима 
Полет, каже се да је у публици било 1500 људи (слика 3). Поред 
опширног описа тока утакмице, забележен је и следећи детаљ - у 22. 
минуту утакмице судија даје знак, сви играчи падају на колена, а 
публика устаје и минутом ћутања одаје почаст преминулом 
бугарском цару Борису III („Победата на Левски надъ Полетъ“, 
Български запад, број 71, 22.10.1943, стр. 3). 

Комуникација између домаћег становништва и 
новопридошлих бугарских службеника и чланова њихових 
породица није мимоишла ни односе између полова. У прилогу 
историји НОР-а, који се чува у Историјском архиву Пирот, секретар 
месног комитета СКОЈ-а Пирота Синиша Милкић пише да су млади, 
неожењени бугарски чиновници и официри излазили на корзо - 
састајалиште пиротских младића и девојака и комуницирали са 
њима све до краја бугарске власти у Пироту. Исто вероватно важи и 
за оне синове и кћери бугарских чиновника и официра који су већ 
били стасали за излазак на корзо. Из хронике села Велико Боњинце 
сазнајемо да се тамошњих седам најлепших девојака (наведених 
именом и презименом) удало за бугарске војнике (или полицајце) 
који су били на служби у том селу и отишло са њима у Бугарску. 
После се само једна од њих вратила родитељима назад. У селу 
Стрелац се једна девојка удала за бугарског полицајца, а у Горчинцу 
за бугарског шумара. Може да се претпостави да је сличних 
случајева било и у другим селима, па и у Пироту, али да је то 
касније брижљиво заташкивано (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 
9, Прилог за историју НОР-а у Пироту Синише Милкића, стр. 38; 
Станковић, 2006, стр.70; Златковић, 1967, стр. 42). 

Било је сасвим уобичајено да бугарски чиновници и официри, 
те чланови њихових породица седе у пиротским кафанама, понекад 
и за истим столом са Пироћанцима. Дружење се настављало и по 
кућама. У књизи о пиротским  индустријалцима браћи Цекић и 
Мити Гаги пише да је у кућу Гагиног зета Душана Зарића његов 
брат од стрица Александар довео два Бугарина са намером да се 
коцкају. Овоме треба веровати јер писац Бора Костић наводи да се 
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та књига умногоме заснива управо на породичним записима 
Душановог сина Страхиње Зарића (Костић, Б., 2009, стр. 174, 283). 
Коцкање је у скоро свим земљама забрањивано, па и у тадашњој 
Бугарској, те је поменути Александар, пре него што се упустио у то, 
вероватно морао макар мало да провери своје коцкарске партнере, а 
то значи да постане нека врста пријатеља с њима.                       

У односу на Стенографске белешке, остале изјаве које се 
чувају у фонду Пирот и околина у НОБ пиротског Историјског 
архива су знатно краће, али је и њихова сазнајна вредност значајна. 
Изјава Јована Ћирића Николе, члана Среског комитета КПЈ за Белу 
Паланку, односи се на његов боравак  фебруара и марта 1942. у 
пиротском крају са циљем да испита стање и могућности за развој 
НОП-а, а по задатку који је добио од Окружног комитета КПЈ Ниш. 
Уз помоћ Момчила Милутиновића Слободана, тадашњег 
најактивнијег припадника НОП-а на овом терену, покушао је да 
успостави контакт са предратним члановима КПЈ, који су се у 
међувремену потпуно пасивизирали. Двојица су одбила чак и да се 
састану са њим, док је трећи, видно уплашен, рекао Јовану да због 
породице и опште ситуације у Пироту није спреман да се ангажује. 
Упечатљива је и следећа ситуација – приликом обиласка села 
Градашнице било је у плану да преспава код тамошњег симпатизера 
НОП-а Милорада Мише Живковића. Међутим, када је Мишин деда 
схватио због чега је Јован Ћирић дошао у село, енергично се 
успротивио томе, тако да је Ћирић морао да преспава у некој 
виноградарској колиби и ујутро оде за Пирот, не успевши да одржи 
састанак у селу (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Јована 
Ћирића дата 24. августа 1960. у Београду, стр. 4). 

Ђорђе Златковић Сурча, Ратомир Игњатовић Холивуд и Петар 
Милићевић сведочили су о првим окупљањима антифашиста у 
Пироту током 1941. Ова група је успоставила контакт и са 
Бугарском радничком партијом (комуниста) – БРП(к) преко 
Љубомира Картаљевића, Пироћанца који је живео у Софији, као и 
преко неких комуниста у бугарској војсци. Изнети су и подаци о 
акцији краљевских официра за формирање четничке организације у 
пиротском крају. Златковић и Игњатовић су били чланови Одбора 
Народноослободилачког фронта (НОФ) који је марта 1942. 
формирао Јован Ћирић Никола. Бугарска полиција брзо је ушла у 
траг и четничкој, као и организацији НОП-а. Крајем априла и 
почетком маја 1942. ухапшен је већи број припадника обе 
организације, па и сва тројица давалаца ове изјаве. Изгледа да 
бугарска полиција дотадашњу активност припадника пиротског 
НОП-а није сматрала неком великом опасношћу чим се код његових 
ухапшених припадника највише интересовала за податке о томе ко 
је веза са бугарским комунистима, нарочито са комунистима у 
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бугарској војсци. Ухапшени нису суђени, већ интернирани у логор у 
коме су били многи бугарски комунисти. Ова група је пуштена 
релативно брзо, већ 5. јануара 1943, али је већ 21. фебруара поново 
враћена у логор. За време док су били на слободи, није било никог 
ко би им помогао да успоставе везу са партизанима, што је податак 
који говори скоро сам за себе (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, 
Изјава Ђорђа Златковића, Ратомира Игњатовића и Петра 
Милићевића дата јуна 1960. у Пироту, стр. 1-5). 

Влајко Стојковић, Милован Тодоровић Тамбурка и Јован 
Ристић у својој изјави говоре о деловању припадника НОП-а у 
самом Пироту. И поред уложеног труда и ризика, неке акције су 
биле полууспешне или ограниченог обима. Тако су, на пример, 
јануара 1943. припадници ове групе заједно са Момчилом 
Милутиновићем Слободаном покушали да запале бугарски магацин 
са вуном, магацин се запалио, али вуна није хтела да гори. Каже се и 
да су Влајко Стојковић, Синиша Николић Драгош и Момчило 
Милутиновић Слободан посетили Васу ћурчију код пиротског Кеја 
који је производио и лиферовао бунде и други ћурчијски материјал 
за потребе немачке војске на Источном фронту. Васа је после тога 
престао са овом активношћу (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, 
Изјава Влајка Стојковића, Милована Тодоровића Тамбурке и Јована 
Ристића дата 23. јула 1960. у Пироту, стр. 3). Познати пиротски 
новинар Момчило Цветковић (1942-2007), пореклом из старе 
пиротске занатлијске породице, причао је својевремено аутору овог 
рада своја сазнања да су многе пиротске занатлије уговарале посао 
за бугарску и немачку војску, нарочито је поменуо пенџетирање - 
поправку доњих делова обуће. У спречавању таквих појава, посете 
попут оне коју је Васи ћурчији учинила горе поменута група 
вероватно нису могле да буду превише коришћене, јер су неки од 
занатлија могли да их пријаве бугарским властима, а вероватно и 
није било много присталица НОП-а који би ризиковали да обиђу 
већи број људи.  

Петар Стаменовић у својој изјави објашњава како се десило да 
неколико пиротских левичара почне да сарађује у листу Бугарски 
запад (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Петра 
Стаменовића дата Ђоки Павловићу, стр. 1-3).  

На посебан начин је занимљива изјава Божидара Ристића. Од 
свих оних од којих су узимане изјаве, он је једини који није био 
припадник НОП-а, барем се нигде не помиње као такав. Нема 
података ни да је подржавао четничку организацију. Ристић је из 
пиротске газдинске породице и на почетку окупације, са групом 
колега - пиротских трговаца, био је у руководству пиротске 
општине и то као потпредседник и преводилац, пошто је добро знао 
немачки, док је председник био индустријалац  Димитрије 
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Младеновић Гага. Ристић даје занимљиве податке о догађајима у 
априлском рату и периоду одмах после њега. Међутим, Ристић иде 
даље па говори и о времену када је немачку власт заменила 
бугарска. Он указује на везе Пироћанаца са њиховим рођацима у 
Софији. С обзиром да је постојање значајне групе старих 
Пироћанаца у Софији за многе непознаница и нека врста табуа 
пиротске и српске историографије уопште, корисно је дати и нека 
додатна појашњења. Наиме, 1878, после ослобођења од Турака и 
одлуке Берлинског конгреса да Пирот припадне Србији, а не 
Бугарској, један део Пироћанаца староседелаца који су се осећали 
Бугарима, незадовољан таквом одлуком, одселио се у Бугарску, 
највише у Софију. До сада у српској историографији није било 
озбиљнијих покушаја да се утврди тачан број тих пресељеника. 
Владимир Стојанчевић кратко наводи да се у Бугарску 1878. 
иселило неколико десетина породица. Стопама Стојанчевића ишла 
је и његова ученица, Пироћанка Борислава Лилић, потпуно 
минимизирајући ову тему у свим својим радовима. Међутим, 
архивски документи указују на већи број одсељених Пироћанаца 
староседелаца (ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 762 - према: Бугарчева и 
Зидарова, 2005, стр. 62-66; Стојанчевић, 1986, стр. 99). Уз то, сасвим 
је логично да су неки од пробугарских незадовољника ипак остали 
да живе у Пироту не желећи да напусте своје куће, дућане, земљу и 
осталу имовину. Временом, они који су се преселили у Бугарску све 
више су се интегрисали у тамошње друштво, док су они који су 
остали у Пироту све више почели да се осећају Србима. Ипак су 
измећу раздвојених рођака, кумова и пријатеља везе и даље 
одржаване, чак се и развијале, нарочито у области трговине. Отац 
Божидара Ристића, Јосиф Ристић, био је истакнути пиротски 
трговац са краја 19. и почетка 20. века. У Историјском архиву Пирот 
чува се посебан фонд његових докумената у коме се, поред осталог, 
налази неколико десетина писама и дописница из Софије и других 
места Бугарске. Основна тема ове преписке је трговина, али у 
многим писмима се на почетку или на крају размењују рођачки, 
кумовски и пријатељски поздрави (ИАП, ф. Трговачка радња Јосифа 
Ристића, к. 2 и 3, писма и дописнице). Божидар Ристић у својој 
изјави датој Окружној групи за писање историје НОП-а наводи да су 
бугарски цивилни, полицијски и војни функционери у Пироту за 
време рата знали да он у Софији има рођаке на високим положајима 
и да је ту чињеницу користио да би олакшао ратне невоље барем 
неким Пироћанцима. Између осталог, тврди да га је у својој кући у 
Софији примио лично Петар Габровски, бугарски министар 
унутрашњих послова, и уз кафу саслушао његове примедбе на неке 
поступке бугарских власти у Пироту (ИАП, ф. Пирот и околина у 
НОБ, к. 7, Изјава Божидара Ристића дата јуна и августа 1960. у 
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Пироту, стр. 1-4). Међутим, Божидар Ристић није једини давалац 
изјава Окружној групи за писање историје НОП-а који је изјавио да 
је користио своје рођачке везе у Софији. И Ђорђе Златковић Сурча 
је ишао у Софију и уз помоћ свог тамошњег рођака Недељка 
Коњарова ступио у контакт са одговорним људима БРП(к) да би 
проверио да ли је Љубомир Картаљев

6
 заиста представник те 

партије или полицијски провокатор (ИАП, ф. Пирот и околина у 
НОБ, к. 7, Изјава Ђорђа Златковића, Ратомира Игњатовића и Петра 
Милићевића дата јуна 1960. у Пироту, стр. 2). Изјава Божидара 
Ристића није била подстицај за продубљена истраживања. Обично је 
из ње цитиран само састав руководства пиротске општине за време 
немачке окупације (на пример: Живковић, Х., 1985, стр. 28, 29), док 
је потпуно игнорисан део изјаве који је указивао на утицај рођачких 
веза између Пироћанаца одсељених у Софију и оних који су остали 
у Пироту.    

Врло је занимљива и изјава Светислава Милојковића Милојка, 
заменика командира Нишавске чете Сврљишког партизанског 
одреда. После разбијања тог одреда у Аћимовићевој офанзиви у 
лето 1942, Милојко је са малом групом партизана покушавао да 
некако опстане на пиротском терену у дужем временском периоду 
од скоро годину дана, све до средине 1943, без вођења офанзивнијих 
акција. У том дугачком периоду група је бројчано стагнирала, што 
указује да је расположење становништва за борбу тада било слабо, 
сем ретких појединаца. Из Милојковог излагања брзо се уочава сва 
сложеност ситуације на терену. Насупрот фразама које су се 
деценијама  писале да је народ листом одбацивао сарадњу са 
бугарским властима, Милојко каже да су у многим селима постојали 

                                                             
6
 Љубомир Картаљев (или Картаљевић) такође је пример замршене 

пиротске српско-бугарске приче. Рођени Пироћанац староседелац, после Првог 
светског рата дезертирао је из војске и пребегао у Бугарску, изјаснио се као 
Бугарин и у Софији живео и радио као обућар. Његови родитељи и браћа 
наставили су да живе у Пироту. Као члан БРП(к), после успостављања бугарске 
власти у Пироту 1941. почео је често да долази у Пирот у циљу успостављања 
веза са пиротским левичарима. Прихватио је став Јована Ћирића Николе да у 
пиротском крају КПЈ треба и даље да води активност комуниста, без обзира на то 
што га је Бугарска анектирала. Из Софије је доносио помоћ за партизанске одреде 
у Србији (санитетски материјал, обућу, прибор за писање, новац). Бугарска 
полиција је успела да га ухапси, а војни суд осудио га је на смрт и он је јавно 
стрељан на пиротском Пазарском гробљу. Његов рођени брат Добрица погинуо је 
као партизански борац. После рата, фабрика обуће у Пироту носила је његово име 
неколико деценија (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Јована Ћирића 
дата 24. августа 1960. у Београду, стр. 5, Изјава Радета Миленковића Парагваја 
дата 6. септембра 1960. у Пироту, стр. 3, Изјава Милета Вељковића дата 18. 
априла 1946. Среском повереништву за утврђивање злочина окупатора и његових 
помагача, стр. 1; ф. Христифор Живковић Цикан, к. 23, Оптужница софијског  
војног суда бр. 9689/979-1942, стр. 2-6; Живковић, Х., 1985, стр. 69). 
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мештани који су са тим властима сарађивали – он их обично назива 
„шпијунима“. Чак и у Рагодешу, који је важио за партизанско село 
јер је 1941. из њега, у односу на сва остала пиротска села, отишло 
највише људи у Сврљишки одред, била су три таква „шпијуна“ који 
су од бугарских власти добили оружје и успешно  избегавали све 
покушаје Милојкове групе да их убију. Партизани су ипак успели да 
ликвидирају неког човека из Базовика под надимком Синће који је 
одао два партизана, убили су и Милана воденичара из Темске који је 
јавно претио да ће се лично обрачунати са партизанима, затим 
„шпијунску групу“ из Мале Лукање у којој је била и нека жена, итд. 
Ликвидиран је и Петар, кметски намесник у Црвенчеву, који је био 
мештанин истог села, као и шумар из Базовика, такође мештанин, 
који је информисао бугарску власт о кретању партизана (ИАП, ф. 
Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Светислава Милојковића 
Милојка дата 16, 17. и 18. јула 1960, стр. 2, 3, 11, 12, 13, 17, 18). 
Међутим, поменути Петар није био једини мештанин који је био 
кметски намесник у неком селу пиротског краја. У пиротском 
Историјском архиву и литератури нађени су  подаци да су и други 
домороци обављали ту дужност – Србислав Минић у Завоју (само 
име Србислав доста говори), затим Михајло Манић Галча у Сињој 
Глави, Апостол Цветковић у Копривштици, Војислав Ћирић у 
Градишту, Виден Јанаћковић у Ореовици, Пироћанци Крста у 
Бериловцу и Христа у Великом Селу, те у селу Бела неки домородац 
чије име у извору није наведено. Кметских намесника из редова 
мештана било је и у суседној Лужници, иако је тамо отпор бугарској 
и немачкој власти био јачи него у пиротском крају, на пример Арса 
Ристић у Валнишу, Панта Милошевић у Радошевцу, Ратко Илић у 
Кијевцу, Милија Митровић у Радињинцу, Војислав Ћирић у Столу 
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 1, фасцикла VI - Среско 
повереништво за утврђивање злочина окупатора и њихових 
помагача, Одлука о утврђивању злочина, зл. бр. 4468, к. 2, фасцикла 
III – Изводи из летописа основних школа у Сињој Глави и Великом 
Селу, к. 9, фасцикла Шпекуланти и сарадници окупатора у 
Лужници, Пресуда Окружног суда у Пироту Ст. 36/46 против 
Војислава Ћирића из Стола и фасцикла Војни суд XIII корпусне 
области у Пироту, Пресуда бр. 133/44 против Савке Милошевић; 
Козић, 1965, стр. 56; Манчић, 1974, стр. 62; Петровић, В., 1985, стр. 
96; Стефановић, 2011, стр. 73; Златковић, 1967, стр. 278, 286). 
Испало је да је скоро успут, током припремних истраживања за овај 
рад, уочено да су мештани били кметски намесници у десет 
пиротских села. Оправдано може да се претпостави да их је било 
још, као и да су подаци о томе донекле заташкавани. Ово није у 
складу са тврдњом која је често изговарана и писана да су Бугари 
довели комплетан управни апарат из Бугарске, до најнижег нивоа – 
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сеоског кметског намесника и писара (Антић, 1974, стр. 112, 113; 
Костић, В., 1974а, стр. 11; Мијалковић, 1974, стр. 33; Живковић, Х., 
1985, стр. 29). Нешто слично пише чак и у Стенографским 
белешкама, које смо, иначе, оценили као преовлађујуће 
нестереотипни текст (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, 
Стенографске белешке – документ 13410, стр. 10). Скоро већ истиче 
време када барем донекле може да се утврди ко су били кметови и 
кметски намесници у пиротским селима, јер старијих људи који се 
тога сећају све је мање. Тешко је претпоставити да у бугарским 
архивима има сачуваних података баш за све. Што се тиче шумара 
из Базовика кога је убила Милојкова група, ни он свакако није био 
једини мештанин пиротског краја који се запослио у бугарској 
државној служби. У више села било је сељака који су прихватали 
посао пољског чувара и обављали га са оружјем, као на пример 
Милован Пејчић из Нишора или Драга Ћирић Гуца и Мирко 
Стефановић Ефендија из Крупца. Мештани су прихватали да буду и 
општински писари, попут Петра Потића у Великој Лукањи, као и 
општински служитељи, попут Момчила Минића из Градашнице. У 
документима Земаљске комисије Србије за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача пише да је поменути Минић 
учествовао у потери за познатим пиротским партизаном Синишом 
Николићем Драгошем, који је пре тога рањен у окршају са 
бугарском полицијом. Стоји податак да је управо Минић открио 
трагове крви рањеног партизана и то саопштио полицајцима. Може 
да се претпостави да је и у градској управи било чиновника 
домородаца. Тако, на пример, у једном чланку у Бугарском западу 
помиње се службеник градске управе Миодраг Петров. То може да 
буде неко коме је, као и свим другим мештанима пиротског краја, 
презиме бугаризовано на ов, дакле од Петровић на Петров, али је у 
конкретном случају важнија чињеница да се дотични службеник 
звао Миодраг, што није бугарско име и врло је тешко претпоставити 
да је тако могао да се зове неки чиновник доведен из унутрашности 
Бугарске. Потенцијални извор за утврђивање података о 
домороцима –  службеницима у бугарској власти могу да буду и 
платни спискови из времена рата за пиротски крај, уколико су 
сачувани у бугарским архивима (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 
2, фасцикла III – Изводи из летописа основних школа, Материјал из 
НОБ села Нишор, к. 1, фасцикла VI – Окружно повереништво за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Одлука о 
утврђивању злочина, зл. бр. 308; „Приятели на Бранникъ въ 
Пиротъ”, Български запад, број 61, 5.6.1943. стр. 4; Петровић, В., 
1985, стр. 96; Ћирић и Живковић, 1974, стр. 217).                        

За сагледавање покрета отпора  корисне су и друге доступне 
изјаве, на пример Радета Миленковића Парагваја, Јована Митића 
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Ђорђа, Велимира Костића Бајежа, Ранка Јонтића Гроздана, Гаврила 
Видановића Сазде и других, нарочито због тога што је изворних 
архивских докумената релативно мало. Све то што се налази у 
пиротском Историјском архиву, историјским архивима Србије и 
Југославије, те војном архиву у Београду, као и у бугарским 
архивима, а што је у овом раду местимично и навођено, могло је да 
буде добра основа да се напише солидна историја покрета отпора у 
пиротском крају. Нажалост, то се није десило, што ћемо настојати 
да разјаснимо и образложимо.  

У оквиру раније поменуте збирке Србија у 
Народноослободилачкој борби, 1961. је изашла књига Јужна 
Србија, где је смештен и пиротски крај. Од 438 страна ове књиге, 
догађајима у пиротском крају посвећено је укупно око 7 (седам) 
страна, разбацаних у мање пасусе по целој књизи (Перовић, 1961, 
стр. 18, 19, 47, 48, 86, 158, 180, 181, 285-288, 380, 381, 385, 386). У 
пиротском Историјском архиву чува се спис из маја 1961. године 
под називом Писана грађа за историју Народноослободилачког 
покрета и стања у срезу нишавском, димитровградском и 
лужничком (бившем пиротском округу) од 27. марта 1941. до 15. 
маја 1945. године (у даљем тексту: Писана грађа) коју је приредила 
Окружна група за писање историје НОП и која је требало да буде 
круна активности на прикупљању, сређивању и хронолошком 
приказивању грађе за историју НОП-а у поменута три среза. Сам 
наслов „Писана грађа“ није најсрећније изабран, јер може  
необавештеног читаоца да доведе у заблуду да су то некакви 
изворни документи, а не њихова обрада. У  писању – обједињавању 
прикупљеног материјала учествовали су пиротски просветни 
радници Тодор Васић, Новица Живковић, Душан Николић и 
Радомир Филиповић, док је координатор свих активности био 
Христифор Живковић Цикан. Из предговора Писане грађе 
произилази да је она требало да помогне писцу горе поменуте књиге 
Јужна Србија, Миливоју Перовићу, приликом приказивања догађаја 
из историје пиротског НОП-а у њој. Иако је текст прилично обиман, 
има 192 стране, изгледа да није превише импресионирао Перовића, 
па је он у својој књизи пиротском крају посветио само већ 
поменутих 7 страница. Разлог за овако мали број страна вероватно 
није у томе што је Перовић унапред имао некакав негативан став о 
НОБ у пиротском крају, већ што је та борба била прилично скромна, 
у сваком случају знатно скромнија него у другим крајевима Јужне 
Србије који су били заступљени у овој књизи, a што је он могао да 
утврди из материјала који му је био достављан за све те крајеве. С 
обзиром да смо имали увид у највећи број докумената и изјава на 
основу којих је написана обједињена Писана грађа, може да се 
изнесе утисак да је посао на том обједињавању од стране Окружне 
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групе могао да буде урађен знатно боље. Појединим подацима је дат 
превелик значај, док с друге стране има нечега што је 
минимизирано, па и изостављено. Има и понављања података. Неке 
очигледне грешке из прикупљеног материјала нису исправљане, на 
пример остављена је грешка из Стенографских бележака да су 
партизани водили некакву битку код Сопота, иако се ради о бици 
код Стола (ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 25, Писана 
грађа за историју НОП-а, стр. 154).

7
 Утисак је нарочито слаб за оне 

делове обједињене писане грађе у којима  писци не само да ређају 
одређене догађаје, већ покушавају и да их тумаче, за шта они, чини 
се, нису били дорасли. Ево једног таквог места које је написао 
Душан Николић: „ ... мржња према Бугарима била (је) 
традиционална... Национални отпор и понос становништва Пирота и 
околине дошао (је) до изражаја још од првих дана окупације. Ово је 
Партија правилно искористила. Терет окупатора био је страшан. То 
је био прави покољ. Становништво је било незаштићено те му је 
КПЈ притекла у помоћ...“ (ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 
25, Писана грађа, стр. 2). У цитираном тексту је вишеструко 
преувеличана улога КПЈ – већ је говорено о великој слабости, па и 
непостојању Партије на пиротском терену. Николићевим доста 
трапавим реченицама стање у пиротском крају приказано је 
драматичније него што је било. У Стенографским белешкама, у 
којима су казивачи били истакнутији партизани - учесници НОП-а, а 
у које је имао увида и Душан Николић, јасно стоји: „ ... скоро 
нормални услови живота у Пироту утицали су да развој 
Народноослободилачког покрета није могао да узме онај замах као у 
другим крајевима Србије“ (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, 
Стенографске белешке – документ 13410, стр. 10-11). Не само у 
цитираном тексту, већ и у целом спису, речи попут „зверства“, 
„терор“ и сличне прилично се олако користе. Терора бугарских 
власти је било, али није био сталан и организован је претежно у 
другом делу рата, пре свега у виду казнених експедиција на она села 
у чијој близини су оружано деловали партизани или четници (ови 
други углавном у Буџаку). У делу Писане грађе који је написао, 
Новица Живковић под терором подразумева још мало па скоро све 
активности бугарских власти. Различите видове таквог терора 
Живковић селективно описује. На пример, када пише о 
интернацијама, он наводи праксу интернирања у логоре и опширно 
описује тежак живот логораша, а уопште не помиње да је вид 
интернације некад било и нека врста пресељења у бугарске крајеве, 

                                                             
7
 Вероватно по неком аутоматизму, грешку везану за Сопот преузима и 

Петар Козић у својој књизи о којој ћемо говорити нешто касније (Козић, 1965, 
стр. 83).   
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али не у логоре (пошто је овај део Писане грађе објављен у 
Пиротском зборнику, лакше је за читаоце да то потраже тамо: 
Живковић, Н., 1974, стр. 180-181). И други писци слабо или никако 
не пишу о интернацијама које нису биле логорског типа. О овој 
теми аутор је 27.5.2017. разговарао са Браниславом Николићем, 
1933. годиште, рођеним братом пиротског првоборца Момчила 
Милутиновића Слободана. (Презиме је различито јер је Бранислав 
одлучио да одржи старо презиме својих предака.) Цела породица 
Милутиновића је интернирана у Добруџу. У једном од тамошњих 
села, отац Света је обављао свој пинтерски занат и тако стицао 
приходе за живот, док је мали Бранислав привређивао као и сва 
друга деца у селу чувајући овце. Успостављени су добри односи са 
мештанима Бугарима, па су двојица младића из тог села одмах 
после рата били гости породице Милутиновић у Пироту. Наравно да 
Милутиновићима у том селу у Добруџи ни издалека није било као 
код куће у Пироту, али им свакако није било ни као у логору. У 
пиротском Историјском архиву чувају се приступнице организацији 
Савеза бораца које су после рата потписивали, поред осталих, и 
родитељи истакнутих партизана. Из тих приступница се сазнаје да 
су неки од њих, због деловања њихових синова, такође били 
интернирани у Бугарску, али не у логор већ у села у унутрашњости 
Бугарске, баш као и Милутиновићи (ИАП, ф. Пирот и околина у 
НОБ, к. 1, фасцикла Приступнице за чланство у Савез бораца, 
Приступнице Милеве Манчић и Персиде Николић). 

У највећем делу Писане грађе уочава се антибугаризам. У 
Стенографским белешкама и другим изјавама најистакнутијих 
партизана и припадника НОП уопште, ирационални антибугаризам 
је много мање присутан или га скоро и нема. На први поглед 
требало би очекивати супротно, јер су ти истакнути партизани за 
време рата били стално у опасности да буду убијени или рањени од 
бугарских војнополицијских снага, а њихове породице изложене 
репресалијама. Разлог за мало присуство или потпуно одсуство 
антибугаризма код тих људи је вероватно у њиховом 
комунистичком васпитању и убеђењу. Наиме, у програмима свих  
комунистичких партија још од њихових почетака 1917-18. године па 
све негде до краја четрдесетих (а код неких партија и дуже), важан 
сегмент био је и  интернационализам. Према таквом виђењу 
интернационализма, укратко  речено, главни узрок националних 
сукоба јесте себичност и међусобно ривалство буржоаских 
националних олигархија. Када се пролетерском комунистичком 
револуцијом збаци буржоаски поредак, отклониће се и 
национализам, па ће и границе између држава бити само формалне. 
Три послератне године биле су звездани тренуци југословенско-
бугарских односа. Године 1947, на путу за Блед, где ће са Титом 
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договарати стварање Балканске федерације, на железничкој станици 
у Цариброду бугарски комунистички лидер Георги Димитров 
изјављује: „Не постоји сила под небеским сводом која може да 
разруши наше вечно бугарско-југословенско и југословенско-
бугарско братство“ (ЦДА, ф. 146Б, оп. 2, а.е. 618, л. 4-5, према: 
Бугарчева и Зидарова, 2005, стр. 643). И у Пироту се ствара слична 
атмосфера. Тако, на пример, у пиротском недељнику Слобода од 28. 
априла 1945. дат је значајан публицитет заједничкој конференцији 
просветних радника Пирота, Цариброда, Драгомана, Сливнице, 
Софије и других места, одржане у Цариброду, на којој се тражило да 
се из школских уџбеника историје у обема земљама одстрани све 
оно што развија великобугарски или великосрпски шовинизам. У 
истом броју је штампан и уводни реферат за ту конференцију који је 
написао тадашњи познати пиротски интелектуалац Ђорђе Златковић 
Сурча. У тексту тог човека који је провео две године у бугарском 
логору нема ни трунке национализма. Поред осталог, он пише да 
треба да се изгради „грађанин који ће бити не само патриота него и 
космополита...“ („Манифестација братства бугарског и нашег 
народа на просветној конференцији у Цариброду“ и „Улога нове 
школе у изградњи братских односа са ОФ Бугарском“, Слобода, број 
31, 28.04.1945, стр. 2 и 3). У дугачком чланку функционера КПЈ 
Јована Цекића на другој страни Слободе од 10. септембра 1946. 
велича се братска сарадња српских и бугарских партизана (слика 5). 
Међутим, када је 1974. у Пиротском зборнику објавио текст о истој 
теми - ослобођењу Пирота, Цекић не само да је променио датум 
„ослобођења“, него је и изоставио оне делове који се односе на 
поменуту братску сарадњу са бугарским партизанима („Како је 
Пирот ослобођен“, Слобода, број 101, 10. септембар 1946, стр. 2; 
Цекић, 1974). После сукоба југословенских комуниста са 
Информбироом 1948, ствари почињу да се мењају. Као да је 
притајеним националистима и у српском и у бугарском народу 
лакнуло. Национализам почиње да се одлично уклапа у сукоб за 
који је изгледало да ће бити само обрачун између комуниста унутар 
њихових сопствених редова. Касније, од шездесетих година, пошто 
је економско заостајање свих европских социјалистичких земаља у 
односу на Запад било све очигледније, комунистичке партије 
почињу да губе легитимитет код становништва. Да би се ипак 
одржале на власти у својим земљама, комунистичке партије почињу 
све више да пактирају са национализмом и на крају нестају са 
политичке сцене, заједно са урушавањем социјализма. Атмосфера у 
Пироту генерално се није разликовала од оне каква је била у целој 
Србији и Југославији – национализам је напредовао, у почетку 
можда споро али стално. У Писаној грађи, не само у цитираном 
тексту, већ и на другим местима, национализам у виду 
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антибугаризма се јасно осећа, а биће присутан и у наредним делима 
која се баве покретом отпора.                                                                                                                

Генерални утисак аутора је да је Писана грађа за историју 
НОП пиротског округа на нижем сазнајном нивоу од изјава и других 
докумената на основу којих је требало да буде склопљена. Овај спис 
није објављен, осим једног малог дела који је написао Новица 
Живковић и то тринаест година касније (Живковић, Н., 1974). 
Ниједан члан Окружне групе за писање историје НОП-а није међу 
живима, тако да тешко можемо да сазнамо да ли је разлог за 
необјављивање слаб квалитет текста или нешто друго. Међутим, 
убрзо се јавио још неко ко је имао амбицију да пише о покрету 
отпора у Пироту. Био је то Петар Козић - шездесетих, седамдесетих 
и осамдесетих година, све до урушавања социјализма, најутицајнији 
пиротски интелектуалац, нарочито у друштвеним наукама. Он је 
1965. објавио књигу Путевима револуције (Козић, 1965).

8
 Већ сам 

наслов Козићеве књиге указује на чињеницу коју је и сама КПЈ 
истицала – да партизански покрет отпора она није организовала 
само због истеривања окупатора из земље, већ и да би искористила 
ровиту ратну ситуацију, извела револуционарни преврат и 
успоставила своју власт. Козић догађаје током Другог светског рата 
у својој књизи приказује као саставни део историјског тока од 1918. 
до 1945, током кога је КПЈ непрестано настојала, а током рата и 
непосредно после њега и успела да заиста успостави своју власт. Од 
укупно стотинак страна књиге мањег формата, четрдесетак је 
посвећено Другом светском рату. Аутор у предговору каже да је 
књига (значи и онај део који се односи на ратне године) дескрипција 
„ ... почетка, трајања и успеха револуционарног пута и борбе 
пиротског пролетаријата“ (Козић, 1965, стр. 5). Из овога произилази 
да је  борба против страних војски била само згодно помоћно 
средство да би се остварио стратешки циљ – освајање власти. Из 
згуснуто описаних догађаја неупућени читалац може да стекне 
утисак да је током рата у пиротском крају скоро све кипело од 
ратничког и револуционарног расположења, иако је покрет отпора 
на овом терену, у односу на друге, био међу најслабијима. 
Догађајима у пиротском крају аутор придодаје и оне у Лужници, јер 
је покрет тамо био јачи. Козић у уводу наводи да је приликом 
писања књиге користио изјаве и документе који су помињани и 
донекле коментарисани и у првом делу овог рада. И летимичан 

                                                             
8
 Од књига објављених у Пироту пре Путевима револуције, о покрету 

отпора у Другом светском рату у пиротском крају нешто више од 
фрагментарности написано је у књизи Пирот : 1944-1954 : десет година 
социјалистичке изградње. У њеном уводном делу, на петнаестак страна, даје се 
нешто података о ратним догађањима у Пироту, при чему се препознају неке 
констатације из Стенографских белешки (Пирот : 1944-1954, 1954, стр. 9-23). 
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преглед је довољан да би се увидело да Козић ту грађу користи на 
идеолошки селективан начин. На пример, док у Стенографским 
белешкама најистакнутији пиротски партизани и припадници НОП-
а кажу да су се трговини са Бугарском окренули не само трговци, 
већ и радници, Козић помиње само трговце, у складу са 
упрошћеним комунистичким идеолошким шематизмом по коме је 
буржоазија вечити кривац за све, док је пролетаријат безгрешан 
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Стенографске белешке – 
документ 13410, стр. 13; Козић, 1965, стр. 5 и 56). Ривалски 
четнички покрет Драже Михаиловића Козић помиње свега неколико 
пута, такође селективно користећи приступачну грађу. У Изјави 
Златковића, Игњатовића и Милићевића опширније се говори о 
акцији краљевских официра 1941. да формирају четничку 
организацију у Пироту и појединим, конкретно наведеним селима, 
као и чињеници да су 25. априла 1942. у истовременом великом 
хапшењу од стране бугарских власти на мети били и припадници 
НОП-а и четници, као и присталице Драгољуба Јовановића. О томе 
се говори и у Стенографским белешкама. Међутим, Козић о 
официрском окупљању 1941. пише оскудно, не помињући њихове 
организације по селима, а када пише о великом хапшењу априла 
1942, као мету бугарских власти помиње само припаднике НОП-а. 
Што се тиче активности у 1943, Козић у једној фусноти пише да су 
четници неколико месеци имали  равногорски одбор у Горњем 
Високу и можда га помиње баш зато што је био слаб, док оскудније 
пише о томе да су четници у другој половини те године створили 
доста јаку организацију северно од Темске и у Буџаку (селима око 
Калне) и да се на том терену утицај партизана тада није осећао, што 
се у Стенографским белешкама јасно каже. Козић пише и да су 
четници имали издајничку улогу, али то не образлаже (ИАП, фонд 
Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Ђорђа Златковића, Ратомира 
Игњатовића и Петра Милићевића дата јуна 1960. у Пироту, стр. 3 и 
4, Стенографске белешке, стр. 17, 28, 54; Козић, 1965, стр. 58, 59, 68, 
76). Почетна истраживања бугарских извора казују да су бугарске 
власти подједнако будно пратиле како партизанско, тако и четничко 
организовање. У извештају штаба бугарске армије од 17.11.1943. 
износе се сазнања о плановима и акцијама четника на територији 
под бугарском влашћу. Извештава се и о нападу који су 5. октобра 
1943. четничке снаге извеле на штаб бугарских граничних јединица 
у селу Кална, у Буџаку. Напад није успео јер је бугарској јединици у 
том месту пристигла помоћ из Пирота (Централен военен архив - 
ЦВА, ф. 22, оп. 1,  а.е. 196, према: Бугарчева и Зидарова, 2005, стр. 
584). Командант четничких јединица у том крају, Душан Петровић 
Борош, у свом исказу који је дао приликом полицијског саслушања 
после рата, нешто другачије описује догађаје него бугарски 
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извештај, али некакве борбе тада је било (Манић, 2012, стр 70). 
Међутим, не само у Козићевој, него, колико нам је познато, ни у 
другим књигама објављеним у Србији за време социјализма, борба 
четника и бугарске војске код Калне се не помиње. Ипак, велика је 
вероватноћа да је врх пиротског политичког руководства после рата 
знао за четничке акције против бугарских снага у Буџаку, а самим 
тим и Козић, јер је и он у једном периоду био део пиротског 
руководства. Ни он ни други писци то не помињу јер би тиме довели 
у питање сопствену упрошћену идеолошку тврдњу да су четници 
били само „издајници“ и да се нису борили против бугарске и 
немачке војске. Слична судбина прећуткивања снашла је и 
репресалије које је спровела бугарска војска у Буџаку одмах после 
поменутих борби око Калне. Једном из групе аутора која је написала 
Писану грађу, Новици Живковићу, можда се омакло па је из једног 
документа југословенске државне комисије за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача преузео део биографије бугарског 
потпуковника Тотоманова где стоји да је он октобра 1943. лично 
предводио казнену експедицију која је за неколико дана око Калне 
убила 82 мештанина, палила и пљачкала куће. Међутим, као што 
смо раније већ навели, Писана грађа никада није објављена. 
Живковић је тринаест година касније ипак објавио део тог свог 
текста у Пиротском зборнику под насловом Терор окупатора, али је 
помињање догађаја око Калне тада потпуно изоставио. Димитрије 
Кулић у својој амбициозној двотомној књизи Бугарска окупација 
Србије оскудно помиње догађаје у селима око Калне не наводећи 
укупан број убијених, а као разлог убијања наводи да становници 
нису хтели да се изјасне као Бугари. При томе не наводи никакав 
извор за те тврдње, односно фуснота која би то требало да разјасни 
помиње као сведоке неке сељаке из Лужнице, што је вероватно 
забуна. Христифор Живковић помиње стрељања у селима на ободу 
Буџака (Шугрин, Мирковци, Осмаково, Базовик) баш из прве 
половине октобра 1943, када је и била казнена експедиција у Буџаку, 
али та стрељања не представља као етапе једне исте акције, већ 
скоро као самосталне и ничим изазване догађаје. Насупрот томе, 
скоро сви писци не пропуштају да доста опширно пишу о 
репресалијама бугарске војске и полиције према становништву 
лужничких и пиротских села онда када су биле покренуте после 
неких партизанских акција у околини тих села. Нарочито се помињу 
репресалије у Столу, Црвеној Јабуци и према мештанима Рсоваца. 
Репресалије према сељацима из Буџака, иако су по броју убијених 
обимније од горе поменутих, нису добро објашњене или нису ни 
помињане јер би онда ипак морало да се каже због чега су их 
бугарске власти спровеле, а самим тим би се индиректно открило да 
су се и четници борили против бугарске војске (ЦДА, ф. 2123К, оп. 



Г. Николић: Покрет отпора у пиротском крају...             Пиротски зборник 42 (2017) 115-170 

 141 

1, а.е.19697 – Листа бугарских фашистичких ратних злочинаца који 
су од стране државне комисије за утврђивање злочина окупатора и 
њихових помагача оглашени а сада се налазе у Бугарској, стр. 6; 
ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 25, Писана грађа за 
историју НОП пиротског округа, стр. 99; Козић, 1965, стр. 74-75, 87-
88; Кулић, 1992, стр. 388; Живковић, Х., 1985, стр. 92-95; Живковић, 
Н., 1974, стр. 188-195). 

Наредна књига која ће се анализирати зове се Наши пали, 
издата 1967, а допуњена 1988 (Панић, 1988). То су кратке приче - 
биографије истакнутих бораца НОП-а из пиротског краја. Као аутор 
званично се наводи Душан Панић, али се из података на крају сваке 
приче у првом, односно из садржаја у другом издању види да су 
аутори појединачних прича тадашњи познати пиротски новинари и 
интелектуалци, проверени чланови Партије. Овде може да се стави 
примедба да ту књигу није требало уврштавати у анализу, јер 
припада више књижевности него истраживању у ужем смислу речи. 
То је ипак учињено из два разлога. Прво, за писање биографија 
њени аутори су ипак морали да направе неко најосновније 
истраживање, макар и разговор са рођацима, саборцима, 
пријатељима. Друго, ова књига је занимљива јер је типски пример 
идеализације НОБ, која управо шездесетих година добија замах. 
Биографије бораца о којима је реч очишћене су од свега што по 
процени њихових аутора може да изазове негативну конотацију код 
читаоца. Неки подаци се и преправљају. Тако, на пример, у 
биографији Србислава Танчића Барејца каже се да је студирао 
Правни факултет у Београду. Међутим, Барејац никако није могао 
да упише тај београдски факултет. У извештају пиротске Гимназије 
за 1939/40. годину стоји да је он тада тек ученик претпоследњег, 
седмог разреда. Последње предратне школске године, 1940/41, он 
завршава осми разред, а 31. августа 1941. матуру оверава и пред 
бугарском гимназијском комисијом. У софијском Универзитетском 
архиву (Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Отдел 
„Университетски архив“), у Главној књизи Правног факултета виде 
се и подаци Барејца као студента тог факултета, под бугаризованим 
именом и презименом Сърбислав Алексиев Петров (слика 4). На 
Београдски универзитет Барејац никако није могао да се упише јер 
исти за време рата није ни радио (ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, 
Извештај за 1939/40. годину, стр. 68; ЦДА, ф.1564К, оп.1, а.е. 6; 
„Настанак и развој универзитета“,  http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/ 
istorijat.php  приступљено 04.08.2017; Панић, 1988, стр. 141).  
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Слика 4  Страница Главне књиге софијског Правног факултета (Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, 

Главни книги на Юридическия факултет, факултетен номер  
27452 - ф. 16, оп. 2, а.е. 118) 

Picture 4  A page of the Accounting book of the Sofia Faculty of Law 
 
Писац приче о Барејцу, новинар Јован Николић, уопште није 

морао да обилази софијске архиве да би сазнао где је овај студирао. 
У Барејчевом родном селу, Пољској Ржани, сви људи блиски 
његовој генерацији, као и рођаци, могли су да му кажу одговарајуће 
податке, што су они, скоро је сигурно, и учинили - у причи Николић 
и помиње казивача из тог села. Николић се вероватно ипак одлучио 
да преправи податак јер му се чинило да није добро да у биографији 
истакнутог борца стоји да је за време рата студирао у Софији. 

У књизи Наши пали постоје и такви делови који су фикција, 
мит. Типичан пример је приказ смрти Синише Николића Драгоша. У 
књизи пише да је познати пиротски партизан био рањен у сукобу са 
бугарским полицајцима и да им не би пао жив у руке, разнео се 
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бомбом. Ту верзију учила су и деца када је аутор овог рада ишао у 
школу. Међутим, пред сам крај социјалистичког периода, Милорад 
Мадић и Душан Јончић износе другачију верзију. Они пишу да је 
Драгош био у друштву са још једним партизаном, Станимиром 
Златковићем, када је после краћег обрачуна са бугарском полицијом 
био тешко рањен и заробљен заједно са Златковићем. Мајор 
бугарске полиције натерао је Златковића да баш он убије већ 
рањеног Драгоша, а заузврат су га пустили, с тим да је требало да 
разгласи да се Драгош сам убио бомбом да не би пао жив у руке 
полицији, а да је он успео да побегне. Дотични мајор остао је у 
бугарској полицији и после преврата у Бугарској, напредујући до 
потпуковника. Педесетих година, у време сукоба Југославије са 
земљама Информбироа, он се са групом диверзаната убацио у 
Југославију и успео да активира Златковића као агента. Када је то 
откривено, Златковић је осуђен и стрељан (Мадић и Јончић, 1989, 
стр. 34). У књизи није наведено који је суд судио Златковићу. 
Уколико је то био неки војни суд, редовним путем није могуће доћи 
до оптужнице и пресуде  против Златковића јер по садашњим 
прописима пресуде војних судова нису доступне за научна 
истраживања („Архива војних судова од 1945. до 2004. год.“ 
http://www.vojniarhiv.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=102&active=
tekst  приступљено 14.08.2017). Ипак, постоје разлози да се верује 
Мадићу и Јончићу јер су били пуковници Југословенске народне 
армије (ЈНА), Мадић је био уредник Народнe армијe, званичног 
листа ЈНА, обојица су дуго живели и радили у Београду и могли су, 
макар и на неформалан начин, да дођу до података о овом случају. 
Ако су изнети подаци тачни, то је морало да зна и најуже пиротско 
локално руководство. Међутим, јавност никада није сазнала за тако 
нешто. Раније у овом раду већ је указано и на документ Земаљске 
комисије Србије за утврђивање злочина окупатора и њихових 
помагача у коме пише да је Момчило Минић, мештанин 
Градашнице и служитељ општине у том селу, учествовао у потери 
за Драгошем и да је управо он открио трагове крви рањеног 
партизана и то пренео бугарским полицајцима (ИАП, ф. Пирот и 
околина у НОБ, к. 1, фасцикла VI – Окружно  повереништво за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Одлука о 
утврђивању злочина, зл. бр. 308). Ни Златковићев ни Минићев 
случај нису допрли до јавности можда зато што је локални 
партијско-политички врх проценио да би то могло да угрози 
стереотипе о идиличним односима између самих партизана, као и о 
(не)сарадњи са бугарском полицијом.  

Навешћемо још један, прилично занимљив пример 
улепшавања биографија. Наиме, потпуно је затајено да су тројица 
бораца чије су биографије обрађене у књизи Наши пали били 
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припадници предратне пиротске омладинске криминалне групе 
„Дванаест беле руже“ (назив је у „пиротском падежу“): Стојадин 
(Стојан) Миладиновић Љопша – партизанско име Соко, Милорад 
Манчић Лукањац или Шоп – партизанско име Јова Шоп, те 
Драгољуб Миленковић Грца. Та омладинска група није имала тако 
развијену активност као организоване криминалне групе које 
настају у Србији касније, крајем XX и почетком XXI века, али су за 
предратни патријархални Пирот то били младићи склони озбиљним 
преступима. О њима се уопште мало писало, а писци – литeрати 
који су их у другом, нератном контексту ипак помињали пола века 
касније (Драгољуб Јанковић Јенки и Мирјана Јонић Игић) и даље су 
користили само њихове надимке (Јанковић, 1990, стр. 72-75; Јонић 
Игић, 2006, стр. 146). Да аутор овог рада разјасни ко је ко, помогла 
су му неколико разговора обављена 2016. и 2017. са Зораном 
Бошковићем, рођеним 1957, чији је отац Ратко Тапта такође био 
члан „Дванаест беле руже“. Почетком седамдесетих, да би 
омладина, већ прилично формирана на обрасцима западне масовне 
културе, наставила да са занимањем прати партизанске филмове и 
серије, аутори таквих дела у главне ликове слободније укључују и 
оне чија прошлост није баш беспрекорна. Најпознатији такав лик је 
Прле из телевизијске серије Отписани. Аутори Наших палих имали 
су прилику да у другом издању књиге 1988. барем донекле промене 
свој конзервативни приступ, али то се није догодило. У време када 
се пише овај рад, врло мали број Пироћанаца зна да понекад хода 
неким улицама које носе имена и оних партизанских бораца који су 
у младости били жестоки момци са пиротске калдрме.  

Друго издање Наших палих је донекле проширено у односу на 
прво, али је метод идеализације задржан у потпуности, понегде чак 
и појачан. Тако, на пример, уместо обичних наслова из првог издања 
који су били идентични имену и презимену одређеног борца, у 
другом издању стављени су наслови који говоре сами за себе: Пут 
до вечности, Ратник племенитог срца, Симфонија музичара и 
револуционара, Прича о скромном човеку, Морски вук на планини, 
Песник и комесар, Ка легенди и вечности, итд. (Панић, 1988, стр. 
176). На крају може да се дода да су у конципирању Наших палих 
аутори вероватно имали проблем да уопште скупе довољан број 
истакнутијих бораца у крају где покрет отпора није био развијен, па 
су зато убачене биографије и оних бораца који пореклом заиста јесу 
из пиротског краја, али су се из њега одселили давно пре рата и 
борили су се далеко од њега, као Благоје Костић Црни Марко, 
Миливоје Манић Албанта и Ратко Чучуровић, или чак нису ни 
пореклом Пироћанци, већ су ту стицајем околности провели један 
део живота јер су се њихови очеви због посла неко време са 
породицама  доселили и радили у Пироту, па се и одселили давно 
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пре рата, а њихова деца се током рата укључила у НОП негде далеко 
од Пирота, као Војислав Вучковић, Синиша Николајевић, Драгутин 
и Предраг Костић.  

Два броја Пиротског зборника, 6 и 13, била су тематски 
посвећена НОБ-у. Додуше, у 13. броју има и радова који се односе 
на период непосредно после 1944, али се дотичу ратних дешавања. 
Скоро сви аутори су учесници НОП-а. Њихови радови су, у највећем 
броју случајева, засновани на сећању. Има доста проблематичних 
података и тврдњи, чак и онда када су аутори уз сасвим мало труда 
могли да дођу до вишег степена тачности. Тако, на пример, 
Белопаланчанин Велимир Костић Бајеж наводи да су пред рат 
постојале организације СКОЈ-а у пиротској Гимназији и Учитељској 
школи, што други не тврде, па наравно ни они који су били чланови 
у јединој скојевској организацији која је постојала само у 
Учитељској школи, а не и у Гимназији. Познато је да се у активност 
те организације укључило и неколико гимназијалаца, али то никако 
не значи да је и у Гимназији постојала организација СКОЈ-а. Костић 
је то могао чути и сазнати још када су се писале Стенографске 
белешке 1953, када је и он присуствовао, а и много пута касније од 
самих чланова те скојевске организације које је сигурно и лично 
познавао, али је 1974. ипак написао како је изнето (ИАП, ф. Пирот и 
околина у НОБ, к. 7, Стенографске белешке – документ 13410, стр. 
2-8; Костић, В., 1974а, стр. 13). Костић такође сасвим произвољно 
наводи да је већ 1941. у пиротском крају била повећа група 
скојеваца, наводи 11 конкретних имена и после тога додаје „итд“, 
чиме до нејасних размера повећава бројност групе. Међутим, за 
конкретно наведене људе само за двојицу има неких података да су 
већ тада били у СКОЈ-у, за Момчила Милутиновића Слободана и 
Предрага Бошковића Павла, док су остали учлањивани каснијих 
година. Један од оних које Костић у свом раду поименично наводи 
да су били скојевци већ 1941, Миодраг Мијалковић, такође је 
написао рад за исти број Пиротског зборника у коме каже да је у 
свом селу Гњилану 1941. био члан омладинског (а не скојевског) 
актива и да је у СКОЈ примљен тек 1942. У терминологији НОБ-а 
омладинац је био млад човек – симпатизер и учесник НОБ-а, а 
скојевац члан подмлатка КПЈ који се звао СКОЈ, што уопште није 
исто. Костић је то одлично знао још за време рата када је био 
истакнути руководилац КПЈ на пиротском терену, али је ипак 
написао као што је наведено, вероватно у жељи, тако често 
присутној и код других аутора, да се снага КПЈ и НОП у свим 
годинама рата, па и у 1941, покаже већом него што је била (Костић, 
1974а, стр. 13, 14; Мијалковић, 1974, стр. 36, 39, 47). У још једном 
раду који је Костић написао у истом броју Пиротског зборника, он 
се мало бавио и тзв. Џаџином групом и ту даје више нетачних 
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података (Костић, В., 1974б, стр. 78). Кад је већ хтео да пише и о тој 
партизанској групи, могао је прво да се информише о њој из других 
извора и радова. (Више о Џаџиној групи говорићемо опширније 
касније.) Костић то изгледа није урадио и написао је нетачне 
податке, можда мислећи да као истакнути ратни партијски 
руководилац зна и може баш све. У истом броју Пиротског 
зборника објављен је и посебан чланак о Џаџиној групи од стране 
једног од њених преживелих чланова са неупоредиво детаљнијим 
подацима (Манчић, 1974), што је Костић сигурно сазнао, јер су 
аутори чланака у том броју часописа пре његовог објављивања 
присуствовали симпозијуму у Пироту и ту представили своје 
радове, али није нити изменио нити изоставио свој текст о Џаџиној 
групи

9
.   

У бројевима Пиротског зборника 6 и 13 радови Велимира 
Костића нису једини који доносе нетачне податке, тврдње и 
закључке. Још раније смо цитирали произвољну тврдњу Николе 
Антића да из пиротског краја није било војника са пушком у 
бугарској војсци, а слична је ситуација и са радовима других аутора. 
Њихово комплетно  евидентирање у овом раду би заузело много 
места, нити за тим има потребе – истраживачи у будућности могу да 
користе ове радове као грађу, уз велики степен опрезности и 
упоређивања са другим изворима, којих, нажалост, нема много. 

Године 1982. Томислав Панајотовић објављује књигу Пирот 
кроз векове у којој се бави и Другим светским ратом. Обрада тог 
периода је конвенционална, као и у другим књигама из 
социјалистичког периода – преувеличана је активност КПЈ, не 
обраћа се пажња интеграцији свих слојева становништва у бугарске 
економске токове, прилично олако се користе речи као „зверства“, 
„терор“ и сличне. Акције малобројних пиротских партизана, које су 
све до лета 1944. биле спорадичне и сасвим скромне по обиму, 
Панајотовић назива „народним устанком“. Аутор мало дотиче једну 
важну тему – зашто је покрет отпора у Пироту, било партизански 
било четнички, био знатно слабији од отпора у већини других 
крајева Србије и Југославије. Други део своје књиге Панајотовић 
објављује после три и по деценије, у условима знатно већих 
стваралачких слобода, али се ни тада не бави опширније овим 
питањем, већ се концентрише на механизам деловања нове 
комунистичке власти после 1944. године (Панајотовић, 1982, 2016).    

                                                             
9
 Склоност, у најмању руку, ка непрецизности Костић је показао и у другим 

својим написима, на пример у коауторском раду о Сврљишком одреду и то не 
само у темама везаним за пиротски крај (Мирчетић и Костић, 1979). 
Непрецизности има и у књизи Драгољуба Дејановића у којој он даје биографије 
бораца поменутог Сврљишког одреда, а то значи и неких партизана са пиротског 
подручја (Дејановић, 1974).  
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Књига Пирот и околина у народноослободилачком рату и 
социјалистичкој револуцији : 1941-1945 : (хронологија догађаја), 
аутора Христифора Живковића Цикана, секретара Окружне групе за 
писање историје НОП-а, објављена је 1985. године (Живковић, Х., 
1985). С обзиром на његову функцију, Живковићу су две и по 
деценије били доступни разни документи, као и изјаве учесника 
НОП-а, па је могло да се очекује да овај аутор крене у писање дела 
које би до тада било најсвеобухватнији приказ НОБ-а. Међутим, 
резултат није био такав. Живковић се одлучио да то буде само 
хронологија, дакле само пуко ређање догађаја, без озбиљнијих 
покушаја њиховог тумачења. Ни као извор елементарних података 
ова књига није поуздана, јер Живковић уопште не даје конкретне 
изворе на основу којих даје одређене податке, већ само збирни 
списак на крају књиге. И летимичним увидом се уочава да има 
озбиљних пропуста. Већ смо помињали долазак Јована Ћирића 
Николе у Пирот и формирање одбора народноослободилачког 
фронта на Сарлаху, марта 1942. Овај податак се темељи на 
Ћирићевој писаној изјави коју је дао баш Живковићу. На 3. страни 
те изјаве је Живковићево питање Ћирићу: „Да ли се сећате у којим 
сте све селима и местима пиротског краја боравили у току 1941. и 
1942. године...“ Ћирић недвосмислено одговара: „Пре свега у току 
1941. године ја нисам долазио у Пирот и села пиротског краја. Први 
пут сам дошао 1942. године крајем фебруара...“ (ИАП, ф. Пирот и 
околина у НОБ, к. 7, Изјава Јована Ћирића дата 24. августа 1960. у 
Београду, стр. 3). Међутим, из нејасних разлога и без навођења 
нових извора, Живковић у својој књизи помиње два боравка Ћирића 
у Пироту, у новембру 1941. и фебруару - марту 1942. То наизглед 
може да буде и техничка грешка, али садржаји две целине само на 
први поглед личе један на други. У новембар 1941. се смешта 
формирање одбора народноослободилачког фронта, док се за март 
1942. користи израз организовање састанка истог тела, одбора 
фронта, наводно већ формираног у новембру, који, дакле, сада има 
само некакав свој редовни састанак. Даље се каже да је тада 
формиран и народноослободилачки одбор (НОО), што је назив за 
орган нове партизанске власти и није исто што и одбор Фронта, који 
је орган политичке организације Народноослободилачки фронт 
(скраћено НОФ, али често и само - Фронт). Међутим, у поменутој 
изјави Јован Ћирић Никола не говори о формирању НОО током свог 
боравка у пиротском крају. У пиротском Историјском архиву чува 
се више радних верзија књиге из којих се види како се она полако 
рађала. Ту има доста интервенција оловком и сугестија рецензената, 
Петра Козића и Димитрија Стефановића Нишавца. Делује скоро 
невероватно да се направи таква грешка око једног од 
најпомињанијих догађаја. Да ли се можда и овде ради о жељи да се 
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прилично празњикава 1941. година у историји пиротског НОП-а 
мало „попуни“ догађајима по сваку цену? У сваком случају, читалац 
који нема обавезу да зна све ове детаље доводи се у озбиљну 
недоумицу (ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 18-22; 
Живковић, Х., 1985, стр. 41, 56, 57). Озбиљних пропуста у подацима 
има још, о чему ћемо говорити и касније. Везано за Живковићеву 
књигу може се додати да се у основном тону не разликује од 
Козићевих Путева револуције – КПЈ је партизански покрет отпора  
искористила не само за ослобађање земље, већ и за револуционарно 
освајање целокупне власти, што се наслућује већ из самог наслова.   

Нешто занимљивих података и тврдњи има и у књигама 
посвећеним одређеним јединицама НОВЈ у којима је у завршним 
операцијама за ослобођење Југославије учествовало доста бораца из 
пиротског краја - 22. српска дивизија, Двадесет пета српска 
бригада и Двадесет седма српска НО бригада. У све три књиге, 
поред хронолошког ређања борби и других важнијих догађаја из 
живота ових јединица, значајно место имају и опширна поглавља о 
деловању КПЈ и СКОЈ-а у њима (Мадић и Јончић, 1989, стр. 198-
217; Николић, Ж., 1972, стр. 189-196; Живковић, А., 1991, стр. 134-
154). Наравно да би сваки евентуални покушај деловања других 
странака био најстроже санкционисан, па га није ни било. Када се 
још дода да су на скоро свим кључним руководећим местима били 
чланови КПЈ, онда јасно произилази да је партизанска НОВЈ била 
партијска војска, без обзира што у укупном борачком саставу 
чланови КПЈ нису били у већини. Са оваквом војском на својој 
страни, КПЈ је после рата успела да освоји и затим дуго задржи 
власт без одржавања слободних демократских избора.  

И у овим књигама било је избегавања табу тема. Задржаћемо 
се на једној, која је још увек донекле табу, познатој као Масакр у 
Бару. Наиме, и 25. и 27. бригада, обе у саставу 46. дивизије НОВЈ, 
спроводиле су албанске младиће са Косова регрутоване у 
Југословенску армију који су требали да буду борци Четврте армије, 
ангажоване у борбама за ослобођење Приморја, Истре, Јулијске 
Крајине и Трста. Изабран је најкраћи пут, пешице од Призрена до 
Бара, одакле су регрути бродовима превожени за Далмацију. Пут је 
водио кроз територију Албаније, захваљујући договору 
југословенских и албанских власти које су тада биле у одличним 
односима. Иако је међу регрутима било недисциплинованих и 
непријатељски расположених, борци поменуте две бригаде, међу 
којима је било доста Пироћанаца, успевали су да регруте, подељене 
у неколико ешалона од око две и по хиљаде људи, спроведу до 
Скадра или Бара и предају их другим партизанским јединицама. 
После преузимања једног од тих ешалона од стране 10. црногорске 
бригаде НОВЈ, борци ове јединице су осули оружану паљбу на густо 



Г. Николић: Покрет отпора у пиротском крају...             Пиротски зборник 42 (2017) 115-170 

 149 

сабијене албанске регруте и побили 500-600, а можда и много више. 
И да је било неких екцеса појединих регрута са спроводницима, на 
то никако није смело да се одговори неселективном ураганском 
паљбом по маси. Разлог за овакво убијање може да буде само 
ирационална мржња према Албанцима. Иако борци 27. бригаде, 
спроводници тог несрећног ешалона регрута, можда нису 
учествовали у масакру јер су непосредно пре тога албанске младиће 
предали Црногорцима, свакако су брзо за то сазнали, јер нису одмах 
кренули назад за Призрен. Случај је заташкан. Из онога како је о 
томе у својој књизи писао А. Живковић, размере трагедије не могу 
ни да се наслуте (https://sh.wikipedia.org/wiki/Masakr_u_Baru  
приступљено 21.05.2017; Мадић и Јончић, 1989, стр. 248-252; 
Живковић, А., 1991, стр. 251-262).  

Коментар заслужује још једна тврдња коју су у својој књизи 
изнели Мадић и Јончић (1989): „До краја септембра у јединице 
НОВЈ са подручја Пирота и околине, добровољно је ступило више 
од 16.000 бораца“ (стр. 68). Бројка бораца је можда оријентационо 
тачна, али је тврђење да су ти људи ступили добровољно – потпуно 
произвољно. Наиме, већ 28. августа 1944. Главни штаб НОВЈ за 
Србију издаје наређење о спровођењу опште мобилизације (Зборник 
докумената и података о народноослободилачком рату 
југословенских народа. Том 1. Књ. 11, Борбе у Србији 1944, док. бр. 
48 и 63, према: Николић, Ж., 1972, стр. 230). Гаврило Видановић 
Сазда, истакнути партизан из Висока, каже да је још 4. септембра, 
пре ослобођења Пирота, преко сеоских народноослободилачких 
одбора извршио мобилизацију у селима Горњег Висока око 600 
људи, рођених претежно 1920 – 1924. године. Једанаестог септембра 
извршио је мобилизацију свих војних обвезника од 18 до чак 45 
година старости не само у Горњем, већ и у Средњем Високу, укупно 
око 2000 бораца. Сви су они ушли у састав пиротских бригада 
НОВЈ, заједно са мобилисаним из других пиротских села и самог 
града. Мобилизација у поменутом периоду се помиње и у хроникама 
села, као на пример у оној о селу Барје Чифлик где стоји да је 5. 
септембра 1944. на збору насред села Бранимир Ћирић Лужнички 
прочитао акт о мобилизацији. Потврда за Видановићеве наводе има 
и у књизи Пирот 1944-1954 (иза које стоји тадашње највише 
пиротско партијско-политичко руководство), где јасно пише да су 
непосредно пред ослобођење, дакле крајем августа и почетком 
септембра 1944, НОО добили овлашћење да врше мобилизацију за 
војску (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Гаврила 
Видановића Сазде дата 29. јула 1960. у Пироту, стр. 8; Недељковић, 
2009, стр. 236; Пирот : 1944-1954, 1954, стр. 12). Из великог броја 
извора проучених за време припреме овог рада сазнаје се да је из 
пиротског краја, са пушком у руци, све до пролећа 1944. било 
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укупно само неколико десетина партизана. Током пролећа и лета тај 
број расте, нарочито у августу, када се већ видело ко ће победити у 
рату, али ни у ком случају то не може да буде нека превелика 
бројка. Од поменутих 16.000 бораца сигурно је много више 
мобилисаних у односу на добровољце. Када је реч о односу бораца 
према војничким обавезама, треба додати да је било случајева 
дезертерства као и саморањавања да би се отишло са фронта на 
лечење. Од мобилизације су били изузимани они који раде у 
рудницима, на железници и другим предузећима од виталног значаја 
за функционисање државе, као и у појединим цивилним и војним 
надлештвима у позадини. Ово је коришћено да се путем протекције 
појединци запосле баш на таквим местима и тиме избегну 
мобилизацију и одлазак на фронт. Тако су запошљавани и они који 
су привремено враћани са фронта на кућно лечење, па чак и 
дезертери. У наредби Окружног НОО за Пирот Пов. бр. 8 од 3. II 
1945, после указивања на ове појаве тражи се од нижих органа да 
изврше проверу на терену и доставе спискове запослених лица. 
Међу бројним одговорима општинских и сеоских НОО 
најупечатљивији је онај из тадашње општине Велика Лукања. Тамо 
су брзопотезно појачали копање каменог угља у примитивном 
руднику у близини тог села и запослили у њему неке војне 
обвезнике. Резон је био јасан – боље и у рудник, него на фронт 
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 9, фасцикла Окружни НОО – 
Поверљива архива за 1945, Наредба Окружног НОО  С. пов. бр. 8 од 
3. II 1945. и Списак запослених у руднику НОО општине Велика 
Лукања, Пов. бр. 11 од 15. II 1945; Мадић и Јончић, 1989, стр. 237; 
Ракић, 2016, стр. 227-228; Живковић, А., 1991, стр. 88, 126-129). 

Допринос књиге Живојина Николића Брке о 22. дивизији 
огледа се, поред осталог, и у томе што је у њој разјашњена војничка 
ситуација у пиротском крају у септембру и октобру 1944. Пиротски 
„историчари“ и хроничари су о том периоду до сада углавном 
писали тако што су опширно наводили саставе новоуспостављених 
политичких тела нове партизанске власти, имена и презимена људи 
од којих су многи били само безначајне фигуре, а прескакали су да 
напишу (или се нису потрудили да сазнају) да је бугарска војска и 
после 10. септембра не само остала у Пироту и околини, него је 
довукла и нове снаге. Брка је био заменик команданта XIII корпуса 
НОВЈ који је у септембру и почетком октобра био смештен у селу 
Барје Чифлик поред Пирота. Подаци о томе објављени су у 
Хронологији Христифора Живковића и у хроници села Барје 
Чифлик, без опширнијих објашњења (Недељковић, 2009, стр. 254-
259; Живковић, Х., 1985, стр. 164-166). Проницљивији читалац 
вероватно се питао зашто да штаб једне тако крупне јединице НОВЈ 
са својим приштапским јединицима буде смештен у неусловне 
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сеоске куће, стаје и плевње, зашто да се у таквим условима врши и 
мобилизација нових бораца у НОВЈ, када у ослобођеном Пироту 
постоји касарна – наменски објекат за војску. Из Бркине књиге 
разазнаје се одговор да су тамо биле јединице нове 
отечественофронтовске бугарске армије

10
. Врховна команда 

Совјетске армије донела је одлуку да нова бугарска армија учествује 
у ослобађању Ниша и Косова, што се касније и догодило (а у 
послератним југословенским књигама минимизирано). Брка наводи 
да је већ 13. септембра у Пироту успостављен штаб бугарских снага, 
а да су из унутрашњости Бугарске свакодневно довлачене нове 
снаге за учешће у ослобађању Ниша. Двадесет четвртог септембра у 
посету штабу бугарске 2. армије у Пироту долази совјетски  
генерал-лајтнант Комаров, представник авијације 3. украјинског 
фронта, а то ће чинити и славни совјетски генерал-пуковник, 
касније маршал, Бирјузов. Међутим, када су долазили у бугарски 
штаб у Пироту, нису свраћали и у Барје Чифлик, у команду XIII 
корпуса НОВЈ, већ су тамо слали своје ниже официре. Бугарска 
војска је према Немцима држала фронт од Власотинца до Пирота, тј. 
десетак километара западно од њега, док су новоформиране 
пиротске бригаде НОВЈ, двадесет пета и двадесет седма, упућене 
према Сурдулици, Врању и Бујановцу. Оно што је написао, Брка не 
заснива само на свом сећању заменика команданта XIII корпуса, већ 
наводи и друге изворе, архивске документе и књиге разних других 
аутора, укључујући иностране (Николић, Ж., 1972, стр. 250, 251, 
262, 263, 266, 267, 269). Према званичној послератној југословенској 
историографији, Тито је тек 5. октобра у Крајови „дао одобрење“ 
новој бугарској влади да може са својом војском да учествује у 
борбама против Немаца на територији Југославије. У стварном 
животу, бугарска војска је скоро месец дана пре тог „одобрења“ 
деловала на југословенском тлу. Испада да су одлуку да укључе 
бугарску војску у борбе против Немаца на територији Југославије 
Совјети донели не питајући ни нову бугарску владу ни 
југословенске партизане. Совјетски Савез је тада признавао 
југословенску краљевску владу у Лондону, али постоји оправдана 
претпоставка да није консултована ни она, што се може испитати.        

    Поред Двадесет друге и Четрдесет шесте, доста Пироћанаца 
били су борци и 37. дивизије НОВЈ. То су у највећем броју били они 

                                                             
10

 Из списа пиротског скојевског руководиоца Синише Милкића такође се 
види да је бугарска војска остала у пиротској касарни. Он је 11. септембра, 
враћајући се са неког састанка у Сукову, стопирао бугарске војне камионе који су 
ишли ка Пироту и у једном од њих ушао директно у пиротску касарну, без 
икаквог заустављања на капији, где су заједно стражарили један бугарски војник и 
један партизан ((ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 9, Прилог за историју НОР-а 
у Пироту Синише Милкића, стр. 58, 59).      
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регрути захваћени каснијим таласом мобилизације за које је 
одлучено да буду допуна 37. дивизији. Ова јединица је формирана и 
борила се све време далеко од пиротског краја, па извори и написи о 
њој немају већи значај за нашу ужу тему – историју покрета отпора 
у пиротском крају. То важи и за књигу Књига сјећања на учешће 
бораца из пиротског краја у јединицама 37. Санџачке ударне 
дивизије (Медојевић, 1983). 

После 22. српске дивизије, Живојин Николић Брка објавио је 
обимну књигу о НОБ  у топличком, нишком, пиротском, 
лесковачком и врањском крају под насловом Југоисточна Србија у 
народноослободилачком рату и револуцији : 1941-1945 (Николић, 
Ж., 1979). Као и у Перовићевој Јужној Србији, и овде догађаји у 
пиротском крају заузимају врло мало места. Брка је симпатисао 
Пироћанце - после рата било је нарочито запажено његово лобирање 
код највишег југословенског руководства да баш Пирот добије нову 
фабрику ауто-гума (Костић, Б., 2013, стр. 56-58). Међутим, 
приликом писања књиге вероватно није могао да избегне чињеницу 
да је партизански покрет у Пироту и околини био знатно слабији 
него у осталим поменутим крајевима. 

Посебан вид извора за истраживање покрета отпора могу да 
буду књиге – хронике села у којима аутори покушавају да на не тако 
великом броју страна пишу о скоро свему везаном за њихово родно 
село - изгледу предела, биљном и животињском свету, привреди, 
обичајима, догађајима из прошлости, итд. Већ се из наведеног 
наслућује да су то аматерске књиге. Аутори обично немају 
доследнију методологију, а када је историја у питању, избор 
догађаја за описивање је скоро произвољан. На пример, већ смо 
указали да је аутор хронике о селу Завој у њој навео да су његови 
мештани за време рата били не само у трудовацима, већ и у правим 
војним јединицима бугарске војске, али изоставља да је један 
мештанин, Србислав Минић, био кметски намесник у селу. Или пак 
у хроници Сопота, ауторка не пропушта да опширније опише 
појединачне случајеве насиља бугарске полиције и војске, али 
изоставља да су управо неколико мештана тог села на подмукао 
начин убили Момчила Милутиновића Слободана који је, уз 
Предрага Бошковића Павла, био најомиљенији партизан пиротског 
краја (Бранковић, 1997; Минић, 1989). Ипак, и ове хронике, уз дозу 
опрезности, могу да буду један од извора података. Већ има преко 
двадесет таквих књига само за пиротска села, а убрзано се најављују 
и нове, што није лоше - да се бар понегде претекне потпуно 
изумирање живих сведока ратних и свих других збивања. Што се 
тиче укупног третмана догађаја у рату, аутори хроника се уклапају у 
опште трендове. За време социјализма се о рату доста писало па су и 
поглавља у хроникама посвећена томе била повећа. У првој 
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објављеној хроници, о селу Крупац, догађаји у четири ратне године 
заузимају више од петине књиге (Ћирић и Живковић, 1974). Након 
урушавања социјализма, број страница озбиљније опада па се 
десило да у књизи посвећеној селу Градашница о НОБ-у и Другом 
светском рату нема ништа (Живковић, М., 2011). Аутор ове књиге је 
Милорад Миша Живковић, припадник НОП-а од раних дана, који се 
после рата неколико деценија ангажовао у „неговању  
револуционарних традиција НОБ-а“, како се тада говорило. У 
пиротском Историјском архиву сачуван је део његове преписке са 
Христифором Живковићем Циканом у коме хвали и подстиче 
Цикана да настави са поменутим „неговањем“ (ИАП, ф. Христифор 
Живковић Цикан, к. 23, фасцикла Милорад Миша Живковић, 
писма). Милорад је био и члан редакционог одбора за издавање 
монографије о 25. српској бригади. И сам се бавио писањем. У 
Пиротском зборнику број 10 објавио је чланак о ратним 
публикацијама у пиротским бригадама НОВЈ, при чему је под 
појмом публикација  подразумевао и ручно писане билтене у малом 
броју примерака или чак и у једном примерку. За ове Живковић 
каже да су инспирисане „ великим циљевима НОБ, какве у то време 
није било у свету и мало је сличних у историји човечанства“, па 
подржава идеју да се од копија ових публикација у пиротском 
музеју постави стална изложба: „На тај начин ове публикације 
поново ће се укључити у револуцију која траје и доприносиће на 
свој начин мобилизацији у решавању савремених задатака“ 
(Живковић, М., 1979, стр. 129, 132). Међутим, у Живковићевом 
односу према „револуцији која траје“ долази до значајне промене 
после урушавања социјализма 1990. године. Већ 1995. он је спремио 
рукопис за књигу о Градашници у чијем предговору, као и у позиву 
земљацима да помогну штампање, каже да нека поглавља није 
опширно обрадио и да ће то можда урадити за друго издање књиге. 
Једно од тих скраћених поглавља је и Други светски рат. Књига је 
објављена тек после смрти аутора, међу приређивачима је и ауторов 
син, а у садржају нема ништа о НОБ (Живковић, М., 2011, стр. 14, 
302).  

До 1990. постојала је хиперпродукција текстова о покрету 
отпора, тачније о НОБ, а након тога се одлази у другу крајност – 
читаве две деценије скоро да није било  истраживања о тој теми, а 
везано за пиротски крај. Миљан Манић 2012. објављује своју књигу 
о Равногорском покрету у пиротском округу и то је вероватно прва 
књига о пиротским равногорцима. Већином се користе документи из 
фондова ИАП, при чему су вероватно најзанимљивији документи 
послератног полицијског и судског процесуирања Душана 
Петровића Бороша, команданта четничких јединица у пиротском 
крају. Манић указује на скроман обим архивских докумената о 
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четницима (Манић, 2012), што још једном актуелизује потребу да се 
уз српске, истражују и бугарски архиви. У овом сушном периоду за 
истраживања покрета отпора објављена су још и два чланка о 
ослобођењу пиротског краја 1944. Игор Ракић о овој теми пише у 
ширем временском контексту при чему познатим подацима из 
литературе додаје и неке детаље из фондова ИАП. Мирослав Зубић 
се усредсређује на мењање датума ослобођења Пирота после рата 
(Ракић, 2016; Зубић, 2009).  

Пирот је 1945. славио 9. септембар као Дан ослобођења, од 
1946. до 1960. слави се 10. септембар, а од 1961 – 8. септембар. 
Сличне промене биле су и у суседним општинама. У необјављеној 
Писаној грађи Окружне групе за писање историје НОП-а, датираној 
на мај 1961, стоји да је Цариброд (Димитровград) ослобођен 9. 
септембра, али је та општина касније славила 8. септембар. У истој 
Писаној грађи стоји да је Дан ослобођења Бабушнице 8. септембар, 
међутим та општина је касније то променила и славила 6. септембар, 
а то чини и данас. Ђура Златковић у Злим временима пише да су се 
бугарске снаге у Бабушници и партизани из суседног села Драгинац 
договорили да партизани без борбе уђу у Бабушницу 8. септембра и 
да су наредна три дана на важнијим раскрсницама били стражари и 
једних и других. Мадић и Јончић у својој монографији о 25. бригади 
пишу да су два батаљона ове бригаде без борбе ушли у Бабушницу 
11. септембра и да су наложили бугарским јединицама које су ту 
затекли да тек тада скину натписе са јавних зграда на бугарском 
језику. Мадић и Јончић се за своје тврдње позивају на сачувани 
операцијски дневник бригаде. И Никола Антић наводи 11. 
септембар као дан ослобођења Бабушнице. На другој страни 101. 
броја листа Слобода из 1946. године, који је у овом раду приказан на 
слици 5, доле десно је фотографија са натписом о уласку јединица 
НОВЈ у Бабушницу са пропратним текстом где се помиње 9. 
септембар. Најрадикалнији је извесни Д. М. Ћирић (вероватно 
хроничар Душан Ћирић) који у свом чланку у Слободи од 
25.11.1954. храбро изјављује да су партизани ослободили 
Бабушницу 4. септембра. Није најјасније зашто Бабушница слави 6. 
септембар као Дан ослобођења. Постоји могућност да је то због 
ривалитета са Пироћанцима. Наиме, у Лужници је партизански 
покрет био јачи него у пиротском крају, па се бабушничком 
руководству можда није допало када је пиротско руководство 
померило свој датум ослобођења од 10. на 8. септембар. Да би им 
можда парирали и они су померили свој датум ослобођења од 8. на 
6. септембар, да се зна ко је „старији“, макар и у партизанском 
ратовању (ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 25, Писана грађа 
за историју НОП пиротског округа, стр. 43, 44, 159; „Улазак НОВЈ у 
Бабушницу“, Слобода, бр. 102, 10. септембар 1946, стр. 2; „Три 
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ослобођења Бабушнице“, Слобода, бр. 302, 25. новембар 1954, стр. 
7; Антић, 1986, стр. 177; Мадић и Јончић, 1989, стр. 81; Златковић, 
1967, стр. 407).  

Иако ће, можда, и код датума преузимања власти у Пироту 
задњу реч имати бугарски архиви, изгледа највероватније да су 
партизанске јединице ушле у град 10. септембра без борбе, после 
договора са представницима бугарске војске. Дан пре тога у 
Бугарској је извршен преврат и на власт је дошао Отечествени 
фронт предвођен комунистима који одлучује да објави рат 
Немачкој, па није ни било разлога да се воде борбе. О преговорима 
две стране, а затим и о уласку партизана у град 10. септембра, са 
доста детаља пишу пуковници ЈНА Милорад Мадић и Душан 
Јончић, аутори монографије о 25. српској бригади (1. пиротска), који 
су били и борци те бригаде, формиране управо тих дана од 
Пиротског партизанског одреда, па су те две јединице и даље биле у 
некој врсти симбиозе. Исти став о датуму има и Никола Антић, 
такође непосредни учесник догађаја и касније пуковник ЈНА. У 
свом чланку у Слободи бр. 102 из 1946, Милисав Славковић, 
пиротски занатлија и одборник пиротске комунистичке општине из 
1920. године, врло сликовито пише о уласку партизана у град 10. 
септембра и догађајима који су му непосредно претходили. Неки од 
ових сведока наглашавају да је била недеља. Увидом у календар за 
1944. лако може да се утврди да је та недеља у септембру била 10. а 
не 8. или 9. септембар. Мирослав Зубић наводи да на скоро свим 
фотографијама које се односе на дан ослобођења, потписаним од 
учесника тог догађаја, а које се чувају у пиротском Музеју, стоји 10. 
септембар као датум уласка у град („Како смо ми грађани дочекали 
ослобођење“, Слобода, бр. 102, 10. септембар 1946, стр. 2; Антић, 
1986, стр. 177; Мадић и Јончић,1989, стр. 75-79, 140; Зубић, 2009, 
стр. 27). Аутор је много раније пре писања овог рада разговарао са 
појединим партизанима о тој теми, на пример са Милованом 
Минчићем Каламбоћијом из Пољске Ржане и добијао недвосмислен 
одговор да су партизани ушли у Пирот 10. септембра. 

Зашто је пиротско политичко руководство трошило политичку 
енергију у накнадним променама дана ослобођења? У питању је 
политичка осетљивост на скоро све што има везе са Бугарском. 
Први датум ослобођења, 9. септембар, славио се само прве године и 
одбачен је вероватно зато што је тог датума државни  празник у 
Бугарској, па би његово прослављање могло да изазове сумњу да су 
Пироћанци „бугараши“. Руководство је сигурно знало датум када су 
партизани ушли у град јер су многи од њих такође били учесници 
тог догађаја. Проблем са 10. септембром је у томе што је био дан 
после политичког преврата у Софији, па се о правом ослобођењу, 
некаквој борби и томе слично, не може говорити, с обзиром да је 
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тада бугарска војска већ прешла на страну савезника против 
Немачке. Децембра 2005. аутор је о овоме, поред многих других 
тема, разговарао са Десимиром Петровићем, председником пиротске 
општине 1974-1982, који се већ педесетих година укључивао у 
политички живот Пирота. Десимир је рекао да су их колеге 
политичари из других градова задиркивали питањима у стилу: „Па 
од кога сте се ви Пироћанци 10. септембра ослободили, када у 
Пироту тада није било непријатељских војски?“ Нешто о томе има и 
у Десимировим мемоарима у које је аутор тада имао увид, а сада се 
налазе код његових синова. Вероватно вођени жељом да не 
изазивају пажњу на описани начин, тадашњи пиротски политичари 
су прогласили за дан ослобођења 8. септембар 1944, датум који је 
симболично, макар један дан, пре преврата у Софији.   

Окружна група за писање историје НОП-а завршила је писање 
своје Писане грађе маја 1961, само три-четири месеца пре него што 
је општинско руководство одлучило да 8. септембар прогласе за Дан 
ослобођења. Не очекујући то, чланови Окружне групе су на више 
места у Писаној грађи написали да је Дан ослобођења Пирота 9. 
септембар, без упуштања у неко доказивање те тврдње (ИАП, ф. 
Христифор Живковић Цикан, к. 25, Писана грађа за историју НОП 
пиротског округа, стр. 45, 155, 184). Међутим, чим су сазнали за 
став руководства, прихватили су нови Дан ослобођења. Христифор 
Живковић Цикан, секретар поменуте Окружне групе, не само у 
својој Хронологији, већ и у написима у штампи и на разним 
свечаностима на којима је иступао као председник пиротског 
СУБНОР-а, искључиво је говорио о 8. септембру као дану 
ослобођења. Исто су се понашали и други, не сматрајући, ваљда, да 
је промена сопствених исказа нешто необично. Јован Цекић, 
партизански руководилац, а касније професор Универзитета, у свом 
чланку у Слободи из 1946. пише да је он са групом партизанских 
руководилаца у селу Петровац 9. септембра на радио-апарату чуо 
вест да је у Софији извршен преврат и да је Отечествени фронт 
дошао на власт. Пољским телефоном успостављена је веза са 
Пиротом, где је из Софије пристигао Добри Терпешев, члан БРП(к) 
и министар у влади Отечественог фронта, који је из Пирота у 
Петровац послао аутомобил да довезе Јована Цекића и Ђоку 
Павловића у Пирот, што се и догодило, како сам Цекић децидирано 
наводи, „око самог заласка сунца“ тог 9. септембра. Брзо су се 
договорили да бугарска војска држи фронт према Немцима код 
Понора, а да партизани преузму власт у граду. По овоме би испало 
да су партизанске јединице вероватно ушле у град сутрадан, 10. 
септембра, јер док су трајали преговори, сигурно је већ пала ноћ. 
Међутим, 28 година касније, у Пиротском зборнику из 1974, исти 
Јован Цекић у свом чланку о ослобођењу Пирота прича другачију 
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причу. Уопште не спомиње слушање радио-апарата 9. септембра, 
већ каже да је он из Петровца, на своју иницијативу, већ 6. 
септембра пољским телефоном успоставио везу са представницима 
бугарске војске у Пироту, да су затим вођени преговори надомак 
Петровца (којих у верзији из 1946. уопште нема), да је потом он са 
Ђоком Павловићем и Нетком Младеновићем аутомобилом довезен у 
Пирот и да је брзо постигнут договор, а да су партизани ушли у град 
8. септембра („Како је Пирот ослобођен“, Слобода, број 102, 10. 
септембар 1946, стр. 2; Цекић, 1974, стр. 132-133; Зубић, 2009). У 
текстовима који се односе на ослобођење Пирота углавном се 
цитира Цекићев чланак из 1974, а не и онај из 1946, можда зато што 
је лист Слобода из те године теже доступан. Због тога је у овом раду 
на слици 5 дата баш она страница тог листа на којој је Цекићев 
чланак. На истој слици је и раније помињани чланак Милисава 
Славковића. Ако се овај рад чита у електронском формату, слика 5 
може да се увелича и онда чланци постају сасвим читљиви. Ради 
поређења, корисно је прочитати и онај други Цекићев чланак који се 
такође може добити у електронској форми, као скениран. У време 
када се пише овај рад, скенирани Пиротски зборник број 6 из 1974. 
налази се на електронској адреси http://www.nbpi.org.rs/ostalo/ 
digitalizacija/   

Петар Козић је такође упорно бранио 8. септембар као датум 
ослобођења Пирота, иако је до 1961. величао 10. септембар. У 
Слободи од 6. септембра 1958. Козић је у част 10. септембра објавио, 
како каже Мирослав Зубић, „песму у прози“ („Десети септембар“, 
Слобода, бр. 472, 6. септембар 1958, стр. 1; Зубић, 2009, стр. 25). У 
току припрема Пиротског зборника број 13 из 1985. године, Козић 
је као рецензент тражио да Никола Антић из свог чланка изостави 
део у коме говори о 10. септембру као дану ослобођења или да 
промени датум (слика 6). Те 1985. ситуација у Југославији се ипак 
донекле променила. Земља је била у озбиљној економској и 
политичкој кризи, стеге тоталитаризма су биле лабавије, а Антић је 
био пуковник ЈНА у пензији, који је тада живео у Београду, па је 
локална пиротска власт тешко могла да му направи неке 
непријатности. Зато није пристао да мења датум у свом чланку и 
објавио га је, али наредне године у Лесковачком зборнику (Музеј 
Понишавља Пирот, Легат Николе Антића, Писмо Редакције 
Пиротског зборника Николи Антићу; Антић, 1986).  
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Слика 5  Чланци у листу Слобода из 1946. године о ослобођењу Пирота 
(ИАП, ф. лист Слобода, бр. 102, 10. септембар 1946, стр. 2) 

Picture 5 Articles in the Слобода magazine from 1946. related to the  
liberation of Pirot 
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Слика 6  Писмо редакције Пиротског зборника Николи Антићу (Музеј 
Понишавља Пирот, Легат Николе Антића) 

Picture 6 A letter of the editorial office of Пиротски зборник to Nikola Antić 
 
Није небитно истаћи да и један сведок који не потиче из 

партизанских и комунистичких редова тврди да су партизани ушли 
у град 10. септембра. То је Светислав Петровић, пиротски 
гимназијски професор пре и после рата. Он је у својим белешкама 
записао да су 9. септембра око 5,30 после подне дошла у град три 
партизана. Петровић не наводи који су, али би могло да се 
претпостави да су то управо Јован Цекић, Ђока Павловић и Нетко 
Младеновић, с обзиром да је Цекић у чланку из 1946. наводио да су 
аутомобилом ушли у град „око самог заласка сунца“ (тада није било 
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померања часовника на тзв. летње време, па је мрак падао раније). 
Даље Петровић јасно наводи да 10. септембра партизани улазе у 
град. Петровићеви записи, који се не односе само на Други светски 
рат, објављени су тек 1996, давно после његове смрти, под називом 
Историја града Пирота : грађа Светислава Петровића. Иако се 
социјализам урушио већ 1990. године, 8. септембар се славио и даље 
као Дан ослобођења управо до те, 1996. Од наредне године као Дан 
града прослављао се 28. децембар, дан ослобођења од османлијске 
власти. Ипак, одмах после места где Петровић пише о 9. септембру 
као дану када су три партизана дошла у град, приређивач 
Петровићеве књиге Борислава Лилић ставила је знак за фусноту у 
којој контрира Петровићу цитирајући онај део чланка Јована Цекића 
из 1974. где он тврди да су се њих тројица партизанских 
преговарача довезла у Пирот 6. септембра. Лилићева је овим можда 
хтела да се унапред одбрани од евентуалних критика оних који су и 
тада говорили да је Пирот ослобођен 8. септембра, а за које је 
проценила да су можда и даље утицајни (Петровић, С., 1996, стр. 
73).       

У тоталитарном систему који је после рата створен у 
Југославији по узору на Совјетски Савез, а који је после увођења 
самоуправљања само делимично разлабављен, партијско-политички 
врх је имао задњу реч у скоро свему – одлучивао о инвестицијама у 
привреди, урбанистичком развоју, будно пратио шта се дешава у 
култури, имао своје представнике у спортским клубовима, па није 
чудо да је одлучивао и о датуму ослобођења. У таквом амбијенту 
било је уобичајено да неке  нејасне ствари остану трајно 
неразјашњене или забашурене. Иако је примера за то већ било у 
овом раду, навешћемо још неке. За многе је остала неразјашњена 
смрт Предрага Бошковића Павла, омиљеног пиротског партизана. 
Деценијама се у Пироту говоркало, и то не само од некакве 
опозиције, које није ни било, већ и од истакнутих чланова Партије и 
високих официра ЈНА да су Павлово убиство организовали неки 
врло амбициозни људи из пиротског партизанског руководства, 
љубоморни на његову популарност у народу. Из раније поменутог 
разговора са Браниславом Николићем, братом Момчила 
Милутиновића Слободана, аутор је сазнао да Слободанова породица 
сматра да је и његово убиство можда организовано од стране истих 
људи, опет због велике популарности овог истакнутог пиротског 
партизана. Никада није спроведена ваљана судска истрага о овим 
случајевима, па се још мање могло очекивати да се тиме баве 
истраживачи – научници.  

Забашурена је и суревњивост која је унутар партизанског 
покрета у извесној мери постојала између Пироћанаца с једне и 
Црнотраваца и Лужничана с друге стране. Наиме, НОП се у Црној 
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Трави и Лужници брже развијао него у пиротском крају, па су се 
Црнотравци и Лужничани раније и лакше наметнули за 
руководиоце. С друге стране, ти људи су били углавном сељаци или 
зидари – печалбари, док је у Пироту унутар радничког и 
комунистичког покрета било и солидно образованих људи. 
Међутим, када је формиран Пиротски партизански одред, иако су у 
њему борци из пиротског краја чинили већину, Окружни комитет 
КПЈ за Пирот, у коме су већину чинили Црнотравци и Лужничани, 
донео је одлуку да први командант тог одреда буде Лужничанин 
Зарије Благојевић, сељак из Студене који je био неписмен. У лето 
1944, од преког суда Пиротског одреда осуђена су на смрт и 
стрељана два Пироћанца, Јован Николић Јоца, један од првих 
пиротских партизана и рођени брат још познатијег Синише 
Николића Драгоша, као и Драган Костић, члан првог пиротског 
одбора Народноослободилачког фронта, и то за дела за која је 
смртна казна вероватно била престрога. Пошто су у руководству 
пиротског одреда доминирали Црнотравци и Лужничани, они су 
одлучујуће могли да утичу и на преки суд. Када су у јесен 1944. 
чланови пиротског месног комитета СКОЈ-а на челу са Синишом 
Милкићем изнели извесне примедбе на постављање неког не-
Пироћанца на одговорно место у Пироту, били су брзопотезно 
послати у различите војне јединице и тако удаљени из пиротског 
политичког живота (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 9, Прилог 
за историју НОР-а у Пироту Синише Милкића – пропратно писмо 
СУБНОР-у Пирота; ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 25, 
Писана грађа за историју НОП пиротског округа, стр. 50; Илић, 
1974, стр. 102; Мадић и Јончић, 1989, стр. 48, 49, 55, 56). 

Ако није постојао задовољавајући друштвени амбијент за 
разјашњење елементарних чињеница, још мање га је било за 
преиспитивање главних друштвених токова, а основа за то је било и 
када се ради о покрету отпора у Другом светском рату, како у 
целини, тако и што се његових ужих сегмената тиче. Изазован 
пример за то су догађаји у лужничком селу Стол октобра 1943. 
Једне вечери група партизана на челу са Живојином Николићем 
Брком дошла је у село и одржала збор, а затим отишла. Сазнавши за 
то, бугарска војна јединица која је била у близини дошла је рано 
ујутро у село, покупила мушкарце и стрељала 46 а ранила 22, успут 
попаливши већи број зграда. Зашто су партизани дошли у село? 
Новица Живковић у Писаној грађи пише да су хтели да одрже збор 
и „да би предузели мере против неколико издајника у селу“. (Овај 
податак Живковић је изоставио из верзије тог текста која је 13 
година касније објављена у Пиротском зборнику.) Живковић не 
пише да ли су партизани извршили други део свог задатка, који је 
могао да се обави и другачије. Могло је да се ноћу тихо оде 
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директно у куће тих „издајника“ и да се они заплаше или чак 
ликвидирају, или да се сачека погодна прилика када ти људи излазе 
из села до својих појата и слично. Уместо тога, партизани долазе 
помпезно, држе збор, Брка диже себи рејтинг у свом родном селу 
одакле се са родитељима иселио тридесетак година раније. Новица 
Живковић наводи да су сељаци партизанима у школи дали и вечеру. 
И овај податак касније је изоставио у Пиротском зборнику. 
Партизани су, дакле, одржали  говоре, затим су се лепо најели и 
вратили у шуму, можда и не завршивши посао са „издајницима“, 
док су сељаци остали на милост и немилост бугарској казненој 
експедицији. Живковић наводи да сељаци нису одговорали 
бугарским официрима на питања о збору претходне вечери и о 
кретању партизана. Ако је било тако, тражене податке сељаци нису 
дали бугарским официрима не само из неког апстрактног 
патриотизма (мада је могло да буде и тога), већ и зато што су знали 
да ако то учине, већ после неколико дана могу да дођу партизани и 
да их убију. И метак бугарске војске и партизански метак убија 
подједнако (ИАП, ф. Христифор Живковић Цикан, к. 25, Писана 
грађа за историју НОП-а, стр. 91, 92; Живковић, Н., 1974, стр. 194, 
195). Имајући у виду свој главни циљ, а то није било само 
ослобођење земље већ и освајање апсолутне власти, партизани као 
да нису водили довољно рачуна о томе колико обичан народ мора да 
страда да би се ти циљеви остварили. Слична примедба може да се 
стави и четницима. Стицајем околности, скоро у исто време када и 
догађаји у Столу, октобра 1943. догодио се и напад Борошевих 
четника на бугарску посаду у Кални, а одмах после тога одмазда 
бугарске војске у којој су убијена 82 сељака, о чему је у овом раду 
већ писано. Шта су Борош и његови људи мислили да остваре 
својим нападом на Калну и да ли су имали на уму и могуће  
последице? У послератној Југославији простора за дискусије о овим 
темама није било, а онај ко би их евентуално покренуо, ризиковао 
би велике проблеме и вероватно би био проглашен за 
„непријатеља“. 

Раније смо већ навели да у првим изјавама које су давали 
истакнути партизани Историјском архиву ЦК СКС и Окружној 
групи за писање историје НОП-а нема неке веће идеализације, за 
шта се тада вероватно није ни осећала потреба. Одмах после рата, 
покретач НОП-а – Комунистичка партија, преузела је сву власт 
базирајући њен легитимитет на својој улози у ослобађању земље. И 
наредних петнаестак година тај легитимитет био је скоро неокрњен. 
Власт је постигла значајне успехе у брзој обнови и изградњи земље, 
а педесетих година, вешто лавирајући између Истока и Запада, Тито 
је од западних земаља извукао значајну економску помоћ. Животни 
стандард становништва брзо расте, отвара се велики број радних 
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места, људи себи граде куће или добијају станове, бесплатно се 
школују и лече. Шездесетих година ситуација почиње да се мења, 
покреће се привредна реформа која не отклања економске 
противуречности, расту социјалне разлике, велики број људи одлази 
на рад у иностранство, земља се од седамдесетих година 
прекомерно задужује у иностранству да би се одржао привид 
економског напретка и све се на крају завршава великом 
економском и политичком кризом и урушавањем социјализма. У 
демократским земљама легитимитет неке власти код становништва 
проверава се на слободним изборима, али тадашња једина и 
владајућа партија на то није ни помишљала, већ је и даље 
легитимитет настојала да одржава сталним подсећањем на своје 
заслуге у ослобађању земље у Другом светском рату. Због тога 
званични идеолози и публицисти појачавају идеализацију и 
митологизацију НОБ. Иако су у овом раду већ били навођени 
примери „улепшавања историје“, овде ће бити истакнут још један, 
на којем се нарочито лепо види постепени развој тог „улепшавања“. 
Реч је о тзв. Џаџиној групи. Задњих дана децембра 1941, неколико 
бораца Сврљишког партизанског одреда пореклом из 
старопланинских села, без одобрења штаба одреда, прешло је 
новоуспостављену недићевско-бугарску границу са намером да у 
селима свог завичаја подстиче народ на устанак. У томе су имали 
одређеног успеха и број бораца се брзо повећао на преко тридесет. 
Али већ после првог озбиљнијег сукоба са бугарском полицијом и 
војском, чланови групе су се поколебали и одлучили да подељени у 
мање групе некако умакну бугарским снагама. Међутим, само мањи 
део је успео да се прукључи Сврљишком одреду, док је већина 
ухваћена, од којих су седморица осуђена на смрт, а остали на 
временске казне затвора. Ова јединица живела је непуних месец 
дана. Став према њој у Стенографским белешкама из 1953. је оштар, 
групи се не даје никаво име, чак ни „Џаџина“. Указује се на 
непоштовање партизанског морала од стране те групе и конкретно 
наводи да су неименовани припадници те групе пребили и 
опљачкали неког старца у Базовику отевши му дукате. Годину дана 
касније, у књизи Пирот : 1944-1954, у основи се задржава негативан 
став према овој групи, и даље се не зове никако, а речи „покрет“ и  
„одред“ омаловажавајуће се стављају под наводнике. Већ 1961. 
ситуација се мења. Тодор Васић, који је у Писаној грађи писао део о 
партизанским јединицама, преузима опширан, избалансиран став 
Петра Козића из допуна Стенографских белешки из 1960. године.

11
 

                                                             
11

 Када се припремао овај рад, допуне Стенографских бележака из 1960. 
није било у пиротском Историјском архиву, па није ни јасно зашто је и Козић 
давао изјаву у њима, с обзиром да нисмо нашли податке да је био борац у рату. 
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Користи се назив Џаџина или Височка група и каже да, иако је 
створена самоиницијативно, „њена делатност ниуколико није била у 
супротности са општом линијом НОП-а“. У Путевима револуције 
1965, Козић понавља свој став из допуна Стенографских белешки у 
коме критикује руководство ове групе, али и наводи да је народ 
„прихватио позив за борбу против окупације и бугарске власти“. 
Десетак година касније, у Пиротском зборнику број 6 из 1974,  
објављује се чланак Момчила Манчића Павловића, једног од 
припадника Џаџине групе, у коме је однос према њој већ потпуно 
позитиван, а група се назива Височка партизанска чета. Шлаг на 
торту ставља Христифор Живковић Цикан који 1985. у својој 
Хронологији каже да је ова група (придев Џаџина нигде не спомиње) 
прерасла у чету „у народу познату као Височка партизанска чета“. 
Како је Цикан тек после 43 године сазнао да је баш народ тако 
назвао Џаџину групу? У селима кроз која је група прошла живело је 
једва писмено или чак потпуно неписмено становништво које је 
склоно једноставном изражавању, па би израз Височка партизанска 
чета за њих вероватно био прегломазан. Поред тога, реч партизан се 
до Другог светског рата ретко користила, док је у овом  крају био 
уобичајен назив комита, па су и чланови групе на зборовима по 
селима објашњавали да нису комите, него партизани. И коришћење 
придева Височка је донекле проблематично, јер група није деловала 
само у Високу, већ и у Буџаку, одакле је (из села Ћуштица), родом и 
сам Добросав Костић Џаџа, по коме је група и добила прво име. 
Назив Височка партизанска чета вероватно су много година после 
рата смислили пиротски апологети НОБ-а, међу којима је и Цикан 
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 1, фасцикла 4, Оптужница 
против Џаџине групе по судском предмету бр. 979/1942, к. 7, 
Стенографске белешке – документ 13410, стр. 22, 23; ф. Христифор 
Живковић Цикан, к. 25, Писана грађа за историју НОП-а, стр. 112, 
113; Пирот : 1944-1954, 1954, стр. 9, 10; Козић, 1965, стр. 63-65; 
Манчић, 1974; Живковић, Х., 1985, стр. 43, 47-53). 

Поред општих разлога за преувеличавање НОБ које је имала 
власт у целој земљи, у Пироту је постојао и један посебан. Наиме, 
водећи српски комунисти, који су били главни кадровици у Партији 
и руководили тајном, политичком полицијом (тзв. ОЗНА – Одељење 
за заштиту народа, касније УДБА – Управа државне безбедности) – 
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Александар Ранковић, Слободан Пенезић Крцун
12

 и њихови 
сарадници нису имали превише поверења у кадрове из Пирота, 
сумњајући да су можда пробугарски оријентисани. Зато су у Пироту 
неко време после рата на најодговорнијим функцијама у Партији 
често били људи са стране, на пример Јован Цекић из Лесковца, 
Светислав Поповић Тиле из околине Прокупља, Драгомир Николић 
Шипа из Свођа код Власотинца, Стојадин Стошић Диче из околине 
Врања, итд. Све до Брионског пленума 1966. и пада Ранковића, у 
Пироту је тешко или никако Пироћанац могао да постане тужилац, 
начелник полиције или УДБ-е. Старији Пироћанци се и сада сећају 
имена људи са стране у тим службама, као што су Добрица 
Стојановић, Бранко Ножица, итд. Стицајем околности, аутор је у 
другој половини осамдесетих година често контактирао са људима 
из тадашњег општинског руководства и сазнао да су они, иако су 
педесетих година били тек омладинци, добро запамтили то 
неповерење према пиротским кадровима. Нешто од тога аутор је 
сазнао и у већ поменутом разговору са Десимиром Петровићем из 
децембра 2005. Преувеличавање неких догађаја из НОБ-а у 
пиротском крају могло је да има функцију поправљања имиџа и 
убеђивања моћних политичких врхова да Пирот није пробугарски 
крај. 

У овом раду је речено да су неки аутори избегавали да се 
озбиљније баве разлозима због којих је покрет отпора у пиротском 
крају био слабији него у другим крајевима Србије и Југославије. 
Иако би потпунији одговор требало да уследи тек након 
свеобухватног истраживања, неке назнаке могу да се кажу већ сада. 
У досада навођеним разлозима за слаб покрет отпора у пиротском 
крају од стране разних аутора често се истиче да је овај крај био 
одвојен од осталог дела Србије добро чуваном границом и да је 
Бугарска на овом терену успоставила свој комлетан војни и 
административни апарат. Међутим, још неки крајеви, на пример 
Врање и околина, били су такође анектирани од стране Бугарске, па 
је тамо покрет отпора ипак био релативно јак, у сваком случају 
знатно јачи него у пиротском крају. Помиње се и то да због значаја 
пута и пруге који пролазе кроз Пирот, Бугари и Немци не би ни 
дозволили разбуктавање покрета отпора. Међутим, и кроз Врање је 
пролазио подједнако важан стратегијски пут и пруга, али је покрет 

                                                             
12

 Приликом једне посете Пироту 1963, Крцун је у шали рекао да би пола 
Пироћанаца преселио у његово Ужице, да науче Ере да раде, али и да би половину 
Ужичана преселио у Пирот да „злу не требало... освеже мало српску крв овде.“ 
Шала у политици, макар изговорена и у опуштеној атмосфери за време ручка, 
увек има одређено значење. Овај догађај је прибележио Витомир Живковић, тада 
општински фунционер, а пре тога обавештајац, коме је ова проблематика била 
добро позната (Живковић, В., 1997, стр. 199, 200). 
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отпора ипак био осетно јачи него у Пироту. Такође се обавезно 
помиње и непостојање организације КПЈ у пиротском крају на 
почетку рата. То је нешто озбиљнији разлог. Док у Пироту није било 
никакве партијске организације, у Врању је на почетку рата било 
око 30 чланова Партије, 20 кандидата и 40 скојеваца, плус нешто 
чланова и у околним селима (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, 
Стенографске белешке - Врањска и Црнотравска група, документ 
14032, стр. 1 и 2). Постојање организације КПЈ могло је да буде 
озбиљнији разлог за постојање јачег или слабијег покрета само када 
су у питању партизани, а никако не и када се ради о четницима. 
Међутим, и четници су у околини Врања били знатно активнији 
него у пиротском крају. Недостатак партијске организације на 
почетку рата у трећем, црнотравском крају није тамо превише омео 
развој партизанског покрета, а Партија се брзо изграђивала заједно 
са јачањем самог покрета (Николић, Ж., 1979, стр. 23, 362-365). 

Постоји још нешто што је могло да утиче на слаб развој 
покрета отпора у пиротском крају, али се врло ретко помиње, јер се 
ради о некој врсти табуа. Реч је о неким културним особеностима 
Пироћанаца. Наиме, за време дуге отоманске владавине пиротски 
крај је имао јаке економске, културне и сваке друге везе са оним 
деловима Отоманског царства на којима се после руско-турског рата 
формирала модерна бугарска држава. Раздвојеност границом 
успостављеном после Берлинског конгреса изазвало је озбиљне 
економске и културне потресе. Како смо раније већ навели, један 
део Пироћанаца староседелаца се чак и иселио у Бугарску. И поред 
успостављене границе, Пироћанци су као трговци или печалбари и 
даље ишли у том правцу и видели да у Бугарској живи 
становништво које у свим облицима материјалне и духовне културе 
има многе сличности са њима – у језику, изворној народној ношњи, 
музици, архитектури кућа, начину организације породице, 
разноврсним обичајима. Сличности су се виделе и у многим ситним 
детаљима, рецимо у шарама на простиркама – поњавама, итд. 
Пироћанци су ишли и у другом правцу, у Србију, а када је 
формирана Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (Југославија) и у 
њу, и то не само пословно, већ и на одслужење војног рока. Као 
војници служили су и у оним крајевима за које су им говорили да у 
њима живе Срби – у Книнској Крајини, Лици, Кордуну, Банији, 
Босанској Крајини, деловима Херцеговине, Славоније и Војводине. 
И писмени и неписмени Пироћанци брзо су увиђали да их са тим 
становништвом деле многе разлике у материјалној и духовној 
култури, често много веће него разлике са комшијама из Бугарске. У 
извесној мери, оно што важи за наведене крајеве, важи чак и за 
Шумадију. Због своје српско-бугарске располућености, Пироћанци 
су већ за време и после српско-бугарског рата 1885. тешко 
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настрадали, па су изгледа одлучили да је најпрактичније да поштују 
или барем трпе сваку власт. И то може да буде значајан разлог због 
чега је све до пролећа 1944. врло мали број људи из пиротског краја 
био расположен за учешће у покрету отпора, било партизанском, 
било четничком.    

На крају би могло да се закључи следеће: 
О покрету отпора у Другом светском рату у пиротском крају 

нема много изворних архивских докумената пре свега зато што су 
оба покрета, и партизански и четнички, били прилично слаби на том 
подручју. Нека документација у оба покрета вероватно није баш 
најредовније ни вођена, а и ако јесте, део тога могао је бити 
изгубљен или уништен још за време рата, а и касније. Прва 
истраживања бугарских архива указују да би њиховим коришћењем 
могло да се у значајној мери дође до нових сазнања или да се боље 
осветле неке недоумице. Корисно би свакако било и поновно 
прочешљавање српских и југословенских архива. У недостаку 
изворних докумената, уз одређену дозу опреза и провере, корисно 
би могла да послужи и штампа, као и разне друге публикације, 
укључујући и аматерске књиге попут хроника села и слично. 

Досадашњи радови о задатој теми су у значајној мери били 
натопљени идеологијом, у чему ће се сигурно сложити готово сви, 
али ће се вероватно јавити разлике на коју идеологију се мисли. 
Многи ће под идеолошким публикацијама подразумевати пре свега 
натопљеност комунистичком идеологијом, па пошто се социјализам 
(комунизам) урушио, неке веће идеологизације, наводно, више не 
може да буде. Као да се заборавља да је комунизам само једна од 
многих идеологија, те да има још једна која је у тумачењу 
друштвених појава дуже и јаче присутна од комунистичке, а то је 
националистичка идеологија. И за време социјализма национализам 
је био присутан, нарочито од када је социјализам ушао у период 
свог опадања, успевши не само да преживи, већ и да изузетно ојача, 
поготово на простору Балкана. У написима о пиротској прошлости 
насталим у Србији национализам се и раније и сада нарочито 
испољава као антибугаризам. 

Међу досадашњим написима о покрету отпора у пиротском 
крају, чак и када би се апстраховале идеолошке наслаге, има мало 
методолошки доследних дела. За већину би реч истраживање могла 
да се користи само условно. Некад су то сећања непосредних 
учесника ратних догађаја који имају тешкоћа да направе објективну 
дистанцу или радови писани од стране аматера који неку озбиљнију 
методолошку основу нису ни постављали. Међу досадашњим 
ауторима нема ниједног који је на целовит и доследан начин 
истраживао покрет отпора у пиротском крају, што не значи да је 
касно да се то уради у будућности. 
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 Детаљни подаци о необјављеним изворима дати су у самом раду тамо где 
су и навођени, а у складу са примењеним АПА цитатним стилом. Да би се 
олакшао рад будућим истраживачима, на крају се даје и основни преглед 
необјављених извора.  
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МИКРОТОПОНИМИЈА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
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MICROTOPONYMY OF PIROT MUNICIPALITY  

– AMENDMENT 

 
 
 

Сажетак: Целокупна микротопонимија општине Пирот објављена 
је у четири броја и шест двоброја Пиротског зборника у периоду 
1996 - 2014. Микротопонимију слива Темштице и Топлодолске реке 
бележи осам аутора, подручје Горњег Висока два аутора, а све 
остало један аутор. У овом раду се дају нови подаци из архиве 
аутора и са терена. Методологија је иста као и у претходним 
радовима, једино што се у овом случају, да би се олакшало њихово 
коришћење, даје и азбучни ред свих села општине Пирот. Било би 
добро да рад на микротопонимији продуже и други аутори, 
нарочито завичајци, исправљају погрешне податке и уносе нове, при 
чему ће већ објављени подаци бити врло солидна основа. 
 
Abstract: The entire microtoponymy of Pirot Municipality was published 
in four editions and two double editions of Pirot Collection of Works in 
the period 1996 - 2014. Microtoponymy of the river Temštica and 
Toplodolska river basin was recorded by eight authors , the area of 
Gornji Visok by two authors and the remaining part was recorded by one 
author. This work gives new data both from the archive of the authors 
and from the area. Methodology is the same as in the previous works. 
This work also gives the alphabet order of all the villages of Pirot 
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municipality in order to simplify its use. It would be recommended that 
other authors continue to work on the microtoponymy , especially the 
homeland authors who would correct wrong data and enter new ones 
whereas the already published data would represent a solid basis for the 
work. 
 
Кључне речи: микротопонимија, Пирот, посебности рељефа, 
клима, хидронимија, путеви, пољопривреда 
Кey words: Microtoponymy, Pirot,  relief features, climate, hydronymy, 
roads, agriculture 
 
 

Целокупна микротопонимија општине Пирот објављена је у 
четири броја и шест двоброја Пиротског зборника у периоду 1996-
2014. Објављени текстови спадају у ред цитиранијих и траженијих 
текстова Пиротског зборника од стране истраживача језика, 
историје, митологије, обичаја, културе, традиционалне привреде, 
народног живота уопште и далеко надмашују добру намеру и 
сугестију проф. др Недељка Богдановића да је што пре забележимо 
и објавимо. Почели смо да је бележимо готово у последњи час. 
Микротопонимију слива Темштице и Топлодолске реке бележи осам 
аутора, подручје Горњег Висока два аутора, а све остало један 
аутор. Објављивање по географским целинама иде следећим редом:  

1. Микротопонимија слива Темштице и Топлодолске реке: 
Базовик (Бз), Засковци (Зс), Куманово (Ку), Мирковци (Мр), 
Ореовица (Ор), Рагодеш (Рг), Рудиње (Ру), Темска (Тм), Топли До 
(ТД), Церова (Цер) (Микротопонимија слива Темштице и 
Топлодолске реке, 1996). 

2. Микротопонимија слива Височице - Средњи Висок: Бела 
(Бе), Велика Лукања (ВЛк), Гостуша (Гос), Завој (Зав), Мала Лукања 
(МЛк), Паклештица (Пк), Покровеник (Пок) (Златковић, 1998). 

3. Микротопонимија слива Височице - Горњи Висок од 
Славиње до Владикине плоче: Брлог (Брл), Височка Ржана (ВРж), 
Дојкинци (Дој), Јеловица (Јел), Росомач (Рос), Рсовци (Рс), Славиња 
(Д-Сл) (Златковић и Васић, 2000). 

4. Микротопонимија Старе планине - Горњи Висок од 
Браћевца до Влковије, и Шугрин: Бољевдол (Д-Бљ), Браћевци (Д-
Бћ), Влковија (Д-Вл), Горњи Криводол (Д-ГК), Долњи Криводол (Д-
ДК), Изатовци (Д-Из), Каменица (Д-Км), Сенокос (Д-Сн), Шугрин 
(Ш) (Златковић, 2002). 

5. Микротопонимија десне обале Нишаве од Милојковца и 
Обреновца до Градашнице и Нишора: Басара (Бс), Бериловац (Брц), 
Велико Село (ВС), Градашница (Гра), Градиште (Грш), Добри До 
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(ДД), Извор (Изв), Крупац (Кр), Милојковац (Мл), Нишор (Нш), 
Обреновац (Об), Чиниглавци (Чин) (Златковић, 2006). 

6. Микротопонимија десне обале Нишаве од Сопота до 
Враништанске реке, и Станичење: Враниште (Вр), Орља (Орљ), 
Осмакова (Ос), Сопот (Соп), Станичење (Ста), Црвенчево (Црв), 
Црноклиште (Цр) (Златковић, 2008). 

7. Микротопонимија леве обале Нишаве од Срећковца до 
Држине: Беровица (Бер), Власи (Д-Ви), Војнеговац (Вој), Горња 
Држина (Држ), Јалботина (Јал), Петровац (Пет), Планиница (Пл), 
Срећковац (Сре), Суково (Сук) (Златковић, 2009).  

8. Микротопонимија слива Расничке и Костурске реке: Барје 
Чифлик (БЧ), Блато (Бла), Велики Суводол (ВСв), Гњилан (Гњ), 
Камик (Км), Костур (Кс), Мали Суводол (МСв), Нова Мала (НМл), 
Пасјач (Пс), Понор (Пн), Присјан (Пн), Присјан (При), Расница 
(Рас), Сиња Глава (СГл), Церевдел (ЦД) (Златковић, 2011). 

9. Микротопонимија леве обале Нишаве од Малог Јовановца 
до Пирота: Велики Јовановац (ВЈ), Мали Јовановац (МЈ), Пирот 
(Пир), Пољска Ржана (ПРж), Трњана (Трњ) (Златковић, 2013). 

10. Микротопонимија слива Топлодолске реке и Темштице: 

Топли До (ТД) и Куманово (Ку). Поново су дати атари Топлог Дола 

и Куманова због изразите непотпуности и неповезаности раније 

објављених података. (Златковић, 2014). 
Овим радом, којим дајем нове податке из своје архиве и са 

терена, завршавам истраживање микротопонимије општине Пирот. 
Методологија рада је иста као и у мојим претходним радовима, 
једино што у овом случају, да бих олакшао њихово коришћење, 
дајем азбучни ред свих села општине Пирот и поједностављујем 
нека графичка решења. Очекујем од оних који настављају рад на 
микротопонимији, поготово од завичајаца, да темељно ишчитавају 
објављене текстове, да исправљају погрешно и да у своје радове 
уносе нове податке до којих претходници нису дошли.  

БАЗОВИК (Бзовик). (Били смо на регрутацију двајес и два 
вршњака тријес и седмо годиште из Базовик. У моју малу у Брдо 
има бунар длбок осам метра, вода ледена, одма огладнејеш кад се 
напијеш. Витомир Ранчић, 1937). ДЕЛОВИ СЕЛА: Грломова мала. 
РОДОВИ: Алексини; Баџини; Вацини; Дојини; Дукатинови; 
Карпузови; Катеновци; Лилаини; Османовићи; Сопини. СЛАВЕ И 
ПРЕСЛАВЕ: 1. Сеоска слава: Свети Илија (2. август). 2. Црквена 
слава: Свети Ранђел и Онофурије (25. 6). 3. Литијска слава: 
Ђурђевдан. КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква Св. Онофурије 
(Унурије) из 1930. године (Бз, Ш) у Биг㎘р. ОБРОЦИ И ЗАПИСИ: 1. 

Оброк и запис: (Крушка) у село, Преслава. 2. Оброк (Св. Ђорђе) на 
Црквиште у село. 3. Св. Ранђел на Крс (у село). 4. Св. Ранђел и још 
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неколико оброка на Ратков присад. 5. Крс и миро према Орљу. 4. 
Св. Ранђел према Рагодеш. 6. Оброк на Големи цер. 7. Оброк 
Петровдан у Владов крс. 8. Видовдански крс у Градиниште. 9. 
Оброк Св. Марко и миро 10. Оброк Св. Илија у Свети-Илију.  

БАРЈЕ ЧИФЛИК (Чивлик, Барје Чивлик). РОДОВИ: 
Василачкови; Јагуридини, пореклом из Беровице; Пенђине.  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Главан (Рас, БЧ) - извор. Поред пута 
Барје Чифлик - Расница.  

БАСАРА (Басара). (Планина Басара има у Поганово). (По 
двеста круп㎘чка говеда пасла су у Лешје). РОДОВИ: Раденкови; 

Чалини. НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Крушка до гробље (Код гробље код 
крушуту јавља се сотона у бел мантил. А оно бил Деда-Максија у 
мантил. Сава Ђорђевић, 1928). 2. Драганова круша усред село (Там 
на раскрсницуту излази сотона. И нема друга места у наш атар 
куде нешта излази. Сава Ђорђевић, 1928).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баба-Ранчина потока - стаза. (Мајћа на Бабу-Ранчу је из 

Минчини из Извор. Повели невесту у Басару, пешћи ишли. Па она 
рекла, када су излезли на Равни пут: - До куде смо стигли? А они 
рекли: - Баба-Ранчина потока па Равни пут, још малко остало! А 
она рекла: - Ако је това Равни пут, с..ем ви се у Равни пут! 
Шумадинка Ђорђевић, 1928).  

Видачов вртоп - увала, пашњак.  
Главшин камик - стена, честар.  
Драганова круша - раскрсница, средина села. (Драганова 

круша је између Горњу малу и Долњу малу, усред село, раскрсница).  
Круша - ливаде, њиве. (До село).  
Погачанов вртоп - увала, ливаде, шума. (Погачанови су се 

одселили у Заганицу).  
Црнов㎇нсће колибе (у Планиницу) - пашњак, ливаде. 

(Некадашње станиште Каракачана). (Оне су камто Рсовци).  
Џурџино браниште (Бс, Изв) - шума.  
Штавинска дупка (у Гарваницу)-јама, стена, честар. (Раскопају 

и најду павте).  
БЕЛА (Бела). Воденице на Белској реци (Танчине и Маријине 

воденице на Белску реку). Пекли су креч. (У Дудин дол кречана и две 
кречане на Белску реку). РОДОВИ: Маријини (Св. Никола); 
Црешњарови (Св. Јован).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Плаз - падина, пашњак. Оштра и дуга падина. (Низ Плаз се 

спушта усов кам Брод).  
Суво врело /Сува печ (над Каравулуту) - пећина из које 

повремено избија вода. (Ка одвије ћиша или снег, т㎘г излази вода на 
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Суву дупку. Печ, а горе Сува печ, избије вода и бије у супротну 
страну. Када дојде голема вода, бије по десет метра увис).  

Трапчиње - коса, пашњак, шума.  
БЕРИЛОВАЦ (Бериловци). (Од Руговац, куде је селото било, 

слазиле краве доле, па се село преселило. Јелена Дончевић, 1942, Нш, 
Брц, Пир). (На Раду Ричковога башта оставил паре, па Рада дош㎘л 

при мојега деду Ману на савет: -Чича-Мане, башта ми оставил 
парице па сам дош㎘л да те питујем какво да правим сас њи! А деда 

му рек㎘л: - Чујем да че се прави голема фабрика. Височање че 

слезну, че траже плацеве и че праје куће. Купи место тува куде су 
лозјата и че га делиш на плацеве, и че се огаздиш! И он га послуша, 
и дојде до големе паре. Јелена Дончевић, 1942). (Изворци имају 
цркву, школу, побогати су од нас и праве се силни. Божидар 
Стефановић, 1937). РОДОВИ: Ваћилови (Деско); Гаћини (Чеда 
Гака); Живковци; Стаменовићи (Сокол Стаменовић је дош㎘л из 

Брлог и неје имал деца); Шумкареви. Има доста Бериловчана који су 
домазетови у Извору.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Дава (Брц, Изв) - извор, виногради, воћњаци. (Повремено на 

изворскуту страну избива вода на два-три д㎘на).  

Кладенче у Лазење - извор. Појило. (Никад неје пресушувало и 
имало је там две корита, а са понира, нема га; падла дизалица на 
њега и затворила га).  

Крљевац - шума, пашњак, њиве, виногради. 
Мечи дол - шума, пашњак, ливаде. (Ми Бериловчање га 

кажемо Мечи дол, а Град㎘шничање га кажу Цигансћи дол).  

Руговац - извор, њиве, ливаде, шума. (За време рата прес㎘ла је 

вода у село па смо ишли за воду у Руговац, отуд смо доносили).  
Ћиримиџиница (Брц, Пир) - њиве, баште. Између пута Пирот - 

Крупац, железничке пруге и Нишаве.  
Цигансће парасине - шума, пашњак.  
Чубрица (Изв, Брц) - пашњак, шума. Према Планинарском 

дому. Расте чубрика.  
БЕРОВИЦА (Беровица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Граденица - извор. (Увек је имала воду) 
Јасичје - шума.  
Језеро - пашњак, језеро. Повремено језеро. (Било је језеро кад 

сам била дете, неје одскоро. Драгиња Петровић, 1922).  
Мишина - извор. Извор испод села, стална вода.  
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Сливница /Сливица - пашњак, шума, ливаде, њиве. (Сливница, 
вода се там слива. Каванова плоча и Сливица, идемо там на 
Џурџовдьн за цвеће).  

БЛАТО (Блато). Блато је пре Другог светског рата имало три 
кмета, за три дела села и три атара (Церовик, Блато и Лопашница), а 
једно гробље за сва три дела. Са бројним досељеницима се лепо 
слажу. (Они који су се доселили у Блато после Другог светског 
рата, сви су учтиви и одлични људи). РОДОВИ: Вацћини 
(Променили смо презиме од Ћирић на Вацић и са смо Вацићи, 
Вацћини); Д㎘нковци; Кокошкареве (Неки били кокошкари. Јед㎘н од 

њи: сви ореси његови); Пејчини; Чуркалови.  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балван - њиве. (Купим њиву у Балван , у блатско, од краљеве 

паре, што ме, најбољег основца, краљ награди. Љубисав Данковић, 
1919).  

Градина - њиве, баште.  
БРЛОГ (Брлог). ДЕЛОВИ СЕЛА: Табачница (Табачница у 

Рођинци била до мос и са се местото зове Табачница). РОДОВИ: 
Лулини; Круњелини; Митини, пеј. Дурини (Мита Ранчић, наш 
прадеда, предеда, по њега смо Дурини. Кад је бил дете па бил дебел, 
дурдуљес, па му се мајћа радувала: -Мамин дурда! Мамин дурда! И 
на по това је добил прекор Мита Дурда, и ни смо на по това добили 
прекор Дурдини. Ђорђе Ранчић, 1924); Паничћини; Шушпари 
/Алексићи (Јед㎘н од њи бил у градину, па видел човека који је пош㎘л 

у град, па му рек㎘л: -Еве ти паре, па ми купи шушпе у град). 

ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Лековита вода (Супротива Селиште вода у 
вен㎘цат, куде друмат, за очи).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бошков преслап - превој, камењар, пашњак. (На Бошков 

преслап је била млекара).  
Водата што пропада у Понор - извор, поток. (Извира и 

пропада у Понор, а излази у доћинско на Жуберну).  
З㎘л брод - газ на Височици.  

Качеманов слог (према Пинет) - шума, пашњак, њиве.  
Орничћи дол - камењар, честар, извор. (Из Орничћи дол водата 

се не пије. Как㎘в си гадан, како да те је сваљал Орничћи дол).  

Прзљавица - оштра падина. Клизиште. 
Цивуњ - узак пролаз, стена, шума. (Цивуњ је толко широко да 

може говедо да пројде).  
Циганско селиште - шума, пашњак. (У Брлог имамо Циганско 

селиште, ама немамо Цигање).  
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ВЕЛИКА ЛУКАЊА (Лукања, арх. Голема Лукања). (Лукања 
била Луковица, раџало се млого лук. Три-пути се селило. Прво је 
било у Селиште, па Подрека, па после Лукања куде је. Из Селиште 
се селило од корелу. Загорка Џунић, 1937). (У Пресечицу, у 
нишорско, Луканци су имали лозја, па у земљу су там држали 
б㎘чве). РОДОВИ: Велини, старо име фамилије Алиловци; 

Воденчање; Дудини, од Поповци, из Циганске мале, одселили се 
1938. у Јаково у Војводину; Јанини, кућа им била на Трапу, 
одселили се у Добановце 1946 (Јанини и Дудини одселени у 
Добановци); Манићи (На мајћу ми умре муж у Дојћинци, па се она 
пожени за Саву у Андрејинци у Велику Лукању и доведе башту ми 
Влајка. Њега су звали Влајко Андрејинсћи, али он не узне 
Андрејинско презиме Манчић, него, када дојде у Бонини зет, сачува 
његово презиме Манић из Дојћинци. Христина Димитријевић, 1931); 
Маркови; Миткови (Миткови и Маркови, једна фамилија). Од 
Дудиних је хајдук Колчаг, који је засновао фамилије Дудини у 
Извору и Луканци у Пироту, а у атару Велике Лукање постоји 
Дудина дупка. (Плац од Дудини, малко преко гробље, ми смо купили 
и тамо је наше гувно. Драгољуб Цветковић, 1937).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бела водица (Гос, ВЛк) - извор, пашњак, њиве.  
Воденична вада - канал, вада. Води воду од Гостушице за 

потребе воденица и за наводњавање башти.  
Вртоп - шума, њиве.  
Гола чука - врх, голет, пашњак.  
Ђурина падина - ливаде, њиве.  
Јоћер /Јовћин рт - шума, њиве, воћњаци. (Меџу Џерачин и 

Коњештип, купено од некоју Јовку).  
Камени мос - мост. (Од Воденчање вада. Иде преко Камени 

мос преко Воденичну ваду од Гостушицу. Велимир Костић, 1909).  
Пештер - стена, пећина. (Према Козји камик има пештер од 

луканскуту страну, одма поди Веџуту нади Тељато).  
Подмол - баште.  
Попушчевица (Гос, ВЛк) - ливаде. Ливаде испод Биславе.  
Чачин вир - вир. Једно од купалишта на Височици. (Е, нема 

више вирове куде смо се играли: Вражубарсћи вир, Станишков вир, 
Подрека, Ђурин вир и Чачин вир испод Лешје, веч у малолуканско. 
Нема више онеја градине куде смо крали краставице, па сливе, па 
ујесен зеље неопрано, благо ко мед. Синиша Марковић, 1954).  

ВЕЛИКИ ЈОВАНОВАЦ (Алачев Чивлик). РОДОВИ: Гаротини 
/Савићи, доселили се из Дојкинаца (С мршаву кобилу се доселили у 
Алачев Чивлик. Василије Петровић, 1941, Гостуша); Игнатине (Јоца).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Делћина бара - њиве, баште, 
воћњаци.  
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ВЕЛИКИ СУВОДОЛ (арх. Големи Суводол). РОДОВИ: 
(Сандини су из Големи Суводол. Ми смо трећа фамилија која се 
доселила у Големи Суводол, татарско порекло. Тека су причали 
наши стари).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Велково браниште - шума.  
Г㎘зин вртоп - вртача, пашњак, шума.  

Драђијина њива - њиве.  
Присади - воћњак.  
ВЕЛИКО СЕЛО (Големи Чивлик). ДЕЛОВИ СЕЛА: шаљ. 

Говеџи пијац (Дошла сам из Чуј-петьл у Говеџи пијац). РОДОВИ: 
Јеремијини, они су од Маге из Јеловице (Св. Никола); Малованци 
/Маливанци (Срба) (Св. Никола); Марушћини, Маринко је из 
Петрлаша (Уведење); Мунине /и; Крстине /и; Трњанци (Од њи је 
Секула). КУЛТНА МЕСТА: Јосина круша: запис (На пут кад се 
појде за На Орла, за Лулину појату, било миро, млого голема круша).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балбатин (Д-ВО, ВС) - шума, пашњак.  
Букур (Д-ВО, ВС) - шума, пашњак. (У Букур има пропас, рове 

камик надоле).  
Додино - њиве.  
Селиште - пашњак, шума, њиве.  
ВИСОЧКА РЖАНА (Височка Ржана). (Воденице су биле су 

изнад село, испод село и у село. У село су биле пет до шес између два 
моста. Ваљавица у Воденичје). РОДОВИ: Попови (Од попа из 
Славињу, који се доселил у Височку Ржану. Син му Васа, унук 
Момир, ја сам Тома, Момиров син. Поп се досели с пестотин овце и 
двестапедесе овна из Славињу у Височку Ржану, куде је са 
милиција. Зет му је бил Ђорђија из Врело. Поп умре млад, а 
попадија продаде све и досели се у град. Од Васу су три брата и 
четри сестре. Попадија купи виноград у Сарл㎘к и купи ектар и рало 

њиву у Прасковицу, а Васа све прокоцка. Томислав Поповић, 1937, 
Пир); Гргурчинци /Гргуринци /Анђелковићи.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баланов дол (Рс, ВРж) - ливаде, пашњак.  
Вол – стена. Велика издужена стена испод Видлича која се 

користи за временску оријентацију у току дана. (Кад слнцето 
стигне до волатога, требе да се стигне на њиву).  

Колибиште/рет. Колибишта - шума, честар, ливаде. (Преко 
конопци се преодило преко Височицу за у Колибишта. Младен 
Манчић, 1930).  

ВЛАСИ (Власи, арх. Власје). ДЕЛОВИ СЕЛА: Маковиште. 
РОДОВИ: Котћини; Шумчање, Врдинци који живе у засеоку Шумје.  
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МИКРОТОПОНИМИЈА: Бобовиште - баште; Муртиница - 
шума, пашњак, њиве; Српско гробље.  

ВОЈНЕГОВАЦ (Војнеговци, Венеговци). РОДОВИ: 
Димићи/Трнчање, пеј. Морузаре, Јелиновци, све се мушки рађали. 
(Било копање моруза, па деда-Дима питал некога: -Абре, видосте ли 
наши морузаре, тел да каже копаче. Ратко Младеновић, 1931); 
Станчинци, огранак Милошевићи (Костадин, башта на Милана, 
Зору и Мирка дош㎘л из Сврљиг и населил се у Војнеговци. Томислав 

Мијалковић, 1939); Станчинци, деда-Васини (Џуна, деда-Васин 
башта, доселил се однегде; купил Џуримлаз и тамо су живели. 
Томислав Мијалковић, 1939). МИКРОТОПОНИМИЈА: Конакчиска 
браништа (Пет, Вој) - шума. (Она су у смрданско, ама ђи и ни 
користимо са-стоку када ђу пасемо окол Стубал).  

ГЊИЛАН (Гнилен). ДЕЛОВИ СЕЛА: шаљ. Палестина - 
југозападни део села поред пута за Бабушницу, искључиво од 
досељеника са свих страна. Кажу да му је дао име весели 
Гњилчанин Синиша, када је био управник робне куће у Пироту. 
РОДОВИ: Антини; Дудунчине, познати опанчари; Клисурци 
(Камен), одавно досељени, потичу од фамилије Попови из Клисуре 
код Беле Паланке; Попазови (доселени из Бугарску); Талпини, од 
њих је др Драгољуб Јовановић, оснивач Земљорадничке странке; 
Шопеинци; Станојине (до Дудунчини).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Аљћовац - водоводна чесма испод школе. (Овам је доведена 

вода у падинуту. Гледал сам: војници отува си носе воду. Мирко 
Тошић, 1906).  

Баир/Боир - коса, млака, извор, шума, пашњак. Виногради. 
(Баир је високо изнад Коритенце, шума. И по звук су наши знали 
када че се мења време. Само кажу: - Чује се Баир, че буде лоше 
време).  

Бобо-Стојанка – извор. (Из Долину што истича вода, Момчил 
куде краве чуваше. Било откопано и жене точиле воду, Бобо-
Стојанка зовали местото. Са је наринуто. Мирко Тошић, 1906).  

Брес - водоводна чесма у селу поред бреста, записа. (Чул сам, 
била чешма куде је Брес, споменикат. Кад сам бил дете манечко, 
видел сам путат куде иде, ћунци земњени. Мирко Тошић, 1906).  

Корита - извор, пашњак, ливаде, виногради. Појило. (На 
Корита , према Станичење, и са имамо чешму. Имаше корита 
камена па вода иде из једно у друго, и коруба камена. И од Белаву 
стрчу говеда и пашитни коњи да пију. Мирко Тошић, 1906).  

Коритенце - извор воде. Каптажа, појило. Римски водовод од 
Коритенца води воду кроз авлију Клисураца у неком правцу, кроз 
њега и даље тече помало воде.  
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Чивличћи безд㎘н (БЧ, Гњ) - дубок вир увек пун свеже воде.  

Цигансћи кладенац - извор. Изнад сеоског гробља.  
ГОСТУША (Гостуша). Језеро Завој им је пресекло пут преко 

Лукање, а заобилазни пут је много дужи. (У војску сам бил кад се 
плнило језерото. Отидо преко Лукању, а врну се преко П㎘клештицу. 

Синиша Џунић, 1968). (У Терѕинсћи двор била плевња и тамо бил 
бунар. Бигарљива вода је у Равно бучје, у Биславу, у Кршје и у 
Селишћи дол. Драган Видановић, 1950). (У Гостушу су две гробља, 
горњокрајско и долњокрајско. Права Гостуша је Горњи крај, а у 
Долњи крај су се доселили од разне стране. Тека сам чул. Станко 
Јовановић, 1936). Од фамилије Балабановци био је први учитељ у 
Гостуши. ДЕЛОВИ СЕЛА: У Долњи крај: Долци; Потина мала. 
РОДОВИ: Андрејини; Банкари, грана Раљћинаца; Дедини, грана 
Масалејинаца (Марин Масалејинсћи је на свако дете говорил дедин, 
дедин, па и на његова деца. И после су почели да и окају Дедини); 
Ђоргови, из Горњег краја, одселили се у Долово; Ђорђини, из 
Горњег краја, одселили се у Долово; Загорци (Баба-Марија је из 
Загорје, из Бугарску, родила је три сина. Сад та фамилија носи име 
Загорци); Јосинци, од њих грана Попокаче (Јоса Божанћинсћи); 
Јасниловци (Из Бугарско дошли, крали млого); Калаџијини (Чукал 
некој од наши стари у котле ли, не знам у какво. Пројде некој и му 
рече: - Ма ти ли си калаџија станул? И на по това смо Калаџије у 
село); К㎘шини (Некој случајно како изманул сас сећирче, одсече му 

наѕад од полу на гуњу, ок㎘сил у, па почели тога нашега деду да зову 

К㎘шо. И са смо К㎘шини. Роска Ћирић, 1928); Мамути, грана 

Шулејинаца (Мојега башту су назвали Мамут. Имало у село 
Циганин ковач Мамут, правил гломотаре на сви па и на мојега 
башту); Митишовци /Мићишовци (Страта); Нинини (Чала, у Горњи 
крај); Нинчини (Једна кућа била, Долњи крај, одселили се у Инђију, 
Сасе. Василије Петровић, 1941); Пиштини, огранак Масалејинаца 
(Деса Пишта); Попокаче, огранак Божанћинаца (Свекрву ми Јованку 
Лека Јосинсћи назвал Попокача и тека остало); Русћини; Швабе 
(На мајћу ми башта Санда бил је у Немачку заробљеник па је 
затова добил тек㎘в надимак. А башта ми је дош㎘л зет, па су после 

и њега назвали Шваба, Милутин Шваба).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Белансћи дол (из Биг㎘р) - поток, стена, шума. (Има на стену 

штрапће од коња и од куче, као да су урадени с најсавремену 
машину. Драган Видановић, 1950).  

Врла страна (Гос, Бе) - шума, пашњак.  
Вујново лице (до Ровиње) - шума, пашњак. 
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Делчине њиве (у Рункул) - њиве. Појате. (Там је на деду-Душу 
појатата).  

Забреч/Забреџ - шума, извор, поток. (Ја на Рсин дел појем, а 
вен㎘цат отуде, Забреч, јекти). 

Зимњак (испод Белан) - пашњак, ливаде, шума. Појате.  
Кљун (на Ровиње) - шума, пашњак.  
Кочманов в㎘р /Кочман-в㎘р - узвишење, пашњак, њиве.  

Кошаришта (у Понор) - баште.  
Неин кладенац - извор.  
Нејчов вртоп - вртача, шума, пашњак. (Модреж, Крива бара).  
Пажарице - шума, ливаде. Ниска шума.  
Прољеник - извор, шума, пашњак.  
Равни жлеб - ливаде.  
Стоинсћи вен㎘ц (над Ђерга у село) - стена. Венац стена.  

Томиница (у Понор) - баште, воћњаци.  
У-планин - ливаде, шума. (Мада Игнатов имал је У-планин 

шејесе косе ливаду. Писмен је бил. Кој порез не плати, уступи Мади 
ливаду, а он му плати порезат. И тека се ширил).  

Уов камик /Ујов камик - стена.  
Чутурлија - шума, пашњак. Појате. (Од Засек према Бучје, 

там има појате).  
ГРАДАШНИЦА (Град㎘шница). (Градашница је имала сто и 

педесе куће, а најбројни су били Лелебабини, Постолови, Векаини, 
Рашини, Волејини и Џајини. Џајини су били шес брата и једна 
сестра. Испод Друм неје било куће. Бањичар је остар и јак ветар, 
дува од Бањицу. Петар Јовановић, 1934). РОДОВИ: Вацилови. 
КУЛТНА МЕСТА: 1. Црква на Трап: У село, у Басару почели некада 
цркву да граде до трафостаницуту куде је са. Некада нашу цркву 
тамо почели, али она се преселила горе на Трап. И они одустану. 
Причал ми је Божа Височћи. Петар Јовановић, 1934). Губавац 
/Трафостаница: оброк. (Оброк је бил иза трафостаницу у село. 
Петар Јовановић, 1934). 2. Запис (брест) (код Виду берберку).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бањица - долина, извор (2), река, шума, пашњак. Два јака 

извора топле воде, који се већим делом користе за сеоски водовод. 
(Модра земља у Бањицу у Реку, дојде као масна; мазали смо шпорет 
с њу).  

Бекша - камењар, пашњак, шума, ливаде. Појате. (Бекша је 
десно од пут за Припор).  

Бела вода / Беле воде - голет, извор, шума. Два слаба извора. 
Појате Мурџиних.  

Белини венци - коса, камењар, стена, шума.  
В㎇чин трап - стена, шума.  
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Волеино лице - присоје, пашњак.  
Зли-вьр - врх, стена. 
Јеленков дол (Нш, Гра) - долина, шума, пашњак. (Седле смо у 

ладовину у Јеленков дол и она ми прича).  
Капис㎘здар - виногради. (Прво је Провалија, па после нагор 

кам Нишор је Капис㎘здар).  

Мездреја /Мездрија - шума, ливаде, извор. (Ајдучко место). 
Меча дупка, в. Пулин печ.  
Мечћин дол - долина, камењар.  
Пешћина падина - падина, шума, пашњак.  
Поди нишорску цркву (Нш, Гра) - шума, голет.  
Пулин печ /Меча дупка - пећина.  
Рашин трап - коса, шума, пашњак.  
Рашино браниште - шума, голет.  
Станкова парасина - пашњак, камењар.  
Тодорћине круше - пашњак, баште.  
Трнавица.  
Црквени дол.  
Чуј-петьл (у Шумје) - виногради.  
Џиџанов крс - оброк, пашњак.  
ГРАДИШТЕ (Заганица). (Меџа чинигловска иде крз нашу 

Заганицу, мињује на бунарат). РОДОВИ: Антини; Голоушанови 
/Котини /Панићи) (Котини су од Манчини); Басарци, досељени из 
Басаре, фамилија Погачанови (Св. Ранђел).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Корбуља /Корбула - венац стена, 
камењар, шума. (Чиниглавчање кажу Корбула, а ни кажемо и 
Корбула и Корбуља).  

ДОБРИ ДО (Добродол, Добри Дол). (Из Добродол, откако су 
Турцити отишли, преко иљадо породице се одселило, а од 
последњити рат окол четристотине дома). ЕТНИЦИ: 
Добродолчанка - Добродолчанће (ВЛк). РОДОВИ: Васкови 
(Најден); Дешине (Св. Никола) (Несмо род с Дешини из Рсовци. 
Нада Панчић, 1925, ДД); Линћини (Дана); Маљинци (Три брата, 
несу се слагали) (Св. Никола); Манџућини, одселили се 1927. г. у 
Каравуково.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ђелин трап - коса, шума, пашњак.  
Капетанова падина - шума, ливаде.  
Митин кладенац (у Раздолци) - извор.  
Митин трап - гребен, коса, шума.  
Плочак - стена, камен.  
Скрчје - камењар, пашњак, честар.  
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Станишиница - шума, пашњак, ливаде. (Слазим из Козји камик 
за Козју, али залутам низи Станишиницу и најдем се у Капетанову 
падину. Ливаде бејоше).  

Чулка.  
ДОЈКИНЦИ (Дојћинци, Доћинци). (Дојћинци је најстаро село у 

Висок, тека сам чул од наши стари. Видојко Костић, 1927. 
Јеловица). Ачини, а и друге фамилије, још у 19. веку купили њиве у 
атару Извора и тамо, одакле полази стаза од Извора за Висок, и 
саградили амбар за кукуруз, који је коришћен дуже од једног века. 
РОДОВИ: Брбине; Јованови, радни, штедљиви и имућни, одселили 
се у Неготин и Пирот; Половинџини (Драмбини и Половинџини су 
били најгладни. Половинџини сирочета остадоше, башта њим 
зађину четирес и четврту годину. Добринка Мадић, 1924). 
КУЛТНА МЕСТА: Влајћа - оброк Свети Илија (Иду на Влајћа на 
Свети-Илију, дружимо се, једемо, пијемо. То је према Арбиње). 

МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Арива - кратка долина, поток, вододерина. (Там водата из 

Габар слази).  
Бабине баре - извор, поток, млака.  
Бабунћа - шума, пашњак. (Над село).  
Влајћа - пашњак, шума, ливаде. Појате. Оброк Свети Илија.  
Голема орница - њиве.  
Горња Костадиница - шума, пашњак, суват.  
Жарин дол - долина, шума.  
Јованово у Равно бучје - шума. (Јованово у Равно бучје, 

сечината: Гостушање несу имали близа дебела дрва, па су отуд 
крадли).  

Клепетура (у-планин) - клисура, пашњак, шума, ливаде. 
Познат суват.  

Коларнице - њиве, ливаде. Појате. (Зими су овце у Јавор на 
Коларнице, на јегрек).  

Ливадје - њиве. (Испод село).  
Магдин дол - долина, шума, пашњак.  
Маскарнице /Маскарница - пашњак, млака, баште. Воденице. 

(Маскарница је над село, где су воденице. Ачина воденица је поред 
Маскарнице од другуту страну. Там свиње искарују, воденице су, 
топила. Широко место, заравњено, нема њиве).  

Сипак - камењар, честар.  
Сметанков вртоп - увала, шума, пашњак.  
Стојанов лештак - њиве, ливаде, шума. (На Ђурђевдан идемо 

у Стојанов лештак за цвеће).  
Страчина - шума, пашњак.  
Цигансће круше.  
Џућино гувно - шума, пашњак.  
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ДРЖИНА (Држина). РОДОВИ: Влатковци, Тарко се доселио 
из Сиње Главе; Коњареви.  

ЗАВОЈ (Завој). ДЕЛОВИ СЕЛА: (Барска ливада и Дебели дел: 
Сви у Барску ливаду Гмитровдьн славе, а Дебелоделци Св. Луку. 
Љубисав Костић, 1937. У Дебели дел несу мрели од чуму. Немају 
гробишта. У цркву су ишли у Завој. Сваћи домаћин у Завој има кућу 
за свадбе, крштење, а за работу у Дебели дел. Рајна Марковић, 
1907. Из Барску ливаду су доодили у Засковци у продавницу. Иде се 
окол саат пешћи од Барску ливаду до Засковци. Млого је скучен пут 
од Барску ливаду до Топлодолску реку, а растојање неје големо. 
Тодор Гоцић, 1929. Зс). РОДОВИ: Барчање (Гмитровден); Ђерини 
(Бранко, Тица); Зајдини, грана Денчиних, махом се презивају 
Станковић; Јонћини; Котикови; Кршини /Лилићи, грана Марковаца; 
Кужљини, грана Марковаца; Марковци (Марко из Врело, од њега су 
Кршини и Кужљини); Мечкари /Кођинци; Тошикови; Орлове 
(Душан) (Остал башта ми сироче, при чичеве, никој га неје 
сматрал, а он је млого работил, само летел на све стране и они га 
крстили Ор㎘л: -Ор㎘лат лети на све стране. Љубинка Филиповић, 

1936); Шошинци (Имало кучка Шоша и некој од наши дедеве у 
мамил Шошо ош! тека по три-пути, и на по това смо Шошинци. 
Лепосава Вацић, 1933, Зав, МЛк), (Гмитровден).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бајин требеж (код Огорелицу) - шума, њиве.  
Будинова падина - пашњак, ливаде.  
Вирове - купалиште у Височици.  
Вунија - поток преко нанизаних коритастих падина нагнутих 

према Топлодолској реци. Воденице (Вунија и Чивин дол се 
састављу у Дол. Башта ми и чича ми су там подигли по једну 
воденицу, били су млого уметни).  

Горуњак (у Дебели дел) - шума, ливаде, њиве.  
Дићина њива (у Дебели дел) - њиве.  
Јаворица - ливаде, воћњаци, баште. (Аничћини там имају 

шљивари).  
Јелова дупка (у Дебели дел) - пећина, стена. Венци стена. (Тамо 

преночим двајес метра у венцити).  
Копина (у Дебели дел) - шума, пашњак.  
Митина ливада - ливаде. (Там смо копали за црепње, а копали 

смо и у Преод, Каменац, у Криву крушу, у Трупје).  
Неделсћи дол - долина, поток.  
Перово /Периво - воћњаци. Стаза за Чапљу, пралиште.  
Печко скаље (Зс, Зав) - крш, стена, шума. (Наше је, там стене, 

поткапчине, лежали јарци).  
Пешћин кладенац - извор.  
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Попова преслап - седло, стена, шума. Прељубица - њиве. 
Појате.  

Пунковац - извор. (Код Заногу у Дебели дел има извор у камик, 
извира ледена вода, плус четри степена. Напил се там воду некој 
Пунко и умрел. Деца, затварамо га с камик, затварамо и затворимо 
га, и чекамо да видимо какво че се деси. И после сат и по пукне и 
поче све да носи. Светозар Игњатовић, 1941).  

Сталеиница (Зав, ТД) - поток, пашњак.  
Стрма - стена, пашњак, шума. (Курјакат иде направо, у 

Стрму слази).  
Танчина њива - њиве.  
Ћирин вен㎘ц - стена. Венац стена.  

Царово - њиве. (У Царово излудује жито).  
Чапља - камењар, извор. (Изнад брануту, гора, само наша 

појата там).  
Чивин дол /Чивијин дол - извор, поток, шума, њиве.  
ЗАСКОВЦИ (Засковци, Заскоци). (Заскоци, тека смо окали 

село Засковци.) Многе су породице живеле на појатама и деца су са 
појата ишла у сеоску школу. (Наша кућа у Т㎘нћи рт, па сам ишла 

два сата до школу и два сата сам се вртала дом, дете). 
(Покревеничање одведоше из наше село девојће убаве ко слиће. А у 
Засковци има жене из Равно Бучје, Црни В6р, Ћуштицу, Топли Дол, 
Рудиње, Ињову, Калну. Тодор Гоцић, 1929). РОДОВИ: Будиновци 
(Св. врачи); Гоцини, пореклом из Црног Врха (Не туже се, не 
карају се, не праје пакос, најмирни у село) (Св. Ранђел); Јевреје; 
Јовичкови; Кужљинци; Кутраци (Војин), (Валили се: јед㎘н кромпир, 

једно котле, па народ тој окренул једно кутре); Лућинци, немарни; 
Тарлејини; Шулејинци, преселили се у Трговиште код Књажевца.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Арнице - пашњак, шума.  
Брезовик - пашњак, шума, њиве. Турски пут. (Турци су преко 

Рудиње ишли на Брезовик, па Илијина бара, Бабин зуб, па у 
Бугарску).  

Будинов загон - шума, пашњак. Мртвина. (Мртвица место, 
слабо греје с㎇нце, а зими не греје тој место. Будинови су там м㎇зли 

овце. На пола пут од појату дотерују овце и там су м㎇зли, жене из 

село полько да дојду и да однесу млеко).  
Гарван камик - стена. (Слитају гарвање).  
Градишћи камик - истакнут врх, стена, зараван, пашњак, шума. 

(На Градишћи камик били Латини, имали град. Озидано, седамдесе 
човека да седну. И правили гајде на ветар. Љубомир Николић, 
1942).  
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Длбоћи дол - стене, до, ливаде, шума. Појате. (Четворомеђа 
између Темску, Засковци, Завој, и преко рекуту с Покровеник).  

Дрпћина падина - шума, пашњак.  
Ђонин дол - до, шума. Протичу бујичне воде од Засковаца ка 

Војни.  
Женсћи в㎘р - стена, ливаде. (Кад се гледа од црновршко и од 

ћуштичко, од Обручати камик према Топли Дол, види се као да 
жене лежу на плажу: бутине, кукови, младе сисе, и после си ти 
ствараш машту како си очеш. Женсћи в㎘р се ока затова. Љубомир 

Николић, 1942).  
Јаблачко равниште (Зс, К-ЦВ) - пашњак.  
Јовиновац - извор, њиве. Јак извор хладне воде, појате. 

Каптирана вода за сеоски водовод. (У село је доведена вода од 
Бабин зуб, Јовиновац, студената вода, убава ко ракија).  

Костин кладенац (у мртвинуту) - извор, шума.  
Кошариште - шума, пашњак. (Завојска Занога, Кошариште, 

зададе се голем облак).  
Левинсћи дол - шума, пашњак, до.  
Марина њива (у Левиње) - њиве.  
Посери град - стена, шума, пашњак. Шибље. (Гаврање млого 

серу там).  
Равно бучје - шума, пашњак. Букова шума.  
Ранчин камик - стена.  
Ранчина ливада - ливаде.  
Ранчина њива - њиве.  
Ранчина падина - њиве. Појате.  
Расошје (Зав, Зс) - прелаз преко Топлодолске реке. Дрвени 

мост (Дебелоделци у Расошје иду, преоде преко рекуту на мостицу).  
Река /Терѕиска река - поток, шума, ливаде, њиве, баште. 

Извире из Илијине баре. Воденице. Заселак Терѕиска река.  
Симине ливаде (над село) - ливаде.  
Српиње - шума, ливаде, њиве. Појате. (Костин кладенац је у 

мртвинуту до Српиње).  
Српиште - шума, њиве. Појате. (У Српиште смо имали појату 

за јагнење и за козење, а у Срнчаров рт нам је била главна појата).  
Стратина полица - пашњак, њиве. Појате. Стаза преко врло 

стрмог земљишта. (Стратина полица: нагоре падам на прљицу, 
надоле на гузицу).  

Трша - шума, поток. Влачара. (Влачара је била у Војну на 
Топлодолску реку, а једна је била у Тршу на Засковачку реку).  

Цигансћи дол - поток, шума. Ваљара. (Цигансћи дол куде слази 
у Војну ниже од Ђонин дол, там је била ваљавица).  
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Црвени камик (у Горњи женсћи в㎘р) - стена, пећине. (У теј 

пећине су живели ајдуци).  
Шарапон камик - стена, шума, пашњак. Велика стена преко 50 

м висине, као стамбена зграда. (Кад гледаш одоздол, личи на стог 
сено. Има полице куде се овце склоне од ћишу. У десну полицу мож 
да накосиш стог сено, а лево мазно од земљу до в㎘р. Има Црвени 

камик, там су ајдуци били, пећине, а на Шарапон на в㎘рат 

стражар стоји, пази откуде че наиду Турци. Тодор Гоцић, 1929).  
Шипчарев в㎘р - стена, пашњак.  

ИЗВОР (Извор). ДЕЛОВИ СЕЛА: На друм /Нови Београд; 
Нишка Бања. (Од задружног дома према Бериловцу: Ђорине, 
Раданове, Паункови, Чепрьглијине. Мечћин сокак: Чуљини, Џарџине, 
Ранчине, Дарчине. Ђорђе Ћирић, 1950). РОДОВИ: Вунѕине, из 
Басаре; Завојци, 1963. доселила се 23 домаћинства (Све једна 
фамилија); Инђилизови (Драл некој од њи змију, па приде некој 
старц и рече му: - Прави си Инђилиз! И довате Изворци, и са смо 
Инђилизови. Тошинци и Инђилизови су једна фамилија) (Свети 
Јован); Луканци (Јордан Луканац купил имот у Пирот, а Влада 
Луканац је посињен из Ћишеини у Јордана Луканца) (Св. Ранђел); 
Лулине, из Басаре (Вунѕине, Чуљине, Лулине и Братћине су главни 
Басарци у Извор); Новоселци (Једна кућа. Из белопаланачко или 
нишко); Ћиркови (Свети Јован) (Они су једна фамилија с Чокојини, 
имају шугринско порекло. Јова је дош㎘л из Бериловци у Чокојини за 

зета); Чепарглијини /Чепрьглијине /Младеновићи (Св. Ранђел); 
Чокојине, из Шугрина су (Св. Јован); Чуљине, из Басаре (Ћишеини и 
Чуљини су пола Извор). КУЛТНА МЕСТА: (Извор је бил окружен с 
крстове да не може да улезне болка. Има оброци: Вишиград, Чуј-
петьл, Чука, Попово кладенче и Крс на пола пут према Пирот, 
близа до друм. Ђорђе Ћирић, 1950).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ајдучко кладенче - извор. (Испод Планинарски дом).  
Алиница - њиве. Купљено од Турчина Алије.  
Басарска њива – вртача. (До Црнов㎇нсћи вртоп).  

Басарсћи дол (Изв, Кр) - долина, шума, пашњак, њиве, 
виногради. (Турци там садили бостан, па Турчин узорал бразду да 
га наводњава, али дојде провала облак па порој Басарски дол све 
однесе. Ђорђе Ћирић, 1950).  

Белогабраци (поред Темије) - шума, ливаде.  
Ганичица (Бс, Изв) - пашњак, честар. (С уму се прала коса. 

Копала се у изворско у Ганичицу, камто Басару, бели слојеви. ВСв, 
Рас).  
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Дава (Брц, Изв) - њиве, млака. (Повремено на изворскуту 
страну избива вода на два-три д㎘на).  

Дрење - честар, урвине. (Изнад Извор у Дрење копало се ума; 
ујесен су жене копале и носиле. Бс).  

Падина - шума, ливаде, њиве. Имовина Ћишеиних, 
Инђилизових и Тошћиних.  

Пропас - пећина, бездан. Близу Ткачевог вртопа.  
Равни пут - пут. Стрм пут који води од Чуљиног браништа до 

Басаре.  
Садињаци (Бс, Изв) - пошумљена површина испод Равног 

пута.  
Средњи пут - њиве. Пут, који зовемо и Под брдо, не иде право 

на Нишаву, већ изилази на пут Пирот-Крупац код водовода.  
Сулимановица - њиве. Купљено од Турчина Сулејмана.  
Талчино - ливаде. Ливаде Џуриних и Тричкових поред пута за 

Басару испод Луканског браништа.  
Ткачев вртоп - вртача. У близини се налази пећина Пропас.  
Тотиница - њиве.  
Умиште - пашњак, урвина. (Уму копамо у изворско Умиште. 

Брц).  
Циганче - виногради. Изнад села, где се налази резервоар за 

водовод.  
КАЗИВАЧ: Ђорђе Ћирић, 1950.  
ЈАЛБОТИНА (Јалботина).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Рачинов дол (камто Суково) - јама за 

ископавање уме (Има ума, копали смо там земљу за црепње).  
ЈЕЛОВИЦА (Јеловица). (Наше село је сложно: подигли смо 

цркву тријес другу или тријес трећу годину, педесе и другу годину 
прва централа за струју, па смо подигли школу. У Цонин дол је била 
пуста Јеловица, деда ми Гоца тека причаше, девестоседамнаесто 
годиште, Јеловица се селила три-пути у бугарско, па се народ врчал 
поново. Затова ни Бугари зову Пуста Јеловица. Оно има Јеловица у 
Бугарску куде се наши селили. Наше село је збирут㎘к: Лека Поп, 

његова фамилија је из Височку Ржану, а наша фамилија Раћелинци 
је од најстаре фамилије у село: Видојко сам ја, па башта Љубомир, 
па деда Риста, прадеда Коста, а Костин башта је Ранча, Рака, а 
најчесто су га звали Раћела. Видојко Костић, 1927). РОДОВИ: 
Васиљћови (Лека Савин, Јорда Вељина, Витко, син Јордан, овчар).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Голити ридове - коса, голет, пашњак.  
Дебели рид - коса, пашњак, шума.  
Ижњи дол /рет. Ижњин дол - долина, честар. Пландиште за 

овце. Било привремено или стално станиште. (Од Сеници па сто 
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метра нагоре, причали су ми наши стари, у крџалиско време там 
било наше село. Скришно је местото и на једно место расте аб㎘д, 

али малко).  
Рибна бара /Рибња бара - до, поток, шума. Има доста риба.  
Средња орница - извор, ливаде. Извор на ливади.  
КАМИК (Камик). РОДОВИ: Витановци, од Лилинаца, име 

према деда-Витану; В㎇книни, од њих су Здравковићи, који су се 

одселили у Нову Малу; Здравковци, најбројнија фамилија, доселили 
се из Трна 1876. године; Челаковци, до сеоске школе.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бело камење - стена, шума, пашњак. (У Бело камење гледамо 

да видимо какво че буде време. Кажемо: - Ајде, па бегај, да мож да 
слезнеш до Падеш; е, Бело камење, диже се маглата, че пада ћиша).  

Капица - пашњак, шума. (Имало у Капицу Станкова појата).  
Ћијовсћи рид - ливаде, њиве. Успева одличан кромпир 

(Целаковци разорали ливаду и месечар компир излудел).  
КОПРИВШТИЦА (Покриштица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бегличково гувно - ливаде.  
Ценков бунар /Марчин бунар (Пок, Кп, Зав) - ливаде, долина. 

Бунар на тромеђи поред пута Завој - Копривштица.  
КОСТУР (Костур). РОДОВИ: Ћожинци; Чалејини (Роса); 

Чуркалови?; Џућелине (Деда Џуна, син Стојан, унук Божидар, а ја, 
Стојан сам праунук. По њега смо Џућелине. Он је бил добровољац у 
Српско-турском рату. Руси му давали десет ектара у Пловдив, али 
он се врнул у Костур).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Беглик - ливаде.  
Бечир.  
Јасеница – шума.  
Ледиње - шума, пашњак. (Пекли смо креч, била варница).  
Раљин.  
КРУПАЦ (Круп㎘ц). Стари део села је на југоисточној страни. 

Воденице: (Лећина воденица у стару Ржану, дрндара там било). 
РОДОВИ: Брмбини /Златковићи (Мика, Тугомир); Раћини (Рака је 
дош㎘л из Бугарску из Тогушаново и слава њим је, чини ми се, 

Тодорица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Долње градине - баште.  
КУМАНОВО (Куманово). РОДОВИ: Јовичови.  
МАЛА ЛУКАЊА (Мала Лукања). Виногради су поред села, 

тамо где су фамилије Јовчини и Вацћини. ДЕЛОВИ СЕЛА: 
Радулово гувно: Део села где су родови Ристини и Роми. РОДОВИ: 
Јовчини; Панајотови /Турци; Цигање.  
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МИКРОТОПОНИМИ:  
Вуксановац - виногради.  
Лазиње (ВЛк, МЛк) - шума, пашњак, ливаде, воћњаци.  
Рудина - стена, пашњак, шума, ливаде.  
Црквено (у село) - баште.  
МАЛИ ЈОВАНОВАЦ (Ћопин Чивлик). МИКРОТОПОНИМИЈА: 

Пазарсћи пут - пут. Стари турски пут ка Пироту између Великог 
Јовановца, Трњане и Пољске Ржане, са једне стране, и аутопута са 
друге стране.  

МАЛИ СУВОДОЛ (Мали Суводол). РОДОВИ: Јосћини 
(Тодорчови, Јосћини, из Трн дошли).  

МИЛОЈКОВАЦ (Долња Паскашија). (Долња Паскашија је 
постара од Горњу Паскашију, чул сам од деду-Цену и од Младена, 
они су од Драмбини). РОДОВИ: Маланци; Пандивонови, од 
Маланаца; Клапшини /Клепшини; Парлатанци /Прлатанци; 
Рамаданови. Сви славе Светог Николу и секу колач, али Милојковац 
позива госте, а Паскашија не позива. (У Долњу Паскашију на 
Гмитровдан излазимо на крс).  

МИРКОВЦИ (Мирковци). (Мирковци и Кљоштица се бранили, 
за земљу се карали, и Мирковчанин убије Кљоштичанина, и 
Кљоштичани оступе. Мирковчање турсћи говорили и извели тога 
човека да га убију. Према Песакљив трап је тој било. Ру. Мирковци 
се граничи с Рудиње, с Шугрин и с Церову. С Церову смо се били 
због Гламу, там утрину имају. Било бијење, јурњава са Церову. Мр). 
РОДОВИ: Паунковци /Пенци; Руличови (Мита Стаменовић, 
трговац, од њи је бил). (Ч㎘кнем да сазнајем откуде смо. Једни 

дошли из Засковци, једни дошли из Црни В㎘р. Мр).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Главура - брдо, шума, пашњак. (Има три Главуре у 

мирковачко).  
Песакљив трап (К-Ћу, Мр) - коса, шума, пашњак.  
НИШОР (Нишор). РОДОВИ: Кукумавће /Кукумавци; 

Субашлије /Јеленковићи (Св. Ранђел).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балалица (Соп, Нш) - стена, пећина, млака, ливаде, њиве, 

виногради, баште. Појате. (Там кад кер улезне по лисицу, жив не 
излази, оне га закољу).  

Бањица (Гра, Нш) - голет, пашњак, извор. (Жешката вода там 
извира. Ума се копало у Бањицу испред Селску воденицу).  

Дисаѕи - шума, њиве. (Дисаѕи су над Ступчеви долови, куде је 
чешмата).  

Јеленков дол (Гра, Нш) - долина, шума, пашњак.  
Мирин печ - пећина.  



Д. Златковић: Микротопонимија општине Пирот...        Пиротски зборник 42 (2017) 171-207 

 191 

Породин.  
Преслап - седло, стена, шума.  
НОВА МАЛА (Нова Мала). ДЕЛОВИ СЕЛА: Бьзик мала 

(Ратарска улица).  
РОДОВИ: Срдите; Ташкови, из Власи (Љубисав, Владимир, 

Новица) (Св. Тројица); Томанови, из Височких Одороваца (Св. 
Тодор); Шопотанови (Новица); Џанђерице.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Данилово (изнад Бабину бару) - њиве.  
Литкавица - њиве. (Имали смо тамо имовину, њиве).  
На Костино /Бабин мираз (према Бабину бару) - њиве.  
Пировица (у Меру) - њиве. (Лево и десно од пут за Присјан).  
ОБРЕНОВАЦ (Обреновац, арх. Чивлик). (Наше село 

Обреновац, тријес куће са све Цигање. 2008. г).  
РОДОВИ: Анђинци.  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Анове - виногради, њиве. Заселак. 

(Тува су Турци размењували робу).  
Парасине - честар.  
ОРЕОВИЦА (Ореовица, Орејовица). РОДОВИ: (Јед㎘н из 

Ореовицу бил учитељ у Кљоштицу и после се насели у Минићево. 
Милорад Голубовић, 1932).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Глама - камењар, голет, пашњак, шума. (Местото се по 

камањето зове Глама. Крстина Димитријевић, 1930).  
Влајкове ливаде - шума, ливаде. (У туј шуму се крил Борош).  
Дражиловац - шума, пашњак.  
Кулиште - брдо, стена, шума. (У Кулиште смо ишли у 

здравац).  
ОСМАКОВО (Смакова /Осмакова). (Осмаково је имало, кад 

сам ја бил дете, окол триста и педесе дома, Црвенче само чет㎘рес 

и пет). МИКРОТОПОНИМИЈА: Смрден㎘ц - њиве, извор, пашњак. 

(У дрен идемо у Смрден㎘ц).  

ПАКЛЕШТИЦА (П㎘клешица, П㎘клештица). (Костини, 

Мечкари, Митћини и још једни, четврту не знам, четри фамилије су 
се доселиле прве изи село Т㎘трешицу, там Турци уништили село на 

Јованден. Прво се доселиле у Дол. После дошле још фамилије, 
доселиле се и село се померило овам. Војислав Андоновић, 1930. 
Паклештица је била у Циганку, уз Дол, а доселили смо се из 
Мирковци. Тома Живковић, 1943). ДЕЛОВИ СЕЛА: Лулинсћи сокак 
(од продавницу према мос). РОДОВИ: Агничини; Аџије, (Камен 
Видановић од Аџије из П㎘клештицу отиде да је слуга у Славињу и 

там се ожени. Од њега су три сина: Петар, Симеон и Јова, 
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учитељ. Александар Ранчић, 1939); Мадини /Здравкови, грана 
Митћиних (Мада Митћин, од њега смо Мадини. Здравко му је 
башта, кућа му је била прекопут Громшини до рекуту); Ћирчини 
(Сретен); Џунелинци, (Имају имовину заједно с Виденови и с нас 
Бузини. Сви имају појату у Драђију, и на крс у Градиште сви 
излазимо заједно на Духови. Џунелинсћи је први вртоп од Луканску 
чуку. Илија Спасић, Пк, 1936).  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: (Село је било у Дол, а куде је 
црквата било је гробље. После преселе цркву на гробље, а гробље на 
Маргарет. Наши су се венчавали прво у Свети-Илију, у Рсовци, а 
после рата у Гостушу. Ја сам се венчал у нашу цркву. Ђорђе 
Здравковић, 1941).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баљћина падина - падина, њиве.  
Белчин гроб (на Ковачево) (Пк, Брл, Рс) - пашњак, шума.  
Било (Дој, Пк) - стена, пашњак, шума.  
Горњи бајин дел - пашњак, шума, њиве.  
Горњи јавор - њиве, пашњак, шума.  
Горњо падиње - ливаде, шума, њиве.  
Динчин вртоп (у Ковачево) - вртача, пашњак, шума.  
Долњи бајин дел - њиве.  
Долњи јавор - њиве.  
Долњо падиње - шума, ливаде, њиве.  
Ђоринсће ливаде - ливаде.  
Ђоринска бара - ливаде.  
Ѕуља - извор. Извор у селу.  
Јаворсћи в㎘р - врх, шума, пашњак.  

Ковачево (Пк, Дој, Брл, Рс) - пашњак, шума. Велики потес.  
Ливаде на Рубенови - ливаде. Својина фамилије Рубенови.  
Луканска чука - врх, шума, пашњак.  
Меџу-долове - шума, пашњак, ливаде.  
Преод (Пк, Рс) - седло, стена, шума, пашњак. (Преод је 

супротива Браниште).  
Рункул - шума, пашњак.  
Самотворни коњарник - стена, шума, пашњак.  
Стрљушко лице (до Преод) - стена, шума.  
Субина локва - пашњак, локва. Повремено појило стоке.  
Шумћин кладенац - извор. (Поди млого стару и укорењену 

букву има кладенац, пијемо воду од њега).  
ПАСЈАЧ (П㎘сјач). (Турци проодили на П㎘сјач. Село је било 

ниско, куде су биле воденице. После село побегне у странуту куде су 
са. И у Долњо ропотово било село. Верослава Стефановић, 1931. 
Деда ми је причал да је П㎘сјач од Косово, Високи Дечани, и да су 
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руско порекло. Мила Панајотовић, 1980). РОДОВИ: Бријинци, геогр. 
брина је камена греда, а они су на каменој греди. Има Бријинаца у 
Мркоњићграду на каменој греди.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Жежничиште - шума, пашњак. (У Жежничиште смо правили 

ћумур).  
Каландеров шумак - шума. Гробље (Гробишта п㎘сјачка су у 

Каландеров шумак).  
ПЕТРОВАЦ (Смрдан). РОДОВИ: П㎘цкове (Љуба Кривка).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Дириминтиница - њиве.  
При село - њиве 
Присад - њиве.  
ПИРОТ (Пирот). КАФАНЕ: Коста је држал кафану и у 

турско време. Кафана Стара Србија на Круп㎘чћи пут. Позади 

кафану су биле собе за преноћиште, а зад њи су штале за стоку и 
запрегу. А даље су биле њиве и б㎘шче све до Нишаву. Јован 

Петровић Мрца, 1936). ДЕЛОВИ ГРАДА: Аризанова мала (Ам): Ту 
су живели богаташи Аризанкови, који су имали млин на почетку 
улице, а даље су живели Цигани ковачи који и данас тамо живе. 
Љиљана Николић, 1935). Ѕевѕе корзо: шеталиште тијабарске 
омладине од Големог моста ка Крупачкој капији. (Оно је у 
Терѕиницу. Не знаје се ни д㎘н ни време за шетњу, понекоји иду сваћи 

д㎘н тека. Оставе девојће стовне на Гушевицу и шетају се. Новка 

Ђорђевић, 1926). Галата мала (Глм): Најдужа махала. Јатаган мала 
(Јтм): (Тамо су били све занатлије, затова је Занатлијска улица. 
Јован Петровић, 1936). Јендек мала (Јм): (Тамо су биле турске 
баште, много се крало из њи, па ископају јендек да се бране, ров, да 
не мож там да преоде да крадну. Јован Петровић, 1936). Кале-
капија: (На Кале-капију живе Кале-капијанци и Кале-капијанће). Кеј 
- кеј поред Нишаве. (Кеј је подигнут хиљаду девесто двадесет и 
шесте после велике поплаве. Мој прадеда Јеленко оде код 
Мисирлића, преседника општине и каже му да че да даде 
бесплатно десет хектара поред Нишаве за кеј да се направи. 
Мисирлић је одузео свакоме за кеј и никоме није платио. Олгица 
Петковић, 1938). Нова мала (НМл): највећа махала, односно 
посебно насеље уз сам Пирот, од досељеника са свих страна, данас 
део града. Провалија: део града око пута који води од железничке 
пруге ка Нишору. Четал капија: (Там куде је била Четал капија 
гробље је негде било. На Четал капију су попове четали када 
покарају мртвога на гробље. Застањували там и попове четали. 
Љубинка Здравковић, 1924).  
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РОДОВИ: Антанасијевићи (Јован и Миланка) (Св. Јован); 
Бајини, из Сопота (ул. Кнеза Лазара) (Св. Ранђел); Банзини (Св. 
Јован); Банкови (Банкова банка све има); Белчини (Јеста бојаџија: 
отац Перча из Горње Страгаре код Тополе, а мајка Олга из Клисуре 
код Беле Паланке) (Дм); Белчини (ул. Предрага Бошковића) (Св. 
Стефан); Бошњакови (Они су све Трњанци; мајка им је од Трњанци 
добила тај део. Четри сестре: Нада, Гока, Мица, неје имала деца, и 
Јелче, природена од богатога мајстора из Трњану. Марија 
Петковић, 1938) (Пм); Брложање (У Стојана Миладиновића улицу 
све су насељени Брложање. Миодраг Тошић, 1939); Бумбареве; 
Васићи, досељени из Росомача (Бранко пекар) (Бк); В㎘клине; 

Гаричће, од Дуганови (Душко Гаричка, мој башта, бил убаво 
црнпурасто дете, па га стари људи из комшил㎘к звали Гаре, Гарче, 

Гарчице, и тека деца од това направила надимак Гаричка. Олгица 
Гаричка, 1936) (Гм); Гркови /Грци (Педа) (Бк); Гузини (Св. Јован); 
Дебрелије (ВПн); Деда-Илијини (ГМл); Делеманци (Крк); 
Дојћинчање /Ранчићи (Наши се доселили из Дојћинци на Круп㎘чку 

капију) (Крк); Дуванћове (Имали су лозје у Прчевац до Тодоровсћи и 
Дуванћови виногради. Јован Петровић Мрца 1936); Јарето (Брц или 
ДД); Касумови /Јонићи, Роми ковачи; Клечће (Св. Ранђел); 
Кобилареви, од њих старац живео сто година (Бк); Лебинови (Гм); 
Паспаљанове (Крк); Прошљакови, од Мунини (Светозар, слеп бил, 
али неје просил. Дедин отац је бил слеп па су га због тога звали 
прошљак. Љиљана Николић, 1935); Рогожареви (На свекрву ми 
башта бил је рогожар, па смо по њега Рогожареви. Даринка 
Костић, 1928); Севини (Бк); Сергија, из Лужницу (Св. Никола); 
Стоиљковићи, оснивач фамилије из Криве Феје код Врања; 
Ћиливрије /Марковићи (Јова Марковић од Ћиливрије из Пирот из 
град је дош㎘л да се призети у Суково); Ћосини, из Шљивовика (Св. 

Ранђел) (Пм); Таушанови; Трчи-Велкови, Велко Трчи-Велко, велики 
трговац из Боклуџе; Ћежине; Цврце, по родоначелнику Живојину 
Милосављевићу из Причевца код Књажевца. Радмила Голубовић, 
1943) (ТБ); Црнћине; Ц㎘клине.  

 (Муж ми је из Росомача. Бранко, његов отац, био пекар у 
војсци. Браћа се договоре да им уступи имање, а они да му даду 
паре да се одсели у Пирот. И он се досели на Бериловачку капију, до 
Јарето. Купи на отплату пекару у Тијабари и ишколује децу. 
Персида Васић, 1924).  

Наћи имена фамилија следећих особа: Кис (Бошко); Турка 
(Драган); Рачка (Перица); Македонче (Радица); Галка (Љиља), 
надимак по мајци Галки; Недеља (Вера), по својој баби Недељи; 
Луда Олга.  
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КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Крс према Бериловци на Брег: 
(Излазили смо на тија крс, славило се. Окол њега једење и пијење, 
блех музика, свире Цигање. Седи се, поје, једе. Там Санда Мрца, 
Благоја вурунџија).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бара - пашњак, шума, баште. (Десно од Железничћи мос према 

Големи мос биле су баште, али и рупе. Копало се песак и земља за 
циглану. Расле су врбе и раставичје).  

Белчуговица - њиве. На старом путу за Држину.  
Бериловсће ливаде (Брц, Пир) - ливаде. (Играмо дувало или 

крпењачу, пространство големо. Там су биле и војне вежбе, па се и 
ми играмо вежбе. Јован Петровић, 1936).  

Боклуџе - поток. (Боклуџе су текле од Кавак, па Касерине, па 
Стара црква, и до табану. А два моста преко Боклуџу су били тамо 
куде је са Црвени трг).  

Горња ливада - ливада. На крају улице на Бериловачкој капији, 
према прузи и уз пругу.  

Жуково - баште, њиве, виногради. (Жука, Турчин, држал је 
имање там и по њега се зове. Нишава тече кроз Жуково имање. 
Баби-Бећини су там имали виноград. Јован Петровић, 1936).  

Пресечћи поток (Соп, Нш, Пир) - поток, долина, шума, 
пашњак.  

Сопотска петља (Пир, Ста, Соп). - њиве.  
Ћеремиџиница (Пир, Брц) - шума, пашњак, њиве, баште. 

Воденица Ђециних из Бериловца. (Там има врбаци).  
Цинцин кладенац - извор, баште, ливаде. (У Цинцин кладенац 

се удави дете. Љиљана Николић, 1935).  
Џенар - баште, виногради. Бунар од око 10 м дубине. Оброк. 

(Там до крсат беше колиба исплетена од лозиње. Јован Петровић, 
1936).  

ПЛАНИНИЦА (Долња Планиница). ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. 
Шуманица, Средњи рид и Кошаре.  

ПОКРОВЕНИК (Покревеник, Покривеник) РОДОВИ: Вучини 
(Тилко); Здравкови /Качеманови, потичу од Здравка који је био лењ. 
(Здравко неје имал од какво да живи па дојде да буде овчар у 
Покревеник, овам се ожени и заснује фамилију: Здравко -Јован-
Стеван-Момчило-Ранко-Александар-Марија. Марија Маринковић, 
1979, Пок, Пир); Кртови /Митровићи (Смиља од Кртови умрла је у 
Гламу, смрзла се у снег).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Влавац - извор. Јак извор поред села. В㎇ва је метеодемон код 

Влаха, здухаћ, брани село од невремена, града, тешких провала 
облака.  
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Марчин бунар /Ценков бунар (Пок, Зав, Кп) - долина, ливаде. 
Бунар близу пута Завој - Копривштица.  

Марчине ливаде -ливаде.  
Пес㎘к - камењар, пашњак. (У Пес㎘к црвеница и крупно камење, 

за тешање добро. Од тија камење правимо воденични камење, 
корита, стубови, куће).  

Рунћулсћи дол - долина, шума, ливаде. (У Рунћулу и Рунћулсћи 
дол копамо земљу за прање).  

ПОЉСКА РЖАНА (Пољска Ржана, Ржана). Од друге 
половине 20. века до данас било је масовног досељавања из Берин 
Извора, Раките, Вучидела, Јасеновдела, Искроваца, Поганова, 
Црвене Јабуке, Кусе Вране, Камика, Пресеке, Беровице и других 
села. Чоролејина воденица је била велика и обезбеђивала велике 
приходе. (Шес буће је имала. Була продаде Петру воденицу, на 
Мечкарови из Пирот. Али он се разболи и продаде ђу на 
Стојановића из Пољску Ржану. Чоролеја је држал ту воденицу 
1856. Туркиња Јања је продала Мили Мечкару из Пирота 1887. 
Радмило Петровић, 1945). РОДОВИ: Апостоловићи, досељени из 
Студене (Св. Никола); Виденови (Јед㎘нити остане Виден); Витћини 

(Јоца); Гоцини, од Чоролејиних (Жена доведе сина у Чоролејини. И 
кад вој муж умре, купе на пасторка имање према гробље, да немају 
замешанцију с њега. Радмило Петровић, 1945); Гуцине /Крупчање 
(Јова); Дамњановци, (једна од две најстаре фамилије) (Св. Никола): 
Мрдачови; Пејинци, сви изумрли; Роми староседеоци (Сви имају 
неку зимску славу, а не само Васулију, Четрнајести јануар); 
Ћирини, из Студене (Св. Ранђел).  

(Чоролејини су из Смиловаца: Прво се доселили у Селиште 
1856, а 1873. из Селишта у село. Стриц Урош Петровић, он је 
девесто шесто годиште, причао је да смо дошли из Далмације или 
Лике, преко Косова па у Смиловци. Милан је дошао из Смиловаца 
1795, а Петар је од њега, звали се Милини. Доселио се у Крупац, а 
после дође у Пољску Ржану. Круп㎘чко лозје има између Извора и 

Крупца. Радмило Петровић, 1945. Највећи број фамилија и 
домаћинстава потиче од Угљаревих и Дамњановаца. Они који су од 
Угљаревих славе Светога Николу, а који су од Дамњановаца славе 
Свети Ранђел. Остале фамилије су малобројне и славе мање 
заступљене славе, односно ради се о досељеничким фамилијама. 
Горан Николић, 1961). 

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Алачев пут - пут. Стари турски пут од Пирота према Бугарској 

који иде између Пољске Ржане, Трњане и Великог Јовановца, са 
једне стране, и аутопута са друге стране. (Ми тија пут окамо Алачев 
пут, а Алачевци и Ћопинчање га окају Пазарсћи пут).  
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Бурегџиско кладенче /Буруклиско кладенче /Радиславово 
кладенче (под Висоћи брег) - извор. (Там је Тувегџиска чешма).  

Врбак (уз Нишаву) - шума, врбе.  
Дамњанов пут (Изв, ПРж) - њиве. Назван по првим 

досељеницима Дамњановцима.  
Јаз - њиве, воћњаци, ливаде.  
Јаз уз воденицу - јаз и канал (1, 5 - 2 км). (Дојде река, пробије, 

зими чистимо, двојица умрели, па продадена 1897. г. Купил Влада 
Васић јаз уз воденицу. Шес буће су биле, шес камика, све под јед㎘н 

кров. Влада је имал половину, а Соколови, Војинови и Тићини другу 
половину. Владина је једна половина вода, па смо му плачали за воду 
за градине. Радмило Петровић, 1945) 

Јусувовица - њиве. (Има бунар).  
Крива врба / Криве врбе -њиве, баште, шума. (Там повремено 

има мос).  
Мечкарица - баште, воћњаци, воденица.  
Соколове ливаде (испод Басару) - ливаде.  
Турска гробишта - њиве. Угао између пруге и аутопута код 

постаје Божурато. (До рампу има турска гробишта уз пругу, там се 
изорују кошчине).  

ПОНОР (Понор). РОДОВИ: Дутини (Дутини имали њиву 
поред пут, и пројду Цигање и замене им бебе, украдну њино, а 
оставе своје. И по тој су Цигање, тека и окамо. Мож да неје било. 
Новица Ристић, 1921).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Вртаче - вртача, пашњак, шума. Вртаче. Појате.  
Костина плоча (Пн, П-Тл) - стена, шума, пашњак.  
Скачковица.  
ПРИСЈАН (Присјан). РОДОВИ: Ватовци (Вита Шеф из Ваву 

или Валниш се доселил. Светислав Костић, 1954).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Пожаревац - пашњак, ливаде.  
Рајанова долина - пашњак, ливаде.  
Ропчева падина - увала, пашњак, шума, ливаде. (У Гуштерицу, 

Ропчеву падину, Аџибеговицу, Рајанову долину, Церак и Пожаревац 
печурке беремо. Стојанка Живковић, 1916).  

РАГОДЕШ (Рагодеш). Село је било у Селишту, које је део 
села, и у Батеју /Градишту. Археолошке ископине се налазе у 
Тешино. Од села до Нишаве и аутопута има 6, а до Пирота 20 км 
(ако не газимо реку). Село има многобројне бунаре, а данас и 
водовод. Шума задовољава потребе. Услови за повртарство и 
воћарство су повољни. Ратарске површине су прилично слабе, више 
одговарају стрнинама него кукурузу, али углавном покривају 
потребе у хлебу. Сеју се пшеница, раж, јечам, овас, кукуруз. 
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Пашњаци  и ливаде су пространи али слаби, па услови више 
одговарају козарству и овчарству, него говедарству и свињарству. 
Овчарство је главна сточарска грана. Чувају се и козе, говеда, 
свиње. Коњи се чувају само за вршидбу и за јахање. Пчеларство је 
развијено. Повртарство покрива потребе у пасуљу, кромпиру, луку, 
бостану. Има доста воћа, највише шљива, али и крушака, јабука, 
трешања, вишања. Виноградарство је развијено, даје и тржне 
вишкове вина. Тржни вишкови: овце, говеда, телад, свиње, прасад; 
млеко, сир; вино, ракија, пасуљ, кромпир, лук. Женидбе-удадбе: 
Базовик, Орља, Враниште, Темска, Станичење, а ређе Шугрин и 
Стањанци. Објекти: школа, продавница, водовод. ДЕЛОВИ СЕЛА: 
Бара, Божина мала, Големи дел (према Враништу), Гостушка мала, 
Дрен (према Темској), Лискач, Лулин дол (до центра), Панинска 
мала, Копајчина падина (према Куманову), Пешкопеј, Рид, Чићер. 
ЕТНИЦИ: м Рагодештанин/Рагодешанин - 
Рагодештање/Рагодешање; ж Рагодештанка/Рагодешанка - 
Рагодештанће/Рагодешанће; Рагодештанче/Рагодешанче - 
Рагодештанчета/Рагодешанчета. КТЕТИЦИ: рагодешћи, ка, ко.  

РОДОВИ: Агушови (Алимпија); Антини (Св. Јован); Бачевци 
(Св. Ранђел); Божини, пореклом из Шугрина (Св. Врачи); 
Будинћини; Васиљћови; Вучћини (Св. Никола); Гостушање (Св. 
Јован); Дренци, в. Манинци; Ђелини (Вилка, Бранко); Здравкови 
(Св. Јован); Јонћини (Св. Јован); Колини (Св. Ранђел); пеј. Коњи 
(Влада, Ранко), в. Лећини; Костадинови (Св. Алимпија); Кржини; 
Крстини (Св. Алимпија); Лалини; Лећини (Св. Јован); Манинци 
/Дренци (Св. Никола); Манћини (Св. Ранђел); Марјанови (Св. 
Врачи); Маћини (Св. Врачи); Милојкови (Св. Јован); Митини (Св. 
Јован); Минчини (Лека); Мурђини; Нацћини, в. Шкодрини (Св. 
Јован); Опашћини/Опашћине (Св. Никола); Османовићи/Цигање; 
Панинци/Пепељуганови (Св. Алимпија); Паунови; Пенини; Панчини 
(Св. Ранђел); Петкови (Св. Алимпија); Петлови, в. Ћитини; Пецини 
(Св. Никола); Раденкови (Св. Ранђел); Ранђелови (Св. Ранђел); 
Ранчини (Св. Алимпија); Раћини (Св. Алимпија); Сандини (Св. 
Јован); Сарамандини (Деска); Симини (Св. Јован); См㎘кљини (Св. 

Јован); Станчини, нестали (Св. Алимпија); Таћини (Св. Јован); 
Ткачеви (Св. Врачи); Товилови; Тољини (Св. Алимпија); Томини, в. 
Агушови; Ћеремусини (Св. Јован); Ћикарини/Ћикарци (У Чићер 
живе); Ћирини; Ћитини/Петлови (Св. Јован); Цаврини; Цигање, в. 
Османовићи; Цолини (Св. Алимпија); Чукулови/Чуколови/Чоколови 
(Св. Никола); Швикљини (Св. Алимпија); Шијакови (Св. Ранђел). 
КУЛТНА МЕСТА: ОБРОЦИ: 1. Видовдански крс у Тупанар. 2. Крс у 
Десилицу. 3. Петровдан у Барсћи дел. 4. Света-Богородица у Бресје. 
5. Свети-Илија у Бајин крс. 6. Бртенежица: оброк за Светог Илију 
(Секли смо на Свети-Илију колач ми Лазаревићи тамо). 7. Свети-
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Илија у Големи дел. 8. Свети-Илија у Ћитин крс. 9. Свети-Илија у 
Цолин крс. 10. Свети-Никола у Дрен. 11. Свети-Никола у Рајчиницу. 
12. Свети-Панталеј у Вранишћи дел. 13. Свети-Ранђел у Кумаревац. 
14. Свети-Ранђел у Симиџисћи крс. 15. Свети-Спасовдан у 
Смрдељ㎘ц. 16. Свети-Тома у Мађилку. 17. Свети-Џерман у 

Сарамандин крс. 18. Свети-Џерман у Селиште. ЗАПИСИ: 1. 
Брестови у Бресје (3). 2. Швикљино миро.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балбатин - њиве. Главно поље. Појате.  
Батеј / Градиште – њиве. 
Бртенежица - оброк Свети Илија.  
Бунавац /Буновац - шума, пашњак, воћњаци, баште. Појате.  
Букавац - поток, шума.  
Вранишћи дел /Големи дел (према Враниште) - брдо, њиве.  
Градиште в. Батеј.  
Дел (над село) - њиве.  
Десилица - ливаде, њиве, баште, воћњаци.  
Камик - камењар, пашњак, њиве.  
Мурџин кладенац (у село) - извор.  
Надгора - шума.  
Падеж - увала, њиве.  
Падина - пашњак, шума, ливаде.  
Река / Петрова река - река.  
Селиште - ливаде, њиве, виногради. Део села. Оброк Св. 

Џерман.  
Симиџисћи крс - пашњак. Заветни крст Св. Аранђелу. По 

предању, ту се одмарали трговци.  
Сливица - њиве.  
Содовик /Садовик - шума, пашњаци, њиве.  
Старилук /арх. Старилуг - шуме, пашњаци, њиве.  
Стојча падина - њиве.  
Турсће ливаде (према Базовик) - шума, ливаде.  
Чићер - чука. Заселак.  
Шаков рт - шума, пашњак.  
РАСНИЦА (Расница, Росница). РОДОВИ: Балије /Јовановићи, 

Чедин отац Стојан доселио се из Доње Планинице; Кодини; Мрме 
(баба-Драга); Спасови, досељени из Сиње Главе (Деда-Спас сас 
сина Косту је дош㎘л. Војислав Костић, 1936).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Јеленсћи скок - стена, шума. Најбољи одјек је од Јеленског 

скока и од Св. Николе.  
Локва /Лока (Рас, Б-Вј) - стена, вртача, пашњак, шума, њиве. 

Има много вртача. (Това место не држи воду, нема локва. Креч 



Д. Златковић: Микротопонимија општине Пирот...        Пиротски зборник 42 (2017) 171-207  

 200 

печемо на Зајчи плот, Мајни крс, Логориште, у Церевку реку, па и 
на Локву).  

Манастирско (до Главан) - пашњак.  
Три-ореја /При три ореја - воћњак, њиве.  
РОСОМАЧ (Росомач). РОДОВИ: Аџијини (Аџијинци, 

Сурчинци и Кавеинци су од три брата); Вунтини; Гошћини (Пера); 
Кал㎘пови /Маџарје; Луланѕе /Ђорђевићи; Мутенице; Најденовци 

(Некоји од њи млого крали стоку); Ристинци (Пенка Пеливанка је од 
њи).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Буков дел - шума. Расте буква.  
Влчи прелаз - превој, стена, пашњак, шума. (У Влчи прелаз 

појата, а у Шишарку вода).  
Вунтин вртоп - увала, шума, пашњак. Појате.  
Добродол - шума, ливаде. (Добродол је у-Рудин под Куклу).  
Заградња - извор. Појате.  
Костина плоча - стена, шума. (На Ђурђевдан сви иду на 

Костину плочу на в㎘р да најду здравац и младу букову шуму).  

Крстопутина (испод Пепеинци) - камењар. Раскршће.  
Кукла – стена. (Ишли смо на здравац на Куклу у венци).  
Локва (у Равниште) - локва. Бунар. Повремено појило за 

стоку.  
Мало равниште - ливаде, њиве.  
Оин пут /рет. Војни пут - пут. (Од село према школуту пут. 

Там вода избива).  
Пут преко Страње - пут.  
Росомачћи в㎘р - венац стена. (Вен㎘цат је росомачћи, а горе 

ливадете су само славинсће и ржансће).  
Пенћина шопка - извор. Чесма.  
Тупанац - суват, шума, млака. Истиче се висином, па се 

каткада назире Дунав. (Млаће има, има живо блато. Кад видим 
морето, очу да кажем Дунав, нај сам се радувал. Томислав Васић, 
1932).  

Шишарка - извор.  
РСОВЦИ (Рсовци, Рсавци). РОДОВИ: Алт㎘нини, по оцу 

Миодрагу (Били су дванајес сестре и брат, Влада Петков је од њи. 
ВРж); Ћићерини; Цанинци.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Вирови - купалишта на Височици. (Преко лето се купемо у 

осам вира).  
Голубарска дупка – пећина. (У Голубарску дупку смо лежали с 

овце). 
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Градиште у Клисуру - извор, брдо, честар, камењар. Слаб 
извор, ако се пије вода, тера на мокрење. (Там некад град бил).  

Ђубришта - место поред села где сељаци истерују стајњак да 
прегори, како им не би сметао у уском дворишту.  

Жедовина (Рс, ВРж) - честар, пашњак.  
Калин мос - мост. Мост на Височици у селу.  
Каминсћи брег - брег, камењар, честар.  
Којеловица - ливаде, њиве.  
Патос - купалиште. Равно и плитко дечије купалиште у 

Височици.  
Сувражица.  
Цанина река - поток.  
Царево.  
Црепњиште - место где се ископава земља за израду црепуља.  
Челебијак - извор у селу. (Там смо изводили невесте на-воду).  
Џедомирица - брдо, камењар. 
Шопа - извор.  
КАЗИВАЧ: Јагода Дојкић, 1930.  
РУДИЊЕ (Рудиње).  
РОДОВИ: Вељинци; Црнци (Башта и мајћа им црни, па и 

зовемо Црнци).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Гувниште - ливаде, пашњак.  
Дреновсћи дол - до, шума, пашњак. (Там нема никакав дрен).  
Дубак - шума, њиве. Бујна храстова шума. (Има ботури 

големи. Јед㎘н ботур од неколко века, пет човека да се около увате 

за руће да мож да га опколе). 
Черкасовац (према Смрден㎘ц) - њиве, шума, ливаде 

СИЊА ГЛАВА (Сиња Глава, Сину Глава). РОДОВИ: 
Пендановци, можда род са Пендановцима из Петровца. КУЛТНА 
МЕСТА: Свети-Џорџа (6.11) (У Црквиште у село. Излазимо на 
Џурџовден). ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Света вода (испод Малу чуку).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Арсина долина (Пс, СГл) - долина, шума, пашњак.  
Белешина - шума, пашњак. Сточно гробље. (У Белешину је 

гробље за ситну стоку, а и Коњарник за крупну. СГл, БЧ).  
Варница - шума, пашњак. Место где пеку креч.  
Коњарник - пашњак. Сточно гробље.  
Мала чука – извор. 
Света вода (испод Малу чуку) - извор.  
СОПОТ (Сопот). РОДОВИ: Бузини, старо име Мајсторови 

(Купили вола од Бузаџију и он кроз село млого м㎇цал. И Бузин вол, 

Бузин вол м㎇ца, и по волатога Бузини. Старо име Мајсторови, били 
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големи мајсторе: јед㎘н те забавља, друђи ти узима. Вукашин 

Пејчић, 1922); Думенови, од њих Пећини (Думен је мој прадеда); 
Корчини; Мајсторови, в. Бузини; Ристини, досељени из Топлог Дола 
(Топлодолци у Сопот су три куће: 1. Ристини, први се доселили. 2. 
Топлодолац Тома, зет у Бузини. 3. Топлодолац, зет у Ћућини. 
Драгослав Ђорђевић, 1945); Талићини, плац им је у центру села, а 
њихов потомак подигао зграду Шангај поред пута Пирот - Темска 
код прелаза за Сопот.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Голубија - њиве. (Између Сопотсћи прелаз и село, пред улаз у 

село). 
СРЕЋКОВАЦ (Чориндол). РОДОВИ: Колчини (Грозда).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Овчарник -пашњак. Појате.  
Ћекавица - пашњак, ливаде. Појате.  
СТАНИЧЕЊЕ (Станичење). РОДОВИ: Горчивћини; 

Коњареви, доселили се из Звонаца; Марчини; Савинци /Дрданци 
(Баба-Николија играла дрдавку). КУЛТНА МЕСТА: Манастир до 
гробље (прављен после Првог светског рата).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бој-кладенац – извор. (Код њега је била ладњача).  
Каменита кула - стена. (На једнога даду у Белаву ливаду 

голему, а на Васу у Лужну бару. Они разбивали стене с чукови и 
штранђе и пресечу пут за Белаву. Предраг Петровић, 1948).  

Рунка - коса, шума. Дуга коса која се спушта, повезана са 
Белавом.  

СУКОВО (Суково). РОДОВИ: Ан(ц)инци /Ранчићи, према 
баба-Ани (која је издалека дошла); Кључарци (Душко), деда је из 
Вучидела, као момак био турски слуга, овчар на појати у Кључу у 
атару Јалботине, па се преселио у Суково и засновао породицу са 
женом из Грапе; Кужљарци; К㎘шини /Попови; Лазарковци (Јова 

Грапа, башта ми Станимир Лазарков, и Јова Марковић. Јова је из 
Пирот дош㎘л да се призети у Суково, од Ћиливрије је. Тражили 

злато. Душан Спасојевић, 1930); Мојинци (Тола), зет у Цолинци из 
села Моинци, станује према Јерми; Џевгалци. (И Анинци и Џевгалци 
су одма изнад Светицу у село).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Ждребна (у Братају) - пашњак, 
шума, јаруга. (Она је изнад Џуринсће појате, десно од пут који води 
за Чориндол).  

ТЕМСКА (Темска). Ветар Клајћа дува низ реку Клајћу и врло је 
хладан и јак. (Клајћа свири, ја докара још једна кола дрва. Зимус 
Клајћа кад засвири че однесе и крововети). ДЕЛОВИ СЕЛА: Голема 
страна; Мала страна. (Мала страна има посебан атар све од 
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Пребијен дел, па до Манастирско. Преко Темштицу, десна страна, 
све је големостранско; Голема страна је уз Клајћу). РОДОВИ: 
Андрејинци; Барејинци; Баџини; Бензини; Бојинци /Бојчинци; 
Брбуловци; Гођини; Гоцини; Добрунци; Ђоћини (Ратко); Житкови 
(Св. Ранђел); Јулћини; Живинци; Житкови; Калаџијинци; Калини; 
Катћини; Качаци; Качамановци; Карлини; Латини; Лићинци; 
Лоличеви /Лоличовци (Св. Ранђел); Кузмановци; Маруганови; 
Мијинци; Микалчови; Милови; Минини; Мрцини; Палавозовци; 
Пенинци; Пећеловци; Пижини; Попрћишовци /Попоћишовци; 
Попови; Пунини; Пуцулови; Тамбуријини; Тарејинци; Тацкови; 
Толини (Тола Чичан) (Алимпија); Томинци (Тома, намешта руке, 
ноге); Ћисалопејци; Ћелешови; Ћешеинци; Ћурувијинци; Цинцари; 
Цурини; Џонинци; Чашинци; Џунћини; Шаркови (Слава, Иван); 
Швикљинци; Шишитовци; Шиптаре, досељени из Дебра (Максим, 
Тома, Ђока); Шонинци.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Андрејинци (у Стубал) - ливаде. Заселак.  
Баби(н) нос /Бабинос - појате. (Према Церову, лево).  
Бајћина лука - њиве. Појате. (Од Трпезицу према Темску).  
Белине појате - воћњаци, ливаде, њиве. (Појате према 

Сопот).  
Бојин двор (уз Реку) - ливаде.  
Брачичов ареј - њиве.  
Бунар (изнад Рудиње) - шума, ливаде.  
Витин јаз /Витина воденица - воденица, баште. Јаз.  
Вишњица - њиве. (У Вишњицу било село Каменица).  
В㎘р-лазиње - шума, пашњак. (Десно од Темску према Церову).  

Залин гроб – њиве. 
Каменица - село из предања. (Причали су ми стари да се тако 

звало село које је било у темачку Вишњицу, па се преселило близу 
Београд и там се зове Вишњица. Милан Ђорђевић, 1973).  

Клајћа - река, долина, ливаде, пашњаци, шума, њиве. Огранак 
кошаве који дува низ долину Клајћа такође се зове Клајћа.  

Кривуља - виногради, њиве. Једно од два сеоска гробља.  
Куси дел - равница, њиве.  
Лешка лука (до Реку) - зараван; њиве; вир.  
Луг - ливаде, њиве. Одавно биле само ливаде.  
Лулин камик - стена. Стена у Малој страни и куће поред ње. 

Манастирско - шума, воћњаци, баште. Потез око Манастира Светог 
Ђорђа.  

Мезина бара - млака, шума, виногради. Заселак.  
Мићино гувно (у село) - пашњак, ливада. Део села.  
На-стубал - извор, шума, пашњак, ливаде. Заселак.  
Петрова река - река.  
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Провалац (Тм, Ор) - урвина, њиве, виногради. Врло плодне 
њиве. (Копамо уму у темачко, Провалац; Темштање ни јуре да не 
поткопујемо. Бз, Рг).  

Рагодешћи брод - њиве. Газ преко Темштице где прелазе 
Рагодешани када иду у Пирот.  

Рајчиница (све до Станичење и Куманово) - чука, поток, 
пашњак, њиве, баште. Чесма.  

Свињарштица - њиве, виногради. (Свињарштица прави рај, 
зреле црешње за Први мај).  

Сизов трап (Рг, Тм) - коса, њиве. Између Рагодеша и Стубала.  
Ћоћа - брдо, њиве. Брдашце у Кусиделу.  
Устр㎘шан /Устьш㎘н (према Куманово) - пашњак, шума, 

воћњаци, баште. Заселак: куће, појате.  
Царина - њиве, виногради. Место код Вишњице.  
Цренац /Црен㎘ц - пашњак, виногради, њиве. (Има Горњи 

цренац и Долњи цренац, све су њиве). 
Чалмар - врх, стена, шума, пашњак.  
Чешма - њиве. Чесма.  
Чиничов трап /Чаничов трап - њиве.  
КАЗИВАЧИ: 1. Зорица Костић, 1957. 2. Милан Ђорђевић, 

1973.  
ТОПЛИ ДО (Топлодол, Топли Дол). (Најимућни су били 

Томичови, Ђоргови, Славнини, Симћини. Радивоје Мадић, 1933). 
РОДОВИ: Каравеле; Качемановци (Наши јели млого качемак, па смо 
на по това Качемановци. Миодраг Цветковић, 1937).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Босиљград (у Топлодолсћи јељак) - стена, шума.  
Мађилова њива - њиве.  
Меџ два-дола - пашњаци, шума. (Пастуви у Пупин вртоп, у 

Ћешеково, у Јелу, у Л㎘сну ливаду, Вртоп, Меџ два-дола, и тамо 

јесени пасу).  
Смрдансће појате - пашњак, ливаде. Појате.  
КАЗИВАЧ: Миодраг Дадић, 1937.  
ТРЊАНА (Трњана). Атар нема јасну границу. (Трњана неје 

имала чис посед; у наш атар има млого круп㎘чко и изворско).  

ЦЕРЕВ ДЕЛ (Церевдел). (На Појиште Церевац утепа 
Камичанина и за крвнину дали су наши од селско од Дилиманску 
воденицу до Појиште. Узводно су воденице: Дилиманска, Јосина и 
Петраћина /Тодорова. Камен Петровић, 1929). РОДОВИ: 
Стојанчини (Лаза). КУЛТНА МЕСТА: Церевска црквица у шуму 
изнад село. (Идемо већином на Распети петак и на Ускрс. Жене 
колачи омесе, иду там. Ишла сам и ја на туја црквицу. Тица 
Тодоровић, 1933).  
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МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Кладенац у село - извор. (На тија кладенац испод Ђалини у 

село зими је водата топла, а лети ладна).  
Кусувранска њива - њиве.  
Мијалкова огрења (ЦД, Бер) - шума, пашњак, ливаде.  
ЦЕРОВА (Церова). Иако је у долини Клајће, притоке 

Темштице, село је изложено јаком и хладном ветру клајћи, који дува 
кроз њу и који наставља кошаву. Услови за ратарство и сточарство 
су прилично скромни, а и пољопривредне површине су релативно 
мале, тако да је оскудица терала Церовчане да масовно иду у 
печалбу. Услови за повртарство и воћарство су повољни. Неколико 
занатлија ради само за сеоске потребе, а било је и кафана које су 
дочекивале бројне путнике и рабаџије на важном путу. РОДОВИ: 
Алимуцинци, део Магдичоваца, надимак по муцавцу који је јео као 
ала (Св. Никола); Арнавути, од њих су Манчинци и Кондирковци 
(Свети Никола); Вељинци, в. Коралевци (Св. Лука); Влајчовци (Св. 
Никола); Денчини; Ибричковци, од Манчинци (Св. Никола); 
Ивковчање, в. Коралевци (Св. Лука); Јанколовци (Св. Ђорђа); 
Кондирковци, од Манчинци (Св. Никола); Коралевци, сродни са 
Вељинцима и Ивковчанима (Три брата: Ивко, Веља и Лука, који је 
најстар и по занимање је колар, по њега име на фамилију), 
досељени из Црног Врха, из махале Грвељаса (Св. Лука); Лулановци 
(Св. Ђорђа); Магдичовци, име по баба-Магди, из Алдине Реке, коју 
је Турчин населио (Св. Никола); Манчинци, од њих су Ибричковци и 
Кондирковци (Св. Никола); Мачкаровци, досељени из Темске 
(Обрад); Младичовци (Суска); Тупанковци (Св. Ђорђа); Ћелешовци 
(Оснивач фамилије бранио имање камењем, гађао Турчина, па му 
Турчин викао: -Е, бре, келеш) (Св. Јован); Чарапанци (Дивко, 
Млаџа), досељени из Топлог Дола (Св. Никола). Снежана Јовановић, 
рођена Јеленковић, 1948, прича: Када су Турцити излезли, Арнаут 
се ожени и одоми у Церову и туј фамилију зову Арнаути. Деда од 
њи живил је сто и три године.Они су бистра фамилија. Село неје 
давало да се сарањују у исто гробље с Церовци, па је подигнуто 
једно гробље за њи и са Церова има две гробља. Ивко Јовановић, 
рођен 1938, преноси казивање свога деде Светозара Јовановића, који 
је од Ивковчана: Три брата из црновршке Грвељасе доселе се у 
Церову. Лука, најстарији брат, иначе колар, при деоби земљишта, 
узима за себе најбоље и оно што је поред пута, затим бира средњи 
брат Ивко, а најмлађи брат Веља бира под врх брда, где су 
повољнији услови за сточарство. ОБРОЦИ: 1. Свети Илија код 
цркве у селу. 2. Света Богородица изнад цркве у селу (према 
Мирковцима). 3. Свети Аранђел на К㎇ну. ЛЕКОВИТ ИЗВОР: 
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Леков㎘н кладенац (Там си мијемо очи када ни болу. Оставимо 

белегу црвен кон㎘ц, пару).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ан на Кулу - узбрдица, пашњак, шума. Одмориште за рабаџије 

и пролазнике. (Буџачање су се там одмарали на пут за Пирот).  
Борков кладенац (у Брешковац) - извор.  
Вешаловац /Големи камик - стена. Висока, надвисује околину.  
Грваљос /Дол - поток, долина, шума, воћњаци, њиве. Део села. 

Име према засеоку из Црног Врха из кога су се доселили 
становници тог дела села.  

Кладенац на К㎇н - извор. (Водата отича према Тимок).  

Микаилова врвина - стаза.  
Оградња - воћњаци.  
Рашин шумљак - шума.  
Стража (на К㎇н) - заобљен врх, шума, њиве. У близини К㎇на 

и некадашње куле.  
Тричкова чука - врх, стена, шума. (Шеверак има). Појате.  
Трсје - извор, млака, шума.  
Турска кула на К㎇н - извор, пашњак, шума. Биле зидине од 

некадашње куле.  
Царина (на К㎇н) - остаци рушевине. Била зграда сазидана у 19. 

веку.  
КАЗИВАЧИ: 1. Обрад Живковић, 1924. 2. Ивко Јовановић, 

1938. 3. Снежана Јовановић, 1948.  
ЦРВЕНЧЕВО (Црвенче). (Црвенче је од две фамилије: 

Рајковци су десно, а Голубовци лево. Живојин Цветковић, 1954).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Миро - њива. (Имамо њиву Миро, 

било тамо миро, крушка одма до село, до Верку. Деда ми је говорил 
немој си даваш Миро, најбоља њива).  

ЦРНОКЛИШТЕ (Црноклиште). РОДОВИ: Дршковци (Били 
смо двајес куће).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Влкославица (Цр, Вр) - њиве. Пут ка Враништу.  
Остри камик (под Белаву) - стена.  
ЧИНИГЛАВЦИ (Чинигловци). РОДОВИ: Пашалигови (Ђера); 

Тунџе (Кућа њим је у Падину).  
КУЛТНА МЕСТА: Црквица на Горња корита: Обрушена 

црквица у дворишту. (Црквица у двор, на Горња корита, још стоји, 
падло. Златаре тражили злато па ђу срушили).  
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МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Чоринска бара - поток; бујична вода. Дотиче из правца 

Срећковца у реку Гинску (Дотече Чоринската бара, замалко да се 
удавим).  

Шулетанове ливаде - ливаде. Место сабора. (На тија д㎘н сва 

омладина излезне пред с㎇нце на Шулетанове ливаде).  

ШУГРИН (Шугрин). МИКРОТОПОНИМИЈА: Било - коса, 
пашњак, честар. 
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ОБЈЕКТИ ГЕОЛОШКЕ БАШТИНЕ  

У СЛИВУ РЕКЕ ВИСОЧИЦЕ 
 

GEOLOGICAL HERITAGE SITES IN THE 

CATCHMENT OF THE VISOČICA RIVER 
 
 

 
Сажетак: Стара планина, парк природе, смештена је у оквиру 
четири општине: Пирот, Димитровград, Књажевац и Зајечар. Као 
природно добро од изузетног значаја I категорије проглашена је 
1997. године. Површине је 114.332 ha, од чега је под првим степеном 
заштите 3.680 ha, под другим 20.159 ha и под трећим преостали 
део, 90.493 ha. Сама планина је сведок прохујалог времена и 
геолошких процеса које се мери стотинама милиона година. У 
оквиру рада одабрана су 4 локалитета, смештена у сливу реке 
Височице: 1 - Паклештица, где су кречњаци рођени у нашем океану 
Тетису који је постојао у јури, пре око 150 милиона година, истом 
времену када су на континентима наше планете почели да 
доминирају диносауруси. У овим стенама сачувани су фосили као 
трагови њихових кретања, шетње и уживања по плитким, 
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смарагдним водама овог огромног океана. 2 - кањон Росомачке реке 
који је настао разламањем, кидањем постојећих стена услед 
снажних земљотреса када су пре неколико милиона година кидани 
огромни делови, комади тла и померани, кретани и неколико 
километара. Након тога вода је стрпљиво извајала и створила 
хармонију складних облика дајући простору јединствену лепоту. 3 - 
Укрштена слојевитост у кањону Темштице у пермско-доњо 
тријаским конгломератима и пешчарима ствараним пре око 250 
милиона година. Овде је била тропска клима са много воде, великих 
река које су створиле јединствени геолошки феномен укрштену 
слојевитост. 4 - Понор у близини Дојкинаца, јединствен 
хидрогеолошки феномен у коме вода „нестаје”, понире, да би се 
поново вратила неколико километара ниже. Сви они су део богатог 
геонаслеђа Старе планине које треба упознати, проучавати, 
сачувати. 
 
Abstract: Stara Planina (a.k.a. the Balkan mountain range) extends 
across four municipalities in Serbia: Pirot, Dimitrovgrad, Knjaževac and 
Zaječar. It is a designated nature park and was declared a category I 
nature monument of extraordinary significance in 1997. Its surface area 
is 114,332 ha, of which 3,680 is in the first, 20,159 ha in the second and 
the remainder (90,493 ha) in the third protection zone. The mountain 
itself is a witness of times long gone and of geological processes that 
lasted for hundreds of millions of years. The research addresses four 
selected sites, situated in the catchment of the Visočica River: (I) 
Pakleštica, with limestones born in the Tethys Ocean in the Jurassic 
period, some 150 million years ago, at the time when dinosaurs began to 
dominate our planet’s continents. These rocks have conserved fossils that 
trace their movement, roaming and enjoyment of the shallow emerald 
waters of that enormous ocean. (II) The canyon of the Rosomačka River, 
created by the breakup and dislocation of existing rocks due to powerful 
earthquakes, when several million years ago large parts of the ground 
were torn off and shifted as much as several kilometers. The water then 
patiently sculpted and created a harmony of forms that render the area 
its unique beauty. (III) Cross-bedding of the canyon of the Temštica 
River in Permian/Early Triassic conglomerates and sandstones that date 
back some 250 million years. The climate at that time was tropical, water 
was abundant and large rivers fashioned this unique geological 
phenomenon of cross-bedding. (IV) A ponor near the village of Dojkinci, 
an extraordinary geological phenomenon where water “disappears” 
(sinks) and then re-emerges several kilometers downstream. All of these 
sites are part of Stara Planina’s rich geoheritage that we should get 
acquainted with and which should be studied and conserved. 
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Кључне речи: геонаслеђе, кречњаци, укрштена слојевитост, понор  
Кey words: geoheritage, limestones, cross-bedding, ponor 
 
 
ЛОКАЛНОСТ ПАКЛЕШТИЦА – ПОЈАВА БИОТУРБАЦИЈЕ 

 
На површинама слојевитости јурских кречњака у јужном делу 

Старе планине на више локалности налазе се разноврсни биогени 
текстурни облици (trace fossils), очувани трагови кретања. Један од 
познатијих локалности налази се у селу Паклештица на десној обали 
реке Височице на неких 300 м узводно од последње куће овог села 
(слика 1). Настали су животном активношћу, кретањем организама, 
чији остаци нису сачувани. Ова појава, текстура, у седиментологији 
се назива биотурбација, која уз проучавање седимената указује на 
средину у којој су организми живели и остављали трагове својих 
боравишта, начин исхране, односно трагове своје животне 
делатности (Grubić, Obradović i Vasić, 1996). Поменимо да се 
кретањем организама у полуочврслом седименту (муљу) мењају и 
текстурна својства, повијања ламина, губитак слојевитости итд.  

Биотурбација се јавља у јурским кречњацима који су на овом 
месту хомогени, сиве боје, слојевити до банковити. Изданак на коме 
се јавља ова ретка појава је велики, импресиван, висине преко 30 m 
и дужине преко 100 m. Слојеви су дебљине од 20 до 60 cm. 
Биотурбација, трагови кретања организама се јављају на 
површинама слојевитости ових стена (слика 2 и 3).    

Ову ретку појаву, биотурбацију, проучавао је велики број 
седиментолога. Зајлахер (Seilacher, 2007) одређене врсте фосилних 
трагова (ихнофације) везује за одговарајуће средине стварања према 
дубини у следећем низу: Skolithos-Glassifungites-Cruziana-
Zoophycos-Nereites ихнофације. Прве две карактеришу интертајдал, 
трећа и четврта субтајдал, а пета најдубље делове басена. Највећу 
учесталост имају фосилни трагови у плитким деловима мора, тј. 
шелфним и литоралним срединама.   

Фосилни трагови у јурским кречњацима овог подручја према 
учесталости углавном су груписани, ређе појединачни (слика 2 и 3). 
Интензитет биотурбације указује на средње умерену седиментацију, 
мада је животна активност организама понекад веома интензивна, 
при чему је „избрисала”  примарне текстуре у овим стенама. 

Најзаступљенији текстурни облици биотурбације на овим 
стенама су меандрирајући трагови на горњим површинама 
кречњака, распоређени паралелно до управно на површину 
слојевитости или ламинацију (слика 2 и 3). Трагови су различите 
величине и дебљине зидова, као и степена развијености. По облику 
су најчешће цевасти, овалног или елипсоидног пресека, ширине 
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највише до 2 cm. Одговарају активностима црволиких организама, 
њиховом кретању и храњењу. Цевасти облици често су изувијани и 
тумаче се као творевине настале избацивањем седиментног 
материјала из тракта неког муљоједа, из кога је он црпео храну, или 
као облици настали испуњавањем трага кретања околним 
седиментним материјалом (Протић, 1984). 

Поменута биoтурбација, тј. биогени текстурни облици који се 
јављају у јурским кречњацима одговарају Nereites ихнофацији. 
Понеки трагови личе на ихнофосиле који припадају Zoophycos 
ихнофацији. Њу карактерише ниска енергија воде (континентална 
падина, батијал), хоризонтални трагови или плитки тунели.  

 

 
 

Слика 1  Локалност Паклештица, појава биотурбације 
Figure 1  Pakleštica site, bioturbation 
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Слика 2  Биотурбација, трагови кретања организама присутни на 
површинама слојевитости стена 

Figure 2  Bioturbation, traces of movement of organisms in the  
upper part of the layers 

 
 

 
 

Слика 3  Биотурбација, трагови кретања организама присутни на 
површинама слојевитости стена - детаљ 

Figure 3  Bioturbation, traces of movement of organisms in the  
upper part of the layers – detail 
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РОСОМАЧКИ ЛОНЦИ, КАЊОН РОСОМАЧКЕ РЕКЕ – 
ГРУДВАСТИ КРЕЧЊАЦИ 

 
У јужном делу Старе планине, у непосредној близини села 

Славиња (око 1.5 km идући узводно Росомачком реком од овог села) 
присутни су јурски кречњаци. На овом месту Росoмачка река је 
својом снагом и умећем извајала предивни кањон са „лонцима”, 
вировима пречника до неколико метара и дубине до преко 1 метар 
(слика 4). Кањон је релативно мале дужине а дубине је до 20 м. 
Јурски кречњаци у којима је усечен кањон често су асоцирани са 
рожнацима, што указује да су стварани у горњој Јури. Поменута 
асоцијација стена настала је у дубоким деловима океана Тетиса који 
је у то време постојао на овим просторима. 

Јурски кречњаци који граде кањон су глиновити до 
лапоровити и веома богати фосилним остацима: амонитима, 
аптихусима, белемнитима, радиоларијама и другим фосилима 
(Anđelković i sar., 1977). Основни облик појављивања ових стена је 
изражена слојевитост (слика 5). Дебљина слојева је од неколико цм 
(танки слојеви) до 60 cm (дебели слојеви) (Vasić, 1992). Има и 
грудвастих партија (слика 6). Назив грудваст потиче од конвексно 
испупчених неправилних облика кречњака, грудви, кврга величине 
до неколико сантиметара.  

У грудвастим кречњацима се јасно истиче флуидално-
грудваста текстура. Грудве су различитог облика и димензија, 
углавном мање од 10 cm. Оне могу бити неправилно распоређене у 
простору, односно у лапоровитом матриксу, или су уређене тако да 
дају тела која изгледају као слојеви. Горњо јурски грудвасти 
кречњаци су према Фолковој класификацији (Folk, 1959) најчешће 
дефинисани као микрити и биомикрити (Vasić, 1992). 

Грудвасте или нодуларне кречњаке са сличним или 
идентичним карактеристикама описивали су многобројни аутори 
који на различите начине тумаче њихово место и начин постанка. 
Грубић и Стефановска (Grubić i Stefanovska, 1979) за грудвасте 
кречњаке источне Србије сматрају да су настали разарањем и 
гравитационим преталожавањем властитог, недовољно 
консолидованог алохемомикритског и микритског материјала у 
дубљим деловима карбонатне падине. Васић (Vasić, 1992) има 
слично мишљење да је настанак грудвастих кречњака везан за 
нетектонско механичко фрагментирање недовољно консолидованог 
седимента (слично будинирању).  
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Слика 4  Росомачки лонци 
Figure 4  Rosomački Lonci site 

 
 
 

 
 

Слика 5  Изражена слојевитост јурских грудвастих кречњака  
(локалност Росомачки лонци) 

Figure 5  Distinct bedding of Jurassic lumpy limestones  
(Rosomački Lonci) 
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Слика 6  Грудвасти кречњаци - детаљ (локалност Росомачки лонци) 
Figure 6  Lumpy limestones – detail (Rosomački Lonci) 

 
 
КАЊОН РЕКЕ ТЕМШТИЦЕ – ЦРВЕНИ ПЕРМСКИ ПЕШЧАРИ – 
УКРШТЕНА СЛОЈЕВИТОСТ 
 

Формација црвених конгломерата и пешчара има знатно 
пространство у јужном делу Старе планине (слив реке Темштице) 
(Протић, 1961). Ранији истраживачи су је сврстали у перм 
(Петковић, 1937) или пермотријас (Анђелковић, 1958, Антоновић, 
1958), односно доњи тријас (Протић, 1961). У горњем делу 
формације црвених пешчара нађена је континентална флора 
(Паклештица, Јеловица, Брлог) и на тај начин одређена доњо 
тријаска старост (сајски поткат) овог дела формације (Пантић и 
Протић, 1960).  

Црвени конгломерати и пешчари су чврсте и компактне стене, 
добро сортиране по крупноћи. У кањону Темштице то су 
импресивни изданци висине неколико десетина метара и дужине 
неколико стотина метара. Кроз ове стене Темштица је усекла 
предиван кањон вишекилометарске дужине.  

Класти (шљунак, зрна песка) у конгломератима су изграђени 
од кварца, фелдспата и одломака стена, као главних састојака. Од 
споредних састојака јављују се: лискуни, хематит, илменит, 
монацит, рутил, сфен, циркон... Боја црвених конгломерата и 
пешчара потиче од врло фино диспергованог лимонита, хематита 
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који се јавља у везиву стене у коме се јавља и финозрна силиција и 
глиновита компонента. Минерални састав црвених конгломерата и 
пешчара показује да материјал за стварање ових стена потиче од 
гнајсева, микашиста и гранита који се јављају у ширем простору, а 
уочава се смењивање ових стена, тзв. ритмичност, као и градациони 
карактер, постепено повећање величине класта нарочито у 
конгломератима. 

Посебна текстурна карактеристика конгломерата, делом и 
пешчара, јесте коса слојевитост, тј. коса ламинација. Унутар слоја 
конгломерата, ретко пешчара, јавља се више паралелних ламина 
које су распоређене косо у односу на површину слојевитости. 
Дебљина ламине је и преко десетак сантиметара. Према облику и 
карактеристикама косих ламина на терену се разликују планарна и 
коритаста коса на слојевитост.  

Табуларна коса слојевитост и ламинација (tabular cross-
lamination) карактерише се равним слојићима, праволинијског или 
благо заталасаног хоризонталног пресека. Она може бити планарна 
или асимптотска. Планарна је кад слојићи упиру у базу под углом, а 
асимптотска је када се слојићи приближавају бази повијајући. 

Кашикаста коса слојевитост и ламинација (trough cross-
lamination) карактерише се сетовима кашикастог облика са 
ламинама конкавним наниже. Величина „кашика“ је у широком 
опсегу, од центиметарских до декаметарских. То исто важи и за 
косу табуларну слојевитост и ламинацију. 

Формација црвених конгломерата и пешчара у највећем делу 
припада правим континенталним творевинама, док се у вишим 
деловима јављају стене стваране у некадашњим приобалским 
равницама, које су повремено плављене морем (Анђелковић, 1978). 
Уочене текстурне и морфолошке карактеристике црвених пешчара 
указују на њихов постанак у речним коритима и подводним 
деловима делти (приобалским подручјима басена). 
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Слика 7  Кањон реке Темштице, локалност са укрштеном слојевитошћу 
присутна у црвеним пермским пешчарима 

Figure 7  Canyon of the Temštica River, cross-bedding of red  
Permian sandstones 

 

 
 

Слика 8  Изданак пермских пешчара са укрштеном слојевитости  
(лева долинска страна реке Темштице) 

Figure 8  Outcrop of cross-bedded Permian sandstones  
(left side of the Temštica valley) 
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Слика 9  Издвојена типична коса слојевитост у пермским пешчарима 
(локалност кањон Темштице) 

Figure 9  Detail of typical cross-bedded Permian sandstones  
(Temštica canyon) 

 
 
ЛОКАЛНОСТ ПОНОР 

 
Депресија Понор је од врха Копрен (1963 м н.м.) удаљена око 

5 km у правцу југа, а у односу на село Дојкинци налази се 
ваздушном линијом на око 2 km у правцу север - северозапад. Од 
села Дојкинци најлакше се до Понора долази шумским путем 
дужине око 10.5 km и то коришћењем теренског возила. Ова 
депресија укупне површине око 2.3 km

2
 смештена је између 

Дојкиначке и Јеловичке реке и формирана је у оквиру 
доњетријаских конгломерата и пешчара а на контакту са 
средњетријаским кречњацима. 

 Временски контрасти, дуге и хладне зиме и топла лета, за 
последицу имају дебео површински распаднут слој пешчара и 
конгломерата у оквиру кога се формира издан која прихрањује 
изворе потока који, дубоко се усецајући у растресити материјал, 
вијугају спајајући се и текући ка југу (слика 10). Наиласком ових 
потока на средњетријаске кречњаке, ове воде пониру. Главни поток 
понире дуж субвертикалних проширених пукотина/понора 
нестајући у пећинском каналу (слика 11). Овај ток током лета 
углавном не пресушује, али му се издашност знатно смањи (испод 5 
л/с). Сама пећина није богата пећинским накитом, каналски систем 
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је изразито тектонски предиспониран а зидови су изузетно 
еродовани радом воде. Оно што издваја ову пећину од осталих је, 
поред осталог, да се понирући водени ток, који је неко време провео 
у подземљу, крећући се системом пећинских канала, поново јавља 
на свега десетак метара од места понирања у виду водопада висине 
око 3 м и након неколико метара поново улази у наставак пећинског 
канала у чијем се низводном делу губи између блокова кречњака. До 
водопада се може доћи и преко падине удолине која представља 
низводни крај слепе долине, сада само периодично активног потока 
(слика 12). Претпоставља се да се ове воде јављају у виду врела 
Жуберна изнад села Дојкинци.  

 

 
 

Слика 10  Јужни део депресије Понор и улаз у пећину Понор 
Figure 10  South part of Ponor depression and entrance of the cave Ponor 
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Слика 11  Место понирања потока 
Figure 11  Sinking creek 

 

 
 

Слика 12  Слепа долина потока на контакту пешчара и кречњака усечена у 
распаднутим пешчарима - место где се водени ток поново јавља  

у виду водопада 
Figure 12  Blind valley at the contact of the sandstone and limestone carved in 

decomposed sandstone - a place where the water flow is again appear in the 
form of waterfall 
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Други поток, знатно мање дужине, понире у дну удолине 
вртачастог облика, вероватно у доњетријаске кречњаке покривене 
танким слојем распаднутих пешчара. Овај ток има воде углавном 
почетком пролећа када долази до отапања снежног покривача 
формираног током зимских месеци. Током лета његово корито је 
суво (слика 13). 

 

 
 

Слика 13  Суви ток који се завршава у виду вртачасте удолине 
Figure 13  Dry riverbed ending in a small depression and sinkhole 

 
О овој депресији је писао још давне 1896. године наш познат 

геоморфолог Јован Цвијић. Како је од тада до сада прошло више од 
120 година, ниже се даје интегрални текст, нацрт депресије Понор 
као и саме пећине (слика 14) преузет из Извори, водопади и тресаве 
у Источној Србији. 

„Понор је затворена депресија, чија се уздужна осовина 
подудара са правцем пружања слојева; има правац СЗ.-ЈИ., и 
дугачка је 700 м. Северни део састављен је из табличастог 
лискуновитог и кварцевитог пешчара, а јужне, најстрмије стране, 
које се изнад дна дижу око 80 м., састављене су од модрог, 
лапоровитог, тријаског кречњака. Ова депресија слична босанско-
херцеговачким пољима и као и она, врло је богата изворима. Они 
избијају на свим странама из пешчара и температура им је 7-10 

о
Ц. 

Од тих извора постају потоци, који, вијугајући кроз раван понора, 
састају се и улазе у пећину, по којој је цела депресија добила име; 
други пропадају у вртаче, којих има у јужном делу Понора.  
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Пећина има три отвора, и они се продужују у паралелне 
канале, који су испитани дужином од 164 м. У леви канал улази вода 
из Понора, из деснога истиче јака речица, стропоштава се на 
излазу преко одсека од 1,5 м. и улази у средњи канал, ово је, дакле, 
извор, који чим се појави, опет се изгуби у подземним каналима. По 
многим знацима суде мештани, да се вода из ове пећине јавља у 
врелу изнад села Дојкинаца. 

Правци канала су условљени дијаклазама, које се укрштају, за 
то је и систем канала мрежаст. Дијаклазе још нису довољно 
проширене, те су канали врло уски и високи, завршавају се на 
тавану правим процепима; вода дубока 0,5 - 1 м., заузима целу 
ширину оних канала, кроз које тече. Осим тога су главни канали на 
кратким растојањима испресецани мањим попречним пукотинама, 
те се у обе стране продужују у облику уских процепа, који се или 
заврше после неколико метара дужине, или се као уске пукотине 
дуже пружају. 

Овде се види велики значај дијаклаза за циркулацију подземних 
вода у кречњаку. 

За то што је Понор богат изворском водом, нарочито водом 
из пећине, и што је дно његово довољно наводњено и обрасло бујном 
травом, везано за ову депресију црновуначко насеље, које ту у 
пролеће и лето стоку пасе већ неколико година“ (Цвијић, 1896, стр. 
15).  

 

 
 

Слика 14  Понор Пећина (Цвијић, 1896) 
Figure 14  Pećina (Cave) Ponor (Cvijić, 1896) 
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 УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА 
 

 INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION 
 

 
 

 Пиротски зборник објављује радове из свих области 
природних и друштвено-хуманистичких наука, тематски везане за 
пиротски крај, тј. пиротску општину и околне општине. Радове 
треба 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.  

Уколико су у битним аспектима истраживачког пројекта и 
припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, 
њихов допринос може се поменути у напомени или захвалници, као 
посебном одељку на крају чланка, а испред списка референци – 
литературе. 

Ако 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. 
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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. 

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. Потписивањем изјаве аутори 
гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да 
није већ објављен, да се не разматра за објављивање код другог 
издавача или у оквиру неке друге публикације, да објављивањем 
рада неће бити угрожена ничија ауторска, власничка и друга права, 
да је објављивање одобрено од стране свих коаутора (уколико их 
има), као и, прећутно или експлицитно, од стране надлежних тела у 
установи у којој је извршено истраживање. Изнесени ставови у 
објављеним радовима не изражавају ставове уредника, чланова 
редакције, рецензената и издавача. Потписивањем изјаве о 
оригиналности рада аутори преузимају правну и моралну 
одговорност за идеје изнесене у њима и гарантују да рукопис не 
садржи неосноване и незаконите тврдње и не крши права других. 
Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања 
било каквих захтева за накнаду штете.  
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Поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање 
радова су бесплатни – аутори не плаћају APC (Article Processing 
Charge). 

Аутори се о пријему рукописа обавештавају електронском 
поштом. Након пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну 
проверу у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне 
критеријуме и стандарде. Поред тога, проверава се да ли су рад или 
његови делови плагирани. Само они рукописи који су у складу са 
датим упутствима биће послати на рецензију. У супротном ће 
рукопис, са примедбама и коментарима, бити враћен ауторима. 

Рад рецензирају два рецензента, доктора наука, стручњака за 
науку из које је рад. Током читавог процеса, рецензенти делују 
независно један од другог. У начелу, рецензије су анонимне –  
рецензент не зна ко је аутор, као и обратно. Комуникација између 
рецензента и аутора, уколико постоји потреба за њом, обавља се 
преко уредника. У одређеним случајевима, због тематске 
специфичности часописа, може да се деси да неке рецензије не буду 
анонимне. Пиротски зборник објављује радове из свих природних и 
друштвено-хуманистичких наука, што је врло широка област и може 
да се деси да за неке радове, нарочито из оних наука које су у 
ранијим бројевима часописа биле ређе заступљене, редакција не 
може да обезбеди анонимне рецензенте. У том случају, уредник се 
обраћа самом аутору рада да он предложи рецензенте из своје 
струке. Међутим, и у оваквим случајевима, када анонимност 
рецензије не може да буде обезбеђена у потпуности, уредник и 
редакција ће пратити њен ток и стварати услове да она буде урађена 
ваљано.  

Ако се установи да је рад који је објављен плагијат, исти ће 
бити повучен у складу са стандардима дефинисаним од стране 
библиотека и научних тела. На сајту издавача, у електронској 
верзији изворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза 
(HTML линк) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се 
чува у изворној форми, али са воденим жигом на PDF документу, на 
свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED). 
Ауторима радова за које је утврђено да су плагијати неће бити 
дозвољено да трајно или у неком одређеном року достављају нове 
рукописе, о чему коначну одлуку доноси редакција.  

Аутори и рецензенти имају право да предложе категоризацију 
рада на оригиналан (изворни) 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 
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уређивању часописа, као и у правилнику о начину вредновања 
научноистраживачког рада који је донело исто министарство.  

Када радови буду спремљени за објављивање, аутори ту 
завршну  верзију, тзв. пробни отисак, добијају у PDF формату и 
имају рок од пет дана да дају евентуалне примедбе на рад лектора, 
преводиоца или техничког уредника. Ако се аутор у поменутом року 
не јави уреднику, сматраће се да нема примедби. У случају да 
аутори открију важну грешку у свом раду након објављивања (без 
обзира да ли је то грешка самих аутора или сарадника на техничкој 
припреми рада за објављивање), дужни су да о томе одмах обавесте 
уредника или издавача и да са њим сарађују како би се објавила 
исправка или, евентуално, повукао рад.   

Пиротски зборник подржава отворени приступ научном знању 
(Open Access). Објављени чланци могу се бесплатно преузети са 
сајта издавача и користити у едукативне и друге некомерцијалне 
сврхе. Аутори могу објављену верзију рада у PDF формату да 
депонују у институционални репозиторијум или некомерцијалне 
базе података, да је објаве на личним web страницама (укључујући и 
профиле на друштвеним мрежама за научнике, као што су 
ResearchGate, Academia.edu и сличне), као и на сајту институције у 
којој су запослени, у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести основни библиографски подаци о 
чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, наслов 
часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и 
идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у 
форми HTML линка. Уколико чланак нема DOI, наводи се URL 
адреса на којој је чланак изворно објављен. 

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. 
 
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, 
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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. 

 
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.  
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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 
Милановац, Дечје новине; Београд, Удружење издавача и књижара 
Југославије.  
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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 
„волумен“, док је у другом примеру часопис који има и „волумен“ и 
„број“. 
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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:  

(Станковић, 1997) 
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009) 
(Nikolić, 2002а) 
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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: 

(Smith, R., 1972), односно R. Smith (1972) или 
(Smith, M.R., 1972), односно R.M. Smith (1972) 
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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) 
Дугачке дословне цитате треба избегавати, јер подлежу 

заштити ауторских права. 
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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: Ћирић, 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. 
 

http://www.apastyle.org/
mailto:maticna@nbpi.org.rs
mailto:goranmnikolic@gmail.com
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