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ПИРОТСКА ГИМНАЗИЈА И ПИРОТСКЕ
ПРИЛИКЕ 1941-1944.
GRAMMAR SCHOOL AND THE ATMOSPHERE
IN PIROT FROM 1941-1944.
Сажетак: Током Другог светског рата Пирот је био анектиран од стране царистичке Бугарске, а у граду је радила бугарска гимназија. У досадашњим написима о тој школи у које је аутор имао увида, није коришћен
њен архивски фонд који се налази у Централном државном архиву у Софији. Аутор је истраживао тај фонд и неке резултате представља у овом
раду. С обзиром да је и у ратном времену за многе гимназијалце студирање било пожељан наставак школовања, аутор је истраживао и архив
Софијског универзитета „Св. Климент Охридски“, да би стекао увид у
уписивање Пироћанаца на тај универзитет. Подаци из прегледаних докумената су за аутора били основа да се бави мотивима за прилично масовно похађање бугарске гимназије у периоду 1941-1944. Такође се истражују
могући разлози тако дуготрајног одсуства продубљенијег истраживања
пиротског гимназијског школовања током Другог светског рата.
Abstract: During the Second World War, Pirot was annexed by the tsarist
Bulgaria and Bulgarian Grammar was working at the time in Pirot. In the
so far studies about the school which the author of this text had insight into,
archive materials which are located in the Central state archive in Sofia were
not used. The author has searched that source and presents some of the findings in this study. As for many Grammar School students studying was desirable continuation of education during the war times, the author researched
the archive of Sofia University “St. Kliment of Ohrid” in order to get insight
*
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into the number of Pirot students attending the University. The data from the
reviewed documents were the basis for the author to deal with motives for a
quite massive attendance of Bulgarian Grammar School in the period 19411944. Possible reasons for lasting absence of more comprehensive research of
Grammar School education in Pirot during the Second World War are being
investigated.
Кључне речи: пиротска бугарска гимназија, друштвени статус, вертикална друштвена покретљивост, национализам
Keywords: Bulgarian Grammar School in Pirot, social status, vertical social
mobility, nationalism

УВОД
Током Другог светског рата Пирот је био анектиран од стране
Бугарске. Тада је у граду радила и бугарска гимназија, по програму бугарских просветних власти, а наставу су на бугарском језику
изводили наставници који су дошли из Бугарске. У досадашњим
написима гимназијско школовање у Пироту у периоду 1941-1944.
описано је доста шкрто. У амбициозној монографији о пиротској
гимназији, овом периоду посвећено је скромних пет страна (Николић, И., Раденковић и Живковић, 1979, стр. 214-219). Лако се уочава да је тај текст писан без коришћења архивске грађе и да у њему
има једностраних и произвољних тврдњи. Слично је и са другим
написима који ће бити коментарисани у овом раду, а дотичу се поменутог ратног периода пиротског гимназијског школовања. Због
тога је аутор одлучио да проучи архивску грађу о пиротској бугарској гимназији која се налази у софијском Централном државном
архиву (Централен държавен архив – ЦДА). С обзиром да је и тада
за многе гимназијалце студирање било пожељан наставак школовања, аутор је истраживао и архив Софијског универзитета „Св.
Климент Охридски“, да би стекао увид у уписивање Пироћанаца
на тај универзитет током ратних година. За поређење бугарске гимназије са предратном и послератном пиротском гимназијом послужиле су брошуре – тзв. извештаји које је управа школе штампала
на крају сваке школске године и у којима су дати сажети подаци
о постигнутом успеху, као и други подаци из живота школе. Ови
извештаји се чувају у Историјском архиву Пирот – ИАП. За увид
у животну атмосферу Пирота током ратних година корисно могу
2
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да послуже и поједини написи у листу Бугарски запад (Български
запад) који је излазио од пролећа 1942. до лета 1944. Лист се на
сајту софијске националне библиотеке може читати и преузети у
дигиталној форми. Подаци из прегледаних докумената били су основа за бављење мотивима прилично масовног похађањa бугарске
гимназије, па и студирања на Софијском универзитету. Било је занимљиво и проучавање мотива за забашуривање ове теме у каснијем послератном периоду.
У ЦДА постоји посебан архивски фонд посвећен пиротској бугарској гимназији под ознаком 1564К и називом Пиротска смесена
гимназия (Пиротска мешовита гимназија). Има нешто докумената
на којима стоји и дужи назив – Пиротска смесена гимназия „Отец
Паисий“, али преовлађује скраћена варијанта. С обзиром да се придев мешовита често користио и у српским називима за гимназије
и пре и после рата, да би се избегла забуна, за гимназију у Пироту,
у периоду 1941-1944, користићемо израз пиротска бугарска гимназија. У фонду се чува разноврстан архивски материјал подељен у
74 тзв. архивске јединице. Главна одељењска књига (на бугарском
– главна класна книга), сачувана је за сва одељења школске 1941/42.
и 1943/44, док за школску 1942/43. неке недостају. Сачувани су записници са матурских испита и мноштво матурских сведочанстава,
затим документи о поправним испитима, полагањима ванредних
(приватних) ученика, известан број уписних образаца, решења о
постављању наставног особља и записници о контроли њиховог
рада, разни финансијски документи, спискови наплате школарине,
инвентарна књига целе гимназије и појединих кабинета, разне молбе ученика, као и дописи између управе гимназије и других установа, пре свега надлежног министарства. Нешто докумената о пиротској бугарској гимназији има и у другим архивским фондовима, пре
свега у фондовима Министарства просвете – 177К и 142.
Најзначајнији извори података су главне одељењске књиге. За
сваког ученика понаособ одвојене су две целе стране на којима су
дати основни лични подаци о том ученику, оцене за наставне предмете и владање и слично. Поред тога, у свакој одељењској књизи
разредне старешине су уписивале различите статистичке податке о
свом одељењу – старосна, полна, социјална, национална и верска
структура, збирни подаци о местима живљења ученика, занимању
родитеља или старатеља, плаћању школских такси, изостанцима,
3
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времену и разлозима евентуалног напуштања школе, видовима
евентуалних преступа и казни, те збирни подаци о оценама за сваки појединачни наставни предмет, као и владање.
Прва три разреда гимназије, која одговарају садашњем петом,
шестом и седмом разреду основне школе, звали су се прогимназија.
У Бугарској је, двадесетих година, прогимназија проглашена обавезном као и основно четворогодишње школовање, па су истурена прогимназијска одељења отварана и у неким селима. Међутим, сачувано
је врло мало архивског материјала везано за бугарске прогимназије
у пиротском крају, само нешто сведочанстава. Ипак, с обзиром да је
прогимназија, на известан начин, била део и гимназијског образовања, могло би да се каже да ће и за њу важити основни закључци
који ће се извести за бугарску гимназију као целину.
БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕНИКА
Према подацима из главних књига, школске 1941/42. у гимназију се од четвртог до осмог разреда уписало 302 ученика. (Разредне
старешине два одељења су направиле неке ситне грешке у упису статистичких података, један ученик је и два пута уписан. У
зависности од тога шта се и како сабира, број уписаних ученика
може да варира од 302 до 306, што суштински ништа не мења.) За
школску 1942/43. нису сачуванe све одељењске књиге, па не може
да се утврди ни број уписаних ученика, али је скоро сигурно да
је он повећан, што се види из нумерације одељења. На пример,
појављује се одељење Vв, а у претходној школској години су била
само одељења Vа и Vб, појављују се и VIIб и VIIIб, док је у претходној години у тим разредима било само по једно одељење, итд. У
школској 1943/44. укупан број уписаних био је 552, што је значајно увећање у односу на почетну годину бугарске гимназије. Што
се тиче деце бугарских државних чиновника који су у пиротски
крај дошли из разних места Бугарске, њихов број је у 1941/42. био
53, а 1943/44. године – 77, из чега произилази да се проценат деце
тих чиновника у односу на укупан број уписаних ученика смањио
од 17,5% на 13,9%. Податак да ли је неки ученик домородац или
је дошао са родитељима – чиновницима из Бугарске утврђује се
на основу уписаног места рођења сваког ученика (ЦДА, ф. 1564К,
оп. 1, а.е. 53-74). Југословенска Пиротска гимназија је у школској
4
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1939/40. години12 од четвртог до осмог разреда уписала 480 ученика, дакле мање него бугарска гимназија у њеној последњој години23 (ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, Извештај за школску 1939/40.
годину Државне мешовите реалне гимназије у Пироту, стр. 70). У
том поређењу број дошљака из Бугарске не утиче много, јер је и у
предратној гимназији било дошљака са стране, само из супротног
смера. На службу у велики гарнизон краљевске војске у Пироту
долазили су официри из свих крајева Југославије, а они су, скоро
без изузетка, своју стасалу децу слали баш у гимназију. Исто су чинили и други државни службеници који су у складу са тадашњом
уобичајеном праксом често мењали место службовања, па су извесно време са породицама живели и у Пироту – виши полицијски
службеници, жандарми, тужиоци, судије, професори, учитељи, лекари, ветеринари, инжењери, геометри, више особље у пошти и
телеграфу, железници, итд. Скоро сви такви ђачки родитељи који
су се за време Априлског рата 1941. затекли у пиротском крају напустили су га и отишли у Недићеву Србију, а исто је учинио и известан број државних чиновника из редова домородачког становништва (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Стенографске белешке
– документ 13410, стр. 13). Иако је тиме смањена социјална база из
које су традиционално уписивани гимназијски ђаци, број ученика
у пиротској бугарској гимназији, као што смо видели, није се смањио, осим у првој школској години.
Приликом поређења броја ученика пиротске бугарске и предратне југословенске гимназије треба имати у виду да је пре рата један
део ђака из белопаланачког краја гравитирао ка пиротској гимназиКористимо податке из школске 1939/40, а не из 1940/41, јер ова друга у пиротској гимназији није завршена због Априлског рата и доласка нових, бугарских
власти, па због тога, између осталог, није ни штампан гимназијски извештај за
ту школску годину. Међутим, подаци за ове две године не могу да буду битно
различити, јер су то углавном исти ђаци, само не у истим разредима.
2
У начелу, поређење броја ђака бугарске гимназије може се вршити и са бројем
ђака у гимназији после рата, али ту постоји једна методолошка тешкоћа. Наиме,
комунисти су по успостављању своје власти, поред осталог, укинули плаћање
школарине за похађање гимназије и тиме подстакли један део деце, односно
родитеља, који се иначе не би определили за упис у гимназију, да то ипак учине.
Поменути методолошки проблем не постоји за поређење са предратном гимназијом пошто су наплаћивање школарине вршиле и предратна југословенска
краљевска власт и власт царистичке Бугарске.
1
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ји и тиме повећавао број ученика, што за време рата није био случај, јер је Бела Паланка остала у Недићевој Србији и у њој је тада,
школске 1941/42, први пут отворена гимназија (Крстић, 2000). Пре
рата гимназија није постојала ни у Цариброду, па су и из тог краја ђаци долазили у Пирот. Бугарске власти су већ 1941. отвориле
гимназију и у Цариброду, па би могло да се очекује да прилив ђака
из тог краја у пиротску гимназију скоро престане, али то се није
догодило. Није нереално претпоставити да су неки ђаци из царибродског краја који су пре рата ишли у пиротску гимназију наставили да то чине и за време рата, без обзира што је у Цариброду тада
отворена гимназија. Поред тога, треба имати у виду још нешто –
становници царибродског краја су припајање Бугарској доживели
као акт свог националног ослобођења, у њих су бугарске власти
сигурно имале више поверења него у људе из пиротског краја, па
може да се претпостави да су неким Цариброђанима поверавани
одређени послови у државној служби у самом Пироту и околини,
па макар и оне ниже дужности. Сигурно је већина и тих државних
службеника из царибродског краја довела у Пирот своје породице,
а то значи и потенцијалне ђаке пиротске гимназије, у складу са узрастом. У школској 1941/42, ученика из царибродског краја било је
22, а 1943/44. године – 35. Овакви ђаци нису урачунати у број деце
бугарских чиновника који је наведен мало горе, али и када се те две
бројке саберу, укупна бројка деце из унутрашњости Бугарске, плус
она из царибродског краја, четири пута је мања у односу на децу
домородаца из пиротског краја. Из школских извештаја предратне
пиротске гимназије не може да се види колико је тада било ђака из
царибродског краја, па не може ни да се утврди колико се број такве деце у пиротској гимназији смањио после отварања гимназије
у Цариброду 1941, али у сваком случају варирање броја ученика
из царибродског краја не утиче пресудно на општу бројчану слику
ученика пиротске гимназије. С друге стране, пре рата је у Пироту постојала још једна средња школа – учитељска, коју бугарске
власти за време рата нису активирале, па се један део младих из
пиротског краја који је планирао да упише ту школу, или су још
пре рата били њени ђаци, уписивао током ратних година у бугарску гимназију. Међутим, број учитељаца пре рата никада није био
велики, углавном по четири одељења у целој школи, па преусмеравање тог ђачког потенцијала у бугарску гимназију није пресудно
6
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утицало на њен коначан, прилично велики број ђака (Споменица
Учитељске школе у Пироту, 1961, стр. 45).
Треба још додати да је после капитулације Југославије у
Априлском рату и успостављања бугарске власти у Пироту известан број ученика одлучио да доврши школску 1940/41. годину на територији Недићеве Србије, по предратном школском
програму и на српском језику. Гимназијалци су се претежно
уписивали у нишке гимназије, а ђаци Учитељске – у исту такву
школу у Алексинцу. Међутим, већ у лето 1941. скоро сви су се
вратили у Пирот, а добар део наставио је школовање у пиротској
бугарској гимназији. То се лако утврђује упоређивањем података из главних одељењских књига и матурских сведочанстава пиротске бугарске гимназије са подацима из Извештаја Пиротске
гимназије за 1939/40, Извештаја Учитељске школе у Алексинцу
за 1940/41, као и писаног прилога Синиша Милкића који је и сам
био у групи оних који су ишли у Алексинац. Чак и они који су
у Нишу или Алексинцу били у завршним разредима гимназије,
односно учитељске школе, почели су већ од августа 1941. да се
јављају у пиротску бугарску гимназију да полажу макар само
матурски испит по бугарским правилима и на бугарском језику
(ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 6, 9, 11, 15, 46, 53-74; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, Извештај за школску 1939/40. годину Државне мешовите реалне гимназије у Пироту и Извештај за школску
1940/41 годину Државне учитељске школе у Алексинцу; ф. Пирот и околина у НОБ, к. 9, Прилог за историју НОР-а у Пироту
Синише Милкића). На почетку школске 1941/42. године, у новоотворену гимназију у Белој Паланци на српском језику уписало
се доста предратних ученика пиротске гимназије, али пре свега
оних родом из белопаланачког краја, док је оних који су баш из
пиротског краја (нишавски срез) било свега двадесет три, десетоструко мање него у пиротској бугарској гимназији (Крстић,
2000, стр. 196). Окрени-обрни, испало је да је отприлике исти
број Пироћанаца домородаца био намеран да похађа гимназију
и пре рата као и за време рата, с тим да су у ратном периоду сви
уписивали гимназију, јер учитељске школе није било. Ова чињеница се изгледа није допадала досадашњим писцима, јер је нису
јасно ни саопштавали, а камоли да су пробали да је објективно
истраже. О томе ће у овом раду још бити речи.
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Из главних одељењских књига сазнаје се да је социјално порекло ученика пиротске бугарске гимназије било шаролико. Дато је
доста података о сваком појединачном ученику да би они могли да
се препознају, иако бугаризација имена које су извршиле власти
може да буде отежавајућа околност. Наиме, та бугаризација некада
се није завршавала само променом задња два слова презимена ић у
ов или ев, већ је било и нешто већих промена код оних имена која
нису постојала у том облику у бугарском именом систему. На пример, име Јован мењано је у Иван, Ђорђе у Георгије, Ћира у Кирил,
аналогно томе презиме Јовановић или Јовић – у Иванов, Ђорђевић
у Георгиев, Ћирић у Киров, итд. Још већа је промена била када је
презиме (на бугарском – фамилно име) круто одређивано по имену
деде, иако се у некој породици већ било усталило исто презиме
за више узастопних генерација. Тако, на пример, презиме Драгољуба Раденковића није промењено једноставним скраћивањем
на Раденков, већ је потпуно промењено у Антанасов, према имену
Драгољубовог деде, што може и те како да збуни. Ипак, упоређивањем података из ратног времена са оним од пре или после рата,
већина ђака може да се препозна. Код ученика осмог разреда препознавање је додатно олакшано, јер на матурским сведочанствима
постоје и фотографије. Лако се запажа да су међу ђацима бугарске гимназије била и деца највиђенијих људи пиротске чаршије.
Јован Цекић, сувласник првог правог индустријског капацитета у
Пироту, фабрике Тигар, послао је у бугарску гимназију своју децу
Милорада, Радомира и Марицу, истакнути трговац Милан Гаротић
– синове Миодрага, Сретена, Властимира и Драгослава, кројачки мануфактуриста и трговац Новак Стаменовић – ћерку Јелену,
а браћа Панта и Младен Јонић из јаке терзијске породице Чинче
– своју децу Михаила, односно Љубицу. Трговац са Стамбол капије Михајло Мика Златковић је у пиротској бугарској гимназији
имао сина Стевана и ћерке Даринку и Марију. Милена Мијалковић, после рата вишедеценијска професорка ликовне уметности у
пиротској гимназији, ћерка трговца и сувласника хотела Национал
Душана Мијалковића Мечкоње, пријавила се у пролеће 1944. да
ванредно заврши осми разред. Душан Стевчић, истакнути члан
предратне Демократске странке и краљев сенатор, у бугарској гимназији имао је сина Димитрија. Чедомир Милошевић, такође један
од предратних пиротских грађанских политичара и посланички
8

Г. Николић: Пиротска гимназија и пиротске прилике...

Пиротски зборник 43 (2018) 1-52

кандидат владине листе на парламентарним изборима 1935, у гимназији је имао ћерку Браниславу, итд. Међутим, ђаци пиротске бугарске гимназије нису били само из редова грађанске елите, већ из
свих друштвених слојева. У статистичким подацима постојала је
и рубрика о занимању родитеља ученика. Из тих података се види
да су у бугарску гимназију масовно ишла и деца сељака и ситних
занатлија. Међу ђацима је и значајан број најистакнутијих представника послератне комунистичке номенклатуре – Јован Вацић
Џони, Божидар Боне Манић, Бранимир Ћирић Лужнички, Љубомир Љубиша Златковић, Витомир Живковић, итд. Неки су успели
да направе каријере и на републичком, односно југословенском
нивоу. Богољуб Ђорђевић из Паклештице био је републички секретар за народну одбрану (у већем делу социјалистичког периода,
уместо речи министарство користила се синтагма републички секретаријат, а уместо речи министар – републички секретар, што
значи да је Ђорђевић, једноставније речено, био министар одбране). Божидар Боне Манић био је републички секретар за културу
и директор Историјског архива Србије, Јован Вацић Џони – функционер Савезне управе царина, Станимир Лазаревић – амбасадор
у Либану, Новица Митић – проректор Београдског универзитета,
итд. Међутим, овакве високе функције обављане су од стране Пироћанаца углавном тек од друге половине шездесетих година, после пада Александра Ранковића, о чему ће касније још бити речи.
Наравно, ђаци пиротске бугарске гимназије нису били присутни
само у политици, већ у свим областима послератног живота. У
привреди, на пример, бугарски гимназисти били су Радмило Маринковић Гала, двадесетпетогодишњи генерални директор гумарског гиганта Тигар, као и апотекар Чедомир Митић Брба, који је још
у социјалистичком периоду развио приватни посао производње и
продаје фармацеутских производа. Бугарску гимназију су учили и
вишедеценијски директори пиротског Музеја и Библиотеке, Бранислав Најдановић и Синиша Јовановић, познати сликар Радомир
Антић, људи из академских кругова као што су декан београдског
Факултета организационих наука Петар Козић, стручњак у области
побољшавања расног састава стоке Миодраг Видановић Цврца, научни саветник Српске академије наука и уметности (САНУ) Илија
Николић и други, затим познати спортисти као Голуб Каменовић
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Гоша и Милорад Јовић Калинка, итд. Бугарских гимназиста било
је и међу онима који су се релативно рано одселили из Пирота, као
што је, на пример, Миодраг Милић звани Мића Доктор, један од
најпознатијих београдских дисидената седамдесетих и осамдесетих година. Поменута имена наведена су само као примери, док би
комплетан списак свих ученика пиротске бугарске гимназије који
су после рата имали значајну улогу у јавном животу био неупоредиво дужи (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 25, 53-74).
ШКОЛСКИ УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ.
ОДНОС ШКОЛСКИХ ВЛАСТИ
Главне одељењске књиге пружају обиље података који могу да
помогну у стицању слике о постигнутом успеху ученика у савладавању градива. Бројчано оцењивање по бугарском школском
систему донекле се разликовало од српског (југословенског). Јединица се као оцена практично није давала. Слаба оцена због које
се ишло на поправни испит или понављало била је двојка. Позитивне оцене су биле тројка, четворка, петица и шестица. Дати
су исцрпни збирни подаци за оцене из сваког предмета. Као и у
многим другим школама, углавном највише слабих оцена било је
из математике (подељене у два посебна наставна предмета – алгебру и геометрију), али их је било и из свих других предмета, па
и из цртања и певања. Од позитивних оцена доминирају тројке и
четворке, петице су прилично ређе, док је одлична оцена, шестица, била баш ретка. У школској 1941/42. години, од укупно осам
одељења од четвртог до осмог разреда, у четири одељења је укупни просек оцена испод четворке, а у исто толико одељења изнад
те оцене. Најбољи просек је у одељењу Vб и износи 4,28. У школској 1943/44. години само је у три од укупно четрнаест одељења
просек оцена виши од четворке, највиши је у одељењу VIIIб и
износи 4,38. Имајући у виду да је највиша оцена била шестица,
а да се јединица није давала, лако се уочава да то нису високи
просеци, пре би могло да се каже обрнуто. У фонду Пиротске
гимназије у Историјском архиву Пирот ни из предратног ни из
послератног југословенског периода нема уписница – докумената које су еквивалент бугарским главним одељењским књигама,
већ само брошура – тзв. извештаја у којима је знатно сажетије
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представљен успех ученика. Ипак, и такви извори пружају доста
елемената из којих може да се стекне основни увид у успех тадашњих ученика. Када се све то упореди са оценама у бугарској
гимназији, лако се уочавају значајне сличности, без обзира што
се ради о две различите државе – понављање или полагање поправног испита је била сасвим уобичајена и нормална појава, док
су одлични ученици били прилично ретки (ЦДА, ф. 1564К, оп.
1, а.е. 53-74; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, извештаји пиротске
Државне реалне гимназије од школске 1929/30. до 1939/40. и к.
2, извештаји пиротске Државне мешовите гимназије за школске
1945/46, 1946/47. и 1947/48).
У свом тексту у званичној монографији Пиротске гимназије,
Драгољуб Раденковић о школском успеху не пише тако што најпре
обавља неке анализе и поређења већ одмах даје оцену да је критеријум оцењивања у пиротској бугарској гимназији био веома
низак, како би се доказало да бугарски професори могу да науче
сваког ученика. Ово делује гротескно када се погледа његов успех
у тој школи. У главној књизи одељења IVб у 1943/44. години, под
редним бројем деветнаест је управо он, Драгољуб Раденковић.
Види се да има пет слабих оцена, из геометрије, хемије, биологије, географије и страног језика и као такав треба да понавља
разред (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 62). Раденковић даље пише да
су неки професори дозвољавали да ученик приликом одговарања
испод џемпера или капута изнесе књигу, прочита лекцију и тиме,
ваљда, добије добру оцену. С обзиром да је одувек било различитих наставника, није искључено да је и таквих случајева било, али
тешко да је то била уобичајена појава. Да јесте, зар и сам Раденковић то не би искористио и избегао понављање разреда? Занимљиво је даље праћење његовог школовања. У наредној 1944/45. он
ипак није понављао. Југословенске (српске) власти, које су у јесен
1944. поново овладале пиротским крајем, пропустиле су га у пети
разред гимназије или пак он сам није пријавио да треба да понавља, јер постоји озбиљна вероватноћа да српске школске власти
те податке нису проверавале код претходних бугарских власти. Раденковић се брзо пребацује у први разред поново покренуте Учитељске школе. Из њене архиве може да се види да је Раденковић
имао сличан успех као и у бугарској гимназији. У другом разреду
је полагао поправни из педагогике, а у трећем је понављао (Ни11
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колић, И. и сар., 1979, стр. 216; ИАП, ф. Педагошка академија,
Уписнице Државне мешовите учитељске школе у Пироту за једино одељење I разреда школске 1944/45, одељење IIб школске
1945/46, одељење IIIб школске 1946/47 и одељење III-2 школске
1947/48). Подаци о школском успеху које смо видели и код других
ученика из тог периода отприлике указују на следеће – онај ко је
био слаб ђак у бугарској гимназији, био је обично исто тако слаб и
у југословенској, а онај ко је био међу бољима у бугарској гимназији имао је сличан успех и у југословенској гимназији, било оној
пре или после рата.
У архивском фонду пиротске бугарске гимназије има и других
докумената који указују да то није била неозбиљна школа. Тако, на
пример, у протоколу о полагању матурског испита из математике,
од 15. јуна 1943, стоји да су петорица ученика ухваћена да су у логаритамске таблице, које вероватно јесу биле дозвољене, убацили
папириће исписане формулама, што није дозвољено, па их је комисија за полагање матурског испита истог дана казнила тако што
им није дозвољено да у том року наставе са полагањем. Да је то
онаква школа како је приказује Раденковић, дежурни наставници
би вероватно зажмурили на коришћење недозвољених папирића,
када већ, наводно, дозвољавају да ђак одговара тако што чита из
књиге (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 8).
О владању Раденковић пише у сличном тону као и о успеху.
Тако, на пример, наводи да су ученици у вечерњим часовима смели да се задржавају на улици само до одређеног времена (Николић, И. и сар., 1979, стр. 217). Међутим, на таква и слична понашања ученици и родитељи су сами пристајали. У ЦДА је сачуван
уписни образац (именик) за бугарску гимназију који је на почетку
школске године попунио, као и сви други ученици, и Драгољуб
Раденковић. На полеђини тог обрасца је одштампана изјава коју
је потписао његов отац, Борисав Раденковић, чиме је потврдио да
је сагласан са захтевима који се постављају пред сваког ђака – да
носи прописану ђачку униформу, да се у вечерњим сатима задржава на улици само до одређеног времена, да посећује само оне биоскопске, позоришне и друге представе, игранке и сличне скупове
које је одобрила управа школе, итд (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 17).
Овакви захтеви нису некаква специфичност само бугарских школа.
И све српске и југословенске гимназије пре Другог светског рата
12
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имале су врло слична правила као горе наведена. Тако се, на пример, у монографији Врањске гимназије наводи да су гимназијалци пре рата морали да носе ђачке капе за ознакама разреда, да се
зими задржавају на улици најкасније до 19, а лети до 20 сати, да
гледају само оне филмске представе које је одредио директор и то
на посебним ђачким пројекцијама, на корзоу су морали да се шетају одвојено од осталих грађана, и слично. Наводе се и конкретне
казне за конкретне ученике по Закону о средњим школама који је
важио за територију читаве Краљевине Југославије. Неки ученици
су кажњавани, чак и искључивани из школе, зато што су играли
фудбал у локалном фудбалском (лоптачком) клубу, дружили се са
онима који нису ученици гимназије, узимали на читање књиге из
градске библиотеке, улазили у кафану, јавно износили политичко
мишљење, итд (Требјешанин, Симоновић, Трајковић, Лазовић и
Стојиљковић, 1981, стр. 304-307, 555). Од својих старијих професора који су ишли у гимназију непосредно после Другог светског
рата, аутор овог рада је слушао приче из којих произилази да је систем строже дисциплине задржан донекле и у то време, без обзира
што су на власти биле неке нове снаге које су говориле да се залажу за револуционарне промене у свим сферама друштва3.4Испада,
дакле, да се и код школског владања суочавамо са сличним појавама као и код оцењивања школских предмета – бугарска гимназија
је била класична строга школа какве су у то време биле школе и у
Југославији, али и у другим земљама. Печат патријархалног васпитања био је у свима њима доминантан, независно од националне,
па и политичке обојености.
Раденковић на карикатуралан начин не описује само оцењивање
успеха и владања, већ и све остало у пиротској бугарској гимназији. Тако, на пример, он наводи: „Ученици мушкарци нису смели
да носе косу. Било је обавезно шишање за све“ (Николић, И. и сар.,
1979, стр. 217). Фотографије гимназијалаца у листу Бугарски запад
на то не указују, а код матураната, чија је свака појединачна слиПосле рата је забрана кретања за ђаке у вечерњим часовима постојала чак и
по селима, у време када су у некима од њих отворени пети, шести, седми и осми
разред новоуспостављене осмогодишње основне школе, који одговарају дотадашњим нижим разредима гимназије. Из званичне монографије крупачке школе
сазнајемо да је у свакодневном ђачком говору забрана кретања на улици после
19 сати називана „полицијски час“ (Ћирић, 2000, стр. 227-228).
3
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ка залепљена на сведочанство, види се да се често ради о негованим фризурама. Кратку косу су, углавном, имали млађи дечаци из
четворогодишње основне школе и млађих разреда гимназије, али
је такво шишање било подједнако присутно и за време предратне Краљевине Србије и Југославије, и током ратова, као и првих
петнаестак година комунистичке Југославије, што се и сада лако
уочава у многим породичним фото албумима. Све до друге половине двадесетог века, лична хигијена није могла да се одржава на
високом нивоу, јер у кућама, не само сеоским већ и градским, није
било водовода, нити су за прање постељине и рубља коришћени
детерџенти. Једна од последица тога је да су ваши биле скоро редовна појава, па су млађе дечаке заиста често кратко шишали зато
што су поменути инсекти волели да бораве баш у коси. Тек негде
од шездесетих година, општим порастом друштвеног благостања,
те неприлике су отклоњене, па је и кратко шишање постало ређе.
Разлог за такво шишање, дакле, није био никакав национални или
политички предзнак неке школе или власти, већ хигијена.
У писању о ратним догађајима пиротски писци су се прилично
угледали на прво издање Кулићеве књиге Бугарска окупација. То
угледање код Раденковића иде дотле да преузима читаве реченице, дословно или са козметичким променама, без навођења да то
чини (упоредити: Кулић, 1970, стр. 62-63; 72-74 и Николић, И. и
сар., 1979, стр. 216-218). У том делу су и горепоменуте реченице о
кратком шишању (Кулић, 1970, стр. 73). Кулић је имао амбицију да
пише о ратним догађајима на свим оним територијама које је царистичка Бугарска анектирала, дакле од Пирота до Охрида, плус велики део Недићеве Србије где је бугарска војска заменила немачке
окупационе снаге које су отишле на друга ратишта. Он, међутим,
често није довољно прецизан да ли се његове тврдње односе на
целу ту широку територију или само на неку ужу област, а када то
ипак чини, неретко се дешава да за своје тврдње не даје никакав
извор, какав је случај и са причом о кратком шишању.
На Кулића се позива и Драгослав Војчић и цитира његову тврдњу да је у школама на територијама анектираним од стране Бугарске било правило да се за сваку употребљену српску реч плаћао
један лев: „У неким школама у Пироту бугарски учитељи су ђацима обрачунавали казне и достављали рачун родитељима за наплату одговарајућег броја употребљених српских речи“ (Кулић, 1970,
14
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стр. 73; Војчић, 2006, стр. 20). Да ли је Кулић имао увид у документ
са таквом наредбом бугарских школских власти? Које су то неке
школе у Пироту? Постоје ли конкретни родитељи који су посведочили Кулићу да су платили такву казну и имају ли рачун који се
помиње, односно да ли су му га показали? Ако је Кулић такве казиваче имао, како се они зову и да ли је разговор с њима вођен одмах
после рата или касније? На сва ова питања у Кулићевој књизи нема
одговора, а нема га ни код Војчића који је Кулићеву тврдњу преузео
такву каква је, без коментара. О кажњавању по принципу – један
лев за сваку изговорену српску реч, пише и Раденковић, али само у
једној реченици (Николић, И. и сар., 1979, стр. 216). С обзиром да
је био ученик пиротске бугарске гимназије и као такав на извору
догађаја, могао је да изложи неки конкретан, живописан пример
оваквог кажњавања и тако поткрепи своју тврдњу, али он то не
чини, па се јавља сумња да ли је овакво кажњавање уопште заживело, чак и ако су некакви прописи о томе формално били донети.
Доста слична претходним је и прича о паљењу српских књига.
Кулић пише: „Кад је бугарска војска ушла у Пирот, цео град је био
блокиран. Бугарски војници су извршили детаљан преглед свих
кућа. Где год су нашли књиге на српском језику, износили су их
у дворишта и спаљивали“ (Кулић, 1970, стр. 71). До сада ниједан
Пироћанац – сведок уласка бугарске војске у град није дао овакву
изјаву, барем је аутор овог рада никада није ни чуо нити прочитао,
напротив, улазак бугарске војске у Пирот у Другом светском рату,
тачније замена победничке немачке војске бугарском, протекла је
без икаквих ексцеса, што је општепозната чињеница. Петар Алексић недвосмислено каже да тога дана није било никаквог насилничког понашања и да су бугарски војници, без оружја, шетали градом
као када војска, у мирнодопско време, недељом добије слободан
излазак у град (Алексић, 2007, стр. 24-25). Кулић није Пироћанац
и то што је написао могао је да чује само од некога ко то јесте и ко
је био на лицу места. Како се зове тај Пироћанац и када је разговор вођен? Кулић у својој књизи те податке не пружа. Драгослав
Војчић наводи да су бугарске школске власти издале наредбу да
сви ученици донесу књиге на српском језику да би биле спаљене.
У истој књизи Војчић наводи и следеће: „Полицијски органи су...
све књиге штампане на српском језику до којих су могли да дођу
запленили и јавно спалили“ (Војчић, 2006, стр. 15, 34, 35). Ако су
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књиге, како је написано, спаљене јавно, онда је неко то морао да
види. Ко је та особа или више њих? Где је било место паљења књига? Код дана или барем ког месеца и године? Када је разговарано
са тим сведоцима? Има ли можда неки документ о томе? Војчић не
даје одговоре на ова питања. Томислав Панајотовић такође пише
да је било паљења књига на српском језику, али ни он ову озбиљну тврдњу не образлаже (Панајотовић, 2016, стр. 200). И Петар
Виденовић у хроници села Трњана ничим не поткрепљује своју
уопштену тврдњу да су Бугари спалили књиге на српском језику
(Виденовић, 1998, стр. 185).
Постоје документи који указују на спаљивање српских књига у
пиротском крају од стране бугарских власти, али везано за претходни, Први светски рат. Има извора који указују да су тада били
изражени и други видови насиља, не само спаљивање књига (Николић, И., 1982, стр. 1102-1105, 1145-1146). Раширено је мишљење да су бугарске власти у Другом светском рату имале другачију
тактику према становништву анектираног подручја у односу на
Први рат – настојале су да избегавају насилно понашање, нарочито у првом делу рата (када некаквог покрета отпора, практично,
није ни било), како би њихов циљ интегрисања пиротског становништва у бугарску нацију био остварен са што мање трзавица.
У својим сећањима на ратне и поратне дане, Пироћанац Петар
Алексић, после рата дугогодишњи професор српског језика, не
спомиње никакво јавно спаљивање књига на српском језику, никакво тражење од ђака да доносе такве књиге да би биле спаљене,
никакво новчано кажњавање ђака за сваку изговорену српску реч,
никакво присиљавање на кратко шишање и слично. За време рата
Алексић је био ученик прогимназије и сигурно би за све наведене појаве имао сазнања. Из књиге се јасно види да Алексић није
никакав бугарофил и да вероватно не би оклевао да евентуална
сазнања о овим појавама унесе у књигу, али тога нема (Алексић,
2007, стр. 25-27). Раденковић у свом напису у монографији Гимназије пише да су бугарске школске власти биле врло попустљиве приликом уписа ђака у бугарску гимназију, па на почетку чак
нису ни проверавале у ком разреду је неки ученик био претходне
школске године, довољно је било то што сам ученик усмено саопшти (Николић, И. и сар., 1979, стр. 216). Ако је то тачно и ако су
се власти на такав начин, малтене, додворавале деци и њиховим
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родитељима, онда тврдње да су те исте власти примењивале мере
драстичног новчаног кажњавања и сличне видове насиља делују
прилично контрадикторно.
НАЦИОНАЛНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
Изјашњавање о националној припадности је честа тема у написима о ратним временима у Пироту. Тадашња бугарска државна
политика је територије које је Бугарска заузела током рата називала новоослобођеним земљама, а становништво тих територија
сматрано је бугарским. У ЦДА се чувају резултати пописа становништва од 1. маја 1943. по којима у тадашњем пиротском срезу од
укупно 76643 становника има 302 Србина, 824 Цигана, а све остало су Бугари, уз занемарљив број још неких националности (ЦДА,
ф. 453К, оп. 2, а.е. 2214). С обзиром на недемократски карактер
тадашње бугарске државе може отворено да се сумња у могућност
слободног изјашњавања становништва. Бугарски пописи за време
рата могу да буду детаљније анализирани у неком посебном раду, а
овде ћемо се бавити само националним изјашњавањима гимназијалаца. У одељењским књигама, у делу где су лични подаци ученика, постоји и рубрика народност где скоро увек пише: Бугарин или
Бугарка. Разредне старешине су биле службеници државе чија је
званична политика била да је становништво пиротског краја бугарско, те је прилично очекивано да су ту рубрику попуњавали у складу са таквом политиком. Због тога анализа рубрике народност у
одељењским књигама није била толико занимљива колико анализа
те исте рубрике, али у матурским сведочанствима. Наиме, за раз
лику од попуњавања одељењских књига у које ученици практично
нису имали увид, а после завршеног школовања остају у школској
архиви, матурско сведочанство се даје сваком свршеном гимназијалцу и он има потпуни увид у податке који су у њему уписани,
па и податке везане за народност. Уз то, матурско сведочанство су
добијали људи од деветнаест и више година, већ формиране личности, који су сигурно много више него млађи ђаци могли да имају
самопоуздања у евентуалном захтеву упућеном школским чиновницима да се у сведочанство упише она народност коју они желе,
тј. осећају. У ЦДА се чувају дупликати сто четрдесет матурских
сведочанстава домородаца из Пирота и околних села. Од тога, у
17

Г. Николић: Пиротска гимназија и пиротске прилике...

Пиротски зборник 43 (2018) 1-52

њих четрнаест у рубрици народност пише Србин, односно Српкиња. То су следећи матуранти: Добрила П. Ђорђевић, Драгољуб А.
Станковић, Србислав Ј. Стојадиновић, Велимир Ђ. Јоцић, Александар В. Вељковић, Милорад В. Пејчић (сви матурирали августа
1941), Витомир Д. Поповић из Балта Бериловаца (матурирао јула
1942), Надежда В. Манић, Милорад Ј. Цекић, Миодраг Р. Кутлешић, Љиљана М. Цанић (матурирали маја 1943), Предраг Ђ. Васић,
Вујица С. Живковић из бабушничког Стола и Синиша Д. Милкић
(матурирали јуна 1943). Међу сведочанствима оних који су матурирали у другим роковима (септембар 1942, фебруар и септембар
1943. и април 1944) нема ниједног у коме је уписана српска народност (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 6, 9, 11, 15, 46). Пишући о националном изјашњавању у пиротској бугарској гимназији, Раденковић
каже: „Према оним ученицима који су били категорични у изјашњавању да су Срби предузимали су репресалије. Њихова имена
су регистровали у полицији, те су били под сталном присмотром“
(Николић И. и сар., 1979, стр. 216). Слично пише и Панајотовић:
„Изјаснити се у то време за Србина значило је ризиковати лични
мир и безбедност“ (Панајотовић, 2016, стр. 200). Међутим, ни један ни други не образлажу о каквим се репресалијама, односно
ризиковању безбедности ради. Један од оних у чијем сведочанству
стоји српска народност – Синиша Милкић, о ратном времену у Пироту оставио је текст на шездесетак страна који се чува у ИАП.
Мањи део тог списа објављен је и у Пиротском зборнику (ИАП,
ф. Пирот и околина у НОБ, к. 9, Прилог за историју НОР-а у Пироту Синише Милкића; Милкић, 1985). Милкић опширно описује
догађаје из ратних година, али не пише ништа о евентуалним репресалијама према њему због тога што му у сведочанству пише
српска народност. Милкић се активирао у илегалном партизанском
комунистичком покрету отпора који се у скромном обиму донекле
развио у Пироту задњих месеци бугарске власти и скоро је сигурно да не би прескочио да наведе евентуалне непријатности због
записане народности, да су се оне догађале. Код његовог најбољег
друга Момчила Момчиловића становао је неки бугарски адвокат
који се после извесног времена показао као симпатизер комуниста
и пошто је имао врло добре везе у бугарској полицији, достављао
је разне информације Милкићу и Момчиловићу (Милкић, 1985,
стр. 88, 97). Да је Милкићево име као неког ко се изјашњава као
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Србин било регистровано у полицији и да је био под сталном присмотром, како тврди Раденковић у горе цитираној реченици, таква информација би преко дотичног адвоката вероватно дошла до
Милкића, али он тако нешто уопште не спомиње.
Најлакши начин да власт врши некакве репресалије према ученицима који су се изјаснили као Срби јесте да се према њима примени режим неправичног оцењивања. Међутим, из главних одељењских књига и матурских сведочанстава тако нешто не може да
се види и закључи. На слици 1 је матурско сведочанство Љиљане
Цанић у коме у рубрици народност, у другом реду, јасно стоји сръбкиня (Српкиња). На слици 2 су оцене на матурском испиту које се
налазе на полеђини сведочанства ове матуранткиње. Сасвим при
дну те слике види се да за изражавање националног стоји незадовољавајућа оцена (незадоволителенъ), што је директно утицало
на смањење оцене из владања (поведение) од шестице на петицу,
а види се на предњој страни сведочанства, у шестом реду (слика 1). Ствари постају још јасније после увида у главну одељењску
књигу VIIIб 1942/43. године, где је Љиљана Цанић уписана четврта по реду. Већ смо рекли да у одељењским књигама практично
увек пише да је ученик бугарске народности и да су то разредне
старешине уписивале по аутоматизму. Међутим, код Цанићеве је
реч българка (Бугарка) прецртана и дописано је сръбкиня (Српкиња). Рукопис је исти, па може да се претпостави да је то урадио разредни старешина. Тако нешто могло је да се деси вероватно
само на изричит захтев Љиљане или неког од њених родитеља. У
одељењској књизи је под датумом 12. III 1943. написана белешка да
је Цанићевој смањена оцена из владања од шестице на петицу због
незадовољавајућих националних осећања. Међутим, то по свему
судећи није утицало на оцењивање у целини јер се из одељењске
књиге за VIIIб и матурског сведочанства види да Љиљана има сасвим солидне оцене. За трудолюбие (радиност, вредноћа), једну
од четири ученичких карактеристика које су оцењиване описно,
добила је највишу оцену образцова (примерна). Љиљана је била
ћерка пиротског адвоката Милутина Цанића, школског друга чувеног Пироћанца Драгољуба Јовановића, који у својим Медаљонима
пише и о Милутину и, поред осталог, наводи да се током оба светска рата изјашњавао као Србин (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 11, 60;
Јовановић, 2008, стр. 108).
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Слика 1 Матурско сведочанство пиротске бугарске гимназије Љиљане Цанић
Picture 1 Graduation certificate of Ljiljana Canic in Pirot Bulgarian Grammar School
(ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 3, фасц. Сведочанства 1941-1944; ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 11)
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Слика 2 Оцене на полеђини матурског сведочанства са слике 1
Picture 2 Grades on the back of the certificate from picture 1

Врло слична ситуација је и код Милорада Цекића и Миодрага
Кутлешића. И код њих стоји оцена незадоволителенъ за изражавање националних осећања, а укупна оцена из владања је због тога
смањена од шестице на петицу, али имају сасвим солидне оцене
из скоро свих предмета (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 11). Цанићева,
Цекић и Кутлешић су матурирали 9. маја 1943, управо у јеку пописа становништва који је почео 1. маја за који су се бугарске власти
припремале да за њих буде што успешнији, тј. да се људи изјасне
као Бугари, што баца додатну светлост на одлучност и самопоуздање у националном изјашњавању поменута три гимназијалца. Треба још додати да ни Цекићу ни Кутлешићу, као ни још четворици
од оних којима у сведочанству стоји српска народност – Витомиру
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Поповићу, Драгољубу Станковићу, Велимиру Јоцићу и Предрагу
Васићу није постављена нека административна препрека да се током рата упишу на Софијски универзитет, што су они и учинили, о
чему ће касније бити још речи.
Како је дошло до тога да у матурским сведочанствима четрнаест
гимназијалаца пише српска народност? Тешко је то реконструисати после седам и по деценија, када сви ти људи, вероватно, нису
више живи, али може да се претпостави. Наиме, уколико су службеници у бугарској гимназији уписивали бугарску народност по
аутоматизму, српска народност је могла да буде уписана само на
захтев матуранта. Шта је, онда, са преосталих 90% матураната домородаца код којих пише бугарска народност? Произилази да су
они, или већина њих, одлучили да ћутке пређу преко тога. Нарочито је занимљива ситуација приликом првог матурског испита у бугарској гимназији, августа 1941. Тада су на испит изашли они који
су у јуну те године довршили поремећену школску 1940/41. годину
у нишким гимназијама или у Учитељској школи у Алексинцу, јер
су пиротска југословенска (српска) гимназија и Учитељска школа
после Априлског рата престале са радом. Од једанаест сведочанстава домородаца из пиротског краја, чак у шест стоји народност
Србин, а у пет Бугарин (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 6). Разлог за тако
висок проценат сведочанстава са уписаном српском народношћу
је можда у томе што су то били први месеци бугарске власти када
она вероватно није хтела да предузима нешто што би заоштравало
односе са становништвом, па није можда ни чудо што се десило да
се већина тадашњих матураната домородаца изјаснила као Срби.
Ту се, међутим, опет поставља слично питање од малопре – зашто
се онда преосталих петоро домородаца такође нису изјаснили као
Срби, већ су прихватили да им у сведочанствима пише бугарска
народност? Разлог за то вероватно треба тражити у томе да им национални идентитет није био толико битан, односно да су им добри односи са бугарским властима били важнији од националног
идентитета.
На крају треба напоменути да у матурском сведочанству Предрага Васића, једног од наведене четрнаесторице који су се изјаснили као Срби, пише да је рођен у Сокобањи, док у већ цитираном
раду Драгољуба Јовановића стоји да је мајка Љиљане Цанић родом
из Земуна. Могуће је да међу преосталима од четрнаесторице има
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још неко коме један од родитеља није родом из пиротског краја.
Та чињеница је можда могла донекле да допринесе да бугарски
школски службеник лакше упише српску народност у матурско
сведочанство, али тешко да је била и пресудна. Међу свим осталим
матурантима домороцима има такође оних који стицајем животних околности нису рођени у Пироту или којима неко од родитеља
није родом из пиротског краја, а ипак им у матурском сведочанству
пише народност бугарска, јер се ти матуранти нису заложили да
буде другачије.
ОРГАНИЗАЦИЈА БРАНИК
У писању о пиротској ратној гимназији била је још једна незгодна тема – организација Браник (бранник – ратник, војник). То је
милитаристичка, националистичка и монархистичка омладинска
организација, често називана и профашистичком, која је постојала у Бугарској у периоду 1940-1944. Формирана је по угледу на
нацистичку Хитлерову младеж (Hitlerjugend). У листу Бугарски
запад можемо да прочитамо да је у пиротској гимназији формиран
огранак те организације у фебруару 1942, под називом Момчилова
крепост (Момчилова тврђава) и да има 98 чланова, који су такође
називани браницима („Бранницит въ Пиротъ развиватъ усилена
дейностъ“, Български запад, број 5, 25.4.1942, стр. 1). У прогимназији је деловао подмладак организације под називом Орле. У
главним одељењским књигама за 1943/44. годину уведена је статистика чланства у ђачким организацијама, па из ње сазнајемо да је
те школске године у гимназији од четвртог до осмог разреда било
укупно 172 браника. Раније смо навели податак из истих докумената да је у тој години пиротску гимназију похађало 77 синова
или кћери чиновника дошлих из Бугарске и 35 ђака са територије
царибродског среза. Чак и да су сви они били чланови Браника,
преостаје разлика од 60 чланова који могу да буду само из редова
домородаца из пиротског краја. Међутим, анализом података утврдили смо да нису сва деца бугарских чиновника били браници. То
се уочава код оних одељења у којима је број браника мали. Тако,
на пример, у одељењу VIIб има само два браника, а чак дванаест
ученика из Бугарске и три из царибродског краја. Оправдано може
да се претпостави да је и у оним одељењима са већим бројем бра23
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ника било деце бугарских чиновника и оних из царибродског краја
која нису била чланови организације, што значи да од укупно 172
браника број чланова из пиротског краја мора да буде већи од првобитно претпостављених шездесет и да се вероватно креће према броју сто (ЦДА, ф. 1564, оп. 1, а.е. 61-74). Досадашњи пиротски писци су се трудили да минимизирају чланство домородаца
у Бранику. Тако је, на пример, Драгољуб Раденковић у званичној
монографији Пиротске гимназије написао да су у Бранику била
деца бугарских чиновника и само „неколико ученика који су потицали из редова пиротске буржоазије“ (Николић, И. и сар., 1979,
стр. 218). Ову нетачну и идеолошки поједностављену тврдњу одобрио је Петар Козић, рецензент те монографије и најутицајнији пиротски интелектуалац у социјалистичком периоду. И Раденковић
и Козић су школске 1943/44. године били ђаци у одељењу IVб у
коме је, од уписаног 51-ог ученика, било чак 48 браника, највише
у целој школи. Христифор Живковић Цикан је још радикалнији од
Раденковића и каже да су се у Браник учлањивала деца бугарских
чиновника, а чланове из редова домородаца и не спомиње. Цикан
је 1943/44. године био ђак у одељењу IVв у коме је од укупно 48
ученика био 41 браник (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 62 и 63; Живковић, Х., 1985, стр. 36). Колико је у Бранику било ђака из редова
тадашње пиротске грађанске елите, као и оних који су после рата
постали део комунистичке номенклатуре? У одељењским књигама
је уписиван само укупан број браника у одељењу, а не и њихова
имена. У ЦДА се чува документација организације Браник са читаве територије ондашње царске Бугарске под ознаком 366К. То је
прилично обиман фонд који још увек није сређен. Од укупно 938
архивских јединица у том фонду, сада је истраживачима доступно
само њих тридесет девет које се углавном односе на период после деветосептембарског преврата 1944. када је нова, отечественофронтовска власт забранила и растурила Браник, што за нашу тему
није од значаја. Када фонд буде био доступан у целости, можда ће
у њему моћи да се пронађу и спискови са члановима из пиротске
гимназије.
Овде није згорег подсетити на један догађај који је обележио послератну пиротску историју – убиство Предрага Бошковића Павла,
водећег пиротског комунисте и шефа локалне политичке полиције
ОЗН-е (пуни назив – Одељење за заштиту народа). У званичну вер24
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зију да је Павле погинуо несрећним случајем скоро нико није веровао. Причало се да је убиство Павла дело његових колега – ривала
из комунистичке номенклатуре, незадовољних, поред осталог, и
тиме шта је и како Павле истраживао. Тек пред сам крај социјалистичког (комунистичког) периода, Милорад Мадић и Душан Јончић, аутори монографије партизанске 25. српске бригаде, написали
су у једном пасусу те књиге да се убиство догодило под необичним
околностима, управо када се Павле вратио из Софије, где је истраживао у архивама бивше бугарске царистичке полиције. Могло би
да се претпостави да га је интересовало ко је од Пироћанаца сарађивао са бугарском царистичком влашћу, да сазна ко се политички
пресвукао и пришао комунистима када се видело да ће они доћи на
власт и томе слично. Мадић и Јончић још пишу да је Павле из Софије донео пуну торбу докумената, али да је после његове погибије
та документација нестала без трага (Мадић и Јончић, 1989, стр.
114). Уколико се Павле интересовао и за спискове чланова Браника
и ако је у поменутој торби био такав списак, а у Софији није остао
дупликат, имена пиротских гимназијалаца – чланова те профашистичке организације никада се неће сазнати.
Чланство у Бранику настојало је да се оправда наводним притисцима за учлањење, па тако Димитрије Кулић тврди да је омладина „фактички и практично морала да се прихвати чланства ове
организације“ (Кулић, 1970, стр. 62). Ова тврдња је у нескладу са
елементарним чињеницама. Нешто раније поменута бројка од 172
браника у пиротској гимназији, иако озбиљна, ипак је мањина у односу на укупно 552 ученика у тој школској години. И они ђаци који
нису били браници нормално су похађали наставу, били у прилици
да стекну одређена знања и прелазили из разреда у разред. То што
су се неки ученици и поред тога учлањивали у Браник указује, пре
свега, на каријеризам и опортунизам и њих и њихових родитеља, а
мање на притиске бугарских власти, чак и ако их је било.
ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
О тзв. ваншколским активностима пиротске бугарске гимназије доста података може да се сазна из недељника Бугарски запад.
Без обзира што су чланци у Бугарском западу пропагандистички
25
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обојени4,5могу значајно да помогну бољем разумевању ондашњих
пиротских прилика. Скоро да нема броја тог листа у коме није бар
један, а понекад и више чланака посвећено гимназији. Пише се
о приредбама, позоришним представама, концертима и сличним
културним догађајима који нису били намењени само ђацима и
њиховим родитељима, већ и широј јавности. Тако се, на пример,
приликом извештавања о једној од гимназијских позоришних
представа нарочито истиче да су млади глумци своје улоге изнели „на беспрекорном књижевном бугарском језику“ („Представяне Йовковата Боряна въ Пиротъ“, Български запад, број 51, 27. 3.
1943, стр. 3). Активан је био и хор од стотинак гимназијалки који
је наступао како у Пироту, тако и у Софији, укључујући и наступ
на Радио Софији. Тада су биле примљене и од софијског митрополита. На репертоару хора биле су бугарске народне песме и нешто
класичне музике („Праздникъ на българската народна песенъ въ
Пиротъ“, Български запад, број 54, 17.4.1943, стр. 1; „Хорътъ на
Пиротската гимназия въ София”, Български запад, број 13, 21. 6.
1942, стр. 3). У опширном чланку о посети софијског митрополита Пироту истиче се велико присуство људи свуда тамо где се он
кретао, а посебно се помињу и гимназијалци. Наведено је да је
фотографије за тај чланак урадио Драгољуб Алексић (Драголюб
Д. Алексиев), у то време ученик осмог разреда бугарске гимназије,
после рата познати архитекта, а фотограф целог живота („Пиротъ ще стане перла отъ короната на Софийската богохранима епархия”, Български запад, број 21, 25. 9. 1942, стр. 3). Гимназија је организовала и комеморативне скупове, као оно посвећено изненада
умрлом бугарском цару Борису. Певане су и рецитоване песме чији
наслови говоре сами за себе: Зашто нас остави толико рано, ТуУредник Бугарског запада Каран Дончев био је ангажован у тадашњој бугарској Дирекцији за националну пропаганду и тај податак се доста пута помиње
и у самом том листу, чак се даје и адреса и телефон поменуте дирекције на који
Дончев може да буде контактиран (видети, на пример: „Хроника“, Български
запад, број 50, 19.3.1943, стр. 4). Као професионалац, Дончев је знао да у пропаганди увек треба настојати да се користе тачни подаци. Тако се, на пример,
подаци о пиротским матурантима у чланцима у Бугарском западу поклапају са
подацима из школских архивских докумената („Учениците, които завършиха съ
отличне Пиротските училища“, Български запад, број 16, 19.7.1942, стр. 3; „Пиротската гимназия даде още единъ випускъ зрелостници“, Български запад, број
59, 22.5.1943, стр. 3; ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 6 и 11).
4

26

Г. Николић: Пиротска гимназија и пиротске прилике...

Пиротски зборник 43 (2018) 1-52

гујем за тобом, Жив си Ти, царе и слично („Възпоменателно утро
за Н.В. Царъ Борисъ III въ гр. Пиротъ“, Български запад, број 77, 4.
12. 1943, стр. 4). Ученици су присуствовали и парастосу служеном
за помен стаљинградским херојима, при чему се мисли на погинуле немачке војнике у Стаљинградској бици. У тренутку када се
чуло Вечнаја памјат, сви присутни, значи и гимназијалци, пали су
на колена у знак поштовања према палим херојима. Након парастоса одржана је парада на којој су, поред војника, учествовали и
ученици и браници („Пиротъ отдаде заслужена почитъ на Сталин-

Слика 3 Део чланка о браницима са сликом на којој су пиротски гимназијалци
– чланови Браника, спремни да као коледари крену у обилазак пиротских кућа
(„Коледаруване“, Български запад, број 36, 7.1.1943, стр. 3)
Picture 3 Part of the article about the Branik organisation members with the picture
in which Pirot Grammar School students, members of Branik organisation are ready
to start visiting Pirot homes as a part of Christmas traditions and customs during
Christmas period
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градските герои“, Български запад, број 45-46, 20.2.1943, стр. 5).
Из садржаја Бугарског запада лако се уочава да су гимназијалци
и браници били присутни приликом обележавања свих бугарских
националних празника, али нису пропуштани ни традиционални
народни празници (слика 3).
Гимназија је континуирано сарађивала са војском. У једном од
чланака у Бугарском западу извештава се о спортским сусретима
пиротских гимназијалаца и бугарских војника из пиротске касарне као „истинској манифестацији здравог и несаломивог бугарског
духа“, док је тема другог чланка посета пиротских бранички (девојке – браници) граничном пункту где су војницима – граничарима
поделиле цигарете и певале родољубиве бугарске песме („Спортни
състезания въ Пиротъ“, Български запад, број 74, 13.11.1943, стр.
3; „Бранничките отъ Пиротъ посетиха граничните войници”, Български запад, број 78, 12.12.1943, стр. 3). Лист је пратио и међусобне посете пиротских гимназијалаца и оних из бугарских градова,
претежно из Софије. Тако се, на пример, пише да су приликом посете педесетак девојака из софијске Друге женске гимназије, гошће
не само преспавале код својих вршњакиња из пиротске гимназије,
већ су наредног дана уживале у гостопримству мештана оближњег
села Гњилан, где су биле распоређене у породице на ручак и дружење („На гости въ Пиротъ“, Български запад, број 10, 30. 5. 1942,
стр. 3). У појединим чланцима су навођена и конкретна имена неких гимназијалаца, понекад и одељење, па није било превише тешко да из школских докумената видимо да то нису била само деца
бугарских чиновника, већ и домороци из Пирота и околних села.
СТУДИРАЊЕ НА СОФИЈСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ
У монографији Пиротске гимназије стоји неистинит податак
да су пиротски свршени гимназијалци остајали код куће, нису настављали школовање, зато што би студирање требало да наставе
на Софијском универзитету (Николић, И. и сар., 1979, стр. 218).
Истраживање у архиву Софијског универзитета показало је да је за
време рата факултете тог Универзитета уписало најмање шездесет
три особе из Пирота и околине. Употребљена је реч најмање зато
што је вероватно да је тај број нешто већи. Наиме, истраживање
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се састојало од прегледавања оригиналних уписних књига у које
су уписивани студенти из свих крајева тадашње царске Бугарске
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, ф. 1, оп. 7, а.е. 107-111). Приликом евидентирања
студената из пиротског краја гледало се место рођења, јер је то
најпрактичнији метод. Тешкоћу је представљало то што понекад
место рођења није било уписано. Међу таквим студентима у извесном, макар и сасвим малом проценту сигурно има и Пироћанаца,
али они су могли бити препознати само у ретким случајевима када
је нечије име и презиме било баш карактеристично. Метод трагања
по месту рођења има још једну ману – они који су стицајем животних околности рођени изван пиротског краја могли су лако да
промакну, као што се, на пример, замало десило са Предрагом Васићем који је рођен у Сокобањи. Препознавање је могло да отежа
и случај да презиме није само скраћено изостављањем ић, већ је и
потпуно промењено на начин како смо нешто раније већ објаснили. Тешкоћу је понекад представљао и недовољно читак рукопис.
У наставку су дати подаци за поменута шездесет три студента.
За сваког је у загради курзивом дат и редни број у уписној књизи
Софијског универзитета који је јединствен за сваког уписаног и не
понавља се. Све евидентиране у архиви Универзитета тражио сам
и у архиви предратне пиротске југословенске гимназије или ратне
пиротске бугарске гимназије и уколико их тамо нисам пронашао,
изоставио сам их из списка који следи. Изостављени су и они студенти где постоји нека недоумица или несклад у подацима између
поменутих извора. Проблем код оних студената код којих се њихово бугаризовано презиме потпуно разликује од српског презимена
решаван је укрштањем више извора података о тим особама. Тако
је, на пример, разјашњено да је бугаризовано име Милорада Мадића из Крупца било Милорад Милисавов Миладинов, Србислав
Танчић звани Барејац из Пољске Ржане био је Сърбислав Александров Петров, Никола Антић из Великог Јовановца – Никола Момиров Николов, итд.
Највише је уписаних на Правни факултет, при чему треба имати
у виду да у то време на Софијском универзитету није постојао посебан економски факултет, већ се студирање економије такође одвијало у оквиру Правног факултета, на посебном одељењу (Държав29
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но-стопанския отдел). Овај факултет за време рата су уписали неки
већ помињани представници пиротске грађанске елите – Милорад
Ј. Цекић (56064) – син сувласника Тигра Јована Цекића, Миодраг
М. Гаротић (53978) – син истакнутог трговца Милана Гаротића,
те Димитрије Д. Стевчић (51963) – син краљевог сенатора Душана Стевчића. И сеоски газдински синови су се уписивали на овај
факултет. Из Крупца су то учинили Василије Д. Мадић (51501) из
најбогатије фамилије Пакшини, као и Живадин А. Поповић (50456)
из такође јаке фамилије Попови. Софијски Правни факултет су
уписала и шест будућа пуковника Југословенске народне армије
(ЈНА): Драгољуб А. Станковић (53966), Момчило А. Момчиловић (53961), Љубомир Ђ. Митић (53964), Димитрије И. Ђорђевић
из Градашнице (53967), Никола М. Антић из Великог Јовановца
(54906) и Милорад М. Мадић из Крупца (56665), који је био и један од уредника Народне армије, званичног листа ЈНА. Исти факултет уписао је и Предраг Ђ. Васић (55484) – дугогодишњи директор Пиротске гимназије у периоду 1965-1988, затим Илија П.
Николић (54659) – после рата научни саветник САНУ и носилац
звања Почасни грађанин Пирота, Србислав Д. Златковић из Обреновца (56436) – послератни вишедеценијски функционер у Димитровграду, те Милева М. Џунић (54933) – истакнути омладински
и партијски функционер у периоду после 1944. Од Пироћанаца,
студије права су уписали и Слободан Љ. Јоцић (50453), Драгослав
В. Вељић (53962), Живко С. Живковић (53963), Александар Ј. Крстић (53965), Ђорђе Д. Ћирић (52561), Миодраг Т. Манчић (53968),
Велимир Ђ. Јоцић (53969), Драгослав В. Деспотовић (53970), Живојин П. Манић (55354), Предраг П. Петровић (55486), Марија Д.
Крстић (56269), те Бранислав А. Јовановић (56766). Од ученика
пиротске гимназије родом из околине Пирота, софијски Правни
факултет су још уписали Витомир Д. Поповић из Балта Бериловаца (53030), Лазар Б. Васић из бабушничке Ваве (53944), Душан
Б. Наумовић из Беле Паланке (53953), Бранислав М. Јаначковић
из Крупца (53971), Љубисав Д. Ристић из Бабушнице (53972),
Ђорђе В. Поповић из Сињца (54757), Радисав С. Пејчић из Студене (55500), Тихомир С. Јовановић из Држине (55639), Србислав А.
Танчић из Пољске Ржане (56619), те Станимир М. Младеновић из
Сопота (56686).
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Пољопривредно-шумарски факултет уписали су Новица А.
Митић из Црноклишта (52671) – у послератном периоду декан
Пољопривредног факултета у Земуну и проректор Београдског
универзитета, као и Драгољуб Д. Алексић (55046), после рата архитекта који је пројектовао Тигрово насеље у Пироту.
Медицину су уписали Милован Р. Антић (51647) из Крупца –
после рата пуковник ЈНА који је обављао одговорне дужности на
Војно-медицинској академији у Београду, Сава Л. Савић56 – у послератном периоду дугогодишњи управник пиротског Хигијенског завода, затим Миодраг Љ. Јоцић (50454), Александар Ј. Панајотовић
(50457), Светислав П. Петровић (51420) из Сукова, Драгослав Т. Петровић (51767), Христивоје Д. Панајотовић из Сињца – на одељењу
стоматологије (52889), Боривоје А. Стаменовић (54586), Вукосава Т.
Цветковић (55975) и Србислав В. Танчић-Костић (56124).
Ветерину су уписали Љубомир М. Вацић (49302), Светислав Р.
Антић из Крупца (51648), који је у Југославији после рата стекао
звање доктора ветеринарских наука, Момчило С. Јоцић, такође из
Крупца (51689), затим Миодраг Р. Кутлешић (56235), Владислав
Б. Јовић (50601), Александар П. Мијалковић (51726), Божидар В.
Ђорђевић (54477), Светозар Т. Ћирић из Градашнице (54594) и Синиша А. Марковић (55347).
Историјско-филолошки факултет су уписали Видосава С. Јовановић (56268) и Никола Д. Најдановић (56292).
Физичко-математички факултет уписао је Милорад Д. Живковић из Градашнице (51629).
Богословски факултет у Софији уписао је Тодор Ј. Васић из Рсоваца (54136) – после рата најпре наставник појединих пиротских
школа, а касније професор Нишког универзитета, као и Петар Ј.
Виденовић (55720) из Трњане, после рата дугогодишњи директор
пиротске основне школе 8. септембар. Обојица су пре рата завршили богословије Српске православне цркве.
Од горе наведених, дипломирала су шесторица, од тога четири
лекара – Милован Антић, Сава Савић, Александар Панајотовић и
Код Савића нема редног броја из уписне књиге јер га тамо нисам ни нашао,
вероватно из неког од разлога који су наведени у претходном тексту. Уврштен је
у списак јер га има у званичном алманаху дипломираних студената (Атанасова
и сар., 1975, стр. 761).
5
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Драгослав Петровић, ветеринар Љубомир Вацић и правник Живадин Поповић (Атанасова, Косев и Димитрова, 1975, стр. 667, 668,
731, 755, 761 и 832). Ова шесторица припадају оним генерацијама
које су гимназију завршавале у годинама пред рат и уписивале
Београдски универзитет. Када је рат отпочео и у Пирот дошла царистичка бугарска власт, није било много двоумљења око уписивања на Софијски универзитет, где је, поред осталог, признавано
дотадашње студирање у Београду. Тако, на пример, у Главној књизи софијског Правног факултета, на страницама где су подаци о
студирању Живадина Поповића из Крупца стоји да је на факултет
примљен 6. октобра 1941. на основу матурског сведочанства југословенске пиротске гимназије од 20. јуна 1940. и да му се признаје један семестар са београдског Правног факултета (Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, Главни книги на Юридическия факултет, факултетен номер
24723 – ф. 16, оп. 2, а.е. 111). Они са горњег великог списка који
су први пут у животу факултет уписали тек током рата нису могли
да заврше студије у периоду док је трајала бугарска власт у пиротском крају, чак и да су се уписали већ првом приликом, у јесен
1941, али постоје трагови да су посећивали предавања и излазили
на испите. Један од њих, Илија Николић, пошто је 9. маја 1943.
матурирао у пиротској бугарској гимназији, 12. октобра исте године уписао се на софијски Правни факултет. Из Главне књиге тог
факултета види се и да је положио испит Увод у право (Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, Главни книги на Юридическия факултет, факултетен номер
26579 – ф. 16, оп. 2, а.е. 116). Међутим, то је био и једини његов
положени испит. У то време Софија је већ постала не баш безбедно место за живот, јер су почела разорна бомбардовања од стране Англо-Американаца, а и уопште се видело да страна у којој је
била царистичка Бугарска губи рат. Већина студената Пироћанаца
вероватно је проценила да у времену које предстоји можда неће
бити баш мудро имати имиџ софијског студента, па су напустили започете студије. После рата већина је наставила студирање на
Београдском универзитету, с тим да су неки уписали другачије факултете. За потребе овог рада нисмо проверавали да ли су на београдским факултетима признавани испити са Софијског универзи32
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тета као што су на њему признавали испите положене у Београду
пре рата, али чак и ако то није случај, нека стечена знања сигурно
су била од користи. Није то морало да буде само у студирању, већ
и касније у животу. Живадин Поповић, дипломац софијског Правног факултета, свој радни век углавном је провео у Београду, где
је, поред осталог, имао додатне приходе као стални судски тумач
за бугарски језик београдског Окружног суда – његов званични
превод једне оптужнице чува се у пиротском Историјском архиву
(ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 1, фасцикла 4, Превод оптужнице против Џаџине групе по судском предмету бр. 979/1942).
Илији Николићу је знање бугарског језика добро дошло у периоду
стицања афирмације у САНУ, када су књижевне везе између Срба
и Бугара у XIX веку биле једна од његових првих истраживачких
тема (Рајковић, 1998, стр. 334-335). Ђорђе Игњатовић из Пирота
пријавио се на курс за доквалификацију за професоре руског језика са образложењем да је, поред осталог, неко време слушао предавања тог језика на Софијском универзитету67 (ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 3, фасц. Остала акта 1944, Молба Ђорђа Игњатовића
за курс руског језика бр. 188 од 23.XII 1944). Међутим, од рата
па све до сада, о ратном студирању Пироћанаца владао је скоро
потпуни мук. Постоји интервју са Милованом Антићем из Крупца
у коме он отворено прича о свом студирању у Софији (Митић,
1991, стр. 10, 11 и 13). Каменко Ђорђевић из истог села, пишући
чланак о крупачким интелектуалцима, шкрто помиње и студирање
у Софији (Ђорђевић, 1984, стр. 235) и то је све што смо пронашли.
Неки од студената са горњег списка после рата су се опробали у
писању, између осталог и о ратним приликама у пиротском крају.
У тим написима они су често патетично патриотски нападали бугарски школски систем за време рата, али наравно нису написали
да су управо тих ратних година уписали Софијски универзитет и
тиме, практично, давали легитимитет том истом систему (Мадић
и Јончић, 1989, стр. 12; Виденовић, 1998, стр. 185; Живковић, Д.
М., 2011, стр. 150).
Ђорђе Игњатовић је, вероватно, један од оних који су, из раније поменутих
разлога, промакли приликом прегледа уписних књига Софијског универзитета,
мада не треба одбацити могућност да је само слушао предавања, а да се није и
формално уписао на факултет.
6
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ПОСЛЕРАТНА ТУМАЧЕЊА ПИРОТСКИХ РАТНИХ
ШКОЛСКИХ ПРИЛИКА. РАЗЛОЗИ МАСОВНОГ ПОХАЂАЊА
БУГАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
За разлику од студирања у Софији, похађање бугарске гимназије било је неупоредиво теже заташкати јер има много сведока – током свих ратних година пиротским улицама је неколико
стотина гимназијалаца свакодневно ишло и враћало се у школу,
а пиротски браници често парадирали чаршијом. Једно од образложења је било да се уписивањем у школу избегавао одлазак у
војску (Ђорђевић, 1984, стр. 235; Милкић, 1985, стр. 87; Рајковић, 1998, стр. 332). Наиме, пошто су бугарске власти сматрале
становнике анектираних подручја својим држављанима, почели
су да их регрутују за бугарску војску, с тим да је већина тих војника била распоређена у јединице у којима су уместо оружјем
баратали алатом и градили инфраструктурне објекте у Бугарској.
(Припадници тих радних јединица називани су трудовацима.) Сигурно је међу ђацима пиротске бугарске гимназије и поменутим
студентима Софијског универзитета заиста било оних који су се
уписали, пре свега, да би избегли одлазак у војску, али то не може
да буде одлучујући разлог масовности уписа. У војску су позивани само они који су били на регрутацији, што отприлике одговара
узрасту оних који су ишли у завршни, осми или евентуално седми разред гимназије, као и још старији. Они из четвртог, петог и
шестог разреда (не рачунајући понављаче и престареле) били су
још недорасли младићи који нису морали да страхују од позива
у бугарску војску, а ипак су се масовно уписивали у гимназију. У
школској 1943/44. години било је три одељења у четвртом, четири
у петом и три у шестом разреду, а у седмом и осмом – само по
два одељења. Поред тога, у бугарску гимназију су се уписивале
и девојке, које уопште нису позиване у војску. У три предратне
школске године – 1937/38, 1938/39 и 1939/40, број девојака у седмом и осмом разреду је у односу на укупан број ученика у тим
разредима износио између петнаест и двадесет процената, док
је у бугарској гимназији школске 1943/44. у седмом и осмом разреду било двадесет процената девојака, дакле основне релације
се нису промениле. Овде смо се усредсредили на два најстарија
разреда јер би се евентуални појачани упис момака само због из34
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бегавања служења бугарске војске вероватно одразио на известан
пад процента девојака управо у тим разредима, али тога нема
(ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 61-74; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1,
извештаји за школску 1937/38, 1938/39. и 1939/40. годину Државне мешовите реалне гимназије у Пироту). Пажљивији читалац је
женске особе – Пироћанке могао да примети и у списку студената
Софијског универзитета. Ни код њих разлог за упис није могло да
буде одлагање одласка у војску.
После рата, тумачи пиротске историје су као најчешће образложење за масовно похађање пиротске бугарске гимназије наводили
да су ђаци и родитељи на то пристајали због притисака бугарских
власти. То је написано већ у првом послератном штампаном гимназијском извештају, а касније се у разним написима понавља у
континуитету деценијама, при чему се озбиљне тврдње о притисцима и репресалијама слабо или никако не образлажу (ИАП, ф.
Гимназија Пирот, к. 2, Извештај за школску 1945/46. годину Државне мешовите гимназије у Пироту, стр. 5-6; Војчић, 1985, стр.
138; Живковић, Х., 1985, стр. 36). Шездесет три године после рата,
један Пироћанац у својим сећањима на ратне дане одлучио је, за
разлику од претходно наведених писаца, да не потеже причу о
притисцима, већ јасно истиче интерес за школовањем као мотив
за упис у бугарску гимназију. То је већ цитирани професор српског
језика Петар Алексић који пише: „Готово сва деца су наставила
своје школовање. Мало је било оних који се нису уписали у бугарску школу и изгубили три школске године.“ Алексић затим додаје:
„Осим што се настава изводила на бугарском језику, највећи број
предмета је, мање-више, по садржају исти у свим школама и на
свим језицима“ (Алексић, 2007, стр. 26).
Са српске (југословенске) стране има мало докумената о приликама у пиротском крају насталих баш током рата. Од осталих
извора пажњу скрећу тзв. Стенографске белешке – Историјат
среза нишавског и града Пирота. Овај специфични документ настао је 1953. године, као део акције бележења сећања најистакнутијих учесника партизанског покрета отпора широм Србије
које је спровео Историјски архив Централног комитета Савеза
комуниста Србије. У тим Стенографским белешкама не спомињу се притисци бугарских власти да се деца уписују у пиротску бугарску гимназију, али се зато каже: „Када се није видела
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перспектива завршетка рата родитељи су утицали на децу која
почињу да се уписују у школе, да носе бугарске капе“ (ИАП, ф.
Пирот и околина у НОБ, к. 7, Стенографске белешке – документ
13410, стр. 14).
Нашавши се у проблему, као и остали писци његове провенијенције, како да образложи масовно похађање бугарске гимназије, Драгољуб Раденковић излаз покушава да нађе у тврдњи да су
се пиротски ђаци, похађајући бугарску гимназију, на тај начин
наводно борили против фашизма, па је том поглављу чак дат и
наслов Ученици против бугарске фашистичке окупације (Николић, И. и сар., 1979, стр. 214). Ова тврдња већ на први поглед
делује неуверљиво – ако се похађа школа која по законима неке
власти није обавезна, онда се тиме не води никаква борба против те власти, већ обратно, даје јој се нека врста легитимитета.
Уопште, осим ретких изузетака, тешко да се било који ђак у било
коју школу на свету уписује да би се против нечега борио, већ
да би у њој стекао извесна знања, или барем диплому, која ће му
помоћи да обавља жељену улогу у друштву. За гимназије у целом
свету, још када су осниване па све до сада, карактеристично је
да су важиле за школе које припремају ђаке да постану професори, лекари, инжењери, судије, адвокати, официри, директори,
банкари, уметници и слично, дакле припадници елитних професија. Они који су успели да заврше факултете тиме су се ситуирали у више друштвене слојеве, било по приходима, било по
друштвеном угледу, а често и по једном и по другом. Међутим,
у дугој историји постојања гимназијског школовања, све негде
до шездесетих година двадесетог века, и они гимназијалци који
нису завршили факултет ипак су успевали да се добро ситуирају,
ако не баш у највише друштвене слојеве, онда барем у горњи део
средњег друштвеног слоја. То се догађало због тога што је мањак
факултетски образованих људи дуго постојао, па се и само са завршеном гимназијом могло релативно лако запослити, било у државној администрацији било у администрацији неког привредног
предузећа. На тим радним местима је могло лакше да се сачува
здравље него у непосредној производњи, а ни примања нису била
лоша. Основни мотив – постати или остати део виших друштвених слојева или барем не бити радник или сељак, важио је гене36
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рално за све гимназијалце на свету, па и за пиротске ђаке који
су у ратно време похађали бугарску гимназију. И ђаци и њихови
родитељи су вероватно претпостављали да ће српске (југословенске) власти после рата признати бугарска сведочанства, што се
показало тачним. Хипотетички гледано, чак и да се десило да је
Пирот остао у границама Бугарске, исти ти гимназијалци би са
дипломом гимназије опет успели да остваре свој главни животни
циљ – да се ситуирају у више друштвене слојеве.
Све идеологије, филозофије и религије се код појединца преламају кроз призму његових личних интереса, било материјалних,
било статусних и бивају прихватане, коришћене или одбациване
зависно од процене да ли у одређеном тренутку одговарају тим интересима. Изузетак од тога нису били ни пиротски гимназијалци за
време рата. У наставку ћемо дати неколико примера за то, при чему
ће се временски ићи и нешто шире од Другог светског рата, управо
да би се указало да описана понашања нису никаква специфичност
само ратних времена.
Новица Митић из Црноклишта био је један од оних ђака коме
је Априлски рат 1941. прекинуо гимназијско школовање скоро на
самом крају – био је у последњем, осмом разреду. Заједно са колегама из пиротске гимназије, он одлази у Ниш да доврши тај разред на српском језику, а онда и да матурира. У ИАП се чува његово сведочанство о завршеном осмом разреду нишке Друге мушке гимназије на чијој полеђини стоји званична белешка школске
администрације да је Митић од 16. до 27. јуна 1941. полагао и матурски (виши течајни) испит, али је одбијен на годину дана, с тим
да није дато образложење због чега (ИАП, ф. Гимназија Пирот, к.
3, фасц. Сведочанства на испиту зрелости 1941-1944, сведочанство Новице Митића о завршеном осмом разреду Државне II мушке реалне гимназије у Нишу, дел. бр. 252 – 14.VI 1941). Сасвим
случајно, прегледавајући у пиротском Музеју легат Николе Антића због истраживања неке друге теме, дошао сам до разјашњења.
Никола Антић, Новичин друг из одељења који је у истој групи
полагао матуру, сведочи да је разлог за одбијање Митића његов
писмени задатак из српског језика на задату тему према Његошевим стиховима: „Из грмена великога лаву изаћ трудно није, у
великим народима генију се гнијездо вије“. Митић, један од нај37
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бољих ђака у генерацији, тему је обрадио тако што је величао Немачку и Хитлера мислећи, можда, да ће у тадашњим околностима
то бити добитна комбинација. (Антић пише да је стројеви корак
немачких војника одјекивао калдрмисаним нишким улицама док
су они у учионици полагали испит.) Међутим, када су матуранти
дошли на усмени део испита, разредни старешина је пред свима
изгрдио и отерао Митића и то је разлог што је он одбијен на годину дана78(Музеј Понишавља Пирот – МПП, Легат Николе Антића, „Годишњица једне матуре“). Међутим, Митићу се није чекало
још годину дана. Већ после два месеца, 31. августа 1941, он поново полаже матурски испит, али у пиротској бугарској гимназији.
Сада су теме биле не из српске, него из бугарске књижевности,
историје и географије, али се Митић сналази и полаже матуру. Раније у овом раду, када смо говорили о националном изјашњавању
пиротских матураната, навели смо да се у тадашњој групи од једанаест матураната – домородаца чак њих шесторо изјаснило као
Срби, између осталог и због претпостављене процене бугарских
власти да не треба заоштравати односе са становништвом већ на
почетку своје владавине. Новичино сведочанство спада у мањину
од пет са тог матурског испита у коме ипак пише народност бугарска – изгледа да у области националног изјашњавања Новица
није био расположен да експериментише ((ЦДА, ф. 1564К, оп. 1,
а.е. 6; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 3, фасц. Сведочанства на испиту зрелости 1941-1944, матурско сведочанство Новице Митића
пиротске бугарске гимназије бр. 5 од 31.08.1941). У Новичином
образовању следећи корак је било уписивање на Пољопривредно-шумарски факултет у Софији (Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Отдел „Университетски архив“, ф. 1, оп. 7, а.е.
109, бр. по ред 52671; МПП, Легат Николе Антића, „Годишњица
једне матуре“). Међутим, пораз царистичке Бугарске утицао је
да он промени место студирања и опет уписује Пољопривредно-шумарски факултет, али у Београду. Пре тога, јануара 1946, морао је по трећи пут на матурски испит. У пиротској гимназији,
која је поново почела да ради по српским школским програмима,
Антић је оловком дописао да је овај текст насловљен као „Годишњица једне
матуре“ послао пиротском листу Слобода јуна 2001, на шездесетогодишњицу,
али чланак није објављен.
7
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полагао је допунски матурски испит (званичан назив – виши допунски течајни испит) из српског језика, историје и географије
(ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 2, Извештај за школску 1945/46.
годину Државне мешовите гимназије у Пироту, стр. 66 и к. 3,
фасц. Сведочанства на испиту зрелости 1941-1944, молба Новице
Митића за полагање допунског испита бр. 1441 од 22.XII 1945).
После тога, Митићева каријера креће узлазним током, завршава
факултет и докторира, у периоду 1964-67 је декан Пољопривредног факултета, а од 1971. до 1975 – проректор Београдског универзитета (Пољопривредни факултет Универзитета у Београду,
Википедија https://sr.wikipedia.org/wiki/Пољопривредни_факултет_Универзитета_у_Београду Приступљено 10.03.2018). У тадашњем једнопартијском политичком систему високе функције
декана и проректора, осим у ретким случајевима, тешко је могао
да обавља неко ко није био члан једине политичке партије – Савеза комуниста Југославије, па је скоро сигурно да је и Митић био
њен члан. Истражујући, за потребе једне друге теме, комунистичке активности у пиротском крају пре и за време Другог светског
рата, нигде нисам наишао на било какав траг да је у том времену
када је било ризично имати имиџ комунисте, Новица Митић на
било који начин учествовао у активностима левичарских организација.
Интересно прилагођавање било је блиско и онима који су после
завршавања нижих разреда гимназије одлазили на школовање за
свештенике. Као мотив за упис на богословију вероватно је, барем код већине, фигурирало и занимање за религију као такву, али
тешко да су духовни мотиви били и једини. У свом чланку у коме
описује уздизање првих интелектуалаца у мору пиротског сељаштва током прве половине двадесетог века, Каменко Ђорђевић наводи да је код амбициозне сеоске деце посао свештеника био врло
популаран јер је у исти мах обезбеђивао и најбоље материјалне
услове и велики углед (Ђорђевић, 1984, стр. 230). Вероватно је све
то било мотив и за младог Тодора Васића да из родних Рсоваца
оде у богословију у далеке Сремске Карловце и прође вероватно
не тако лак пут прилагођавања доста различитој војвођанској средини. Убрзо пошто је завршио богословију, почиње Други светски
рат и бугарска власт у пиротском крају. Васић тада уписује Тео39
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лошки факултет у Софији (Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ Отдел „Университетски архив“, ф. 1, оп. 7, а.е. 110, бр.
по ред 54136; ИАП, ф. Педагошка академија, Уписница Државне
мешовите учитељске школе у Пироту за шестомесечни учитељски
течај Тб школске 1945/46). Пред крај рата, Васић се већ налази у
јединицама партизанске војске и постаје члан атеистичке Комунистичке партије Југославије која религију сматра опијумом за народ. Видевши да су некадашњи материјални положај и нарочито
углед свештеника можда отишли у неповрат (што се за његову генерацију показало прилично тачним), Васић и неке његове колеге,
млади школовани свештеници (Петар Виденовић из Трњане, Гојко Ранчић из Дојкинаца) већ школске 1945/46. уписују се на течај
за преквалификацију за учитеље (ИАП, ф. Педагошка академија,
Уписнице Државне мешовите учитељске школе у Пироту за шестомесечне учитељске течајеве Т1 и Тб школске 1945/46). Током
година, Васић стиже до ранга универзитетског професора. Школовани свештеник Српске православне цркве и студент Теолошког
факултета Бугарске православне цркве каријеру завршава као професор марксизма на Електронском факултету у Нишу. (Аутор овог
рада имао је увид у индексе студената поменутог факултета где су
потписи професора Тодора Васића.)
Божидар Андоновић Донски из Крупца, ђак пиротске Учитељске школе, примљен је у СКОЈ (Савез комунистичке омладине
Југославије) последње школске године пред рат. Када је после
капитулације Југославије априла 1941. у Пирот дошла бугарска
власт, са већом групом колега из школе отишао је да доврши разред на српском језику у Учитељској школи у Алексинцу (Споменица Учитељске школе у Пироту, 1961, стр. 66; ИАП, ф. Гимназија Пирот, к. 1, Извештај за школску 1940/41 годину Државне
учитељске школе у Алексинцу, стр. 24). Међутим, српски патриотизам брзо се истопио. Већ у јесен те године Андоновић уписује осми разред пиротске бугарске гимназије ((ЦДА, ф. 1564К,
оп. 1, а.е. 53). Дотадашњи комунистички омладинац постаје члан
профашистичке организације Браник – његово име се појављује
у чланку у Бугарском западу који хвали активност те организације у Пироту. Из истог листа сазнајемо и за друге Андоновићеве
ваннаставне активности – глуми у позоришној представи Хъшове
40
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на бугарском језику, а када су матуранти били на екскурзији у
Софији, своје утиске о њој пред микрофоном Радио Софије изнео је управо Андоновић (Български запад, чланци: „Отличили
се бранници въ борбата съ водната стихия въ Пиротъ“, број 8,
16.5.1942, стр. 3; „Хъшове на пиротска сцена“, број 1, 21.3.1942,
стр. 3; „Зрелостниците отъ Пиротската гимназия гостуваха въ
столицата“, број 16, 19.7.1942, стр. 4). У јесен 1942. Андоновић
одлази на школовање у бугарску војну академију, а у лето 1944.
војни суд Пиротског партизанског одреда осуђује га на смрт и он
је ликвидиран (Живковић, Х., 1985, стр. 138). Шта је била његова
кривица за најтежу казну? У хроници села Крупац стоји да су
пред крај рата на смрт осуђени још неки мештани за које је конкретно наведено на који начин је њихова сарадња са бугарском
влашћу изазивала патње неких становника села. Што се тиче Андоновића, писци хронике и према њему показују јасан негативан
став, али нису ништа конкретно навели шта је он то урадио, а
што је могло да изазове нечију патњу или смрт (Ћирић и Живковић, 1974, стр. 204, 207-208, 211-213, 217, 221, 228). У штабу Пиротског партизанског одреда нису доминирали они борци који су
били баш из пиротског краја, већ Црнотравци и Лужничани који
су слабо познавали људе на пиротском терену и скоро је сигурно
да нису ни знали ко је Божидар Андоновић. Када се мало боље
погледа ко је све био међу онима који су отишли у партизане пред
сам крај бугарске власти у Пироту, у пролеће и лето 1944, па се
изврши претрага по главним одељењским књигама пиротске бугарске гимназије, лако се уочава да су неки од њих били ученици
те школе ((ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 53-74; Антић, 1974, стр. 116118, 120-121). Да је суђење Андоновићу било изведено тако да му
се пружи каква-таква прилика да се некако брани, он би за неке
тадашње новопечене партизане могао да постане врло непријатан
сведок, на пример да открије да су, можда, и они били чланови
Браника, као што је био и он. Пошто је Андоновић за време свог
војног школовања сигурно боравио неко време у Софији, може
да се претпостави да се тамо видео са неким од својих вршњака, студената Пироћанаца, који су се касније прикључили партизанима пред сам крај бугарске власти у пиротском крају. И за
њих би Андоновић могао да буде прилично непријатан сведок јер
41
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би његова прича могла, ако не баш да онемогући, онда барем да
успори успешне каријере које су ти људи остварили после рата.
Нису ли, можда, штабу одреда брзопотезну ликвидацију Андоновића предложили управо такви који су се прибојавали да Андоновић добије прилику да опширније говори? Сада када скоро сви
ти људи више нису у животу или су, евентуално, у старости од
преко деведесет година, тешко је проверити овакве претпоставке.
Ако је било тако, они који су иницирали Андоновићеву ликвидацију сигурно не заостају много у превртљивости од њега, само су
били сналажљивији.
У претходном излагању акценат је био на материјалним и статусним интересима као мотивима за упис у бугарску гимназију. Сада ћемо размотрити и посебне културне факторе за шта ће
нам корисно послужити поређење ситуације у Пироту и Врању. У
војно-политичком смислу, врањски крај је био у истом положају
као и пиротски – припојен је царистичкој Бугарској, а у граду
и селима био је успостављен комплетан управни апарат бугарске државе у свим областима живота, па и у просвети. Из званичне монографије врањске гимназије сазнајемо да је бугарска
власт јако желела да покрене своју гимназију и у Врању, али она
за све време рата није радила ни један једини дан јер се у њу
није уписао ни један једини ученик из Врања или околних места. Према поменутој монографији, бугарска власт је покушала
да убеди поједине виђеније људе да упишу своју децу у бугарску
гимназију, али ни родитељи ни њихова деца то нису прихватили (Требјешанин и сар., 1981, стр. 559-560, 563-564). Објашњење за тако различит развој догађаја у Пироту и Врању можемо
да потражимо у другачијим везама које су пиротски и врањски
крај имали у прошлости са бугарском културом, током вишевековног живота унутар једне исте државе – османске Турске. На
први поглед, и пиротски и врањски крај су географски отприлике
подједнако удаљени од централних бугарских крајева. Међутим,
те исте географске прилике у прошлости су условиле прилично
другачији интензитет веза између пиротског односно врањског
краја са једне и централних бугарских крајева са друге стране.
Високе и доста непроходне планине између Врања и тих крајева
нису омогућавале лаку комуникацију. У временима када је сао42
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браћајна инфраструктура била врло скромна или уопште није ни
постојала, природне препреке су имале много већи значај него
данас. С друге стране, предели западно и јужно од Врања, Косово
и Македонија, били су много приступачнији, па су трговинске,
културне и све остале везе Врања са њима имале јачи интензитет.
Ситуација се није много променила ни када је тај град 1878. ушао
у састав Кнежевине Србије. Нова српско-турска граница била је
свега неколико километара далеко од Врања и без обзира на другачије државно-политичке околности, комуникација са Косовом и
Македонијом, а тиме и са читавом Турском, ипак се настављала.
Десетак година касније, изградња железничке пруге која је прошла кроз Врање и наставила ка Солуну само је учврстила такву
оријентацију. Та пруга није битније олакшала везе са новоформираном бугарском државом јер није изграђен попречан крак ка
Бугарској. (И дан-данас не постоји ниједна директна железничка
пруга између Македоније и Бугарске.)
Другачија је ситуација са Пиротом. Према централним српским крајевима налазе се не баш проходне планине, док је много
лакша географска проходност према софијском пољу и даље ка
централним бугарским крајевима. У прошлости, за време заједничког живота у османској царевини, то је условило јаке трговинске, културне и свакојаке друге везе између Пирота и тих крајева.
Припајањем Пирота Србији 1878. и успостављањем границе са
новоформираном бугарском државом на петнаестак километара
од Пирота, те везе су у значајној мери отежане, али не и онемогућене. Пролазак пруге кроз Пирот осамдесетих година и њен наставак ка Софији и Цариграду олакшао је одржавање тих веза. У
свеукупном сагледавању пиротских прилика у том периоду незаобилазна чињеница је исељавање у Бугарску једног броја истакнутих пиротских староседелачких породица и појединаца који су
се осећали Бугарима и нису били задовољни одлуком Берлинског
конгреса да Пирот припадне Србији. Поменуте породице су и у
Бугарској наставиле да се баве углавном истим послом – трговином и занатством, па је настављена интензивна трговина и са
рођацима, кумовима и пријатељима који су остали у Пироту. У
пиротском Архиву чувају се десетине писама и фактура између
истакнутих пиротских трговаца и њихових одсељених рођака у
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Бугарској (ИАП, ф. Трговачка радња Јосифа Ристића, к. 2 и 3;
Николић, Г., 2017, стр. 130-131).89
У Бугарску се нису одселили само неки трговци и занатлије него
и значајан део дотадашње пиротске интелигенције која је поникла
баш из поменутих друштвених слојева. Немали број тих одсељених пиротских староседелаца направио је запажене каријере у бугарској државној управи, војсци, науци и култури. Као пример овде
ћемо навести само двојицу – Крстју Крстева (Кръстьо Кръстев)
– првог бугарског књижевног критичара и књижевног историчара
и Спаса Вацова (Спас Вацов) – оснивача бугарске метеорологије и сеизмологије. Обојица су били чланови Бугарског књижевног
друштва, касније преименованог у Бугарску академију наука (за
основну информацију видети: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Крстјо_
Крстев и https://sr.wikipedia.org/sr-el/Спас_Вацов Приступљено 10.
03. 2018). С друге стране, стварање нове пиротске интелигенције
у оквирима српске државе после 1878. није ишло брзо. Примера
ради да наведемо чињеницу да у првих четрдесетак година постојања Пиротске гимназије међу њеним професорима скоро да није
било Пироћанаца. Довођени су професори из унутрашњости Србије и Београда, било их је у значајном броју и из Аустро-Угарске,
али из Пирота – готово нико. У монографији Пиротске гимназије Илија Николић даје доста опширно, на преко четрдесет страна,
биографије професора ове школе од њеног оснивања па до Првог
светског рата. Међу њима је само један Пироћанац, Петар Нешић,
који ступа на дужност 1905. године, двадесет шест година после
почетка рада гимназије. Тек између два светска рата број Пироћанаца домородаца међу професорима Пиротске гимназије почиње
помало да се повећава (Николић, И. и сар., 1979, стр. 24-67).
Везе са Бугарском нису се одвијале само преко оних који су
имали рођаке и пријатеље међу одсељеним Пироћанцима. И други
8
Овде се постојање пиротске колоније у Софији и другим бугарским местима
помиње пре свега начелно, у контексту осветљавања дугогодишњих културних
веза, али може да се разматра и са практичног, животног становишта. У том смислу би, на пример, могло да се постави питање становања пиротских студената
у Софији. Где су они боравили? Иако су и тада сигурно постојали студентски
домови – интернати, немогуће је да је у њима било места за све. Да ли су, можда,
неки студенти били смештени баш код својих софијских рођака? Због протока
времена, тешко ће се доћи до поузданог одговора на ово питање – и дотични
студенти и њихови станодавци су помрли, писаних трагова вероватно нема, а
родбинске везе су се удаљиле и скоро заборавиле.
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становници пиротског краја често су ишли у Бугарску, било због
трговине, било због печалбе. Тим људима је било сасвим јасно да
са становништвом суседне државе имају многе културне сличности, почев од говора, преко унутрашњег устројства патријархалне
породице, па до најситнијих детаља у народним умотворинама. Вероватно зато и није неочекивано што становништво пиротског краја
није пружало озбиљнији отпор бугарској власти у Другом светском
рату све до пролећа 1944. Трговци су обављали своју делатност комуницирајући са званичним органима бугарске власти. Занатлије
су се такође уклопили у привредни систем бугарске државе. Формирана су професионална удружења као део корпоративистичког
државног уређења које је царистичка власт настојала да успостави
у тадашњој Бугарској. У неким селима појединци из домородачког
становништва прихватали су понуђене ниже послове у државном
апарату – послове кметског намесника, шумара, писара, пољског
чувара и слично. Они кметови, шумари, учитељи и учитељице који
су дошли из Бугарске читаве прве две године рата осећали су се
сасвим безбедно и у најзабаченијем селу, без струје, телефона и без
сталних бугарских полицајаца у већини тих села. Они су врло често и становали код сељака, живећи са њима, малтене, као чланови
њихових породица. У Пироту, па и у појединим селима, одржаване су позоришне представе на бугарском језику, игране фудбалске
утакмице пиротских клубова у којима су у истом тиму заједно били
и пиротски фудбалери домороци и бугарски војници из пиротске
касарне. Масовно похађање пиротске бугарске гимназије било је,
дакле, само део укупног понашања пиротског становништва током
трајања бугарске власти. Покрет отпора, било партизански, било
четнички, био је међу најслабијима у поређењу са осталим крајевима Југославије. (О наводима у овом пасусу видети више у: Николић,
Г., 2017, стр. 120-121, 124-127, 129, 132-133, 166-167.)
И међу гимназијалцима, уз ретке изузетке какав је био Светозар Пантелић Вук и још неколицина, било је мало оних који су се
активно прикључили покрету отпора пре пролећа 1944. Овде ћемо
навести један занимљив детаљ. Последње полагање матурског испита у пиротској бугарској гимназији било је од 4. до 8. априла
1944. Један од тадашњих матураната, Гаврило Видановић Сазда
(потоњи доктор наука), дао је 1960. године изјаву у којој каже да
је отишао у партизане баш тог 8. априла. Међу онима које помиње
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да су отишли у истој групи с њим налази се још неколико матураната са тог априлског полагања. Стиче се утисак као да су чекали
да обаве полагање и тиме стекну право на сведочанства, па су тек
након тога отишли у шуму. После рата, матурске дипломе бугарске гимназије су без тешкоћа верификоване тиме што је полаган
допунски испит из српског језика, географије и историје. У архивском фонду Пиротске гимназије нисам нашао ниједног кандидата
који је на том испиту пао (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 15 и 24; ИАП,
ф. Пирот и околина у НОБ, к. 7, Изјава Гаврила Видановића Сазде
дата 29. јула 1960. у Пироту, стр. 2; ф. Гимназија Пирот, к. 2, Извештај за школску 1945/46. годину Државне мешовите гимназије у
Пироту, стр. 7, 66).
После рата у Југославији је успостављен систем који је декларативно био социјалистички (комунистички), а то би требало да значи – интернационалистички и антинационалистички, али је испод
интернационалистичког плашта национализам и даље жилаво опстајао и релативно брзо почео да делује у симбиози са декларативним комунизмом. У Србији је овај спој комунизма и национализма
персонално оличавао Александар Ранковић, главни кадровик једине
и владајуће партије, а уједно и шеф раније већ помињане политичке
полиције ОЗН-е, касније трансформисане у УДБ-у (Управа државне
безбедности). Послератни политички врх у Србији сигурно је добро
знао какве су биле прилике у Пироту за време рата. (Народ није тек
тако сковао познату изреку Озна све дозна.) Тако се десило да су послератних година у Пироту на најважнија руководећа места у Партији, полицији, УДБ-и и тужилаштву довођени кадрови из других
крајева, чиме се исказивало јасно неповерење према Пироћанцима
(Николић, Г., 2017, стр. 164-165). Из истог разлога, кадрови из Пирота су теже напредовали ка Републици и Федерацији910све до политичког пада Александра Ранковића шездесетих година.
Изузетак је, донекле, била ЈНА. Тако је, на пример, пиротски бугарски гимназиста Милорад Маринковић Гала већ 1954. постављен на војно-дипломатску
дужност у Москви, а 1960. у Вашингтону (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 68; Митић,
1991, стр. 107-108). У војсци се ОЗН-а није трансформисала у УДБ-у него у КОС
(Контраобавештајна служба). Иако је ова служба била идеолошка посестрима
УДБ-е, с обзиром на наглашено југословенство у ЈНА вероватно је неповерење
према кадровима из Пирота ипак било мање него онакво какво је имала УДБ-а у
Републици Србији.
9
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Послератне прилике су, дакле, биле такве да су пиротски писци
вероватно процењивали да би за њихове каријере или каријере њихових ближњих могло да буде врло корисно да се заташка значајна
интегрисаност у бугарску државу током рата, па и све оно о пиротској бугарској гимназији. Онда када се писање о тој теми није могло
потпуно избећи, чинило се то на скраћен и карикатуралан начин,
што смо раније већ показали. Иначе, за квалитетније писање није
било озбиљнијих препрека. Не само што је било довољно сведока,
већ је и архивски фонд пиротске бугарске гимназије био сасвим
близу, у софијском Централном државном архиву. Железничка карта од Пирота до Софије сада стаје 600 динара, а аутобуска – 850,
што у противредности износи неколико долара и такав финансијски однос отприлике је постојао деценијама раније. Скоро сви досадашњи писци о пиротској гимназији и уопште о пиротској ратној
прошлости добро су ситуирани људи из државног сектора који би
чак и из свог џепа са лакоћом поднели трошак путовања до Софије,
па и евентуално ноћење у хотелу, ако би се за тим указала потреба.
Разлог некоришћења расположиве архиве, међутим, није у финансијама, већ у жељи да се те архиве, по могућству, никада и не отворе. Када се погледа састав људи који стоје иза монографије поводом стогодишњице Пиротске гимназије одмах постаје јасно зашто
је ратни период ове школе у књизи обрађен кратко и искривљено.
Од тројице коаутора, двојица – Илија Николић и Драгољуб Раденковић били су бугарски гимназисти, а Николић и софијски бруцош.
Бугарски гимназиста био је и рецензент монографије Петар Козић.
У одбору за прославу стогодишњице Пиротске гимназије поводом
које је и објављена монографија налазе се Предраг Васић, тадашњи директор Пиротске гимназије – за време рата бугарски матурант, па после бруцош софијског Правног факултета, затим такође
бугарски гимназисти Божидар Боне Манић – секретар Секретаријата (читај: министар) за културу Социјалистичке Републике Србије, Радмило Маринковић Гала – генерални директор Тигра, итд
(Николић, И. и сар., 1979, импресум на почетку).
Не само да се није користила архивска грађа у Софији, већ има
индиција де је можда било настојања да се уништи и оно мало архивског материјала који је о бугарској гимназији постојао у самом
Пироту. На пример, у збирци пиротског Архива под називом Пирот и околина у НОБ постоји омот на коме пише да у њему тре47
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ба да се налази Смесен вестник Христо Ботев (Мешовити лист
Христо Ботев). Издавач је одељење VIIIa пиротске бугарске гимназије, датум 1. октобар 1943, а на омоту пише и да је то број 1 у
трећој години излажења (ИАП, ф. Пирот и околина у НОБ, к. 2,
фасц. XI, празан омот Мешовитог листа Христо Ботев). Овај лист
је вероватно штампан као нека врста билтена али то не можемо
поуздано да знамо јер је омот празан. Ко је могао да узме примерак
овог листа (билтена) и да га никада не врати у његов омот? Увидом у главну одељењску књигу сазнајемо да су ученици одељења
VIIIa били и неки добро позиционирани појединци из послератног
периода (ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 73). Врло је вероватно да су и
ученици других одељења могли да достављају прилоге за објављивање. За разумевање овог случаја важно је и то шта би могло да
буде преовлађујући садржај листа. Имајући у виду да је он објављиван у државној школи која није могла да буде изван колотечине
званичне државне политике, поготово у недемократском друштву
какво је тада било бугарско, реално је претпоставити да је у њему
доминирало величање бугарских националних (националистичких) вредности, као и монарха, цара Бориса III. Било у време када
овај документ још увек није доспео у пиротски Архив, било када
се то већ догодило, неко ко је као пиротски бугарски гимназијалац
својевремено објавио прилог у листу, можда је проценио да би за
одржање неких његових стечених позиција у послератном пиротском друштву било пожељно да дотични документ нестане.
У ситуацији када је деценијама прилично успешно функционисао прећутни договор да се не истражује архива пиротске бугарске
гимназије, неки писци су се толико осмелили да су износили потпуно произвољне наводе. Тако је, на пример, Магдалена Живковић
у својој књизи о породици Живковић, из које потиче њен супруг
Христифор Живковић Цикан, хладно написала да је он за време
рата прекинуо школовање, желећи, вероватно, да тиме истакне његов патриотизам. Међутим, у главној одељењској књизи IVв школске 1943/44. године пиротске бугарске гимназије, Цикан се налази
на редном броју 44. Датум рођења и имена родитеља недвосмислени указују да се ради баш о њему. Постоји чак и један југословенски документ у коме стоји прибелешка да је Цикан 1943/44. био
ђак пиротске гимназије. То је уписница пиротске Учитељске школе
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коју је он уписао после рата1011(ЦДА, ф. 1564К, оп. 1, а.е. 63; ИАП,
ф. Педагошка академија, Уписнице Државне мешовите учитељске
школе у Пироту за одељење II-1 школске 1946/47; Живковић, И.
М., 2006, стр. 41-42).
ЗАКЉУЧАК
Ђаци из Пирота и околних села су у значајном броју похађали
пиротску бугарску гимназију за време бугарске власти у Другом
светском рату. И број оних који су током рата уписали Софијски
универзитет био је приличан. После рата се настојало да се ове
чињенице заташкају или објасне притисцима бугарских власти
за уписивање у гимназију или жељом ђака и студената да уписом
школе или факултета избегну служење бугарске војске. У начелу,
било у миру, било у рату, ђаци из редова друштвене елите уписивањем елитне школе каква је свуда била гимназија стављали су
јасно до знања да и као одрасли људи желе да задрже елитни друштвени статус какав су као деца добили од својих родитеља, док је
ђацима из нижих друштвених слојева завршавање гимназије било
привлачан канал вертикалне друштвене покретљивости. Међутим,
поређење са ситуацијом у Врању, које је такође било анектирано
од стране царистичке Бугарске, али у којем се нико није уписао у
бугарску гимназију, показује да је био могућ и сасвим другачији
одговор становништва. Поред једног општег разлога – да се похађањем елитне школе обезбеди место међу елитним професијама,
важни су и специфични културни разлози. У конкретном случају
то су могле да буду вишевековне везе пиротског краја са централУ наведеној уписници Учитељске школе прибележено је да је последње ратне школске године Цикан био у петом, уместо у четвртом разреду, како стоји у
главној одељењској књизи IVв пиротске бугарске гимназије. На сличну ситуацију раније смо указали и код Драгољуба Раденковића. С тим у вези, навешћемо
изјаву Данила Манића, рођеног 1930. у Трњани, који је током рата ишао у прогимназију. У разговору обављеном 4. августа 2015. године Манић је рекао да је
одмах после рата била честа појава да ђаци пријављују виши разред од оног у
који стварно треба да наставе школовање, јер руководства поново успостављених српских школа у Пироту нису ималa могућности или нису богзна колико
ни хтелa да проверавају податке код бугарских просветних власти. Можда је и
Цикан пријавио да је већ похађао пети, уместо четвртог разреда, па је сходно
томе одмах уписан у други разред Учитељске школе, уместо у први.
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ним бугарским крајевима које су стваране током дугог заједничког
живљења у оквирима једне државе – османске Турске. После Другог светског рата, због слабог покрета отпора у пиротском крају,
нова власт у Србији није имала превише поверења у пиротске кадрове, од којих су многи били бугарски гимназисти или студенти.
На то су пиротски писци одговорили заташкавањем чињеница или
њиховим интерпретирањем на карикатуралан начин. Овим радом
хтело се да се, на основу архивских и других извора, пиротско ратно гимназијско школовање осветли на реалнији начин. У некој новој монографији Пиротске гимназије која би се писала у будућности, такав реалан приступ заснован на архивској грађи не би смео
да изостане.
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НЕКОЛИКО ДОКУМЕНАТА ИЗ ПИРОТА ЗА
ВРЕМЕ OСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ12
SEVERAL DOCUMENT FROM PIROT AT THE
TIME OF TURKISH OTTOMAN RULE
Сажетак: Предмет интересовања овог рада су османски (старотурски) документи који се налазе у Музеју Понишавља у Пироту. Пиротски крај је, са краћим прекидима, у периоду од 1385/86. до 1877. године
био под турском влашћу, што је свакако оставило трагове оријенталне културе коју су на Балкан са собом донели Турци Османлије. Писани документи из тог периода веома су драгоцена грађа за проучавање
прошлости ових крајева. Међутим, поред тога што је до данас веома
мало сачуваних докумената, основни проблем је и непознавање писма и
језика којег су користили Турци Османлије. Једанаест докумената који
су представљени у овом раду различитог су садржаја, то су судска решења, писмене потврде, признанице о уплатама пореза, тапије и путна
исправа. Узимајући у обзир да су теме докумената различите, у овом
раду се не залази у детаљну анализу истих, већ се рад презентује као
ibric.sead@gmail.com
Рад је настао као резултат сарадње са Музејем Понишавља у Пироту на пројекту „Заборављени Пирот“ за чије потребе су транскрибовани и преведени документи који су тема овог рада. Документи се по први пут објављују у овом
броју Пиротског зборника због чега се захваљујемо госпођи Сашки Велковој и
госпођи Мили Панајотовић, ауторкама дела Заборављени Пирот (2017), које су
дале своју сагласност да се овај рад објави.
*
1
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грађа, која ће убудуће користити онима који се баве истраживањем
прошлости и културе пиротског краја.
Abstract: The focus of this work were Ottoman (old Turkish) documents located in the Museum Ponišavlja in Pirot. In the period from 1385/86 to 1877
the Pirot region was, with shorter breaks, under the Turkish reign, which definitively left traces of oriental culture that the TurkOttomans brought with
them to the Balkans. The written documents from this period are a precious
material for studying the past of these regions. However, beside the fact that
very few documents were saved, the basic problem was not being familiar with
the letters and the language used by the TurkOttomans. The eleven documents
presented in this work are of different content and they represent court decisions, written confirmations, tax payment receipts, deeds and a travel document. Taking into account the variety of these documents, this work does not
analyze them in detail, but rather presents them as a useful source for future
research of the past and culture of the Pirot region.
Кључне речи: Шехиркој (Пирот), документ, транскрипција, превод, махала, куруш, зимија, хиџретски и грегоријански календар
Key words: Šehirkoј (Pirot), document, transcription, translation, mahalle,
kurush, zimmi, Hijre and Gregorian Calendar

УВОД
Према досадашњим сазнањима, Турци су по први пут заузели
Пирот између 1385. и 1386, а дефинитивно га освојили 1425.
године. Турци су Пирот назвали Шехиркој (Şehirköy) и најстарији
помен тог имена датира из 1443. године. За време турске владавине,
административно, Пирот је нахија, а онда каза (кадилук) у саставу
најпре Софијског санџака, а онда Нишког санџака. Пирот се развио
захваљујући трговини и занатству. Период турске владавине у
Пироту окончан је крајем децембра 1877. године.23О Пироту из тог
периода писали су многи путописци, а један од њих је и Евлија
Челеби који је, шездесетих година XVII века, посетио ово место
и забележио да је Пирот седиште кадилука а да се „дивна тврђава
четвороугаоног облика, а сазидана од клесаног камена“, како је
он описао, налази на једној литици, испод које извире врело које
је „као вода живота“. Поред тврђаве, од објеката спомиње хиљаду
Опширније о прошлости Пирота за време турске власти видети: Велкова и Па
најотовић (2017).

2
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кућа, „довољан број“ џамија, седам основних школа, чаршијски
хан, двеста дућана, Ахмед-дедино турбе, два мала хамама и мост
(Čelebi, 1996, стр. 60-61).
Треба напоменути да документи који су обрађени у овом раду
немају посебну сигнатуру у Музеју Понишавља у Пироту, већ се
воде као Архивска грађа МПП, Збирка оријенталних докумената
на османскотурском језику.
ДОКУМЕНТ БР. 1

Транскрипција текста:
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki
Şehirköy kasabası mahallâtından Papas Nikola mahallesi ahâlîsinden
tebe‘a-i Devlet-i aliyyenin Bulgar milletinden bâ‘isü’l-i‘lâm Bojil Kato
bin Yovan kasaba-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i münîrde
kasaba-i mezkûreye tâbi‘ Aci Viden çiftliği mütemekkinlerinden kezâlik
tebe‘a-i Devlet-i aliyyeden ve millet-i merkûmeden Zavili Kole bin
Yovan muvâcehesinde merkûm Zavili Kole zimmetinde işbu târîh-i
i‘lâmdan üç sene mukaddem mâlımdan ve yedimden iştirâ ve kabz
eylediği Gradaşniçe toprağında vâki‘ ma‘lûmu’l-hudûd ve’l-müştemelât bir kıt‘a mülk bağçe semeninden bin beş yüz guruş ve cihet-i
karz-ı şer‘î olarak yedimden iktirâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk
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eylediği yüz seksen sekiz guruş otuz para ki cem‘an bin altı yüz seksen sekiz guruş otuz para bâ tahvîl alacak hakkım olup merkûm Zavili
Kole alacağım olan meblağ-ı mezkûr bin altı yüz seksen sekiz guruş
otuz paradan sekiz yüz guruşunu bundan akdem mâlından bana edâ
ve îfâ ancak zimmetinde bâkî sekiz yüz seksen sekiz guruş otuz para
alacak hakkım kalmağla meblağ-ı bâkî-i mezkûr sekiz yüz seksen sekiz guruş otuz parayı merkûm Zavili Kole’den hâlâ taleb ederim diyü
takrîri meâline mutâbık temessük-i mezkûrı ibrâz ve irâesiyle ba‘de’dda‘vâ ve’l-istintâk ol dahi cevâbında kazıyye-i vech-i muharrer üzre olduğunu bi-temâmihâ tâbi‘ân ve kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf idüp lâkin ben
deynim olan meblağ-ı bâkî-i mezkûr sekiz yüz seksen sekiz guruş otuz
parayı dahi müdde‘î-i merkûm Bojil Kato’ya bundan akdem mâlımdan
kâmilen edâ ve îfâ eylediğimde ol dahi yedimden bi’t-temâm ve’l-kemâl
ahz u kabz ve istîfâ-yı hakk itmiş idi diyü müdde‘î-i merkûmun inkârına mukârin tasaddî eylediği def‘-i müdde‘âsını isbâta beyyineden izhâra acz idüp talebiyle müdde‘î-i merkûm Bojil Kato bi’l-muvâcehe
ber nehc-i şer‘î tahlîf olunmağın mûcibince dâfi‘-i mezbûr Zavili Kole
def‘-i mezkûrıyla müdde‘î-i merkûm Bojil Kato’ya bi-lâ beyyine mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ merkûm Zavili Kole’nin ikrâr ve i‘tirâfıyla lâzım
gelen meblağ-ı bâkî-i mezkûr sekiz yüz seksen sekiz guruş otuz parayı
müdde‘î-i merkûm Bojil Kato’ya hâlen edâ ve teslîme merkûm Zavili
Kole’ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olundu el-emrü li-men lehü’l-emr.
Fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Rebiü’l-evvel li-sene
semânîn ve mieteyn ve elf.
Nâib-i Şehirköy
/Mühür/: Seyyid Ahmed Rüşdi, 1275.
Превод текста:
Извештај (излагање) сиромашног молитеља је (следеће):
Повод овог илама је то што је држављанин Узвишене државе34
Божил Като син Јованов, који је бугарске националности, житељ
махале Поп Николе, која је једна од махала касабе Шехиркој4 , у
суду споменуте касабе, пред скупштином светлог закона, прили5

Израз се односи на Османску државу, тј. Османско царство.
Опширније о изразу Шехиркој као турском називу за Пирот видети: Зиројевић
(1980).
3
4
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ком суочавања са Завили Колетом сином Јовановим, који је такође
држављанин Узвишене државе и припада споменутој нацији, настањен на Аџи Виденовом читлуку, који припада споменутој касаби, изјавио да је три године пре датума овог извештаја споменути
Завили Коле код себе задржао хиљаду и по куруша од плодова једне
баште, коју је купио и узео од моје имовине и из мојих руку, а која
се налази у Градашници и чије су међе (границе) и садржаји познати, и од мене је поводом законског зајма због трошкова око послова
позајмљивања и зајма узео и потрошио сто осамдесет осам куруша
и тридесет пара, што укупно износи хиљаду шесто осамдесет осам
куруша и тридесет пара и то је моје право које сам требао узети
уз поседовање облигације. Споменути Завили Коле од споменуте
суме хиљаду шесто осамдесет осам куруша и тридесет пара, коју
сам требао узети, мени је пре овога (досад) дао и уплатио од свог
иметка осамсто куруша, међутим код њега ми је остало још осамсто
осамдесет осам куруша и тридесет пара, које су моје право и које
требам узети. Споменути остатак суме од осамсто осамдесет осам
куруша и тридесет пара и даље потражујем од споменутог Завили
Колета’. С тим у вези он је у складу са значењењем саопштеног
поднео и приказао споменуту потврду. Уједно након тврдње и саслушавања и он (Коле) такође је у свом одговору потпуно природно и сигурно потврдио и признао да је у питању случај као што је
горе наведено, међутим рекао је ‘ја сам свој дуг, споменути остатак
суме од осамсто осамдесет осам куруша и тридесет пара, пре овога
(раније) из мог иметка потпуно дао и одужио се споменутом тужитељу Божил Кату, тада је и он из мојих руку уредно и потпуно узео
(тај новац) и наплатио је оно што припада (њему)’. Тако је покушао
да негира споменутог тужитеља, али је даваоц изјаве био немоћан
изнети доказ чиме би доказао и одбио тврдње тужитеља. На његов
захтев споменути тужитељ Божил Като је онако како треба у његовом присуству (лицем у лице) у складу са законом, без именовања
неког другог за заступника наступио, а споменутом бранитељу Завили Колету је споменутом одбраном без доказа према споменутом
тужитељу Божил Кату спречена расправа, након чега је изјавом и
признавањем споменутог Завили Колета закључено да споменути остатак неопходне суме од осамсто осамдесет осам куруша и
тридесет пара и даље остаје дужан предати споменутом тужитељу
Божил Кату, због чега је споменути Завили Коле упозорен, а што
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је евидентирано и уз препоруку у њиховом цењеном присуству обзнањено, а наредба припада ономе ко је власник наредбе.
Петнаестог дана месеца ребиу’л-еввела, хиљаду двеста осамдесете године (1280). [30. август 1863. године.]
Наиб Шехиркоја
/Печат/: Сејјид Ахмед Рушди, 1275. [11. август 1858-30. јул
1859. године]56
ДОКУМЕНТ БР. 2

Транскрипција текста:
Bâdî-i terkîm-i hurûf oldur ki
Haremeynü’l-muhteremeyn şerefehâllâhu fi’d-dareyne tâbi‘ evkâfdan Üsküdar’da İhsâniye nâm mahallde vâkı‘ merhûm ve mağfûr
5

Ово је година израде печата.
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Sultân Osmân Hân câmi‘-i şerîfinde vâkı‘ minber-i şerîf ve İslambol’da
vâkı‘ sadr-ı esbak merhûm Gazi Mahmûd Paşa-yı Velî türbe-i şerîfine
vaz‘ olunan lihye-i sa‘âdet-i hazret-i Resûl-i Ekrem ve Nebiyyü’l-muhterem sallallâhu aleyhi ve sellem evkâfı şerîfeleri mülhakâtından Niş
eyâleti dâhilinde kâin nefs-i Şehirköyü’nde vâkı‘ merhûm İskender Bey
vakfı musakkafâtından olup Tehapesi (?) mahallesi dimeğle ma‘rûf nâm
mahallde vâkı‘ etrâf-ı erba‘ası bir tarafı Cenne Şahin dükkanı ve bir
tarafı Manev (Mano) zimmî dükkânı ve yine mersûm Manev (Mano)
zimmî mahzeni ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz olan
bir bâb tahtanî dükkân ve arkasında bir bâb menzile bundan akdem
mutasarrıf olan Yovan veledi Papas Jivko nâm zimmî mürd ve helâk
olup dükkan ve menzil müstehakk-ı intikâl kalmağla işbu hakk-ı tâlibleri olan sulbî oğulları Yovan ve Petre ve Koca ve Avram ve Tane ve Koto
nâmân zimmîler yedlerinden ber mûceb-i ta‘lîmnâme-i aliyye ve tanzîmât-ı cedîde mûcibince îcâb eden harcı bedel-i intikâliyeleri hazîne-i
evkâf-ı hümâyûn içün ahz olunup dükkân ve menzil-i mezkûrların zabt
u tasarruflarını hâvî me’mûriyetim hasebiyle işbu memhûr sened yed-i
mesfûrlara müştereken i‘tâ olunmuşdur mâdâm ki tazmîn olunan iki
guruş icâre-i müeccelesin sâl be-sâl cânib-i vakfa edâ eyledikçe müştereken mutasarrıf olup tasarruflarına taraf-ı ahardan bir kimesne mâni‘
ve müdâhale olunmayalar.
Fî 27 Zâ sene 64
/Mühür/: Mîr Ali Müdîr-i Evkâf-ı Niş ve tevâbiʻ
Yovan veledi Papas Jivko mutasarrıf olduğu meyhane ve dükkanı
rızâsıyla Bojil veledi Yovan’a kat‘iyyen ferâğ etmiş olduğunu mübeyyin
işbu mahalle şerh verildi. Sene 76. (İmza)
Превод текста:
Повод писања овог документа је:
Честитим вакуфима
Честитог минбера, који се налази у честитој џамији покојног и
опроштеног Султан Осман-ханa6 , која се налази у махали по имену
Ихсаније на Ускудару7 , те која је од вакуфа, који припадају пошто7

8

Султан Осман III (13. децембар 1754 - 29-30. октобар 1757. године). Џамија је
саграђена 1755. (1169. х.) године. Џамија је била порушена, а обновљена је 1989.
године и поред старог назива, позната је и као Кућук Ихсаније џамија.
7
Данас општина и насеље у азијском делу Истанбула.
6
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ваном Харемејну, нека их Бог учини часним на оба света; и честитог турбета бившег садразама покојног Гази Махмуд-паше Велије8 , које се налази у Истанбулу, а у којем се налази срећна длака9
цењеног најчаснијег посланика и поштованог веровесника 10, нека
су на њега Божји мир и спас, између осталог припадају објекти,
који су укровљени вакуфи покојног Искендер-бега11, који се налазе
у центру Шехиркоја, који се налази у Нишком ејалету и то један
истакнути (одабрани) приземни дућан, који се налази у махали познатој као Техапеси (?), а који се са четири стране граничи са дућаном Џенне Шахина на једној страни, са дућаном зимије Манева
(Мано) на другој страни, такође са оставом (подрумом) споменутог
зимије Манева (Мано) (на трећој страни) и са јавним путем на четвртој страни и иза њега (тог дућана) једна кућа (конак).
Претходни (досадашњи) корисник зимија по имену Јован син
попа Живка умро је, тако да су дућан и кућа с правом прешла
на потражитеље права, његове рођене синове, зимије по имену
Јован, Петар, Коча, Аврам, Тане и Кото, од којих је у складу са
узвишеним правилником и потребама нових закона наплаћена
неопходна такса у протувредности преношења за царску вакуфску благајну. Ради узимања и коришћења споменутог дућана и
куће, а у складу са мојом службом споменутим је заједнички на
руке дата ова опечачена потврда (документ). Пошто је надокнада
за издавање два куруша, који се уплаћују накнадно сваке године,
све док према вакуфу буду извршавали обавезе они су заједнички
корисници и нико други немој да их спречава и да им се меша у
коришћење (ових објеката).
27. зу’л-каде (12)64. године. [25. октобар 1848. године]
9

10

11

12

Вероватно је реч о Махмуд-паши Анђеловићу или Абоговићу (1420-1474).
Прославио се за време Султан Мехмеда II, познатог као Освајач (Фатих). Иначе
се ово турбе налази у истанбулском насељу Еминону у европском делу града.
9
У многим џамијама и турбетима широм Османске државе, као и у данашњој
Турској, налазе се длаке за које се сматра да су од Божјег посланика Мухаммеда
и њима се посвећивала велика пажња и поштовање. Ове длаке чувају се у стакленим посудама и излажу се у одређеним данима, посебно током светог месеца
рамазана, месеца поста код муслимана.
10
Односи се на Мухаммеда Божјег посланика у исламу.
11
Опширније о задужбинама Искендер-бега у Пироту видети: Амедоски и Катић
(2014).
8
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/Печат/: Мир Али, директор Вакуфа12 у Нишу и местима која
му припадају
/Запис са стране/ (накнадно унет)
Изјава Јована сина поп Живка, као корисника мејхане и дућана
да је својом вољом апсолутно одустао од њиховог коришћења у
корист Божила сина Јованова на овом месту је објашњена. (12)76.
године. [31. јул 1859 - 20. јул 1860. године].1314 /Потпис/
13

ДОКУМЕНТ БР. 3

Транскрипција текста:
Bihi
/Damga/: Kıymet, min 100 ilâ 1000 /Tuğra/: Sultân Abdülazîz
Bâdî-i terkîm-i ilm-i haberdir ki
12
13

Односи се на Вакуфску дирекцију, задужену за управу и бригу о задужбинама.
Ово је година израде печата.
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Şehirköy kazâsına muzâfe İzvor karyesi arâzîsinde vâki‘ bir tarafı
Jivko Yiğitbek bağı bir tarafı Aleksa Krsto’nun bağı bir tarafı mer‘a
ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd on iki çapalık bir kıt‘a bağ
Şehirköylü Meyne (Mine) veledi Ranco ile zevcesi Yovanka binti
Yovan’ın müştereken mülkleri olduğunu tasdîk ederiz bu def‘a mezkûr
bağı Şehirköylü Manovil (Manoyl) Kukal’a bin sekiz yüz elli guruşa
bey‘ ve temlîk eyleyüp îcâb eden hüccet-i şer‘iyyesinin verilmesiyçün
taraf-ı âcizânemizden işbu ilm-i haber i‘tâ kılındı.
Fî 8 Rebiülevvel sene 89
Papas Gorge mahallesi muhtârı Kosta Cerman
/Mühür/: Muhtâr-ı evvel Mahalle-i Papas Gorge
/Mühür/: Muhtâr-ı sânî Mahalle-i Papas Gorge
Превод текста:
У име Његово (Божје)
/Жиг/: Вредност од 100 до 1000 (куруша), /(у средини) монограм/
султан Абдулазиза1415
Повод писања овог илм-у хабера је (следећи):
На територији села Извор, које припада кази Шехиркој, налази се један виноград од дванаест мотика, који се са једне стране
граничи са виноградом Живка Јигитбека, са друге стране са вртом
Алексе Крста, са једне (треће) стране са пашњаком и са четврте
стране са јавним путем. Потврђујемо да је тај виноград заједничка имовина Шехиркојлије Мејне (Мине) сина Ранџовог и његове
супруге Јованке кћерке Јованове. Овог пута споменути виноград
продали су и пренели власништво на Шехиркојлију Мановила (Манојла) Кукала за хиљаду осамсто педесетпет куруша. Тим поводом
ради издавања шеријатског хуџета, наша маленкост издала је овај
илм-у хабер.
08. ребиу›л-еввел (12)89. године [06. мај 1872. године]
Мухтар Поп Ђорђеве махале Коста Џерман
/Печат/: Први мухтар махале Поп Ђорђе
/Печат/: Други мухтар махале Поп Ђорђе

14

Султан Абдулазиз (25. јун 1861 - 30. мај 1876. године).
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ДОКУМЕНТ БР. 4

Транскрипција текста:
Bihi
Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki
İşbu bin iki yüz kırk beş senesi hâlen bâ berât-ı pâdişâhiyle ber
vech-i iştirâk ve uhde-i iltizâmımızda olan ifrâz hisseleri ki Gradaşniçe
nâm karye derûnunda bir kıt‘a bağçe mahlûliyle ma‘an bir sabanlık
olur bağçedir işbu ma‘lûmetü’l-hudûd bir tarafından Anta Çuçan
bağçesi ve diğer taraf İko Şikula bağçesi ve bir tarafından Mita Raçko
bağçesiyle ve taraf-ı erba‘ası yol ile mahdûd bağçenin üç bölükden
bir bölüğü mahlûl olmağın iki hissesi üzerinde olan Jifko ve karındaşı
Yovan nâmân zimmîlerin bağçelerine ilhâkan mahlûllerinden virilüp
mesfûrlar Jifko ve karındaşı Yovan olup ve rağbet eyleyüp ve mahlûlünden kendü bağçelerine ilhâkan tapusuna tapu ve ağleb idüp bizler
dahi sahibü’l-arz olduğumuz hasebiyle kânûnen hakk-ı tapusun ahz
idüp mâdâm ki sâl-i hâl beher sene bağçe-i mezbûrun a‘şâr-ı şer‘iy63
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yesin sâhibü’l-arz olanlara edâ ve teslîm eylemen şartıyla yedlerine
tasarrufiyçün tarafımızdan işbu memhûrlu tapu i‘tâ olundu gerekdir ki
ferd-i vâhid ahardan kimesne mâni‘ olmayalar tahrîren sene 245.
Превод текста:
У име Његово (Божје)
Повод писања овог документа је (следећи)
Ове текуће хиљаду двеста четрдесетпете године са царским бератом подељени удели, који се налазе у нашем поседу како би се
издавали у ортаклук, од којих је једна башта, која се налази унутар
села по имену Градашница, а која је, поред тога што је остала без
корисника, башта колико од једне мотике, а њене границе (међе)
су познате и то са једне стране је башта Анте Цуцана, а са друге
стране је башта Ике Шикула, са једне (треће) стране је башта Мите
Рацкова и са четврте стране граничи се са путом. Од три дела ове
баште један је остао без корисника, а остала два дела користе зимије по имену Живко и његов брат Јован. Узимајући у обзир да
се граничи са њиховим баштама, споменути Живко и његов брат
Јован изразили су жељу да је припоје својим баштама због тога
што највише заслужују да узму тапију15 на део који је остао без
корисника, и ми смо, узимајући у обзир да смо власници земље
законски узели право на тапију, и када је тако, под условом да
ове године и сваке године за споменуту башту власницима земље
плаћају законски предвиђени порез (десетину), ради коришћења
исте са наше стране на руке им је (из)дата ова печатом оберена
тапија. Неопходно је да им било који појединац или неко са стране
не смета.
Написано (1)245. године [03. јул 1829 - 21. јун 1830. године].
16

О османским тапијама и појмовима о тој теми видети књигу Ујкановића и
Ибрића (Ujkanović i Ibrić, 2015).
15
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ДОКУМЕНТ БР. 5

Транскрипција текста:
/Damga/ Kıymet, min 100 ilâ 1000 /Tuğra/ Sultân Abdülazîz
101
Yalnız yüzbir kuruşdur
Bâdî-i terkîm-i sened oldur ki
Seksen dokuz senesi Teşrîn-i sânî yirminci gününden i‘tibâren üç mâh
yani doksan bir gün va‘desiyle Şehirköylü hancı Tupancı Kiro yedinden
istikrâz eylediğimi mübeyyin işbu bir kıt‘a deyn senedim merkûm Kiro
yedine i‘tâ kılındı.
Fî 20 Teşrîn-i sânî sene 89
65
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Zabt eden
grnçar Yovan veled-i Mitre
Kaza-i Şehirköy
Şuhûdü’l-hâl
Kürkcü Yovança Haci İlko
Dobridollu Mano ve gayruhum
Derûn-ı senedde terkîm yüz guruş va‘desinde merkûm Yovan’a îfâsına muktedir olamadığı halde tarafımdan aynıyla tazmîn etmek üzre
meblağ-ı mezbûrun edâsına kefîl ve müte‘ahhid eylediğimi mübeyyin
işbu mahalle temhîr kılındı.
Fî 20 Teşrîn-i sânî sene 89
Conko veled-i Peyo		
Filip veled-i Dimitre (?)
...				
Grnçar
Превод текста:
/Жиг/ Вредност од 100 до 1000 (куруша), /(у средини) монограм/
султан Абдулазиза1617
101
(Вреди) само стоједан куруш
Повод писања ове потврде је (следећи):
Од двадесетог дана месеца тешрин-и санија осамдесетдевете
године, у року од три месеца, односно деведесетједан дан, из руке
Шехиркојли ханџије тупанџије Кира узео сам зајам, због чега се
споменутом Киру на руке (из)даје ова моја потврда која говори о
једном мојем зајму.
20. тешрин-и сани (12)89. године [02. децембар 1873. године].
Примио
грнчар Јован син Митрета
Кадилук Шехиркој
Сведоци чина:
ћурчија Јованча Хаџи Илко
Добридолија17 Мано и остали.
/У левом десном углу/
18

Види фусноту бр. 14.
Из Доброг Дола. Село Добри До (у оригиналу документа Dobridol) налази се
десетак километара северно од Пирота.

16
17
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Ако споменути Јован не буде у стању вратити сто куруша на
време, као што је записано у потврди, гарантујем и обећавам да ћу
исто одужити од себе и да ће споменута сума бити враћена, што је
на овом и месту опечачено.
20. тешрин-и сани (12)89. године [02. децембар 1873. године].
Цонко син Пеје		
Филип син Димитра
...				
грнчар
ДОКУМЕНТ БР. 6

Транскрипција текста:
/Damga/ Kıymet, min 4001 ilâ 6000 /Tuğra/ Sultân Abdülazîz
Dört binbir kuruştan altı bin kuruşa kadar hüküm mazbatası yazılmak için varaka-i ...dir/Kıymet kuruş 3
67
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Bihî
Huzûr-ı âlî-i mutasarrıf-ı ekremîye
Numаrа 23
Şehirköy kasabası sâkinlerinden ve tebe‘a-i Devlet-i aliyyenin Bulgar
milletinden Jifko Isvinyar veledi Anto’nun vekîli Yahûdî Yakov Cuvan
tarafından bi’t-takdîm evvelce havâle buyrulan arz-ı hâlde kasaba-i
mezkûrda Papas Nikola Zemlek mahallesi sâkinelerinden Vido binti Vidеn ile İstoyanka binti Bojil zimmetlerinde bin sekiz yüz yetmiş beş sene-i
mîlâdiye Teşrîn-i evvelinin yirmi altı târîhiyle müverrah Bulgariyyü’l-ibâre bir kıt‘a sened mûcibince sekiz bin dört yüz seksen guruş ve yine
sene-i mezkûrun Teşrîn-i sânî yirminci târîhli ve bin sekiz yüz guruş rakamlu diğer bir kıt‘a senedden ez gayr-ı me’hûz üç yüz iki buçuk guruş
ki cem‘an sekiz bin yedi yüz seksen iki buçuk guruş alacağının tahsîlini
iddi‘â ve iş‘âr ve senedât-ı mezkûreyi dahi irâe ve ibrâz etmişdir.
Terâfu‘-ı lâzımenin icrâsı zımnında meclise gelmeleri içün ale’l-usûl
yazılan ihzâr pusulaları merkûmâna irsâl kılınmış olduğu halde hükümete gelmeyeceklerini ve murâfa‘aya vekîl dahi göndermeyeceklerini
kat‘iyyen beyân etdikleri vukû‘bulan ihbâr üzerine müdde‘î-i merkûmun iddi‘â-yı âhiresi üzerine def‘aten ve sânî olarak tahrîr kılınan diğer ihzâr pusulası mahallesi muhtarı Kürkcü Vace’ye bi’t-teslîm mezbûretâna gönderilmiş iken ânın dahi ahzında temerrüd ve imtinâ‘ etdiği
pusula-i mersûl zahrına muhtâr-ı merkûm tarafından Bulgariyü’l-ibâre
yazılıp vaz‘-ı imzâ edilen derkenârdan müstefâd olmağla mezbûrtânın
hükümete gelmemeleri ve vekîl dahi göndermemeleri bir ma‘zeret-i
sahîhadan neş’et etmediği anlaşılmışdır.
Müdde‘î-i merkûm Yakov ise iddi‘â-yı vâkı‘anın ber mûceb-i nizâm
rü’yet ve temşîtinde ısrâr etmesi üzerine hâmil olduğu senedât bi’t-taleb
kırâet etdirildikde ânifen zikr olunduğu üzre birisi cihet-i karz olarak
sekiz bin dört yüz seksen ve diğeri bin sekiz yüz guruş ise de zahrında
ceste ceste vukû‘ bulan teslîmât fürûnihâde olundukda üç yüz seksen
guruş sarkup mezkûr iki kıt‘a senedde mecmû‘ düyûn sekiz bin yedi yüz
seksen iki buçuk guruş olduğu ve müvekkil-i merkûm Jifko Svinyar nâmına mezbûrtân Vidoya ve İstoyanka tarafından verildiği imzâlarından
istidlâl kılınmışdır.
Bunlara iki kıt‘a ihzâriye gönderilmiş olduğu hâlde hükümete gelmeğe ve muhâkeme olmağa vekîl ta‘yîn ve i‘zâm etmemelerinden nâşî
müsted‘î-i merkûm hükm-i gıyâbi talebinde bulunmasına binâen usûl-i
muhâkeme ticâret nizâmnâme fasl-ı sâbi‘inin yetmiş altıncı maddesi
68
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ahkâmına tevfîkan müddet-i i‘tirâz olan on beş gün zarfında müdde‘a
aleyh merkûmetân i‘tirâz-ı ale’l-hükm ederler ise mu‘âmele-i nizâmiye icrâ olunmak üzre kânûn-ı mezkûrun altmış yedi madde-i musarrahasına tevfîkan meblağ-ı mezkûr sekiz bin yedi yüz seksen iki buçuk
guruşla ma‘a evrâk-ı bahâ nizâmen istihsâli lâzım gelen iki yüz yirmi
dokuz guruş yirmi iki para ki cem‘an dokuz bin on iki guruş iki paranın
mezbûrtândan tahsîline bidâyeten ve gıyâben hükm ve karâr verilmiş
ve nüshateyn olarak tanzîm kılınan işbu hükm-i gıyâbî mazbatasının
birisi müdde‘î ve diğerinin mezbûrtâna i‘tâ ve teblîği iktizâ-yı hâlden
bulunmuş olmağın ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i menlehü’l-emrindir.
Fî 29 Kânûn-ı sânî sene 92
Превод текста:
/Жиг/ Вредност од 4.001 до 6.000 (куруша), /(у средини) монограм/ султан Абдулазиза1819
Ово је лист (образац) на којем се уписују одлуке, које се односе
на вредност (спора) од четири хиљаде и једног до шест хиљада
куруша/Вредност (листа) 3 куруша.
У име Његово (Божје)
Његовом височанству мутесарифу најчеститијем
Број 23
Јевреј Јаков Џуван као заступник Живка Свињара сина Антова,
настањен у касаби Шехиркој, држављанин Узвишене Османске државе, бугарске националности, у молби коју је раније поднео тврди
и наводи да треба наплатити осам хиљада четиристо осамдесет куруша од Видо(је) кћерке Виденове и Стојанке кћерке Божилове, које
су настањене у махали Поп Николе Землека, у споменутој касаби,
у складу са једном признаницом (потврдом), која је на бугарском,
датирана на хиљаду осамсто седамдесет пету грегоријанску годину,
двадесетшестог тешрин-и еввела [07. новембар 1875. грегоријанске
године/1291. румијске године]. Такође, на основу једне признанице
из исте споменуте године двадесетог тешрин-и санија [02. децембар
1875. грегоријанске године/1291. румијске године] од суме хиљаду
осамсто куруша, није узето (враћено) двеста два и по куруша, што
18

Види фусноту бр. 14.
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укупно чини осам хиљада седамсто осамдесет два и по куруша, чак
је показао и предочио на увид споменуте признанице (потврде).
У циљу спровођења неопходног судског претреса, да би дошле
на седницу, у складу са правилима написани су позивни листићи
и послати двема споменутим особама, поред тога оне су одлучно
(дефинитивно) изјавиле да неће доћи у општинску зграду (суда) и
да чак на судски претрес неће послати ни заступника. Након тог
догађаја, о којем је стигла вест, на другу тврдњу споменутог тужитеља још једном су, по други пут написани други позивни листићи и послати двема споменутим особама преко мухтара те махале
Ћурћије Ваџе да им их преда (уручи). Чак и том приликом по питању узимања изражена је непослушност и одбијање, те је на полеђини послатог листића споменути мухтар на бугарском написао на
маргинама, тамо где се ставља потпис, да се дошло до закључка да
ове две споменуте особе немају валидно оправдање за недолазак у
суд (општинску зграду), као и за неслање заступника.
Споменути тужитељ Јаков је упорно тражио да се питање тужбе
у складу са законом види и преиспита, након чега су на његову
молбу прочитани документи (признанице) које је донио са собом,
те као што је малопре споменуто, једна признаница је била на име
зајма од осам хиљада четиристо осамдесет, а друга од хиљаду
осамсто куруша, на чијој позадини је наведено отплаћивање које
је ишло део по део и да је дуг спуштен и спао на триста осамдесет
куруша, а на две споменуте признанице укупан дуг је осам хиљада
седамсто осамдесет два и по куруша, и то на име споменутог Живка Свињара, који је овде заступљен, што је доказано је на основу
потписа споменуте Видоје и Стојанке.
Поред тога што су им послата два позива, а узимајући у обзир
да нису хтеле да дођу у општинску зграду (суд) и нису одредиле и
послале заступника на суђење, споменути тужитељ је затражио доношење одлуке у одсуству (тужених), на основу чега методом суђења у складу са одредбом седамдесетшестог члана седмог поглавља Закона о трговини стоји да у року од петнаест дана оптужени,
односно две споменуте особе, имају право жалбе, ако дају жалбу
на одлуку законски поступак ће бити спроведен. У складу са наведеним седамдесетшестим чланом споменутог закона првостепено
и у одсуству доноси се одлука и решење да се од две споменуте
особе наплати споменута сума од осам хиљада седамсто осамдесет
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два и по куруша, заједно са двеста двадесет девет куруша и двадесет пара на име законских трошкова и вредности докумената, што
укупно чини девет хиљада дванаест куруша и две паре. Записник
ове одлуке донете у одсуству написан је у два примерка, од којих
се један даје тужитељу, а други двема споменутим особама, а због
неопходности ситуације и доставља. По том питању и у сваком
случају наредба припада ономе ко је власник наредбе.
29. канун-и сани (12)92. године [10. фебруар 1877. године]
ДОКУМЕНТ БР. 7

Транскрипција текста:
/Tuğra/ (297)
Sened-i Hâkânî
Sıra Numarası: 56

Defter-i şehr:

Şubat (1)305		 Dâire-i belediye: -
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Livâ:
Üsküb
Kazâ:
Radovişte
Nâhiye:
Karye:
Raklişte Semt-i meşhûr: Mahalle:
Sokak:
Mevki’:
Velo Deresi
Mülâhazât:
Cinsi:
Tarla
Rakam-ı ebvâb: Nev’i:
Arz-i mîrî
Hudûdu:
Besim Efendi ve Kaşifka (?) Todor ve Kosta tarlaları
Mikdârı:
İki dönüm-i atîk onsekiz evlek otuzsekiz arşin-i cedîd
Muhassası:
Sâhib-i evveli:
Tebʻa-i Devlet-i Osmaniyyeden Risto veled-i Koço
Ciheti i’tâ-yı sened: Fevtten
Mutasarrıfı:
Tebʻa-i Devlet-i Osmaniyyeden …Zoyiçe veled-i Braylo
Kıymeti:
300
Bedeli:
Sebeb-i tasdîr-i tevkî’-i Hümâyûn oldur ki
Bâlâda muharrer üçyüz kuruş kıymetli Defter-i Hâkânîde Zoyiçe uhdesine kaydolmuş olmağla beher sene me’mûrîne aş’âr-ı şer’iyyesini edâ etmek üzre zabt-u
tasarrufunu hâvî merkûmun yedine işbû tâpû senedi i’tâ kılındı.
Fî 5 Ramazan 1309.
/Mühür/ Defterhâne-i Hâkânî

Превод текста:
/Монограм/19 (297) [Означава годину када је штампан образац:
1297. хиџретска година 15. децембар 1879 - 03. децембар 1880.
године]
Потврда Државне катастарске службе (Тапија)2021
20

Редни број: 56 Месечни регистар: Шубат (1)305. [фебруар 1890. године]
Општинско одељење: Лива: Скопље		
Каза: Радовиш(те)		
Нахија: Село: Раклиш(те)
Насеље познато као: -		
Махала: Сокак: -		
Локација: Поток Вело		
Белешке: Врста имовине: Њива Број врата: - Врста власништва: Државно земљиште
Границе: Њиве господина Бесима, Кашифка (?) Тодора и Косте
Количина: Два стара дунума, осамнаест евлека и тридесетосам нових аршина
Намена: Османски званични монограм, којим су оверавани документи упућени у име
султана назива се „тугра“. (Опширније о видовима оверавања османских докумената и османској дипломатици и палеографији видети: Чолић, 2005). У овом
случају реч је о монограму 34. османског султана Абдулхамида II (31. август
1876 - 27. април 1909. године).
20
Види фусноту бр. 15.
19
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Претходни власник: Држављанин Османске државе Ристо син Кочов
Повод издавања тапије: Смрт
Корисник: Држављанин Османске државе … Зојица син Брајлов
Вредност: 300			
Протувредност: Повод издавања султановог указа (са монограмом) је следећи:
Горе наведена (имовина) у вредности од триста куруша у Државној катастарској служби евидентирана је за употребу Зојице, који ће сваке године службеницима плаћати законски предвиђену десетину, те је споменутој особи на руке
издата ова катастарска потврда, којом се подразумева поседовање и коришћење.
05. рамазан 1309. хиџретске године [03. април 1892. године]
/Печат/ Државна катастарска служба

ДОКУМЕНТ БР. 8

Транскрипција текста:
Evsat
30
Kazâ-i Şehirköy karye-i Gradaşniçe
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Vidеn veled-i İslavko nâm zimmî altmışbeş senesine mahsûben müstahakk olduğu cizye-i şerʻiyyesini me’mûri tarafına teslîm etmiş olduğunu mübeyyen işbu sened yedine verildi.
Sene 1265
Numara : 1
Eşkâl
Sin
: 54
Boy
: Orta
Sakal
: ...
Bıyık
: Kır bıyık
Göz
: Ela
Eşkâl-i mahsûsa
:Defter numarası
: 54
/Mühür/: Livâ-i Niş sened-i makbûz
Превод текста:
Евсат-Уплата пореза
30
Каза Шехиркој, село Градашница
Зимија по имену Виден син Славков оно што дугује као законски
предвиђену џизју, која се рачуна за шездесетпету годину, предао је
службенику, зато му је на руке дата ова потврда (признаница), која
говори о томе.
1265. година [27. новембар 1848 - 16. новембар 1849. године].
Број
:1
Особине
Година
: 54
Раст
: Средњи
: ...
Брада
Бркови
: Седи бркови
Очи
: Смеђе
Специфичне особине
:Број дефтера
: 54
/Печат/ Лива Ниш, признаница за потврду
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ДОКУМЕНТ БР. 9

Транскрипција текста:
Evsat
1263
Kazâ-i Şehirköy karye-i Gradaşniçe
Vidеn veled-i İslavko nâm zimmî altmışüç senesine mahsûben müstehakk olduğu cizye-i şerʻiyyesini me’mûri tarafına teslîm etmiş olduğunu mübeyyen işbu sened yedine verildi.
Sene 1263
Numara

: 32
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Eşkâl
Sin
: 51
Boy
: Orta
Sakal
:Bıyık
: Kumral
Göz
: Ela
Eşkâl-i mahsûsa
:Defter numarası
:/Mühür/: Livâ-i Niş sened-i makbûz
Превод текста:
Евсат
1263 [20. децембар 1846 - 08. децембар 1847. године]
Каза Шехиркој, село Градашница
Зимија по имену Виден син Славков оно што дугује као законски
предвиђену џизју, која се рачуна за шездесет треу годину, предао је
службенику, зато му је на руке дата ова потврда (признаница), која
говори о томе.
1263. година
Број
: 32
Особине
Година
: 51
Раст
: Средњи
Брада
: ...
Бркови
: Светлокестењасти
Очи
: Смеђе
Специфичне особине
:Број дефтера
:/Печат/ Лива Ниш, признаница за потврду
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ДОКУМЕНТ БР. 10

Транскрипција текста:
Eflak ve Boğdan memleketleri ile
Sırbistan’a gidecek olanlara mahsûs
mürûr tezkeresidir
Fî 9 Zi’l-hicce Sene 82
/Mühür/
Numara: 76
Devlet-i Âliyye tebʻasından Niş kazâsı Grnçar karyesi sâkinlerinden
olan Çivetkoviç Peyo bu defʻa Niş’den ... azîmet edeceğinden esnâ-i
râhda ve gideceği mahallerde bulunan me’mûrîn taraflarından mürûriyete mümâneʻat olunmamak ve lede’l-iktizâ iʻânet ve himâyet kılınmak
ve bir sene müddeti olmak üzre işbu mürûr tezkeresi verildi.
Eşkâl-i husûsi
Sin		 : 14
Boy		 : Orta
Göz		 : Ela
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Burun		 : Orta
Ağız		 : Keza
Sakal		 : Fî 9 Zi’l-hicce 1283
/Mühür/
Превод текста:
Путна исправа намењена оним који путују
у земље Влашку и Молдавију, као и за Србију
09. зу’л-хиџџе (12)82. године [25. април 1866. године]
/Печат/ (нечитак)
Број: 76
Држављанин Узвишене државе21 Цветковић Пејо, настањен у
селу Грнчар, које припада кази Ниш, кренуо је на пут од Ниша до
..., тим поводом током путовања и у местима у којима ће боравити
службеници нека му не праве сметње у путовању и у случају да
затреба нека му пруже помоћ и заштиту, због тога му је дата ова
путна исправа која важи годину дана.
Личне карактеристике
Година
: 14
Раст
: Средњи
Очи
: Смеђе
Нос
: Средњи
Уста
: Такође
Брада
:09. зу’л-хиџџе 1282. године [25. април 1866. године]
/Печат/ (нечитак)
22

21

Израз се односи на Османску државу.
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ДОКУМЕНТ БР. 11

Транскрипција текста:
(Предња страна документа)

Altı senelik vergi ilm-ü haberidir
Livâ

:-

Cild

: 30

Kazâ

:-

Varak

: 63

Sâhib-i mülkün isim ve şöhreti : İstoşo veled-i Koto
Defter

:1

Nüfûs-i umûmî

:0

Meskeni

: İvranye

İsm-i mahalle

: Papas Nikola

İsm-i sokak

: Üsküb Caddesi

Rakam-ı hânesi

:-

Vergi

:

Kuruş

: 03

: 31

Îrâd

:

Kuruş

:-

Kıymet

:

Kuruş

: 625

Emlâk

:

Aded-i defter

:1

		

Para

Umûmî: 2729
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Arâzî

:

Bulunduğu mevkiʻ
Yekûn

:
:-
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Numarası
: 58
Cinsi
: Tarla
Zirâʻ		 : Evlek
:2
Dönümi
:Cild
: 19 Varak : 74 Gelmiştir ... ‘89-Vukûʻât
:-

(позадина документа)

Yekûn
:Vukûʻât
:--Teslîmât
:Mâl-i sene
:
Sâlhâl vergisi : :
Târîhi
:Teslîmât
... Senesi vergisi olan...
... kuruş ... para bâlâda
muharrer tevârîh ile teslîm-i sandık olmuşdur
----Mâl-i sene
:
Sâlhâl vergisi : :
Târîhi
:Teslîmât
... Senesi vergisi olan...
... kuruş ... para bâlâda muharrer
tevârîh ile teslîm-i sandık olmuşdur

Kuruş : Kuruş : -

Para : - /3 defa/
Para : -

/3 defa tekrarlanıyor/
Kuruş : Kuruş : -

Para : - /3 defa/
Para : -

/3 defa tekrarlanıyor/

Превод текста:
(Предња страна документа)

Илмухабер о уплати пореза за шест година
Лива			
: -			
Том			
: 30
Каза			
: -			
Лист			
: 63
Име и звање власника имовине : Стошо син Котов
Дефтер
:1
Општа евиденција становништва : 0
Пребивалиште
: Врање
Назив махале
: Поп Николе
Назив сокака
: Скопска џада Број куће
:Порез
Куруш
: 03
Пара : 31
Приход
:
Куруш
:Вредност
Куруш
: 625
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Некретнине : Број дефтера
Земљиште : Зира
Место на којем се налази
----Укупно

Пиротски зборник 43 (2018) 53-83

:1
::

Генерално: 2729 Број: 58 Врста: Њива
Евлек : 2
Дунум : Том
: 19
Лист : 74 Дошло је... ‘89

:-

Догађаји

:-

:-

Догађаји

:-

(позадина документа)

Укупно
----Предаје (уплате)
:Финансијска година :
Предаје (уплате)

Годишњи порез: : Датум : -

Куруш : Куруш : -

Пара : - 2223
Пара : -

За ... годину на име пореза од ... предато је у благајну, као што је горе заједно
са датумом записано ... куруша и ... пара.2324
----Финансијска година :
Предаје (уплате)

Годишњи порез: : Датум : -

Куруш : Куруш : -

Пара : - 2425
Пара : -

За ... годину на име пореза од ... предато је у благајну, као што је горе заједно
са датумом записано ... куруша и ... пара.2526

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ
Аршин

Берат
Вакуф
Дефтер
Дунум

Стара мера за дужину, означава раздаљину од врхова
ручних прста до рамена и код нас је била позната као
лакат. Зависно где се користио мењала се дужина
аршина, тако да је чаршијски износио 68 цм, терзијски
65 цм, а дунђерски (зидарски) 75,8 цм.
Cултански или царски декрет, указ о именовању или
додели положаја и поседа
Задужбина
Свеска, књига, регистар, протокол
Мера која се употребљава за површину земљишта. 		
Један стари дунум има 918,672 м2, а један нови дунум
има 2.500 м2

Понавља се три пута.
Понавља се три пута.
24
Понавља се три пута.
25
Понавља се три пута.
22
23
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Четвртина дунума
Врста плаћања џизје. Према висини прихода и имовини
порезника постоје три начина уплате џизје: една 		
(најнижи износ, који се односио на најсиромашније),
евсат (средњи износ, који се односио на оне који 		
су били осредњег имовинског стања) и а’ла (највећи 		
износ, који се односио на најимућније)
Ејалет
Вилајет, округ, провинција
Зимија
Штићеник, припадник хришћанске или јеврејске 		
вероисповести у исламској држави
Зира
Стара мера за дужину, позната као лакат
Зу’л-каде
Назив за једанаести месец у хиџретском календару
Зу’л-хиџџе
Назив дванаестог месеца у хиџретском календару
Илам
Судски извештај, саопштење, обавештење, решење
Илм-у хабер
Писмена потврда, документ, уверење или признаница
Каза/кадилук Израз за судско-административну јединицу
Канун-и сани Назив за једанаести месец у руми (јулијанском) 		
календару
Касаба
Варош
Куруш
Врста металног новца, грош
Лива
Административна јединица позната и као санџак
Насеље, градска четврт, кварт
Махала
Крчма, механа, гостионица у којој се точи и алкохол
Мејхана
Проповедаоница у џамији одакле се верско лице петком
Минбер
и бајрамом саветима и предавањима обраћа верницима
Мутесариф
Санџабег или мирлива, управник административне 		
јединице познате као санџак тј. округ
Мухтар
Муфтар, сеоски старешина, особа која се налази на челу
једне махале, насеља, попут данашњег шефа месне 		
заједнице
Наиб
Заменик судије, кадије
Нахија
Административна јединица мања од санџака
Пара
Врста новца мања од куруша (гроша), четрдесети део
куруша
Рамазан
Назив за девети месец у хиџретском календару
Ребиу’л-еввел Назив за трећи месец у хиџретском календару
Садразам
Велики везир, апсолутни заступник османског султана
Сокак
Мања улица
Tапијa
Катастарска потврда о праву на коришћење земљишта.
Тешрин-и еввел Назив за осми месец у руми (јулијанском) календару
Тешрин-и сани Назив за девети месец у руми (јулијанском) календару
Евлек
Евсат
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Бубњар
Маузолеј, гробница. Иначе се подиже угледним 		
особама, изнад њихових гробова. Постоје турбета
затвореног и отвореног типа
Ћурчија
Крзнар
Ханџија
Власник хана-коначишта, газда хана, гостионичар
Харемејн
Под овим изразом мисли се на „два харема“, односно
два заштићена града, и односи се на градове Мекку и
Медину, који се данас налазе у Саудијској Арабији, а
иначе су два места која се обилазе током исламског 		
ходочашћа-хаџа
Газдинство, посед
Читлук
Џада
Пут, већа улица
Џизја
Порез којег су као главарину плаћали немуслимани 		
становници Османске државе
Шехиркој
Пирот
Шехиркојли(ја) Пироћанац
Шубат
Дванаести месец у румијском (јулијанском) календару,
почиње средином фебруара и завршава се средином 		
марта
Тупаџија
Турбе
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ПРИВАТНА ПОБОЖНОСТ И ВИЗУЕЛНА
КУЛТУРА: ДАРОВИ ЖИВКА СВИЊАРА
САБОРНОЈ ЦРКВИ У ПИРОТУ
PRIVATE PIETY AND VISUAL CULTURE:
BESTOWMENTS OF ZIVKO SVINJAR TO THE
CONGREGATION CHURCH IN PIROT
Сажетак: У Саборној цркви у Тијабари чувају се икона Богородице са
Христом и седам светитеља и чирак које је поручио Живко Антин Свињар - угледни грађанин Пирота који је живео у XIX веку и активно учествовао у подизању и опремању Саборне цркве. Бавио се трговином свиња, држао је механу и био је члан Црквеног Синода у Пироту. Аутор ове
иконе је потписани зограф Никола Јованов Образописов из Самокова који
је аутор монументалног трозонског иконостаса са преко 80 представа
у истој цркви. Фокус рада је усмерен на представљање до сада непубликованих дарова који представљају парадигму активног учешћа појединих
чланова локалне заједнице у креирању визуелне културе XIX века.
Abstract: In the Congregation Church in Tijabara there is the icon of the Mother of God with Christ and seven saints and a candlestick which was ordered by
Zivko Antin Svinjar who was a renowned citizen of Pirot living in the XIX century and actively participating in the building and furinshing the Congregation
Church. He was trading with pigs, running a tavern and was a member of the
Chruch Synod in Pirot. The author of ths icon is a signed icon painter Nikola
Jovanov Obrazopisov from Samokov who is the author of monumental threezone iconostasis with over 80 presentations in the same church. The focus of
work is directed towards the presentation of bestowments which have not been
published so far and represent the paradigm of active participation of some
members of local community in the creation of visual culture of the XIX century.
*
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Кључне речи: Саборна црква, Тијабара, Живко Антин Свињар, приватна побожност, XIX век
Keywords: Congregation Church, Tijabara, Zivko Antin Svinjar, private piety,
XIX century

Живко Антин је био изузетно угледан грађанин Пирота и цењен
трговац и кафеџија (Јовановић, 1994, стр. 72). Био је познат као велики дародавац, помагао је сиротињу и решавао је спорове и несугласице међу својим сународницима. Овај Пироћанац се обогатио
трговином свиња па је због тога и добио надимак Свињар. Живео
је у Тијабари где су му се налазили дућани, куће и крчма позната
као Свињарева мејана. Према предању, Живко је одржавао везе са
хајдуцима са падина Старе планине све до ослобођења од Турака,
а главни штаб хајдучке организације се налазио у подруму његове
кафане (Јовановић, 1994, стр. 72; Ранчић, 1936, стр. 71). На мапи
Пирота из 1888. године једна од махала је забележена као махала
Живка Свињара. Након ослобођења Пирота и проглашења Кнежевине Србије за Краљевину, Живко своју нову кафану коју држи заједно са Петром Пејчићем назива Код српске круне (Савић, 2009).
У његовом поседу је било четири дућана и огромно имање које се
налазило у градашничком, прчевачком и бериловачком атару, као и
неколико ливада испод Сарлаха. Имао је три ћерке: Јевду, Красу и
Тану и све су биле удате за трговце.12
Град Пирот је подељен реком Нишавом на старији део града
под називом Пазар и новији део града под називом Тијабара. Новији део града постоји од XVIII века, био је насељен хришћанима
и сиромашнији у односу на Пазар. Захваљујући развоју трговине
и заната Тијабара привредно и популацијски јача средином XIX
века (Ћирић, 1965, стр. 35, 40). Саборна црква у Тијабари посвећена је Успењу Богородице и подигнута је 1870. године за потребе великог броја хришћана који су овде живели (Лилић, 2008, стр.
23). Храм је подигнут уз допуштење султана залагањем мештана
и удружених еснафа који су приложили и средства за изградњу и
опремање цркве. Танзиматске реформе тридесетих година XIX
Јевда је била удата за Ставру Антића, Тана за Петра Ћирића и Краса за Николу
Ћирића (Николић, 1982a, стр. 326-330). На азбучном списку гласача општине
пиротске који плаћају порез наведени су Ставра Антић, Петар Ћирић и Никола
Ћирић као трговци (Николић, 1982б, стр. 185-187)
1
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века омогућиле су услове за верску обнову и богату продукцију
визуелне културе која је изражавала верску и националну припадност (Makuljević, 2003, стр. 385-405). Заједнице су кроз визуелну културу креирале сопствени идентитет који се развијао у
оквирима османско-балканског културног модела, а захваљујући
развијеном патронажном механизму у ери Танзимата дошло је до
интензивног развоја градитељске праксе и украшавања православних храмова у оквирима Васељенске патријаршије (Женарју,
2013, стр. 520).
У Тефтеру Нишавске митрополије који је вођен од 1834. године када је подигнута Пазарска црква до појаве Бугарске егзархије
1872. је прецизно забележено са којом свотом новца су одређени
еснафи помогли грађење Саборне цркве. Међу наведеним су и
терзијски еснаф који поклања 6.000,00 гроша и престону икону
Сабор Светих Апостола и ћурчијски еснаф који прилаже 4.342,30
гроша и престону икону Вазнесења Светог Илије (Николић, 1976,
стр. 87, 89; Зебић, 2018). Еснафи који дају прилог за подизање цркве 1869. године су и ткачки еснаф 3000 гроша, бојаџијски еснаф
2000 гроша, грнчарски еснаф 2000 гроша, мутавџијски еснаф
1500 гроша, абаџијски еснаф 1000 гроша, самарџијски еснаф
1000 гроша и кацарски еснаф 500 гроша. Сума коју су приложили
сви еснафи представља четвртину укупне суме која је утрошена
за подизање цркве (Николић, 1976, стр. 87-89). Осим еснафа новац су приложили и грађани Пирота и околине, а новац је у граду
прикупљао Живко Антин Свињар у износу од 36.462, 20 гроша,
док је из околних села новац прикупио Панајот Граматик у износу од 6.156 гроша (Николић, 1976, стр. 101, 146). У Тефтеру се
на још неколико места помиње да је Живко Антин приложио извесну прикупљену своту новца.23 Живко Антин звани Свињар је
био члан Црквеног Синода у Пироту и његово име се може наћи
на спомен плочи Тијабарске цркве где је наведен као настојатељ.
Натпис на плочи (слика 1) која се налази изнад западног портала
Саборне цркве гласи:
1869. године за варошку цркву 50.000 гроша, за нову цркву 1870. године 75.741,20
гроша, за дунђере 1871. године 6.850 гроша, за нову цркву 1871. године 39.804,20
гроша и за нову цркву 1872. године 110.464,30 гроша (Николић, 1976, стр. 55,
79, 98, 101, 103).

2
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voslavU stxIA IedinosUщqIA i/ivo
torAщiA inerazdYlimai troicqi oca isina
istago dUha voslavnoego carstvovan Je na n,
c : v sUltan abdUlx azizx. sozidasA syi
svAtqIi bo/estvenqi hramq UspeniJe prstJa
vladi;JcqIi na[JA bogorodqIci Jprisi
dvqI marIi po/ertvovani Jmq i/divlenImq blago
;estiviJhq ipravoslovnJhq hristJanq /ivUщJ grada
Sego Jwkolnosti seA pri nastoAtest Y/e g: /ivko
Antinx. vlYto WsotvoreniJe mira ztoi; Wro/dese
a/e,hristova1870 :leto mesecx dekemveJa18...
У српској средини институција ктиторства и приложништва
позната још од средњег века,3 а током времена се преображавала
у складу са друштвено-политичким и културно-историјским променама. У том смислу новонастале друштвено-економске прилике
које су довеле до обнове духовног и верског живота током XIX
века омогућиле су развој индивидуалног приложништва. Имућни
појединци у првом реду трговци и занатлије као и представници
локалних власти, сопственим средствима обнављају старе и подижу нове парохијске цркве и на тај начин подстичу колективно
задужбинарство на нивоу локалних верских заједница, најчешће
руководећи радовима на обнови сакралних објеката (Лазић, 2006,
стр. 614). Мотиви приложничког чина могу се свести на две основне групе, а то су верске и друштвене (Веселиновић, 1963, стр. 278).
Прву групу чини брига за спасење душе где су присутни есхатолошки и сотиролошки мотиви док је други мотив заснован на тежњи
појединца да се истакне у друштву меморисањем у колективној
свести средине. Оба мотива код појединца коегзистирају и не могу
се одвојити један од другог будући да је побожност свакако примарни мотив дародавца док се уздизањем на друштвеној лествици
умножавају и нерелигиозни мотиви (Лазић, 2006, стр. 633). Приложнички чин као одраз личне побожности појединца могао се
манифестовати и кроз скромније дарове на којима дародавац није
4

Више о систему ктиторства видети у: Марковић, 1925, стр. 100-124; Милошевић, 2005; Поповић, 1987, стр. 243-248; Веселиновић, 1963, стр. 278-283.
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трајно бележио своје име и тиме није остајао меморисан у својој
средини. Исписивањем приложничких записа развијала се свест
дародаваца о њиховој улози у верској заједници па је из сфере приватне побожности даривање постало јавни чин. Патронажни механизам представља сложен систем на који су утицали и верски и
друштвени чиниоци попут Живка који је као угледан члан црквене
општине прикупљао новац за подизање Саборног храма, а уједно
и сам био приложник.
Иконостас Саборне цркве4 у Пироту је осликао зограф Никола
Јованов Образописов који је рођен у Самокову 7. августа 1829. године, а умро 1915. године (Добрева, 2006, стр. 53; Петева-Филова,
1994, стр. 12). Наиме, овај мајстор је са својом породицом живео
у Пироту, од 1871. до 1874. године, о чему сведоче и његове личне
белешке5 у којима су побројани важни догађаји из његовог живота
(Образописов, 1871–1893; Василиев, 1965, стр. 451). Током наведених година он је радио иконе за Саборну цркву као и иконе за цркве у околини Пирота, нпр. у селима Росомач, Гостуша, Сенокос,
Панагориште, Браковци6 .
У другој зони иконостаса Саборне цркве постоји 48 икона у два
реда које се приписују зографу Николи Образописову будући да се
у његовој евиденцији на трећој страни помиње поруџбина из марта
1872. године од стране Живка Антин Свињара за 48 икона апостола и празника које наплаћује по 120 гроша. Бележи да је укупна
сума која му је плаћена 5.640 гроша (Образописов, 1871–1893, стр.
3). И на другим страницама тефтера Николе Образописова може
се наћи име Живка Антиног и када су питању преговори за израду икона у оближњим селима (Образописов, 1871–1893, стр. 8-9).
Овај податак говори у прилог томе у којој је мери истакнути појединац учествовао у креирању визуелне културе.
Пироћанац Живко Антин Свињар је активно учествовао у подизању Саборног храма док је и сам у више наврата даривао новац
Пазарској цркви (Николић 1976, стр. 25, 37, 140). Саборној цркви
5

6

7

Више о иконостасу Саборне цркве видети у: Зебић, 2018.
Тефтер је дигитализован (Образописов, 1871–1893).
6
Вероватно је реч о селу Браћевци које је удаљено неколико километара од Росомача и Сенокоса где је Образописов такође радио иконе. У прошлости се назив
Браћеваца нешто другачије изговарао, односно писао – Брајћовци, тј. Брайкьовци.
4
5
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је поклонио чирак7 који се налазио у солеји јужно од Царских двери на каменом постољу (слика 2). Чирак је био причвршћен за подлогу и имао је троугаону основу са три ногара у виду стилизованих лавова. Углови су украшени облицима налик на шкољке, а на
страницама основе је са три стране по један. Стуб је прстенаст и
једноставно профилисан, а простор кружне основе у коме се пале
свеће је декорисан благо урезаним крстовима. Чирак је начињен од
месинга и висок је око 1,5 m. На њему је натпис:
8

mAstora
JovAn;o nJkolJnx sAmokovx
pJrotx1871
prJlo/J /Jvko AnxtJnx svinArx
plAtJlx poklonJlx (слика 3)
Идентичан чирак је поклонио и Коца Стефановић 1871. године
и он је стајао северно од Царских двери (слика 4). На овом чираку
је натпис:

pirotx 1871
kocA stefAnovx boaџi
JpetUrx nJkolJnx vlAdJkInx
plAtJhA JpoklonJhA AvxgUstx
Натписи су исписани на страни која је била видљива када се
стане између два чирака наспрам Царских двери у простору наоса
на највидљивијем месту.
Поред чирака у Саборној цркви се чува појединачна икона коју је
по Живковој наруџбини израдио Никола Образописов 1873. године (слика 5). Фокус овог рада усмерен је и на анализу иконографије
и функције иконе Богородице са малим Христом и светитељима.
Иако је зограф Никола Образописов прецизно водио евиденцију о
својим пословима, у његовом тефтеру се не налази податак да је за
Живка Антиног израдио кућну икону. Претпоставка је да би управо тако и била насловљена та поруџбина будући да је ОбразопиПре обнове Саборне цркве 2013. године чираци су били у наосу, у солеји у
близини иконостаса испред Царских двери. Данас нису у Саборној цркви, а не
чувају се ни у помоћним просторијама.

7
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сов 1873. године урадио кућну икону Архангела Михаила за Коцу
Стефановића (Образописов, 1871–1893, стр. 10). Живко Антин се
у тефтеру Образописова помиње неколико пута, али не и у вези са
овим послом, тако да је могуће да је то била нека врста поклона
од стране зографа будући да су преговори око осликавања икона у
неколико места у Пиротском крају ишли преко Живка Антинога.
С друге стране, избор светитеља које садржи икона говори да је и
сам Живко засигурно учествовао у креирању програма, па је стога
вероватније да је израда ове иконе била део њиховог усменог договора. Није познато када је икона поклоњена цркви и да ли је то
учинио сам Живко. Судећи по натпису, може се претпоставити и да
је икона била осмишљена као трајна меморија на Живка Свињара
која би могла да се нађе и у јавном простору, али иницијално је
наменски начињена за приватне потребе наручиоца.
Икона Богородице са Христом и светитељима данас стоји на
северном зиду наоса Саборне цркве у посебно резбареном раму
покривена стаклом. Након рестаурације која је вршена у оквиру
Саборне цркве 2013. године рам је осим правоугаоног резбареног
дела који прати облик иконе и четири лајсне са четири стране које
уоквирују резбу добио додатак на врху у виду пехара из ког излазе
флорални и вегетабилни мотиви. Пехар је крунисан голубом, а конструкција је обојена златном бојом. Горњи део конструкције делује
оригинално и са урамљеном иконом чини целину. Квалитет резбе
упућује да је дело истог мајстора који је радио и резбарене површине које уоквирују икону и да је конструкција у оригиналу била
сачињена од два наведена сегмента. Овај масиван рам својим резбареним делом који је најближи икони подсећа на форму кућног
иконостаса који су распрострањени у пиротском крају током XIX
века. Кућни иконостаси су служили за чување кућне иконе и данас
је у Музеју Понишавља сачуван највећи број веома специфичних
конструкција које имају дрворезбарен оквир, а изнад резбарену лунету са распећем Христовим попут црквених иконостаса и на самом врху голуба Светог Духа који држи ланац са кандилом (Велкова, 2014, стр. 53-64). Задња страна је у виду зарубљене пирамиде,
јер је овај тип кућног иконостаса стајао у угловима соба усмерен
ка истоку. Овакви иконостаси имали су одређену дубину, па су у
њихову унутрашњост биле смештане иконе, а могли су имати и фи91
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очицу на средини рама у доњем делу у којој су чувани утилитарни
предмети који су се користили током молитве. Када се резбарени
мотиви рама упореде са неким од кућних иконостаса из збирке музеја, могу се уочити одређене сличности. Наиме, оквир је украшен
флоралним и вегетабилним мотивима, а сви кућни иконостаси из
збирке музеја овог типа на врху резбареног рама имају представу серафима. У случају иконе Живка Свињара, у врху резбареног
рама је картуш са насликаним серафимом који је данас премазан
златном бојом, али се на фотографији из 2012. године (слика 6)
може уочити. Око картуша су два пехара са ружама са обе стране,
као и две птице у угловима. Птице стоје на медаљонима у којима
су такође насликани серафими, а исти такви медаљони се налазе и
у доњим угловима резбареног рама. Осим најраспрострањенијих
кућних иконостаса који су били направљени тако да стоје у углу
просторије између два зида постојали су и они који су израђени у
облику масивног рама у који је смештена икона и који је застакљен
са предње стране и не може се отварати (Велкова, 2014, стр. 31).
Таквом типу кућног иконостаса одговара икона Живка Свињара.
У горњем сегменту иконе је допојасно представљена Богородица mt#. b/IA. milostiva: spas: pomaz: са малим Христом s qI i у наручју
на браонкастој подлози. Приказана је у типу Милостиве као царица (Тимотијевић, 1996а, стр. 345) са златном круном отвореног
типа. Левом руком придржава малог Христа док јој је десна рука
подигнута и указује на њега. Гест њене десне руке указује да она
води ка спасењу, ка Спаситељу људског рода (Јовановић, 2005, стр.
87-89). Заштитничка и посредничка моћ Богородице истакнута је
и у теолошкој литератури XIX века, а њено царско достојанство
означено круном коју носи на глави проистиче из чињенице да је
она мајка Царева – Христова (Макуљевић, 2008, стр. 57). Представа Богородице са круном следи барокна иконографска решења прихваћена посредством графичких листова у зографском сликарству
XIX века (Давидов, 2004, стр. 145). Богородица је обучена у плаву
хаљину која је прекривена црвенкастим мафорионом чија је постава тамнозелена. Коса јој је покривена мафорионом који је као и
њена хаљина обрубљен златном траком на коју је аплицирано драго камење. Исус Христос је представљен као дечак кратке кудраве
браон косе одевен у зеленкасти хитон са златним оковратником и
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свезан појасом у нијанси златне боје. Огрнут је црвенкастим химатионом. На глави има круну отвореног типа, десном руком благосиља док левом придржава скиптар и небески шар са звездицама
који указује на њега као владара васељене (Тимотијевић, 1996б,
стр. 108). Млади Христос је представљен босоног. Богородица и
Исус Христос око глава имају карактеристичне зракасте нимбове
изведене златном бојом који се јављају у опусу зографа Николе
Јованова Образописова (Зебић, 2018). Из фигура исијава светлост
која је изведена у виду танких линија златне боје.
Испод централне представе у другој зони је са десне стране приказан Свети Зиновије stm; zinovJ (/ivko.) (слика 7), док је као његов
пандан са леве стране представљен Свети Атанасије st atanasi. У
доњем делу иконе, у трећој зони, је представљено пет светитеља
који су одељени архитектонским елементом у колонади тако што
је сваки уоквирен луком и стубовима. Представљени светитељи с
лева на десно су: Света Катарина s velmU ekaterina, Свети Димитрије svelmU; dimitri, Свети Стилијан stqIi stilJan, Свети Антоније stIi
antonIi и Свети архангел Михаило st arhmihai. У доњем десном углу
је потпис зографа са годином pisalx nIkola Jovanov W samokovx1873. Испод Богородице са Христом, а изнад представе Светог Стилијана
је натпис: nadlY/itx /ivko antinx svinarx. ... 3 (слика 8). Сви светитељи у другој и трећој зони имају нимбове обојене златном бојом.
Светитељи у другој зони насликани су на жутој позадини као и
централни светитељ треће зоне. Преостала четири светитеља под
колонадом насликани су симетрично на розикастој и зеленкастој
подлози.
Свети мученик Зиновије је представљен допојасно у зеленом
хитону и црвеном химатиону са крстом у десној руци. Приказан је
као млађи човек кратке барон браде и зачешљане браон косе (Василиев, 1976, стр. 73). Свети Зиновије се прославља 30.10. и био
је епископ егејски, чудотворац и исцелитељ који је својим додиром
лечио болеснике, а тај дар је од Бога добио након што је своје имање поклонио сиротињи (Поповић, 1977, стр. 687). Поред натписа
Ст Мч Зиновиј у загради стоји Живко. Будући да је име наручиоца
ове иконе Живко може се претпоставити да је овај мученик изабран управо због својих исцелитељских моћи које се могу довести
у везу са значењем имена Живко који има корен жив и упућује на
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епитет жив и здрав. Постоји могућност да је Живко Антин славио
Светог Зиновија као свој имендан 30. октобра и да је према њему
гајио лични пијетет. Свети Зиновије се представља и заједно са
својој сестром Зиновијом чије се страдање обележава истог дана
премда су заједно настрадали мученичком смрћу, што на овој икони није случај већ је Зиновије представљен сам одевен у хитон
и химатион без архијерејског орната. Наспрам мученика Зиновија
стоји Свети Атанасије, приказан у архијерејској одежди са митром
и седом брадом средње дужине. Око врата има крст, десном руком
благосиља док у левој држи Јеванђеље. У доњој зони иконе, под
колонадом с лева на десно прва је представљена Света великомученица Катарина. Света Катарина је приказана као царица са круном отвореног типа на глави у богато орнаментисаној зеленкастој
хаљини огрнута црвеним огртачем који је шналом причвршћен на
њеном десном рамену (Василиев, 1976, стр.76). Коврџава коса јој
је склоњена са лица и пада јој низ рамена. У левој руци држи крст
и палмову гранчицу. Поред ње је приказан Свети великомученик
Димитрије представљен је млад голобрад као ратник са штитом и
копљем у левој и крстом у десној руци (Василиев, 1976, стр.72).
Након њега је представљен Свети Стилијан који је гологлави старац седе дуге браде у монашкој одори. Овај светитељ помаже родитељима који не могу да имају децу и заштитник је деце, па се из тог
разлога приказује са дететом у наручју (Василиев, 1976, стр.78). У
одежди великосхимника са крстом у десној руци представљена је
фигура Светог Антонија Великог која је следећа у низу (Василиев, 1976, стр.77). Последња фигура је представа Светог архангела
Михаила који је приказан као архистратиг који у десној руци држи
мач, а у левој сферу са христограмом. За иконографију представљених светитеља коришћена су решења уобичајена у нововековној пракси зографског сликарства (Makuljević, 2003, стр. 385-405).
Живко Антин је умро 17. децембра 1887. године у Пироту (Николић, 1982а, стр. 326). Неколико дана пре смрти оставио је тестамент који је саставио секретар суда у кући Живка Антиног позван
од стране болујућег Живка, 13. децембра 1887. године. У тестаменту веома прецизно наводи на који начин равноправно дели своју заоставштину наследницима. У документу се наводи осамнаест непокретности у вредности од укупно 352.500,00 гроша чаршијског
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и покретности и уложен капитал у износу од укупно 110.000,00
гроша чаршијског (Николић, 1982а, стр. 326-327). Између осталог,
у тестаменту је наведено да његове ћерке имају обавезу да након
његове смрти предају 4.000,00 динара Одбору пиротске општине
да оснују Фонд и задужбину Живка Свињара из кога ће се издржавати сиромашни ђаци мушке пиротске основне школе. Из тог
разлога се Живко Антин Свињар, као дародавац, помиње и на спомен-плочи узиданој у фасаду основне школе у Пазару (слика 9).
Натпис на плочи је следећи:
Благодарна општина града Пирота својим добротворима
Живку Антићу – Свињару
Коци Стефановићу
Петру Мишићу – Штрбовцу
Суси Неше Ристића,
Филипу ла Ренотијеру од Ферари
Гастону Шаронг-у
Анђелко Стојановић
Већ поменути Коца Стефановић се у свом тестаменту, сачињеном 21. јула 1889. године, надовезао на Фонд Живка Антића
Свињара затраживши да се након његове смрти фонд преименује
и у назив дода Фонд Коце Стевановића, трговца за сироту децу.
Коца Стефановић је Фонду завештао 1.200 динара (Николић,
1982а, стр. 371).
Осим ћеркама, део своје имовине Живко Антин оставља и свом
сестрићу Светозару Ђорђевићу, дуванџији. Њему припада један
дућан у Тијабари и 10.000,00 гроша чаршијских од вересије и примања по облигацијама и тефтеру, као и 2.000,00 гроша чаршијских
за издржавање усвојеног детета Цеке које је малолетно и учи шустерски занат уз услов да му се капитал преда када буде пунолетан
или пре тога уколико постане мајстор и газда (Николић, 1982а,
стр. 328).
У свом тестаменту Живко Антин Свињар веома детаљним набрајањем описује своју имовину и у делу о покретним добрима
наводи: „Имам од покретног имања разне ствари, кућне, собне и
кућни намештај, посуђе и друге ситнице у вредности 10.000,00
гроша чаршијских“ (Николић 1982а, стр. 327). У овом делу су по95
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менуте кућне ствари, али дословно не стоји кућна икона која би
за побожног човека на самрти представљала важан предмет који
треба уврстити у инвентар. Чињеница да икону не помиње може
навести на размишљање да је већ у том тренутку била поклоњена
Саборној цркви.
Када се анализира изглед рама и у обзир узме избор светитеља
и њихова иконографија, може се претпоставити да је икона Живка
Антиног Свињара од саме замисли била намењена првенствено за
молитву наручиоца у његовом приватном простору, али чињеница
да на икони постоји име наручиоца говори да је могла бити употребљена и у јавном простору и намењена већем броју посматрача.
Наиме, постоје одређени сегменти који би ишли у прилог тумачењу функције ове иконе као кућног иконостаса. Садржај и избор
представљених светитеља говори у прилог томе да је она стајала
у кући Живка Свињара и да је њена функција била за интимну молитву наручиоца у његовом приватном простору. С друге стране,
будући да је име наручиоца забележено, указује на трајну меморију намењену средини у којој је настала. Претпоставка је да се наручилац иконе не би потписао као такав да је икона била намењена
њему самом. На икони је он потписан као наручилац nadlY/itx /
ivko antinx svinarx у централном делу иконе. Приложничка пракса
током XIX века на Балкану на примеру сачуваних икона махом приказује натписе попут оног на престоној икони иконостаса Саборне
цркве у Пироту, Сабора Светих Апостола: prilo/i hUdo/ni;estvoto
kroA;ko (esnafo terziski) za dU[evno spasenJe i vy;no vospominaniJe Писаъ
Николаи Јовановъ Образописецъ въ Пиротъ1871 (Зебић, 2018), са
обавезним елементима попут – приложи, затим прецизно наведено
ко прилаже и на крају због чега – за здравље, за покој душе, за вечни помен... На овој икони такав натпис не постоји што даље имплицира да је можда ова икона била наручена од стране Живка, како
је дословно и написано, али да је није наменио себи. На примеру
чирака, који је Живко поклонио Саборној цркви, јасно је насловљено да је приложио Живко Антин Свињар, платио и поклонио.
У прилог томе да је икона могла бити намењена и његовим ћеркама говори и избор представљених светитеља који произилази из
интимних разлога наручиоца. На првом месту је централна представа Богородице са малим Христом, као посреднице и заштитни96
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Слика 1 Плоча изнад западног портала Саборне цркве
Picture 1 Plate above the western portal of Congregation Church
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Слика 2 Чирак Живка Свињара
Picture 2 Candlestick of Zivko Svinjar
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Слика 3 Чирак Живка Свињара – детаљ
Picture 3 Candlestick of Zivko Svinjar - detail

Слика 4 Чирак Коце Стефановића – детаљ
Picture 4 Candlestick of Koca Stefanovic - detail
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Слика 5 Икона Богородице са малим Христом и седам светитеља
Picture 5 Icon of Mother of God with Christ and seven saints
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Слика 6 Икона Богородице са малим Христом и седам светитеља –
фотографија из 2012. године
Picture 6 Icon of Mother of God with small Christ and seven saints – a photograph
from 2012.
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Слика 7 Свети Зиновије
Picture 7 Saint Zinovije
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Слика 8 Име Живка Антиног на икони
Picture 8 Name of Zivko Antin on the icon
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Слика 9 Плоча на школи у Пазару
Picture 9 Plate on the school in Pazar
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це, затим Света Великомученица Катарина и Свети Стилијан као
заштитник деце. Наведени светитељи се могу довести у везу са
заштитом деце и жена, јер Живко није имао мушке наследнике
лозе већ три женска детета док њихово потомство није познато.
Избор два света ратника може се посматрати у ширем контексту
као персонификација заштитника док се Свети Антоније Велики
и Свети Атанасије Александријски могу довести у везу будући да
су били савременици и да је Свети Атанасије писао житије о свом
учитељу Светом Антонију. У народу је постојало веровање да су
Свети Антоније и Свети Атанасије који се прослављају 17. и 18.
јануара чумни свеци и да ко ради на ове дане и не прославља ове
свеце, тај добије кугу (Обичаји народа српскога, 1907, стр. 256).
Будући да је Пирот 40-их година XIX века био тешко погођен епидемијом куге, како материјално тако и морално, и да су се последице осећале и наредних деценија, могуће је да су управо из тог
разлога изабрана баш ова два светитеља (Лилић, 1994, стр. 87-90).
Још једна од прича која припада фолклорној митологији, а доводи
у везу ова два светитеља, је предање о Андону и Атанасу који се
поистовећују са Антонијем и Атанасијем. Наиме, предање говори
да су Андон и Атанас браћа близанци на које је пренета божанска
моћ за обраду метала и да су њих двојица оснивачи ковачког заната и изумитељи клешта (Попова, 2013, стр 37-39). Из овог разлога
се ова два светитеља често јављају као заштитници еснафа који
се доводе у везу са обрадом гвожђа (Попова, 2013, стр. 33-37).
Доступна документација не сведочи да је Живко имао неке везе
са обрадом гвожђа, тако да је мало вероватно да је из тог разлога
изабрао ова два светитеља. Живко се могао поистоветити са Светим мучеником Зиновијем с обзиром да је светитељ своје богатство поделио како је пред смрт учинио и сам Живко. Попут Светог
Зиновија и Свети Антоније је слично поступио са својом имовином, разделио ју је и поклонио, можда се на том нивоу Живко поистоветио са овим светитељима који су били његови хришћански
узори. Свети Атанасије је био и заштитник бакала (Попова, 2013,
стр. 135), па је могуће да је и у том својству представљен, будући
да је Живко првенствено био трговац и имао неколико дућана које
су касније наследиле његове ћерке. Један од представљених светитеља је могао бити и заштитник дома који је слављен као крсна
слава, а будући да је прослављање Светог Архангела Михаила по97
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знато по бројним свечарима, могуће да је он био заштитник дома
Живка Антиног.8 Представљени светитељи су били изабрани од
стране наручиоца као заштитници његовог дома и његове породице и пред њима су се могли молити сви укућани Живковог дома,
укључујући и њега самог.
Живко Антин Свињар, угледни члан друштва и истакнути
члан црквеног Синода у Пироту, активно је учествовао у процесима изградње и опремања храмова како у граду тако и у његовој
околини. Тестамент који је за собом оставио сведочи о његовој
свести да пре смрти треба правно да регулише поделу своје обимне имовине. Овај документ такође говори и у којој мери је био
друштвено одговоран и дарежљив. Током живота поклањао је новац цркви, био је активни учесник подизања и опремања храмова,
а пред крај живота је оставио своју имовину ћеркама, сестрићу,
усвојеном сину, својој жени и фонду из ког ће се школовати мушка
деца. Икона коју је за Живка Антиног Свињара израдио Никола
Јованов Образописов говори о приватној побожности и молитвеној пракси појединца, као и о свести да је потребно завештати
своје име ради трајне меморије у средини у којој је настала. На
примеру Саборне цркве у Пироту јасно се осликава патронажни
механизам и значај локалне заједнице и истакнутих појединаца у
креирању визуелне културе XIX века. Ангажованост Живка Свињара потврђује учешће имућнијег слоја друштва у изградњи и
опремању градских храмова и сведочи о важној улози појединих
чланова православне хришћанске заједнице који на тај начин демонстрирају сопствене верске, социјалне и друштвено-политичке
тежње које су додатно испољене након Танзиматских реформи.
Реформе су довеле до стицања већих слобода међу немуслиманским становништвом што је резултирало масовном продукцијом
визуелне културе.
9

Слава више пута поменутог Коце Стефановића је Аранђеловдан (Счетник на
Никола Образописов, 1871-1893, стр. 10). Исту славу имали су и Аранђел Трнски и Фотије Станојевић (Станојевић, 1996, стр. 18).
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на Косову и Метохији и изазови будућности. Зборник 2 (стр. 519534). Београд, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике
Србије; Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини.
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ЕМИГРАНТСКИ ШТАФЕЛАЈ – РУСКИ
СЛИКАРИ У ПИРОТУ
EMIGRANTS EASEL – RUSSIAN PAINTERS
IN PIROT
Сажетак: Рад који је пред вама део је вишегодишњег истраживања
аутора о руској емиграцији у Пироту и доноси нове чињенице које се односе на биографије руских сликара који су живели и стварали у Пироту
током међуратног периода. Рад уједно представља прилог проучавању
историје сликарства у Пироту које своје прве домете и појавне облике
бележи управо по доласку руских емиграната у варош. Први школовани
и академски сликари у Пироту били су управо Руси који су се примарно бавили просветним радом али су иза себе оставили и значајан број
уметничких остварења од којих се део данас чува у Музеју Понишавља,
пиротским црквама али и у приватним колекцијама. Кроз биографије
петорице руских сликара заправо откривамо слику пионирске фазе у развоју ликовне уметности Пирота и околине.
Abstract: The study in front of you is a part of a many year research of the
author about the Russian emigration in Pirot and it brings new facts relating
to biographies of Russian painters who lived and created in Pirot in the period
between the wars. At the same time, the study represents a contribution to the
research of history of painting in Pirot which showed its first forms and outcomes after the Russian emigrants had come to the town. The first educated
and academic painters in Pirot were Russians who were primarily educators
but had already created a substantial number of works of art, part of which is
kept today in the museum Ponisavlje, churches in Pirot and private collections
*
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as well. We are discovering the pioneer phase in the development of art in
Pirot and its surrounding areas through biographies of five Russian painters.
Кључне речи: Пирот, Руси, емиграција, ликовна уметност, култура
Keywords: Pirot, Russians, emigration, art, culture

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Историја ликовне и примењене уметности у Пироту може се посматрати кроз ужи временски оквир који датира од тренутка појаве
првих академских сликара у вароши или као процес дугог трајања
чије појавне облике идентификујемо кроз ћилимарство које можемо сврстати у неку врсту народне, аматерске и надасве примењене уметности. Први угао посматрања сузио би варошку уметност
само на академски ниво и тиме угрозио њену локалну аутентичност
и вековно трајање. Ако генезу уметничког амбијента пиротске вароши сагледавамо из другог ширег угла онда појаву академске ликовне сцене морамо третирати као савремени и логични наставак
уметничке традиције која се на овим просторима градила вековима
уназад као производ колективне и индивидуалне, често анонимне,
креативности.
Долазак руских сликара у том смислу се може третирати као
својеврсна прелазна фаза између народне и академске уметности
Пироћанаца. Заправо први академски сликари у ликовном животу
Пирота били су руски емигранти који са собом у варош доносе
нову врсту уметности на коју је просечан варошанин тек требало
да се навикне јер се са њом раније није сусретао. Портрети, пејзажи и графике биле су најприсутније технике на штафелају руских
сликара. Са тако ефектним и реалистичним формама ликовне уметности јавно мњење малене вароши се до тада није сусретало. Било
је то за просечног Пироћанца нешто потпуно ново и страно, али у
исто време фасцинантно и привлачно. Унутар те нове уметности
руски сликари су уграђивали пиротске мотиве и тиме остваривали
конекцију са аутентичним културним амбијентом унутар којег су
се нашли. Вероватно највећи допринос руских уметника развоју
ликовне уметности у Пироту лежи у њиховој просветној делатности, односно у чињеници да су своју љубав према сликарству и
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вештине предано преносили на генерације пиротских ученика од
којих су многи касније пронашли свој уметнички пут.
БИОГРАФИЈЕ РУСКИХ СЛИКАРА У ПИРОТУ
Семен Шепченко (Семëн Шепченко) – Први од руских сликара
који се службом обрео у Пироту био је Семен Шепченко који захваљујући одлуци Министарства просвете стиже у пиротску Гимназију 31. августа 1923. године као хонорарни наставник цртања
(Именовања и разрешења, Просветни гласник, бр. 10, 1.10.1923,
стр. 221). Његовим доласком се отвара важна епоха у развоју ликовне уметности која до тада у маленој пиротској вароши нема
препознатљиве нити посебно видљиве појавне облике.
Захваљујући Александру Шепченку, сину Семена Шепченка, о
руском сликару сазнајемо доста занимљивих појединости које су
обележиле његову богату биографију испуњену ванредним искушењима. На основу извода из држављанства видимо да је Семен
Шепченко рођен 18. јула 1893. године у месту Алтаулу од оца Павела и мајке Акелине (Архива породице Шепченко, Извод из држављанства Народне републике Србије, бр. 96273 од 17.10.1949).
Многочлана породица учитеља Павела која је бројала седморо деце
касније се сели у место Бердјанск где у ствари почиње школовање
Семена Шепченка. У поменутом месту Шепченко је завршио Сликарску школу и успешно положио учитељски испит 1912. године
(Лазаревић, 2017, стр. 102).
Током револуције и по избијању грађанског рата у Русији, Семен Шепченко је био припадник белогардејског покрета у оквиру
трупа генерала Врангела. После пораза Врангелове војске уследила је евакуација унутар које се нашао и Шепченко са вереницом
Александром Максимилијановом, иначе Пољакињом, и са братом
од тетке Лавом Шостаком. Сви они су преко јадранске обале напослетку стигли на простор Краљевине СХС, вероватно током 1921.
године. Убрзо по доласку уследило је венчање са Александром и
покушај да се дође до упослења у државној служби. Одлуком Главног просветног савета од 10. јула 1922. године Семену Шепченку су
признате стручне квалификације па је могао да буде ангажован као
хонорарни наставник цртања (Седница главног просветног савета
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бр. 1307, Просветни гласник, бр. 3, 1.3.1923, стр. 55). Међутим, од
верификовања дипломе па до првог ангажмана прошло је више од
годину дана што је за породицу било велико егзистенцијално искушење, обзиром да се у међувремену родио старији син. Иначе, са
супругом Александром, Семен Шепченко је добио синове Бориса
и Глеба који су се касније школовали у Руској кадетској школи у
Белој цркви. Породица нажалост није дуго остала на окупу јер је
уследио развод, Александра се преселила у Београд и преудала за
извесног београдског глумца, а Семен Шепченко је касније у Даниловграду оженио бившу ученицу Даринку Павличић Шепченко
која је била 23 године млађа од њега. Са другом супругом добио је
кћи Оливеру (1936) и сина Александра (1938). Иначе, свеукупне
породичне околности су за Семена Шепченка биле веома трагичне
ако узмемо у обзир чињеницу да су његови синови из првог брака
заједно са мајком Александром страдали приликом бомбардовања Београда 6. априла 1941. године. Још једна трагедија десила се
1947. године када је Семенова кћи Оливера умрла у својој једанаестој години услед галопирајуће туберкулозе (По сведочењу Александра Шепченка). Једино дете које је доживело дубоку старост
јесте син из другог брака, Александар Шепченко који данас живи у
Београду са супругом Светланом, сином Игором, снајом и унуцима
Иваном и Алексејем.
Што се тиче боравка Семена Шепченка у Пироту и његовог ликовног стваралаштва, у вароши је боравио у два наврата. Први пут
у интервалу од 1923. до 1929. године када је премештен у Приштину, а други пут се у Пирот враћа на лични захтев после Другог
светског рата, 1948. године, и остаје све до пензионисања 1961.
године (Манчић, 2001, стр. 324). Током свог службовања у Пироту
Семен Шепченко је предавао цртање и лепо писање најпре у Гимназији, а убрзо и у Учитељској школи у којој је једно време због
недостатка часова предавао и гимнастику. Последњу деценију свог
боравка у Пироту провео је као наставник у данашњој основној
школи Свети Сава где је предавао ликовну културу и руски језик.
Ако све саберемо видимо да је руски сликар у Пироту провео
пуних 19 година што је било више од половине његовог радног
века. За то време Семен Шепченко је доста стварао на пољу ликовне уметности и био један од најистакнутијих чланова Друштва
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наставника ликовне уметности Србије које је од 1956. године имало своју подружницу у Пироту (Влатковић, 1984, стр. 99). Највеће
стваралачко интересовање Шепченко је показивао за израду пејзажа и портрета, али је због финансијске оскудице често радио и
друге послове попут украшавања фасада и веранди. Треба напоменути да се бавио и иконописањем па је тако у Пироту из тог његовог опуса остала икона Мојсије на десној страни олтара Тијабарске
цркве. Што се других дела Семена Шепченка тиче она се углавном
налазе по приватним колекцијама и у власништву породице Александра Шепченка, сем Портрета Карађорђа Петровића који се
чува у Музеју Понишавља.
У периоду између одласка и поновног доласка у Пирот, Семен
Шепченко је радио најпре у Приштини, а потом у Даниловграду
где се по други пут оженио и остао у том месту до 1937. године
када је због учествовања у демонстрацијама против Милана Стојадиновића добио отказ чиме је остао без државне службе. Притиснут теретом неизвесне егзистенције после тога се са породицом преселио у Београд где преузима посао свог покојног брата
и ради као власник предузећа за изнајмљивање чамаца на Сави.
Током окупације је на несрећу и тај посао пропао па је Шепченко
породицу издржавао тако што је вршио утовар шлепова и радио
као надничар на пољопривредним имањима. Тешке ратне године
породица је некако преживела. После рата нове власти Шепченка
поново ангажују у државној служби тако што је добио место наставника у Земунској гимназији где је радио све до премештаја у
Пирот 1948. године. Иако је тада његов живот у Србији већ дубоко
ушао у трећу деценију држављанство ФНРЈ је добио тек октобра
1949. године (Архива породице Шепченко, Извод из држављанства
Народне републике Србије, бр. 96273 од 17.10.1949).
Борис Рјасњанскиј (Борис Ряснянский) – Већ у првом таласу руских емиграната који су долазили у Пирот почетком двадесетих
година прошлог века наилазимо на име академског сликара Бориса
Рјасњанског. Захваљујући сачуваном личном досијеу у фонду Министарства просвете Архива Србије сазнајемо да је рођен 11. августа 1894. године у месту Первозванско у Полтавској губернији (Архив Србије, МПс-Железник, Службени досије Бориса Рјасњанског,
ф. XXVII, бр. 5). Занимљив је податак да је имао племићко поре105
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кло по оцу Николају Григорјевичу Рјасњанском и по мајци Марији
Борисовној. Већ као дечак Борис Рјасњанскиј је уписан у седморазредну војну школу Сумског кадетског корпуса коју је успешно
завршио након чега уписује Императорску уметничку академију. У
јеку револуционарних дешавања 1918. године Рјасњански полаже
учитељски испит на Учитељском институту у Полтави и убрзо почиње да ради као наставник цртања у Мушкој гимназији у Ростову
(Архив Југославије, МПс, ф. 66-834-1265, Српска краљевска гимназија Пирот, бр. 1339, 17.10.1923).
Нажалост, бура грађанског рата у Русији примораће многе, па
и Рјасњанског да невољно крену у емиграцију. Руски сликар стиже на простор Краљевине СХС највероватније током 1920. године. Прво место у којем је боравио било је село Филипово у Бачкој
где се и оженио са Маријом Пернец, Рускињом из Казања са којом
1922. године добија сина Бориса. Исте године породица се сели у
банатско село Црвенку (Архив Србије, МПс-Железник, Службени
досије Бориса Рјасњанског, ф. XXVII, бр. 5).
Своју прву државну службу Борис Рјасњанскиј добија у Пироту
4. октобра 1923. године као привремени учитељ вештина у Гимназији (Лазаревић, 2017, стр. 103). Како би обезбедио егзистенцију
породици Рјасјањскиј убрзо прихвата часове у Педагошком одељењу али и у Трговачко-занатлијској школи и Трговачкој школи Пиротске трговачке омладине где предаје геометрију и лепо писање
(Манчић, 1998, стр. 113, 164). У Пироту, Борис Рјасњанскиј остаје
до септембра 1925. године када је премештен у Алексинац, али се
августа 1926. године, поново враћа у Пирот и остаје до 22. августа
1927. године када дефинитивно напушта варош на Нишави (Средња настава, Просветни гласник, бр. 9, 1.9.1927, стр. 575).
Како стоји у персоналном досијеу Бориса Рјасњанског његова
сликарска интересовања била су врло различита. Од израде портрета по наруџбини за имућније грађане, преко пејзажа па до иконописања. На нашу жалост из расположивих извора не можемо сазнати о којим делима је реч, када су настала и где се налазе. Једини
аутентични податак те врсте чува се архиву Пазарске цркве у Пироту. Реч је о рачуну којим се Борису Рјасњанском из црквене касе
исплаћује 900 динара као накнада за израду икона Нојев ковчег и
Вечера кнеза Лазара уочи Косовске битке (Архив Пазарске цркве
106

Д. Лазаревић: Емигрантски штафелај – руски сликари...

Пиротски зборник 43 (2018) 101-114

у Пироту, несређена грађа, Рачун од 13. априла 1926.) То су једина
сликарска остварења Бориса Рјасњанског за која смо сигурни да
су настала и да се налазе у Пироту. Остатак сликарског опуса овог
знаменитог уметника који можемо везати за Пирот, барем за сада
остаје непознат.
После одласка из Пирота, Борис Рјасњанскиј је кратко радио у
Параћину и Пљевљима до 1929. године када се сели у Врање и
добија место наставника у Гимназији. У Врању се најдуже и задржао, све до 1937. године, оријентисан пре свега на рад у просвети,
а само узгред посвећен сликарству. Током боравка у Врању остао је
упамћен и као уредник часописа Соколска газета (Лазаревић, 2017,
стр. 103). Након Врања кратко је службовао у Призрену (1938/39) и
Крагујевцу (1940) да би 25. октобра 1941. године на лични захтев
била усвојена његова оставка на државну службу (Архив Србије,
МПс-Железник, Службени досије Бориса Рјасњанског, ф. XXVII,
бр. 5). Како се после оставке његово име више не помиње у службеним документима тешко је дати одговор на питање о његовом
даљем животном путу.
Аполон Прокофјев (Аполон Прокофьев) – Уз Евгенија Прудкова, Аполон Прокофјев је свакако друго најважније име које се може
везати за сликарство у међуратном периоду у Пироту. Захваљујући репортажи о овом сликару која је сачувана на страницама листа Наш исток о њему сазнајемо доста интересантних података.
Рођен је у граду Николајеву у Херсонској губернији 1893. године (Уметник А. Прокофјев и мотиви Пирота, Наш исток, бр. 41,
25.3.1933, стр. 3). У документима Министарства просвете наводи
се да је рођен 1890. године тако да је по свој прилици у једном
од два извора тог податка вероватно у питању грешка (Лазаревић,
2017, стр. 108). Рођен у официрској породици, Аполон Прокофјев
је усмераван да се и сам школује за тај позив. Међутим, ванредно
талентован за сликарство он ће паралелно са школом за пешадијског
официра похађати и сликарски течај код свог стрица Николе Прокофјева у то време већ афирмисаног и познатог руског сликара. У
већ помињаним документима Министарства просвете наводи се да
је напослетку дипломирао на Сликарској академији у Петрограду.
Као присталица белогардејског покрета, Аполон Прокофјев је
дошао под удар револуционарних власти тако да је са супругом
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1919. године кренуо у емиграцију. Прва станица на избегличком
путу била је грчко острво Лемнос где је Прокофјев провео више од
годину дана у импровизованом кампу. Како би се бар мало отргао
од сурове реалности, Прокофјев је време на острву прекраћивао
неуморно радећи на читавој серији живописних пејзажа (Уметник
А. Прокофјев и мотиви Пирота Наш исток, бр. 41, 25.3.1933, стр.
3). Крајем 1920. године уследила је нова евакуација овога пута на
простор Краљевине СХС. У новој домовини талентовани руски
сликар је врло брзо добио државну службу. Прво радно место била
је Гимназија у Смедеревској Паланци где је предавао цртање и
лепо писање нешто више од шест година. И у том месту Прокофјев
је иза себе оставио значајан сликарски печат видљив кроз неколико
пејзажа са локалним мотивима и пар врло упечатљивих портрета.
Из Смедеревске паланке Аполон Прокофјев је премештен у
Гимназију Пирот 22. августа 1927. године (Средња настава, Просветни гласник, бр. 9, 1.9.1927, стр. 573). Са доласком у пиротску
варош може се рећи да почиње најплоднији уметнички период у
животу Аполона Прокофјева. У вароши је остао пуних десет година и за то време неуморно стварао приређујући неколико самосталних изложби како у Пироту тако и у Нишу (Уметник А. Прокофјев
и мотиви Пирота, Наш исток, бр. 41, 25.3.1933, стр. 3). Прву и
најзапаженију изложбу руски уметник је приредио у Пироту 23.
јуна 1929. године када је Пироћанцима представио ретроспективу
свих својих радова. Колико је сам догађај био импресиван и несвакидашњи за Пирот говори и опширан извештај у листу Време где
се између осталог наглашава да је изложба била врло посећена и да
је отворио Добривоје Алимпић, чувени професор Гимназије (Изложба уметничких радова у Пиротској гимназији, Време, бр. 2692,
23.6.1929, стр. 6). Из наведеног новинског извештаја јасно се види
да Аполон Прокофјев није био ограничен само на класично сликарство већ се бавио израдом разгледница, осликавањем грнчарије и дрвених тањира и другим практичним техникама, а најдубље
утиске на посматрача су остављали његови пејзажи и портрети рађени у техници уља на платну. Како је један ликовни критичар тада
писао, Прокофјев није припадао кубистима, модернистима нити
футуристима већ је био пасионирани реалиста опседнут тиме да
слика буде што изразитија и што ближа материјалној истини.
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Данас је врло тешко дати барем приближан број уметничких
дела која су настала из руку Аполона Прокофјева. Што се тиче његове стваралачке продукције у Пироту она је заиста била врло богата. У Музеју Понишавља чува се неколико сликарских остварења
овог уметника: Портрет Севе Павловић, Пиротски град, Стара
пиротска улица, Портрет Ђорђа Ћирића као и две разгледнице
са мотивима Пирота. Значајно је поменути да је Аполон Прокофјев радио и шест икона на платну за цркву у селу Крупац, као и
олтарне иконе. Поред тога постоје подаци које у својим белешкама
наводи Илија Николић, да се у Београду у приватним колекцијама
налазе портрети Петра Нешића и његове супруге Зорке, портрет
Споменке Радосављевић, као и портрет мајке Зорана Живковића
(Историјски архив Пирот, фонд Илије Николића, грађа за монографију Пиротске Гимназије, кутија бр. 3).
Аполон Прокофјев је заувек напустио Пирот 1937. године (Историјски архив Пирот, фонд Гимназија Пирот, Извештај за школску
1937/38, одлука СНбр. 28905 од 16.8.1937). Његова даља судбина
није позната сем податка да је после Другог светског рата емигрирао у САД.
Григорије Саркис Бек (Саркис Бек Григорий) – Од свих руских
сликара који су радили у Пироту једино је о Саркис Беку рађено темељније истраживање које је објављено у Пиротском зборнику 2002. године (Миловановић, 2002, стр. 233). Како се наводи
у поменутом раду, али и у документима Министарства просвете,
Григорије Саркис Бек је рођен 26. марта 1899. године у Армавиру (данашња Јерменија) од оца Ивана и мајке Марије. Осмогодишњу гимназију је завршио у Владикавказу, а касније и Пешадијску
кадетску школу у Казању, после које је стекао чин потпоручника
(Лазаревић, 2017, стр. 111). Током грађанског рата у Русији био
је припадник добровољачке јединице у оквиру јужних армија све
до евакуације у Цариград крајем 1920. године. Како је касније сам
наводио у својеврсној аутобиографији за потребе Министарства
просвете, током 1922. године положио је пријемни испит на Краљевској уметничкој академији у Загребу где је и дипломирао 1925.
године у класи чувеног професора Владимира Бецића (Миловановић, 2002, стр. 234).
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Непосредно после дипломирања добио је место наставника цртања и лепог писања у Зајечарској гимназији где је остао све до
1929. године (Лазаревић, 2017, стр. 111). Обзиром на то да је живот
овог уметника био прекратак, може се рећи да ће током боравка у
Зајечару настати његова најзначајнија сликарска остварења попут
великог портрета Краља Александра Карађорђевића који је рађен
техником уља на платну и својевремено је украшавао салу Официрског дома у Зајечару. Поред тога, данас се у Народном музеју
у Зајечару чувају још три портрета која је овај уметник урадио:
Портрет свирача Шанка, Портрет Вере Силајеве и Портрет др
Албина Вилхара. У истом музеју се чувају и два од укупно дванаест
Саркис Бекових пејзажа: Пејзаж и Мотив са језера. Такође, у Зајечару се налазе и Портрет Јулијане Макотар, Сарксис Беков аутопортрет и Портрет Светозара Јовановића као и седам пејзажа:
Мост код пиваре, Градски мотив, Мотив са Краљевице, Жито,
Зимски мотив и Пејзаж са мора, али су у приватном власништву
(Податке уступила Нина Погарчић, виши кустос историчар уметности Народног музеја у Зајечару).
После Зајечара, Григорије Саркис Бек је, јануара 1929. године,
премештен у Неготинску гимназију где је радио око годину дана.
У Неготину се оженио Јеленом Поповић, али са њом није имао потомство. Није до краја познато стваралаштво Саркис Бека у време
док је живео у Неготину и са сигурношћу се може тврдити да је
тамо настала само слика Саборна црква у Неготину која се данас
чува у Музеју Крајине (Миловановић, 2002, стр. 236).
Током фебруара 1930. године, Саркис Бек је одлуком министра
премештен на место наставника Мушке гимназије у Крагујевцу
(Личне вести, Просветни гласник, бр. 2, 1. 2. 1930, стр. 159). Као и
у Неготину, боравак у Крагујевцу је потрајао нешто више од годину дана после чега је уследио нови премештај. Остаје непознато да
ли је током службовања у Крагујевцу руски уметник оставио иза
себе неко уметничко дело.
Одлуком Министарства Григорије Саркис Бек је, 4. марта 1931.
године, из Крагујевца премештен у Пирот (Историјски архив Пирот, фонд Гимназија Пирот, Извештај за школску 1930/31. годину,
одлука СНбр. 6500 од 4. марта 1931, стр. 24). Нажалост, талентовани уметник у Пирот стиже већ тешко болестан од туберкулозе.
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Како се наводи у извештају Гимназије Пирот, већ по доласку Саркис Бек је одмах узео боловање, па наставу није ни држао. У градићу на Нишави било је последње одредиште на животном путу
Саркис Бека. Тешко изморен болешћу, после нешто више од два
месеца након доласка, преминуо је у Пироту, 8. маја 1931. године
(Умрли, Просветни гласник, бр. 6, 1. 6. 1931, стр. 537). Сахрањен
је на Пазарском гробљу у Пироту (Историјски архив Пирот, фонд
Гимназија Пирот, Извештај за школску 1930/1931. годину, Умрлица за Сакрис Бека, стр. 61).
Евгеније Прудков (Евгений Прудков) – Свакако најистакнутији
и најплоднији руски сликар, који је неко време живео и радио у Пироту, био је Евгеније Прудков. Како стоји у једном од личних докумената који су били на располагању током овог истраживања, рођен
је 4. јануара 1905. године у месту Ведено у близини града Грозног
у Чеченији од оца Николе и мајке Софије (Архив Пазарске цркве
у Пироту, несређена грађа, Сведочанство Кримског кадетског корпуса бр. 1858 од 19. августа 1925). Како му је мајка умрла пре него
је напунио годину дана, о њему су се старале бака и тетка, да би се
касније његов отац поново оженио, па се породица проширила за
још два члана – Виктора и Надежду. Васпитаван у патријархалном
и војничком духу, иако од малена талентован за уметност, Евгеније
Прудков је после завршене основне школе даље образовање наставио као припадник Кримског кадетског корпуса у оквиру којег га
затичу Први светски рат, револуција и грађански рат у Русији. Као
присталица белогардејског покрета Прудков напушта Русију већ са
првим масовним евакуацијама током 1919. године и преко Ријеке
стиже на простор Краљевине СХС (Лазаревић, 2017, стр. 113).
Прво место у Краљевини које је пружило уточиште младом
Прудкову била је Бела Црква где ће он окончати школовање у оквиру Кримског кадетског корпуса и где ће боравити до 1925. године
(Архив Србије, МПс-Железник, П-ф-III, р.2, Службени досије Евгенија Прудкова). Занимљиво је истаћи да већ у то време Евгеније
Прудков почиње интензивно да се бави сликарством. Управо у Белој Цркви настала су његова прва сликарска остварења, портрети
Толстоја и Достојевског, а упоредо са тим радио је и на украшавању и осликавању велике сале у касарни (Терзић, 2016, стр. 157).
Вероватно да је у то време таленат за сликање надвладао све друге
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склоности, па је Евгеније Прудков 1925. године отишао за Београд
и уписао Уметничку академију у класи професора М. Миловановића.
Како је у великом граду живео у интензивној оскудици студије
су се прилично развукле. После много напора и одрицања Евгеније Прудков је дипломирао 1931. године (Живковић, 1987, стр.
128). Вредан пажње је и податак да је после студија, као веома
талентован сликар, добио понуду и стипендију да настави школовање и усавршавање у Белгији, али је то одбио због непознавања језика (Лазаревић, 2017, стр. 113). Како је решио да остане у
Краљевини Југославији, сву своју енергију Прудков је усмерио ка
добијању државне службе. Први посао добио је у Приватној гимназији у Обреновцу, почетком 1934. године, као наставник цртања
и лепог писања (Архив Србије, МПс-Железник, П-ф-III, р.2, Службени досије Евгенија Прудкова). На том месту се није превише
задржао, јер је већ 25. августа 1934. године стигло именовање на
место суплента у Краљевској гимназији у Пироту (Историјски архив Пирот, фонд Гимназија Пирот, Извештај за школску 1934/35,
одлука СНбр. 26759 од 25.8.1934). На тај начин је дошло до првог
сусрета талентованог уметника са варошицом каква је у то време
био Пирот. Прва професионална искуства Евгенија Прудкова била
су везана за Гимназију где је предавао цртање и лепо писање, али
убрзо добија и часове у Учитељској школи, а у једном тренутку је
хонорарно предавао и у Занатско-трговачкој школи (Архив Србије, МПс-Железник, П-ф-III, р.2, Службени досије Евгенија Прудкова). Непосредно по доласку у Пирот, извори бележе да је Евгеније
Прудков успео да заврши велику пољопривредну карту Југославије
која се касније користила као наставно средство (Историјски архив
Пирот, фонд Гимназија Пирот, Извештај за школску 1934/35. годину, стр. 13). После тога, у годинама које су следиле, Евгеније Прудков се у потпуности посветио сликарству. Током боравка у Пироту
највише је радио пејзаже од којих су најупечатљивија два уља на
платну са мотивима пиротских улица које је аутор просто насловио
Пирот, а која се данас чувају у Сенти у кући Георгија Прудкова.
Скоро пет година Евгеније Прудков је живео у Пироту без породице тако да је све своје време трошио на стваралаштво испробавајући свој таленат у разним техникама, од акварела, вајарства,
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дубореза, па до иконописања. У том периоду је упознао и своју
будућу супругу Олгу Милованович, такође Рускињу која је завршила уметничку школу и предавала цртање у Параћину. Што се ње
тиче, остало је сачувано неколико уверења која је она уочи венчања подносила свештенику Пазарске цркве у Пироту, па на основу
њих сазнајемо да је рођена 27. јуна 1912. године у Русији (Архив
Пазарске цркве у Пироту, несређена грађа, Уверење бр. 15771 од
19. јула 1939). Брак између Евгенија и Олге је склопљен у Пироту током друге половине 1939. године. Породица је проширена
рођењем најпре Алексе (1940), а потом и Георгија (1946). Остаје
неизвестан тренутак одласка породице Прудков из Пирота, али се
претпоставља да се то десило током друге половине 1940. или почетком 1941. године (Лазаревић, 2017, стр. 113).
Током школске 1941/1942. године Евгеније Прудков је предавао
у Неготинској гимназији, одакле је 1943. године премештен у Белу
Паланку (Архив Србије, МПс-Железник, П-ф-III, р.2, Службени
досије Евгенија Прудкова). У Белој Паланци је породица остала
све до 1951. године и што се тиче сликарског опуса Евгенија Прудкова остало је забележено да је управо у то време радио на живописању новосаграђене цркве у том месту (Архив Србије, МПс-Железник, П-ф-III, р.2, Службени досије Евгенија Прудкова). Највећи
део свог радног века у просвети Евгеније Прудков је провео радећи као наставник Гимназије у Косовској Митровици, од 1951. до
1971. године. На том месту је дочекао пензију после чега се сели
са породицом у Сенту где је и умро 1991. године. Супруга Олга је
доживела 101 годину и умрла 2013. године.
Што се тиче уметничке заоставштине Евгенија Прудкова, она
броји неколико десетина дела од којих је највећи број рађен техником уља на платну. Захваљујући љубазности господина Георгија
Прудкова, овом приликом наводимо неколико сликарских остварења која се данас чувају у породичном дому Прудкових: Поток у
руској шуми, Завичај, Старац, Булке, Моја Русија, Паравоз, На бунару, Јесен и брезе, Пирот 1 и 2, Пролећни пејзаж, Шлепови, Јесен.
Ако бисмо из текста овог рада на крају извлачили неку врсту закључка, онда би требало рећи да је појава руских сликара у Пироту
својеврсна уметничка прекретница којом почиње ликовни живот
вароши. У том смислу, руски емигранти могу да се посматрају као
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утемељивачи сликарске уметности у Пироту и као њени први школовани протагонисти. Због тога њихова имена свакако имају своје
место на почетним страницама историје сликарства у Пироту.
Захвалница:
Захваљујем господину Александру Шепченку, сину Семена Шепченка, и господину Георгију Прудкову, сину Евгенија Прудкова, на
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HEREDITARY BREAST AND OVARIAN CANCER
GENETICS: GENETIC TESTING IN SERBIA12
НАСЛЕДНИ КАРЦИНОМ ДОЈКЕ И ЈАЈНИКА:
ГЕНЕТИЧКО ТЕСТИРАЊЕ У СРБИЈИ
Abstract: Breast cancer makes up 25% of all new cancers in women globally.
Even though it usually occurs by chance (sporadic breast cancer), 5-10% of
all breast cancer cases belong to hereditary breast cancer. It is usually characterized by many cancer cases (breast and/or ovarian), earlier age of onset,
multiple primary and bilateral or multifocal cancers. Up to 30% of hereditary
breast and ovarian cancers harbor a mutation in high risk breast cancer susceptibility genes BRCA1 or BRCA2. Besides BRCA genes, there are also other
genes with the smaller effect on the risk.
Since May 2016, 161 patients have been tested for the presence of mutations
in the 19-gene panel at the Institute for Oncology and Radiology of Serbia.
The majority of the mutations were in BRCA1 (15/161), BRCA2 (7/161) and
PALB2 (7/161). Pathogenic mutations were also detected in ATM (2/161),
CHEK2 (4/161) and TP53 (1/161). Variants of unclassified significance (VUS)
were detected in BRCA2 (6/161), ATM (5/161), PMS2 (6/161), NBN (5/161)
and PALB2 (5/161). 25 family members were tested for particular family mukrivokuca.ana@gmail.com
This work was done as part of the research project No 41026 of Ministry of Education, Science and Technological Development of Serbia.
*
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tation using targeted Sanger sequencing. Additional 6 mutations were detected in BRCA1, 1 in BRCA2, 3 in PALB2, 1 in CHEK2 and 1 in ATM gene.
New sequencing technology lowered the cost of genetic testing and enabled
higher access to genetic testing and genetic counseling for middle and lower-income countries. Our results of multi-gene germline testing showed the
importance of widening the spectrum of the genes that should be offered for
detecting hereditary predisposition in Serbia.
Сажетак: Карцином дојке чини 25% случајева свих карцинома код жена.
Иако се најчешће јавља по принципу случајности – спорадично, 5-10%
свих карцинома дојке спада у групу која се назива наследни карцином дојке. Наследни карцином дојке се најчешће карактерише великим бројем
случајева карцинома (дојке и/или јајника) у породици, настанком болести раније у животу, мултиплим примарним карциномима, као и билатералним и мултифокалним карциномима. 20-30% случајева наследног
карцинома дојке повезано је са постојањем штетних мутација у високо
ризичним генима BRCA1 и BRCA2. Поред ових гена, постоје и други гени
који са нижим ризиком доприносе настанку наследне болести.
Од маја 2016. године, на Институту за онкологију и радиологију Србије,
тестиран је 161 пацијент на присуство мутација у панелу од 19 гена.
Највећи број мутација пронађен је у BRCA1 (15/161), BRCA2 (7/161) и
PALB2 (7/161) генима. Такође, детектоване су штетне мутације и у АТМ
(2/161), CHEK2 (4/161) и TP53 (1/161) генима. Висок проценат генетичких
варијанти непознатог клиничког значаја (ВУС) пронашли смо у BRCA2
(6/161), АТМ (5/161), PMS2 (6/161), NBN (5/161) и PALB2 (5/161) генима.
25 чланова породица тестирали смо на присуство породичних мутација
употребом Сангеровог секвенцирања. Додатно смо пронашли 6 мутација
у BRCA1, 1 у BRCA2, 3 у PALB2, 1 у CHEK2 и 1 у ATM гену.
Нова технологија секвенцирања смањила је цену генетичког тестирања
и омогућила већи приступ генетичком тестирању и генетичком саветовању. Наши резултати указују на значај тестирања ширег панела гена у
одређивању наследне предиспозиције за карцином дојке и јајника. Такође,
наши резултати указују на то да би испитаницима пореклом из Србије
свакако требало понудити шири панел гена у циљу прецизнијег дефинисања наследне предиспозиције.
Keywords: genetic testing, genetic counseling, hereditary breast and ovarian
cancer, NGS, panel
Кључне речи: генетичко тестирање, генетичко саветовање, наследни
карцином дојке и јајника, NGS, панел
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INTRODUCTION
According to the American Cancer Society, breast cancer makes up
25% of all new cancers in women globally. The majority of new breast
cancer diagnoses and deaths occur in developing countries with the rates
that have been steadily increasing in recent decades. In developed countries breast cancer is second to lung cancer for cancer-related deaths in
women. Survival rates greatly vary worldwide, ranging from 80% in
North America, Sweden and Japan, to around 60% in the middle income
countries and below 40% in low-income countries (Coleman et al., 2008).
The lack of the early detection programs, adequate diagnosis and treatment might explain the low survival rates in less developed countries.
Most of the breast cancers (70-75%) occur by chance alone. These
cases are called sporadic cancers and people with this type of disease
typically do not have relatives with the same type of cancer. Sporadic
breast cancer might be caused by age, reproductive and hormonal, factors lifestyle choices, environmental conditions or other non-inherited
factors. It usually happens later in life and family members of the affected person have the same cancer risk as general population (Figure 1).

Figure 1 Sporadic breast cancer. BrCa-Breast Cancer

In some families (15-20% of cases) we see more cancer cases than it
can be expected if it happened by chance alone. So-called familial cancer is likely caused by a combination of multiple minor genetic and environmental risk factors. People with familial cancer may have one or
more relatives with the same type of cancer; however, there is no clear
pattern of inheritance in these families. The cancer usually appears later
in life, and even though the family members of the affected person have
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somewhat increased risk for developing breast cancer, genetic testing is
unlikely to be helpful for these families (Figure 2).

Figure 2 Familial breast cancer. BrCa-Breast Cancer

Only 5-10% of all breast cancer cases belong to the group that is called
hereditary breast cancer. These families are characterized by many cancer cases (same type or related type of cancer), earlier age of disease
onset, multiple primary cancers and bilateral or multifocal breast cancers
(Figure 3). Up to 20-30% of hereditary breast cancer cases harbor a mutation in breast cancer susceptibility genes BRCA1 or BRCA2 (Couch,
Nathanson, & Offit, 2014). Cancer usually occurs when genetic mutation
(altered gene) is passed down in the family from parent to child. Cancer
risks in hereditary cancer families are much higher than in the general
population. Also, the risk for early onset cancers as well as cancers on
multiple sites significantly increases for the mutation carriers.

Figure 3 Hereditary breast cancer. BrCa-Breast Cancer, OvCa-Ovarian Cancer
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Hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) can be classified into
two following groups: 1) clustering of both breast and ovarian cancers
and 2) site specific breast or ovarian cancer in families. The distinction
between these two groups might be useful on the clinical level, but
is not supported on the genetic level since breast cancer susceptibility genes predispose to both types of disease. Most of the hereditary
cancer cases come from the families with the clustering of both breast
and ovarian cancers. The diagnosis of HBOC relies upon the following
characteristics:
– Increasing number of affected family members (usually breast and
ovarian cancers)- two or more relatives under the age of 50; three or
more relatives with breast cancer at any age
– Early cancer onset (younger than 35)
– An excess of bilateral disease
– Ovarian cancer at any age
– Two primary breast cancers
– Male breast cancer
– Triple negative breast cancer diagnosed under the age of 60
– Pancreatic cancer with breast or ovarian cancer
– Ashkenazi Jewish ancestry
– A previously identified BRCA mutation in the family
BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY GENES
(BRCA1 AND BRCA2)
At the end of 20th century, many efforts have been made in order to
discover the underlying cause of the breast cancer clustering in families. In 1991, complex segregation analysis have shown that highly penetrant susceptibility allele could explain this specific pattern of disease
clustering (Claus, Risch, & Thompson, 1991). The same year, BRCA1
gene was discovered in the 17q21 region of the chromosome and was
linked to hereditary breast and ovarian cancers. BRCA1 was cloned in
1994 and germline mutations in this gene were detected in many HBOC
cases (Miki et al., 1994). The second breast cancer gene was isolated
in 1995, it was called BRCA2 and was shown to be involved in male
breast cancer and other family cases not attributed to BRCA1 (Tavtigian
et al., 1996). Both BRCA1 and BRCA2 belong to the group of tumor
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suppressor genes expressed in the wide range of tissues with the main
role in DNA repair of double-strand breaks by homologous recombination (Krejci, Altmannova, Spirek, & Zhao, 2012). BRCA1 has also
been shown to play a role in a cell cycle checkpoint control, ubiquitination and chromatin remodeling (Venkitaraman, 2002). More than a
thousand of different mutations are described in both BRCA genes with
no mutational hotspots- they are spread throughout the whole coding
region. Most known mutations are listed in The Breast Cancer Information Core (BIC) database and are available on the internet. The most
frequent pathogenic mutations are small insertions and deletions which
cause premature truncation of the protein (Narod & Foulkes, 2004).
Large genomic rearrangements (deletions or duplications of whole exons) contribute with a small portion to BRCA mutational landscape.
Most of the discovered mutations are unique for a given family, however, a number of founder mutations common in defined populations
have been identified. For example, Ashkenazi Jewish harbor mutations
(185delAG and 5382insC in BRCA1 and 6174 delT in BRCA2) that
can be passed through even 46 generations or more (Neuhausen et al.,
1996). BRCA1 founder mutations have been reported in other populations as well, such as Netherlands (Peelen et al., 1997), Sweden (Johannsson et al., 1996) and Norway (Dorum, Hovig, Tropé, Inganas, &
Moller, 1999).
Pathogenic mutations in BRCA1 and BRCA2 genes confer high risk
of breast, ovarian and contralateral breast cancers although the precise
magnitude of these risks is uncertain. Risks for breast cancer for BRCA1
mutation carriers are estimated in the range of 40% to 87% and for
BRCA2 mutation carriers for 18% to 88%. Risks for ovarian cancer for
BRCA1 mutation carriers are estimated in the range of 22% to 65% and
10% to 35% for BRCA2 mutation carriers (Antoniou et al., 2003; Evans
et al., 2008; Risch et al., 2001; Wacholder, Struewing, Hartge, Greene,
& Tucker, 2004). The observed variations in terms of the magnitude of
risks may be explained by different study methods and different populations. Also, these risks may vary by the age at diagnosis, family history,
type and site of the mutation, lifestyle factors as well as the existence
of genetic modifiers or other familial factors that influence cancer risk.
According to the EMBRACE study which is one of the largest prospective studies reporting cancer risks in BRCA1 and BRCA2 mutation
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carriers, the average cumulative risks by age 70 for BRCA1 carriers
are estimated to be 60% for breast cancer, 59% for ovarian cancer and
83% for contralateral breast cancer (Mavaddat et al., 2013). For BRCA2
carriers, 55% is breast cancer risk, 16.5% ovarian cancer risk and 62%
contralateral breast cancer risk (Mavaddat et al., 2013).
BRCA1 related breast cancers are usually invasive ductal carcinomas
(with higher frequency of medullary carcinomas), often of higher grade
than sporadic cancers and usually hormone receptor negative (Larsen,
Thomassen, Gerdes, & Kruse, 2014). 11% of medullary carcinomas
carry BRCA1 germline mutations (Eisinger et al., 1998). By contrast,
excess of invasive lobular and tubular carcinomas has been reported
for BRCA2 mutation carriers. Similarly to BRCA1, most BRCA2 tumors are grade 2/3 with high mitotic rates (Mavaddat et al., 2012). Unlike BRCA1 tumors, most BRCA2 tumors seem to be more similar to
sporadic tumors with relation to expression of IHC markers. Most of
BRCA2 tumors show luminal phenotype by ER and PR over expression
and cytokeratins CK8 and CK18 (Larsen et al., 2014). Regarding ovarian cancers, the vast majority of those associated with germline BRCA
mutations are high-grade and advanced stage serous carcinomas (Boyd
et al., 2000). Low-grade serous carcinoma and noninvasive micro-papillary serous carcinoma do not seem to be related to BRCA germline
mutations (Girolimetti et al., 2014).
Recent evidence suggests that the presence of germline BRCA mutation defines a subgroup of patients whose immediate clinical management could be influenced by this information. One of the characteristics of BRCA1 and BRCA2 mutated cells is hypersensitivity to DNA
crosslinking agents such as cisplatin and carboplatin (Bhattacharyya,
Ear, Koller, Weichselbaum, & Bishop, 2000). In the context of the cancers where this type of systemic therapy is routinely used (for example
ovarian cancer), the presence of germline BRCA mutation is a good
predictive factor. On the other hand, data suggest that taxanes, used
in both adjuvant and metastatic setting in women with breast cancer,
might not be as effective in BRCA mutated cancers (Smith & Isaacs,
2011). Tumor cells lacking functional BRCA1 or BRCA2 are unable to
effectively repair double strand breaks due to disruption of their HR
pathway, and thus are more sensitive to PARP inhibitors in vitro than
wild type cells (Farmer et al., 2005). This phenomenon is used for de121
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velopment of low toxicity drugs that selectively affects only those cells
that have lost BRCA associated repair function, namely tumor cells,
whereas normal tissue is unaffected. Olaparib (Lynparza, AstraZeneca Pharmaceuticals LP), a poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor, was firstly approved by the US Food and Drug Administration
(FDA) for the treatment of advanced ovarian cancer in patients with
germline BRCA-mutations in 2014. In January, 2018, FDA granted approval to olaparib tablets for the treatment of patients with pathogenic
or suspected pathogenic germline BRCA-mutated, HER2-negative metastatic breast cancer who have been treated with chemotherapy either in
the neoadjuvant, adjuvant, or metastatic setting.
THE ERA OF NEW SUSCEPTIBILITY GENES
Even though mutations in high risk BRCA genes are often related to
hereditary disease, it has been shown that even 67% families with 4 or
more site specific cases of breast cancers are not linked to BRCA1 or
BRCA2. It turned out that mutations in these high penetrance genes can
explain only as much as 5% of cases with strong inherited component
(Apostolou & Fostira, 2013). Many explanations for this phenomenon
called missing heritability have been suggested, including the existence
of larger number of genetic variants with the smaller effect on risk. According to the polygenic model of HBOC all cancer predisposing genes
can be categorized in three groups according to their relative risk for cancer: high penetrance genes (cancer relative risk higher than 5), intermediate penetrance genes (cancer relative risk 1.5-5) and low penetrance
alleles (cancer relative risk lower than 1.5) (Apostolou & Fostira, 2013).
BRCA1 and BRCA2 together with TP53, PTEN, STK11 and CDH1 genes
belong to the high penetrance genes which mutations confer to the risk
up to 20 times higher than the one for general population. Mutations in
these genes, although clinically very important, are very rare with the
frequencies lower than 1%. (Mavaddat, Antoniou, Easton, & Garcia-Closas, 2010). In 2014, important research has been published in the New
England Journal of Medicine on the PALB2 gene (Partner And Localizer
of BRCA2) which encodes a protein that works with BRCA2 to repair
damaged DNA and stop tumor growth. It was previously thought that
mutations in PALB2 contributes to a slightly increased risk for breast cancer, however, a study showed that women under 40 years and with an
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abnormal PALB2 gene had a risk of breast cancer that was 9.47 times
higher than average (Leeneer et al., 2014). In women with PALB2 mutation, breast cancer risk was 8 to 9 times higher than average in women
ages 20 to 39, 6 to 8 times higher than average in women ages 40 to 60,
5 times higher than average in women older than 60. By age 70, women
with pathogenic mutation in PALB2 gene had a 33% risk of developing
breast cancer even when they have no family history of the disease. The
risk is higher for those who have two or more first-degree relatives with
breast cancer and goes up to 58%. This research concluded that the breast
cancer risk for PALB2 mutation carriers, even in the absence of family
history should be classified as high and similar to BRCA2 breast cancer
risk. The group of intermediate penetrant genes is consisted of rare alleles
(~1%) which mutations confer relative risk between 1.5 and 5 (ATM,
CHEK2, RAD51, RAD51C, XRCC1, BRIP1...). The third group consists
of a number of common breast cancer susceptibility loci that have been
associated with a slightly increased risk of breast cancer (relative risk
lower than 1.5). The most common genetic changes in low penetrant
genes are single nucleotide polymorphisms (SNPs) with high frequencies
(~40%), but with the small individual effect on breast cancer risk. Most
of these low-susceptibility loci have been found through genome wide
association studies (GWAS) (MAP3K1, FGFR2, LSP1, TNRC19, and
H19). Although the actual contribution of these common susceptibility
loci in HBOC is debatable, the identification of such alleles can explain
a subset of breast cancer cases. In addition, similarly to BRCA1/2, genes
that are related to the DNA repair mechanisms might be used as potential
targets for PARP inhibition.
BREAST CANCER IN SERBIA
In Serbia, 4600 new breast cancer cases have been diagnosed annually. More than one third of all of these cases has been diagnosed
at the Institute for Oncology and Radiology of Serbia (IORS). Around
200 patients have been diagnosed with the advanced disease. According
to data from Cancer Registry of Central Serbia from 2013, the cancer incidence rate in males was 274.7 per 100.000 population, and in
females 234.8 per 100.000 population. After the District of Sumadija
with the highest cancer rates (346.4/100.000 males and 322.7/100.000
females), district of Pirot showed second highest cancer rates for both
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males (340.1/100.000) and females (284.0/100.000). According to the
Cancer Register data men were mostly diagnosed with and died of cancer of bronchus and lung, colon and rectum cancer and prostate cancer.
In women, the most frequent sites of malignant tumors were breast,
cervix and bronchus and lung (Institut za javno zdravlje Srbije, 2016).
Cancer register for District of Pirot collects the incidences and mortality data and publish them once in two years. The analysis of data
in the period from 1996 to 2005 shows averagely 473 new cancer patients annually: 233 (53%) men and 204 (47%) women with around
240 deaths caused by cancer: 139 (57.7%) men and 102 (42.3%) women. Leading localizations for cancer in men are lung (19% new cases,
24.7% deaths) and colorectal (16.5% new cases, 17% deaths) cancers.
Among women, leading localization is by far breast cancer (24.4% new
cases, 22.3% deaths) followed by colorectal cancer (10.6% new cases,
7% deaths) and lung cancer (6.9% new cases, 14% deaths). Thanks to
the strategies for prevention and early detection, cervical cancer is in
the fourth place with 4.8% newly diagnosed cases annually.
GENETIC TESTING AND GENETIC COUNSELING
Individuals with family and personal history suggestive for a hereditary disease should be referred to a genetic counselor at the Institute for
Oncology and Radiology of Serbia (IORS) for a comprehensive evaluation. Based on the clinical situation and detailed pedigree analysis
the decision on the genetic testing is individually based and requires a
high index of suspicion for a particular gene/group of genes. In general,
when a family history is suggestive, it is best to test the individual with
a cancer diagnosis, as this increases the probability of a positive test
result (Shiovitz & Korde, 2015). In case of a HBOC syndrome in the
family, we recommend testing of a wider gene panel. During pre-test
genetic counseling and after a detailed analysis of personal and family
medical history, patients are being informed about the course of testing
and about possible outcomes. All risks and benefits of genetic testing
are explained to the patients who decide whether he/she wants to be
tested and sign specifically designed informed consent for genetic testing that is conducted at IORS.
Standard clinical BRCA1 and BRCA2 genetic testing in the previous years has been carried out using PCR amplification and Sanger
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sequencing. However, new Next Generation Sequencing (NGS) technology enabled us implementation of a wider gene panel testing as
well as simultaneous analysis of many DNA samples. NGS also allows
millions of fragments of DNA to be sequenced in a single run versus
Sanger sequencing which only produces one forward and one reverse
read. NGS has become routine technology in the Laboratory for Molecular Genetics which enabled higher throughput of the samples as well
as lower cost per sample. The comparison between two technologies is
shown in Table 1.
Table 1 The comparison between Sanger sequencing and NGS
Sanger Sequencing

Next Generation Sequencing
(NGS)

Sequencing
strategy

Many separate reactions for
sequencing exons/parts of the
exons of a single gene for a
single patients

One single reaction for
simultaneous sequencing of many
genes for many patients

Sample
preparation

Many independent steps:
PCR, clean-up, Cycle
Sequencing, precipitation,
capillary sequencing

DNA library preparation for many
samples at the same time using
complex protocols

Results

One read per sample (low
depth of coverage)

Thousands and millions reads per
sample (high depth of coverage)

Benefits

High precision.
Useful for targeted sequencing of specific regions of the
gene.

Highly cost-effective, fast and
efficient by simultaneous analysis
of many samples.
Able to sequence large gene
panels for many samples
simultaneously.
Able to sequence whole genomes
in one reaction.

Challenges

Expensive and time consuming due to many different
reactions.

Challenging interpretation of the
abundance of data.
Because of the higher error rate
high coverage is needed for the
accuracy and precision.
The need for the bioinformatics
support.
Expensive instrumentation.
The need for highly trained
professionals.
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In case when the result of genetic testing shows a pathogenic
mutation it usually means the existence of the risk for developing
breast/ovarian cancers that is higher than in general population. The
actual risk is estimated based on the gene where mutation is found,
the type of the mutation and its position, as well as on the clinical
information for a particular patient. In case a patient has already
been diagnosed with breast/ovarian cancer, pathogenic mutation can
indicate higher probability for secondary malignancies. These pathogenic mutations are inherited in autosomal dominant way which
means that there is a probability of 50% for the offspring to inherit
pathogenic mutation.
Besides clearly pathogenic mutations, genetic testing can reveal
genetic variations with unknown clinical impact. Variants of uncertain clinical significance (VUS) represent a particular challenge since
their clinical significance cannot be inferred from sequence information alone (Eccles et al., 2015). Disclosure of a VUS requires special
attention and highly experienced genetic counseling teams. There are
many in silico models aiming to postulate the functional significance
of VUS (Thompson et al., 2013). Even so, current recommendations
are to still treat these variants as those of unknown significance until
they are officially classified as either pathogenic or benign (Eccles et
al., 2015).
In case pathogenic mutation in one of the predisposing genes has
previously been detected in the family, the family members should be
tested for the presence of that particular mutation. For those family
members that have already developed a disease, positive results of this
type of testing usually indicates higher risk for developing secondary
malignancies. In case the family member is healthy but carries the family mutation, risk for developing breast/ovarian cancer for this person
is higher than in general population. The level of risk depends on the
gene where mutation is found, the type of the mutation and its position,
as well as on the family history for the particular person. If a family
member tests negative for family mutation, this doesn’t mean that there
is no risk for developing breast/ovarian cancer. The risk for developing
disease is the same as the risk for every other person in the general population. Also, there is a small chance that mutation exists in other genes
that are not tested but contributes to the higher risk for breast/ovarian
cancers.
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RESULTS OF GENETIC TESTING FOR HBOC IN SERBIA
Since May 2016, when we introduced NGS technology at the Laboratory for Molecular Genetics at IORS, we have tested 161 patients
for the presence of mutations in 19 genes (BRCA1, BRCA2, ATM,
BRIP1, CDH1, CHEK2, MSH2, MLH1, MSH6, PMS2, EPCAM, NBN,
NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53) that are recommended by the National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
guidelines for HBOC. All tested patients had either strong family history of breast and ovarian cancers or early breast or ovarian cancer
(before the age of 35). According to the BRCAPRO software, all patients had BRCA mutation carrier probability equal or higher than
10%. All patients went through pre-test genetic counseling and signed
informed consent for testing.
Nextera DNA Library Preparation Kit in combination with TruSight®
Cancer Panel (Illumina, San Diego, USA) was used for the enrichment
of the coding sequence and exon/intron boundaries. NGS was performed
on MiSeq Sequencing System (Illumina) according to manufacturer’s
protocol. Secondary data analysis and base calling was performed by
MiSeq Reporter Software 2.5.1. VCF v4.1 files generated during secondary analysis of sequencing data were imported into Illumina Variant
Studio software for variant annotation and filtering. Classification of
detected variations was done through Illumina Variant Interpreter Software (Illumina) and Geneticist Assistant (Soft Genetics). Detected variations were annotated according to the databases (ClinVar, BIC, HGMD,
BRCAShare, LOVD) and available published literature.
Table 2 shows number of detected pathogenic mutations in the 19
genes in the cohort of our patients that were tested by NGS during the
two years of using this technology. The most of the mutations were
detected in BRCA1 (15/161), BRCA2 (7/161) and PALB2 (7/161) genes.
Besides these genes, pathogenic mutations were also detected in ATM
(2/161), CHEK2 (4/161) and TP53 (1/161) genes. Along with pathogenic mutations, we also detected the number of VUS in these genes
(Table 3). High percentages of VUS were detected in BRCA2 (6/161),
ATM (5/161), PMS2 (6/161), NBN (5/161) and PALB2 (5/161) genes.
All of the patients who carry VUS in one of the 19 genes are encouraged to visit our lab once a year for the eventual reclassification of the
detected variant.
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Table 2 Pathogenic mutations and VUS in 19 genes recommended by the
NCCN guidelines detected in 161 patients by NGS
Gene
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Case patients (n=161)
Carrier No. (%)
Non carrier No. (%)

BRCA1
Mutation
VUS

16 (10)
2 (1.2)

145 (90)
159 (98.8)

BRCA2
Mutation
VUS

7 (4.3)
6 (3.7)

154 (95.7)
155 (96.3)

ATM
Mutation
VUS

2 (1.2)
5 (3.1)

159 (98.8)
156 (96.9)

BRIP1
Mutation
VUS

0 (0)
0 (0)

161 (100)
161 (100)

CDH1
Mutation
VUS

0 (0)
2 (1.2)

161 (100)
159 (98.8)

CHEK2
Mutation
VUS

4 (2.5)
3 (1.9)

157 (97.5)
158 (98.1)

MSH2
Mutation
VUS

0 (0)
3 (1.9)

161 (100)
158 (98.1)

MLH1
Mutation
VUS

0 (0)
1 (0.6)

161 (100)
160 (99.4)

MSH6
Mutation
VUS

0 (0)
0 (0)

161 (100)
161 (100)

PMS2
Mutation
VUS

0 (0)
6 (3.7)

161 (100)
155 (96.3)
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EPCAM
Mutation
VUS

0 (0)
1 (0.6)

161 (100)
160 (99.4)

NBN
Mutation
VUS

0 (0)
5 (3.1)

161 (100)
156 (96.9)

NF1
Mutation
VUS

0 (0)
2 (1.2)

161 (100)
159 (98.8)

PALB2
Mutation
VUS

7 (4.3)
5 (3.1)

154 (95.7)
156 (96.9)

PTEN
Mutation
VUS

0 (0)
0 (0)

161 (100)
161 (100)

RAD51C
Mutation
VUS

0 (0)
1 (0.6)

161 (100)
160 (99.4)

RAD51D
Mutation
VUS

0 (0)
3 (1.9)

161 (100)
158 (98.1)

STK11
Mutation
VUS

0 (0)
0 (0)

161 (100)
161 (100)

TP53
Mutation
VUS

1 (0.6)
2 (1.2)

160 (99.4)
159 (98.8)

Besides 161 patients that were tested by NGS, we used Sanger sequencing for targeted sequencing of previously reported family mutations. 25 family members of the patients with confirmed pathogenic
mutations were tested for that particular family mutation using targeted
Sanger sequencing. Additional 6 mutations were detected in BRCA1, 1
in BRCA2, 3 in PALB2, 1 in CHEK2 and 1 in ATM gene.
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The overall mutational frequency in 186 patients tested by both NGS
and Sanger sequencing at IORS in period from June 2016. until May
2018. is shown in Figure 4.

Figure 4 The overall frequency of pathogenic mutations detected in 186 patients
tested by both NGS and Sanger sequencing

The most frequent pathogenic mutations were frameshift (57% of all
detected pathogenic mutations) caused by addition or deletion of a base
par/s. The number and the type of detected pathogenic mutations are
presented in the Table 3.
Table 3 The type of the detected mutations
Gene

Type of the mutation
Missense
6/22
(27.3%)
1/8
(12.5%)

Nonsense
3/22
(13.6%)
4/8
(50%)

Frameshift
13/22
(59.1%)
3/8
(37.5%)

ATM

0

0

CHEK2

2/5
(40%)
0

0

3/3
(100%)
3/5
(60%)
6/10
(60%)
0

BRCA1
BRCA2

PALB2
TP53
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1/1
(100%)

4/10
(40%)
0
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THE IMPORTANCE OF GENETIC TESTING AND FUTURE
DIRECTIONS
Genetic testing is a powerful tool that allows for the detection of
BRCA and non-BRCA germline mutations in individuals at high risk
of breast and ovarian cancer and those who have already developed
the disease. On one hand, genetic testing is very important for determining the level of risk in high-risk patients and on the other for the
individualization of treatment for those who already developed the disease (Cavic, Krivokuca, Jankovic, & Radulovic, 2015). For mutation
carriers, several options are available for early detection of the disease
and for managing cancer risk such as enhanced screening, prophylactic (risk-reducing) surgery, and chemoprevention. Enhanced screening
may increase the chance of detecting breast cancer at an early stage
when it may have a better chance of being treated successfully. Surgical procedures might help in reducing the cancer risk for those who
carry pathogenic mutations in high penetrance genes. Because of this,
surgical procedures are often described as “risk-reducing” rather than
“preventive”. Research demonstrates that women who underwent bilateral prophylactic salpingo-oophorectomy had a nearly 80% reduction
in risk of dying from ovarian cancer, a 56% reduction in risk of dying
from breast cancer (Domchek et al., 2010).
Regardless of whether a person receives positive or negative test
result, there are many benefits to genetic testing. Benefits of receiving
negative test result include the knowledge that there is no enhanced
genetic risk for that particular cancer and a sense of relief knowing that
one’s children are not at risk of inheriting family’s cancer susceptibility.
A positive test result allow people to make informed decisions about
their future health care, including regular medical follow up and taking
steps to reduce cancer risk.
Before NGS technology, sequencing was time consuming and expensive, it was limited to targeted sequencing and as such was mostly
the privilege of the developed countries. However, since NGS was introduced, the cost of genetic testing and timeframe for reporting results
has dramatically reduced. Consequently, carrier probability threshold
for genetic testing for BRCA1/2 mutations was moved from 20% to
10% since more genetic centers were able to provide this service. Even
though lowering the threshold for genetic testing directly impact on the
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number of people that can be identified with pathogenic mutations, we
have to keep in mind that genetic testing for HBOC is still not recommended for general population. Mutations in breast cancer genes are rare
in general population, and probably only account for only about 2% of
breast cancer cases overall. Because of the low frequency of pathogenic
mutations and high costs of sequencing and data analysis, as well as a
small proportion of women with a family history of breast and ovarian
cancers, it is currently impractical to test all women with breast cancer.
The stronger the woman’s family history of cancer, the higher the chance
she will harbor a pathogenic mutation in one of the cancer related genes.
At the IORS, the criteria from National Guidelines for diagnostics and
treatment of breast cancer are used for carrier status information. The
threshold is set based on the national and international guidelines so it
can pick up a significant proportion of mutation carriers while at the
same time keep specificity of testing as high as possible. Genetic testing
is offered at IORS if the patient’s carrier probability exceeds the established threshold which is 10%. In circumstances where no living affected family member is available to offer a direct diagnostic test, we also
offer genetic testing to unaffected patients but only for those who have a
substantial risk of being mutation carriers.
Our results of multi-gene germline testing showed the importance of
widening the spectrum of the genes that should be tested for detecting
hereditary predisposition in Serbia. BRCA1 and BRCA2 genes are still
those whose mutations are the most prevalent among high risk patients
(11.8% and 4.3% respectively). However, high frequency of PALB2
pathogenic mutations (5.4%) in Serbian population shows the importance of implementing this gene into routine clinical testing. The fact
that PALB2 has recently been announced as high penetrance gene shows
that adequate clinical guidelines for the carriers of PALB2 pathogenic
mutations should be implemented in Serbia as soon as possible.
We have no precise data on the geographical origin of the tested patients. The main reason for this is that they usually have been referred
to IORS from the clinics where they receive therapy or do the medical
follow up rather than from the local hospitals and health centers where
they were born. The most of our patients have been referred from the
institutions from Belgrade or Vojvodina. There have been no referrals
from the institutions from the District of Pirot since we started genet132
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ic testing using new technology. There is couple of reasons why we
should encourage referrals from this part of Serbia. Firstly, district of
Pirot showed second highest cancer rates for both males and females,
with the breast cancer as the most frequent type of disease among women. Genetic testing could help in defining the subgroup of patients that
could benefit the most from the adequate clinical measures which will
in the long run, help reduce deaths from hereditary breast and ovarian
cancer in this part of Serbia. Secondly, defining the spectrum and frequency of genetic variations in hereditary breast and ovarian cancer
genes in district of Pirot would be interesting from the scientific point
of view. The distribution of mutations, particularly BRCA1 and BRCA2
is usually population specific. In some countries as well as ethnic communities BRCA1/2 mutation spectrum is limited to a few founder mutations. There are also mutations that are specific for certain families.
These mutations appear in a large number of cases but only in one family and we call them family specific mutations. The knowledge of the
genetic structure of a particular population is important for developing
effective screening protocols and more efficient approach for the individualization of genetic testing. Knowledge on the geographic distribution of genetic variations in Serbia, including District of Pirot can
have impact on the management of hereditary cancer families on local
and national healthcare system level. It might also help in developing
targeted genetic tests that would be more affordable and cost-effective.
Multi-gene germline genetic testing for HBOC is increasingly relevant but it is not without challenges and limitations. According to the
Thompson et al., because of the low frequency of non-BRCA mutations
multiple-gene germline panels may provide clinical misinformation
and harm at the individual patient level especially with mutation carriers lacking the classic phenotype associated with a cancer syndrome,
as their cancer risk may be lower than that of previously estimated
(Thompson et al., 2016). Another major challenge is adequate variant
classification and interpretation of variants of unclassified significance
(VUS). These variants are rare in BRCA genes nowadays due to the increase in BRCA testing in diverse populations. Also, thanks to the lower
costs of genetic testing, the large efforts have been made in variants
classification which results in lower frequency of VUS. However, we
are now dealing with VUS in genes other than BRCA1 and BRCA2 and
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with huge accumulation of sequences with no proven clinical significance. Further complications arise when two genetic laboratories provide conflicting interpretations of the same genetic variant which raises
major concerns about the appropriate clinical management strategy for
a patient with such conflicting results (Balmaña et al., 2016). One way
in trying to resolve this important issue is making data available in publically available mutational databases and registries.
Previous decade has yielded major technology advancement with
the great potential benefit for patients and families with high risk of
hereditary breast cancer. Studies from diverse populations and genetic
variability within the populations are essential to understand the true
prevalence of breast cancer susceptibility genes in both affected and
unaffected families so proper clinical guidelines can be introduced. Another important approach is focus on clinical trials for the treatment and
prevention of hereditary breast cancer. Given the magnitude of this disease it is of great benefit for all parties to understand the role of genetic
testing in hereditary breast and ovarian cancer especially the indications
and interpretations associated with such testing.
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РЕЗИМЕ
Иако се највећи број карцинома дојке јавља спорадично у породицама,
5-10% случајева припада групи коју називамо наследни карцином дојке.
Наследни карцином дојке се најчешће карактерише великим бројем случајева карцинома (дојке и/или јајника) у породици, настанком болести
раније у животу, мултиплим примарним карциномима, као и билатералним и мултифокалним карциномима. 20-30% случајева наследног карцинома дојке и јајника повезано је са постојањем штетних мутација
у високо ризичним генима BRCA1 и BRCA2. Ове штетне мутације се
преносе са родитеља на децу и свако дете има вероватноћу од 50% да
их наследи. Штетне мутације у BRCA1/2 генима доприносе повећаном
ризику за оболевање од карцинома дојке, контралатералног карцинома
дојке као и карцинома јајника. Ризик за карцином дојке износи 40%-87%
а за карцином јајника 22%-65% код носиоца штетних мутација у BRCA1
гену. Носиоци штетних мутација у BRCA2 гену имају ризик за карцином
дојке од 18%-88% а за карцином јајника 10%-35%. Варијације у опсегу
ризика код носилаца BRCA штетних мутација зависе од испитиване популације, животног доба у коме је пацијент оболео, постојање породичне историје болести, врсте мутације као и њене тачне позиције у гену.
На ризик за оболевање могу утицати други генетички фактори а та138
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кође и начин живота и утицаји спољашње средине. Поред утврђивања
ризика за оболевање код здравих особа, информација о присуству BRCA
мутација код већ оболелих помаже клиничком збрињавању пацијената у
контексту одабира адекватне терапије.
Поред BRCA гена, постоје и други гени који са мањим ризиком доприносе настанку наследног карцинома дојке и јајника. На основу полигеног модела, сви гени који доприносе наследном карциному дојке и јајника се могу сврстати у 3 групе: високоризични (BRCA1, BRCA2, TP53,
PTEN, STK11 и CDH1), гени са средњим ризиком (АТМ, CHEK2, RAD51,
RAD51C, XRCC1, BRIP1...) и генетичке варијанте које носе низак ризик
за оболевање (MAP3K1, FGFR2, LSP1, TNRC19….). Најновије студије
указују да мутације у PALB2 гену доприносе високом ризику за оболевање
од карцинома дојке што овај ген сврстава у групу високо ризичних. Жене
носиоци PALB2 мутација имају ризик од 33% за оболевање од карцинома
дојке чак иако немају породичну историју болести. Овај ризик расте до
58% код особа које имају два или више сродника оболелих од карцинома
дојке.
Од маја 2016. године, на Институту за онкологију и радиологију Србије, тестирали смо 161 пацијента на присуство мутација у панелу од
19 гена. Највећи број мутација пронашли смо у BRCA1 (15/161), BRCA2
(7/161) и PALB2 (7/161) генима. Такође, детектовали смо штетне мутације и у АТМ (2/161), CHEK2 (4/161) и TP53 (1/161) генима. Висок проценат генетичких варијанти непознатог клиничког значаја (ВУС) пронашли смо у BRCA2 (6/161), АТМ (5/161), PMS2 (6/161), NBN (5/161) и
PALB2 (5/161) генима. Додатно смо тестирали 25 чланова породица на
присуство породичних мутација употребом Сангеровог секвенцирања.
Пронашли смо додатних 6 мутација у BRCA1, 1 у BRCA2, 3 у PALB2, 1 у
CHEK2 и 1 у АТМ гену.
Већина тестираних пацијената воде порекло са територије северне Србије. Још увек није било пацијената који су упућени са територије Пиротског округа. Један од разлога зашто би требало подстаћи
упућивање пацијената из овог дела Србије на тестирање је тај што је
Пиротски округ, након Шумадијског, водећи по броју оболелих од карцинома и код мушкараца и код жена. Управо је карцином дојке водећа
локализација карцинома код жена у Пиротском округу. Генетичко тестирање помогло би у дефинисању адекватних клиничких мера што би
могло да допринесе смањењу броја оболелих и броја умрлих у овом делу
Србије. Такође, дефинисање спектра и учесталости мутација унутар
наше популације, укључујући и Пиротски округ, било би занимљиво и са
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научне стране јер би могло да нам открије генетичку структуру популације као и евентуално постојање оснивачких мутација. Информација
о географској дистрибуцији генетичких варијанти у Србији могла би да
помогне и у развијању нових, циљаних тестова који били доступнији широј популацији.
Генетичко тестирање олакшава идентификацију особа под ризиком
за оболевање од наследног карцинома дојке и јајника као и адекватно
клиничко збрињавање особа које су већ оболеле. Редовније клиничко праћење, профилактичка хирургија и хемопревенција су неке од мера које
омогућавају рану детекцију болести као и смањење ризика за настанак
болести код носилаца штетних мутација. Обзиром на распрострањеност карцинома дојке у Србији, веома је важно разумети индикације за
тестирање, улогу генетичког тестирања у смислу наследне предиспозиције за оболевање као и интерпретацију резултата и генетичко саветовање.
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ETHNOPHARMACOLOGICAL APPLICATION OF
ST. JOHN’S WORT IN PIROT COUNTY
ЕТНОФАРМАКОЛОШКА ПРИМЕНА
КАНТАРИОНА У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ
Abstract: St. John’s wort (Hypericum perforatum) is a perennial herbaceous
plant, which is often used as a medicinal plant among our people for various
applications (wound healing, antiseptic, mild sedative, etc.). The focus of this
research was the use of St. John’s wort in ethnomedicine and ethnoveterinary
medicine based on surveys among the population of Pirot County. The survey
*
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included four municipalities: Pirot, Babušnica, Bela Palanka and Dimitrovgrad. It was noticed that St. John’s wort represents the best known medicinal
plant species in Pirot County, and is usually used externally in the form of St.
John’s oil (Oleum Hyperici) for the treatment of wounds and burns.
Сажетак: Kантарион (Hypericum perforatum) jе вишегодишња зељаста
биљка, која се у нашем народу често користи као лековита за различите врсте обољења (за зарастање рана, као антисептик, благ седатив
итд). У овом раду биће речи о примени кантариона у етномедицини и
етноветерини на основу анкетирања становништва у Пиротском округу. Анкетирањем су обухваћене четири општине: Пирот, Бабушница,
Бела Паланка и Димитровград. Забележено је да је кантарион најпознатија лековита биљна врста у Пиротском округу, а најчешће има спољашњу употребу у виду кантарионовог уља (Oleum Hyperici) за лечење
рана и опекотина.
Кeywords: St. John’s wort, medicinal plant, Pirot
Кључне речи: кантарион, лековита биљка, Пирот
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INTRODUCTION
Medicinal plants constitute about 10% of the total flora of Serbia.
They contain various compounds, products of metabolism or active
ingredients used as medicines or as raw materials for medicaments
(Stevanović and Vasić, 1995, p. 247).
In the subregion of Pirot, a list of 93 medicinal plants was made by
Randjelović et al. (1991), while on the limestone massif of the mountain
Vidlič 60 medicinal plants, rich in essential oils, were noticed (Marković, Pavlović-Muratspahić, Matović, Marković & Stankov-Jovanović,
2009).
In the Pirot County, that includes four municipalities (Pirot, Babušnica, Bela Palanka and Dimitrovgrad) the presence of 324 plant species
was noticed, that are considered as officinal or used in the folk medicine
(Marković et al, 2010).
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St. John’s wort (Hypericum performatum L.) is a perennial, leafy,
medicinal plant, characterized by a very wide ecological amplitude,
which means that it grows in different conditions of the surrounding
environment. It is represented in various types of oak forests, in silt, in
meadows and pastures, forest clearing, fire sites, etc.
The stem is 20-100 cm high, with a spiked root and stem, which is
usually at the top of the bran (Стјепановић, 1972, p. 118). The leaves
of the surface have many clear or black spots, so they look like they
are perforated. The flowers are golden yellow in a wide, broad, tattered
bloom. It blooms from June to August.
St. John’s wort has always been appreciated and used externally
against cuts, burns, hemorrhoids, for wound healing and as an antiseptic,
and internally for the liver, stomach, diarrhea, for respiratory diseases
and digestive organs for the treatment of stomach ulcers, as a mild
sedative (Сарић, 1989, pp. 315-317). It contains hypericin, flavonoids,
tannins, essential oils, antibiotic compounds. The aerial part of the plant
in the flower is used (Hyperici herba).
МАТЕRIAL AND METHODS
Research in the Pirot County was carried out during 2017. in the
form of a population survey, to determine how many respondents are
familiar with the application of medicinal plants in ethnopharmacology
(etnomedicine and etnoveterinary medicine).
The questionnaire about knowledge and use of herbs included
inhabitants of 144 villages of the Pirot County, of which 65 villages
in the municipality of Pirot, 37 villages in the municipality of Bela
Palanka, 25 villages in the municipality of Dimitrovgrad and 32 villages
in the municipality of Babušnica. A total of 631 people were surveyed,
of which 337 were male, and 294 female, age range 16-88.
The survey results on the knowledge and use of medicinal plants
were systematized using Microsoft Excel (Microsoft Corp, WA, USA)
and presented in Table 1 according to the alphabetical order of the
villages in the four municipalities. The following information was
entered in the columns:
– gender of interviewed respondents,
– age of respondents,
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– village of residence,
– municipality (Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad or Babušnica),
– the traditional name of the medicinal plant species that the respondent knows and uses,
– latin name of the medicinal plant species that the respondent knows
and uses,
– indication if the medicinal plant species is used in ethnomedicine
or in ethnoveterinary medicine,
– part of the plant that is used,
– the form in which the medicinal plant is used,
– application of the medicinal plant.
RESULTS AND DISCUSSION
Based on the results of the survey, it was found that the population
of Pirot County is familiar with 192 medicinal plants, which are used
for various medicinal purposes in ethnomedicine (4754 entries) and
ethnoveterinary medicine (205 entries).
The best known and most widely used medicinal plant in the County
is St. John’s wort (Hypericum perforatum), which was mentioned by 571
respondents (90.5%). Table 1 gives an overview of the survey results of
ethno-pharmaphological application of St. John’s wort in Pirot County.
Table 1 Overview of the survey results of Pirot County population about the
application of St. John’s wort in ethnomedicine (ЕМ) and ethnoveterinary
medicine (ЕV).
Municipality
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Village
Barje Čiflik
Barje Čiflik
Barje Čiflik
Barje Čiflik
Barje Čiflik

sex
M
M
M
F
M

age
63
38
17
39
68

oil
oil
oil
oil
oil

Pirot

Barje Čiflik

F

75

tea

Pirot

Bazovik

F

63

tea
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for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕM)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
stomach ulcer and duodenal
ulcer (ЕМ)
prevention against the disease,
instead of coffee (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot

Bela
Berilovac
Berilovac

M
M
M

57
45
45

tea
tea
oil

Pirot

Berilovac

M

83

tea

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Berilovac
Berilovac
Berilovac
Berilovac

M
M
M
M

76
60
70
62

tea
tea
oil
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Blato
Blato
Blato
Blato
Blato
Brlog
Brlog
Brlog
Brlog
Brlog
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja

M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M

59
59
59
58
58
37
77
64
64
64
63
77
77
62
62

tea
tea
oil
tea
oil
oil
tea
tea
tea
oil
oil
tea
oil
oil
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Velika Lukanja
Veliki Jovanovac
Veliki Jovanovac
Veliki Jovanovac
Veliki Suvodol
Veliki Suvodol

F
F
M
F
F
F
M
M
M
M

58
58
80
74
74
55
72
41
56
56

tea
tea
tea
oil
tea
oil
tea
oil
oil
tea

against colds (ЕМ)
for digestion (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
prevention against the disease, instead of coffee (ЕМ)
for stomach illness (sick in
the stomach) (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
to strengthen the organism
(ЕМ)
against diarrhea (EV)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for upset stomach (ЕМ)
for metabolism (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
against inflammation of the
female genital organs (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
against anemia (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
kidney disease (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against colds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Veliki Suvodol
Veliki Suvodol
Veliki Suvodol
Veliki Suvodol
Veliko Selo
Veliko Selo

M
F
F
M
M
F

52
57
57
48
59
69

oil
tea
oil
oil
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Veliko Selo
Veliko Selo
Veliko Selo
Veliko Selo
Veliko Selo
Visočka Ržana
Visočka Ržana
Visočka Ržana
Vlasi
Vlasi
Vlasi
Vojnegovac
Vojnegovac

F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F

63
48
43
36
40
66
56
64
42
42
42
37
37

oil
oil
oil
oil
oil
tea
oil
tea
tea
oil
oil
oil
tea

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Vojnegovac
Vojnegovac
Vranište
Vranište
Vranište
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Gostuša
Gostuša

F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M

48
52
59
52
65
32
43
64
64
41
37
37
78
65
56

tea
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
tea
oil
oil
tea
oil
tea
tea
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for wounds (ЕМ)
for the stomach (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
antibiotic (ЕМ)
for cuts (ЕМ)
wash sores on the cervix
(ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for burns (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
urinary tract (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against secretions (ЕМ)
stomach ulcer and duodenal
ulcer (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for cuts (ЕМ)
against burns (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
for external open wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for the stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
menstrual problems (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
for the stomach (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gostuša
Gradašnica

M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F

52
52
52
48
48
59
59
66
59
59
72

oil
tea
oil
oil
tea
oil
tea
oil
tea
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Gradašnica
Gradašnica
Gradašnica
Gradašnica
Gradašnica
Gradašnica
Dobri Do
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Dojkinci
Držina
Držina
Držina
Držina
Držina
Držina

F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
F

73
73
57
41
35
29
55
55
77
45
66
66
68
67
67
56
69
46
65
67
50
33
65
48

tea
oil
oil
tea
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
tea
tea
tea
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil

for wounds (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
biliary disease (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
diseases of the bladder and
kidneys (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for the stomach (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Držina
Držina
Držina
Zaskovci
Zaskovci
Zaskovci
Zaskovci
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor

M
F
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F

77
70
70
79
79
25
77
75
17
25
57
53
58
58

oil
oil
tea
tea
oil
tea
oil
tea
oil
oil
tea
tea
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot

Izvor
Izvor
Izvor

F
F
F

64
62
62

tea
oil
tea

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Izvor
Jalbotina
Jelovica
Jelovica
Kamik
Koprivštica
Koprivštica
Koprivštica
Kostur
Krupac
Krupac
Krupac
Krupac
Krupac
Krupac
Krupac
Kumanovo

F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F

63
43
85
53
50
45
58
40
73
54
54
65
65
60
52
27
63

tea
oil
oil
oil
tea
oil
tea
oil
oil
tea
oil
oil
tea
oil
tea
oil
oil
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for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for the stomach (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
unknown (ЕМ)
for burns (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against high blood pressure
(ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
in inflammatory processes
(ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
sore throat (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against heartburn (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
sore throat (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
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Pirot

Kumanovo

F

81

tea

Pirot

Mali Jovanovac

F

49

bran.
extr.

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Mali Jovanovac
Mali Jovanovac
Mali Jovanovac
Mali Suvodol
Mali Suvodol
Mali Suvodol
Mali Suvodol
Milojkovac
Milojkovac
Milojkovac
Nišor
Nišor
Novi Zavoj
Novi Zavoj
Novi Zavoj
Novi Zavoj
Obrenovac
Oreovica
Oreovica
Oreovica
Oreovica
Oreovica
Oreovica
Orlja
Osmakova
Pakleštica
Pakleštica
Pakleštica
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Planinica

M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
M
M
F

55
55
58
54
70
65
61
88
66
66
16
58
67
34
27
38
35
42
42
58
24
60
81
67
55
73
78
35
55
55
46
50
50

oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
tea
tea
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
tea
oil
tea
tea
oil
oil
tea
tea
oil
oil
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil

unknown (ЕМ)
for the bones, against the
islands in the joints (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against cough (ЕМ)
gynecological problems (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
urinary infections (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for the stomach (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (gastritis) (ЕМ)
for wounds (EM)
urinary tract (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Planinica
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Pokrevenik
Poljska Ržana
Poljska Ržana
Poljska Ržana
Poljska Ržana
Poljska Ržana

F
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M

50
58
54
54
16
65
64
64
52
76
34
84
47
47
68
58
30
55
51

tea
tea
tea
oil
tea
oil
oil
oil
tea
tea
odv.
tea
tea
tea
oil
oil
tea
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor
Ponor

M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F

77
77
77
59
59
49
72
50
50
50
63
63
63
41
54
21

tea
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
tea
tea
oil
oil
oil
oil
tea
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for the stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for pimples (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
unknown (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
against depression (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for appetite (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
pulmonary diseases
(asthma...) (ЕМ)
for stomach (gastritis) (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
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Pirot

Ponor

F

62

oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Ragodeš
Ragodeš
Ragodeš
Ragodeš
Ragodeš
Ragodeš
Rasnica
Rosomač
Rosomač
Rsovci
Rudinje
Rudinje
Slavinja
Slavinja

M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M

85
30
72
75
78
78
38
43
25
53
78
78
50
65

tea
oil
oil
oil
tea
tea
oil
oil
oil
oil
tea
tea
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Slavinja
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot

M
F
M
M
M
M
M
F
F

60
63
31
31
31
31
64
59
59

tea
oil
tea
tea
tea
oil
oil
tea
tea

Pirot

Sopot

M

47

tea

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Srećkovac
Srećkovac

M
F
F
F
F
M
F
F

47
73
73
73
65
70
53
53

tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
tea

for wounds (EM, EV)
diseases of the bladder and
kidneys (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
lung disease (asthma...) (ЕМ)
cleansing the body (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for heart (ЕМ)
diseases of blood vessels (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
diseases of the bladder and
kidneys (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
liver disease (ЕМ)
biliary disease (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
menstrual problems (ЕМ)
strengthening the immune
system (ЕМ)
stomach ulcer and duodenal
ulcer (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
for burns (EM, EV)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje

F
M
F
F
F

60
59
70
20
80

oil
tea
oil
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje
Staničenje
Sukovo
Sukovo
Sukovo
Sukovo
Sukovo

F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
F

24
24
50
24
33
72
16
35
30
54
18
20

tea
tea
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Sukovo
Sukovo
Sukovo
Sukovo
Sukovo
Sukovo
Temska
Temska
Temska
Temska
Temska
Temska

M
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M

50
53
73
59
35
63
40
43
61
71
46
58

oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Temska
Topli Do
Topli Do
Topli Do

M
M
M
M

58
78
76
62

tea
oil
tea
oil

for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for the nerves (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
treating intestinal tract (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)

Pirot

Topli Do

M

62

tea

upset stomach (ЕМ)
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for wounds (ЕМ)
unknown (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
diseases of the bladder and
kidneys (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for burns, eczema, rash (ЕМ)
for corns (EM, EV)
unknown (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
against colds (ЕМ)
for cuts and burns (ЕМ)
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Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

Trnjana
Trnjana
Trnjana
Trnjana

F
F
M
M

52
53
46
46

oil
tea
tea
oil

Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Babušnica
Babušnica
Babušnica

Cerev Del
Cerova
Cerova
Cerova
Cerova
Cerova
Crvenčevo
Crvenčevo
Crvenčevo
Crvenčevo
Crvenčevo
Crnoklište
Crnoklište
Crnoklište
Crnoklište
Crnoklište
Crnoklište
Činiglavci
Činiglavci
Berduj
Berduj
Berduj

F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F

47
65
76
76
59
59
63
60
60
74
74
46
33
35
52
80
41
71
44
71
20
20

tea
tea
tea
oil
oil
tea
oil
oil
tea
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
tea

Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica

Bratiševac
Bratiševac
Vava
Vava
Valniš
Valniš
Valniš
Vojnici

M
M
M
M
F
F
F
M

64
50
44
44
55
55
55
18

oil
oil
oil
oil
tea
tea
tea
oil

for burns (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against inflammatory
processes (ЕМ)
diseases of internal organs (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
against colds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
diseases of internal organs (ЕМ)
antiseptic effect (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and scratches (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (EM, EV)
menstrual problems (ЕМ)
for wounds (lubrication of
cow’s neck) (EV)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for hemorrhoids (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
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Babušnica

Vrelo

F

51

tea

for appetite (ЕМ)

Babušnica

Vuči Del

M

59

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Vuči Del

F

63

oil

for wounds (EM, EV)

Babušnica

Vuči Del

F

54

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Gorčinci

F

50

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Gorčinci

F

50

oil

for wounds (EV)

Babušnica

Gorčinci

F

62

tea

against colds (ЕМ)

Babušnica

Gorčinci

F

62

oil

for wounds and burns (EV)

Babušnica

Gorčinci

F

57

tea

for the stomach (ЕМ)

Babušnica

Gorčinci

F

57

oil

Babušnica

Grnčar

F

32

tea

for wounds (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)

Babušnica

Dol

M

52

tea

upset stomach (ЕМ)

Babušnica

Dol

F

64

tea

unknown (ЕМ)

Babušnica

Dol

M

62

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Dol

M

62

tea

against colds (ЕМ)

Babušnica

Dol

F

72

tea

for stomach diseases (ЕМ)

Babušnica

Donje Krnjino

M

50

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Donje Krnjino

F

28

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Donje Krnjino

F

41

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Donje Krnjino

M

54

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Donje Krnjino

M

47

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Draginac

M

72

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Draginac

F

54

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Babušnica

Draginac

F

54

tea

against cold (ЕМ)

Babušnica

Zavidince

F

44

tea

Babušnica

Zvonce

M

61

tea

for stomach (ЕМ)
against high blood pressure
(ЕМ)

Babušnica

Zvonce

M

35

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Zvonce

F

52

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Zvonce

M

40

oil

Babušnica

Zvonce

M

48

tea

Babušnica

Izvor

M

72

tea

for wounds (ЕМ)
preventively against diseases
(ЕМ)
instead of coffee (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)

Babušnica

Kaluđerevo

M

50

oil

for burns (ЕМ)
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Babušnica

Kaluđerevo

F

72

tea

against colds (ЕМ)

Babušnica

Kaluđerevo

F

72

tea

lung disease (ЕМ)

Babušnica

Kaluđerevo

F

72

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Kaluđerevo

M

76

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

F

44

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

F

44

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

67

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

62

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

62

tea

for nerves (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

73

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

73

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Kambelevac

M

72

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Babušnica

Ljuberađa

M

20

oil

for burns (ЕМ)

Babušnica

Ljuberađa

M

70

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Ljuberađa

M

20

oil

for burns (ЕМ)

Babušnica

Ljuberađa

M

25

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Ljuberađa

M

55

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Masurovci

M

85

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Masurovci

M

66

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Modra Stena

M

37

tea

for stomach diseases (ЕМ)

Babušnica

Modra Stena

M

37

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Modra Stena

M

50

tea

upset stomach (ЕМ)

Babušnica

Našuškovica

M

51

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Našuškovica

F

30

tea

against colds (ЕМ)

Babušnica

Našuškovica

M

50

oil

for wounds (EM, EV)

Babušnica

Našuškovica

M

70

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Preseka

M

28

oil

for burns (ЕМ)

Babušnica

Preseka

M

28

tea

as tranquilizer (ЕМ)

Babušnica

Provaljenik

F

63

oil

for wounds (ЕМ)

Babušnica

Provaljenik

M

30

oil

Babušnica

Provaljenik

F

43

tea

for wounds (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)
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Babušnica

Provaljenik

F

43

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Radinjince

F

62

tea

for stomach (ЕМ)

Babušnica

Radinjince

M

79

tea

Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka

Radinjince
Radinjince
Radinjince
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Radoševac
Rakita
Resnik
Resnik
Resnik
Studena
Suračevo
Crvena Jabuka
Crvena Jabuka
Babin Kal
Babin Kal
Bežište
Bežište
Bežište
Veta
Vitanovac
Vrandol
Vrandol
Vrandol

F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F

37
37
37
59
59
43
49
58
53
53
28
28
63
56
75
40
77
18
24
59
67
65
70
38
48
36
62
73
17
57
57

tea
tea
oil
tea
oil
tea
oil
tea
oil
tea
tea
tea
tea
tea
oil
tea
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
tea
tea
tea

unknown (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)
sore throat (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
respiratory diseases (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for burns (ЕМ)
blood purification (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach diseases (ЕМ)
face washing (ЕМ)
antiiflammatory (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
urinary tract (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (EV)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
unknown (ЕМ)
against cough (ЕМ)
bronchitis (ЕМ)
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Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka

Vrandol
Vrandol
Vrandol
Vrandol
Vrgudinac
Vrgudinac
Vrgudinac
Vrgudinac
Vrgudinac
Vrgudinac
Glogovac
Gornja Koritnica
Gornja Koritnica
Gornja Koritnica
Divljana
Divljana
Dolac
Dolac
Dolac
Donja Glama
Donja Koritnica
Donja Koritnica
Donja Koritnica
Donja Koritnica
Donji Rinj
Draževo
Klisura
Klisura
Klisura

M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F

26
47
20
58
68
60
60
60
82
82
62
70
70
44
62
46
52
27
53
74
73
25
54
75
73
54
60
52
59

oil
tea
oil
oil
tea
oil
tea
tea
oil
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil
oil
tea

Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka

Klisura
Klisura
Klisura
Kozja
Kozja
Kozja

M
M
M
M
F
M

45
55
56
77
47
25

tea
tea
oil
oil
oil
tea

for wounds and burns (ЕМ)
against cold (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
against pain (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
preventively against diseases
(ЕМ) instead of coffee (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for cuts and wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
unknown (ЕМ)
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Bela Palanka Kosmovac

M

53

tea

Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka

F
F
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F

56
56
62
77
77
64
33
60
60
46
46
50
70
56
45
48
67
67
62
62
20
62
24
49
56
60
68
44
60
75
66
59
59
46

tea
tea
oil
tea
oil
tea
tea
oil
tea
oil
tea
oil
oil
oil
oil
tea
tea
oil
tea
tea
tea
tea
tea
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
tea
oil
oil
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Kremenica
Kremenica
Kremenica
Krupac
Krupac
Krupac
Krupac
Lanište
Lanište
Lanište
Lanište
Lanište
Lanište
Lanište
Leskovik
Ljubatovica
Ljubatovica
Ljubatovica
Ljubatovica
Ljubatovica
Ljubatovica
Ljubatovica
Moklište
Moklište
Moklište
Moklište
Moklište
Moklište
Mokra
Mokra
Mokra
Novo Selo
Novo Selo
Novo Selo

for stomach illnesses (ЕМ)
against high temperatures
(ЕМ)
against cold (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against cold (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wunds and burns (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
gynecological problems (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against cold (ЕМ)
liver disease (ЕМ)
unknown (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for nerves (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
antidepression (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for burns (ЕМ)
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Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka

Novo Selo
Novo Selo
Pajež
Sinjac
Sinjac
Sinjac
Sinjac
Sinjac
Sinjac
Telovac
Crvena Reka
Crvena Reka
Crvena Reka
Crvena Reka
Crvena Reka
Crvena Reka
Crveni Breg
Crveni Breg
Crveni Breg
Crnče

M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F

57
75
33
53
45
28
32
50
69
58
53
36
57
65
61
61
52
50
50
65

oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
tea
oil
oil
tea
oil
oil

Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Bela Palanka
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad

Crnče
Čiflik
Čiflik
Čiflik
Šljivovik
Šljivovik
Šljivovik
Špaj
Špaj
Špaj
Banski Dol
Banski Dol
Banski Dol
Bilo
Boljev Dol

F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F

66
85
31
60
53
70
50
53
62
82
47
47
62
31
57

tea
tea
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil
tea
oil
oil
oil
oil

for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (EM, EV)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
against cough (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for stomach (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)
against cold (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
high blood pressure (ЕМ)
for wounds and burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for burns (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
upset stomach (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
for wounds (ЕМ)
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Dimitrovgrad Verzar

M

22

tea

upset stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Visočki Odorovci F

37

tea

upset stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Visočki Odorovci F

37

tea

against diarrhea (EV)

Dimitrovgrad Visočki Odorovci F

37

oil

for wounds (EM, EV)

Dimitrovgrad Vlkovija

F

61

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Gojin Dol

M

55

tea

blood purification (ЕМ)

Dimitrovgrad Gojin Dol

M

60

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Gornji Krivodol

F

73

oil

for healing of wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Gornji Krivodol

M

75

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Gornji Krivodol

F

60

oil

for wounds and sore spots (ЕМ)

Dimitrovgrad Gradinje

F

37

tea

for stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Gulenovci

F

35

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Gulenovci

F

35

tea

Washing cervical sores (ЕМ)

Dimitrovgrad Dragovita

M

57

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Izatovci

M

52

tea

upset stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Kamenica

F

36

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Kusa Vrana

M

41

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Lukavica

F

63

tea

against cough (ЕМ)

Dimitrovgrad Lukavica

M

60

tea

bronchitis (ЕМ)

Dimitrovgrad Lukavica

F

42

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Lukavica

F

50

tea

unknown (ЕМ)

Dimitrovgrad Petrlaš

M

37

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Poganovo

M

74

oil

for burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Poganovo

F

49

tea

upset stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Poganovo

M

32

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Poganovo

F

47

tea

urinary tract (ЕМ)

Dimitrovgrad Radejna

M

54

oil

for wounds and burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Radejna

F

70

tea

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Radejna

M

61

tea

against diarrhea (EV)

Dimitrovgrad Radejna

M

61

oil

for wounds (EV)

Dimitrovgrad Radejna

F

51

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Radejna

F

51

tea

against diarrhea (EV)

Dimitrovgrad Radejna

M

35

tea

unknown (ЕМ)

Dimitrovgrad Radejna

M

63

tea

urinary tract (ЕМ)
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Dimitrovgrad Senokos

M

65

tea

diseases of bladder and
kidneys (ЕМ)

Dimitrovgrad Slivnica

M

68

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

63

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

F

47

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

28

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

F

50

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

62

tea

kidney disease (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

62

tea

prostate disease (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

F

63

tea

upset stomach (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

F

63

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

26

oil

for burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

28

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Smilovci

M

53

tea

against inflammation (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M

57

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

F

63

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M

34

tea

for burns (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M

61

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M

27

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M

65

oil

for wounds (ЕМ)

Dimitrovgrad Trnski Odorovci
Dimitrovgrad Trnski Odorovci

M
M

45
56

oil
tea

for wounds (ЕМ)
as tranquilizer (ЕМ)

The results show that St. John’s wort in the Pirot County is used in
the form of tea (235 respondents), oil (334 respondents), brandy extract
(one respondent) or boiled potion (one respondent). The population
of the County is well-informed about the beneficial properties of St.
John’s wort and uses it in ethnomedicine (562 respondents) and in ethnoveterinary medicine (19 respondents). It usually has an external use
for wound healing (281 respondents) and sunburns (98 patients), but
also has applications for inner stomach discomfort, disease of the lungs,
kidneys, male and female urinary and reproductive systems, against
high-temperature, as a tranquilizer, etc.
St. John’s Wort is well-known in ethno-pharmaphological folk medicine in the Pirot County, having different internal and external uses.
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CONCLUSION
The conducted survey revealed that in Pirot County, St. John’s wort
has the most extensive use of all mentioned medicinal herbs, and the
population is very well informed about its beneficial properties. The
above-ground part of the plant in flower is used in the form of tea, oil,
extract in brandy or boiled potion.
In ethnomedicine it is used for the treatment of wounds, scratches,
cuts and burns, eczema, swollen ears, eye and pimple bark, internal organ diseases, stomach diseases (for digestion, stomach, stomach ulcer
and duodenal ulcer, liver and throat disease, (for asthma), against cold,
coughs and lung diseases (asthma, bronchitis), gynecological problems,
anti-myalgia, bladder and kidney disease, as an antibiotic-related antiseptic agent, in inflammatory processes (inflammation of the throat,
urinary tract, ), menstrual problems, cervical wounds, prostate diseases,
bones (against the islands in the joints), high blood pressure, depression
and calm, to strengthen the immunity of the organism, as a prevention
against diseases and instead of coffee.
St. John’s wort oil is used in ethnoveterinary medicine to treat
wounds (for example, lubricating wounded cow worms), as well as
against diarrhea in domestic animals.
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РЕЗИМЕ
Етнофармаколошка студија је спроведена у Пиротском округу, који
обухвата четири општине (Пирот, Бабушница, Бела Паланка и Димитровград). Забележено је присуство 324 биљних врста које се сматрају
официналним или се користе у народној медицини. Сеоско становништво у наведеним општинама је анкетирано о познавању и коришћењу
лековитог биља, попуњавањем упитника који је садржао опште податке о испитаницима и специфична питања која се односе на познавање,
сакупљање, примену, чување лековитог биља, као и о начинима информисања о лековитом биљу и начинима примене.
Упитником је обухваћено становништво из 144 села Пиротског округа, од чега 65 села у општини Пирот, 32 села у општини Бабушница,
37 села у општини Бела Паланка и 25 села у општини Димитровград
Анкетирано је 628 особа. Одговори из анкета су систематизовани по
азбучном реду села у четири општине.Нађено је да испитаници познају
192 лековите биље врсте, које се користе за различите лековите сврхе у
етномедицини (4755 уноса) и етноветерини (205 уноса).
Најпознатија и најчешће коришћена лековита биљне врсте у округу
је кантарион (Hypericum performatum L.) који је поменуо је 571 испитаник односно 90,5 % од укупног броја испитаника.
Кантарион је вишегодишња, зељаста, лековита биљка која је заступљена на различитим стаништима: храстове шуме, шибљаци, ливаде и
пашњаци, шумске чистине, пожаришта. Одвајкада се у народу цени и
употребљава споља против посекотина, опекотина, хемороида, за зарастање рана и као антисептик, а изнутра против болова јетре, желуца,
пролива, код болести органа за дисање и органа за варење, за лечење
чира на желуцу, као благ седатив. Садржи хиперицин, етарско уље, флавоноиде, танине, етарска уља, антибиотска једињења. Употребљава се
зељасти надземни део биљке у цвету (Hyperici herba) у виду чаја, уља,
екстракта у ракији или одварка.
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У етномедицини Пиротског округа кантарион се најчешће примењује споља за ране, огреботине, посекотине и опекотине, екцеме, осипе, курје очи и против бубуљица, али и за болести унутрашњих органа,
стомачне болести. Ређе се користи против прехладе, кашља и плућних
болести, код гинеколошких проблема, против малокрвности, болести
бешике и бубрега, као антисептичко средство, код упалних процеса,
обољења простате, против отока у зглобовима, против високог крвног
притиска, депресије и за смирење, за јачање имунитета организма односно као превентива против болести и уместо кафе. У етноветерини
се користи кантарионово уље за ране, као и против пролива код домаћих
животиња.
Примљено/ Received on
Ревидирано/ Revised on
Прихваћено/ Accepted on

164

06. 03. 2018.
09. 04. 2018.
28. 07. 2018.

Пиротски зборник, бр. 43, 165-180

УДК: 630*231

DOI: 10.5937/pirotzbor1843165M

изворни рад
original work

Марија Марковић* , Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Љубинко Ракоњац, Биљана Николић, Александар Лучић, Институт за шумарство, Београд
Горица Ђелић, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за биологију и екологију
1

Marija Marković, University of Niš, Faculty of Science and
Mathematics, Department of Biology and Ecology
Ljubinko Rakonjac, Biljana Nikolić, Aleksandar Lučić, Institute of
Forestry, Belgrade
Gorica Đelić, University of Kragujevac, Faculty of Science,
Department of Biology and Ecology

ПОЖАРИШТE БУКОВЕ ШУМЕ НА
ЛОКАЛИТЕТУ ВИСОКА СТЕНА ПРВЕ ГОДИНЕ
ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ12
BEECH FOREST AFFECTED BY FIRE AT
LOCALITY VISOKA STENA THE FIRST YEAR
AFTER FIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN
Сажетак: У лето 2007. дошло је до пожара на планини Видлич, у коме
је између осталог горела вегетација букових шума. Фитоценолошко
истраживање вегетације букове шуме на локалитету Висока стена
прве године после пожара је спроведено у складу са методом Браун
Бланкеа. Резултати теренских истраживања су представљени у виду
фитоценолошке табеле. Запажено је да су врсте са највећим степеном присутности: Rubus idaeus, Sorbus aria, Acer campestre, Spiraea
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chamaedryfolia, Doronicum columnae, Poa compressa, Galium mollugo,
Epilobium angustifolium, Lamium maculatum. Прву годину после пожара
карактерише доминација једногодишњих врста (Geranium dissectum,
Geranium robertianum). Забележено је и значајно присуство бусенастих
трава (Poa nemoralis, Poa angustifolia, Agrostis capillaris, Brachypodium
pinnatum). Опоравак вегетације букове шуме на локалитету Висока стена зависи од степена уништености букових стабала, односно од тога
да ли је вегетација изгорела делимично или у потпуности.
Abstract: In the summer of 2007. the wildfire occurred on the Vidlič Mountain, in which burned vegetation of beech forests. Phytocenological study of
vegetation of beech forest at locality Visoka stena the first year after fire was
carried out in accordance with the method of Braun-Blanquet. The results
of field research are presented in the form of phytocoenological table. It
was noticed that the species with the highest degree of presence are: Rubus
idaeus, Sorbus aria, Acer campestre, Spiraea chamaedryfolia, Doronicum
columnae, Poa compressa, Galium mollugo, Epilobium angustifolium, Lamium maculatum. The first post-fire year was characterized by annual species domination (Geranium dissectum, Geranium robertianum). It was noticed a significant presence of busy grass (Poa nemoralis, Poa angustifolia,
Agrostis capillaris, Brachypodium pinnatum). Recovering of vegetation of
beech forest on the locality Visoka stena depends on the degree to which the
number of beech trees has been destroyed, or whether it was burnd partially
or completely.
Кључне речи: Видлич, пожар, букова шума, вегетација
Key words: Vidlič, fire, beech forest, vegetation

УВОД
Према расположивим подацима од Кадовић, Алексић, Томовић,
Медаревић и Орловић (2008), за период 1985–2007, број шумских
пожара у Србији се кретао од 5, у 2003. години, до 482, у 2007.
години. Министарство пољопривреде и заштите животне средине
је према подацима Сектора за контролу и надзор (2007) објавило
извештај у коме се наводи да је у периоду јул–август на територији Републике Србије пожаром било захваћено шест заштићених
природних добара: Парк природе „Стара планина”, Парк природе
„Сићевачка клисура”, Специјални резерват природе „Делиблатска
пешчара”, Национални парк „Тара”, Национални парк „Ђердап”.
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На подручју Нишавског шумског подручја у другој половини
јула 2007. године забележени су велики пожари на четири различита локалитета. Међу њима је и пожар на планини Видлич, који је
у мањој мери захватио храстове шуме, суве пашњаке и камењаре,
а у већој мери букове шуме (Марковић, Ракоњац и Лучић, 2016). У
зависности од тога којом је брзином пожар прешао преко земљишног покривача, дошло је до делимичног или потпуног уништења
вегетације, односно биљних врста и њихових станишта (Маrković
i sar., 2016).
Раткнић, Ракоњац, Матовић, Билибајкић и Брауновић. (2006)
сматрају да мезофилне врсте листопадног дрвећа, међу којима је
и буква имају најслабију горивост, па на скали 1–5 букву сврставају у 5. категорију у класификацији угрожености од пожара. Међутим, иако је буква мезофилна врста, због чињенице да је дрво
са танком кором можемо je сврстати у ред врста осетљивих на
пожар, што потврђују и неки други аутори (Димитров према Петровићу, 1965).
Радови наших научника (Вукићевић, 1965; Вукићевић-Илић и
Веслај, 1954) указују на многобројна пожаришта у буковим шумама Србије из којих се види да ти пожари могу дубоко да измене
еколошке услове букових шума, са погубним последицама по жива
букова стабла, уклањајући букву са опожарене површине. Поготово су букове шуме источног дела Србије подложне честим сувим
источним и југоисточним ветровима (Петровић, 1956), који могу
да погодују настанку и ширењу пожара.
Пожаром, који се десио у лето 2007. године на Видличу, према
процени предузећа „Србијашуме” из Пирота, захваћено је и уништено близу 1.000 ha под буковим шумама у атарима села Крупац,
Рсовци (општина Пирот), Брајковци, Гуленовци и Височки Одоровци (општина Димитровград) (Панић, 2007).
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Теренско истраживање опожарене букове шуме је обављено на
Видличу, на локалитету Висока стена прве године после пожара
(2008). Биљни материјал који је прикупљен за време истраживања
депонован је у Хербаријуму на Природно-математичком факултету
Универзитета у Нишу: HMN (Herbarium Moesiacum Niš) и у Хер167
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баријуму Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.
Детарминација биљног материјала је урађена према: Јосифовић
(1970) и Велчев (1982–1989). Номенклатура је усклађена према:
Tutin et al. (1964-1980, 1993) и IOPI databases (http://plantnet.rgb-syd.nsv.gov.au/iopi/iopihome.htm).
Фитоценолошко истраживање обављено је на терену локалитета Висока стена методом Браун Бланкеа (Braun-Blanquet, 1964).
Направљено је осам фитоценолошких снимака, који су представљени у виду фитоценолошке табеле и обележени абецедним редом (а.-h.).
Симпсонов индекс биодиверзитета по Витакеру (Whitaker, 1972)
одређен је уз помоћ софтверског пакета програма „Флора“ (Karažić
i Marinković, 2009).
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Прве године после пожара на локалитету Висока стена сачињени су фитоценолошки снимци (табела 1) на смеђем земљишту на
кречњаку, на надморским висинама између 1050 m и 1170 m, на
северној, северо-западној и северо-источној експозицији, на различитим нагибима од 5° до 70°. Површина фитоценолошких снимака је различита и износи 9-100 m2, а она зависи од тога да ли се
проучавани фитоценолошки снимак по физиогномији разликује од
осталих делова пожаришта, а одликује се доминацијом једне, две
или више врста. Општа покровност вегетације је различита у различитим фитоценолошким снимцима и креће се 50-80%. Висина
вегетације се креће од 0,5 до 6 m, што је у вези с тим да ли је и у
којој мери изгорело дрвеће букве, а уколико је у потпуности изгорело, што је најчешћи случај, од висине жбунастих или зељастих
биљака које у датом фитоценолошком снимку доминирају својом
бројношћу и покровношћу. Захваљујући доминацији одређених
биљака у праћеним састојинама можемо да издвојимо одређене
фацијесе.
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Табела 1 Фитоценолошка табела опожарених букових шума, прве године
после пожара (2008) на локалитету Висока стена на планини Видлич
Table 1 Phytocenological table of beech forests affected by fire, the first
year after fire (2008) at locality Visoka stena on the Vidlič Mountain
Локалитет

Висoкa стeнa

Надморска висина (m)

1115 1150 1170 1140 1135 1130 1050 1050

Експозиција
Нагиб °
Површина снимка (m2)
Општа покровност
вегетације (%)
Висина вегетације (m)

W NW N NW N NE NW NW
70
5
60 20 30 60 40 30
100 100 100 9 100 100 50 100

Датум
Редни број снимка
Флористички састав:
Спрат дрвећа:
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech.
Salix caprea L.
Спрат жбунова:
Sorbus aria (L.) Crantz
Rubus idaeus L.
Acer campestre L.
Spiraea chamaedryfolia L.
Sambucus ebulus L.
Clematis vitalba L.
Salix caprea L.
Corylus avellana L.
Rosa canina L.
Populus tremula L.
Chamaecytisus glaber (L.
fil.) Rothm.
Crataegus monogyna Jacq.
Rosa arvensis Hudson
Acer pseudoplatanus L.
Fraxinus ornus L.
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Chamaecytisus ciliatus
(Wahlenb.) Rothm.
Спрат зељастих биљака:
Doronicum columnae Ten.
Poa compressa L.
Galium mollugo L.
Epilobium angustifolium L.
Lamium maculatum L.
Poa angustifolia L.
Medicago lupulina L.
Poa nemoralis L.
Lactuca serriola L.
Mycelis muralis (L.)
Dumort.
Chelidonium majus L.
Sedum album L.
Fragaria vesca L.
Clinopodium vulgare L.
Teucrium chamaedrys L.
Trifolium badium Schreber
Geranium dissectum L.
Coronilla varia L.
Lilium martagon L.
Thalictrum aquilegiifolium L.
Hepatica nobilis Schreber
Geranium macrorrhizum L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Arabis turrita L.
Lathyrus pratensis L.
Vicia cracca L.
Moehringia muscosa L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Festuca xanthina Roemer &
Schultes
Digitalis grandiflora Miller
Helianthemum nummularium
(L.) Miller
Acinos alpinus (L.) Moench
Vicia incana Gouan
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Minuartia verna (L.) Hiern
Polygala vulgaris L.
Seseli peucedanoides (Bieb.)
Kos.-Pol.
Viola tricolor L.
Galium lucidum All.
Galeopsis speciosa Miller
Senecio rupestris Waldst. &
Kit.
Geranium robertianum L.
Lathyrus venetus (Miller)
Wohlf.
Daphne mezereum L.
Dactylis glomerata L.
Euphorbia amygdaloides L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Seseli libanotis (L.) Koch
Hypericum maculatum Crantz
Campanula latifolia L.
Knautia drymeja Heuffel
Aegopodium podagraria L.
Campanula persicifolia L.
Campanula bononiensis L.
Hypericum perforatum L.
Campanula trachelium L.
Carex caryophyllea Latourr.
Erysimum diffusum Ehrh.
Alyssum repens Baumg.
Petrorhagia saxifraga (L.)
Link
Medicago sativa L. subsp.
falcata (L.) Arcangeli
Carex strigosa Hudson
Hypnum cupressiforme Hedw.
Hieracium murorum L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Arabis procurrens Waldst.
& Kit.
Thymus pulegioides L.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
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Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 у спрату зељастих
биљака констатоване су следеће биљне врсте:
Лок. a: Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Potentilla argentea L., Anthyllis vulneraria L., Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes, Vincetoxicum hirundinaria Medicus, Silene viscosa (L.) Pers., Potentilla recta L., Thesium linophyllon L.,
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia, Rumex acetosa L., Sanguisorba minor
Scop., Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Euphrasia pectinata Ten., Ferulago
sylvatica (Besser) Reichenb., Ajuga genevensis L., Fagus moesiaca (K. Malý) Czech.,
Veronica chamaedrys L., Trifolium alpestre L.
Лок. b: Melittis melissophyllum L., Lactuca saligna L., Cruciata laevipes Opiz, Lamium purpureum L., Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana (Velen.) Chater &
D. A. Webb, Thymus glabrescens Willd., Euphrasia salisburgensis Funck, Sonchus
asper (L.) Hill, Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter, Linaria chalepensis
(L.) Miller, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Cirsium eriophorum (L.) Scop.;
Лок. c: Poa alpina L., Campanula rapunculoides L.;
Лок. d: Agrostis canina L., Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch;
Лок. e: Trifolium diffusum Ehrh., Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman, Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau;
Лок. f: Scabiosa argentea L., Laserpitium latifolium L., Galium aparine L.;
Лок. g: Festuca varia Haenke, Viola odorata L., Ranunculus nemorosus D.C., Myosotis scorpioides L., Sedum hispanicum L., Sedum ochroleucum Chaix, Linaria vulgaris
Miller, Saxifraga tridactylites L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Asplenium trichomanes
L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Scabiosa ochroleuca L., Campanula sparsa Friv.
subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.;
Лок. h: Myosotis sylvatica Hoffm., Sedum acre L., Geranium sylvaticum L., Atropa
bella-donna L.

Фитоценолошки снимак а. прве године после пожара можемо
назвати фацијесом са доминацијом једногодишње врсте Geranium
dissectum (слика 1). Он се налази у непосредној близини неопожарене површине са буковом шумом. Висина вегетације у њему је
најмања у односу на све остале фитоценолошке снимке и износи
свега 0,5 m. Експозиција је западна (W) и нагиб на коме је прављен овај фитоценолошки снимак је 70° (највећи на проучаваном
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Слика 1 Фацијес са доминацијом једногодишње врсте Geranium dissectum прве
године после пожара на Високој стени у састојини на локалитету а.
Picture 1 Facies with the domination of annual plant Geranium dissectum in the
first year after the fire in the area of Visoka Stena in the part of the forest locality a.

подручју). Доминација једногодишње врсте Geranium dissectum са
великом бројношћу и покровношћу (3.3) је у вези са великом способношћу клијања њених семена.
Фитоценолошки снимак b. је карактеристичан по томе што су
стабла букве, висине око 6 m, горела при земљи, а у горњем делу су
се већ прве године после пожара зазеленела лишћем. Букова шума
на овом месту није у потпуности изгорела, већ је дошло само до
делимичног оштећења.
Фитоценолошки снимци c. и g. су са знатном заступљеношћу
жбунасте врсте Spiraea chamaedryfolia. Направљени су на сличним
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надморским висинама и истом нагибу од 60°, што условљава сличан састав врста. У фитоценолошком снимку g. јавља се доминација врсте из породице трава Poa angustifolia.
Фитоценолошки снимци d, e. и f. су направљени уз огромну стену која подсећа изгледом на стог сена. Састојина на локалитету d.
заузима малу површину (3x3 m) уз огромну стену. Доминирајућа
врста у њој је из породице трава Poa nemoralis (слика 2).

Слика 2 Фацијес са доминацијом траве Poa nemoralis у фитоценолошком
снимку d. прве године после пожара на локалитету Висока стена
Pictures 2 Facies with the domination grass of Poa nemoralis in the phytocoenological
recording d. in the first year after the fire on the locality Visoka Stena

Фитоценолошки снимак е. направљен је поред претходно описаног (d.). У њему је најзаступљенија врста Mycelis muralis. У фитоценолошком снимку f. који је направљен у непосредној близини
претходна два нема изразите доминације ниједне биљне врсте. Нешто већу заступљеност има жбунаста врста Spiraea chamaedryfolia.
Фитоценолошки снимак h. је карактеристичан по заступљености врста Epilobium angustifolium и Rubus idaeus.
Број врста по снимцима износи 14-56, а вредности Симпсоновог индекса диверзитета су у дијапазону 0,903-0,977 (табела 2).
Највећу по величини математичку вредност диверзитета има фито174
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ценолошки снимак g. где доминира трава Poa angustifolia, па следи
фитоценолошки снимак а. где доминира врста Geranium dissectum.
Најмање вредности диверзитета има састојина d. са доминацијом
траве Poa nemoralis. Разноврсност и обиље биљака прве године
после пожара на пожаришту букове шуме условљени су великим
учешћем пепела.
Табела 2 Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по
Витакеру (1972) опожарених површина букових шума прве године
после пожара (2008)
Table 2 Orographic data, richness of species and alpha diversity by
Whitaker (1972) in the areas of beech forest affected by fire in the firstyear
after the fire (2008)
Фитоц.
Над. висина (m) Експозиција
снимак

a

b
c
d
e

f

g
h

1115
1150
1170
1140
1135
1130
1050
1050

W
NW
N
NW
N
NE
NW
NW

Нагиб (°)

70
5
60
20
30
60
40
30

Број врста Диверзитет

49
50
35
14

23
24
56
29

0,977
0,978
0,967
0,903

0,953
0,957
0,98
0,962

Непосредно након пожара на месту где је у потпуности изгорела букова шума јавља се огољено стаништe. Оно је изложено неповољним утицајима климатских чинилаца. Температурни односи
су веома лоши, јер су колебања температуре у току дана велика, а
температурни екстреми су знатно виши и знатно нижи него у склопљеној и развијеној шуми. Светлосне прилике такође нису повољне, па је због тога асимилација младица јако умањена. Влажност
ваздуха је незнатана, јер су ова станишта под директним утицајем
сунца и ветра. Едафске прилике, такође нису добре. Влажност земљишта је неповољна. Испаравање влаге из земљишта је велико.
Услед присуства пепела реакција средине (ph) је алкална. То онемогућава појаву микоризе у земљишту, која је у симбиотрофној исхрани неких младих биљака неопходна.
Развој вегетације прве године после пожара на локалитету Висока стена карактерише се знатним присуством једногодишњих
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биљака – терофита (Geranium dissectum, Geranium robertianum)
које имају велику способност клијања семена. Непосредно после
пожара, њихове семенке, ношене ветром, који је израженији на пожаришту, пошто је шума изгорела, доспевају у земљиште пожаришта букове шуме, где клијају, па се прве године након пожара
јавља нагла експанзија једногодишњих биљака. Осим њих у овом
првобитном стадијуму заступљене су и неке врсте претходне фитоценозе које пожар није уништио. Међу дрвенастим врстама налазе
се вегетативни избојци букве и грабића. Земљиште има смањену
количину хумусних материја.
Прве године после пожара јавља се и знатно присуство врбичице (Epilobium angustifolium), која својим розикастим цветовима
даје печат почетном стадијуму сукцесије (слика 3). Чињеница да се
ова биљка јавља међу првима на пожаришту, произилази из тога,
што се она као дуговечна биљка множи невероватно брзо не само
помоћу коренових изданака већ и из семена (једна биљка има око
20.000 семенки) (Вукићевић-Илић и Веслај, 1954).
Можемо издвојити и доминацију различитих врста трава: Poa
nemoralis, Poa angustifolia, Agrostis capillaris, Brachypodium pinnatum
које имају надземне делове у виду бусена. Бусени представљају ве-

Слика 3 Доминација врсте (Epilobium angustifolium)
Picture 3 Domination of the species (Epilobium angustifolium)
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лику препреку да семе доспе до земљишта. Коренови системи ових
биљака чини густ сплет, који такође представља препреку за закорењивање младица букве. Међутим, њихово присуство је у овом стадијуму позитивно, јер везују и учвршћују земљиште.
У току прве године после пожара (2008) највећи степен присутности на пожаришту локалитета Висока стена имају врсте:
Rubus idaeus, Sorbus aria, Acer campestre, Spiraea chamaedryfolia,
Doronicum columnae, Poa compressa, Galium mollugo, Epilobium
angustifolium, Lamium maculatum.
Посебну важност за клијање букве имају групације појединих
биљака, односно фацијеси. Флористички састав, али и остали
услови, у првом реду састав земљишта и земљишне микрофлоре

Слика 4 Делимично изгорела букова стабла фитоценолошког снимка b. на
локалитету Висока стена прве године после пожара
Picture 4 Partly burnt beech trees in the phytocoenological recording b. on the
locality of Visoka Stena in the first year after the fire
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утичу на могућност клијања букових семена. Осим из семена, буква се добро обнавља на пожаришту и вегетативним путем. Многа
стабла, која су пожаром оштећена, могу да дају добре изданке из
пањева. У састојини на локалитету b. (слика 4) дошло је само до
делимичног оштећења букових стабала, па се овде букова шума
брже опоравља.
ЗАКЉУЧАК
У почетним фазама насељавања огољеног станишта услед пожара долазак биљних врста на станиште пожаришта букове шуме
је спонтан. Многобројна семена, споре и расплодни изданци разних врста надиру из ближе или даље околине разним начинима:
ветром, водом, животињама. Из остатака старе заједнице односно
пањева, изданака, плодова и семена на тлу, као и луковица, ризома
и кртола у тлу поступно се формира нова, пионирска заједница,
која представља прелазни стадијум у процесу формирања нове заједнице букове шуме.
Након краткотрајне фазе са огољеним стаништем, на месту где
су потпуно уништене букове шуме долази до поступног насељавања зељастих представника, међу којима доминира Epilobium
angustifolium. Значајно присуство терофита је разумљиво с обзиром на услове пожара и на велике могућности за налет семена многих једногодишњих биљака. Присуство бусенастих трава везује и
учвршћује земљиште. Анализом еколошких услова и даљим праћењем развоја вегетације на пожаришту букове шуме може се оценити у којој мери су станишта повољна за проградацију односно
обнављање шуме.
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МИКРОТОПОНИМИЈА БУРЕЛА
MICROTOPONYMY OF BUREL
Сажетак: У раду је дата микротопонимија области Бурел која се налази јужно од Димитровграда (Цариброда) и чине га села Бански дол,
Борово (Барје, Било, Верзар), Врапча, Горња Невља, Грапа, Доња Невља,
Драговита, Планиница, Поганово, Прача, Скрвеница и Сливница. У пределу у коме је некада живело неколико хиљада становника, сада, 2017.
године, има мање од сто стално настањених људи. Због тога су дати
подаци са стањем из 1960-их и 2017. године. Подаци су прикупљани у
дужем временском периоду како од становника на самом терену, којих
је на почетку истраживања било знатно више, тако и од многобројних
одсељених у Димитровград и друга места.
Abstract: The study represents the microtoponymy of the Burel area located
south of Dimitrovgrad (Caribrod) including the villages Banski Dol, Borovo
(Barje, Bilo, Verzar), Vrapca, Gornja Nevlja, Grapa, Donja Nevlja, Dragovita, Planinica, Poganovo, Praca, Skrvenica and Slivnica. Several thousand
people used to live in this area and now in 2017. there are less than a hundred.
Therefore, the study gives the data as from the 1960s and from 2017. The data
were collected for a longer period of time from the people living in the area
who were much more in the beginning of the research and also from numerous
people who moved to Dimitrovgrad and other places.
Кључне речи: микротопонимија, Бурел, Димитровград, њиве, пашњаци,
шуме, махале, извори, оброци, фамилије
Keywords: Microtoponymy, Burel, Dimitrovgrad, fields, pastures, forests, taverns, springs, meals, families
*

rovinci@mts.rs

181

Ц. Иванов: Микротопонимија Бурела

Пиротски зборник 43 (2018) 181-246

Увод
Бурел је област смештена јужно од Димитровграда (Цариброда),
удаљена од града између 5 и 25 км, површине око 300 км2. Бурел је
српско-бугарском границом подељен на два дела. У западном, српском делу Бурела налази се 15 села и засеока. Село Врапча, тачније
његов мањи део који је Нејским уговором припао Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца, припада области Бурел, а остали део села –
области Знепоље. Бурелу припада део села Власи (махале Шумје
и Воденице), док део села Драговита, тачније махала Пометковци,
припада области Дерекул. Део села Горња Држина који се налази
на десној обали реке Јерме такође припада области Бурел. Српски
део Бурела је са истока омеђен Габарском (Лукавачком) реком и државном границом између Србије и Бугарске, са југа Гребен-планином, са запада реком Јермом, а са севера катастарским границама
села Сливница, Прача, Грапа, Планиница и Горња Држина.
Некада густо насељен и богат, Бурел је данас остао без људи
и најнеразвијенији је део димитровградске општине. Од неколико
хиљада становника Бурела, сада у њему живи мање од сто људи.
Многи становници Бурела, који су пописани код последњег пописа 2011. године, не живе у месту где су, због разних погодности,
пријављени. Многи лета проводе у бурелским селима, а зимују у
градовима где имају стални боравак.
У Бурелу је било стотине стаја – појата за стоку, неколико десетина воденица, десетина млекара и бачија. Сада нема ниједне
појате, воденице, млекаре. Стотине хектара њива је обрађивано за
исхрану неколико хиљада душа, стотине хектара ливада је кошено
за исхрану стоке. Сада се у Бурелу обрађује само десетак њива
(углавном у селима Бански дол и Планиница) јер дивље свиње,
птице, јазавци и друге животиње униште летину. Десетине хиљада
оваца и коза у друштву хиљаде говеда напасано је на бурелским
пашњацима. Сада стотинак оваца, коза и говеда користи само један
веома мали део пашњака, док се већина њих неповратно претвара
у трњаке и шуме.
На стотинак квадратних километара налазе се или су се налазиле бројне сакралне грађевине. Најпознатије су манастир Св. Јован Богослов и манастир Свети Никола. Вредне су помена и Свети
Илија у Доњој Невљи, Света Тројица и Света Богородица у Борову,
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Света Богородица у Горњој Невљи и црква – капела Света Пресвета у Грапи. У Борову се налазе остаци два манастира – Свети Јован Пусти (испод махале Попова долина) и Свети Ћирик1 (између
махала Аљин сьлп и Преине махале), као и остаци две цркве – на
местима Крст (код махале Рид) и Петров Крст (поред Турског друма, изнад махале Аљин сьлп). У селу Скрвеница постоје остаци
цркве Света Петка; у месту Рибни Дол остаци две безимене цркве;
на Црквишту, у Драговити, темељи цркве Света Петка; на месту
Пиздица, у махали Шумје, село Власи, темељи цркве; у атару села
Поганово, на местима Боботан (Светењак), Црквиште и Преод, темељи цркава. Постоје предања да су сакрални објекти постојали
на још десетак места у Бурелу: Костодолак, Асанов присад, Побијен камик, Верзар, Пејчин крст, Мартин и др. У атарима свих бурелских села постоји или је постојало више десетина молитвених
места (крстови, оброчишта, свеци), и „светених” или миросаних
дрвета о којима ће бити речи кад се буде говорило о појединим
селима. У Бурелу се налази више стотина извора пијаће воде од
којих су неки на гласу као лековити, или „светени”. За последњих
педесетак година пресушило је на десетине извора и бунара.
Микротопоними су бележени у дужем временском периоду од
преко две и по деценије, како од становника на самом терену (којих
је на почетку бележења било знатно више него сада), тако и од многобројних одсељених у Димитровград и друга места. У оквиру микротопонимије пиротског краја објављиване у Пиротском зборнику,
објављени су и топоними из атара неколико села димитровградског
(царибродског) краја, али само са терена Горњег Висока (Златковић,
2002). Слична методологија је примењена и у овом раду.
У Бурелу се често јављају више места са једнаким именима, понекад чак и у једном селу. Чак и по десетак пута се понављају имена:
падина, преод, прогон, долина, коњарник, говедарник, благуње, тршак или трса... Нека места, нарочито планине, налазе се на граници
два или више села, те са јављају као топоними код свих тих села.
Иста имена се у неким селима другачије изговарају, а у том погледу
највећа одступања има у селу Драговита. На различите варијанте изговарања истог имена указивано је у самом тексту или у фуснотама.
По предању, после рушења манастира, „престол“ манастира је пренешен у
село Петрлаш, а касније изнад села Смиловци, у манастир Св. Ћирик и Јудита.

1
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Бански Дол (Бáнсћи Дол)
Село се налази југозападно од Димитровграда, на удаљености
око 10 км, на надморској висини од 850 до 950 м.
Порекло имена села у вези је с речима долина (дол), и бања – топли извор. Село се налазило у подножју Банског врха, према извору Бања. Садашње махале су настале расељавањем људи из старог
села после османске владавине.
Године 2017. једино у две махале (Кљуцинци и Белинци) живе
по два становника, старији мушкарци.
Махале: Беженцú, Бéлинци, Вирјáновци, Вьлковúинци, Грóјће,
Дел, Кљýцинци. У прошлости су биле и махале Лéшије, Љéпур,
Росýље и Слúвска малá.
Етници: Банскодóлац, Банскодóлка, Банскодóлче; мн. Банско
дóлци, Банскодóлће.
Ктетици: банскодóлсћи, банскодóлска, банскодóлско.
Фамилије: Беженцú (досељени из околине Ћустендила у Бугарској), Бéлинци (лозу продужио Марко, усињен из села Врапча, а
сада тамо живи Асен, пореклом из села Борово), Вирјáнови (досељени из Босне у село Горња Држина, махала Ржена шума, а затим
прешли у Бански дол), Вьлковúинци – Андóнови (Андон усињен
из села Жељуша), Дúнчини, Ђештóмови или Ђештáмови (Асен
с прекором – надимком Ђештом, доселио се из Црвене Јабуке),
Кáсћини (Живко узео за жену удовицу Илинку из Сукова, фамилија Кáсћинци, која довела сина Николу из првог брака, те је он
продужио лозу, а фамилију назвали по оној из Сукова из које води
порекло), Кљýцини (Пеша се доселио из села Радово, околина Трна
у Бугарској, од њих настала и махала Дел, где се заселио Пешин
син Стојан), Ранђеловúсти – Мáнчини, Станáинци (досељени из
бабушничког села Студена).
Сеоска слава је Света Тројица (други дан). Цело село је износило молитву на оброку код старог насеља, у близини сеоског гробља. Село је славило и Ђурђевдан.
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Микротопоними
Назив места

Стање око 1960. године

Асéнова појáта
Балúнова ливáда
Балúнова падúна
Бáнсћи в㎘р
Бáрје

пашњак, шуме
ливаде, пашњаци
њиве, ливада
шуме
ливаде, пашњаци

Беженцú

њиве, ливаде, пашњаци,
махала, дом културе

Бéлин ридáр
Бéлинци
Брáдов дéл
Вирјáнове ливáде
Вирјáновци
Вýркоп
Вьлковúинци –
Љéпур
В㎘ртоп
Гáрванов кáмик
Гáрванци
Гарúње
Глáма
Голéма орнúца
Голéма чýка
Гологýза
Градúште
Гранúчје
Грáпска рýдин
2

шуме, пашњаци
њиве, пашњаци, ливаде,
махала
њиве, ливаде
ливаде, њиве
њиве, пашњаци, ливаде,
извори, махала
ливаде, шуме
пашњаци, њиве, махала,
чесма
њиве, шуме, ливаде
пашњаци, шуме
ливаде, шуме
њива, ливада
шуме, пашњаци
њива, пашњаци
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, остаци старе
тврђаве
шуме, ливаде
шуме, пашњаци

Стање крајем 2017.
године
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, празна
махала, урушен дом
културе
пашњаци, шуме
пашњаци, празна махала, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извори2, празна махала
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, празна
махала, чесма
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме, остаци старе
тврђаве
пашњаци, шуме
шуме

Са једног извора држинска махала Комје довела је воду у своје куће.
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Грáпско пóље

пашњаци

пашњаци, шума
њиве, воћњаци, ливаде,
њиве, шуме, ливаде, машуме, пашњаци, уруГрóјће
хала, школа, пашњаци,
шена школа, две чесме,
две чесме, бунар
празна махала, бунар
Дáбул
пашњаци, шуме
шуме
Дедогрáд
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, гроњиве, пашњаци, махала,
бље, чесма, ненастањеДел
гробље, чесма
на махала
Драгáнова падúна њиве, ливаде
пашњаци, шуме
Дрен
њиве, воћњаци
пашњаци
Д㎘лга орнúца

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Д㎘рма

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Ивáнов к㎘рс
Извóр
Илúндьн
Јáриње
Јáсен

пашњак, шуме

шуме

Корнéт
Кошарчé

извор, шуме
пашњак, оброк Св. Илија
шуме
шуме
шуме, њиве, ливаде, машуме, њиве, ливаде, махала, пашњаци, воћњахала, пашњаци, чесма
ци, чесма
њиве, шуме
пашњаци, шуме
ливаде, њиве
пашњаци, шуме

Кр㎘ндиница

ливаде

пашњаци, шуме

Кýкла

планина, пашњаци,
шуме

планина, шуме

К㎘лн

пашњаци, шуме

шуме

Лéшје

пашњаци, њиве, махала

Ливáђе
Лицé
Љиљáчћи кáмик
Мáла чýка

ливаде, пашњаци
пашњаци, њиве
шуме
шуме, пашњаци

Кљýцинци
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извор, пашњаци, шуме
пашњак, оброк Св. Илија
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме

пашњаци, шуме, празна
махала
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
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Мартúновци
Мечú клáденьц
Мечú прéод
Милéшћи кáмик
Младéнова њúва
Мођúле
Навóј
Њúва
Огорéл дуб
Óгрења
Орнúчје
Отýд д㎘рма
Падúна
Пéрша
Плóча
Погáновско лицé
Попóв дол
Прéслоп
Просéченик
П㎘рвња рýдин

њиве, пашњаци
шуме, ливада, извор
шуме, ливада
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
ливаде, пашњаци
шума, пашњаци
њиве
ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливада, шуме
ливаде, шуме
шума, ливаде
шуме, њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
ливаде, њиве
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме

пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме

Раск㎘рсје

њиве, ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Ридáр
Росýље

шуме, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
ливаде, шуме, пашњаци,
оброк
ливаде, шуме, пашњаци,
оброк
пашњаци, њиве
шуме, пашњаци
њиве

пашњаци, шуме
њиве, пашњаци, шуме

Свéти Илúја
Свéти Никóла3
Селó4
Сéлска м㎘ртвина
Слáтина

пашњаци, шуме, оброк
пашњаци, шуме, оброк
пашњаци
шуме
пашњаци

У селима према Јерми нагласак је на и (Ни́кола), Боровци и остали наглашавају о (Никóла), а Банскодолци мешано.
4
На том месту, за време османске владавине, биле су куће Банскодолаца.
3
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Слéпи в㎘ртоп
Срéбрница
Срéдњи в㎘ртоп
Срéдњи рид, лицé
Стáнкова ливáда
Стáнкова орнúца
Студéника/
Студенúка
Требéжина
Тупáн
Т㎘рша
Ћелúје
Шýпља вáлога
Шýпљи кáмик
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пашњаци, шуме
шуме, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливаде, њиве

шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме

поток, шуме

поток, шуме

шуме, пашњаци
њиве, ливаде
шуме
пашњаци, шуме
камењар, пашњаци
шуме

шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
камењар, шуме
шуме

Казивачи: 1. Верка Андонов (1922), 2. Данча Костадинов (1950), 3. Добрин Милијев (1924), 4. Добрин Стаменов (1920), 5. Никола Алексов
(1950), 6. Никола Петров (1922), 7. Томислав Соколов (1938), 8. Чеда
Рангелов (1932).

Борово (Бóрово – Бáрје, Бúло, Верзáр)
Немогуће је писати посебно о микротопонимима садашњих
села Барје, Било и Верзар (ранијих махала села Борово), јер су
имена места старија од административне поделе села Борова извршене 1952/53 и настанка садашњих „нових“ села. Имена о којима
ће на овом месту бити речи настала су много, много раније од те
поделе села. Имена многих места садрже ктетик боровсћи: Боровско поље, Боровсћи анове, Боровсћи кладеньц, Боровсћи дисадзи,
Боровско лице… Многе парцеле у власништву становника „новостворених” села остале су у атарима друга два, те је неким људима имање смештено у два или три села. Тако, на пример, Боровци
место Аљин сьлп и даље сматрају делом села (махале) Барје, мада
део те махале, административно, сада припада селу Било. У свести
старијих становника села ствари се нису пуно промениле – они сва
три нова села називају Борово, док млађи, нарочито Верзарци, села
називају новим именима.
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Село Борово налази се јужно-југозападно од Димитровграда, на
надморској висини од 500 до 1000 метара. Најближе граду је махала – село Верзар (6-7 км), следи Било (8-10 км), а најудаљеније је
Барје (13-14 км).
Порекло имена Борово везано је за борове шуме које су расле по
околини прапостојбине села, у месту Стројин дол. Порекло имена
Барје везано је за баре, блато и мочваре, које се налазе у атару села.
Порекло имена Било јасно је из његовог положаја – село се налази на билу планине Перос. О пореклу имена Верзар постоје две
легенде: по једној, оно потиче од имена првих становника (Вера и
њен супруг Заре), а по другој настало је од турских речи сличног
изговора, које значе „има ли муке (зор)”.
Махале: Бáрје: Áљин сьлп, Блáго лицé, Вунúја, Дрен, Ковиљúца,
Костодолáк, Кýљинци, Олбúн (Албúн), Пéинци, Попóва долúна,
П㎘рчевац, Рáјћул, Рид, Ровúнци, Сéлиште, Селó, Стáри дол,
Терзúјсћи, Турвáњинци, Ћúринци, Шóтинци.
Бúло: Адáмовци, Боровсћú áнове, В㎘рла падúна, Коларцú, Ла
гáторци, Масларцú, Прéјина малá, Тýдовица, Чекутúнци.
Верзáр: Гóрња малá, Вéћинци, Гóђинци, Гуљарцú, Јáнковци,
Љускáвац, Мелúње.
Етници: Боров㎘ц – Боровкá – Боровчé, мн. Боровци́ – Боровћé
(Бáрчанин – Бáрчанка – Бáрчанче, мн. Бáрчање – Бáрчанће;
Б㎄лчанин – Б㎄лчанка – Б㎄лчанче, мн. Б㎄лчање – Б㎄лчанће;
Верзáрчанин, Верзáрац – Верзáрчанка, Верзáрка – Верзáрчанче,
Верзáрче, мн. Верзáрци – Верзáрчање, Верзáрчанће.
Ктетици: боровсћи́, боровскá, боровскó (бáрсћи, бáрска, бáрско;
би́лсћи, би́лска, би́лско; верзáрсћи, верзáрска, верзáрско).
Фамилије: Адáмовци, Áзиће, Алађóзци (имају рођачке везе и у
селима Било и Верзар), Áсини (грана фамилије Шотинци), Áцини
или баба-Дрáгини (називају их још Танчини, Мијалкови и Таршини), Благоличáње (грана фамилије Пеинци), Бóнџини, Вéлкови
(они, Канини и Дрндарци имају једног претка, „јед㎘н кóрен“),
Вéћинци, Вијачéви (дошли из околине Ћустендила, шкопили –
„вили“ бикове и пастуве и по томе добили име, међу првима напустили Борово), В㎘ртинци (грана фамилије Ричање, име добила
по Станулу из грапске фамилије Вртинци, кога усинио Алекса),
Гáлини (грана фамилије Ненкови из махале Тудовица, име добили
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по Петру Ненковом, кога звали Гала), Гúгови – Ђúгини (досељени из Врапче), Гóђини, Големáнови (дошли из Русије), Голомéјини,
Голýбови, Гóцини (фамилију продужио Гоца из Грапе, фамилија
Мазнилови – Живковци, усињен од Живка Тодоровог), Гуљарцú,
Дéнкови, Дúмини, Димúтрини, Дúнини (дошли из трнског села Бутроинци), Дојчúнови (призетили Дојчина из Праче), Дóнчини (дошли из Скрвенице, из фамилије Рогожарци), Дрндарцú, Ђúгини,
Злáткови (доселили се из Сукова), ㍤вини, ㍤гини (обе ове фамилије
су гране Радошевих), Јáнкови (дошли из околине Беле Паланке),
Јáнковци, Јáнчинци (дошли из Димитровграда), Јовáнови, Јóнини,
Јóцини, Кáнини, Клисýрци или Тáзини (Таза је пореклом из босилеградског села Клисура), Коларцú (пред крај османске владавине
се доселили из села Горња Држина), Кóлини, Кýљинци, К㎘рстини,
Лагáторци, Лúлће – Л㎄лчинци (дошли из околине Прокупља),
Льжовцú, Магарáнови, Мáрковци, Масларцú, Мúтини (дошли из
трнског села Бутроинци), Нéнкови, Пéини, Пéјчини, Пéшини (фамилију продужио Стоица из села Нашушковица, усињен од Димитра Пешиног Тудовског), П㎘рчавци (грана фамилије Шотинци),
Радошéви, Рáнчини, Рúстини (грана фамилије Стојановци из махале Тудовица, име добили по Ристи из драгоманског села Вишан,
који се у фамилији призетио за Велику), Рúчање (пред крај османске владавине се доселили из радомирског села Ржанци, Бугарска),
Рóми (довео их 1910. године Петар Денков – тадашњи кмет Борова из села Балин у Бугарској, да би гласали за њега), Салтúркови,
Сéлиштање (дошли из околине Димитровграда), Срéмћини (дошли из драгоманског села Несла), Стáврини, Старадóлци (пред
крај османске владавине се доселили из Драговите), Стéванови,
Стојáновци, Тóнини, Турвáњинци, Ћúринци, Џýнини, Шóљини,
Шóтинци.
Сеоска слава села Борово (и 3 новонастала села) је Свети Илија
– Илиндьн. Молитве на крсту – оброку на Боровском пољу износиле су породице Савови, Димитрови и др. Сада молитву износе
Димитрови, Петрови, Стоименови и Иванови. Село је славило и
Света Тројицу (поред истоимене цркве крај гробља), Богородицу Велику (молитву на Петров кьрс износи фамилија Ставрини),
Богородицу Малу (поред Богородичине цркве у махали Селиште,
молитву износе Поповци), Петровдан (Петровдьн) – на Петровом
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крсту, Светог Луку („Говеџи светьц”) – на Кьрс (молитву износе
Селиштање и Ричање), као и Ђурђевдан (Ђурђевдьн – Џурџовдьн),
када је цело село износило јагње, пресни сир и колач на оброку у
Старом селу.
Микротопоними
Назив места
Адáмов в㎘ртоп
Адáмова могúла
Адáмова орнúца
Алађóзово бýчје
Албúн (Олбúн)5
Вели́ново
Ви́љино бýчје
Грнчáрско лицé6
Грнчáрсћи дол
Прéод
Сенеди́нов дол
Трсјé

Áљин с㎘лп
Ан
Áнтин слог

Стање око 1960.
године
ливаде, њиве, шуме
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
махала, њиве, ливаде, извори
њива
шуме, извор
њиве, шуме
шуме, поток, извор
поток, шуме, пашњаци
баште, ливаде, шуме,
извори
баруштина обрасла
трском
махала, њиве, пашњаци
њиве, ливаде
њиве, пашњаци

Стање 2017. године
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
извори, пашњаци, махала
више од тридесет година
празна
пашњак
шуме, извор
шуме
шуме, извор
поток, шуме
пашњаци, извори, шуме
баруштина обрасла трском
пашњаци, шуме, празна
махала, три викенд куће
пашњаци
пашњаци, шуме

Пошто понегде у селима постоје неке веће целине које су природним границама, потоцима и брдима, одвојене од других, а које у себи садрже места са посебним именима, ја сам те веће целине подвукао, а мање, које су у њеном саставу
дао сам по азбучном реду, обичним словима и одвојио их од наредних топонима
једним празним редом.
6
Некада се тамо радила грнчарија, пронађене пећи за печење глинених судова.
5
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Арáп тепé

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме и засади
бора

Асáнов присáд

њиве, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме и засади
бора

Бáбина њúва

њиве

пашњаци

Бáлино лицé

њиве, шуме, пашња- пашњаци, шуме, махала –
ци, махала
зими празна

Банишóр

извор, ливаде

пашњаци, извор

Бáрица

ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Бáчев рид

извор, њиве, ливаде

извор, пашњаци, шуме

Бáчева ливáда

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Бáчево њивчé

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Бачúје

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Белтýр

њиве, пашњаци

пашњаци, воћњаци

Белчúнов рид

њиве, ливаде

шуме

Бúлска рýдина

њиве, пашњаци

шуме

Блáга крýша

њиве, ливаде

пашњаци, шума

Блáго лицé

њиве, шуме, махала

пашњаци, шуме, махала –
зими празна

Благуњáк

њиве, шуме

шуме

Благýње

њиве, ливаде, шуме

шуме, пашњаци

Бóжино брáниште

пашњаци, шуме

шуме

Боровсћú áнове

њиве, ливаде, махала, баште

пашњаци, баште, махала

Боровскó пóље

чесма, ливаде, локве,
шуме, пашњаци, оброци
чесма, ливаде, њиве,
Свети Илија (обновљен) и
локве, шуме, пашњаСпасов д㎘н, (необновљен)
ци
– „комунисти бацили крст
у оближњу локву“.

Алађóзица

шуме, пашњаци

шуме

Бóјћина бáра

шуме, ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Бољáрска ливáда

ливаде, шуме

пашњаци, шуме
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Боровсћи́ дисáдзи
Боровсћи́ клáденьц
Боровскó лицé
Д㎘лга ливáда
Или́ндьн
Истáткове појáте
Јáнкове појáте
Коњáрник
Корнéт
Лóква

Овчáрник

Поби́јен кáмик
Рáјнина појáта
Раск㎘рсје
Рýдина
Спáсов дьн

шуме, пашњаци
чесма, пашњаци,
ливаде
шуме, ливаде
њиве, ливаде
оброк, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме, камењар
локва, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци,
стаје за стоку

Шукáрна ливáда

ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
оброчиште, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
шуме, најстарија
позната постојбина
села
њиве, пашњаци,
шуме
ливаде

Бóшкова вáлога

њиве, шуме

Стрáткове појáте
Стрóјин дол
Тулбáк
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шуме
чесма, пашњаци, ливаде
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
оброк, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме, камењар
локва, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци, нове
стаје за стоку – савремени
овчарници, зграда са просторијом за прераду млека и становима за пастире
пашњаци
пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
оброчиште, пашњак
ливаде, пашњаци
шуме, најстарија позната
постојбина села
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
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Брáдва
Брáнков чукáр
Бýка
Вáлога
Варџúница
Васуљúште
Вéлчин рид
Вен㎘ц

шуме, ливаде
шуме, пашњаци
шуме, ливаде
њиве
њиве, ливаде
њиве, шуме
пашњаци
њиве, пашњаци

Верзáрска плáнина

њиве, пашњаци

Вúрове
Влáина падúна
Воденúце
Воденúчиште
Врелó

махала, њиве, пашњаци, шуме
њиве, ливаде, чесма
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
њиве, шуме
извор, пашњаци, шуме

Вртúбог

њиве, пашњаци

Вунúја

њиве, малињаци,
ливаде, пашњаци,
махала, воћњаци

В㎘рла падúна

њиве, ливаде, махала, извор

Вéћинци

В㎘рла странá
В㎘рле ливáде
В㎘рло лицé
Гáброве
Габ㎘р
Гагалцú
Гарúна
Глáдни рид
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њиве, шуме
њиве, шуме, пашњаци
њиве, шуме, ливаде
шуме, пашњаци
њиве
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
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шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, засади
бора
празна махала, шуме
пашњаци, шуме, чесма
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, засади
бора
ливаде, пашњаци, шуме,
махала, воћњаци
пашњаци, шуме, празна
махала, викендице, каменолом
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
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Дел
Дзидúне
Дојчúнова падúна

шуме, пашњаци
њиве, ливаде, оброк
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, баште, махала, извор
чесма, пашњаци, баште, шуме
шуме, пашњаци
гробље, црква Света
Тројица, пашњаци,
њиве, шуме
њиве, ливаде
ниве, ливаде, пашњаци
ливаде, шуме
баште, извор
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливаде, њиве
извор, њиве, пашњаци
ливаде, шуме
ливаде, пашњаци
ливаде, шуме

Дóлња малá

њиве, шуме, махала

Дóлњи гýшевац

чесма, њиве, баште,
пашњаци, махала

Глáма
Говéџи свет㎘ц
Гóгин рид
Гóинсће појáте
Голéма њúва
Голéма орнúца
Гóло7 лицé
Гóрња малá
Гóрњи гýшевац
Горњомáлски рид
Грóбишта
Грýјина падúна
Гýвништа
Гуљáрски в㎘ртоп
Гýшевац
Г㎘рбин ридáр
Дамјáнов в㎘ртоп
Дебéла орнúца
Дéдин клáденьц
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шуме
пашњаци, ливаде, оброк
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме, извор,
празна махала
пашњаци, чесма, шуме
шуме
гробље, обновљена црква
Света Тројица, пашњаци,
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме, празна
махала
пашњаци, чесма, празна
махала

Неки кажу гóло, а други голó, исто дьлбóка и дьлбокá, чини ми се више дьлбóка,
гóлубова и голýбова, више гóлубова, врéло и врелó...

7
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Драúловица
Дрен
Дрéње
Дрндарцú
Дуб
Дýбје
Дýдин рид
Дьлбóка вáлога
Д㎘лга њúва
Д㎘лђи дел
Д㎘рма
Ђóкина падúна
Ђóргово бýчје
Ђурашиúн рид
Ђурашúца
Еглúчје
Егрéци
Елáчковица
Жúвкове ливáде
Жýдов дол
Зајачáрник
Зáједница
Зáједничко лицé
Зáрина корúја
Зар㎘бин дол
Здрáвков в㎘ртоп
Зелéни град
Змијáрник
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шуме
пашњаци, шуме, воћњањиве, ливаде, воћњаци, празна махала, викенци, махала
дице
шуме, пашњаци
шуме
махала, воћњаци
махала, воћњаци
шуме, њиве
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци,
пашњаци, шуме
њиве
гувна, њиве, ливаде,
воћњаци, стаје за
пашњаци, воћњаци
стоку
баште, њиве, ливаде пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, ливаде
шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
шуме, пашњаци
шуме
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
шуме
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
шуме, неплодно зешуме, камењар
мљиште
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Зубáр

шуме, неплодно земљиште

шуме, камењар

И́гина падúна

њиве, ливаде

пашњаци

Извóр

извор, ливаде, шуме

пашњаци, шуме, извор

И́злак

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Јáвор

шуме, пашњаци

шуме

Јáзвиње

пашњаци, њиве,
шуме

пашњаци, шуме

Јáнин рид

пашњаци, њиве

пашњаци, шуме

Јáнчин в㎘ртоп

шуме

шуме

Јáнчина падúна

ливаде, пашњаци

пашњаци, шипражје

Јасúће

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Јовáнова óгрења

њиве, ливаде, воћња- пашњаци, шуме, извори,
ци, извори
воћњаци

Јовáново њивчé

њиве

пашњаци

Калé

шуме, пашњаци

шуме

Калуђéрица

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Кáмик

шуме, пашњаци,
сточно гробље

шуме, сточно гробље

Ковúлка / Кобúлка

шуме, њиве, ливаде,
пашњаци

пашњаци, шуме

Коларцú

махала, њиве, ливаде

пашњаци, шуме, празна
махала

Кóлине њúве

њиве, ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Конопнúште

њиве, ливаде

пашњаци

Коралéва падúна

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Корúта

пашњаци, шуме

шуме

Костодолáк

њиве, ливаде, пашњаци, шуме, маха- шуме, извори, пашњаци,
ла, појате, воденице, празна махала
извори

Благýње

пашњаци, шуме

шуме

Бýка

шуме

шуме
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Ви́тел
В㎘ртоп
Дебéла орни́ца
Дéдина ливáда
Ди́мшине коли́бе
Ђáволска водени́ца8
Ждрелó
Ивáнов егрéк
Јáнчина њи́ва
Лéина чýка
Лицé
Мáзноша
Мáла ливáда
Мéча дýпка
Мóдра чýка
Мóдрење
Пáвлово
Пади́на
Пéјчине њи́ве
Појáтиште
Прéслоп
П㎘клешница
Рáјна стрáна
Ри́пало

њиве, ливаде, шуме,
извор
ливаде, њиве,
П㎘рчавска појата
њиве
ливаде, њиве, виноград
њиве, шуме
шуме, извор, поток
шуме, камењар,
извор
пашњаци, шуме
ливаде, њиве
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, њиве, виногради, пашњаци
ливаде
шуме, пећина
шуме
извор, шуме
њиве, ливаде, кућа
ливаде, њиве
ливаде, њиве
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
извор, шуме, њиве,
пашњаци
водопад, шуме, три
воденице
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шуме, извор
пашњаци
пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
шуме, извор, поток
шуме, камењар, извор
шуме
шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци
шуме, пећина
шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
извор, шуме
водопад, шуме

Кроз Костодалак протиче Барска река или река Рита на којој има више водопада. На том месту има мали водопад са широким, око 1 метар дубоким виром, где
су пастири лети купали овце. Никад није било воденице, али легенда каже да ту
ђаволи имају своју невидљиву воденицу и ако неко ноћу ту прође, они га ухвате
и самељу у тој воденици.

8
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Светењáк
Сéлишћи в㎘ртоп
Сли́ва
Смýденица
Трсјé
Тршáк
Т㎘рса
Ши́ло
Кóтин рид
Кóцин кáмик
Кошарúште
Кошáрска падúна
Кóшевски рид
Крáјња падúна
Крúви вир
Кривуљúца
Крýша
Кýљинци
Бáчева ливáда
Бýчје
Клáденьц
Козáрска пади́на
Кýљине водени́це

ливаде, њиве, шуме,
„светен“ извор, рушевине манастира
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме,
извор
шуме, пашњаци,
њиве
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
њиве, ливаде, шуме
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
извор, пашњаци, ливаде, воденице
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде, пашњаци, баште, чесма, махала
њиве, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
извор, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
два извора – један
„светен“, воденичиште, пашњаци, шума
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„светен“ извор, шуме, рушевине манастира
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
шуме, извор
шуме
пашњаци
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
извор, ливаде, пашњаци,
викенд насеље
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци, чесма,
махала
пашњаци, ливаде, шуме
шуме
пашњаци, извор
пашњаци, ливаде, шуме
два извора – један „светен“, воденичиште, шума
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Кýљино појáтиште
Лескá
Óрданова вáлога
Ор㎘л
Прéкорница
Прéслоп
Прчéље
Рáјћул
Стýбол
Т㎘мно бýчје
Црéповци11
Кýпена пољáна
К㎘лн
К㎘рс
Лечéвиште
Лештáк
Либáнова падúна
Лúлина ливáда
Лúлћино бачиúште
Липáк

њиве, пашњаци
њиве, ливаде, пашњаци
њиве, шуме, извор
њиве, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци,
шуме, извор
баште, ливаде, пашњаци, чесма, извори
ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве, ливаде
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде, оброк
Св. Лука
ливаде, шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
ливаде, шуме, пашњаци
њиве, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
шуме, пашњаци
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пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор9
пашњаци, ливаде, чесма,
извори10
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, оброк Св. Лука
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
шуме

Са тог извора махала довела воду у своје куће.
Са једног од тих извора махала Пеинци довела воду у своје куће.
11
У прошлости на том месту била радња грнчара из села Бусинци. Башибозуци
Али бега из Трна убили и опљачкали мајстора, а оно што нису могли од посуђа
да понесу – поломили.
9

10
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Лицé

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Лозúште / Лóзје

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Лýпичин дол

шуме, пашњаци

шуме

Лýчила

ливаде, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Љанúк

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Љускáвац

њиве, ливаде, пашњаци, махала

пашњаци, шуме, празна
махала

Мáла њúва

њиве, шуме

пашњаци, шуме

Мáла рећúта

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Мáло јечмúште

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Манастúриште

пашњаци, шуме,
извор, шуме, рушевине
извор, рушевине маманастира Свети Ћирик
настира Свети Ћирик

Мáрков рид

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Мáркове ливáде

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Масларúца

њиве, ливаде, пашњаци, махала

пашњаци, шуме, празна
махала

Масларсћú кáмик

камењар, шуме

камењар, шуме

Мартúн

њиве, ливаде, шуме,
извори

пашњаци, шуме, извори

Бóшкова вáлога

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Брати́лов дол

њиве, пашњаци,
шуме, поток, баште,
извори

шуме, поток, извори, пашњаци

њиве, шуме

шуме

шуме, пашњаци

шуме

В㎘ршник

њиве, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Глог

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Голéма њи́ва

њиве, ливаде

шуме, пашњаци

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Бри́чиште
Бýчје

Ереми́ја / Јереми́ја
Или́јина пади́на
Јáмје
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Лýчила

ливаде, пашњаци,
шуме

шуме

Плáдниште

шуме, пашњаци

шуме

Рáјна стрáна

извор, шуме, њиве,
пашњаци

извор, шуме

Станислáвова
пади́на

ливаде, шуме, пашњаци, извор

шуме, пашњаци, извор

Студéно кладенчé

извор, баште, пашњаци, шуме

извор, шуме

Тршáк

ливаде, пашњаци

шуме

Тýмба

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

У́ши

њиве, пашњаци,
шуме

шуме

Цвеклó

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Мелúње

махала, њиве, ливаде

пашњаци, шуме, празна
махала

Мéчи прéод

шуме, извор

извор, шуме

Меџáк

шуме, пашњаци

шуме

Милáново
воденúчиште

пашњаци, шуме,
извор

шуме, извор

Мúлин кáмик

неплодно земљиште, неплодно земљиште,
шуме
шуме

Мúлина орнúца

њиве

Мирóсана крýша

њиве, шуме, нечисто шуме, засади бора, нечиместо
сто место

Митáшева падúна

њиве, пашњаци, ливаде

пашњаци, шуме

Млáџин рид

пашњаци, ливаде,
шуме

пашњаци, шуме

Млáџино стрáње

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Мóдра вáлога

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Мршавéлац

шуме, пашњаци

шуме

Мýчи бáба

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме
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М㎘ртвина

ливаде, шуме, пашњаци

пашњаци, шуме

Навóј

њиве, шуме

пашњаци, шуме

Нóсовица

пашњаци, шуме

шуме

Обóр

њиве, пашњаци

пашњаци

Огорéла крýша

њиве, шуме

пашњаци

Огорéла м㎘ртвина

шуме

шуме

Óгрења

ливаде, воћњаци

пашњаци

Омáнова падúна

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Ор㎘л

њиве, пашњаци

пашњаци

Осóје

шуме

шуме

Óстра чýка

шуме, пашњаци

шуме

Óстри вьр

шуме

шуме

Острúла

пашњаци, шуме

шуме

Острýшка

пашњаци, шуме

шуме

Пáнина ливáда

ливаде, пашњаци

пашњаци

Паýнин чукáр

њиве, пашњаци

пашњаци

Пéјинци

њиве, ливаде, пашњаци, махала

ливаде, пашњаци, махала,
воћњаци

Пéјчин к㎘рс

оброк, ливаде, пашњаци

оброк, пашњаци

Пéјчин рид

њиве, ливаде, пашњаци

пашњаци

Пéјчине њúве

њиве, пашњаци

пашњаци

Пепелнúца

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Пéрос

шуме, пашњаци

шуме

Петрóв к㎘рс

оброк, њиве, ливаде

оброк, пашњаци, ливаде,
воћњаци

Под кáмик

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Појáте

њиве, ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Попóва долúна

њиве, ливаде, шуме,
махала

пашњаци, шуме, празна
махала
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Ајдýчћи клáденьц

шуме, пашњаци,
извор

извор, шуме

Басáра

шуме, пашњаци, неплодно

шуме, неплодно

Бóшкова њи́ва

њиве, ливаде

пашњаци

извори, пашњаци

извори, шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

Ви́рове
В㎘ртоп

Гáвранов / Гáрванов ливаде, шуме, пакáмик
шњаци

шуме

Гáвранска м㎘ртвин

шуме

шуме

Гáвранска пади́на

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Гáвранска рýдин

шуме

шуме

Гарванскó и́жиште

ливаде, пашњаци

шуме, пашњаци

Гáрванци

ливаде, шуме, извор

пашњаци, шуме, извор

Гóлубов кáмик

шуме, пашњаци

шуме

Гóлубова мори́на

шуме, пашњаци

шуме

Гýзер

извор, ливаде, пашњаци

извор13, шуме

Дзьндáн / Зидáн

шуме

шуме

Доли́на

шуме, пашњаци,
баште, старо селиште махале Попова
долина

шуме, пашњаци, старо
селиште махале Попова
долина

Дрндáрев в㎘ртоп

ливаде, пашњаци

шуме, пашњаци

Дьлбóка вáлога

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

Д㎘лга ливáда

ливаде, пашњаци

пашњаци

Јереми́ја
Кóцин кáмик

њиве, пашњаци

пашњаци

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

Лагáторица

ливаде, пашњаци

шуме, пашњаци

Лáлка бáра

њиве, ливаде, шуме,
извор

шуме, извор

12

То је прва махала села Борова која је остала без становника, непосредно после
одласка Османлија.
13
Са тог извора доведена вода у махале Попова долина и Селиште.
12
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Лáлне трéшње
Љиљачé
Мáле њи́ве
Манасти́риште
Мáнчино њивчé
Мáркова ливáда
Масларсћи́ кáмик14
Ми́тино њивчé
Орли́ кáмик
Петкáнин клáденьц
Равни́ште
Рид
Снопáџа
Срéдње лицé
Стојáнчин кáмик
Сýрчин ридáр
Ћéлије

Попóва могúла
Попóве њúве
Пóсовица
Прáчћи дол
Прéслоп
Присáђе
Провалúја

ливаде, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве
ливаде, пашњаци,
шуме, остаци манастира Св. Јован
ливаде, шуме
ливада, пашњаци
шуме, камењар, пашњаци
њиве
шуме, пашњаци
извор, шуме, пашњаци
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци,
шуме
њиве, пашњаци,
шуме
њиве, шуме
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде, шуме
њиве, пашњаци
њиве, ливаде, воћњаци
шуме, пашњаци
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шуме, пашњаци
шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме, остаци
манастира Св. Јован
пашњаци
пашњаци
шуме, камењар
пашњаци
шуме
извор, шуме
пашњаци
шуме
шуме
шуме, пашњаци
шуме
шуме
шуме

пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
воћњаци, пашњаци, шуме
шуме

Део припада Поповој долини, део суседној махали Селиште, а део Костодолаку.
14
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Ридáр
Рúзино воденúште

пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
њиве, ливаде, шуме
махала, њиве, ливаде, извори, пашњаци,
шуме
ливаде, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
ливаде, пашњаци,
њиве
ливаде, њиве, воћњаци, махала
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци

Рúстина ливáда

ливаде, воћњаци

Ровúна

пашњаци, шуме
ливаде, њиве, извори, чесма, махала,
воћњаци, виноград15
ливаде, воћњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде, извор,
махала

Прогóн
Прóмка
Просúја
Пупýнће
Пýцел
П㎘рлено бýчје
Рáжје
Рáјћул
Рáјчи в㎘ртоп
Рáјчи кáмик
Раск㎘рсје
Рећúта
Рид

Ровúнци
Росýља
Садúна
Светá недéља
Свúнсћи дол
Свињáрник
Сéлиште
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пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
ливаде, махала, пашњаци, шуме, извори, засади
бора
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, засади
бора
пашњаци, ливаде, воћњаци, празна махала
пашњаци, шуме
шуме
ливаде, воћњаци, пашњаци
шуме
извори, чесма, воћњаци,
празна махала
ливаде, воћњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
ливаде, извор, пашњаци,
махала

То је био последњи виноград у селу. Почетком 20. века у селу је било око 4
хектара винограда.

15
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Басáра

планина, пашњаци,
шуме

планина, пашњаци, шуме,
ТВ предајник и предајници мобилне телефоније

Богорóдица

ливаде, воћњаци,
њиве, црква Св. Богородица изграђена
1932/33. године

ливаде, воћњаци, пашњаци, црква Св. Богородица,
делимично обновљена

Глáма

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

Ждрелó

поток, шуме, камењар, пашњаци

поток, шуме, камењар

Лýчила

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

Масларсћи́ кáмик

шуме, камењар, пашњаци

шуме, камењар

Пои́шта

шуме, пашњаци

шуме, пашњаци

ливаде, шуме, пашњаци

ливаде, шуме, пашњаци

Сéлишће ливáде
Сéлишћи кáмик
Раск㎘рсје16

шуме, пашњаци
ливаде, њиве, пашњаци

шуме
ливаде, пашњаци

Т㎘рса

шуме, пашњаци, сташуме, старо гробље
ро гробље

У́ши

шуме, пашњаци

шуме

Селó

баште, ливаде, воћњаци, чесма, бунари,
махале, дом културе
са продавницом и
магацинима, откупном станицом,
месном канцеларијом, канцеларијама
земљорадничке задруге

ливаде, пашњаци, воћњаци, чесма, бунари,
махале, празан и урушен
дом културе, купила га
општина Димитровград

Слúва

њиве, ливаде

пашњаци

Пут који иде из села Бански дол ту се „дели“ за Селиште, Попову долину и
продужава за Барје и Врапчу, према Трну у Бугарској.
16
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Слог
Смýденица

њиве, пашњаци
шуме, пашњаци

пашњаци, шуме
шуме

Сóколова м㎘ртвина
Сóколово
воденúчиште
Солúло
Срéдњи рид
Стáлина чýка
Стáменова падúна
Стáнков врљáк
Стáнкова падúна

шуме

шуме

пашњаци

шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме

Стрчú крак

пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
ливаде, шуме
ливаде, пашњаци,
шуме
шуме, пашњаци

Ст㎘рма

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Стáре кошáре

Сýрчин ридáр
Тáнина њúва
Тáнчино њивчé
Тáршина њúва
Терзúинци /
Терзúјсћи
Терзúјска падúна
Тúња
Тодóров клáденьц
Тодóрови лúсници
Тóнина ливáда
Тóшина ливáда
Трнúце
Трњáк
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шуме, пашњаци,
њиве
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци

пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме

пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
празна махала, ливаде,
махала, ливаде, воћ- воћњаци, викендице, буњаци, бунари, школа нари, школа која се урушава
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
извор, пашњаци
извор, шуме
извор, пашњаци,
извор, шуме
шуме
шуме, пашњаци
шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци,
пашњаци, шуме
шуме
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Трсјé

њиве, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Тýдовица

махала, њиве, ливаде, две чесме, пашњаци, шуме

баште, зими празна махала, ливаде, две чесме,
пашњаци, шуме

Тýња ливáда

ливаде, њиве, воћња- ливаде, воћњаци, извор,
ци, извор
пашњаци

Тýрска капúја

шуме, пашњаци

шуме

Тýрска појáта

ливаде, пашњаци

ливаде, пашњаци

Ћелéшева ливáда

ливаде, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Ћелéшева шóпка

ливаде, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Ћирашéв в㎘ртоп

ливаде, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Ћúрик

шуме, врх планине
Перос

шуме, врх планине Перос

Ћúрине њúве

ливаде, пашњаци,
шуме

пашњаци, шуме

Ћúрино брáниште

шуме

шуме

Ћúрино бýчје

шуме

шуме

Ћúрино лóзиште

пашњаци, шуме

шуме

Ћúринци

махала, ливаде, воћњаци

празна махала, пашњаци,
воћњаци

Ћúсалице

пашњаци, шуме

шуме

У́пад

шуме, пашњаци

шуме

Филúпов кáмик

шуме, пашњаци

шуме

Цветáнов чукáр

шуме, пашњаци

шуме

Цвéтково њивчé

шуме, њиве

пашњаци, шуме

Церáк

шуме, пашњаци

шуме

Цóкина падúна

шуме

шуме

Црéшње

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Црновóдско лицé

шуме, ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме
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Ц㎘рна водá
Чекýтина падúна
Чýка
Чукáр
Чýљина падúна
Чýтурица
Џýрџовдьн
Шарбáница
Шúљав кáмик
Шиљегáрник
Шип㎘к
Шóпка
Шóтин в㎘ртоп
Шóтинци

извори, баште, шуме,
ливаде, њиве, воћњак
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци,
шуме
пашњаци, шуме,
оброк
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
извор, баште, њиве,
ливаде, воћњаци
шуме, пашњаци
њиве, ливаде, махала, воћњаци, извори

извор, пашњаци,
поток
Бáбина њи́ва
њиве
извор, њиве, пашњаБрати́лов дол
ци, баште, поток,
шуме
Говедáрник
ниве, пашњаци
баште, њиве, ливаде,
Доли́на
извор
њиве, ливаде, паЂурђéвско игри́ште
шњаци, извор
Јáбьлка
њиве, ливаде
Каралéја пади́на
пашњаци, шуме
Кладенчé
извор, пашњаци
Коњáрник
њиве
Áнтин клáденьц
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извори, пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме, оброк
шуме
шуме
шуме
шуме
извор, ливаде,пашњаци,
воћњаци
шуме
ливаде, извори, пашњаци,
воћњаци, зими празна
махала
извор, пашњаци, поток
пашњаци
извор, пашњаци, поток
пашњаци, шуме
пашњаци, извор
пашњаци, шуме, извор
пашњак
шуме
извор, пашњаци, шуме
пашњаци
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Т㎘рса
Шóтино брáниште

њиве, пашњаци,
извор, шуме, сточно
гробље
њиве, ливаде, пашњаци, извор
њиве, ливаде
њиве, ливаде, извор,
махала
њиве, шуме
извор, шуме, њиве,
пашњаци
њиве, пашњаци,
шуме
њиве, пашњаци
шуме, пашњаци

Шугáрник
Шумáњи рид

ливаде, шуме, извор
ливаде, шуме

Кујáдар
Пáпрат
Преóд
П㎘рчевац
Рáдонтин дел
Рáјна стрáна
Ридарé
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пашњаци, шуме, извор,
сточно гробље
пашњаци, извор
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор17,
празна махала
пашњаци, шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме, извор
шуме

Казивачи: 1. Симеон (Влада) Петров (1911), 2. Арса Димитров (1912),
3. Тинка Димитров (1912), 4. Јеленко Спасов (1912) 5. Симеон Петров
(1912), 6. Рашко Величков (1914), 7. Ратко Тончев (1917), 8. Рангел Тончев (1920), 9. Димитар Иванов (1924), 10. Богдан Мијалков (1926), 11.
Марика Иванов (1926), 12. Милутин Георгиев (1928), 13. Георги Стоицев
(1929), 14. Ангел Ставров (1937), 15. Манча Георгиев (1950), 16. Данча
Костадинов (1950).

Врапча (Врáпча)
Село је смештено на кречњачкој висоравни, између 900 и 1000
метара надморске висине, око 30 км јужно од Димитровграда. После Првог светског рата село је државном границом подељено на
два дела, од којих је онај мањи припао Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца.
Крајем 2017. године у селу живи само једна породица од 3 члана.
Име села потиче од имена птице врабац (врапче), дакле место у
коме има много врабаца.
17

Са тог извора махала Шотинци довела воду.
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Махале: Áнтина, Јóлина, Мúрчина падúна, Млáјчина, Ћитáнова,
Цвéјина малá
Етници: Врабчáнин (Врабчáнац), Врапчáнка, Врапчáнче, мн.
Врапчáње (Врапчáнци) – Врапчáнће.
Ктетици: врапчáнсћи, врапчáнска, врапчáнско
Фамилије: Áнтини (досељени из села Бутроинци, Бугарска),
Гóцини, Јóлини (досељени из пиротског села Блато), Корубáнови
(досељени из трнског села Ломница), Млáјчини, Ћитáнови (досељени из трнског села Ломница), Цвéини (досељени из пиротског
села Камик).
Сеоске славе су Спасовдан и Света Тројица.
Микротопоними
Назив места
Áнтина падúна
Бáра
Бéли кáмик
Борúћ
Бýка
Бýмбак
Бýчје
Вен㎘ц
Вúљоколо
Врабéчћи дол
Вýчкова падúна
В㎘ртоп
Габрáк
Глóжје
Голéма њúва
Голéма рáсовача
Гóлеш
Гóло б㎘рдо
Гóрња ливáда
Градúште
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Стање око 1960. године
њиве
поток, пашњаци, ливаде
ливаде, шуме, њиве
ливаде, њиве, шуме
њиве, пашњаци
ливаде
пашњаци, њиве
шуме, њиве, пашњаци
њиве
њиве, ливаде, шуме
шуме, њиве
ливаде, шуме
шуме
њиве
њиве
пашњаци
шуме
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
шуме, пашњаци

Стање 2017. године
пашњаци
поток, пашњаци, ливаде
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци
пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци
шуме
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Гýвништа

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Дебел㎘ц

шуме, пашњаци

шуме

Дóлња ливáда

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Дуб

ливаде, њиве, шуме

пашњаци, шуме

Дубрáва

шуме, неплодно земљиште

неплодно земљиште,
шуме

Д㎘лга бáра

пашњаци, ливаде, њиве пашњаци, шуме

Ђáлина ливáда

ливаде, њиве

пашњаци

Ђéргова стенá

шуме, пашњаци

шуме

Ђол

извор, шуме, њиве

извор, пашњаци,
шуме

Извóр

извор, њиве, шуме

извор, пашњаци,
шуме

Јáзвиње

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Јáнков гроб

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Јесúчје

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Јóнћин тршáк

шуме, пашњаци

шуме

Кáлни потóк

поток, њиве

поток, пашњаци

Калýђер

њиве, шуме

пашњаци, шуме

Кошáриште

ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Крúви бор

њиве, шуме

пашњаци, шуме

Лицé

шуме

шуме

Мúнапеч

шуме, пашњаци

шуме

Мúрчина падúна

њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци, извор,
махала

извор, пашњаци,
шуме, празна махала

Младéнова ливáда

ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Ор㎘л

шуме, пашњаци

шуме

Óстра чýка

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Падúна

ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Пéштерица

њиве, ливаде

пашњаци

Плóча

шуме

шуме

Попóв клáденьц

извор, њиве

извор, пашњаци, шуме
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Раск㎘рсје

ливаде, њиве

пашњаци

Рáсовача

њиве, ливаде

пашњаци

Рáћов к㎘рс

шуме

шуме

Рећúће

ливаде, њиве

пашњаци, шуме

Рид

пашњаци, ливаде

пашњаци, шуме

См㎘рдља

извор, шуме, њиве

извор – чесма, пашњаци, шуме

Спáсов дьн

ливаде, оброк

пашњаци, оброк

Спéсћи к㎘рс / Спаúсћи
њиве, ливаде
к㎘рс

пашњаци, шуме

Срéдња ливáда

ливаде

ливаде, пашњаци

Студен㎘ц

извор, шуме, њиве

извор, пашњаци,
шуме

Тодóрци

шуме

шуме

Трбежúна

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Тршáк

њиве, ливаде, пашњаци пашњаци, шуме

Тудурéл

извор, шуме, пашњаци

Ћúсалица

њиве, ливаде, пашњаци пашњаци, шуме

Чéлиште

извор, њиве, шуме

извор, пашњаци,
шуме

Чичáнова ливáда

ливаде

пашњаци

Црвéни кáмик

извор, пашњаци, шуме

извор, пашњаци,
шуме

Џевéрко

извор, ливаде, пашњаци, шуме

извор, пашњаци,
шуме

Шóпка

извор, њиве, шуме

извор, пашњаци,
шуме

извор, шуме, пашњаци

Казивачи: 1. Софика Димова (1921), 2. Прван Димов (1940), 3. Илија Најденов (1954), 4. Стевко Ребровић (1961).
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Горња Невља (Гóрња Нéвља)
Село се налази око 18 км јужно од Димитровграда, на надморској висини од 740 до 780 метара.
Махале: Гáвранов рид, Гóлеш, Ђáлина, Калúнћина малá, Кле
пáло, Кьрс, Рид, Средселó, Угљáрева малá.
Етници: Горњоневљáнац, Горњоневљáнка, Горњоневљáнче, мн.
Горњоневљáнци, Горњоневљáнће.
Ктетици: горњоневљáнсћи, горњоневљáнска, горњоневљáнско.
Фамилије: Пошто је на месту села био турски чифлик, све фамилије су досељене за време или непосредно после османске владавине:
Ђáлини (доселили се из Врапче), Ђýкини (доселили се из села Рани
Луг, Бугарска), Сúбинови (доселили се из Врапче), Табáци (доселили
се из Јасенов Дела), Голешáње (доселили се из околине Ниша).
Сеоска слава је Света Тројица. На месту Лазарица, код крста –
оброка, износила је молитву сваке године друга породица, „по ред”.
Микротопоними
Назив места
Ајдýчћи клáденьц
Бáра
Бéла водá
Бýчје
В㎘ртоп
Гáбров рид
Голéма ливáда
Голéма њúва
Голéма орнúца
Гóлеш
Гради́ште
Гýвна
Дьлбокá вáлога
Ђерéн

Стање око 1960. године
извор, пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
поток, пашњаци, шуме
шуме, ливаде
пашњаци, шуме

Стање 2017. године
извор, шуме
пашњаци, шуме
поток, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме, махала, школа
шуме, махала, школа
која се урушава
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
њиве
пашњаци
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
ливаде, зими празна
ливаде, њиве, пашњаци,
махала, пашњаци, воћвоћњаци, махала
њаци
шуме, пашњаци
шуме
гувна
пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
извор, пашњаци
извор, пашњаци
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њиве, баште, шума, пашњаци
пашњаци, шуме, њиве
пашњаци, шуме
шуме
њиве, шуме
њиве, пашњаци
ливаде, воћњаци, пашњаци, оброк
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, ливаде

шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
воћњаци, пашњаци,
оброк
шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
ливаде, пашњаци

Грóбишта

гробље, оброк, пашњаци, шума, црква Света
Богородица

гробље, шуме, обновљена црква Света Богородица

Дебел㎘ц
Дејáнова чýка
Дýбрава
Дýпће
Ђáлина т㎘рша
Јáма
Јарчáрник
Кавáци
Калаџúјска ливáда
Кáмик
Клепáло
Коњáрник
Корúје
Кривуљúце

шуме, њиве
шуме, пашњаци
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
њиве, пашњаци, шуме
шуме, ливаде
извор, пашњаци, шуме
ливаде
шуме, пашњаци
шуме, ливаде
њиве, шуме
њиве, шуме
шуме

пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор18, шуме
пашњаци
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме

Зáрина водени́ца
Јовáнови плóтови
Кошáре
Лиси́че дýпће
Лóзје
Лукá
Петрóвдьн
Подкáмик
Подлóзје
Проси́ја
Средори́дина
Т㎘рша

18
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Са тог извора село Скрвеница довело воду.
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Кýка
Кýртино бóрје
Лáзарева орнúца
Лазарúца
Лáзино б㎘рдо
Летнúца
Лицé
Мúлин в㎘ртоп
Мúнково парчé
М㎘ртвина
Нишóва бáра
Орлóвица
Орнúце
Óстри вьр
Острúло
Печúдупе
Пúсан кáмик
Подýгар
Прéкоп
Рáнђелова т㎘рша
Рекá
Рећúтица
Рид
Росýља
Рудúње
См㎘рдља
Срéдња ливáда
Стáро гýвно
Стрáње
Стýбол
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ливаде, шуме
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
оброчиште, пашњаци
ливаде, њиве, пашњаци,
караула
извор, ливаде, пашњаци
шуме
ливаде, шуме
шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, поток, шуме
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве, пашњаци
шуме
њиве, пашњаци
њиве
њиве, пашњаци
шуме, ливаде, поток,
воденице
шуме, њиве
њиве, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
шуме, ливаде
извор, шуме, пашњаци
ливаде, њиве
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
извор – стублица, ливаде, пашњаци

шуме
шуме
пашњаци, шуме
оброчиште, пашњаци
напуштена караула,
шуме
извор, пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
поток, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, поток
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
извор – стублица, шуме
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Тињаúв клáденьц
Тодóрци
Трсјé
Тршéвина
У́сран дол
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извор, шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
баште, ливаде, шуме
њиве, ливаде
њиве, пашњаци

извор, пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме

Казивачи: 1. Владо Колев (1930), 2. Јордан Петров (1949), 3. Јордан Сибинов (1950), Димитар Златков (1950).

Грапа (Грáпа)
У долини, са северне стране планине Кукле, на 5 км југозападно
од Димитровграда налази се село Грапа. Село је познато по богатим изворима – врелима (дванаест) и воћњацима, а последњих
година и по викендицама, којих има двадесетак. Име села потиче
од његовог географског положаја – реч „грапа” значи долина, котлина.
У 2017. години у селу живе 2 становника и два повратника –
пензионера из Словеније, са сталним боравком у Словенији.
Махале: Брес, Бýдимова малá, В㎘ртинци, Мúрчинци, Младéнћина
малá
Етници: Грáпчанин, Грáпчанка, Грáпчанче, мн. Грáпчање,
Грáпчанће
Ктетици: грáпсћи, грáпска, грáпско
Фамилије: Бýдини, В㎘ртинци (дошли из Црне горе, из околине
Мојковца), Лéћини, Мазнúлови, Мúрчини, Младéнћини.
Сеоска и манастирска слава је Света Пресвета. Грапчани су славили и Ђурђевдан, Гмитровдан, Петровдан и Светa Тројицу.
Микротопоними
Назив места
Бáбин нос
Бачúјиште
Брáјћевица
Брес
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Стање око 1960. године
њиве, шуме
њиве, пашњаци
махала, извор-врело,
шуме, пашњаци, воћњаци
њиве, ливаде

Стање 2017. године
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
врело, пашњаци,
шуме, празна махала,
воћњаци
пашњаци, шуме
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Бýчје
Вар
Вескóв дол
Влáин дол
Врелó

шуме
пашњаци, ливаде
извор, баште, ливаде
извор, њиве, ливаде
извор, ливаде, пашњаци

В㎘ртинци

њиве, ливаде, чесма,
извор, махала

Габ㎘р
Голéми лом
Градúште
Грáпска рýдин

шуме
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
шуме

Грáпски манастúр – шуме, капела Св. ПреМанастúриште
света, ливаде, пашњаци
Грáпско пóље
Грнчáрница
Дебéли дел
Девуљúца
Дóјкова чешмá
Дрпýљица
Здрáвац
Јáболка
Јаловáрник
Јеремúја
Јовáнова ливáда
Клúчов дол
Крáкљин в㎘ртоп
Крúов дол
Коњáрник
К㎘рс
Ласкéрица
Лечéвиште

њиве, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
ливаде, оброк Св. Тројица
извор – чесма, баште
ливаде, воћњаци
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци, извор
њиве, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
ливаде, воћњаци, њиве,
извор, махала
шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци
ливаде, пашњаци

шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, праз
на махала, чесма,
извор
шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
напуштена и урушена
капела Св. Пресвета,
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме, оброк Св. Тројица
извор – чесма
воћњаци, пашњаци
шуме
пашњаци, шуме, извор
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
воћњаци, пашњаци,
извор, празна махала
шуме
шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
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Лóзје
Младéнћин клáденьц
Нéдин в㎘ртоп
Óгрења
Осóје

шуме, пашњаци
извор, шуме
шуме, пашљаци
ливаде, воћњаци
њиве, шуме

Петрóв к㎘рс

њиве, ливаде, оброк

Пожáревина
Пóиште
Прéслоп
Равнúште

шуме
извор, пашњаци
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
извор, пашњаци, воћњаци
шуме, пашњаци
ливаде, шуме
шуме, пашњаци
њиве, ливаде, пашњаци
шуме, пашњаци

Разбóјиште
Рáшка
Рејáница
Рид
Росýља
Р㎘товица

шуме
извор, шуме
шуме
ливаде, воћњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме,
оброк
шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме
шуме
извор, воћњаци

шуме
ливаде, воћњаци
шуме
пашњаци, шуме
шуме
чешма19 , викеднице,
врело-чешма, воћњаци,
ливаде воћњаци, уруливаде, школа
шена школа
извор, шуме
извор, шуме
шуме
шуме
извор, пашњаци
извор, шуме
шуме
шуме
извор, ливаде, пашњаци извор, пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме извор, пашњаци
извор, ливаде, шуме
извор, пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
извор, пашњаци
извор, пашњаци
17

Селó
Слáна бáра
Срéдњи рид
Стрáнци
Стрáње
Стýбол
Сýви клáденьц
Тијáновац2018
Три в㎘ртопа
Цúгансћи клáденьц

Казивачи: 1. Томислав Василев (1932), 2. Арса Илиев (1935), 3. Љубча
Петров (1936), 4. Бранко Илиев (1950).
Део воде са тог врела је одведен у село Жељуша.
Није познато да је некад пресушио, а сви други извори код великих суша пресуше.
19
20
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Доња Невља (Дóлња – Дóња Нéвља)
Село је од Димитровграда удаљено око 12 км, у правцу југа.
Махале: Вúденова, Дилинéјина, Филúпова, Нéнкова, Сурдáнова,
Ћóсина.
Етници: Долноневљáнац или само Невљáнац, Долноневљáнка,
Долноневљáнче, мн. Долноневљáнци, Долноневљáнће.
Ктетици: долноневљáнсћи, долноневљáнска, долноневљáнско.
Фамилије: Андóнови, Дилинéјини, Ђóрђини (досељењици из Бугарске), И́гини, Кýзини, Мóнини, Сúмини (досељени из села Вучи
дел), Сурдáнови, Ћóсини (досељени из села Вучи дел), Филúпови,
Џáћини (досељени из села Јасенов дел). Место где се налази село
је било чифлик и све фамилије су углавном досељеници на чифлику за време османске владавине.
У селу се налази црква која се звала Мжај, а сада, после обнављања, названа је Свети Илија. Сеоски слава је Спасовдан – Спасовдьн, а последњих година као славу Долноневљанци су узели
Светог Илију – Илиндьн. Покрај цркве све фамилије „по ред” дају
молитву.
Микротопоними
Назив места
Бејчúница
Бéла водá
Благуњáк
Бýљин пут
Б㎘чварица
Бьшчá
Вúденова малá
В㎘рле стрáне
Габрáк
Голéма орни́ца
Голéми рид
Гóли рид

Стање око 1960. године
пашњаци
поток, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
ливаде, воћњак
баште

Стање 2017. године
шуме
поток, шуме
пашњаци, шуме
шуме
ливаде, воћњак
ливаде
празна махала, пашњамахала, пашњаци, шуме
ци, шуме
њиве, пашњаци, шуме,
пашњаци, шуме
воћњак
шуме
шуме
њиве
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
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гробље, пашњаци, шуме гробље, шуме
шуме
шуме
ливаде, пашњаци, њиве пашњаци, шуме
празна махала, пашњаДилинéјина малá
махала, пашњаци, шуме
ци, шуме
Ђерéн
њиве, баште
ливаде
Зáједнице
шуме, пашњаци
шуме
Зелéни пéсак
шуме
шуме
И́гине појáте
ливаде, пашњаци, шуме ливаде, пашњаци, шуме
Јовáнови плотóви шуме, пашњаци
шуме
ливаде, пашњаци, воћКóпане падúне
шуме, пашњаци
њаци
Кумúшта
ливаде, пашњаци, појата ливаде, пашњаци
брдо, шуме, извор који
брдо, шуме, извор који
Лечéвиште
лечи очи, обновљена
лечи очи, црква
црква
Ливáде
ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци
Мáркове њúве
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
Мéчи дол (прéод) извор, шуме, пашњаци извор, пашњаци, шуме
Млáка
извор, ливаде, пашњаци извор, пашњаци, шуме
њиве
ливаде, пашњаци
М㎘ртвина
Нóсовица
шуме, пашњаци, ливаде пашњаци, шуме
Огорéл дуб
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
Окóл
пашњаци
шуме
Орнúца
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
Óстри вьр
шуме
шуме
Пожáриште
пашњаци
шуме
Порýдин
њиве, баште
ливаде, пашњаци
Рýдина
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
Рудúње
шуме, пашњаци
шуме
Светá водá
извор, ливаде, пашњаци извор, пашњаци, шуме
Селúново лицé
шуме
шуме
ливаде, пашњаци, воћСлúва
пашњаци, воћњак, шуме
њак
Грóбље
Дејáнова чýка
Дел
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Срéдсело
Стáри дол
Стýбол
Филúпова малá
Ц㎘рна водá
Чуклé
Џáћина малá
Шáркове њúве

дом културе, продавница, пошта
шуме, пашњаци
извор, пашњаци
махала, баште, пашњаци, шуме
поток, шуме
шуме
махала, баште, пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
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дом културе, амбуланта
пашњаци
извор, шуме
махала, пашњаци, шуме
поток, шуме
шуме
махала, пашњаци, шуме
шуме

Казивачи: 1. Ангел Невљансћи (1930), 2. Драгица Јосифов (1936), 3. Крстан Митов (1943), 4. Ганча Петров (1956).

Драговита (Драговúта)
Драговита је село смештено на северној страни планине Гребен,
на њеним падинама, и у долинама. Од Димитровграда село је удаљено 13 км ваздушном линијом, а пут преко Сукова дугачак је 30 км.
Порекло имена села мештани повезују с речју драга (мила), личним именом Драго или са старим народом – племеном Драговити.
Драговита је једино село у Бурелу у коме 2017. године ради школа са 2-3 ученика.
Махале: Ан, Вьр, Врелó, Гóинци, Ђемóновци, Долúна, Јóлина, И́з
лак, Коњáрник, Коџáина, Лúповац, Матéинци, Пољáње, Помéтковци,
Разлýци, Росýља, Рид, Црéшње, Ц㎘рђина, Шóтинци, Шýлћина.
Етници: Драгови́чанин, Драгови́чанка, Драгови́чанче, мн. Дра
гови́чање, Драгови́чанће. Подругљиво ословљавање за све мушкарце је бáје, а за жене – дóде.
Ктетици: драгови́цћи – драгови́тсћи, драгови́цка, драгови́цко.
Фамилије: Áнчање, Вршáње, Гóинчање (доселили се из села
Гојин дол), Господúнови (дошли из Русије), Дзúгљинци (досељени
из села Драговиштица, Бугарска), Ивáнкови, (досељени из Поганова), Јóлинци, Калаџúинци (досељени из села Божица), Кóлини,
Коџáинци (дошли из села Вакарел, Бугарска), Матéинци (досељени из нишког села Матејевца), Мáнчини (лозу продужио Тодор,
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довела га мајка као дете из села Нашушковица, кад се преудала
у Драговити), Младéнови (досељени из трнског села Турјаковци),
Ћéмонови, Цреварцú (досељени из околине бугарског града Трна),
Ц㎘рђинци (досељени из села Паскашија), Шóтини (досељени из
села Божица), Шýљћини.
Село слави Петровдан – Петровдьн. Тада су сви излазили на
крст (оброк) на месту званом Глог. Сада госте дочекују код куће, не
излазе на крст.
Други празници су: – Света Пресвета (износи се молитва на
Рид), Свети Никола – летњи (износи се молитва на крст, под Ридом) и Ђурђевдан – Ђурђевдьн (на Излак се износи јагње, млади
сир и кисело млеко.
Микротопоними
Назив места
Ајдýчћи клáденац
Ан
Бáба и дéда
Бáлкове колúбе
Бáре
Бежанúште
Бéла водá
Бигóр
Благуњáк
Благýње
Бóјина воденúца
Братскá шýма
Брéнза
Бýчје
Вáда
Вакóв дол
Вúдим
Воденúце
224

Стање око 1960. године
извор, шуме
извор, шуме, ливаде
неплодно земљиште, пашњаци
њиве, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
извор, шуме
извор, шуме
шуме, бунар
шуме, ливаде
ливаде, њиве
шуме
шуме, пашњаци
шуме
њиве, баште, ливаде
њиве, ливаде, шуме
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци, воденица

Стање 2017. године
извор, шуме
извор, шуме
неплодно земљиште,
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
извор, шуме
извор, шуме
шуме, бунар
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
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Врелó

извор, шуме, пашњаци,
махала

извор, шуме, празна
махала

Вртéшка

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Вртúбог

њиве, ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Вьр

њиве, ливаде, пашњаци, пашњаци, шуме, извоизвори, махала, цркви- ри, празна махала, црште
квиште

Гарúна

ливаде, шуме, њиве

пашњаци, шуме

Глáдни рид

пашњаци

шуме

Глáма

шуме

шуме

Глог

пашњаци, оброк – крст

пашњаци, оброк – крст

Глóжје

шуме, пашњаци

шуме

Говедáрник

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме

Гóинци

махала, њиве, ливаде,
извор-чесма

пашњаци, шуме, извор
– чесма, махала

Голéма гарúна

пашњаци, ливаде

пашњаци, шуме

Голéми слог

пашњаци, ливаде

пашњаци, шуме

Голó рéбро

неплодно земљиште,
шуме

неплодно земљиште,
шуме

Градúште

шуме

шуме

Грáовиште

извор, њиве, ливаде

извор, пашњаци

Грéбен

највиша планина у Бурелу, шуме, пашњаци,
неплодно земљиште

планина, шуме, неплодно земљиште

Гýвниште

пашњаци, шуме

шуме

Гýзер

извор, њиве, ливаде

извор, шуме

Гýшевац

извор, шуме

извор, шуме

Дисáдзи

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Долúна

баште, ливаде, махала,
воденица

пашњаци, воћњаци

Домазéтово лéшје

шуме

шуме

Драгáница

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Дразговúца

пашњаци

пашњаци, шуме

Дрен

ливаде, пашњаци

пашњаци, шуме
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Дрењáк
Дуб
Дугањúште
Д㎘рма

ливаде, шуме
извор, пашњаци
шуме, ливаде
шуме

Ђемóновци

њиве, пашњаци, махала

Ђóрина орнúца
Жúлав кáмик
Жýдов дол
Зáједница
Застéње
Извóр
Извóрска главá

њиве, пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме, ливаде, пашњаци
њиве, ливаде
шуме
извор, шуме
ливаде, пашњаци, шуме

И́злак

њиве, ливаде, махала,
чесма, воћњаци

Јáзавсће дýпће
Јајчáр
Јáсенова падúна
Јáстребац
Јóлинци
Калаџúјсћи рид
Калé
Калýђер
Клабукáр
Клáденче
Кључéвица
Ковачéв в㎘ртоп
Комúн
Коњáрник
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шуме, ливаде, пашњаци
ливаде, шуме
ливаде, њиве
извор, шуме
махала, њиве, ливаде,
воћњаци
шуме
ливаде, шуме, пашњаци
шуме, ливаде
пашњаци, њиве, извор
њиве, баште, ливаде,
извор
ливаде, пашњаци
њиве, шуме, ливаде
шуме
махала, ливаде, пашњаци, воћњаци, извори,
чесма

пашњаци, шуме
извор, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме, празна махала
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, чесма, воћњаци, празна
махала
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме, махала
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме, извор
пашњаци, шуме, извор
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме, воћњаци, извори, празна
махала, чесма
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Кóпиште
Корúје
Кóстол
Коџáинско
појáтиште
Коџáинци
Крáиште
Крúви бор
К㎘рс
Ливáђе
Лицé
Лóква
Лом
Лúповац
Лужњáк
Лунéта
Мáли кáмик
Мáлићево
Мáркова глóжина
Мáрковац
Мáртина шóпка
Мéја странá
Мéовица
Метиљáвица
Мéча вáлога
Мúличина
Мúтина падúна
Мúцина бáра
Мразнúчје
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њиве, ливаде
шуме
њиве, ливаде, шума

пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме

ливаде, шуме

шуме

зими празна махала,
воћњаци, пашњаци,
ливаде
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
ливаде, шуме
шуме
оброк, ливаде, њиве
оброк, пашњаци, шуме
њиве, махала, ливаде,
пашњаци, шуме, прапашњаци
зна махала
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, ливаде, пашњаци, пашњаци, шуме, мамахала
хала
њиве, ливаде, пашњаци,
извор, пашњаци, шуме
шуме, баште, извор
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
ливаде, њиве, извор
пашњаци, шуме, извор
извор, шуме
извор, шуме
шуме, ливаде, пашњаци шуме
шуме, пашњаци
шуме
шуме, ливаде, извор
извор, пашњаци, шуме
извор, шуме
извор, шуме
ливаде, њиве
пашњаци
ливаде, њиве
пашњаци, шуме
извор, њиве, ливаде
извор, пашњаци
њиве, ливаде, шуме,
пашњаци, шуме, извор
извор

махала, ливаде, њиве,
воћњаци, пашњаци
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ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме, извор –
Мýсћина крýша
лечи очи
Огорéла крýша
ливаде, пашњаци
Óгрења
њиве, ливаде, воћњаци
ливаде, њиве, пашњаци,
Омáнова падúна
извор, овчарска појата
Óплатина
њиве, ливаде
Óстри вьр
шуме
Острúла
њиве, пашњаци
Отрúште
шуме, ливаде
Пáвлово равнúште ливаде, пашњаци, шуме
њиве, ливаде, баште,
Падúна
извори
Паничáр
шуме, ливаде
Папратљúвица
њиве, ливаде, шуме
Петрóва корúја
шуме
Подгрéбен
шуме, пашњаци

Мрáморсћи рид

Пóзариште
Пољáње
Пóље
Помéтковци
Попóва падúна
Прéдел
Прéџа
Пржáр
Прогóн
П㎘сја падúна
Рáвни дел
Равнúште
228

оброк, њиве, ливаде
махала, њиве, ливаде,
бунари
њиве, ливаде
махала (припада Дерекулу), њиве, ливаде, шуме,
пашњаци, извори
извор, ливаде, шуме
шуме, ливаде
шуме
шуме, пашњаци
пашњаци
њиве, ливаде, шуме
њиве, ливаде
шуме, пашњаци

пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор
– лечи очи
пашњаци, шуме
пашњаци, воћњаци
пашњаци, шуме, извор
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извори, пашњаци,
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
оброк, ливаде, пашњаци
празна махала, пашњаци, воћњаци, бунари
пашњаци, воћњаци
пашњаци, шуме, махала, извори
извор, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
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шуме, ливаде
шуме, пашњаци
шуме, ливаде, њиве
ливаде, пашњаци
шуме
њиве, ливаде, баште,
Рúбни дол
пашњаци, шуме, извори,
поток, воденице
ливаде, пашњаци, крст
Рид
– оброк
Ридáр
њиве, ливаде
Ровúне
шуме, ливаде, пашњаци
ливаде, пашњаци, маРосýља
хала
шуме, њиве, ливаде, паРуденúца
шњаци
Самовúлсћи дол
шуме, ливаде, пашњаци
Свúнсћи дол
извор, шуме
Седлáр
ливаде, шуме
ливаде, њиве, извор, паСéлиште
шњаци
Сип
шуме, пашњаци
Слúвје
њиве, ливаде
Смлáка
извор, пашњаци
Смрдљúвац
извор, ливаде, пашњаци
Спóрно
ливаде, њиве, пашњаци
Срéдњи рид
пашњаци, шуме
шуме, њиве, ливаде,
Средоб㎘рдина
баште
Станúшин гáбар
шуме
Стáнци
њиве, ливаде, шуме
Стéванов клáденац извор, пашњаци
Стóрћина
њиве, шуме
Стрчú крак
шуме

Рáдино сéлиште
Радичéва чýка
Рáлчине кошáре
Рáсовача
Распýће

пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме, извори, поток
пашњаци, шуме, оброк
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, махала
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме, извор
шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
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Трештéна орнúца
Трљéвина
Тýмба
Т㎘мно бýчје
У́пад
Црвéни кáмик
Црéшња
Ц㎘рђинци
Ц㎘рквиште
Чéрни рид
Човéна чýка
Чуклé
Шúрковац
Шóтинци

Шýљћинци
Шýпљи кáмик

њиве, пашњаци
ливаде, пашњаци
шуме, њиве, ливаде
воћњаци, пашњаци
извор, њиве, ливаде,
шуме
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме
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пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
извор, пашњаци, шуме

шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, празна мањиве, ливаде, махала
хала
њиве, ливаде, пашњаци, пашњаци, шуме, остаостаци цркве, оброк
ци цркве, оброк
пашњаци, шуме
шуме
неплодно земљиште,
неплодно земљиште,
шуме
шуме
шуме, пашњаци
шуме
пашњаци
шуме
махала, ливаде, њиве,
пашњаци, извор, махаизвор, воћњаци
ла, воћњаци
пашњаци, извор, бумахала, извор, бунари,
нари, зими празна маливаде, њиве, воћњаци,
хала, воћњаци, школа,
дом културе, школа
урушен дом културе
пашњаци, шуме
шуме

Казивачи: 1. Тодор Момчилов (1910), 2. Цалко Колев (1924), 3. Марко
Момчилов (1931), 4. Петар Рангелов (1932), 5. Гордана Момчилов (1937),
6. Стоимен Колев (1950), 7. Јана Иванов (1964), 8. Гордана Момчилов
(1939).

Планиница (Планинúца – Гóрња или Бýгарска)
Село је смештено западно од Димитровграда, на удаљености
око 6 км и део је некадашњег села Планиница, које је 1879. године државном границом између Бугарске и Србије подељено на
два дела. Тако су настале српска и бугарска Планиница, које носе
исто име Планиница, јер је једна у саставу димитровградске (цари230
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бродске), а друга – пиротске општине. Царибродска Планиница од
1880. до 1892. године била је махала села Жељуша, а тек од 1892.
године постоји као засебно село Планиница.
Крајем 2017. години у селу нема ниједног становника.
Већина становника димитровградске Планинице у етничком
смислу себе сматра Бугарима. Други део села, у саставу општине
Пирот, насељен је људима који су се етнички одредили као Срби. И
једни и други су од истих предака, браћа су, али је граница учинила
да једни буду Срби, а други Бугари.
Своје име село је добило због планинског терена на коме је смештено.
Махале: Голомéјева, Мáрков рид, Рéџина мала, Тýрска.
Етници: Планини́чанин, Планини́чанка, Планини́чање, Плани
ни́чанће.
Ктетици: планини́чћи, планини́чка, планини́чко.
Фамилије: Голомéеви, Мáрковци – Кóстини, Рéџини, Тýрци. Сви
су се населили у Горњој Планиници после деоба породичних задруга у Доњој Планиници и сви су део већих фамилија из Доње
или Српске Планинице. Доњепланиничке фамилије Игићи, Николићи, Терзијинци и Стоиљковићи немају своје гране у Горњој Планиници.
Сеоски празник је Свети Никола (летњи), али је село славило и
Ђурђевдан.
Микротопоними
Назив места
Белчýговица
Вúрове
Влáин дол
Врелó
В㎘ртоп
Говедáрник
Голомéјевци
Градúште

Стање око 1960. године Стање 2017. године
извор, њиве, пашњаци извор, пашњаци
два извора, пашњадва извора, њиве
ци, вoћњаци
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
извор, њиве
извор, пашњаци
ливаде, пашњаци
пашњаци
њиве
њиве, пашњаци
празна махала, ливамахала, њиве, ливаде
де, пашњаци, шуме
шуме, ливаде, пашњаци пашњаци, шуме
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Грóбље
Гýсто брáниште
Дéгна падúна
Дéдин клáденьц
Долúна
Ђолчé
Жељýшка рýдин
Кужвáрица
Кýкла
Лескá
Мáрков рид
Млáдо сéлиште
Плáдниште
Рéџинци
Росýља
Руселúја
Руселúјска грóбишта
Сéлиште
Сећúрица
Стојáнова падúна
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гробље, шуме, пашњаци гробље, шуме
шуме
шуме
њиве
пашњаци
пашњаци, извор,
ливаде, извор
шуме
поток, пашњаци,
поток, пашњаци, шуме
шуме
ливаде, њиве
пашњаци, шуме
извор, празна маизвор, махала, њиве, лихала, њиве, ливаде,
ваде, пашњаци, шуме,
пашњаци, шуме, сесеоски дом
оски дом2119
њиве
пашњаци, шуме
планина, шуме, пашњапланина, шуме
ци
извор, пашњаци
извор, шуме
махала, њиве, шуме, ли- празна махала, паваде, воћњаци, пашња- шњаци, воћњаци,
ци, два бунара који лети шуме, два бунара
пресушују
који лети пресушују
ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
празна махала,
махала, њиве, ливаде,
извор, њиве, ливаде,
извор
пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци, лињиве
ваде, шуме
њиве
пашњаци
њиве
пашњаци
ливаде, баште
пашњаци
шуме
шуме

Село Планиница или Горња Планиница је једино село у општини Димитровград, које никад није имало школу. За време Другог светског рата било је спојено
са Доњом Планиницом у једно село под именом Победа. Сеоски дом је мала
зграда, сада запуштен.
21
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Столóве
Стрáње
Тршјé

њиве, шуме
пашњаци, ливаде
њиве

Тýрци

махала, воћњаци, ливаде, пашњаци, шуме,
извор Турсћи кладеньц

У́мерица

шуме, пашњаци

Цветáнка

њиве, ливаде

пашњаци, шуме
пашњаци, ливаде
пашњаци
празна махала, воћњаци, ливаде, пашњаци, шуме, извор
Турсћи кладеньц
шуме
њиве, ливаде, воћњаци

Казивачи: 1. Горча Рангелов (1926), 2. Света Голомејев (1933), 3. Ангел
Голомејев (1951), 4. Јордан Рангелов (1954), 5. Мирча Трифунов (1954).

Поганово (Погáново)
Поганово се налази југозападно од Димитровграда. Старим путем преко Банског Дола удаљено је 17 км, а асфалтним путем преко
Сукова око 25 км од Димитровграда.
Порекло имена села можда је у личном имену Гано, што је
скраћено од Драган. Могуће је и да потиче од латинске речи paganus – сељак. Постоји легенда према којој је селу дао име неки
свештеник, коме су сељаци лозу садили с кореном навише. Када је
поп то видео, рекао је: „Бре, бре, погани људи, погани!” и отада је
то остало као име за село тих људи. Село је два пута мењало име
у Доброшево: 1878. и 1934. године. Први пут се промењено име
одржало две године, а други пут нешто дуже – седам година. Те
промене имена биле су повод за бројне шале на рачун Погановчана.
Махале: Асáнова, Бирúмова, Бóшкова, Брдúловци, Везéнкова, Вóј
чина, Дóлња малá, Дунђéрова, Кљýндина, Ковачéва, К㎘рстина, Лукá,
Лýља, Матéина, Облóжина, Óдоровска, Пéткова, Просéченик, Рýсимова, Скáкљина, С㎘рбинова, Тýрска, Ћиверáнова, Ћóсина, Шáркова, Шúндина малá. Махале су густо збијене једна поред друге, а
неке се преклапају.
Етници: Погáновчанин, Погáновчанка, Погáновчанче, мн. Погáн
овчање, Погáновчанће.
Ктетици: погáновсћи, погáновска, погáновско.
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Фамилије: Асáновци, Бóшкови, Бирúмови, Везéнкови, Вóјчини,
Дунђéровци, Кљýндини, Ковачéви, Матéини (дошли из села Матејевац поред Ниша), К㎘рстини, Óдоровчање (дошли из села Трнски
Одоровци), Ћиверáнови, Шáркови, Шúндини.
Сеоска слава је Спасовдан, када се молитва износила на месту
Дубје, а процесија је пролазила поред великог миросаног дрвећа
у околини села. Тамо би процесију чекао власник дрвета, са јелом
и пићем. Миросано дрво је бушено сврдлом, у рупу се стављао
тамјан и онда се рупа затварала. Палиле су се свеће, певало се и узимало по мало хране и пића. Погановчани су славили и Ђурђевдан
и Тодорицу. После Другог светског рата престали су са славама и
поломили крстове, те се суседна села шале да је највећа погановска
слава Задушница. Пре десетак година су обновили оброк – крст за
Спасовдан.
Микротопоними
Назив места
Бáнски вьр
Бáрница
Белинá мачáра
Биримóново
брáниште
Благýње
Боботáн
Брéћина
Букóвик
Везéнкове ливáде
Вúтел
Воденúце
Вóјчин дел
В㎘рли пут
В㎘ртоп
Глáдни рид
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Стање око 1960. године
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, пашњаци
њиве, ливаде

Стање 2017. године
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме

шуме, пашњаци

шуме

пашњаци, шуме
извор, њиве, ливаде,
пашњаци
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
ливаде
ливаде, пашњаци,
шуме
баште, ливаде
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве, ливаде

шуме
извор, пашњаци,
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци
шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
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шуме, пашњаци
њиве
шуме
ливаде, шуме, пашњаГрадúште
ци
Грéбен
шуме, пашњаци
Гýсто тьрње
шуме
Дéдин град
шуме, пашњаци
њиве
Дејáнов в㎘ртоп
Дéнкове појáте
њиве, ливаде
Дéсуљица и Десýљица њиве, ливаде
Дóјина падúна
њиве, ливаде
махала, баште, воћњаДóлња малá
ци
шуме, пашњаци, неДомазéтово лéшје
плодно земљиште
оброк, ливаде, пашњаДýбје
ци
Дубрáјин дол
њиве, ливаде
Дунђéров клáденьц
извор, ливаде
махала, баште, воћњаДунђéровци
ци
ливаде, пашњаци
Д㎘рчин дол
Ђерéн
ливаде, пашњаци
Зелéнкова ливáда
ливаде, пашњаци
Змéја дýпка
шуме
Јасúчје
шуме, пашњаци
Јерúнино калé
шуме
Извóрска рýдин
шуме, ливаде
Извóрсћи рид
шуме
Калаџúина падúна
њиве, ливаде
Класúлово стрáње
шуме, њиве, ливаде
Колáрница
пашњаци, шуме
Колнúк
њиве, пашњаци

Глáма
Голéме њúве
Грáдина шýма

шуме
пашњаци
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
махала, баште, воћњаци
шуме, неплодно земљиште
оброк, ливаде, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, извор
махала, баште, воћњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
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Костодолáк
Кóшин дол
Крýшје
Кýкла
К㎘лн
Лáзарица
Лáлине црéшње
Лáлка бáра
Лéјна чýка
Ливáђе
Лúсина
Лóжиште
Лóзишта
Лукá
Љепýр
Љýља
Љýљска рекá
Мéја стрáна
Мéовица
Младéнове њúве
Мутуљúца
Мушúка
Облóжина
Орешјé
Орнúчје
Óстра чýка
Падúна
Пéјчино брáниште
Пиздúца
236

шуме, пашњаци
њиве, пашњаци
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
шуме, пашњаци
шуме, ливаде
шуме, ливаде
шуме
шуме, њиве
њиве, шуме
шуме, ливаде
пашњаци
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шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
празна махала, памахала, њиве, баште
шњаци, воћњаци,
шуме
шуме, пашњаци
шуме
махала, њиве, баште
махала, пашњаци
поток, шуме, баште
поток, шуме
шуме, пашњаци
шуме
шуме, пашњаци
шуме
пашњаци, извор,
њиве, ливаде, извор
шуме
шуме, њиве, пашњаци пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, ливаде,
њиве, ливаде, махала
махала
њиве, ливаде, воћњаци пашњаци, шуме
шуме, ливаде, њиве
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
шуме
шуме
њиве, ливаде, црквипашњаци, шуме, црште
квиште
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Погáновско стрáње

шуме, пашњаци

шуме

Пóдгрбен

шуме, ливаде, пашњаци, извор

пашњаци, извор,
шуме

Попóв вьр

шуме, пашњаци

шуме

Попóве њúве

ливаде, њиве, пашњаци пашњаци, шуме

Прéод

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Просéченик

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Прчнú кáмик

шуме

шуме

Пчелá

шуме, пашњаци

шуме

П㎘рдљи клáденьц

извор, ливаде

пашњаци, извор

Рáјћул

ливаде, шуме, пашњаци, извор

пашњаци, шуме,
извор

Рúбни дол

поток, воденице, бапоток, ливаде, паште, ливаде, пашњаци,
шњаци
воћњаци

Рúстина воденúца

њиве, шуме, пашњаци, пашњаци, извор,
извор, поток, воденица шуме, поток

Ровчúње

шуме, ливаде

пашњаци, шуме

Сéлиште

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Селó (Срéд селó)

центар села, баште, две
школе, дом културе, чесма, месна канцеларија, амбуланта, откупна
станица, канцеларије
земљорадничке задруге, пошта, продавница,
станица милиције, пекара, библиотека

центар села, урушен
дом културе, две
празне школе (једна
преуређена у планинарски дом), чесма,
пошта, амбуланта
коју у две недеље једном посећује лекар,
викендице, баште

Сúћина падúна

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Стрáње

ливаде, шуме, пашњаци

пашњаци, шуме

Стýбол

извор, ливаде, пашњаци

пашњаци, извор,
шуме

Тупáн

шуме, пашњаци

шуме

Тýрсће падúне

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме
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Ћетýша

њиве, ливаде, баште

пашњаци, шуме

Ћиверáнов в㎘ртоп

шуме, пашњаци

шуме

Ћирашéв в㎘ртоп

шуме, пашњаци

шуме

Ћун㎘ц

шуме, пашњаци

шуме

Усóв

њиве, пашњаци

пашњаци, шуме

Цéрје

ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Цúганска падúна

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Чéла

пашњаци, шуме

шуме

Казивачи: 1. Нада Васов (1921), 2. Крум Михајлов (1937), 3. Владимир
Иванов (1924), Данча Костадинов (1952).

Прача (Прáча)
Село се налази јужно од Димитровграда, удаљено је од града
око 6 км. Налази се на 600 до 700 м надмораске висине.
По броју становника Прача и Планиница су најмања села у димитровградској општини. Од 2006. Прача, а од 2017. и Планиница
су празне, без иједног стално настањеног становника.
Махале: Ђýкина, Калаџúјска, Лазáрова, Лúчанска, Пéјчина, Ра
нéсина и две издвојене куће – јапије: И́гина и Ћúрина.
Етници: Прáчанин, Прáчанка, Прачанчé, мн. Прáчање, Прáчанће.
Ктетици: прáчћи, прáчка, прáчко.
Фамилије: Ђýћини (досељеници из Бугарске, из околине Радомира), Калаџúини (досељени са Косова), Лазьрцú (досељеници из
пиротског села Војнеговац), Лúчини (досељеници из околине Софије), Ранéсини (досељени из Царевог села поред Ћустендила, Бугарска), И́гини (досељеници из Војнеговца) и Ћúрини (досељеници
из села Калотина, Бугарска). У Калаџијској махали су живели и
Пéтрови (досељеници из Борова), а у Личанској и Пејчиној живели су досељеници из Цариброда (Димитровграда).
Сеоска слава је Спасовдан, а обредну погачу су износиле поједине породице, кад дође њихов ред. Остали сеоски празници су:
Ђурђевдан, Света Тројица и Свети Лука („Говеџи светьц”).
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Микротопоними
Назив места
Бачиúште
Бóшкова падúна
Голéми ридáр

Стање око 1960. године
пашњаци, ливаде
извор, ливаде, воћњаци
шуме, пашњаци
извор, њиве, појате,
Грабóв дол
шуме, пашњаци
Грáпско
извор, ливаде, шуме
Дéдин клáденьц
извор, шуме, пашњаци
лековит извор, шуме,
Дејáница
пашњаци
Ђерéн
ливаде, пашњаци, шума
гробље, њиве, ливаде,
Ђýкин рид
оброк Ђурђевдан
Ђýкине градúне
воћњаци, њиве, ливаде
Забéл
ливаде, шуме
Јáнчина падúна
баште, њиве, шуме
Кáменова појáта извори, шуме, пашњаци
Кáмик
Коњáрник
Корнéт
Крстáто дрво
Лáзара падúна
Лицé
Мáла Прáча
Мáли рид
Навóј

Стање 2017. године
пашњаци, шуме
извор, пашњаци, воћњаци
шуме
извор, шуме
извор, пашњаци, шуме
извор, шуме
лековит извор, шуме

пашњаци, шуме
пашњаци, гробље, оброк
Ђурђевдан
воћњаци, пашњаци
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извори, шуме
пашњаци, шуме, два буливаде, шуме, бунар
нара
ливаде, шуме
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
шуме
пашњаци, ливаде, оброк пашњаци, оброк Свети
Свети Лука – Говеџи
Лука – Говеџи светьц,
светьц
шуме
ливаде, њиве, шуме
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме
пашњаци, шуме
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци
пашњаци, шуме
празне махале, школа22,
махале, школа, чесма,
чесма, ливаде, шуме, паливаде, шуме
шњаци
2

Падúна

Ради се о новој школи са салом за приредбе. Интересантно је да док су Прачани завршили зграду, школска управа је укинула школу и деца никад нису учила
у новој школи.
22
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Плочáк
Попóв чукáр
Прáчка бáра
Прáчћи клáденьц
Раск㎘рсје
Рúстина падúна
Рýпе
Р㎘тавица

њиве, ливаде, борова
шума
извор, шума
пашњаци, шуме
извор, баште, пашњаци
чесма, ливаде, шуме
њиве, ливаде
њиве, пашњаци
њиве, пашњаци
извор, шума, пашњак

Селó

чесма, ливаде, воћњаци

Плáнина

Стáнков ридáр2321 пашњаци, шуме
Трсјé
Ћúтка
Цóћина падúна
Ц㎘рквиште
Чешмá
Шýњин дел

њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
шуме, ливаде, њиве,
оброк Свети Спас
чесма, њиве, ливаде,
шуме
шуме, њиве
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пашњаци, борова шума
извор, шума
шуме
извор, пашњаци, шуме
чесма, ливаде, шуме
пашњаци, ливаде
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
извор, шума
чесма, шуме, воћњаци,
празне махале
пашњаци, воћњаци,
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
ливаде, пашњаци, шуме,
оброк Свети Спас
чесма, пашњаци, шуме
пашњаци, шуме

Казивачи: 1. Дејан Дејанов (1907), 2. Никола Панајотов (1929), 3. Виолета Миленков (1957), 4. Драгомир Геров (1947).

Скрвеница (Скрвенúца)
Скрвеница је 16 км далеко од Димитровграда, у правцу југа. Порекло имена села у вези је са одликама терена на коме се налази,
где има пуно скривених и неприступачних долина и увала.
Махале : Брáнкова, Бубýнће, Гáрванци, Голéма ливáда, Јóлинци,
Ковачéва, Кошарцú – Кошарúште, К㎘лн, Л㎘пурци, Рогожáрска,
Серúвунци, Шевýљина.
23

Према предању, тамо су биле прве куће – земунице или „бусенице“ Прачана.

240

Ц. Иванов: Микротопонимија Бурела

Пиротски зборник 43 (2018) 181-246

Етници: Скрвени́чанин, Скрвени́чанка, Скрвени́чанче, мн.
Скрвени́чање, Скрвени́чанће.
Ктетици: скрвени́чћи, скрвени́чка, скрвени́чко.
Фамилије: Бáнковци, Гáрванци, Ивáнови (Јовáнови), Јóлини
(досељени из Врапче, фамилија Јолинци), Ковачéвци (досељени из Драговите), Коџáинци (досељени из Драговите), Кошарцú,
Л㎘пурци, Рóми, Шевýљини (доселили се из околине Врања).
Култна места: У селу нема цркве, али на месту где је село
основано, на Скрвеничком пољу, постојала је црква Света Петка.
У садашњем атару села постоје оброци: Света Тројица (молитву
износиле фамилије Льпурци и део фамилије Иванови – Рогожарци), Спасовдан – Спасовдьн, Петровдан – Петровдьн (молитву
износили Шевуљинци, Гарванци и Бранковци, грана фамилије
Иванови), Илиндьн (молитву износили Јолини и Кошарци). Село
слави Свету Тројицу.
Микротопоними
Назив места
Áнђина тршéвина
Арáп тепé
Арбанáс
Асáнов присáд
Бáбин дол
Бабин-Трéнћин в㎘ртоп
Бáловица
Бáнковци
Бéли кáмик
Бóшчин чукáр
Бубýнће
Вилóрсће појáте
Воденúце
В㎘рчовица

Стање око 1960. године
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
извор, шуме, баште
њиве, шуме
шуме, пашњаци
ливаде, пашњаци
њиве

Стање 2017. године
шуме
шуме, засади бора
извор, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
махала, пашњаци,
махала, школа, воћњаурушена школа, воћци, баште
њаци
шуме, ливаде
шуме
шуме, пашњаци
шуме
пашњаци, празна
њиве, махала
махала
шуме, пашњаци
шуме
поток, шуме, пашњаци поток, шуме
њиве
пашњаци
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Гáрванска падúна
Гмúтров к㎘рс
Голéма њúва
Голéма чýка
Гóрњи кáмик
Градúште
Грóбишта
Гýвниште
Дóлњи кáмик
Драгáница
Драговúтсће падúне
Дýбје
Дьлбóка падúна
Жýдов дол
Зáједница
Збéиште
Касáпница
Ковачéва падúна
Ковачéвци
Коњáрник
Крúва падúна
Крúви бор
К㎘лн
Лагáторска падúна
Лак
Ливáђе
Лисúчковица
Лицé
242
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њиве, ливаде
шуме, пашњаци, оброк
– крст
њиве, ливаде
шуме, њиве, ливаде
шуме, пашњаци
шуме, њиве, пашњаци
ливаде, шуме, њиве,
гробље
њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
шуме, ливаде, њиве
шуме, њиве
шуме, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, ливаде
њиве
шуме
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци, махала
пашњаци, шуме
њиве, ливаде, шуме
ливаде, њиве, шуме,
махала

пашњаци, шуме
шуме, пашњаци,
оброк – крст
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
гробље, пашњаци,
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци
шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме,
празна махала
шуме
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци,
празна махала
празна махала,
махала, њиве, пашњаци
шуме, пашњаци
њиве, ливаде
пашњаци, шуме
шуме, пашњаци
пашњаци, шуме
шуме, ливаде, махала, пашњаци, извор,
извор
шуме, празна махала
ливаде, воћњаци
пашњаци, шуме
шуме, ливаде, њиве
пашњаци, шуме
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Мáла чýка

њиве, ливаде, пашњаци шуме

Мéовица

шуме, пашњаци

шуме

Метиљáвица

шуме, пашњаци

шуме

Мéча вáлога

шуме

шуме

Обéсена грóбишта

гробље , пашњаци

шуме

Орéј

шуме, извор

шуме, извор

Ор㎘л

пашњаци

шуме

Óстрика

шуме, пашњаци, њиве

пашњаци, шуме

Пéрша

шуме, пашњаци

шуме

Прчéље

њиве, шуме

пашњаци, шуме

Рáјћул

њиве, пашњаци, шуме

шуме

Рáнина падúна

шуме, баште

шуме

Рáчов дол

шуме, пашњаци

шуме

Рúбни дол

шуме, пашњаци, извори извори, шуме

Рид

њиве

пашњаци

Ридáр

шуме, пашњаци

шуме

Р㎘совица

шуме

шуме

Светá Трóица

ливаде, пашњаци,
оброк

пашњаци, шуме,
оброк

Севестúин крéвет

пашњаци

шуме

Сéлиште

њиве, ливаде, шуме

пашњаци, шуме

Селó

чесма, пашњаци, махала, баште, ливаде,
воћњаци

чесма, ливаде, пашњаци, махала

Серúвунци

њиве, махала, ливаде,
воћњаци

пашњаци, шуме,
празна махала, воћњаци

Скóрша

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Скрвенúчко пóље

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

Скрвенúчко сéлиште

њиве, ливаде

пашњаци, шуме

24

2

Место где су сахрањивани непознати људи, умрли у атару села и „самосмртници“, људи који се сами себи одузели живот. Сада нема трагова гробља, све је
прекрила шума и шибље.
24
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Стáри дол
Стол
Тýмба
Тýркул
Тýрсћи гроб
Цúганско стрáње
Црéповци
Ц㎘рна вóда
Шевýљин рид
Шиљегáрник
Ширóка вáлога
Штрбáн

Пиротски зборник 43 (2018) 181-246

поток, пашњаци, извор,
баште, воденице
пашњаци
шуме, пашњаци, њиве
шуме, неплодно земљиште
пашњаци
шуме
шуме, пашњаци
шуме, ливаде, извор
шуме, неплодно земљиште
шуме, пашњаци
шуме, пашњаци
извор, ливаде, пашњаци

извор, пашњаци,
шуме, поток
шуме
шуме
шуме, неплодно земљиште
шуме
шуме
шуме
шуме, извор
шуме, неплодно земљиште
шуме
шуме
извор, шуме

Казивачи: 1. Мирко Тодоров (1924), 2. Александар Николов (1924), 3. Ангел
Миладинов (1930), 4. Мијалко Тодоров (1947), 5. Илко Тончев (1952), 6.
Малинка Иванов (1958).

Сливница (Слúвница)
Село се налази око 5 км јужно од Димитровграда, на левој обали
Габерске (Лукавачке) реке.
Име села можда потиче од имена воћке шљива (локално – слива), или од положаја села (слив – ушће), мада ту нема ушћа неке
реке у другу.
Махале: Бýков дол, Вýћине њúве, Калúнка, Рáнђелова малá,
Ридáр, Селó.
Етници: Сли́вничанин, Сли́вничанка, Сли́вничанче, мн. Сли́в
ничање, Сли́вничанће.
Ктетици: сли́вничћи, сли́вничка, сли́вничко.
Фамилије: Димúтрини, Калúнчање (Гóлубје), Милéновци, Рáнђе
лови, Шулетúја - Шýлини.
Сеоски празник је Петровдан. Молитву је износила фамилија
Шулини (баба Настини), на месту званом Кьрс.
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Микротопоними
Назив места
Брéсје

Стање око 1960. године
њиве, пашњаци

Бýков дол

њиве, пашњаци, махала

Бýков чукáр

шуме, пашњаци
воденица, ливаде, њиве,
баште, воћњаци
њиве, ливаде, шуме, махала

Воденúца
Вýћине њúве
В㎘ртоп

њиве, ливаде

Ђерéја вáлога
Извóрска вáлога
Карáула и Караýла
Крýшје
Лицé
Óвсиште
Пезуљáци
Пéтров кáмик

њиве, ливаде, шуме
шуме
шуме, ливаде, пашњаци
њиве, ливаде
њиве, ливаде, пашњаци
њиве, ливаде
шуме
шуме

Плáнина

њиве, пашњаци, шуме

Плочáк
Поскурúца
Прéслоп

шуме, пашњаци
пашњаци, шуме, њиве
њиве, шуме, пашњаци

Рид

ливаде, њиве, оброк

Рýжина падúна

ливаде, шуме, пашњаци,
извор

Селó

школа, ливаде, махале

Слáна водá
Слúва

њиве, ливаде, шуме,
извор
шуме, пашњаци

Стање 2017. године
пашњаци, шуме
њиве, пашњаци, праз
на махала
шуме
ливаде, воћњаци
њиве, пашњаци, махала
њиве, ливаде, воћњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
пашњаци, шуме
шуме
шуме
пашњаци, шуме (засади бора)
шуме
пашњаци, шуме
шуме
ливаде, пашњаци,
оброк
шуме, пашњаци,
извор
пашњаци, школа која
се урушава, празне
махале
шуме, извор, пашњаци
шуме
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Три клáденца
Цéрје

шуме, ливаде
шуме, извори
шуме, пашњаци
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шуме
шуме, извори
шуме

Казивачи: 1. Милко Симов (1928), 2. Марин Митов (1949), 3. Загорка Лазаров (1959), 4. Миле Митов (1953).
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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.
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 стан248
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дарде. 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 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
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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, 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).
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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.
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, нокатодврзивати. (2001). Београд, Српска академија наука и уметности.
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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.
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.
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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“.
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-probijenisvi-rokovi.lt.html
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Цитирање у тексту рада
У самом тексту рада, приликом сваког позивања на неко дело, треба
у загради навести презиме аутора тог дела и годину издања, раздвојене
зарезом. На основу тих основних података, заинтересовани читалац ће
у списку референци на крају рада лако пронаћи опширније податке о
дотичном делу. Примери:
(Станковић, 1997)
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009)
(Nikolić, 2002а)
Ако је презиме део структуре реченице, у заграду се ставља само година издања, па би претходни примери могли да изгледају, на пример,
овако:
Ову појаву је први истраживао Станковић (1997).
Марковић, Јовановић и Васић (2009) су дошли до нешто другачијих
резултата.
Ако се позива на више дела одједном, у заграду се стављају презимена свих аутора и године издања, а за редослед је меродаван абецедни
редослед презимена, а не година издања. Код дела са више аутора, меродавно је презиме првог аутора тог дела. Подаци о делима се раздвајају
тачка-зарезом. Пример:
(Бошковић, 2013; Костић и Антић, 1985; Марјановић, 2004)
Редослед по годинама издања је примаран само ако се на истом месту
позива на више дела истог аутора:
(Матић, 2001, 2006)
Ако дело има два аутора, презимена оба аутора се пишу приликом
сваког навођења дела:
(Костић и Антић, 1985), односно Костић и Антић (1985)
Ако дело има од три до пет аутора, презимена свих 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.
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Приликом навођења више аутора једног дела на енглеском језику,
знак & замењује „аnd“, односно „и“ само када се презимена аутора наводе унутар заграда. Међутим, ако се користи варијанта цитирања када су
презимена део структуре реченице, онда се не користи &, већ увек „and“
или „и“.
(Payne & Koenig, 1993)
Payne and Koenig (1993), односно Payne и Koenig (1993)
Ако се догоди да се у раду цитирају дела аутора који имају исто презиме, онда се пише и иницијал имена, а уколико се и то поклопи, онда
се додаје и средње слово. Ако се цитира тако да подаци о аутору нису у
заградама, већ су део структуре реченице, прво се пише иницијал имена,
па средње слово и презиме, на пример:
(Smith, R., 1972), односно R. Smith (1972) или
(Smith, M.R., 1972), односно R.M. Smith (1972)
Уколико је аутор дела институција, наводе се њени подаци:
(Републички завод за статистику, 2012)
Ако дело нема аутора, пише се назив дела, с тим да се наслови књига
пишу италиком, а наслови чланака обичним словима. Дугачки наслови
се могу скраћивати али само тако да се и по том скраћеном облику могу
лако препознати у списку референци на крају рада:
(Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 2001)
Уколико се у раду не само начелно позива на неко дело, већ се оно и
конкретно цитира, онда се цитирани делови стављају под наводнике, а
на крају цитата, у загради, после презимена аутора дела и године издања,
ставља се и страница, одвојена од године зарезом.
(Алексић, 2005, стр. 34)
Ако се користи варијанта где је презиме аутора део структуре реченице, онда се у заграде стављају само година издања и број странице, на
пример:
Ђорђевић (2013) сматра да „ревитализација привреде подразумева...“
(стр.15), или
Према Ђорђевићу (2013) „ревитализација привреде подразумева...“
(стр. 15) и томе слично.
Исти поступци се примењују и када се садржај дела не цитира дословце, већ се он препричава, парафразира, само што се у том случају
изостављају наводници.
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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.
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
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