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Application of dog rose (Rosa canina L.) in 
ethnomedicine of the Pirot County

Употреба дивље руже (Rosa canina L.) у 
етномедицини Пиротског округа

Abstract: Rosa canina, commonly known as the dog rose, is a deciduous 
shrub from family Rosaceae. The fruit of dog rose has a long tradition of cu-
linary and medicinal use worldwide. The aim of this study was to analyze the 
ethnopharmacological application of rose in Pirot County (Southeastern Ser-
bia). The study was conducted in the form of surveys among the population 
in four municipalities: Pirot, Babušnica, Bela Palanka, and Dimitrovgrad. It 
was noticed that rose is one of the ten best known medicinal plants in Pirot 
County. The fruit, named rosehip, is usually used in the folk medicine of the 
County in the form of herbal tea instead of coffee. Fresh rosehip contains a 
large amount of vitamin C and is thus usually consumed by the people of the 
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Pirot County to prevent and treat colds, influenza, vitamin C deficiencies, and 
for disease prevention.
Key words: Rosa canina, Pirot County, traditional use, dog rose, rosehip
Сажетак: Rosa canina, у народу позната као дивља ружа, је листопад-
ни жбун из фамилије Rosaceae. Плод дивље руже има дугу традицију 
кулинарске и медицинске употребе широм света. Циљ ове студије је 
истраживање етнофармаколошке употребе дивље руже у Пиротском 
oкругу (jугоисточна Србија). Истраживање је спроведено у виду анке-
тирања становништва у четири општине: Пирот, Бабушница, Бела 
Паланка и Димитровград. Забележено је да је дивља ружа једна од де-
сет најпознатијих лековитих биљака Пиротског Округа. Плод, по нази-
ву шипурак, најчешће се користи у виду чаја у народној медицини округа, 
уместо кафе. Свеж шипурак садржи доста витамина Ц, па га људи у 
Пиротском округу најчешће користе као извор витамина Ц, за превен-
цију и третман прехладе, грипа и недостатка витамина Ц, односно у 
превенцији болести.
Кључне речи: Rosa canina, Пиротски округ, традиционална употреба, 
дивља ружа, шипурак
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INTRODUCTION

Rosa canina (Figure 1) is a deciduous shrub normally ranging in 
height from 1.5–2.5 m (Вукићевић, 1972). Sometimes it can crawl 
higher into the crowns of taller trees. The stems are green, internodes 
long, and prickles stout, curved or hooked.

The Latin name (canis = dog) has been derived out of belief that the 
root could be used as a cure for the bite of a mad dog (Howard, 1987). 
The origin of its name may be also related to the hooked prickles on the 
stem which have resemblance to a dog’s canines.

The fruit of dog rose (rosehip) begins to form after successful pol-
lination of flowers in spring or early summer, and ripen in late sum-
mer through autumn. Rosehip is globose or ellipsoid, glabrous, and 
red-colored. It has a long tradition of culinary and medicinal use world-



3

М. Марковић и сар.: Application of dog rose (Rosa canina L.)... Пиротски зборник 45 (2020) 1-16

wide. Rosehip is a natural source of vitamin C. It is well-known for its 
high level of vitamin C and it is used to make syrups, jams, and marma-
lades. Rosehips are commonly used as herbal tea.

Beside vitamin C, other ingredients found in the rosehip may be 
beneficial for a variety of health conditions. According to Сарић 
(1989), Cynosbati fructus or Rosae caninae fructus is antiscorbutic, 
tonic, cholagogue, while according to Tasić, Šavikin-Fodulović and 
Menković (2004) it is astringent and diuretic. Medicinal interest in 
rosehips has been increased as a consequence of research that has 
explored the potential application of rosehips for the treatment of 
several diseases including arthritis, diabetes, diarrhea, hepatotoxic-
ity, inflammatory disorders, renal disturbances, and skin disorders 
(Mármol, Sánchez-de-Diego, Jiménez-Moreno, Ancín-Azpilicueta 
& Rodríguez-Yoldi, 2017). The same authors mentioned that residue 
products from rosehips have been used as animal fodder, but now are 
being explored and gaining an important role in cosmetics, pharma-
cology and food applications as they contain oil with a high degree 
of unsaturated lipids. According to Marković et al. (2010), the com-
pounds found in rosehips are vitamins, pectins, tannins, glycosides, 
and organic acids. The study of Lattanzio et al. (2011) showed that 
gastric damage was lower in rat stomachs that had been pretreated 
by the rosehip extract and chemical analysis revealed that the extract 
contributed to have anti-inflammatory effects. Rose is among the top 
ten medieval practical drugs, according to the Genizah documents 
(Jarić et al., 2014), which state that it was most frequently used for 
treating migraines, liver ailments, lice, poor eyesight, and eye diseas-
es, for cleaning and treating teeth, for invalid diets, as a purgative, 
as medical chewing gum, for treating eye diseases, umbilical hernias 
and fevers. According to the same authors, Rosa canina had a highly 
significant use in the treatment of a whole variety of ailments such as 
stomach pains particularly in the liver region, fatigue due to diarrhea, 
headaches caused by high temperatures, and ulcerous changes on the 
gums, as well as an antipyretic, antidiarrheic, and antiemetic.

Dog rose (Rosa canina L.) is a protected species in Serbia (Правил-
ник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива. Службени гласник Ре-
публике Србије [Official Gazette of the Republic of Serbia] no. 5/2010, 
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47/2011, 32/2016, 98/2016) and special care is necessary in determining 
contingents for collection from nature. The rational exploitation of its 
fruits in Pirot County is during August, September and October (Mark-
ović et al., 2010; Марковић, Ракоњац и Николић, 2020). Dog rose is 
widespread in the brush-woods and thermophilous forests of the County 
(Marković et al., 2010). According to Marković, Pavlović-Muratspahić, 
Matović, Marković and Stankov-Jovanović (2009) on the Vidlič Moun-
tain R. canina is noticed with two subspecies R. canina L. subsp. luteti-
ana (Lém.) Hay and R. canina L. subsp. dumalis Baker. It is widespread 
in the three types of forest associations: Ass. Querco-Carpinetum ser-
bicum Rudski 1949, Ass. Quercetum montanum Černj. et Jov. 1950 and 
Ass. Quercetum farnetto-cerris serbicum Rudski 1949 (Марковић, 
Матовић и Ракоњац, 2019).

This study aimed to collect and analyze the traditional knowledge 
about Rosa canina in Pirot County and its use in medicinal purposes 
and to compare our results with similar ethnobotanical studies in 
Serbia.

Figure 1  The flowering stage of dog rose (Rosa canina L.)
Слика 1  Стадијум цветања дивље руже (Rosa canina L.)
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METHODOLOGY

Research on the prior knowledge and use of medicinal plants in the Pirot 
County was carried out during 2017. in the form of a population survey. The 
questionnaire about knowledge and use of herbs included 631 inhabitants 
of 144 villages in four municipalities: Pirot, Babušnica, Bela Palanka, and 
Dimitrovgrad (Stankov-Jovanović, Šmelcerović, Smiljić, Ilić, Marković, 
2018; Marković, 2019). The results were systematized using Microsoft 
Excel and presented in tabular manner according to the alphabetical order 
of the villages in the four municipalities. In the columns, the following data 
was entered: municipality, village, gender, age of respondent, nationality, 
part of the plant that is used, and form of application.

RESULTS AND DISCUSSION

Rosa (Rosa canina L.) is also known as „šipak“ or „šipurak“, to the 
local population of Pirot County. A total of 132 (20.91%) respondents 
mentioned the dog rose and its medicinal usage (Table 1), 109 of them 

Figure 2  The fruits of dog rose (Rosa canina L.)
Слика 2  Плодови дивље руже (Rosa canina L.)
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were of Serbian nationality, 19 were of Bulgarian nationality and 4 were 
Roma. Among the respondents, a total of 77 were male, and 55 were fe-
male. In Pirot municipality, Rosa canina was known to 58 respondents, 
in municipality Babušnica 30, in municipality Bela Palanka 30 and mu-
nicipality Dimitrovrgad 14 interviewed people. Gender of respondents 
who mentioned rose was 16 to 85 age.

The majority of interviewed persons mentioned the use of the fruit of 
the dog rose in the form of tea in the treatment of common cold (68 re-
spondents), as a source of vitamin C (36 respondents) and against influenza 
(7 respondents). In the disease prevention, instead of coffee, dog rose were 
mentioned by 5 respondents, 3 respondents were familiar with its applica-
tion against high blood pressure, and 3 respondents against cough. In the 
treatment against diarrhea rose were mentioned by 2 persons, and the same 
number of people were familiar with its effect for improving the immune 
system. One respondent mentioned the usage of rose fruit in the form of tea 
for the stomach, one against gastric and duodenal ulcer, one for digestion, 
and one against stomach troubles. One respondent mentioned the usage of 
dog rose flowers for myocardium and heart valves. The most common form 
of usage was tea for oral application. One person mentioned a dog rose but 
did not know its use. The number of reports for each category of use in the 
four investigated municipalities is presented in Table 2.

Table 2  Number of reports for the use of dog rose (Rosa canina L.) in the treatment 
of various indications in ethnomedicine of Pirot County

Табела 2  Број извештаја о коришћењу дивље руже у лечењу различитих 
индикација у етномедицини Пиротског округа

Indication Pirot Babušnica Bela Palanka Dimitrovgrad Total

Cold 25 17 15 11 68

Source of vitamin C 21 6 9 0 36

Influenza 2 2 3 0 7
Disease prevention, 
instead of coffee 2 2 0 1 5

Cough 3 0 0 0 3

High blood pressure 1 1 0 1 3

Diarrhea 1 0 1 0 2
Improving the immune 
system 1 1 0 0 2

Other 2 1 2 1 6
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More recent research has shown that rose is still extensively used 
as a medicine across the whole of the Western Balkans, including Ser-
bia, particularly in the treatment of respiratory complaints (Jarić et al., 
2014). Jarić et al. (2007) did a similar ethnobotanical study about the 
usage of wild medicinal plants of Kopaonik Mountain (central area of 
the Republic of Serbia). They mentioned that the species Rosa canina 
was and still is one of the most frequently used traditional medicines of 
Kopaonik Mt. with the following effects: an astringent, tonic, rich in vi-
tamin A, B, C, and K, as well as for colds and influenza. Pieroni, Giusti 
and Quave (2011) studied the usage of plants on Pešter plateau. They 
mentioned the following effects of Rosa canina: against nausea, vomit-
ing fever, sore throat, cough, and cold. Šavikin et al. (2013) studied the 
traditional use of medicinal plants in the Zlatibor district, and they men-
tioned the use of rose against cold and as a source of vitamin C. Zlat-
ković and Bogosavljević (2014a) studied the taxonomic and pharmaco-
logical valorization of medicinal plants of the Svrljiški Timok gorge in 
eastern Serbia. They emphasized the following effects of Rosa canina: 
astringent, tonic, mild diuretic, colds, vitamin C deficiency. Zlatković, 
Bogosavljević, Radivojević and Pavlović (2014b) analyzed the tradition-
al use of plant resources of Mt Rtanj. They mentioned the dog rose 
as a stimulant. In addition, Janaćković, Gavrilović, Savić, Marin and 
Dajić-Stevanović (2019) in the ethnobotanical study for eastern Serbia, 
in the Negotin Krajina, noted the use of Rosa canina against stomach 
problems, immune system strengthening, elimination of excess fluid 
and inflammation of the urinary tract based on a survey of the local 
population. Our results about the application of Rosa canina are similar 
to other ethnobotanical surveys in Serbia.

CONCLUSION

Ethnobotanical studies provide available data that could lead to the 
development of new medicines. Based on the results of interviews of the 
local population in Pirot County done in this study, it can be concluded 
that rose (Rosa canina) is well known to people living in the rural areas 
and that it is used for the treatment of various medical indications. Fruit 
of the plant is frequently used in the form of tea for the treatment of 
cold, cough and as a source of vitamin C, and rarely in disease preven-
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tion, instead of coffee, against cough and high blood pressure, against 
diarrhea, improving the immune system, for the stomach, gastric and 
duodenal ulcers, and for stomach troubles. Some scarcely reported rose 
uses have been detected in our studies, such as the use of flowers for 
myocardium and heart valves.
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(Eastern Serbia): Ethnobotanical evaluation and comparison. Journal of 
Ethnopharmacology, 151 (1), 704-713. doi: 10.1016/j.jep.2013.11.037
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РЕЗИМЕ

Rosa canina - дивља ружа (шипак, шипурак) је листопадни жбун 
на чијем стаблу и гранама се налазе повијене бодље односно тр-
нови. Познато је да се корен дивље руже користио у народној ме-
дицини још у 18. и 19. веку против угриза бесних паса, па отуда 
потиче латински назив врсте (lat. canis = пас). Плод дивље руже са-
зрева крајем лета или почетком јесени. У Пиротском округу бере 
се у току августа, септембра и октобра месеца. Спада у заштићене 
врстe према Правилнику о проглашењу и заштити строго зашти-
ћених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива у 
Србији. Користи се за справљање сирупа, џема и мармеладе. Нај-
чешће се употребљава у виду чаја.

Сеоско становништво у четири општине Пиротског округа анке-
тирано је о познавању и примени дивље руже у етномедицини, а до-
бијени резултати су упоређени са етноботаничким истраживањима 
у осталим деловима Србије. 132 особe од укупног броја од 631-ог ис-
питаника, односно 20,91% испитаника поменуло је употребу дивље 
руже у етномедицини Пиротског округа, од чега је 58 испитаника 
било у општини Пирот, по 30 испитаника у општинама Бабушница 
и Бела Паланка и 14 испитаника у општини Димитровград.

Највећи број испитаника поменуо је употребу плода дивље 
руже против прехладе (68 испитаника) и као извор витамина Ц (36 
испитаника), против грипа (7 испитаника), као превентиву против 
болести, односно уместо кафе (5 испитаника). По три испитаника 
поменуло је употребу плода против кашља и високог крвног при-
тиска, а по два испитаника против пролива и за јачање имунитета. 
По један испитаник поменуо је употребу плода за желудац, чир 
на желуцу и дванаестопалачном цреву, за пробаву и против сто-
мачних тегоба. Један испитаник поменуо је употребу цвета дивље 
руже у виду чаја за миокард и срчане залиске.
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APPENDIX

Table 1  Overview of the survey results in the Pirot County population about 
the application of rose (Rosa canina L.) in ethnomedicine

Табела 1  Преглед резултата анкетирања становништва Пиротског 
округа о употреби дивље руже (Rosa canina L.) у етномедоцини

Munici- 
pality Village Gen- 

der Age Nacio 
nality

Part of 
plant Application

Pirot Barje 
Čiflik M 38 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Bazovik Ž 63 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Blato M 59 Serbian fructus High blood pressure
Pirot Blato Ž 58 Serbian fructus Cough
Pirot Blato Ž 58 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Velika 
Lukanja M 62 Serbian fructus Cold

Pirot Veliki 
Jovanovac M 41 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Veliki 
Jovanovac M 72 Serbian fructus Disease prevention, 

instead of coffee

Pirot Veliki 
Suvodol Ž 57 Serbian fructus Diarrhea

Pirot Visočka 
Ržana M 56 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Vlasi Ž 42 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Vlasi M 42 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Vojnegovac M 81 Serbian fructus Cold
Pirot Vojnegovac Ž 52 Serbian fructus Cold
Pirot Gostuša M 52 Serbian fructus Cold

Pirot Gostuša M 59 Serbian fructus Improving the 
immune system

Pirot Gostuša M 53 Serbian fructus Cold

Pirot Dojkinci Ž 46 Serbian fructus Disease prevention, 
instead of coffee

Pirot Držina M 65 Serbian fructus Cold
Pirot Držina Ž 67 Serbian fructus Cold
Pirot Držina Ž 67 Serbian fructus Cough
Pirot Zaskovci M 79 Serbian fructus Cough
Pirot Izvor Ž 64 Serbian fructus Source of vitamin C
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Pirot Jalbotina M 43 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Jelovica Ž 64 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Kopriv- 
štica M 40 Serbian fructus Cold

Pirot Krupac Ž 65 Serbian fructus Cold

Pirot Mali 
Jovanovac Ž 49 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Novi 
Zavoj Ž 34 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Obrenovac Ž 25 Serbian fructus Cold
Pirot Orlja M 67 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Orlja M 65 Serbian fructus Cold
Pirot Osmakovo Ž 65 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Pakleštica M 44 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Pakleštica M 72 Serbian fructus Influenza
Pirot Pokrevenik M 16 Serbian fructus Cold
Pirot Pokrevenik Ž 65 Serbian fructus Cold
Pirot Pokrevenik Ž 52 Serbian fructus Cold
Pirot Pokrevenik Ž 34 Serbian fructus Cold

Pirot Poljska 
Ržana M 68 Serbian fructus Influenza

Pirot Poljska 
Ržana M 30 Serbian fructus Cold

Pirot Prisjan Ž 42 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Prisjan M 47 Serbian fructus Cold
Pirot Ragodeš M 75 Serbian fructus Source of vitamin C

Pirot Slavinja M 65 Bulga- 
rian fructus Source of vitamin C

Pirot Slavinja Ž 36 Bulga- 
rian fructus Source of vitamin C

Pirot Slavinja M 60 Bulga- 
rian fructus Cold

Pirot Sopot M 64 Serbian fructus Cold
Pirot Staničenje M 59 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Staničenje Ž 24 Serbian fructus Cold
Pirot Staničenje M 33 Serbian fructus Cold

Pirot Sukovo Ž 54 Serbian flos Miocardium and 
heart valves
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Pirot Sukovo Ž 53 Serbian fructus Cold
Pirot Sukovo Ž 59 Serbian fructus Cold
Pirot Sukovo M 35 Serbian fructus Digestion
Pirot Trnjana Ž 52 Serbian fructus Cold
Pirot Cerova M 76 Serbian fructus Source of vitamin C
Pirot Činiglavci M 44 Serbian fructus Cold
Babušnica Vrelo Ž 24 Serbian fructus Influenza
Babušnica Vrelo Ž 51 Serbian fructus Cold

Babušnica Vuči Del M 59 Bulga- 
rian fructus Source of vitamin C

Babušnica Gornji 
Striževac Ž 28 Serbian fructus Cold

Babušnica Gorčinci Ž 62 Serbian fructus Cold
Babušnica Dol M 62 Serbian fructus Cold

Babušnica Donje 
Krnjino M 54 Roma fructus Cold

Babušnica Donje 
Krnjino M 65 Serbian fructus Cold

Babušnica Donje 
Krnjino Ž 77 Serbian fructus Cold

Babušnica Donje 
Krnjino M 42 Serbian fructus Source of vitamin C

Babušnica Donje 
Krnjino M 47 Serbian fructus Cold

Babušnica Izvor M 72 Serbian fructus Cold

Babušnica Izvor M 72 Serbian fructus Improving the 
immune system

Babušnica Izvor Ž 62 Serbian fructus Source of vitamin C

Babušnica Kaluđe- 
revo Ž 20 Serbian fructus Influenza

Babušnica Kaluđe- 
revo M 50 Serbian fructus Cold

Babušnica Kaluđe- 
revo M 76 Serbian fructus Cold

Babušnica Kaluđe- 
revo M 76 Serbian fructus Source of vitamin C

Babušnica Kambe- 
levac Ž 44 Serbian fructus Cold
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Babušnica Kambe- 
levac M 72 Serbian fructus Disease prevention, 

instead of coffee

Babušnica Kambe- 
levac M 28 Serbian fructus Cold

Babušnica Ljube- 
rađa M 70 Serbian fructus Cold

Babušnica Ljube- 
rađa M 25 Serbian fructus Cold

Babušnica Masu- 
rovci M 85 Serbian fructus Disease prevention, 

instead of coffee

Babušnica Rado- 
ševac M 59 Serbian fructus Cold

Babušnica Rado- 
ševac Ž 43 Serbian fructus Source of vitamin C

Babušnica Rakita Ž 56 Bulga- 
rian fructus Source of vitamin C

Babušnica Resnik M 78 Serbian fructus For stomach
Babušnica Resnik M 72 Serbian fructus Cold

Babušnica Crvena 
Jabuka M 67 Serbian fructus High blood pressure

Bela 
Palanka

Vitano- 
vac Ž 73 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka Vrandol M 17 Roma fructus Cold

Bela 
Palanka

Vrgudi- 
nac M 68 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Vrgudi- 
nac Ž 60 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka

Vrgudi- 
nac Ž 60 Serbian fructus Diarrhea

Bela 
Palanka

Vrgudi- 
nac M 82 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka Glogovac M 62 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka

Gornja 
Koritnica Ž 70 Serbian fructus Uniknown use

Bela 
Palanka Divljana M 58 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Donja 
Koritnica Ž 55 Serbian fructus Cold
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Bela 
Palanka

Donja 
Koritnica Ž 75 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka

Donji 
Rinj M 73 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Kosmo- 
vac M 53 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Kosmo- 
vac M 53 Serbian fructus Gastric and duodenal 

ulcer
Bela 
Palanka Krupac M 56 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka Krupac M 64 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Ljubato- 
vica Ž 62 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Ljubato- 
vica Ž 62 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka Moklište M 34 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka Moklište M 60 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka Mokra Ž 54 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka

Novo 
Selo Ž 46 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka Novo Selo M 75 Roma fructus Cold

Bela 
Palanka Novo Selo M 75 Roma fructus Influenza

Bela 
Palanka Oreovac Ž 46 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka

Crvena 
Reka M 36 Serbian fructus Cold

Bela 
Palanka

Crveni 
Breg Ž 50 Serbian fructus Source of vitamin C

Bela 
Palanka Crnče Ž 66 Serbian fructus Cold

Bela Palanka Šljivovik M 35 Serbian fructus Influenza
Bela 
Palanka Špaj M 53 Serbian fructus Influenza

Dimitrov- 
grad Vlkovija M 20 Bulga- 

rian fructus Cold
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Dimitrov- 
grad Dragovita M 50 Bulga- 

rian fructus High blood pressure

Dimitrov- 
grad Dragovita M 50 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Željuša Ž 49 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Kamenica Ž 36 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Petrlaš M 37 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Planinica Ž 35 Bulga- 

rian fructus Stomach troubles

Dimitrov- 
grad Poganovo M 32 Bulga- 

rian fructus Disease prevention, 
instead of coffee

Dimitrov- 
grad Poganovo Ž 47 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Poganovo Ž 25 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad Radejna M 35 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad

Trnski 
Odorovci Ž 63 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad

Trnski 
Odorovci M 34 Bulga- 

rian fructus Cold

Dimitrov- 
grad

Trnski 
Odorovci M 61 Bulga- 

rian fructus Cold
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О минерализованој води у Горњем Стрижевцу 
код Бабушнице

About mineralized water in Gornji Striževac 
near Babušnica

Сажетак: Хидрохемијским испитивањима подземних вода које су вр-
шена током 2015. и 2016. године на ширем простору бабушничке ко-
тлине, констатована је појава минерализоване воде у једном од копа-
них бунара у Горњем Стрижевцу. У хидрогеолошком погледу, ради се о 
лежишту минерализоване воде које је формирано у оквиру „прве изданске 
зоне“ у колектору изграђеном од песковито-глиновитих и шљунковитих 
седимената плиоцена (Pl).
Вода је благо минерална (М=1012 mg/l) и по класификацији Алекина при-
пада хидрокарбонатној класи, калцијумској групи I типа (           ).
По „генетском дијаграму“ (D’Amore, Scandiffio & Panichi, 1983), доми-
нантни садржај у води имају јони хидрокарбоната (HCO3

-). Осирома-
шене су сулфатима (SO4

2-), а садржај јона хлорида (Cl-) је мањи од јона 
натријума (Na+). У катјонском саставу, јони калцијума (Са2+) по својој 
вредности су изнад збирног садржаја јона натријума (Na+) и калијума 
(К+). Уочена је и нестабилност односа у садржају између јона натрију-
ма (Na+) и магнезијума (Mg2+). Такође је карактеристично да повремено 
долази до промене односа Са2++Mg2+ ↔ HCO3

- иако је хидрокарбонатни 
јон доминантан у води.
У целини узевши, услови формирања минералне воде у Горњем Стри-
жевцу су везани за интеракцију подземне воде хидрокарбонатно-кал-
цијумског састава (HCO3

--Са2+) са геолошком средином (вулканокласти-
тима ωτβ, плиоценским седиментима Pl).

*  branko.miladinovic@gzs.gov.rs
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Према обиму испитиваних параметара, минерализовану воду каракте-
ришу повишене вредности за: бор (В), гвожђе (Fe), манган (Mn). Вода 
није исправна за пиће због високих вредности нитрита (NO2), амонијум 
јона (NH4), оксидабилности (KMnO4). Радиоактивност воде је ниска.

Кључне речи: минерализована вода, Горњи Стрижевац, хемијски 
састав, режим, генеза

Abstract: With hydrochemical testings of underground waters which were 
performed during the years 2015 and 2016 in the wider space of structural 
basin Babušnica, the appearance of mineral water was recognized in one of 
the dug wells in a village Gornji Striževac.
As for hydrogeological views, it’s about a chamber of mineral water which 
was formed as a part of „the first aquifer zone” in the sewer built from sand-
clay and gravel sediments of Pliocene (Pl).
The water is mildly mineral (M=1012mg/l) and, by the Alekin classification, 
belongs to the class of hydrocarbons, calcium group of type 1 (           ).
With the use of a „Genetic Diagram” (D’Amore, Scandiffio & Panichi, 1983), 
ion hydrocarbonates (HCO3

-) are dominating in the water. There is the im-
poverishment of sulfates (SO4

2-), and the content of chlorid ions (Cl-) is small-
er than sodium ions (Na+).
In a cationic composition, calcium ions (Ca2+) are, by their value, above the 
cumulative content of sodium ions (Na+) and potassium (K+). An instability 
of ratio in content was spotted, between sodium ions (Na+) and magnesium 
(Mg2+). It is also characteristic that a ratio change appears from time to time 
Ca2++Mg2+ ↔ HCO3

- even though the hydrocarbonated ion is dominant in 
mineral water.
Taken in entirety, conditions for the forming of mineral water in Gornji 
Striževac are connected to the interaction of ground water with hydrocar-
bonated-calcium content (HCO3

- - Ca2+) with the geological environment 
(volcano-detitric rocks ωτβ, Pliocene sediments Pl).
According to the volume of analyzed parameters, mineral water is character-
ized by the raised values of: boron (B), iron (Fe), manganese (Mn). Water is 
not correct for drinking because of high values of nitrates (NO2), amonium 
ions (NH4) and oxidability (KMnO4). Water has also low radioactivity.
Key words: mineral water, Gornji Striževac, chemical composition, mineral 
water regime, genesis
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УВОД

Констатована појава минерализоване воде у Горњем Стрижев-
цу, налази се на територији општине Бабушница у источној Срби-
ји. Ово село је смештено на југозападним падинама планинског 
масива Голеша који се протеже између пространих карстних тере-
на Белаве и Пасјаче.

Минерализована вода је откривена у копаном бунару домаћин-
ства Проке Ђорђевића и његовог сина Бобана, на самом улазу у 
село из правца Бабушнице. Први подаци о овом бунару су евиден-
тирани током теренског картирања терена 21.06.2015. године и то 
у оквиру пројекта израде Основне хидрогеолошке карте Р. Србије 
1:100.000, лист „Бела Паланка“. Ради се о типском сеоском копа-
ном бунару дубине 11,5 m који је подзидан каменом пречника око 
1,2 m у дубљем делу и нешто мањег пречника ближе површини 
терена. Ниво подземних вода у бунару је регистрован горе наведе-
ног датума на дубини од 6,82 m, а температура воде од 10,5оС, при 
дневној температури ваздуха од 13,5оС. Надморска висина бунара 
је 594 m.

Бунар је ископан 1950/1952. године и након тога је коришћен за 
потребе водоснабдевања и остале потребе које изискује једно сео-
ско домаћинство. Након преласка на централизовано водоснабде-
вање Горњег Стрижевца 1992. године, вода из бунара се све мање 
користила за уобичајене потребе, а данас само у периодима кваро-
ва на водоводном систему или током летњих рестрикција.

Лабораторијским испитивањима хемијског састава подземних 
вода из овог бунара, утврђено је да се ради о води са минерализа-
цијом до М=1012 mg/l и са повишеним садржајем појединих пара-
метара хемијског састава: В, Fe, Mn. У санитарном погледу, вода је 
неисправна и није за пиће због високих вредности нитрита (NO2), 
амонијум јона (NH4), оксидабилности (KMnO4). Карактерише је 
ниска радиоактивност.

ЦИЉ РАДА

Појаве подземних минералних вода у природи не представљају 
реткост, али увек скрећу пажњу истраживачима. Ради се о томе 
да минералне воде, за разлику од осталих подземних маломине-
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рализованих вода, имају најчешће посебан укус, а сама њихова 
појава обично указује на специфичности које постоје у геолошкој 
средини (геохемијски састав стена, хемијски процеси и реакције 
које се одвијају у подземљу, литолошки и тектонски притисци, 
утицај температуре, гасова и друго). Зато је циљ овог рада да се 
укаже широј стручној јавности на појаву минерализоване воде у 
Горњем Стрижевцу која до сада није литературно позната, како би 
се проширила општа сазнања о природним ресурсима у Пирот-
ском округу и Србији у целини и изнела идеја за евентуална даља 
детаљнија студијска истраживања овог лежишта минерализоване 
воде. Поред тога, важно је скренути пажњу и локалној јавности да 
минералне воде као део укупног подземног водног ресурса имају 
своје специфичности и да се због тога морају опрезно користити.

Минералне воде нису све лековите или освежавајуће како се 
обично сматра у народу. Многе садрже јако токсичне елементе 
чији садржаји могу бити знатно изнад граница максималних до-
звољених концентрација (МДК) које су прописане од стране Свет-
ске здравствене организације и домаћег законодавства за пијаћу 
воду (Правилник за воду за пиће, Службени лист СРЈ 42/98, 44/99, 
и С. Гласник Р. Србије 28/19). Њихово неконтролисано конзумира-
ње може лоше утицати на опште здравље корисника.

ОПШТИ ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ПОДАЦИ О 
ЛОКАЛИТЕТУ

Минерализована вода у Горњем Стрижевцу је констатована у 
водопропусном делу комплекса творевина које по старости одго-
варају плиоцену (Pl). У литолошком погледу, ради се о колектору 
изграђеном од заглињених пескова и шљункова.

Творевине плиоцена (Pl), трансгресивно леже преко кречњака 
и доломита барем-апта (К1

3,4), а једним делом и преко пешчара и 
лапораца апта (К1

4), слика 1. У контактној зони ових литолошких 
јединица, северно од Горњег Стрижевца, дуж маркантне Лужнич-
ке тектонске дислокације (Вујисић, 1971), јављају се и агломерати 
базанитских оливин-базалта (ωτβ). Ове вулканокластичне стене 
прате изливе магме и настају нагомилавањем и везивањем вулкан-
ских бомби. Конкретно се састоје од облих фрагмената величине 
од пар центиметара до 1 m, који су цементовани туфом. Као би-
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тан минерал у овим стенама се јавља оливин (2V= 84-85, одговара 
26-28% Fe2Si04), моноклинични пироксен, плагиоклас и нефелин. 
Акцесорни су непровидни минерали (биотит, нефелин и апатит), а 
секундарни су карбонат, калцедон, зеолит и хлорит-серпентински 
минерали.

У хидрогеолошком погледу, минерализована вода у Горњем 
Стрижевцу је формирана у оквиру „прве изданске зоне“ која је са 
слободним нивоом у плиоценским заглињеним песковима и шљун-
ковима. Ниво подземних вода је релативно плитак у односу на по-
вршину терена Н=6,82-9,5 m према резултатима осматрања током 
2015-2016. године (Миладиновић, 2018). Прихрањивање издани се 
врши на рачун инфилтрације вода од атмосферских падавина које се 
излуче у току године на ширем подручју, као и процеса подземног 
дренирања карстне издани који се одвија дуж непосредног контакта 
кречњака барем-апта и плиоценских седимената (слика 1).

Присуство горе описаних вулканокластичних стена на ширем 
простору Горњег Стрижевца и пружање изражене Лужничке дис-
локације у том делу терена, узимајући у обзир и геохемијски састав 
самих плиоценских седимената у којима је констатовано лежиште 
минерализоване воде, представљају у овом моменту основне прет-
поставке за које треба везивати даља детаљна хидрогеолошка ис-
траживања о условима формирања ове воде.

РЕЗУЛТАТИ МОНИТОРИНГА МИНЕРАЛИЗОВАНЕ ВОДЕ

Мониторинг основних елемената режима минерализоване воде 
у Горњем Стрижевцу вршен је у два периода и то током 2015. и 
2016. године (Миладиновић, 2018). На месечном нивоу су праћење 
осцилације нивоа у бунару и температура минерализоване воде 
(слика 2). У овом временском периоду, урађене су и две хемијске 
анализе ове воде (табелe 1 и 2).

Регистровани нивои минерализоване воде у бунару током наве-
дена два циклуса указују да суме месечних падавина немају дирек-
тан одраз на промену стања нивоа „прве издани“ (минералне воде) 
у плиоценским седиментима. Два регистрована рецесиона периода 
која почињу од краја пролећа (периоди високих стања нивоа под-
земних вода) и која се завршавају оквирно до средине јесени (окто-
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Слика 1  Геолошка карта ширег подручја Горњег Стрижевца код Бабушнице
са локацијом појаве минерализоване воде

(геолошка подлога: ОГК 1:100.000 лист „Бела Паланка“)
al – алувијални пескови и шљункови; Pl – пескови, шљункови, лапорци и 

глине плиоцена; ωτβ - агломерати базанитских оливин базалта; K14 – аптски 
пешчари, лапорци и кречњаци; K13,4 – банковити и слојевити кречњаци и 

доломити барем-апта;
---------- - геолошка граница; - - - - - - - пред. расед

Figure 1  Geological map of a Gornji Striževac area near Babušnica with the 
location of mineral water appearance

(geological base: BGM 1:100.000 map name „Bela Palanka“)
al – alluvial sand and gravel; Pl – sand, gravel, marlstone and caly of Pliocene; 

ωτβ - agglomerate of basanite olivin basalt; K14 – aptian sandstone, marlstone and 
limestone; K13,4 – banked and layered limestones and dolomites of barremian-

aptian age;
---------- - geological border; - - - - - - - possible fracture



23

Б. Миладиновић: О минерализованој води... Пиротски зборник 45 (2020) 17-29

бар-новембар када се региструју најнижи нивои), недвосмислено 
потврђују да се ради о уобичајеној сезонској флуктуацији нивоа 
подземних вода. Амплитуда осцилације је констатована од ∆h= 
2,68 m за период мониторинга као што је то приказано на слици 2 
(Миладиновић, 2018).

Температурни режим указује на извесну температурну неста-
билност ове воде. Због релативно мале дубине формирања „прве 
изданске“ зоне у плиоценским седиментима, промена температуре 
подземне воде је зависна од осцилација температуре ваздуха, што 
се донекле поклапа и са количином излучених падавина. Ипак, ам-
плитуда осцилације температуре подземне воде није тако израже-
на и износила је за анализирани период ∆Т= 1,9оС (слика 2).

У хидрохемијском погледу потврђен је такође и нестабилан 
режим садржаја појединих параметара хемијског састава (табе-
лe 1 и 2). Уочљиво је да поред флуктуације минерализације воде 
(М=828,2→1012 mg/l), долази повремено и до повећања садржаја 
гвожђа (Fe) у води и то изнад границе максимално дозвољених 
концентрација (МДК) за пијаћу воду (Fe=0,29→0,99 mg/l), као и 
нитрита NO2=0,019→0,286 mg/l. Стална прекорачења МДК реги-
стрована су за садржаје: мангана (Mn), амонијум јон (NH4) и окси-
дабилност (KMnO4). Радиоактивност воде је ниска (Rn= 2,17 Bq/l и 
Ra< 0,05 Bq/l (Миладиновић, 2018).

Слика 2  Корелативни дијаграм осцилација нивоа минерализоване воде и 
температуре мерене у бунару у Г. Стрижевцу (мерена на месечном нивоу) и 

суме месечних падавина регистрованих на к. с. „Бабушница“ (РХМЗ)

Figure 2  Correlative diagram of mineral water level and temperature oscillation 
measured in a well in Gornji Striževac (measured on a monthly basis) and total amount 

of monthly rainfall registrated at hydrometeorological station „Babušnica“ (RHSS)
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Табела 1  Резултати лабораторијских испитивања хемијског састава
минерализоване воде у Горњем Стрижевцу од 28.09.2015.

Table 1  Results of laboratory research on the chemical composition of 
mineral water in Gornji Striževac on 28.09.2015

Na K Ca Mg HCO3 SO4 Cl NO3 NO2 NH4

(mg)

51,7 9,8 94,2 39,0 582,6 16,7 9,2 0,24 0,019 1,92

PO4
(mg)

SiO2
(mg)

Fe
(mg)

Mn
(mg)

pH Ep
(µS/cm)

KMnO4
(mg)

tvr.
(оdH)

M
(mg)

T воде
(оС)

0,748 19,0 0,99 0,23 6,96 500 31,6 21,8 828,2 10,1

Табела 2  Резултати лабораторијских испитивања хемијског састава
минерализоване воде у Горњем Стрижевцу од 04.10.2016.

Table 2  Results of laboratory research on the chemical composition of
mineral water in Gornji Striževac on 04.10.2016

Na K Ca Mg HCO3 SO4 Cl NO3 NO2 NH4

      (mg)

46,5 3,4 125,2 53,2 664,9 87,5 6,4 0,84 0,286 0,85

PO4
(mg)

SiO2
(mg)

Fe
(mg)

Mn
(mg)

pH Ep
(µS/cm)

KMnO4
(mg)

tvr.
(оdH)

M
(mg)

T воде
(оС)

0,535 22,0 0,29 0,06 7,22 600 19,8 29,8 1012 10,5

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ХИДРОХЕМИЈСКИХ 
ИСПИТИВАЊА

Израђене хемијске анализе минерализоване воде (табелe 1 и 2), 
указују да се ради о води благе минерализације до 1012 mg/l. По 
класификацији О. А. Алекина (1953), минерализована вода припа-
да хидрокарбонатној класи, калцијумској групи I типа, пошто је 
по релацији rHCO3 > rCa + rMg.

Графички приказ ове природне минерализоване воде хидрокарбо-
натно-калцијумског састава, дат је Шолеровим дијаграмом (слика 3).

Према класификацији Клута, спадају у ред тврдих вода (Dimi-
trijević, 1988), а на основу pH вредности припадају неутралним под-
земним водама. Овај тип вода по О. А. Алекину има симбол: .
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За боље разумевањe порекла минерализоване воде у Горњем 
Стрижевцу коришћен је „генетски дијаграм” по DÁmore et al (1983). 
Вредности параметара А и Б на овом дијаграму (слика 4), предста-
вљају одраз садржаја јона сулфата (SО4

2-) у анализираној води, пре-
ма садржају јона хидрокарбоната (НСО3

-) и натријума (Nа+).
Високе вредности параметра А за воду у Горњем Стрижевцу 

указују на обогаћеност воде јонима хидрокарбоната (НСО3
-), а ни-

ске вредности параметра В на обогаћеност воде јонима натријума 
(Nа+). Скупа то потврђује да је минерализована вода осиромашена 
сулфатима (SО4

2-).
Вредност параметра С на дијаграму (слика 4) указује на однос 

разлике између садржаја јона натријума (Nа+) и садржај јона хло-
рида (Сl-) у води. Резултати у конкретном случају упућују на доми-
нацију јона натријума (Nа+), али овај јон није увек доминантнији 
и у односу на јоне магнезијума Mg2+ (параметар D на слици 4). У 
појединим периодима, утврђено је дакле да су јони магнезијума 
(Mg2+) доминантнији у води у односу на јоне натријума (Nа+).

Према вредностима параметра Е, уочава се нестабилност садр-
жај јона хидрокарбоната (НСО3

-) у води и ако је он доминантан јон 
у јонском саставу воде. Заправо повремене позитивне вредности 
параметра Е, потврђују да је збирни садржај јона калцијума (Са2+) 

Слика 3  Scholler-ов дијаграм минерализоване воде у Горњем Стрижевцу
Figure 3  Scholler’s diagram of mineral water in Gornji Striževac
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и магнезијума (Mg2+) у води, већи од садржаја јона хидрокарбоната 
(НСО3

-).
Унутар катјонског састава, јони калцијума (Са2+) према пара-

метру F (слика 4), доминирају у односу на јоне натријума (Nа+) и 
калијума (К+).

Према приказаном „генетском дијаграму“ (слика 4), сматра се 
у овом моменту да формирање минерализоване водe у Горњем 
Стрижевцу представља резултат интеракције подземне воде хи-
дрокарбонатно-калцијумског састава (НСО3

--Са2+) са геолошком 
средином (вулканокластитима ωτβ, плиоценским седиментима Pl). 
Порекло НСО3

--Са2+ воде у примарном колектору минерализоване 
воде (плиоценски седименти Pl), везано је за карстни аквифер пла-
нинског масива Голеша који се од Горњег Стрижевца хипсометриј-
ски навише издиже према северу и северо-истоку.

У процесу обогаћења минералним материјама током филтра-
ције кроз геолошку средину, подземне воде задобијају повишену 
минерализацију и повишени садржај неких од микроелемената. Од 
укупно 17 микроелемената који су лабораторијски испитивани у 
води изкопаног бунара у Горњем Стрижевцу 2015. године (табела 
3), констатован је повишени садржај бора (B), a поред њега и садр-
жај гвожђа (Fe) и мангана (Mn). Ови елементи могу бити есенцијал-

Слика 4  Генетски дијаграм минерализоване воде у Горњем Стрижевцу
(према D Ámore et al, 1983)

Figure 4  Genetic diagram of mineral water in Gornji Striževac
(based on D’Amore et al, 1983)
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ни за људски живот. Како недостатак, тако и њихове повишене кон-
центрације у води могу имати негативан утицај на здравље људи.

Табела 3  Садржај микроелемената (mg/l) у минерализованој води 
Горњег Стрижевца (28.09.2015.)

Table 3  Composition of microelements (mg/l) in mineral water in Gornji 
Striževac (28.09.2015)

Li Rb Cs Sr Ba Al B Cr Co

<0,04 <0,03 <0,05 0,88 0,05 0,21 0,71 <0,03 <0,04

Pb Cu Zn Sn Ni Cd As Hg

<0,010 <0,04 <0,05 <0,0005 <0,08 <0,03 0,0011 <0,0005

Повишени садржај бора (В) у анализираној минерализованој 
води сматра се да има природно порекло из бором богатих глино-
витих плиоценских седимената (матрице аквифера). Према Правил-
нику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), 
максимална дозвољена концентрација бора (В) у води за пиће је 0,3 
mg/l, а у овом случају је констатован садржај од 0,71 mg/l.

Симптоми који се јављају код токсичног ефекта бора (В) су: 
повраћање, дијареја, појава цревног осипа, смањења циркулације 
крви, кома и др. Вишекратни унос мањих количина бора може до-
вести до кумулативне токсичности, са напоменом да су студијска 
испитивања указала да су једињења бора релативно ниске токсич-
ности у воденој средини али са непредвиђеним ефектом концен-
трације (Kukučka, M. i Kukučka, N. 2013; Schoderboeck, Mühlegger, 
Losert, Gausterer & Hornek, 2011).

У природним водама, гвожђе (Fe) се налази у двовалентном 
облику као феројон (Fe2+) који не даје боју води, али у оксидационој 
зони (као у случају Горњег Стрижевца) и уз учешће често гвожђе-
витих бактерија, брзо оксидише и трасформише се у тровалентни 
облик (Fe3+) који даје води карактеристичну црвено-мрку боју.

Повишени садржаји гвожђа у подземним вода најчешће прати и 
манган (Mn) као двовалентан и приликом оксидације до четворо-
валентног Mn-оксида, ствара браон-црне талоге и наслаге.

У анализираној минерализованој води, констатовани су садр-
жаји гвожђа (Fe) и мангана (Mn), који су више пута већи од норми-
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раних вредности: Fe(МДК)=0,3 mg/l; Mn(МДК)=0,05 mg/l. Нађени 
садржаји гвожђа и мангана у води приказани су у табелама 1 и 2.

Класични симптоми који се јављају при уносу превелике коли-
чине гвожђа је хиперпигментација због наслага гвожђа и комплек-
са меланина у кожи. Као примарни извор наслага гвожђа, јетра је 
посебно подложна оптерећењима. Уз наведено се јављају и болести 
зглобова (артропатија), аритмија, отказивање рада срца, повећани 
ризик од атеросклерозе, повећани ризик рака јетре, дојке, органа за 
варење, хематолошког рака и друго (WHO, 1994).

Штетни ефекти који се јављају при великом уносу мангана се 
јављају ретко, али се могу јавити летаргија, невољни покрети, им-
пулсивност, несаница, халуцинација, промене у тонусу и ставу 
мишића, а у тежим случајевима и кома. Коришћење пијаће воде 
са високом концентрацијом мангана, може довести до проблема у 
интелектуалном развоју деце.

Због јако лошег хигијенског стања самог предметног бунара као 
и његове непосредне околине (стајњаци, штале, торови за стоку и 
сл.), вода није употребљива за пиће и због високог садржаја амони-
јум јона (NH4) који је индикатор могуће бактеријске активности, 
као и због високих вредности нитрита (NO2) која такође указује на 
загађење и неадекватну дезинфекцију објекта.

ЗАКЉУЧАК

У селу Горњем Стрижевцу код Бабушнице, констатована је по-
јава минерализоване воде у копаном бунару на надморској висини 
од 594 m. Вода је благо минерална (М=1012 mg/l) и припада по кла-
сификацији Алекина хидрокарбонатној класи, калцијумској групи 
I типа (         ). По тврдоћи спада у ред тврдих подземних вода и 
неутрална је по pH вредности.

На основу анализе израђеног „генетског дијаграма“, јонски са-
став минерализоване воде упућује на закључак да је формирање 
ове воде везано за интеракцију подземне воде хидрокарбонатно-
-калцијумског састава (HCO3

--Са2+) са геолошком средином (вул-
канокластитима ωτβ, плиоценским седиментима Pl).

Због отворености хидрогеолошке структуре у којој је формира-
на, минерализована вода није исправна за пиће и то због високих 



29

Б. Миладиновић: О минерализованој води... Пиротски зборник 45 (2020) 17-29

вредности нитрита (NO2) и амонијум јона (NH4). Оксидабилност 
воде (KMnO4) прелази границу МДК.

За минералну воду су карактеристични повишени садржаји: 
бора (В), гвожђа (Fe), мангана (Mn). Ови параметри хемијског са-
става су потврђени у води узоркованој из највишег дела изданске 
зоне. Зато је реално очекивати да се у дубљим деловима примар-
ног аквифера налази знатно минерализованија подземна вода са 
далеко сложенијим хемијским саставом.
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Параметри морталитета становништва пиротске 
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Parameters of Pirot inhabitants mortality 
as from 1879. to 1889.

Сажетак: Рад доноси статистичке податке везане за параметре 
морталитета у Пироту који су бележени у матичним књигама умрлих 
током деценије након ослобођења вароши од османске власти и њеног 
припајања Кнежевини Србији. Штиво које је настало истраживањем 
и обрадом података које нуде фондови матичних књига Храма Рожде-
ства Христовог и Храма Успенија Пресвете Богородице може се по-
сматрати као прилог проучавању демографских, здравствених и дру-
штвено-културних прилика пиротске вароши у епохи њеног уклапања у 
хабитус младе српске државе. Кроз својеврсну игру врло егзактних бро-
јева, текст који следи нуди преглед статистике умирања православног 
становништва Пирота на основу којег се могу читати упоредни подаци 
о броју умрлих и рођених, стопе смртности по узрасним категоријама, 
просечни животни век, али и специфичности попут узрока смрти и 
других медицинских показатеља који могу бити драгоцени за нека даља 
истраживања.
Кључне речи: Пирот, становништво, морталитет, демографске при-
лике, здравствене прилике

Abstract: The study presents statistical data related to the mortality parameters 
in Pirot which were recorded in the registry of deaths during the decade after 
the town had been freed from the Ottoman Empire and united with the Princi-
pality of Serbia. The records made through a research and by processing the 
data offered by registry books of the Church of the Nativity of Christ and the 
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Church of the Assumtion of the Holy Mother of God can support the research 
of demographic, health, social and cultural circumstances in the town of 
Pirot during the period of its adapting to the life of a young Serbian state. The 
following text contains exact numbers through which the statistics of deaths 
of ortodox inhabitants of Pirot is presented on the basis of which comparative 
data of the number of births and deaths, mortality rate in age categories and 
life expectancy rate can be seen as well as some additional specific data such 
as causes of deaths and other medical parametrs which can be valuable for 
some further research.
Key words: Pirot, inhabitants, mortality, demographic circumstances, health 
circumstances

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Интересовање историчара, завичајних аутора, публициста и 
других који су се бавили историјом Пирота, током протеклих 
деценија, није било довољно усмерено ка темама којима бисмо 
могли придружити и наслов овог рада. Бављење историјом ста-
новништва и генерално демографским приликама у прошлости, 
до сада, сем у једном случају, није било специфично издвојено 
у опусу истраживачких захвата усмерених ка расветљавању ло-
калне историје (види: Поповић, 2010). О свему осталом што се 
односи на поменуту тему читамо тек спорадично у штурим пасу-
сима завичајних публикација, најчешће синтетичког карактера. 
Из тога се негде родила ова истраживачка идеја али се наметнула 
и предиспозиција да се обављено истраживање, које је претходи-
ло писању рада, није могло ослонити на велики број референци 
већ искључиво на сачувану архивску грађу. Једина врста корисне 
литературе били су радови који се односе на историју локалне 
медицине што само по себи није довољно али уско кореспонди-
ра са фактографијом која се односи на параметре морталитета у 
Пироту тога доба и афирмише одређене закључке које читање 
извора намеће.

Основно упориште за истраживачке исходе овог рада јесу фон-
дови матичних књига умрлих пиротских храмова који се чувају 
у Историјском архиву у Пироту, а који су настали као последица 
административно-правне регулативе у вођењу такве врсте доку-
ментације, устројене након ослобођења Пирота и изласка из окви-
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ра Османског царства.1 С тим у вези је потребно имати у виду да 
пракса вођена матичних књига није могла истог тренутка зажи-
вети у пуном формату на новоприпојеним српским територијама. 
Ако на то додамо чињеницу да је Пирот формално-правно постао 
део Србије тек од средине 1878. године онда постаје јасно да пре-
цизна евиденција у парохијским матичним службама, за ту годи-
ну, једноставно није била могућа. То се јасно види и по томе што је 
број рођених и умрлих становника Пирота за 1878. годину, који су 
уписани у матичне књиге, неприродно мали и не одговара правом 
стању ствари. Као илустрацију тога видимо податак да је у матич-
ној књизи умрлих Храма Рождество Христово у Пироту убележе-
но свега 29 преминулих за читаву 1878. годину што је вишеструко 
мањи број у односу на наредне године (Историјски архив Пирот 
- ИАП, фонд Цркве Рождества Христовог у Пазару, МКУ 1878-
1890, стр. 4-6). Највероватније да је и то мало уписаних лица за ту 
годину накнадно евидентирано или је само ажурирање података у 
реалном времену било до те мере спорадично и несистематско да 
ми данас матичне књиге за 1878. годину не можемо узети у обзир 
као потпуне и тачне. Из тог разлога је ово истраживање везано за 
период од 1879. године, јер тек од тог тренутка почиње вођење ма-
тичних књига у пуном обиму.

Спектар информација које нуде матичне књиге умрлих свакако 
није мали али је детерминисан њиховом прецизношћу и субјек-
тивним околностима које су пре свега зависиле од личности онога 
који је смрт пријављивао или исту у узрочном смислу утврђивао, 
а напослетку и од парохијског свештеника који је податке ручно 
уписивао. У тако паушалном процесу свакако су се поткрадале 
грешке, чему је доприносило и попуњавање више од десет рубри-
ка од редног броја, имена и презимена, пола преминулог, датума 
смрти, датума сахране, назива гробља, места рођења, места смрти, 
узраста преминулог, брачног статуса, узрока смрти па до имена 

1  У Настављењу за уписивање у књигу рођених, венчаних и умрлих између 
осталог стоји следеће: Свештеник ма које вере, који не испуњава правила, која 
су прописана о смотрењу протокола о рођенима, венчанима и умрлима да се 
казни у новцу или затвором до годину дана. Свештеник који учини било какву 
злоупотребу приликом завођења у протоколе црквене или издавањем извода 
из њих, да се казни затвором до десет година (ИАП, Фонд Цркве Рождества 
Христовог у Пироту, МКУ од 1878. до 1890. године, стр. 1).
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свештеника који је служио опело (ИАП, фонд Цркве Рождества 
Христовог у Пазару, МКУ 1878-1890, стр. 1). Највећу одговорност 
за тачност унетих података сносио је свештеник, али посредно 
много више и онај који је пријављивао преминулог и давао о њему 
све потребне информације, а често је то била слабо образована или 
потпуно неписмена особа. 

Како било, матичне књиге саме по себи представљају значајан 
извор егзактних чињеница које могу имати изузетну употребну 
вредност у различитим истраживањима. Ово које следи је, између 
осталог, показало да се највећем делу података које нуде матичне 
књиге умрлих може веровати док су најуопштенији и вероватно 
најмање прецизни они који се тичу узрока смрти. Иако је у Пироту 
већ од 1881. године постојала обавеза да лекар врши преглед пре-
минулих и утврђује узрок смрти, остаје отворено питање колико 
је та пракса заиста била заступљена (Николић, 1982, стр. 1-20). Чак 
и да јесте лекар био тај који је давао коначну реч по питању узрока 
смрти, прецизност је поново у великом броју случајева изостајала 
ако имамо у виду степен развоја саме медицине у то време и врло 
скромна знања и дијагностичке методе. Такво фактично стање до-
брим делом објашњава ситуацију да се у великом броју случајева у 
рубрици о узроку смрти налази реч непознат, што је истраживачки 
неинспиративан али феноменолошки врло драгоцен прилог исто-
рији медицине.

На крају уводних напомена скрећемо пажњу да су поред матич-
них књига умрлих Храма Рождества Христовог и Храма Успени-
ја Пресвете Богородице 1879-1889, за потребе овог истраживања 
коришћене и матичне књиге рођених истих храмова како би се 
упоредили апсолутни бројеви умрлих и рођених Пироћанаца по 
годинама унутар поменуте декаде, што може бити корисно за неко 
будуће истраживање специфично оријентисано на параметре на-
талитета.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Примарни фокус током рада на подацима из матичних књига 
умрлих свакако је био на бројкама. Другим речима, прво што је 
требало урадити било је ручно пребројавање преминулих за сваку 
годину у матичним књигама оба храма јер се већ на самом почетку 
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истраживања испоставило да редни бројеви испред имена преми-
нулих нису до краја низа тачни због пермутација цифара или пре-
скакања у редоследу па завршна бројка на крају године није сваки 
пут прецизна и може да превари ако ћемо само на основу ње суди-
ти о коначном броју умрлих у календарској години. Друга окол-
ност која редне бројеве минорно релативизује јесте и то да су људи 
који су преминули 31. децембра, а сахрањени 1. јануара неретко 
завођени у години у којој су сахрањени што такође може направи-
ти забуну. Како су матичне књиге умрлих вођене посебно за Пазар 
(део Пирота на левој обали Нишаве) и за Тијабару (део Пирота на 
десној обали Нишаве) у табелама су дати бројеви преминулих по 
том критеријуму али и збирне цифре које дају податак о мортали-
тету за дату годину на нивоу целе вароши. Ти подаци су упореди-
ви са бројем рођених на нивоу вароши који је такође приказан у 
табелама, чиме се добија и прецизна слика природног прираштаја 
у вароши на годишњем нивоу. Анализом добијених података већ 
на први поглед се може закључити да је током читавог периода од 
1879. до 1889. године, природни прираштај био позитиван и кретао 
се од ниског до врло високог какав је на пример био 1885. године, 
када је рођено 493, а преминуло 261 лице (ИАП, Фондови Хра-
ма Рождества Христовог и Успенија Пресвете Богородице, МКУ и 
МКР за 1885. годину). Занимљив је и сумарни податак о броју пре-
минулих у Пазару и Тијабари за испитивани десетогодишњи пе-
риод који је убедљиво већи у корист Пазара где је преминуло 2061 
лице, наспрам Тијабаре где је преминуло 1510 лица (види табеле 
12 и 13). Како је стопа смртности у оба дела вароши по узрастима 
приближно иста овај податак се може тумачити једино у светлу 
чињенице да је у то време у Пазару живео већи број људи него у 
Тијабари што се одражавало на бројеве умрлих и рођених.

Обрадом горе поменутих података кроз табеле је изражен и број 
који одражава просечни животни век Пироћанаца тога времена. Он 
се кретао у распону од стравично ниских 14,5 година 1884. године, 
па до 28,4 година 1889. године. Просечан животни век за период од 
1879. до 1889. године у Пироту је износио 25,5 година (види табеле 
од 1 до 11). Из данашњег угла врло узнемирујући податак, резултат 
је две озбиљне крајности, а то је висока смртност у узрасту од 0 до 
10 година која је чинила у просеку 56% од свих преминулих, док 
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је свега 11% преминулих било у узрасту изнад 60 година. У епохи 
када је смрт дефинитивно припадала младима, пада у очи податак 
да је у истраживаном периоду 21 лице доживело старост од 100 
до 120 година. Са друге стране смртност деце била је невероватно 
висока. Од укупног броја преминулих у периоду од 1879. до 1899. 
године чак 21% је завршило живот пре првог рођендана док је 36% 
умрло у узрасту од 1 до 10 година. Најмањи удео у смртности има-
ла је популација од 11 до 21 године са 9,8%, док 23,2% преминулих 
било у животној доби од 21 до 60 година. 

На питање идентитета „највећег убице“ малишана у Пироту 
тога доба тешко је у потпуности одговорити само на основу ма-
тичних књига умрлих. Разлог за ту немогућност је већ поменут и 
лежи у релативности уписаних узрока смрти. Када су најмлађи у 
питању, од пар сати по рођењу па до неколико месеци живота, као 
најчешћи узрок смрти се наводи слабост при рођењу (слаборође-
но). Сам по себи, наведени узрок смрти не говори много, а о лета-
литету од појединих болести не можемо ни говорити. Тадашњи 
окружни и општински лекари су велику смртност новорођенчади 
и беба старости до годину дана најчешће објашњавали лошим хи-
гијенским условима, неквалитетном исхраном мајки и заразним 
болестима које су биле фаталне за најмлађе (Николић, 1982, стр. 
1-20). Код деце узраста од 1 до 10 година матичне књиге умрлих 
нуде нешто прецизније податке када је у питању узрок смрти. Нај-
чешће је реч о болестима које су имале епидемијски карактер и за 
врло кратко време су односиле стравичан број дечјих живота. До 
средине осамдесетих година деветнаестог века најзаступљенији 
изазивач смрти биле су богиње чије су епидемијске криве експло-
дирале 1882, 1883. и 1884. године. Током те три године удео пре-
минулих малишана узраста од 0 до 10 година у укупној смртности 
становништва досегао је невероватних 70%, а највећи кривац биле 
су богиње од којих је, у том периоду, преминуло 235 најмлађих 
Пироћанаца (види табеле 12 и 13). Управо тих година биће урађе-
но и прво свеобухватно пелцовање деце од богиња захваљујући 
др Јанку Сенкијевићу и др Јовану Валенти, пољско-чешком лекар-
ском тандему, који је током 1883. и 1884. године тај посао успешно 
завршио упркос негодовању и опирању непросвећеног становни-
штва (види: Лазаревић, 2018, стр. 186-198). Позитиван исход тог 
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подухвата био је видљив већ у другој половини осамдесетих го-
дина када је број оболелих од богиња сведен на ниво статистичке 
грешке. Уз богиње врло присутна заразна болест у Пироту тога 
времена била је и маларија која се најчешће у матичним књигама 
умрлих уписивала као грозница, врућица или огњица. О рашире-
ности ове, готово ендемске, болести у Пироту сведоче и ондашњи 
лекари у својим извештајима где су постојање маларије везивали 
за мочварно и влажно поднебље на ободу вароши, данас познато 
као насеље Барје. Захваљујући раствору кинина који је правио др 
Јанко Сенкијевић и њиме третирао оболеле, ова болест је до краја 
деветнаестог века успешно лечена (Велимировић, 2015, стр. 15). 
Потпуно искорењивање маларије било је могуће тек после исуши-
вања Барја и речице Боклуџе у периоду између два светска рата. 

Поред поменутих болести, малишани су често подлегали ин-
фекцијама дисајних путева попут грипа или цревним ифекцијама 
које су харале током летњих месеци пре свега због лошег квалите-
та воде и нехигијене. Све ове болести у матичним књигама умрлих 
читамо кроз узроке смрти попут кашља, гушобоље, упале плућа, 
пролива, запаљења црева и тифуса (види табеле 12 и 13).

Што се тиче света одраслих међу најзаступљенијим узроцима 
смрти била је јевтика (архаични назив за туберкулозу), затим упа-
ла плућа и напослетку старост која је попут слаборођених, који су 
овај свет напуштали убрзо по рођењу, заправо била формула за 
дефинисање узрока смрти оних који су се на овом свету најдуже 
задржали, а која је у себи могла да садржи низ хроничних или 
акутних стања која доводе на крају до леталног исхода. И у једном 
и у другом случају ми о томе, шта су били стварни изроци смрти, 
можемо само да нагађамо. 

На крају ваљи још поменути да поред старости као широког и у 
смислу прецизности неухватљивог узрока смрти, матичне књиге 
умрлих пред нас доносе и списак болести о којима данас под тим 
називом не подразумевамо готово ништа попут суве болести, ве-
лике болести, страшне болести или водене болести. Пада у очи да 
се овакви називи узрока смрти појављују у периоду када еманци-
пација медицинске науке у Пироту још увек није узела маха па је 
вероватно у питању преживљавање архаичних назива за болести 
које су по доласку школованих лекара у вароши почеле да се упи-
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сују стручним именом или су подведене под неке друге познате 
термине. Првих неколико година по ослобођењу пиротска варош је 
заиста тек израњала из османског наслеђа и народне медицине па 
је појава набројаних дијагноза свакако разумљива (види: Пејчић, 
1979, стр. 51-62) 

Такође, ваља скренути пажњу на још једну недоумицу коју до-
носе матичне књиге умрлих, а везана је за 1885. и 1886. годину. На-
име, иако је у Пироту крај 1885. године обележио Српско-бугарски 
рат, о томе у матичној књизи умрлих за ту годину нема никаквог 
видљивог трага. Међутим, матичне књиге за 1886. годину доносе 
приметно уписивање преминулих у узрасту од 20 до 25 година, 
са празним рубрикама када је у питању узрок смрти, док су се код 
датума смрти уписивали термини из децембра 1885. године (ИАП, 
фонд Храма Рождества Христова, МКУ за 1886. годину, стр. 106). 
Сва је прилика да је поменута нелогичност заправо произашла из 
накнадног уписивања оних који су настрадали током ратних дана.

Табела 1  Статистика умирања у Пироту за 1879. годину 
Table 1  Mortality statistics in Pirot for 1879.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број ро-
ђених у Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
74 125 199 254 28,86 година

Број премину-
лих у узрасту 

од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
19 9,54% 63 31,65% 16 8,04% 71 35,67% 30 15,07%

Табела 2  Статистика умирања у Пироту за 1880. годину 
Table 2  Mortality statistics in Pirot for 1880.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
141 153 294 436 26,30 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
36 12,24% 101 34,35% 14 4,76% 101 34,35% 42 14,28%
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Табела 3  Статистика умирања у Пироту за 1881. годину 
Table 3  Mortality statistics in Pirot for 1881.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
161 107 268 430 28,00 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
47 17,53% 67 25,00% 16 5,97% 101 37,68% 37 13,80%

Табела 4  Статистика умирања у Пироту за 1882. годину 
Table 4  Mortality statistics in Pirot for 1882.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
163 194 357 422 24,34 године

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
89 24,92% 180 50,42% 28 7,84% 25 7,00% 35 9,80%

Табела 5  Статистика умирања у Пироту за 1883. годину 
Table 5  Mortality statistics in Pirot for 1883.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
162 135 297 498 18,03 године

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
77 25,92% 108 36,36% 30 10,10% 60 20,20% 22 7,40%

Табела 6  Статистика умирања у Пироту за 1884. годину 
Table 6  Mortality statistics in Pirot for 1884.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
209 172 381 457 14,50 година
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Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
82 21,52% 180 47,24% 32 8,39% 63 16,63% 24 6,29%

Табела 7  Статистика умирања у Пироту за 1885. годину 
Table 7  Mortality statistics in Pirot for 1885.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
153 108 261 493 22,22 године

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
69 26,43% 31 11,87% 39 14,94% 89 34,09% 33 12,64%

Табела 8  Статистика умирања у Пироту за 1886. годину 
Table 8  Mortality statistics in Pirot for 1886.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
214 126 340 414 19,81 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
63 18,52% 122 35,88% 34 10% 96 28,23% 25 7,35%

Табела 9  Статистика умирања у Пироту за 1887. годину 
Table 9  Mortality statistics in Pirot for 1887.

Број премину-
лих у Пазару

Број премину-
лих у Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
210 117 327 476 23,77 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
66 20,18% 100 30,58% 32 9,78% 88 26,91% 41 12,53%
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Табела 10  Статистика умирања у Пироту за 1888. годину 
Table 10  Mortality statistics in Pirot for 1888.

Број премину-
лих у 

Пазару

Број премину-
лих у 

Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
211 142 353 471 20,69 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
71 20,11% 127 35,97% 31 8,78% 96 27,19% 28 7,93%

Табела 11  Статистика умирања у Пироту за 1889. годину 
Table 11  Mortality statistics in Pirot for 1889.

Број премину-
лих у 

Пазару

Број премину-
лих у 

Тијабари

Укупан број 
преминулих у 

Пироту

Укупан број 
рођених у 

Пироту

Просечна ста-
рост премину-

лих
262 131 393 417 28,45 година

Број премину-
лих у узра-

сту од 0 до 1 
године

Број премину-
лих у узрасту 

од 1 до 10 
година

Број премину-
лих у узрасту 

од 11 до 21 
године

Број премину-
лих који су од 

22 до 60 година

Број преми-
нулих који су 
старији од 60 

година
62 15,57% 83 21,11% 43 10,94% 157 39,94% 48 12,21%

Табела 12  УЧЕСТАЛОСТ ПОЈЕДИНИХ УЗРОКА СМРТИ СТАНОВНИШТВА 
ПАЗАРА ПО ГОДИНАМА НА ОСНОВУ УПИСА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ УМРЛИХ 

Table 12   FREQUENCY OF CERTAIN CAUSES OF DEATH OF PAZAR 
INHABITANTS BY YEARS AND ACCORDING TO THE DATA IN THE REGISTRY 

OF DEATH

Узроци смрти 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Укупно 
умрлих

Слаборођено 4 23 34 23 21 43 39 42 41 270
Старост 6 6 13 12 5 8 17 14 17 13 19 130
Грозница 26 31 17 3 6 7 6 96
Кашаљ 7 19 8 25 6 3 7 20 9 11 6 121
Богиње 52 16 88 7 1 1 165
Јевтика 1 14 16 21 9 12 15 11 26 19 34 188
Запаљење плућа 4 6 6 17 19 28 48 128
Срце 6 10 8 9 7 4 3 6 6 7 6 72
Пролив 1 1 2 33 10 1 48
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Падавица 2 1 2 3 4 3 4 1 4 24
Врућица 6 19 7 13 12 2 7 66
Непознато 5 4 6 3 14 4 4 30 34 48 57 209
Запаљење црева 1 4 12 11 28
Запаљење мозга 2 1 6 1 6 3 2 21
Туберкулоза 13 7 7 2 6 3 3 41
Гушобоља 4 10 10 23 19 12 6 4 4 92
Прободи 1 11 14 7 2 4 39
Водена болест 2 1 4 7
Велики кашаљ 9 5 14 22 4 3 3 60
Тифус 23 32 11 6 12 3 2 89
Оток 2 1 1 4
При порођају 1 2 1 1 5
Од повреда 3 2 2 1 1 2 11
Утопљење 1 1
Колера 1 1
Сува болест 23 33 20 10 5 6 2 99
Дуго боловање 16 16
Црвени ветар 1 2 1 4
Сифилис 4 3 7
Велика болест 12 20 4 1 27
Укупно преми-
нулих по години 74 141 161 264 162 209 153 214 210 211 262 2061

Табела 13  УЧЕСТАЛОСТ ПОЈЕДИНИХ УЗРОКА СМРТИ СТАНОВНИШТВА 
ТИЈАБАРЕ ПО ГОДИНАМА НА ОСНОВУ УПИСА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ УМРЛИХ 

Table 13  FREQUENCY OF CERTAIN CAUSES OF DEATH OF TIJABARA 
INHABITANTS BY YEARS AND ACCORDING TO THE DATA IN THE REGISTRY 

OF DEATH

Узроци смрти 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Укупно 
умрлих

Слаборођено 24 27 29 23 12 14 11 17 17 14 188
Старост 25 5 11 9 11 11 6 20 9 22 129
Грозница 21 11 6 1 1 40
Кашаљ 2 15 6 26 10 1 60
Богиње 13 6 60 2 81
Јевтика 5 8 17 10 6 7 9 19 7 18 99
Запаљење плућа 3 12 4 1 27 18 65
Срце 3 5 5 4 2 4 6 7 36
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Пролив 13 1 3 1 14 4 3 1 40
Падавица 1 1 2 4
Врућица 5 4 6 3 2 7 1 2 30
Непознато 125 62 31 69 27 20 15 16 24 35 38 462
Запаљење црева 3 8 4 1 6 12 6 40
Запаљење мозга 1 7 4 7 7 6 4 1 37
Туберкулоза 12 10 17 4 1 5 49
Гушобоља 4 12 10 1 1 2 30
Запаљење бубрега 2 1 3
Водена болест 1 1 3 1 5 1 12
Тифус 5 1 2 1 9
Оток 1 1 1 1 4
При порођају 1 1 1 2 5
Од повреда 1 2 2 1 2 1 9
Утaпaње 1 1 1 3
Колера 1 1
Сува болест 4 1 1 2 8
Дуго боловање 13 6 1 1 14 3 1 39
Црвени ветар 1 1 1 1 4
Сифилис 1 1
Велика болест 3 3
Укупно преми-
нулих по години 125 153 107 194 135 172 108 126 117 142 131 1510
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Сажетак: Рад је настао са циљем истраживања вредности и за-
ступљености пиротског ћилима, тачније његових мотива као основ-
ног визуленог презентера овог традиционално пиротског производа, на 
пољу савременог модног дизајна. Као бренд, који је својим кавлитетом 
прешао оквире локалног, потенцијали пиротског ћилима су у савреме-
ном дизајну наизглед безгранични, али опет недовољно искоришћени. У 
том контексту, акценат је добило истраживање овог ресурса, најпре 
на локалном нивоу, посебно на пољу примењене уметности, прецизније 
у модном дизајну као једне од најпродуктивнијих индустрија. У раду се 
анализира стваралаштво дизајнера који су по пореклу из Пирота, те 
су као такви добри познаваоци локалне традиционалне културе. Појам 
традиоционалног је у неким сегментима изашао из тог оквира, а ди-
зајнери су му модерним уобличавањем удахнули нови облик постојања, 
адекватан стилу савременог живота. Заједничко дизајну Ане Гргуровић 
и Силване Тошић, осим употребе шара пиротског мотива, је сарадња 
са локалном индустријом, чији је менаџмент препознао вредност својих 
старих производа, који у редизајнираном облику стижу до модних пи-
ста и тиме добијају једно ново, њима до сада непознато, тржиште. 
Кључне речи: пиротски ћилим, пиротски мотив, дизајн, ћилимарство, 
Ана Гргуровић, Силвана Тошић 
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Abstract: The work was created with the aim to research the value and pres-
ence of Pirot kilim, more precisely its patterns as fundamental visual present-
ers of this product  traditionally originating from Pirot in the field of contem-
porary fashion design. As a brand which with its quality crossed the local 
borders, potentials of Pirot kilim seem to be limitless but also not sufficiently 
used in the modern fashion design. In this context, the research of this re-
source was emphasized first on the local level especially in the field of applied 
art and more precisely in fashion as one of the most productive industries. 
The study analyses the work of designers who originate from Pirot and ther-
fore are true connoiseurs of local tradition and culture. In some segments, the 
notion of traditional went beyond that framework and the designers breathed 
a new modern form into it which is adequate to the modern lifestyle. Apart 
from the use of Pirot motif pattern, the designers Ana Grgurović and Silvana 
Tošić have the cooperation with the local industry in common, the manage-
ment of which recognised the value of its old products which in their rede-
signed form reach the catwalks and thus gain a new, so far unknown market.
Key words: Pirot kilim, Pirot motif, design, kilim weaving, Ana Grgurović, 
Silvana Tošić

УВОД

 Географски одређено још у називу, пиротско ћилимарство је 
постало привредни и економски потенцијал региона, са свим пра-
тећим последичним радњама развоја једног заната који је дубоко 
повезан са свеукупним привредним ресурсима поднебља. Поста-
ло је особена уметничка слика народног стваралаштва, настала из 
симбиозе различитих културних елемената који су се сливали у 
овај, и не тако мали, центар трговине. Врло рано запажене вредно-
сти пиротског ћилимарства потврђиване су музејским збиркама, 
изложбама, сајмовима и јавним презентацијама. Пиротски ћилим 
је, својим уласком у институције културе, добио заслужено место 
у студијама којима се анализирала техника настанка, уметничке 
карактеристике, економске значај и развој заната, a у новије вре-
ме и социјални аспект ћилимарки, до сада невидљивих стваралаца 
ћилима. 

Пиротско ћилимарство - бренд Пирота, препознат је од стра-
не српске државе током друге половине XIX века као аутентичан 
производ народног стваралаштва којим се на бројним сајмовима 
по европским престоницама, почев од почетка XX века, открива-
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ла нова слика о култури и уметничком стваралаштву непознатих 
жена. Бројни су уметници који су радили на транспоновању на-
родних мотива, међу њима и пиротских шара, у уметничко, деко-
ративно и занатско стваралаштво, односно у индустријске гране, 
опет све у складу са идејом јачања националног духа и у складу са 
савременим потребама (Макуљевић, 2006, стр. 138-141).

Ћилимарство Пирота нема у потпуности расветљену историју, 
те је тешко одредити почетно време његовог настанка, али доса-
дашња истраживања потврђују да би XVIII век сигурно био пери-
од приметно развијене ове делатности (Цветковић, 2015, стр. 66; 
Петковић и Влатковић, 1996, стр. 17, 22). Такође, услови развоја 
ћилимарства се виде у различитим елементима културолошког, 
привредног и географског карактера. Најпре, развијено сточар-
ство на обронцима Старе планине, погодовало је размени добара, 
односно трговини у сточарским производима попут вуне, која је 
као и остали производи овог поднебља, била високог квалитета. 
То није резултирало само одржањем ткачког заната, већ и даљим 
унапређењем. Осим тога, налазећи се на Цариградском друму, у 
Пироту су се редовно сретали каравани на свом путу на Исток или 
обратно, што је погодовало приливу нових културних елемената, 
али и размени добара, претпостављено најпре на локалном, а по-
том и на ширем нивоу (Ćirić, 1954, стр. 114-118). Традиционални 
вашари о великим хришћанским празницима добили су карактер 
првих сајмова који су трајали и по неколико недеља, остављајући 
довољно простора трговцима и из удаљених крајева да приступе 
са својом робом, односно упознају се са тржиштем које се форми-
рало у Пироту. Пирот као варошица у Османској царевини свакако 
да је могла понудити ужу палету производа проистеклих, првен-
ствено из локалне средине, попут сточарских ресурса (Тодоровић, 
2014, стр. 162-164). Присутно је мишљење да је економски скромно 
становништво пратило потребе трговаца и њихових трговина, ну-
дећи производе који су прелазили оквире локалног. Ћилимарство, 
које је несумњиво било присутно и на овом подручју, прилагођава 
се верским потребама муслиманског становништва и тиме добија 
сигурно тржиште у Османској царевини (Петковић и Влатковић, 
1996, стр. 14). Оквири локалне трговине превазиђени су усаврша-
вањем технике и формирањем особених естетских начела при из-
ради ћилима, те се овај производ лако издвојио из масе сличних 
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(Петковић и Влатковић, 1996, стр. 22). Пиротско ћилимарство, 
као препознатљива категорија међу ткачким производима, улази 
у оквире српске државе, настављајући да носи репрезентативну 
улогу на овом пољу народног стваралаштва, које прераста у про-
гресивну привредну грану Пирота (Петковић и Влатковић, 1996, 
стр. 59-67; Тодоровић, 2018, стр. 136-140), а дефинишући се именом 
које у себи носи регионалну одредницу – пиротски ћилим.

Током XIX века пиротско ћилимарство је постало озбиљна за-
натска привредна грана, која се није задржала на производима за 
верске потребе, већ увелико ушла у профани свет и муслиманског 
и хришћанског становништва као високо квалитетан и цењен про-
извод у чији даљи развој се укључују и сами Турци (Петковић и 
Влатковић, 1996, стр. 59-61). Од 1878. године, по ослобођењу од 
турске власти, ћилимарство је наставило свој развој у Кнежеви-
ни, потом Краљевини Србији оснивањем ћилимарских удружења 
(Петковић, 1996, стр. 215-234). Нов начин организације позитивно 
је утицао на промоцију пиротског ћилима, који се, као производ 
традиционалног народног стваралаштва, нашао на бројним сај-
мовима широм Европе и постао високо цењен те су и наруџбине 
постале обимније. За Париску изложбу 1900. године припремљено 
је чак 149 ћилима, од којих је највећи број био са старијим или 
новим пиротским мотивима, а за ту прилику организована је и де-
монстрација израде ћилима, односно ткања са посебно одабраним 
ткаљама из Пирота. Успех ове поставке у Паризу био је међу за-
паженијим на српском павиљону, те је и продаја ћилима била на 
завидном нивоу (Душковић, 1995, стр. 26-30). Као признати сино-
ним српске националне привреде, прецизније аутентичан српски 
производ, пиротски ћилим је добио запажено место и у Лондону 
на Српској изложби 1907. године (Макуљевић, 2006, стр. 141).

Ипак, сталне промене удружења и њихове реорганизације пока-
зивале су константну борбу са тржиштем у циљу бољег пласмана 
или већег профита. То се негативно одражавало на одржање ква-
литета, удаљавањем од традиционалних форми у техници израде, 
па и естетској обради и заштићености самог произвођача, односно 
ткаља. Пиротско ћилимарство није било изузето од стагнације у 
периоду великих ратова и друштвено-политичких промена (Тодо-
ровић, 2018, стр. 134-136). Почивало je на раду жена, претежно 
из градске средине, које су своју едукацију остваривале међусоб-
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ним контактом и породичном наследном линијом. Тако је занат 
задржао све потенцијале за очувањем традиционалних форми у 
техници израде и аутентичних орнамената, који су подлегали про-
менама превасходно по степену креативности и естетског укуса 
самих ћилимарки.

ОСОБЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИРОТСКИХ ЋИЛИМА

Пиротски ћилим је у много чему карактеристичан, почев од ква-
литета материјала, односно вуне и начина њене обраде и бојења, 
преко технике ткања до мотива који су примењивани и комбино-
вани. Иако су ткаље ових ћилима превасходно биле градске жене 
скромнијег економског статуса, њихово техничко и уметничко 
умеће је било на завидном нивоу, посебно када се узме у обзир да је 
савладавање овог заната био породично наслеђе које се преносило 
са мајке на ћерку. У различитим периодима током XX века било је 
разних обука радионичког или школског типа с циљем повећања 
кадра, посебно у периоду интезивног раста потражње. Иако се на 
ћилимарке гледало са поштовањем због њихове умешности, ова 
врста посла, управо због своје тежине и захтевности, сматрала се 
занимањем сиромашних жена које су својим радом помагале кућ-
ни буџет, неретко и саме га издржавајући (Цветковић, 2015, стр. 
70). Новац је, рекло би се, био основна мотивација у раду, али и 
поред тога, остало је забележено да је сам процес рада, иако захте-
ван и напоран, носио социјалне сегменте који су стварали особе-
ну женску заједницу. Продукт рада је изазивао лично задовољење 
остварењем ћилима кроз склоп елемената који су врло често били 
самостална креација ткаље. Саме ћилимарке су, свесне мукотрп-
ног седења над разбојем, изјављивале да је ткање тежак посао, али 
и потврђивале да воле ткање (Цветковић, 2015, стр. 77). 

Колико год био једноставан вертикалан разбој, карактеристичан 
у примени управо при изради пиротског ћилима, толико више су 
се добиле могућности за сложене варијације мотива на, по потре-
би, великим површинама. Пиротски ћилим је равно и густо ткан, 
у једном комаду. Порекло боје, односно примена природних или 
нових хемијских боја, указују на старост ћилима. Старији ћили-
ми су смиренијих тонова са ситнијим мотивима и већим степеном 
склада у њиховом распореду, док на новијим преовладава богатија 
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палета боја и тонова, крупнији мотиви, неретко са мање успелом 
стилизацијом (Петковић и Влатковић, 1996, стр. 39). То никако не 
значи да је током времена опадао квалитет при изради, већ да су 
се по приликама, које су биле последице друштвених превирања 
и промена, прихватали упливи новина што од стране ћилимар-
ки, као твораца ћилима, или наручилаца, односно тржишта које 
је захтевало освежење новим елементима. Тако се у композицио-
ној организацији мотива на ћилиму могу пратити промене, које су 
свакако водиле ка савршенијој форми, истовремено обогаћиване и 
новим мотивима и палетом боја. 

Сачувани ћилими из прве половине XIX века су композиционо 
једноставнији, јер нису увек издељени на површине по којима се 
уједначено понављају постављени мотиви, док се већ од почетка 
XX века устаљује норма изгледа пиротског ћилима (Јовановић, 
1977, стр. 315). Сачињен је од централног дела - поља, које заузима 
највећу површину ћилима на коме се налази мотив по коме се и 
одређује назив ћилима; око њега је плоча – бордура која опасује 
површину поља, обично је светлије боје у односу на поље и са-
чињена од мотива који се уједначено понавља целом дужином у 
низу; између поља и плоче, као и по спољном ободу налази се иви-
ца - ћенар, некада поновљен више пута или веће ширине уколико 
је реч о ћилиму већих димензија.

Пиротски ћилим има више специфичности по којима се одва-
ја од ћилима других израда. Најпрепознатљивији елеменат после 
боје, где би се превасходно истакла црвена, свакако би били мо-
тиви, неретко вешто комбиновани у низовима или издељеним по-
вршинама. Вештина ткања и компоновања мотива спадали би у 
технички део, односно у техничку спретност ткаље која је могла 
у себи да створи визију изгледа будућег ћилима још на зачетку, 
клечећи поред великог разбоја. 

Посебан сегмент би били мотиви које је ћилимарка користила, 
начин остваривања кроз комбинацију боја и сама позадина прика-
заних мотива који нису били тек просте геометријске форме, већ 
елементи из окружења које је ћилимарка примењеном техником 
у геометријској форми обликовала. У прилог томе говоре називи 
орнамената – огледало, лале, корњаче, кутије, бобице, што јасно 
упућује на то да су ћилимарке инспирацију тражиле у непосред-
ном окружењу, у предметима и живом свету, њима блиском и до-
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ступном. Старији мотиви су геометријске форме, попут троугло-
ва и ромбова, док касније улази једна суптилнија, мекша линија 
којом се ублажава строга геометризација, те је већ могуће у ор-
наментима препознати предмете и објекте (огледало, маказе, ди-
реци). Свакако да су и услови најглавнијег тржишта утицали на 
формирање и обликовање нових мотива – ислам и турска култу-
ра, што је подстицало обликовање биљних орнамената, док мање 
има зооморфних и антропоморфних (Цветкович, 2019, стр. 25). 
Од битнијих орнамената чије порекло је могуће пратити, односно 
утврдити узрочно последичну релацију су костеница, која се среће 
код кавкаских ћилима, животно стабло, присутно на ширем пољу 
евроазијског ћилимарства, и посебно популарна корњача, која је 
имала симболичко значење у дуговечности (Јовановић, 1977, стр. 
317). Симболику треба видети и у начину распореда мотива - од 
85 типичних мотива, постоји концепт по коме се где налазе – на 
плочи, пољу или на ћенару (Цветкович, 2019, стр. 25).

Порекло примењиваних орнамената на пиротским ћилимима је 
питање са још недовољно дефинисаним одговором. Различита су 
виђења у проналажењу порекла: са Истока, турских, грчких, кав-
каских утицаја, касније француских, немачких, руских до схвата-
ња да је реч о мотивима са аутохтоним пореклом или проистеклих 
из сачуване митологије (Петковић и Влатковић, 1996, стр. 39-40). 
Несумњиво је да су се ћилимарке Пирота издвојиле из ткачке кул-
туре своје околине, посебно сеоске, унапређујући технику и стил у 
односу на дотадашње црге и покривке (Цветковић, 2010, стр. 254-
257) које остају предмети свакодневне употребе сиромашнијих 
слојева друштва, нудећи далеко финији производ веће вредности и 
квалитета. У том процесу усавршавања, осим примењене технике 
ткања са два лица, орнаменти су били пресудан сегмент и очеки-
вано је да су делом инспирисани већ виђеним, које је у наредном 
тренутку добило индивидуално обележје. Сигурно је да се слична 
роба могла наћи у окружењу, с обзиром на то да се Пирот налазио 
на трговачком путу, те су могли поједини елементи са ћилима да 
буду преузети. То потврђују називи неких мотива који немају до-
маће порекло, нпр. из турског смирјанска шара, ђулови или из грч-
ког октопод, кандило. Најдоминантнији утицај је био са Истока, 
превасходно турски, јер се запажа веће богатство мотива на ћили-
мима од XVIII века, али са отварањем тржишта ка западу Европе 
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од XIX века појављују се утицаји из других земаља. Ћилимарке 
су у доступним мотивима тражиле начин за сопствени израз кроз 
уобличавање сходно техници, својој спретности и свом тумачењу 
уско повезаним са традицијом свог краја, независно од првобитног 
значења и порекла мотива. Тиме је пиротски ћилим могао да се 
издвоји од осталих – орнаменти су вешти склоп домаће културе и 
страних елемената, уобличени кроз индивидулани приступ ткаље 
која је истраживачки приступила послу опасујући га ритуалним 
радњама, где се у коначном производу добија „чаробни“ ћилим 
којег ваља имати у кући за добро (Цветковић, 2015, стр. 81-82). 

Као такав, пиротски ћилим је константно био у постепеним про-
менама којим се усавршавао до коначне дефиниције каквим га XX 
веку у потпуности препознајемо као аутентичан и поред препозна-
тљивих елемената утицаја. Обогаћен бојом и склопом орнамената у 
јасној композицији са сопственом техником и пажљиво бираним и 
припреманим материјалом у домаћој производњи која технолошки 
није ништа даље од првобитне, али опет пун симболике. 

ПРИМЕНА ЕЛЕМЕНАТА ПИРОТСКОГ ЋИЛИМА 
У МОДНОМ ДИЗАЈНУ

Већ је раније истакнуто да је пиротски ћилим неискоришћени 
потенцијал на пољу примењене уметности, где би савременом сти-
лизацијом мотиви са ћилима постали врло атракативни у савреме-
ном стваралаштву, па и на пољу модног дизајна (Тодоровић, 2018, 
стр. 142-143). Током XX века, дизајн пиротских шара превасходно 
је остао везан за технику ткања и њој условљеним материјалом, 
па је применљивост остала у домену занатског стваралаштва, на 
предметима свакодневе употребе, попут прекривача, столњака, ја-
стучића, у ређим случајевима као тапацир на намештају или као 
мотив на грнчарији. Сложеност комбинација боја и шара као да је 
остала везана за технику ткања, те је свако даље превођење ових 
мотива у нову технику изведбе тражило већ изгубљено некада-
шње искуство ткаља које су самостално осмишљавале и вешто 
комбиновале.

Рекло би се да је почетак XXI века донео одређене промене ко-
јима су се уметничке вредности традиционалног народног ства-
ралаштва преобликовале у модерно рухо. Пиротски ћилим није 
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доживео своју потпуну ревалоризацију, управо због захтевности 
технике израде и материјала, који у свом изворном облику гото-
во да више није ни доступан или би и у ретким случајевима био 
нерентабилан, али неки његови сегменти јесу. Визуелно најбоље 
перципирани и препознатљиви елементи пиротског ћилима јесу 
његови орнаменти, поготово неки попут корњаче, кубета, бомби, 
кувера и они су постали често употребљавани у декорацији број-
них, превасходно промотивних предмета као заштитни знак Пи-
рота. Иновативни облик је примена мотива пиротског ћилима у 
модном дизајну, којим је дат нов вид етно стилу који је последњих 
деценија доживео одређену популарност на модној сцени.

Студиозни стручни приказ инкорпорирања традиционалних 
елемената у савремену модну креацију начинила је модна дизај-
нерка из Пирота Ана Гргуровић. Њено интересовање за моду није 
тек класично формално образовање које је било пут ка моди, већ 
трагање које је тежило самоусавршавању током кога је Ана изне-
дрила из себе све своје квалитете, не запостављајући традицију 
свог краја. Она износи да чиниоци који утичу на одећу нису де-
мографски и географски, већ културолошки и друштвени, а под-
стицањем идентитета путем традиционалних одевних предмета 
гради се статус. Такође, симболи произишли из наше фолклорне 
традиције важан су кључ у очувању идентитета, изворно духовно 
богатство и потенцијална основа за инспирацију у новим модним 
трендовима. У том контексту, треба и симболику орнамената пи-
ротских ћилима видети као важну у визуелној идентификацији 
локалног становништва Пирота, а потом и српског народа, али 
истовремено уочити снажан симболички потенцијал који прева-
зилази оквире локалног, регионалног и националног (Grgurović i 
Kovačev, 2011, стр. 243-244). 

Како је сама дизајнерка истакла, њена колекција Српкиња оди-
ше стилом који је фузија традиционалног и космополитског духа 
модерне жене. Етно-шик, како га је она дефинисала, нови је стил, 
микс модерног и прошлог, ретрофутуристичког, персонификација 
традиције, али и модерности и женствености духа и поноса српске 
жене која га носи кроз векове. Једном речју, нови стил одевања који 
слави женственост српске жене у свој њеној величини (Grgurović i 
Kovačev, 2011, стр. 247). 
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На први поглед линија ове колекције одише елегенцијом која нас 
уводи у слојевитост француског дворског костима, вешто остваре-
ним кроз комбинацију материјала и боја, иза којих се крије симбо-
лика боја пиротских шара – црне, црвене, беле. Само са темељи-
тим познавањем народног костима дизајнерка је могла приступити 
неупадљивој синтези двају опречних стилова и кроз футуристички 
концепт дати елементе народног одевања, попут јелека или реса, а 
при том не умањити елеганцију женске фигуре. Важно је истаћи да 
је Ана Гргуровић један од првих дизајнера који у своје модне ко-
лекције уводи редизајнирани пиротски опанак, нудећи опцију новог 
живота на модној сцени, овој, већ традиционалној, обући. 

Ана у свом дизајну приказује жену као ултра модерну, отмену и 
остварену. Дизајн сваког сегмента има опцију самосталног сагледава-
ња, а обједињени су тако да дају слику префињеног укуса у споју тра-
диционалног и модерног. Традиционалан је вез, поентлас, који је по-
нео обличје пиротских шара, које су у успелом и суптилном споју са 
свилом и сатеном добиле савремени лик традиционалне симболике. 

Ана Гргуровић се представила колекцијом за пролеће/лето La 
femme Serbe априла 2010. године на ревији у оквиру Џејкобс Фeшн 
Селекшна (Jacobs Fashion selection: Japan u Beogradu, доступно 

Слике 1, 2 и 3  Модели Ане Гргуровић на Џејкобс Фeшн Селекшн (Jacobs 
Fashion selection)

Pictures 1, 2 and 3  Models of Ana Grgurović at the Jacobs Fashion Selection
(порекло прилога: аутор Ана Гргуровић лично)



55

Д. Ф. Шомођи и сар.: Пиротски ћилим као визуелни симбол... Пиротски зборник 45 (2020) 45-64

преко: https://www.lepotaizdravlje.rs/moda/modno-savetovaliste/vesti/
jacobs-fashion-selection-japan-u-beogradu/, приступљено 08.07.2020.) 
где је њено учешће било од раније запажено (Beogradska nedelja 
umetnosti, доступно преко: https://issuu.com/adamrakicevic/docs/
bnu_novine_2011, приступљено 08.07.2020). Као школовани дизај-
нер, Ана се појављује на модној сцени 2007. године као стипен-
диста Фонда за младе таленте када ступа у сарадњу са Модном 
агенцијом Select и представља своју прву колекцију, односно ди-
пломски рад. У наредним годинама, кроз колекције модне линије 
Dress code Ана је у свом дизајну стављала акценат на етно еле-
менте, посебно из пиротског краја, односно мотива шара са пирот-
ског ћилима, реализујући их често кроз ручни рад, вез, поентлас 
и изражавајући намеру да ове старе уметничке занате сачува од 
заборава („Tradicija u modi“, Danas, 21.07.2009. https://www.danas.rs/
drustvo/tradicija-u-modi/, приступљено 08. 07. 2020). У целокупном 
раду ове дизајнерке приметна је јака веза са традиционалном кул-
туром Пирота, која је на модној писти постајала перформанс изра-
жен кроз спој музике, уметности и моде. По речима саме дизајнер-
ке, традиција је непресушан извор инспирације али у савременом 
концепту дизајна битно је избећи комерцијални приступ, већ оста-
ти аутентичан у изразу, односно достићи ниво високе моде.12

1  У разговору са Аном Гргуровић, обављеном 21.07.2020, добили смо основне 
информације о њеном раду и увид у идеју споја традиције и савременог у мод-
ном дизајну.

Слике 4, 5 и 6  Детаљи на моделима Ане Гргуровић
(порекло прилога: аутор Ана Гргуровић лично)

Pictures 4, 5 and 6  Details on the models of Ana Grgurović
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Најзапаженији допринос у промоцији пиротског мотива оства-
рен је радом Силване Тошић из Пирота, историчарке по образова-
њу, али новинарке по занимању, која се упустила у модни дизајн, 
вешто истражујући могућности креација оплемењених етно еле-
ментима. Модели које је ова дизајнерка на почетку понудила били 
су једноставне форме, сведени и блиски традиционалном костиму, 
остварени кроз палету боја пиротског ћилима – белој, црној и цр-
веној, на којима су могли доћи до изражаја декоративни елементи 
у облику пиротских шара. 

Реч је о кошуљама, туникама, а присутне су и мајице као свакод-
невни одевни предмет са функцијом одевног сувенира, што јесте 
била и једна од идеја Силване Тошић. У свету савременог начина 
живота који је подложан променама, битно је не одвојити се од 
сопственог културног наслеђа, већ га обновити, неговати и промо-
висати у прилагођеном облику као аутентичан продукт из Пирота 
и Србије (Silvana Tošić - izjava, 04.04.2017, Plus Оnline, доступно 
на: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9mntDUIv8, приступљено 
05.07.2020). Зрела мисао ове дизајнерке је још на почетку постоја-
ла, јер се још на првим ревијама запажају модели једноставне, али 
атрактивне линије који би били погодни млађим генерацијама, 
уједно и најбољим промотерима елемената модерно обликованог 
културног наслеђа.

Слике 7, 8 и 9  Mодели за младе - прве креације Силване Тошић
Pictures 7, 8 and 9  Models for the young – first creations by Silvana Tošić

(порекло прилога: https://www.facebook.com/Etno-Glamour-by-
Silvana-1723372897901031, уз дозволу аутора)
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Како је сама дизајнерка истакла, инспирација је у локалном 
културном наслеђу које по својим вредностима превазилази окви-
ре локалног, а начин презентације није сведен само на моделе, већ 
је важна и свеукупна поставка модне линије. Модне ревије су ин-
спирисане концептом који је чувени модни креатор Александар 
Јоксимовић применио – избором адекватног амбијента, музиком 
и називом.23 Стога, модне ревије Силване Тошић употпуњене су 
поставком предмета домаће народне радиности, музичком поза-
дином кроз традиционалну народну песму, неретко у аутентичној 
изведби. Називи колекција (Софра, Гугуће на диреци) уско су пове-
зани са локалним говором и у њима можемо тражити симболично 
повезивање са прошлошћу и остваривање међусобне везе на па-
тријахалним основама. И док је Александар Јоксимовић повреме-
но укључивао кореографију којом су манекенке доприносиле да 
модна ревија изађе из оквира уобичајено виђеног (Фрфулановић 
Шомођи и Савић, 2019, стр. 780-781), Силвана Тошић је ту посеб-
ност остварила кроз манекене који су били награђивани ученици 

2 У непосредном разговору са Силваном Тошић, обављеном 20.07.2020, добили 
смо ширу слику о концепту њеног стваралаштва, о узорима, инспирацији и бу-
дућим плановима.

Слике 10, 11 и 12  Модели Силване Тошић, представљени на Serbian 
Fashionweek, 2018.

Pictures 10, 11 and 12  Models by Silvana Tošić presented at the Serbian Fashion 
Week, 2018.

(порекло прилога: https://www.facebook.com/Etno-Glamour-by-
Silvana-1723372897901031, уз дозволу аутора)
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и студенти из Пирота или њене колеге новинари и тиме се додатно 
приближавала обичном човеку.

Одевни комади које Силвана дизајнира су у сведеној форми, 
прихватљиви готово за свакодневну употребу, али како сама каже, 
то није одећа за сваки дан, јер носи елементе декорације у виду 
шара са пиротског ћилима којима се издваја из свакодневног и 
тражи посебност за ношење кроз одређену прилику или особу 
свесну симболике и значаја ових орнамената (Silvana Tošić, motivi 
ćilima na odeći. [2016], Pi kanal, доступно на: https://www.youtube.
com/watch?v=Qcd6uK473A4, приступљено 05.07.2020). У почет-
ку можда ненаметљиво, али временом одећа за свечане прилике 
постаје упечатљивија (Revija Silvane Tošić, 30.08.2018, Beogradska 
hronika Jutarnji program, доступно на: https://www.youtube.com/
watch?v=qhnVab1hFkA, приступљено 05.07.2020), али и даље са 
ненарушеном строгом линијом једноставног дизајна, обавезно 
оплемењена кројним додатком који је носилац извеженог моти-
ва пиротског ћилима. Несумњиво, дизајнерка је још на почет-
ку, 2016. године, у својој модној линији Етно гламур изнела зрео 
продукт дуго обликоване идеје, која је свакако имала подлогу у 
породичној култури везаној такође за ћилимарство (Silvana Tošić 
- izjava, 18.07.2016. Plus Online, доступно на: https://www.youtube.
com/watch?v=s5sTWqAGj0g&t=1s, приступљено 05.07.2020). Још 

Слике 13 и 14  Модели торби;  Слика 15  Модели од тексаса - јакна и ранац
Pictures 13 and 14  Bag models;  Pictures 15  Denim models – a jacket and a rucksack

(порекло прилога: https://www.facebook.com/Etno-Glamour-by-
Silvana-1723372897901031, уз дозволу аутора)
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тада је њен концепт преплета савременог дизајна и елемената 
шара са пиротског ћилима оцењен као умерен са тенденцијом 
одрживости, као нов приказ пиротског ћилима на најбољи могу-
ћи, модеран начин (изјава Радмиле Влатковић у: Održana revija 
“Etno Glamur” Silvane Tošić, 20.07.2016, tvpirot pirot, доступно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=xK42vNxEWjE, приступљено: 
05.07.2020. и изјава Радмиле Влатковић у: Pirotski vez, Beogradska 
hronika jutarnji program, доступно на: https://www.youtube.com/
watch?v=QW8sGJofUqY, приступљено: 05.07.2020).

Најчешће коришћени мотиви пиротског ћилима на креацијама 
Силване Тошић су софра, корњаче, гугуће на диреци, и њој по-
себно омиљен, како је сама изјављивала, краљичин рукав (Silvana 
Tošić o večerašnjoj reviji u Pirotu, 29.08.2018, Pirotske Vesti, доступ-
но на: https://www.youtube.com/watch?v=6wKz4i_VBQw&t=1s, при-
ступљено: 05.07.2020). Ови орнаменти нису доминантни на ње-
ним креацијама, већ уравнотежено постављени у односу на модел 
кошуље, тунике, понча или хаљине. Пажљиво су конципирани у 
кројном сегементу модела, али опет готово идеално уклопљени 
како би дошле до изражаја појединости шаре. Креаторка је преузе-
ла концепт понављања мотива са пиротског ћилима у хоризонтал-
ном или вертикалном низу. Мотиви пиротских шара су изведени 
техником веза на материјалу попут српског платна, лана или па-
мука за моделе у етно стилу, односно на тафту, вискози, вуненом 
штофу, чоји за моделе свечаних хаљина. Запажена новина у по-
следњој тренутној фази рада је употреба тканих елемената, кон-
кретно ћилима који је кројно уклопљен са штофом у капут. Управо 
са таквом репрезентативном креацијом под називом ћилим капут 
Силвана Тошић се представила на Парифешну (Parisfashion) марта 
2019. године, што је прво интернационално представљање и нови 
успех после појављивања на новосадском Фешнвику (Fashionweek) 
новембра претходне године. 

Ћилим капут има кројне елементе од оригиналног ћилима и 
посебно је аутентичан у том сегменту, јер ћилим није рађен за ову 
прилику, већ има старост готово од једног века, а дизајн модела 
капута одговара савременом тренду. Овај одевни комад употпу-
њен је чизмама, које су такође надограђене тканим додацима са 
мотивима пиротских шара, укомпонованих адекватно са моделом 
одеће. Последњи асесоар који је такође запажено прошао су торбе, 



60

Д. Ф. Шомођи и сар.: Пиротски ћилим као визуелни симбол... Пиротски зборник 45 (2020) 45-64

већ раније подједнако примећене и на новосадској модној ревији, 
једноставне квадратне форме са доминантним мотивом по среди-
ни, најчешће са мотивом корњаче и ресама по ободу које опет, у 
сегменту, опонашају пиротски ћилим.

Ово истраживање материјала и модела који могу понети мотиве 
пиротских ћилима наставило се кроз, чини се, помало необичан 
материјал, али се у томе види снажна идеја дизајнерке да оствари 
везу са младим људима, који у својој потрази за лежернијим сти-
лом, знају одустати од конвенционалних форми. Тексас је матери-
јал који се и раније у малим сегментима појављивао, а дизајнерка 
често најављивала као ново поље истраживања.

Истовремено, у Пироту су се полако јављале сличне идеје које 
су такође за циљ имале употребу мотива пиротског ћилима, а сте-
кли су се услови и за заједнички рад. Компанија Тигар а. д. је за-
почела колекцију гумених чизама Maniera које су од свог првог 
појављивања на хуманитарној аукцији чланова породице Карађор-
ђевић на Белом Двору у Београду прошле запажено. Ова колекција 
је производ заједничке сарадње Компаније Тигар а. д, чији је про-
извод чизмица и Удружења „Дамско срце“, које је произвело ткани 
нашивак на горњем делу чизме са мотивима са пиротских ћили-

Слике 16 и 17  „Ћилим капут“ - Foto session у Паризу;  Слика 18  Дизајнерка са 
моделима на Парифешну 2019. год.

Pictures 16 and 17  „Kilim coat“ – photo session in Paris;  Picture 18  The designer 
with her models at Paris Fashion 2019.

(порекло прилога: https://www.facebook.com/Etno-Glamour-by-
Silvana-1723372897901031, уз дозволу аутора)
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ма (Trendy rubber boots inspired by motives Pirot killims, 11.06.2016, 
доступно на: http://creativemessbyalex.blogspot.com/2016/11/trendy-
-rubber-boots-inspired-by-motives_6.html, приступљено 09.07.2020). 
Овако дизајниран производ представљен је 2014. године азијском 
тржишту, на Сајму културне индустрије у Шијану, у Кини, где 
је привукао велику пажњу (Srpske kreativne industrije po prvi put 
na sajmu u Kini, доступно на: http://www.designed.rs/news/srpske_
kreativne_industrije_po_prvi_put_na_sajmu_u_kini, приступљено 
09. 07. 2020).

Ова потврда је иницирала развој програма гумене обуће која би, 
осим препознатљивости по квалитету, имала декоративне елемен-
те по мотивима пиротских ћилима, који су у потпуности израђени 
од гуме. У 2019. години бележи се повећање тражње познатог пи-
ротског опанка који је добио нови дизајн и боју, а бива оплемењен 
детаљима у виду шара, што је јак маркетиншки потез и на пољу 
презентације елемената традиционалне народне културе Србије и 
Пирота. Посебност се огледа у томе да је опанак нашао своје место 
у модном тренду и култури далеког Јапана (Tigar obuća nastavlja 
saradnju sa kupcem iz Japana, 26.06.2019, tvpirot pirot, доступно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qw8m_Zki0G8, приступљено 
09.07.2020). Остварени редизајн је продукт везе традиционалне 
културе – пиротске шаре и, сад би се већ могло рећи, једног од тра-
диционалних индустријских производа – пиротског опанка, што 

 Слика 19  Чизме из колекције Maniera   Слика 20  Тигров опанак са шаром
Picture 19  Boots from the Maniera collection   Picture 20  Rubber peasant shoes 

(opanak) with a pattern produced by Tigar company
(порекло прилога: http://creativemessbyalex.blogspot.com/2016/11/

trendy-rubber-boots-inspired-by-motives_6.html; https://www.youtube.com/
watch?v=Qw8m_Zki0G8)
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јасно указује на велике потенцијале на пољу дизајна и моде. Овим 
концептом се осим привредног напретка и добитка промовише и 
културно наслеђе и врши уплив у модерне модне токове много 
шире од локалног - у Јапану, Кореји, Вијетнаму и даље до Амери-
ке и Аустралије (Pirotski gumeni opanak ide u Japan, 27.06.2019, до-
ступно на: https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Pirotski-gumeni-
-opanak-ide-u-Japan.sr.html, приступљено 09.07.2020).

ЗАКЉУЧАК

Потенцијали пиротског ћилима као визуелног симбола у ди-
зајну су вишеструки и постоји тенденција даљег искоришћавања 
са циљем промовисања традиционалне културе. Значај локалног 
промовисања се огледа у развијању свести о посебности његових 
многобројних специфичности. У томе предњаче шаре ћилима које 
нуде велики спектар примене, а модни дизајн је поље индустрије 
у коме такви елементи могу добити интернационалну вредност.

Важно је истаћи да је ширење овог круга могуће започети од 
постојбине пиротског ћилима, из самог Пирота, са дизајном ства-
ралаца чије је порекло у овој средини и да у њима треба видети 
модерне промотере традиционалног народног стваралаштва које 
превазилази оквире локалног. Потврда о уникатности и безвре-
менској вредности мотива пиротског ћилима је у успеху концепта 
стваралаштва ових пионира модерног дизајна, који, на локалном 
нивоу, обнављају свест о вредности сопственог културног наслеђа, 
док на много ширем, готово интернационалном нивоу промовишу 
своју културу, земљу и нуде нове модне форме које могу бити при-
хватљиве сваком човеку. 

Модна индустрија је једна од најразвијенијих грана и у стал-
ним је променама пратећи потребе њених поштовалаца жељних 
уникатних модела. Због тога је модни дизајн поље које нуди много 
опција промовисања пиротског ћилима, сходно афинитету дизај-
нера. Свакако да подстицај треба тражити и у формалном обра-
зовању, у струковним школама, где младим генерацијама модних 
дизајнера треба више предочити културно наслеђе, посебно на 
пољу народног стваралаштва, као потенцијал за лично стварала-
штво које може добити интернационални карактер.
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Stena second year after the fire on Vidlič mountain

Сажетак: Друге године након пожара на планини Видлич који се догодио 
у лето 2007. године, праћене су промене опожарене вегетације букових 
шума. Фитоценолошко истраживање станишта букове шуме на лока-
литету Висока стена друге године после пожара је спроведено у складу 
са методом Браун Бланкеа (Braun-Blanquet). Резултати теренских ис-
траживања су представљени у виду фитоценолошке табеле. Запаже-
но је да су врсте са највећим степеном присутности биле: Rubus idaeus, 
Epilobium angustifolium, Galium mollugo, Doronicum columnae, Lactuca 
muralis и Securigera varia. Забележено је присуство бусенастих тра-
ва (Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Poa badensis, Festuca varia, 
Festuca valesiaca, Agrostis capillaris), што је веома важан тренутак у 
сукцесији, јер су траве моћни колонисти. Закључено је да опоравак бу-
кове шуме зависи од степена уништености букових стабала пожаром.
Кључне речи: Видлич, пожар, букова шума, опоравак вегетације
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Abstract: Second year after the fire broke out on Vidlič Mountain during the 
summer of 2007,  the changes of burnt down beech wood vegtation were re-
corded. Fitocenological research of the beeech wood habitat at the location 
of Visoka Stena two years after the fire,  was carried out in accordance with 
Braun-Blanquet method. The results of the terrain research were given in 
the form of fitocenological table. It was noticed that the most present species 
were Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, Galium mollugo, Doronicum 
columnae, Lactuca muralis and Securigera varia. Turf grass such as Brachy-
podium sylvaticum, Poa nemoralis, Poa badensis, Festuca varia, Festuca 
valesiaca and Agrostis capillaris was also present which is a significant fac-
tor in the succession process as grass is a powerful colonist. The conclusion 
was that revitalization of the beech wood depends on how much the beech 
trees had been destroyed by the fire.
Key words: Vidlič, fire, beech wood, vegetation revitalisation

Захвалница

Овај рад је урађен у оквиру пројекта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 31070.

УВОД

Честе суше, сува и топла лета, а понекад и јесени уз најмању 
човекову непажњу доводили су до великих пожара. Сваки човеков 
нерационалан гест и поступак у том смислу, као на пример паље-
ње стрњике, доводи у питање опстанак природног оквира и само 
стална контрола читавог даљег човековог односа према природи 
могу да обезбеде њен опстанак и одржавање (Чолић, 1960).

Вукићевић (1965) је у својим истраживањима изнела податке о 
сукцесији вегетације и природном обнављању шума на шумским 
пожариштима у Србији. Она је испитивала овај проблем у Срби-
ји са фитоценолошког аспекта и за читав низ шумских заједница 
дала сукцесивне стадијуме на њиховим пожариштима, од почет-
них па до завршних, који представљају обновљену шуму, по пра-
вилу климатогеног карактера.

Постоје велике потенцијалне опасности за пожар у јужној и 
источној Србији, посебно у најтоплијим и сувим месецима године, 
односно у јулу и августу (Живановић и Тошић, 2019). Према Пе-
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тровићу (1956) букове шуме источне Србије подложне су пожари-
ма због честих сувих источних и југоисточних ветрова. Анализом 
података за период од 1988. до 2017, највеће опожарене површине 
букових шума у Србији евидентиране су 2007. године, што је у 
корелацији са високим температурама ваздуха и мањком падавина 
(Живановић и Тошић, 2019).

Пожар на планини Видлич (југоисточна Србија), у лето 2007. 
године, захватио је храстове шуме, суве пашњаке и камењаре, као 
и букове шуме, а у зависности од тога којом је брзином прешао 
преко подлоге, дошло је до делимичног или потпуног уништења 
вегетације (Марковић, Ракоњац, Николић, Лучић и Ђелић, 2018). 
Поменути аутори су дали флористички састав у виду фитоценоло-
шке табеле опожарених букових шума на локалитету Висока стена 
прве године после пожара. 

Праћен је флористички састав опожарене површине букове 
шуме у истим састојинама, на истом локалитету током друге годи-
не после пожара. Поређењем флористичког састава анализиране 
фитоценозе током прве и друге године након пожара биће устано-
вљен стадијум природног поступног опоравка вегетације букове 
шуме, која ја била захваћена пожаром. Сагледавањем поменутих 
параметара, циљ рада је установити путеве природног опоравка 
вегетације букове шуме након пожара.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Теренско истраживање опожарене букове шуме је обављено 
на Видличу, на локалитету Висока стена друге године после по-
жара (2009). Детарминација биљног материјала је урађена према 
Јосифовићу (1970-1986), а номенклатура дата према Tutin et al. 
(1964-1980, 1993). Латински називи биљака су усклађени пре-
ма The Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-
-Mediterranean plant diversity (https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/
query.asp). Биљни материјал, који је прикупљен за време истра-
живања, депонован је у HMN Хербаријуму на Природно-матема-
тичком факултету Универзитета у Нишу (Herbarium Moesiacum 
Niš) и у Хербаријуму Природно-математичког факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу.
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Фитоценолошко истраживање обављено је на терену локали-
тета Висока стена методом Браун Бланкеа (Braun-Blanquet, 1964). 
Направљено је девет фитоценолошких снимака, који су предста-
вљени у виду фитоценолошке табеле и обележени абецедним 
редом (а.-i.). Фитоценолошки снимак i. је придодат у односу на 
претходну сезону истраживања када је направљено осам фитоце-
нолошких снимака (а.-h.). Симпсонов индекс биодиверзитета по 
Витакеру (Whitaker, 1972) одређен је уз помоћ софтверског пакета 
програма „Флора“ (Karažić i Marinković, 2009).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Фитоценолошки снимци друге године после пожара на ло-
калитету Висока стена (табела 1) сачињени су као и претходне 
сезоне на смеђем земљишту на кречњаку, на северној, североза-
падној и североисточној експозицији, на различитим нагибима 
од 5° до 70° и на надморским висинама између 1050 m и 1170 
m. Општа покровност вегетације је већа у односу на претходну 
сезону праћења (Марковић и сар., 2018) и креће се од 60 – 80%. 
Висина врста, која утиче на састав фитоценозе, такође је повећа-
на у односу на претходну годину и креће од 0,7 до 10 m, што је 
у вези са висином дрвенастих врста (дрвећа и жбунова), као и са 
постепеним опоравком вегетације, јер је њихова висина порасла. 
Захваљујући доминацији одређених биљака у праћеним састоји-
нама можемо да уочимо смену фацијеса у односу на претходну 
сезону праћења.

Табела 1  Фитоценолошка табела опожарених букових шума, друге годи-
не после пожара (2009) на локалитету Висока стена на планини Видлич
Table 1  Phytocenological table of beech forests affected by fire, the second 

year after fire (2009) at locality Visoka stena on the Vidlič Mountain

Локалитет Висока стена

Надморска висина (m) 1115 1150 1170 1140 1135 1130 1050 1050 1030

Експозиција W NW N NW N NE NW NW W

Нагиб ° 70 5 60 20 30 60 30 30 60

Површина снимка (m) 100 100 100 9 100 100 50 100 100
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Општа покровност вегета-
ције (%) 75 75 60 80 60 60 70 60 70

Висина вегетације (m) 1 6 1,5 1 1 0,7 1 1,5 10

Датум 10.5. 27.6. 27.6. 27.6. 27.6. 27.6. 27.6. 27.6. 17.7.

Редни број снимка a b c d e f g h i

Флористички састав

Спрат дрвећа:
Fagus silvatica L. subsp. 
moesiaca (K. Maly) 
Hjelmquist

. 2.2 . . . . . . 1.1

Salix caprea L. . . . . . . . 1.1 .

Спрат жбунова:

Rubus idaeus L. . +.1 1.1 +.2 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1

Spiraea chamaedryfolia L. . +.1 3.3 +.1 +.1 1.2 2.3 . .

Acer campestre L. . 1.1 +.1 1.1 +.1 . +.1 +.1 .

Sorbus aria (L.) Crantz. +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 . .
Cytisus hirsutus L. subsp. 
ciliatus (Wahlenb.) Ascherson 
& Graebner

+.1 . . . . +.1 +.1 +.1 .

Clematis vitalba L. +.1 . . . . . 1.2 +.1 +.1

Rosa canina L. +.1 . . . . . . . .
Cytisus elongatus Waldst. & 
Kit. +.1 . . . . . . . .

Sambucus ebulus L. . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 .

Salix caprea L. . +.1 +.1 . . . . +.2 +.1

Corylus avellana L. . . 1.1 . . +.1 1.3 . +.1

Sorbus torminalis (L.) Crantz +.1 +.1 . +.1 . . . . .

Sambucus racemosa L. . +.1 +.1 . . . . . +.1

Sorbus aucuparia L. . +.1 . . . . +.1 . .

Populus tremula L. . +.1 . . . . . 2.2 .

Crataegus monogyna Jacq. . +.1 . . . . . . +.1

Lonicera xylosteum L. . . . +.1 +.1 . . . .

Rosa rubiginosa L. . +.1 . . . . . . .

Rosa spinosissima L. . . +.1 . . . . . .

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

Daphne mezereum L. . . . . . +.1 . . .
Cotoneaster integerrimus 
Medicus . . . . . . +.1 . .
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Acer pseudoplatanus L. . . . . . . +.1 . .

Fraxinus ornus L. . . . . . . . +.1 .

Genista pilosa L. . . . . . . . . .

Viburnum lantana L. . . . . . . . . +.1

Спрат зељастих биљака: .

Epilobium angustifolium L. . +.1 2.2 +.1 3.3 1.1 +.1 3.3 +.1

Galium mollugo L. 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 2.2 . .

Doronicum columnae Ten. +.1 +.2 +.1 +.1 . . +.2 +.1 +.1

Lactuca muralis (L.) Gaertn. . 1.1 +.1 +.1 1.1 . +.1 +.2 1.1

Securigera varia (L.) Lassen . +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 .

Cruciata glabra (L.) Ehrend. +.2 +.2 . . . +.1 1.1 +.1 +.1

Poa nemoralis L. . 2.3 1.2 2.2 1.2 2.2 +.1 . .

Lamium maculatum L. . +.2 2.3 +.1 +.1 . 1.1 +.2 .

Sedum album L. +.1 +.2 . +.1 +.1 +.1 . . .

Medicago lupulina L. +.1 . . . . 2.2 1.1 +.2 +.1

Geranium robertianum L. . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . +.2
Linaria rubioides Vis. 
& Pančić subsp. nissana 
(Petrović) Niketić & Tomović

. . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 .

Hepatica nobilis Schreber +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . .
Lathyrus venetus (Miller) 
Wohlf. +.1 +.1 . +.1 . . +.1 . .

Lathyrus pratensis L. +.1 +.1 . +.1 1.1 . . . .

Leucanthemum vulgare Lam. +.1 . +.1 . . 1.1 +.1 . .

Campanula patula L. +.1 . 1.1 . . +.1 . +.1 .

Geranium macrorrhizum L. +.2 . 1.2 . . . +.1 +.1 .

Fragaria vesca L. +.1 . . . . +.1 1.1 +.1 .

Hypericum perforatum L. +.1 . . . . +.1 +.1 . +.1
Viola reichenbachiana Jordan 
ex Boreau . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . .

Arabis alpina L. . +.1 +.2 1.3 . +.2 . . .

Saxifraga tridactylites L. . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . .

Vicia cracca L. subsp. cracca . +.1 +.1 . . +.1 . 2.2 .
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn . . +.1 +.1 +.1 . . +.1 .

Moehringia muscosa L. . . +.2 . . +.1 +.2 +.2 .

Poa angustifolia L. . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 .
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Brachypodium sylvaticum 
(Hudson) Beauv. +.1 +.1 . . . . . . 2.2

Sedum hispanicum L. +.1 . +.1 +.1 . . . . .

Poa compressa L. +.1 . . +.1 . +.1 . . .

Trifolium badium Schreber 2.3 . . . . 2.2 +.1 . .
Helianthemum nummularium 
(L.) Miller +.2 . . . . 2.2 1.1 . .

Clinopodium alpinum (L.) 
Kuntze 1.1 . . . . +.1 +.1 . .

Silene italica (L.) Pers. +.1 . . . . +.1 2.3 . .

Minuartia verna (L.) Hiern. +.1 . . . . +.1 1.1 . .
Ferulago sylvatica (Besser) 
Reichenb +.1 . . . . +.1 +.1 . .

Trifolium pratense L. +.1 . . . . +.1 . . +.1

Veronica chamaedrys L. +.2 . . . . . +.1 . +.1

Clinopodium vulgare L. +.1 . . . . . +.1 . +.1

Lilium martagon L. . +.1 +.1 +.1 . . . . .

Myosotis sylvatica Hoffm. . +.1 +.1 . . . 1.3 . .

Aegopodium podagraria L. . 2.2 . 1.1 +.1 . . . .
Cirsium eriophorum (L.) 
Scop. . +.1 . . . . +.1 . +.1

Galium aparine L. . +.1 . . . . . +.1 +.2

Myosotis arvensis (L.) Hill . . . +.1 +.1 +.1 . . .

Knautia drymeia Heuffel . . . +.1 . +.1 +.1 . .

Euphorbia amygdaloides L. . . . +.1 . . +.1 +.1 .
Campanula sparsa Friv. 
subsp. sphaerothrix (Griseb.) 
Hayek

. . . . . +.1 +.1 . +.1

Chelidonium majus L. . . . . . +.1 . +.1 +.1

Sanguisorba minor Scop. +.1 +.1 . . . . . . .

Ornithogalum gussonei Ten. +.1 +.1 . . . . . . .

Anthylis vulneraria L. 2.2 . . . . +.1 . . .

Teucrium chamaedrys L. 2.2 . . . . . 2.2 . .

Viola tricolor L. +.1 . . . . . 1.1 . .

Digitalis grandiflora Miller +.1 . . . . . +.2 . .
Vincetoxicum hirundinaria 
Medicus +.1 . . . . . +.1 . .

Ajuga genevensis L. +.1 . . . . . +.1 . .

Alyssum repens Baumg. +.2 . . . . . +.1 . .
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Vicia cracca L. subsp. incana 
(Gouan) Rouy +.1 . . . . . +.2 . .

Myosotis scorpioides L. +.1 . . . . . +.1 . .
Pseudoturritis turrita (L.) 
Al-Shehbaz . +.1 +.1 . . . . . .

Euphorbia epithymoides L. . +.1 . +.1 . . . . .
Arabis procurrens Waldst. 
& Kit. . +.1 . . . +.1 . . .

Primula veris L. . +.1 . . . +.1 . . .

Taraxacum officinale Weber . +.1 . . . . . +.1 .

Hieracium murorum L. . . +.1 +.1 . . . . .
Seseli libanotis (L.) W. D. J. 
Koch . . +.1 . . +.1 . . .

Hypericum richeri Vill. . . +.1 . . +.1 . . .
Hypericum maculatum 
Crantz . . +.1 . . +.1 . . .

Saxifraga rotundifolia L. . . +.1 . . . +.1 . .
Senecio leucanthemifolius 
Poiret subsp. vernalis 
(Waldst. & Kit.) Greuter

. . +.1 . . . . . +.1

Campanula persicifolia L. . . . +.1 . . +.1 . .
Aremonia agrimonoides (L.) 
DC. . . . . +.1 . . . +.1

Ranunculus polyanthemos L. . . . . . +.1 +.1 . .

Medicago falcata L. 1.2 . . . . . . . .

Carex caryophyllea Latourr. 1.2 . . . . . . . .
Poa badensis Haenke ex 
Willd. +.2 . . . +.1 . . . .

Petrorhagia saxifraga (L.) 
Link. +.2 . . . . . . . .

Carex strigosa Hudson . 1.2 . . . . . . .

Melittis melissophyllum L. . +.2 . . . . . . .

Festuca varia Haenke . . . . . . +.2 . .
Festuca valesiaca Schleicher 
ex Gaudin . . . . . . . +.2 .

Galium odoratum L. . . . . . . . . 2.2
Drymochloa drymeja (Mert. 
& W. D. J. Koch) Holub . . . . . . . . 1.3

Lactuca serriola L. . . . . . . . . 1.1
Cardamine bulbifera (L.) 
Crantz . . . . . . . . 1.1
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Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 у спрату зеља-
стих биљака констатоване су следеће биљне врсте:

Лок. a: Erysimum diffusum Ehrh., Scabiosa columbaria L. subsp. banatica 
(Waldst. & Kit.) Diklić, Potentilla argentea L., Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes 
subsp. macrantha, Potentilla recta L., Trifolium alpestre L., Thesium linophyllon L., 
Polygala vulgaris L., Trifolium repens L., Fragaria viridis Duchesne, Ranunculus 
millefoliatus Vahl, Stellaria holostea L., Carex ornithopoda Willd., Agrostis 
capillaris L., Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Thymus glabrescens Willd., 
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter, Rumex acetosa L., Geranium pyrenaicum 
Burm., Festuca xanthina Roemer & Schultes;

Лок. b: Carex pilosa Scop., Pimpinella saxifraga L., Senecio squalidus L. subsp. 
rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter, Dactylis glomerata L.;

Лок. c: Tussilago farfara L., Festuca rubra L., Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. 
Mey., Fagus silvatica L. subsp. moesiaca (K. Maly) Hjelmquist, Saxifraga paniculata 
Miller subsp. paniculata, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Asplenium trichomanes L., 
Campanula rotundifolia L.;

Лок. d: Hieracium bifidum Kit., Lathyrus aphaca L.;
Лок. e: Trifolium diffusum Ehrh.;
Лок. f: Urtica dioica L., Laserpitium latifolium L., Gymnadenia conopsea (L.) R. 

Br., Campanula rapunculoides L., Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet, Knautia 
arvensis (L.) Coulter, Cerastium glomeratum Thuill., Heracleum sphondylium L., 
Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz & Schultz Bip., Selaginella helvetica (L.) Spring, 
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.;

Лок. g: Scabiosa ochroleuca L., Cruciata laevipes Opiz., Arabis hirsuta (L.) 
Scop., Thesium divaricatum Jan. ex Mert. & Koch, Securigera elegans (Pančić) 
Lassen, Arabis collina Ten., Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., Sedum 
album L., Festuca heterophylla Lam., Linaria concolor Griseb., Laserpitium siler 
L., Cardamine impatiens L., Medicago arabica (L.) Hudson, Thymus pulegioides L., 
Linaria vulgaris Miller;

Лок. h: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Viola arvensis Murray, 
Lathyrus vernus (L.) Bernh., Viola kitaibeliana Schultes, Gentianella ciliata (L.) 
Borkh., Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus;

Лок. i: Geranium bohemicum L., Pulmonaria officinalis L., Viola alba Besser, 
Phlomis tuberosa L., Turgenia latifolia (L.) Hoffm, Galium album Miller, Melica 
uniflora Retz., Sonchus asper (L.) Hill, Stachys sylvatica L., Epilobium montanum 
L., Carduus candicans Waldst. & Kit., Atropa bella-donna L., Lamium galeobdolon 
(L.) L.

У фитоценолошком снимку а. који се налази у непосредној бли-
зини неопожарене букове шуме на локалитету Висока стена, прве 
године после пожара доминирала је једногодишња врста Geranium 
dissectum са великом бројношћу и покровношћу (Марковић и сар., 
2018). Друге године после пожара долази до битних измена у са-
ставу доминантних врста. Наиме, Geranium dissectum нестаје из 
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фитоценолошког састава, а долазе врсте Trifolium badium, Anthyllis 
vulneraria и Teucrium chamaedrys.

Састојина на локалитету b. је карактеристична по томе што 
букова шума није у потпуности изгорела, већ је дошло само до 
делимичног оштећења. Стабла букве висине око 6 m горела су 
при земљи, а у горњем делу су се већ прве године после пожара 
зазеленела лишћем (Марковић и сар., 2018). У спрату зељастих 
биљака дешавају се веће квалитативне промене које се односе на 
састав врста. Друге године после пожара се појављује вишего-
дишња врста Aegopodium podagraria, чије присуство указује на 
нитрофилно и влажно станиште. Запажено је повећање бројно-
сти и покровности врсте Poa nemoralis у односу на прву годину 
праћења.

Састојина на локалитету c. налази се на надморској висини 
1170 m, са великим нагибом од 60°. Бројност и покровност доми-
нантне жбунасте врсте овог снимка Spiraea chamaedryfolia оста-
је непромењена друге године након пожара (3.3). Запажено је по-
већање бројности, покровности и социјалности жбунастe врстe 
Corylus avellana, као и зељастих врста Geranium macrorrhizum и 
Poa nemoralis.

Састојина на локалитету d. заузима малу површину (3 x 3 m) 
уз огромну стену, која подсећа изгледом на стог сена. Врста Poa 
nemoralis доминира прве године после пожара и има бројност и 
покровност 4.4, која се смањује друге године после пожара на 2.2. 
Квалитативне промене у овом снимку из прве у другу годину су 
знатне, на шта указује велики број врста са малом бројношћу и 
покровношћу само у по једној години праћења сукцесије.

Састојина на локалитету е. налази се поред претходно описане 
састојине (d.). Прве године праћења сукцесије најзаступљенија је 
врста Lactuca muralis (Марковић и сар., 2018), а друге године пра-
ћења доминантна је врбичица (Epilobium angustifolium).

У састојини на локалитету f., која се налази у непосредној бли-
зини претходне две описане састојине, нема изразите доминаци-
је ниједне биљне врсте. Нешто већу заступљеност има жбунаста 
врста Spiraea chamaedryfolia, чије се квантитативне вредности за 
бројност, покровност и социјалност повећавају друге године после 
пожара у односу на прву.



75

Љ. Ракоњац и сар.: Пожариште букове шуме... Пиротски зборник 45 (2020) 65-79

У састојини на локалитету g. прве године након пожара јавља 
се доминација врсте из породице трава Poa angustifolia (Марко-
вић и сар., 2018). Њена бројност и покровност се друге године 
смањује, док се повећавају квантитативне вредности бројности 
и покровности врста Teucrium chamaedrys и Galium mollugo. Вр-
сте Silene italica, Myosotis sylvatica и Helianthemum nummularium 
нису заступљене прве година после пожара, а јављају се друге 
године.

Састојина на локалитету h. је карактеристична по знатној за-
ступљености врста Epilobium angustifolium и Rubus idaeus, чије 
се квантитативне вредности бројности и покровности повећавају 
друге године после пожара у односу на прву. У спрату жбунова 
прве године сукцесије доминира Rubus idaeus (Марковић и сар., 
2018), а током друге године сукцесије Populus tremula.

Квалитативни и квантитативни састав врста састојине на лока-
литету i. забележен је друге године после пожара, док прве године 
није сагледан. У овој састојини је букова шума делимично изго-
рела. Забележене су 42 врсте. У спрату жбунова јављају се између 
осталог и две врсте рода Rubus. У спрату зељастих биљака најза-
ступљеније врсте су: Galium odoratum, Brachypodium sylvaticum и 
Drymochloa drymeja.

Друге године после пожара на пожариштима букових шума на 
локалитету Висока стена у поређењу са првом годином (Марковић 
и сар., 2018) повећава се степен присутности врста: Rubus idaeus, 
Epilobium angustifolium, Galium mollugo, Doronicum columnae, Lac-
tuca muralis и Securigera varia.

Број врста по снимцима износи 22-69 (табела 2), што значи да се 
знатно повећао у односу на прву годину после пожара, када је из-
носио 14-56 (Марковић и сар., 2018). Такође су и вредности Симп-
соновог индекса диверзитета повећане и налазе се у дијапазону 
0,945-0,986 (табела 2) у односу на претходну годину, када су биле 
у дијапазону 0,903-0,977 (Марковић и сар., 2018). Највећу по вели-
чини математичку вредност диверзитета имају, као и прве године 
после пожара, фитоценолошки снимци g. и а. Најмање вредности 
диверзитета има састојина h.



76

Љ. Ракоњац и сар.: Пожариште букове шуме... Пиротски зборник 45 (2020) 65-79

Табела 2  Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по 
Витакеру (Whitaker, 1972) опожарених површина букових шума друге 

године после пожара (2009)
Table 2  Orographic data, species richness and alpha diversity by 

Whitaker (1972) in the areas of beech forest affected by fire the second year 
after fire (2009)

Фитоц. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број 
врста

Симпсонов 
индекс дивер-

зитета
a 1115 W 70 66 0,983
b 1150 NW 5 47 0,977
c 1170 N 60 46 0,975
d 1140 NW 20 36 0,97
e 1135 N 30 22 0,945
f 1130 NE 60 53 0,979
g 1050 NW 40 69 0,984
h 1050 NW 30 34 0,964
i 1030 W 60 42 0,974

Слика 1  Врста Epilobium angustifolium на истраживаном локалитету
Picture 1  Species Epilobium angustifolium at the researched location
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За разлику од прве године после пожара, која је била каракте-
ристична по значајном присуству једногодишњих биљака, развој 
вегетације друге године после пожара на локалитету Висока стена 
карактерише се знатним присуством биљака из породице трава: 
Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Poa badensis, Festuca varia, 
Festuca valesiaca, Agrostis capillaris. Траве као хемикриптофите су 
моћни колонисти тако да је експанзија трава друге године после 
пожара веома важан тренутак у сукцесији на пожариштима буко-
вих шума на локалитету Висока стена. Друге, као и прве године 
после пожара, јавља се такође значајно присуство врсте Epilobium 
angustifolium, која својим розикастим цветовима даје печат и овом 
стадијуму сукцесије (слика 1).

Флористички састав, али и остали еколошки фактори, пре свега 
састав земљишта и земљишне микрофлоре, утичу на могућност 
клијања буковог семена у младе клијанце букве (слика 2). Успешном 
клијању семена и развоју подмлатка букве на површини после 
пожара доприносе добрим делом повољни услови земљишта. Осим 

Слика 2  Млад клијанац букве
Picture 2  Young sprouts of beech trees
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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 локалитетима b. и i. 
дошло је само до делимичног оштећења букових стабала, па на 
овим местима долази до бржег опоравка букове шуме.

ЗАКЉУЧАК

У већини анализираних састојина јављају се битне измене 
у саставу биљних врста у односу на прву годину праћења после 
пожара, док су  промене мање изражене у само једној састојини. 
Интензитет промена зависи од степена оштећења шуме пожаром, 
као и од близине неопожарене површине под буковом шумом.

Присуство бусенастих трава друге године после пожара на 
локалитету Висока стена везује и учвршћује земљиште. 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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у пиротском крају 90-их година XX века12

Attempts at reviving the Torlak identity 
in the Pirot region during the 90‘s of the 20th century 

Сажетак: Године 1994. објављене су две књиге – „Прилог етноисторији 
Торлака“ Косте Костића и „Торлак“ Витомира Живковића, у којима 
аутори, независно један од другога, покушавају да оживе назив Торлаци 
за пиротски крај у ширем смислу и које су у локалним срединама иза-
звале извесне реакције. У овом раду се износе подаци о овим покушаји-
ма оживљавања идентитета Торлаци у пиротском крају и о реакци-
јама на њих. Подаци су углавном добијени разговорима, а сакупљени су 
приликом теренских излета 2007, 2008, 2009. и 2010. године за потребе 
докторске дисертације „Конструкција идентитета Торлака у Србији 
и Бугарској“, одбрањене на Филозофском факултету у Београду 2014. 
године. Из садржаја овог рада сазнаје се о мотивима аутора књига, као 
и промотера ових књига, за афирмисање овог назива, о утицају ових 
књига на свест ширих слојева локалног становништва о сопственом 
идентитету, као и о реакцијама локалних друштвених елита на њих. 
У специфичној, сложеној, веома бременитој и фрустрирајућој иденти-
тетској и микро-политичкој ситуацији, реакције локалних елита биле 
су углавном негативне. Иако аутори и промотери такве намере нису 
имали, с једне стране, у Димитровграду је схваћено да се овај назив не-
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1 Овај рад је проистекао из докторске дисертације Дејана Крстића под називом 
Конструкција идентитета Торлака у Србији и Бугарској, одбрањене 2014. го-
дине на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Уни-
верзитета у Београду.
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добронамерно пласира због удаљавања од бугарског националног и шоп-
ског регионалног идентитета, а сa друге стране, у Пироту се појавило 
мишљење да његово пласирање угрожава српски национални иденти-
тет. Ипак, било је и појединаца којима је назив Торлак у извесној мери 
био прихватљив.
Кључне речи: Торлаци, Шопи, Пирот, Димитровград, регионални иден-
титет, национални идентитет
Abstract: In 1994 two books were published – „A contribution to ethno-his-
tory of the Torlaks” by Kosta Kostić and „Torlak” by Vitomir Zivković, in 
which the authors, independent of each other, tried to revive the term the 
Torlaks in Pirot region in the broad sense. Both books caused some re-
action. This paper gives evidence of these attempts at reviving the Tor-
lak identity in the Pirot region and reactions to them. Data were collected 
mainly through interviews, during my fieldwork in 2007, 2008, 2009 and 
2010 (I carried out the interviews for my PhD thesis ‚The construction of the 
Torlak identity in Serbia and Bulgaria‘ which I defended on the Faculty of 
philosophy, University of Belgrade in 2014). The content of this paper shows 
the motives of the two authors and promoters of the book for affirming of 
this term, the influence of the books on the wider population‘s awareness 
of its own identity and the response of local intellectual circles to them. In 
specific, complex and very frustrating local-political and identity-wise cir-
cumstances, the responses were mainly negative. Even though the authors 
and promoters didn‘t intend to use the term in order to endanger either 
national identity, they were misunderstood: in Dimitrovgrad, the term was 
considered as an ill-intended attempt at undermining national Bulgarian 
identity and regional Shop identity, and, on the other hand, in Pirot, it was 
seen as a danger to Serbian national identity. Yet, there were individuals 
who considered the term as acceptable..
Key words: Torlaks, Shops, Pirot, Dimitrovgrad, regional identity, national 
identity

УВОД

За потребе писања докторске дисертације Конструкција иден-
титета Торлака у Србији и Бугарској, одбрањене децембра 2014. 
године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду (ментор проф. др Саша Не-
дељковић), спровео сам у северозападној Бугарској, у тимочком 
крају, као и у пиротском крају у ширем смислу (на подручјима 
општина Пирот, Димитровград и Бела Паланка), обимна и систе-
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матска теренска истраживања2.3Ова истраживања подразумевала 
су, пре свега, обављање великог броја разговора са казивачима, а 
резултирала су веома обимним материјалом. Текстом објављеним 
у прошлој свесци Пиротског зборника (Крстић, 2019) започео сам, 
а у овој свесци настављам, публиковање материјала сакупљеног у 
пиротском крају и у вези с њим, а сакупљеног на другим подруч-
јима, као и презентовање закључака на које тај материјал наводи.

Више казивања потврђује да су људе пиротског краја, када су 
у ранија времена ишли на рад (као пољопривредни радници, слу-
ге и дунђери) и ради трговине у богатије пределе са друге стране 
Старе планине, у област коју они зову Загóрје, или се, пак, тамо 
насељавали, тамошњи становници називали Торлацима (Крстић, 
2014, стр. 194-195, 461-462, 785-788, 966-968; Крстић, 2019, стр. 10-
12, 33-39). Још од треће четвртине XIX века, тачније од публикова-
ња записа Милана Ђ. Милићевића у његовoм путопису С Дунава 
на Пчињу (листићи из дневника), објављеном 1882. године (Мили-
ћевић, 1882, стр. 209-347; Милићевић, 1981, стр. 588, 591-595), а и 
две године касније у његовом, много читанијем, капиталном, делу 
Краљевина Србија, објављеном 1884. године (Милићевић, 1884, 
стр. 165, 181-183, 218 и карта на крају књиге; Николић, 1981, стр. 
376, 382-383, 588, 759 и карта на крају књиге), у литератури по-
стоји везивање назива Торлак за пиротски крај у ширем смислу. 
Ипак, међу ширим слојевима становништва овог краја, што јасно 
потврђује и материјал изнесен у прошлој свесци Пиротског збор-
ника (Крстић, 2019), нема самоидентификације са овим називом. 
То, између осталог, значи да мишљења из литературе нису много 
утицала на идентитетску свест ширих слојева становништва овог 
краја и на локални јавни дискурс у вези са идентитетом. Прекрет-
ница у овом смислу донекле су две књиге – Прилог етноисторији 
Торлака Косте Костића (Костић, 1995) и Торлак Витомира Живко-
вића (Живковић, 1994). Поред тога што су, како смо видели и из 
материјала изнесеног у прошлој свесци Пиротског зборника (Кр-

2 О истраживањима у пиротском крају 2007, 2009. и 2010. године, осим у самој 
дисертацији (Крстић, 2014, стр. 159-162), може се детаљније видети у: Крстић, 
2019, стр. 3-5. Поред тога, у вези са поменутом појавом у пиротском крају 
један теренски излет реализован је и 2008. године у Београду (видети у списку 
казивача у овом раду под шифром Дим-1).
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стић, 2019, стр. 13-14), до извесне мере ушле у народ и биле извор 
сазнања локалног становништва да се оно повезује са овим нази-
вом, оне су, посебно ова друга, Живковићева, изазвале реакције 
локалне интелектуалне и политичке јавности у веома специфич-
ним и бременитим идентитетским и микро-политичким миљеима 
у Пироту и Димитровграду.

Овом приликом дају се за дисертацију сакупљени подаци о по-
менутим покушајима оживљавања торлачког идентитета у пирот-
ском крају 90-их година 20. века и о реакцијама на њих. Ту грађу 
чине углавном записи разговора са актерима овог таласа, а ту је 
и један новински чланак који га илуструје. Реч је, у ствари, о јед-
ном одељку из дисертације (Крстић, 2014, стр. 199-221; сумирано 
и на стр. 225-229), у којем су за ову прилику, због потребе да буде 
објављен самостално, извршене извесне корекције и допуне. Пода-
ци су поткрепљени транскриптима делова разговора, који су као 
прилози дати и у дисертацији (Крстић, 2014, стр. 794-819). У основ-
ном тексту, после сваког податка назначена је веза са одређеним 
транскриптом, а такође и шифра која означава казивача од кога 
је информација добијена и преко које он може да се нађе у списку 
казивача (са личним подацима о њему) приложеном на крају рада. 
Транскрипти се дају због потврде аутентичности података – они 
су директно сведочанство са терена о овој теми, која је у локалном 
дискурсу била и предмет полемика (снимке разговора у дигитал-
ном облику чувам у својој личној архиви).

Коста Костић, аутор књиге Прилог етноисторији Торлака, на 
жалост, у време истраживања више није био жив, те ћемо зау-
век остати ускраћени за његова ближа објашњења како се осећао 
у идентитетском смислу и откуд му идеја да име Торлак стави у 
први план за становништво свог родног краја, пре свега свог села 
Славиња, које се налази у Горњем Високу, сада у пиротској а ра-
није у димитровградској општини, недалеко од српско-бугарске 
државне границе. Можемо само претпоставити да је извор оваквог 
његовог осећаја, пре свега, у сазнању да су Славињчани, с друге 
стране Старе планине, у данашњој Бугарској, где су радили као по-
знати градитељи, дунђери (о чему и он сâм у књизи прича), сасвим 
сигурно називани Торлацима.
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I  Разговор са Витомиром Живковићем

Са Витомиром Живковићем, аутором књиге Торлак (Кр-1), оба-
вио сам дужи разговор 14. августа 2007. године у његовој кући у 
селу Крупцу код Пирота (посетио сам га са Драгољубом Златкови-
ћем из Пирота, који ме је са њим и повезао). У овом разговору доби-
јени су подаци корисни за сагледавање његових мотива за писање 
овакве књиге, његових схватања назива Торлак, као и мишљења у 
вези са реакцијама које је књига изазавала. Он је рођен 1928. го-
дине у Крупцу, где је 2012. године и умро. Завршио је Учитељску 
школу у Пироту и Школу резервних официра у Сарајеву. Ванредно 
је завршио Вишу школу друштвено-политичких наука у Београду, 
на Вишој економској школи у Београду положио је стручни испит 
за рад на спољно-трговинским пословима са посебним овлашће-
њима, а на Вишој педагошкој школи у Нишу положио је бугарски 
језик. Радни век је провео по потреби службе са 14 премештаја – на 
дужностима у војсци, као директор школе у Крупцу, просветни 
референт Пиротског среза, секретар па председник Социјалистич-
ког савеза радног народа (ССРН) у Пироту, потпредседник општи-
не. Године 1963, као потпредседник општине Пирот, био је, после 
стабилизовања односа са Бугарском, задужен за успостављање 
трговинских односа са овом земљом. Од 1965. до пензионисања 
1987. године радио је на пословима спољне трговине, углавном са 
Бугарском, а и са Грчком и Италијом, као представник предузе-
ћа Интерекспорт из Београда у његовим представништвима у 
Нишу и Софији (шест година је живео у Софији). Био је стални 
сарадник пиротског листа Слобода од 1946. године до смрти. До 
почетка 60-тих година XX века у овом листу је објавио тридесетак 
приповедака, а од 1954. до 1994. године више од шесто прилога за 
рубрику Мијалко Раснички. Као директор школе у Крупцу почео 
је са прикупљањем података за монографију овог села, коју је, као 
коаутор, са др Јованом Ћирићем објавио 1974. године. Године 1994. 
објавио је књигу Торлак, а 1997. збирку анегдота Криво огледало 
(друго издање 2004). Коаутор је монографије Стопедесет година 
основне школе у Крупцу, објављене 2000. године (обрадио је период 
до 1944. године). Године 2002. објавио је књигу Пиротска голгота 
1885-1886, која се односи на последице Српско-бугарског рата у 
пиротском крају. Имао је прилоге и у монографијама Општинског 
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одбора Црвеног крста у Пироту (1998) и Више школе за васпитаче 
у Пироту (2001).34

Пошто је књига Торлак одраз субјективних искустава и погледа 
аутора, прво ћемо изнети његово објашњење мотива свог бављења 
прошлошћу и идентитетом људи овог краја (с обзиром на то да 
је он, осим књиге Торлак, написао и друге текстове и књиге). Он 
објашњава да је прва питања о свом идентитету себи поставио у 
току Другог светског рата, и то у вези са националним иденти-
тетом. Године 1941, када су у село стигли Немци, био је завршио 
други разред ниже гимназије. Сећа се да је тада, као дете, на зиду 
преко пута своје куће читао плакат на три језика – на немачком, 
бугарском и српском, на којем је писало да Југославија више не 
постоји. То га је емотивно погодило. Његов отац одлази у заро-
бљеништво, његовог деду и друге људе из Крупца бугарска војска 
тера на рад, почиње да учи бугарску школу и у њој га уче да он и 
сви његови нису Срби већ Бугари. После рата се у школи наста-
вља стара прича о српском идентитету, као да приче о бугарском 
идентитету није ни било. Касније, када је постао директор школе 
у свом селу, надгледао је часове завичајне наставе. Једном прили-
ком, после часа те наставе замерио је колеги који ју је држао да 
му предавање није конкретно. Тај колега, а и други наставници и 
учитељи, признали су му да тако раде увек и да су те мањкавости 
свесни. Пожалили су му се том приликом да у литератури и нема 
података о пиротском крају. Одлучио je да то промени и почео је 
да сакупља податке о свом селу и околини. До краја те школске го-
дине одржао је пет-шест предавања. Једном учитељу је као тему за 
стручни учитељски испит дао историјат школе. То је био почетак 
његовог бављења прошлошћу овог краја. (тр. I-1)

Шира околина Пирота има специфичан историјат националних 
српско-бугарских односа, рачунајући и данашње време (о томе се 
делимично види и из већ изнесеног казивања Витомира Живкови-
ћа у вези са Другим светским ратом). Честа мењања границе, наме-
тања националних идентитета, стално присуство двеју национал-

3 Овај приказ биографије Витомира Живковића направљен је, осим на основу 
његовог казивања, и на основу Белешке о аутору у његовој књизи: Живковић, 2004, 
стр. 224. Неколико података о њему дао је и уредник Пиротског зборника Горан 
Николић.
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них пропаганди и стална тиха национална тензија, незаобилазно 
намећу да се било какво бављење прошлошћу и идентитетом људи 
овог краја посматра и кроз ову призму. Витомир Живковић, осим 
својих, горе изнесених, искустава из периода Другог светског рата, 
искуства везана за идентитет има и због професије, јер је скоро цео 
свој радни век, у којем је чак неко време и живео у Софији, био на 
релацији Србија–Бугарска. Зато он у наставку претходног излага-
ња додаје да му је драго што је успео да пише неоптерећен нацио-
нализмом, да се издигне изнад национализма, којим је, по његовом 
мишљењу, већина локалних и других аутора оптерећена. (тр. I-2)

С обзиром на то да у пиротском крају у ширем смислу није 
забележен ни један случај осећаја припадности торлачком 
идентитету, разговор са Витомиром Живковићем је, као и са другим 
казивачима приликом прикупљања података за дисертацију, почео 
питањима о његовом идентитету. На питање како се представља 
када оде ван свог родног краја, он је објаснио да за такво 
објашњавање никада није користио било који идентитетски назив, 
већ је говорио да је из околине Пирота. Никада, по његовим речима, 
није рекао да је Пироћанац, јер се у његовом селу, које је близу 
Пирота, под Пироћанцем подразумева становник града Пирота. У 
пределима даље од Београда, због тога што саговорници углавном 
нису знали где је Пирот, он је говорио да је из околине Ниша. (тр. 
I-3) Ипак, касније, у току разговора, он се несвесно идентификовао 
као Пироћанац (тр. I-4).

У једном делу разговора Витомир Живковић је објаснио да је 
реч Торлак први пут чуо 70-их година XX века од Душка Ћирића, 
учитеља из Лужнице, сакупљача етнографске и фолклористичке 
грађе. Од њега је чуо да се цео шири предео око Пирота некада звао 
Торлáк, да је с друге стране Старе планине област Загóрје, а чуо је 
и још неке податке. Сада схвата да је учитељ Ћирић, у ствари, до 
ових података дошао читајући Милана Милићевића. Много касније 
Витомир Живковић је прочитао књигу Косте Костића и теза о томе 
да се овај предео зове Торлак у том тренутку била му је страна. Кад 
је отишао у пензију, решио је да се позабави, како каже, етничком 
историјом овог краја и написао је књигу Торлак. (тр. I-5)

У наставку овог дела разговора Витомир Живковић објашња-
ва да има сазнање да људи пиротског краја никад нису сами себе 
називали Торлацима, већ да су се само представљали да су оди 
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Торлáчко. Уверен је да се и носиоци других локалних идентитета, 
на пример Сврљижани, никад не представљају као Сврљижани 
већ само да су оди Сврљúшко. Он зна да су преци људи из пирот-
ског краја називани Торлацима тамо где су одлазили. На питање 
да ли може да наведе пример у којем су људи овог краја називани 
Торлацима, он наводи да се пре двадесетак година у Софији на 
ликовној академији срео са човеком из Видина који му је говорио 
да су у видински крај Торлаци долазили са Старе планине. (тр. 
I-6)

Значи, и Витомир Живковић као, највероватније, и Коста Ко-
стић, у оживљавање торлачког идентитета полази од сазнања да 
су у Загорју становници пиротског краја називани Торлацима. У 
даљем разговору он објашњава да реч Торлак повезује са речју 
торљáк, која се користила и у његовом селу, а данас се изговара 
трљáк (обор за овце). Према томе, Торлаци су људи сточари, и то 
није, по његовом мишљењу, група која има неке народносне карак-
теристике, већ људи који имају сточарски начин живота. (тр. I-7)

У другом делу разговора он неколико топонима Тýрла у широј 
околини Пирота повезује са речју Торлак, јер је, према његовом 
мишљењу, Турла од Торла, а то су, како он тумачи, места на ко-
јима су се правили летњи обори за овце, односно места на којима 
је било концентрисано више оваквих обора. Он се слаже са суге-
стијом Драгољуба Златковића да је сваки топоним Тýрла и име за 
купасто брдо. Закључује да је купасто место значило изолацију 
стада од вукова, јер је стадо тешко чувати на отвореном. (тр. I-8)

Међутим, иако је Торлаке везао за сточарски начин живота, Ви-
томир Живковић објашњава да је за основни критеријум за утвр-
ђивање распрострањења Торлака узео лична имена људи овог кра-
ја. На ту идеју је дошао под утиском тога што су се једном колеги 
родом из Пакраца у Хрватској, када су 1951. године заједно били 
у Војној школи, имена Пироћанаца чинила особеним и као да су 
женска. После је, у току свог службовања у Софији, Витомир Жив-
ковић из праксе схватио да и Бугари имају другачије облике име-
на. Тако је дошао до закључка да су имена његовог краја особена, 
то јест да их имају само Торлаци. (тр. I-9)

Из казивања Витомира Живковића сазнаје се да се он не слаже 
са подацима које је изнео Милан Милићевић да је граница Торлака 



89

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

гребен, тј. било Старе планине. Он, пошто као критеријум узима 
сточарски начин живота, сматра да се предео Торлака простире с 
обе стране Старе планине, како сам каже, од Пирота до пута Мон-
тана–Видин у Бугарској, који, мање-више, иде ободом ове планине. 
Он сам каже да, на основу таквог схватања а и на основу сазнања 
да државне границе на билу Старе планине раније није било, има 
Торлака који су у националном смислу Срби и Торлака који су у 
националном смислу Бугари. По његовом мишљењу, Шопови нису 
одмах иза границе, како каже Милићевић, већ дубље у данашњој 
бугарској територији. (тр. I-10) Сматра да се назив Торлак за брдо 
код Београда јавља због становника околине Пирота који су се 
тамо одселили и за тамошње староседеоце били Торлаци. (тр. I-11)

Витомир Живковић је у време писања своје књиге знао да се 
становници књажевачког краја зову Торлацима, иако у књизи то 
није изнео и никад није ишао да и лично провери. То је чуо од људи 
из пиротског краја који су имали везе са тимочким крајем, као што 
је неки човек из Крупца, који је био чувар у пиротском затвору и 
можда и тамо чуо, али је имао и неког колегу из Књажевца који му 
је то рекао. (тр. I-12)

На почетку разговора, после изјашњавања како се идентификује 
ван свог краја, Живковић је на питање о књизи Торлак одмах почео 
да говори о реакцијама српских и бугарских националиста на 
њу, и у Софији и у Београду. Напомиње да су незадовољни били 
академик Владимир Стојанчевић и проф. др Борислава Лилић, 
родом из Пирота, који су у Пироту организовали скуп са том темом 
и довели оријенталисту Радмилу Тричковић, такође пореклом из 
пиротског краја, да изложи рад којим ће показати да је реч Торлак 
турцизам и да је погрдна. Сматра да су националистима с обе стране 
границе засметали његови ставови изнесени у књизи да су Торлаци 
становништво прелазног карактера, некада без националне свести 
– нису били ни Срби ни Бугари, а после Берлинског конгреса, то 
јест, после постављања границе између Србије и Бугарске, они с 
једне стране границе примили су један а они с друге стране други 
национални идентитет. Он мисли да су у време Турака Торлаци били 
компактна хришћанска православна група, али да се под ударом 
националних пропаганди изгубило етничко име Торлаци и име 
Торлак за предео, а да су остале само особене етнокултурне особине 
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Торлака. Торлаци су се као флотантна маса, етнички и друштвено 
недовољно сазрела, претопили у Србе и Бугаре. (тр. I-13)

У току разговора Живковић је рекао да су Торлаци група људи 
која је живела на простору данашњег пиротског краја, словенског 
порекла и православне вере, са много остатака многобоштва. Каже 
да су они у Србији данас Срби, а да су раније били национално 
неиздиференцирани. То поткрепљује својим сазнањима да нико не 
гарантује да су у саставу српских држава били само Срби и да 
је Пирот само повремено био у саставу Србије. Он сматра да је 
Торлак само један део Шоплука, као што је, на пример, Гружа део 
Шумадије (мада је, као што смо видели, у једном тренутку рекао 
да су Шопи у Бугарској нешто даље од границе). Заступајући тезу 
о прелазном карактеру овог становништва, он се позива на то да је 
о томе говорио још Јован Цвијић и да су о томе говорили и други 
српски, бугарски и македонски аутори. Наводи проблеме које је, 
због национализма, имао Спас Сотиров у вези са својом књигом о 
историји Погановског манастира, и то како са људима из Београда 
тако и на промоцији ове књиге у Софији, на којој је и он (Витомир 
Живковић) помињан у негативном контексту, као великосрбин. Ис-
тиче да су многи проучавали Шопове, али су увек имали циљ да 
покажу да су они чисти Срби или чисти Бугари, док они, по њего-
вом мишљењу, нису ни најбољи Срби ни најбољи Бугари. (тр. I-14)

У настојању да докаже да је становништво пиротског краја било 
национално неодређено, Живковић упућује и на документе из пе-
риода османске владавине у овом крају, у којима се Срби именују 
као народ, а не као наши. Сматра да народ овог краја нема посебну 
политичку историју и да се целокупна политичка историја сво-
ди на утицаје са стране, српске и бугарске. Наводи речи Душана 
Ћирића, поменутог истраживача ових крајева, који му је рекао да 
не би могла да се напише ни једна страна историје овог краја да 
није било утицаја са стране. Наводи да људе овог краја (које и овом 
приликом назива Торлацима) одликује особен менталитет, чије су 
карактеристике окренутост раду и прилагодљивост властима. На-
води и народне пословице из овог краја које то поткрепљују. По 
његовом мишљењу, због ове прилагодљивости људи овог краја 
мало су мигрирали, те је зато реч о подручју са најстаријим ста-
новништвом на Балкану. (тр. I-15)
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Витомир Живковић сматра да је посебан квалитет његове књи-
ге то што је наводио казивања старих људи. Жао му је што у вези 
са писањем књига није контактирао са Костом Костићем, јер би 
резултат свега, можда, била једна заједничка књига. Примећује да 
је Коста Костић другачије конципирао своју књигу – писао је о 
свом селу, а затим податке уопштавао за цео крај. Сматра да је 
Костић имао јасне ставове али му је слаба страна то што није на-
водио изворе, те је у том смислу мање користан за науку. Неки 
одељци Костићеве књиге Живковићу се посебно допадају, јер је ту 
био објективан, на пример, одељак о ослобођењу од Турака, где се 
види да становништво овог краја није било национално издифе-
ренцирано. (тр. I-16)

Према казивању Витомира Живковића, у пиротској локалној 
штампи нико није реаговао на његову књигу Торлак. Указао је на 
приказ ове књиге у пиротском листу Слобода (који сам касније 
и прибавио), који једноставно преноси садржину књиге и у којем 
нема вредносних конотација (Николић, 1994). Поново, међутим, 
наглашава да је рад Радмиле Тричковић у зборнику радова посве-
ћеном Пиротској буни, у којем она показује да је Торлак турски 
пежоратив, у ствари наручен од стране проф. др Бориславе Лилић, 
која је скуп организовала. Наручена је и друга, на овом симпози-
јуму испољена, реакција на његову књигу и на ставове изнесене 
у њој. Због тога он на овај скуп, који је одржан у Пироту, није ни 
позван. (тр. I-17)

Када је реч о реакцијама на књигу Витомира Живковића, инте-
ресантан је податак и да је један универзитетски професор одбио 
да је рецензира, тачније прилог у њој са личним именима, због 
тога што је претпоставио могуће негативне реакције (тр. I-18).

Живковић објашњава да у Пироту обично грађанство на књигу 
није негативно реаговало. Каже да су му многи честитали а и да га 
многи већ прихватају као човека који се озбиљно бави историјом 
пиротског краја и у кога, због његових претходних књига везаних 
за истраживање завичајне прошлости, имају поверење. Није било 
реакција ни на промоцији књиге у Нишу, у градској Библиотеци, 
јер су у публици били углавном Пироћанци, а оно о чему се при-
чало за њих је, према његовим речима, било непознато, о томе су 
први пут слушали. И у Димитровграду, према његовом сведочењу, 
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на промоцији књиге није било неке посебне реакције, само је један 
човек поставио једно питање. (тр. I-19)

Витомир Живковић уверава да се, због мотива да се што више 
зна о прошлости његовог краја, без обзира на недостатак звања, 
трудио колико год је могао да у овом смислу допринесе што више 
(тр. I-20).

II  Разговор са Гојком Ранчићем

Године 2005. др Љубиша Рајковић Кожељац из Зајечара уче-
ствовао је на промоцији неке књиге у Пироту и после повратка 
ме обавестио да је тамо упознао извесног Гојка Ранчића, који је 
раније био у прилици да види Торлак, лист Завичајног друштва 
Тимочана–Торлака из Минићева (општина Књажевац), чији сам ја 
уредник, а и председник поменутог Друштва. Ранчић је изразио 
жељу да ступи са мном у везу и да постане члан Друштва. Тим 
поводом сам с њим контактирао и он се у Друштво учланио. Ова 
чињеница, као и информација добијена од Драгољуба Златковића 
да Гојко Ранчић има особен однос према свом идентитету и да је 
у Пироту етикетиран као пробугарски настројен, мотивисала ме 
да и њега приликом боравка у пиротском крају потражим ради 
теренског прикупљања података за дисертацију. Потражио сам га 
и 14. августа 2007. године са њим, у његовој кући у Пироту, обавио 
разговор (посетио сам га, као и Витомира Живковића, у друштву с 
Драгољубом Златковићем, који ме с њим и повезао).

Гојко Ранчић (Пир-1) рођен је 1921. године у селу Дојкинци, оп-
штина Пирот, где је завршио и основну школу. Потом је уписао Бо-
гословију у Призрену, у којој је завршио пет разреда, а последњи, 
завршни разред, због успостављања бугарске власти на овим про-
сторима у току Другог светског рата, завршио је у Софији. Постаје 
свештеник и једну годину је, за време бугарске власти, службовао 
у пиротском селу Темска. Потом је успостављена југословенска 
власт и по казни, због тога што се запопио код Бугара, владика 
га пребацује у пасивније село Церова, такође у пиротској општи-
ни. Ту је као свештеник службовао такође једну годину, а онда се 
распопио. Касније је као учитељ службовао у разним местима. У 
познијим годинама живео је у Пироту, где је и умро 2010. године.
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Гојко Ранчић је имао свој став о томе ко су Торлаци, и то на 
основу свог искуства и литературе, коју је добро познавао. Обја-
снио је да су, по његовом мишљењу, Торлаци Шопови, али само 
Шопови тимочко-лужничког говора у Србији и области Загорје у 
Бугарској, на другој страни Старе Планине, укључујући и софиј-
ски крај (тимочко-лужнички говор је у Србији био заступљен у 
општинама Пирот, Димитровград, Бабушница, Бела Паланка, Бо-
силеград, Црна Трава, Књажевац и у јужном делу општине Заје-
чар). Мишљења је да овај говор више личи на бугарски језик него 
на суседни јужноморавски говор. Закључак да су Торлаци само део 
Шопова, осим на основу литературе, извлачи и из свог личног ис-
куства, јер је имао прилике, службујући као учитељ, да сазна да 
се Шоповима у народу зову и становници околине Штрпца и Суве 
Реке на Косову, околине Куманова и Овчег Поља у Македонији, 
итд. И Лесковчани су, по његовом мишљењу, Шопи. Каже да су 
Срби и Бугари Шоповима називали оне који не говоре књижевним 
језиком. Наглашава да је тимочко-лужнички говор особен, нема 
падеже, има постпозитивни члан. Дакле, по његовом мишљењу, 
Шопи су шири појам, а Торлаци само део Шопа. Осим из праксе, 
своја сазнања о Шопима и Торлацима употпунио је читајући радо-
ве Јована Цвијића. (тр. II-1)

Гојко Ранчић потврђује да у његовом родном селу Дојкинци 
(које се налази у области Висок) становништво за себе не каже да 
су Шопи или Торлаци. Каже да су после Берлинског конгреса, већ 
130 година, они изложени пропаганди да буду Срби, а пре тога су 
били наклоњени Бугарима. О Шоповима се није знало. Али ка-
сније су се јавила сазнања да су они Шопови, да они који су оста-
ли у Бугарској нису прави Бугари а ови који су остали у Србији 
нису прави Срби, већ да су нешто између Срба и Бугара. Под та-
квим, шопским становништвом он подразумева и нишки регион, 
као и тимочки, који је раније, 1833. године, припојен Србији. По 
његовом мишљењу, Шопови нису ни Срби ни Бугари, што важи 
и за Торлаке као део Шопова, и он за себе каже да је Шоп – тако 
се национално изјашњава. Да су Шопови нешто посебно, он пот-
крепљује тиме што је Јован Цвијић ово становништво издвојио у 
посебан, централнобалкански тип Јужних Словена. Он сматра да 
су, без обзира што су нешто посебно, Шопови, као и Македонци, 
ближи Бугарима него Србима, то јест да су, како каже, бугароидни. 
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Каже да научници и цркве заобилазе или искривљују неке чиње-
нице, навијајући да Шопови буду или Срби или Бугари. Приликом 
једног гостовања лингвисте академика Павла Ивића у Пироту, он 
му је поставио питање да ли су и становници околине Сливнице у 
Бугарској Срби, јер говоре потпуно истим дијалектом као и у пи-
ротском крају. Павле Ивић му није одговорио, а Гојко је касније до-
био критике од Драгољуба Златковића и др Ивка Јовановића, про-
фесора књижевности из Пирота, тадашњег уредника Пиротског 
зборника, да је Павла Ивића ставио у незгодну ситуацију. Каже да 
и Срби и Бугари на Шопе гледају пежоративно, то зна из личног 
искуства у Бугарској, а и из српске литературе. Наводи и пример 
Јована Цвијића, који их је окарактерисао као просте, тврдоглаве 
људе који тешко схватају. Цвијић је, према Ранчићевом мишљењу, 
приликом обиласка овог краја затекао у Пољу (пиротском, око Ни-
шаве) људе у жетви, који нису имали времена да с њим разговарају, 
а када је отишао у Висок, могао је да разговара са овчарима, који 
су имали времена напретек, тако да је Височане оценио позитивно, 
као гостољубиве, живахне, орне за разговор. (тр. II-2)

Гојко Ранчић је рекао да и сâм записује о Пиротском округу, 
записује старине и прати све што се у вези с тим објави. Недавно 
му је неко препоручио монографију села Јасенов Дел и он је погле-
дао шта је њен аутор написано о Шопима. Аутор помиње и Шопе 
и Торлаке, али он није задовољан оним што је прочитао. Каже да 
још није наишао на аутора који је рашчистио са појмом Торлаци. 
Није задовољан како су то урадили и Коста Костић и Витомир 
Живковић. Понавља да су, по његовом мишљењу, Торлаци станов-
ници тимочко-лужничког говора, као и становници предела с дру-
ге стране границе у Бугарској, све до Перника. Каже да све што о 
томе говори, заснива на својим искуствима, литератури и својим 
размишљањима. Испричао је једно своје искуство: да му је неки 
предрадник грађевинар рекао да је из Суве Реке на Косову и да 
су становници његовог краја и Штрпца Шопови. Неки учитељ из 
Средске му је такође рекао да су становници Суве Реке и Штрпца 
на Косову Шопови, да су становници Средске Цинцари, а Горан-
ци – Македонци. Гојко Ранчић говори и о томе да становници ди-
митровградске општине имају флотантну националну свест – под 
оптерећењем због тога што имају презимена на -ов и што су носи-
оци бугарске националне свести у Србији, често ван своје средине, 
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прилагођавајући се, своја презимена на -ов мењају на -ић и своју 
бугарску националност мењају у српску. (тр. II-3)

Гојка Ранчића сам питао и зашто је он једини житељ пиротског 
краја који се учланио у Завичајно друштво Тимочана–Торлака, 
чији сам ја председник. И ово питање га је иницирало да говори о 
националним односима у пиротском крају. Рекао је да је национал-
но питање у његовом крају пригушивано и да је однос према овом 
питању био навијачки. Рекао је да је народ димитровградског краја 
после Првог светског рата, када је подручје на којем живи припоје-
но Југославији, подругљиво називан Бугарашима. Они су морали 
да буду Срби, а називани су Бугарашима. Сада се они наводе да 
буду Бугари, а они сами себе праве на Србе. Наводи објављени 
документ да је Панта Срећковић, начелник Пиротског округа пре 
самог Берлинског конгреса, водио пропаганду да се пиротски крај 
припоји Србији. У свом извештају Министарству он каже да Пиро-
ћанци не знају шта су по националности – једни кажу да су Срби, 
други да су Бугари, а трећи да су Руси. Говорили су и да су Руси 
због тога што су знали да је у војном смислу Русија однела главни 
терет за ослобођење Бугарске и пиротског краја од Турске. Срби 
нису ступали у рат са Турском све док није пао Плевен. Чекали 
су, јер су пре тога у бојевима с Турцима имали лоша искуства. 
На основу књига, својих посматрања и животног искуства, и као 
богословац, и као свештеник, и као учитељ, а и као сведок ратова 
и страшних ствари које су се у њима дешавале, Гојко Ранчић је за-
кључио да он није ни Србин ни Бугарин, већ Шоп. Ипак, сматра да 
је његов крај ближи Бугарској, а сматра и да историја то показује, 
јер је овај крај у средњем веку само 14 година био под Србима, и 
то у вазалном односу, када је деспот Стефан Лазаревић 1413. го-
дине од султана Мурата добио Знепоље (трнски крај) за заслуге 
у боју код Софије, у којем је побеђен султанов брат (Гојко је даље 
препричавао историјске догађаје да би показао колико је упознат 
са том тематиком). Како је рекао, на основу свега што је прочитао, 
сматра да је у његовом крају силом утерано српство и да он из 
ината неће да буде Србин већ Шоп (то је рекао уз смех). На попису 
се изјашњава као Шоп и, на основу увида у пописну статистику, 
каже да је он једини у Пироту који се на попису овако изјаснио. Не 
сви, али Шопови око Старе планине су и Торлаци. Он зна да их има 
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и у тимочком крају, али понавља да у његовом родном селу нико 
неће да каже за себе да је Торлак, да су људи неуки у том смислу, 
за то нису ни чули, о томе нису ни размишљали, а немају ни за то 
потребно искуство које се стиче изласцима из свога краја. (тр. II -4)

III  Разговор са Драганом Колевим

Витомир Живковић је, као што смо видели, био уверења да ње-
гова књига у Димитровграду није изазвала велике реакције. Ме-
ђутим, ситуација је била другачија. Он то, као гост, није приметио, 
али сваки помен Торлака у овој средини од почетка 90-тих година 
XX века имао је озбиљне импликације. Од првих разговора на-
чињених у циљу прикупљања података за дисертацију, у Дими-
тровграду сам на питање о Торлацима добијао одговоре у којима 
је било садржано име Драгана Колева. Казивачи су са негативним 
емотивним набојем говорили да је Драган Колев, тада функционер 
Социјалистичке партије Србије у Димитровграду (иначе на рад-
ном месту директора Библиотеке), 90-их година XX века људима 
овог краја, као просрпски оријентисан, покушао да подметне да 
су Торлаци, и то са циљем да их одвоји од бугарског националног 
осећаја. Пошто су ове реакције последица, о њима ћемо говори-
ти касније, а сада ћемо видети који су мотиви Драгана Колева за 
активно учешће у причи о идентитету људи овог краја, како он 
тај идентитет види, како схвата назив Торлак и зашто је тај назив 
ушао у фокус његовог интересовања.

Разговор са др Драганом Колевим (Дим-1) обавио сам 5. новем-
бра 2008. године у Београду, где Колев и данас живи. У то време 
био је доцент на приватном Факултету за примењену психологију, 
на којем је предавао предмете Комуникологија, Јавно мнење и Пси-
хоманипулације. После овог разговора сретали смо се и разговарали 
телефоном још неколико пута и приликом свих тих контаката он је 
своје, овде изнесене ставове на сличан начин и потврђивао. Садржај 
његовог исказа овде се преноси у целини, и то из три разлога. Прво, 
да се покажу мотиви за бављење идентитетом једног од људи за које 
се везује назив Торлак; друго, да се покаже и његов став о идентите-
ту људи димитровградског краја, изграђен на основу научних радова 
а и на његовом личном идентитету; треће, због тога што илуструје и 
сумира сложену ситуацију на пољу идентитета у овом крају.
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Драган Колев је пореклом из димитровградског краја – родите-
љи су му из села Скрвеница (област Бурел). Међутим, отац му је 
био учитељ и, по налогу просветних власти, службовао је у Босни, 
тако да је Драган одрастао у босанском граду Рогатица, у којем 
је 1958. године и рођен. Завршио је 1982. године Факултет поли-
тичких наука у Сарајеву, на којем је 1989. године и магистрирао. 
На факултету га је заинтересовало питање нације и као студент је 
учествовао у истраживачким акцијама у којима је, између осталог, 
као тема обрађивана и нација. Од 1983. до 1985. године предавао 
је предмет Одбрана и заштита у Средњој медицинској и Средњој 
ветеринарској школи у Сарајеву, а затим је, од 1985. до 1990, био 
асистент и предавач овог предмета на Ветеринарском факултету у 
Сарајеву. Од 1990. године до почетка рата у Босни и Херцеговини 
радио је на Институту за проучавање националних односа у Сара-
јеву. Ту се бавио проблемима нације, етноса, идентитета и међуна-
ционалних односа. По избијању рата у Босни постаје председник 
Дечије амбасаде за Шпанију и у ову земљу одлази на годину дана. 
Бавио се хуманитарним радом и са шпанском владом је потписао 
уговор о одласку три хиљаде деце из Босне у Шпанију, при чему 
је, како каже, премијер Шпаније Фелипе Гонзалес инсистирао да 
то буду деца из етнички мешовитих бракова. Ово га је поново упу-
тило на феномен нације и етноса. По повратку из Шпаније, 1995. 
године долази са породицом у Димитровград, где има породичну 
кућу. Ту постаје директор градске Библиотеке и активно се бави 
политиком као председник Општинског одбора Социјалистичке 
партије Србије (каже за себе да је доследни левичар). У Димитров-
граду затиче веома заоштрену националну ситуацију. Национално 
питање је 90-их година ХХ века било актуелизовано у целој Ср-
бији, па и у Димитровграду, где се оснива Демократска странка 
Бугара у Југославији, али и огранци српских националистичких 
партија. Јављају се појединци који подгревају национално питање, 
покренуто је питање угрожености бугарске националне мањине и 
иницијатива ревизије Нејског споразума, по којем је овај крај 1919. 
године одузет Бугарској и прикључен Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца. Колев каже да је у то време мањи број људи у Дими-
тровграду, њих око педесетак, врло острашћено, а и из личне кори-
сти, почео да се бави овим питањима и да их интернационализује у 
смислу угрожености мањинских права. Каже да је, поучен приме-
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ром у Босни, сматрао својом обавезом да се тако нешто не догоди 
и у Димитровграду, те се у ову причу активно укључио. Питање 
угрожености бугарске националне мањине је стигло до Женеве и 
он је због тога ишао у Женеву, где је објашњавао у чему је специ-
фичност ове мањине, која у свакодневном говору не користи књи-
жевни бугарски језик већ свој дијалект и у школама неће да учи 
књижевни бугарски. Све ово га је покренуло да се бави и иденти-
тетом овог становништва. Занимало га је зашто становници овог 
краја имају флуидан национални идентитет – у време социјализма 
велики број се изјашњавао као Југословени, а после распада Југо-
славије они су могли да буду и Бугари и Срби. Тако је дошао до 
питања Шопа и Торлака. (тр. III-1)45

Пошто је почео да се у научном смислу интересује за Шопе и Тор-
лаке, уложио је труд да сакупи српску, бугарску и другу литературу 
која се бави овим питањима. Закључује да се бугарска наука овим 
феноменима бавила више него српска, да бугарски аутори углавном 
имају став да су Шопи, а самим тим и Торлаци, бугарска етничка 
група (из овога се види да он, највероватније под утицајем литера-
туре, сматра да су Торлаци један део Шопа, што је и изнео у својим 
текстовима: Колев 1994; Колев 1995; Колев 1997, стр. 147; Колев 1998, 
стр. 108-111; Kolev 1999, стр. 7-8, 10; Kolev 2001, стр. 168, 171). Колев 
сматра да део српских аутора тврди да су Шопи и Торлаци српске ет-
ничке групе, а да једна група европских аутора, као и неки аутори из 
Хрватске и Босне и Херцеговине, имају став да је реч о етничкој, тј. 
етнографској групи, чију етногенезу везују за старобалканско пле-
ме Трибали, која је, упркос романизовању и словенизовању, успела 
да сачува неке своје етничке особености. Стицај историјских, кул-
турних, политичких и војних околности резултирао је, по његовом 
мишљењу, да се они не уздигну изнад нивоа етнографске групе и да 
не формирају етничку заједницу, специфичну етничку свест, нацију. 
После Берлинског конгреса мањи део Шоплука остао је у Србији а 
већи у Бугарској, а њихово становништво се асимиловало у нације 
држава којима су припали. Ипак, занимљиво је да и данас имају своје 
особене етнографске карактеристике. (тр. III-2)

4 Биографски подаци Драгана Колева добијени његовим казивањем овде су 
допуњени подацима са сајтова: http://www.diplomatija.com/wp-content/up-
loads/2020/03/Dragan-Kolev.pdf и https://sargon.website/fdb/personnel/prof-dr-dra-
gan-kolev/, читаних 1. новембра 2020. године.
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Шопи и Торлаци су на нивоу етнографске групе, а то значи да 
су задржали неке елементе етнографског опредељења, одређења. 
Они имају особене обичаје, ношњу, културу, менталитет, језик – 
оно што се може назвати корпусом културног одређења, али свест 
је веома флуидна и код великог дела тог становништва не постоји 
убеђеност да оно припада том етносу. На попису у Србији 2002. 
године стотинак људи у Димитровграду национално се изјаснило 
као Шопи. Од осталих, велики је део неопредељених, неки су се 
изјаснили као Бугари други, пак, као Срби. Они који су се некада 
изјашњавали као Југословени, постали су неопредељени. То значи 
да национална свест код становништва овог краја није дубоко уса-
ђена, нема дубоке корене, што, пак, значи да је млада, сеже само до 
Берлинског конгреса 1878. године, када су ови предели и припали 
националним државама. Од тада до данас на овом простору се није 
фундирала озбиљна национална свест и с једне и с друге стране 
границе. И у Софији ће многи рећи да су Шопи. Међутим, овај 
израз има и погрдан призвук који му придају и Бугари и Срби (као 
што су стари Грци све остале називали варварима). Због тога има и 
оних који, због сазнања да речи Шоп и Торлак имају и такво значе-
ње, не желе то да буду у етничком и националном смислу. (тр. III-3)

Драган Колев даље каже да је нација категорија XIX века, да је 
она наследница народа, али да је виши ступањ у односу на народ 
у смислу етничке категорије и због тога на овим просторима није 
заживела. Наглашава психолошку димензију и архетип као веома 
битне за одређење нације. Становништво димитровградског краја 
изјашњава се тако како се изјашњава и то је вољна категорија, али 
не воља схваћена у вулгарном смислу, већ као озбиљан психоло-
шки феномен, који садржи три елемента: когнитивни, конативни и 
емотивни, то јест свест о припадности, понашање на основу те све-
сти и емоције које та свест изазива. Без јединства те три категорије 
и без њихове јасне идентификације нема јасне националне свести, 
а у шопским крајевима сва три елемента су слаба, неодређена, па 
је због тога и национална свест флуидна, променљива и неиздифе-
ренцирана. (тр. III-4)

Према свом казивању, Драган Колев је покренуо и јавни раз-
говор о темама везаним за идентитет становништа димитров-
градског краја, које су дуго биле табу-теме, а одједном су акту-
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елизоване и оптерећене и државним националним политикама и 
међудржавним односима. Он је сматрао да наука не сме да има 
табу-теме, да о свему томе треба да се разговара отворено, чиње-
нично, аргументовано. Тако је дошло и до приче о Шопима. Каже 
да све то није радио с циљем да мења било чије национално осећа-
ње и опредељење, јер је то део људских права и слобода. Али поја-
виле су се оптужбе да он локално становништво жели да прогласи 
Шопима или Торлацима, да жели да изврши његову шопизацију. 
У том смислу имао је сукоб са амбасадором Републике Бугарске у 
Београду Ивајлом Трифуновим, који га је оптужио за шопизацију 
Бугара у димитровградском крају. Бугарски националисти су ово 
његово подстицање јавног разговора о Шопима, а уз њих и о Тор-
лацима (који су према литератури део Шопа и живе баш у овом 
крају), схватили као атак на бугарски национални идентитет људи 
овог краја. За њих су званично Шопи и Торлаци само бугарске ет-
нографске групе. Сваки разговор о њима ван овог контекста они 
сматрају опасним за своје националне интересе. (тр. III-5)

Када је први пут покренуо разговор о Шопима, Драган Колев је 
оптуживан на тај начин што се говорило: Ко је он, дошо из Босне да 
нам „орáти [говори] кво смо ние“. Он је у Димитровград доводио 
људе из света науке, и из Србије и из Бугарске, који су се бавили 
овим питањима (између осталих и Витомира Живковића, да пред-
стави књигу Торлак). Каже да су му многи из димитровградског 
краја који живе у разним деловима Србије (а њих има више него у 
самом Димитровграду и околини) дали подршку, јер их, због тога 
што се презивају на -ов, у Србији не прихватају као Србе а, сажи-
вљени са новим срединама не осећају се ни као Бугари, тако да им 
је добродошао нови понуђени идентитет – Шопи. И када је прича 
о Шопима у локалној средини некако и прихваћена (с обзиром на 
то да оваквог осећаја има и код ширих слојева становништва), онда 
су у локалу почели да говоре: Ајде: „Шопи, Шопи... ал дека најдé 
Торлáците?“ Он је покушавао да им предочи и да су Торлаци и 
да је то нешто специфично за њих, али они то нису прихватали. 
Каже да се у локалу знало да се ово становништво, осим Шопима, 
у литераатури сматра и Торлацима, а старији људи су знали да су 
Торлаци и да су Шопи. Уствари, они за себе знају да су Шопи, а 
појам Торлак везују за појмове торлó или трлó. То је чак довело 
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да у једном димитровградском селу неко своју продавницу назове 
Торлак. Али локалном становништву је много ближи појам Шоп 
него Торлак, кажу да су Шопи и обично кажу: Орáтимо [говори-
мо] шопсћи, при чему тај свој назив не сматрају пежоративним. Он 
не сматра да је овај осећај последица неке врсте пропаганде, већ да 
је нешто аутохтоно, с тим што није било простора да се та врста 
националне идентификације озбиљније искаже. (тр. III-5)

Драган Колев објашњава да су на термине Шоп и Торлак, као 
називе за становништво овог краја, реговали људи који су наци-
онално острашћени. Он је свестан тога, а и науци је познато да 
јака национална идентификација подразумева искључивање дру-
гих етничких идентификација и отпор према њима, јер доводи у 
питање саму националну идентификацију. Каже да су реаговања 
углавном била из религијских кругова и да су реаговали и парти-
ја Демократски савез Бугара у Југославији (ДСБЈУ) и појединци 
који имају јаку бугарску националну идентификацију. Они су, по 
његовим речима, у Бугарску однели причу да Драган Колев врши 
шопизацију људи у овом крају (као неку врсту подметања Бугари-
ма) и око тога мобилисали бугарске националистичке кругове. Он 
додаје и да су неки људи из Димитровграда од свог национали-
стичког деловања направили занат од којег могу да профитирају и 
да лепо живе. Тврди да није оспоравао националну идентификацју 
било кога, јер на овакву идентификацију свако има право, али није 
желео да му се оспорава право на бављење етнографским и етно-
генетским особеностима било ког краја, па и овог. (тр. III-6)

У редовима своје партије, Социјалистичке партије Србије (СПС), 
није имао проблема због својих активности. Каже да су схватили 
да он овим питањима прилази са научног становишта. Каже да су 
његовом раду подршку давали и Српски покрет обнове (СПО) и 
Српска радикална странка (СРС) и сматра да је то било због тога 
што су схватили да је његова идеја, у ствари, идеја која спасава до-
бре националне односе у Димитровграду, који су били погоршани, 
јер се на јак талас бугарског национализма, као реакција, појавио 
и српски национализам. У Српској радикалној странци било је и 
доста локалног становништва по националности Бугара. (тр. III-6)

Колев, позивајући се на неколико књига из области историје и 
књижевности, сматра да српски аутори дају велику и значајну уло-
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гу Шопима у српској историји. На питање шта мисли о томе што 
српски националисти у Пироту сматрају да је актуелизовање нази-
ва Торлак за становнике овог краја од стране Витомира Живковића 
нека врста подметања од стране Бугара а, ето, у димитровградском 
крају мисле да је то подметање Бугарима од стране Срба, он одго-
вара да је свестан да је реч о деликатној и суптилној теми, јер се 
дира у идентитет неког човека, у саставни део структуре његове 
личности, у проблем који је вековима склањан, у међудржавне од-
носе Бугара и Срба, у већ формиране стеротипе. Последице отва-
рања тог питања су многобројне. Међутим, за њега је битно да се 
наука овим проблемима бави и да их решава. Ово питање је било 
веома политизовано и инструментализовано и с једне и с друге 
стране, али ако се тих намета ослободимо, онда ће Шопи и Торла-
ци (онако како их он схвата), бити фактор интеграције на Балкану. 
И етнографски и етнички фактор могу бити фактори интеграције. 
Напомиње да има и чланак о томе како, ако се за то створе услови, 
Шоплук може да се претвори у фактор интегрисања на овом про-
стору (реч је о чланку Шоплук, Шоплук између осталог – Колев 
1997; Колев 1998; Kolev 1999). Са етнографским елементима шоп-
ске и торлачке културе Балкан је богатији, а без њих би био пуно 
сиромашнији. (тр. III-7)

Драган Колев објашњава да је покушао да буде мост између 
Срба и Бугара, да прави сарадњу између ова два братска словенска 
народа, и тако што је у Димитровград, чак и у Београд, доводио 
најугледније књижевнике из Бугарске. У Београд је, ради успоста-
вљања сарадње, доводио политичаре (помиње премијера Првано-
ва), од којих су му неки и данас пријатељи. У Димитровград је 
доводио и књижевнике из Београда. Приређивао је у Димитров-
граду књижевне сусрете српских и бугарских књижевника, пред-
стављане су књиге и на српском и на бугарском језику. Доводио је 
угледног књижевника Влку Кана (?) да се увери да прича о томе 
како бугарска национална мањина у Србији није угрожена, а овог 
су касније због тога напали националистички кругови у Софији. 
У димитровградској Библиотеци, у којој је био директор, Колев је 
организовао дечије позориште које је правило представе и на срп-
ском и на бугарском језику, а једна представа је била пола на јед-
ном а пола на другом језику и извођена је и по Србији и по Бугар-
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ској. Хтео је да покаже да Шопи као етнографска група могу бити 
фактор интеграције на Балкану. Хтео је да кроз контакте руши 
националне негативне стереотипе и да националне проблеме пре-
баци на поље науке. Међутим, то су, по његовим речима, бугар-
ски националисти у Димитровграду протумачили као нешто што 
угрожава бугарску националност на овим просторима и нападнут 
је. У Бугарској је објављено двадесетак-тридесетак новинских чла-
нака у којима је нападан и оптуживан да је отац шопске нације и 
слично. Сматра да се то десило због тога што је о томе прерано 
проговорио, да је он певац који је рано кукурикнуо и да су други то 
искористили да би за себе извукли корист. Мисли да је сада много 
лакше причати о тим стварима, јер је атмосфера опуштенија и све 
је отвореније, али да је у Бугарској национални набој још увек јак. 
Нико не негира постојање Шопа и Торлака, признају их и Срби и 
Бугари, али и једни и други сматрају да су то српске, односно бу-
гарске етнографске групе. (тр. III-8)

Мишљење Драгана Колева је да су Шопи и Торлаци старобал-
канска племена, која су, у ствари, заједно са још неким мањим пле-
менима (Мизи, Дарданци, Трибали, Есторијати) прелазна племена 
између Илира и Трачана. Према његовом мишљењу, средишни део 
Балкана одувек је у етничком смислу био прелазног карактера. По-
готово због тога што су се ту мешали и други народи, који су дола-
зили са стране (многи, од Келта до Турака). Он одбацује посматрање 
нације као биолошке категорије – нема крви ни бугарске, ни српске, 
ни шопске. Нација је психолошка категорија, са три основна елемен-
та која је већ помињао, а постала је и део корпуса људских права и 
слобода. Човек, то је његово право, може бити анационалан, бина-
ционалан, транснационалан, интернационалан. Само жестоки наци-
оналисти траже прецизно национално опредељивање. Човек може 
нормално да живи и без националног осећања. С друге стране, не 
оспорава ни потребу за националним идентификовањем, што је из-
раз једног од основних животињских порива за припадање групи. 
Али је против злоупотребе овог порива. Поготово на балканским 
просторима снага овог порива је много пута окретана против дру-
гога. Због нација и етноса су вођени ратови и губиле се главе. Он 
се залаже за нормалан и толерантан однос према овим питањима, 
да нико не буде изманипулисан због тога што се у етничком сми-
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слу осећа овако или онако. Касније, у току раговора, он свој став о 
етнографској посебности Шопова потврђује и тиме што је Шоплук, 
шопска народна ношња, у сталној поставци Етнографског музеја у 
Београду посебно издвојена. (тр. III-8)

Када је реч о односу између назива Шоп и Торлак, Колев зна да 
у науци има више теорија о односу ова два појма. Неки тврде да 
су они синоними а други да су Торлаци ужи део шопске етничке 
масе. И када се Торлаци схватају само као део Шоплука такође нема 
јединственог става колики је тај део и где се налази (иначе, у свом 
раду Шоплук, Шоплук, између осталог Колев је изнео да је Торлак 
део Шоплука који се поклапа са пиротским и димитровградским 
крајем). Сматра да је то због недостатка истраживања, а због недо-
статка информација постоји простор за манипулације. Колев зна да 
осећај припадности Торлацима постоји више у зајечарском крају 
него у пиротском и каже да та сазнања има на основу својих истра-
живања (мада ја мислим да је то на основу информација добијених 
из мојих радова). Он сматра да између Торлака и Шопова постоје 
многе блискости у етногенетским коренима, у обичајима, у просто-
ру и поднебљу у којем живе. Дакле, постоје многе сличности, али 
би истраживања показала да постоје и неке специфичности, што је 
добро као богатство разлика које треба чувати. (тр. III-9)

У вези са књигом Торлак Витомира Живковића чију је промоцију 
организовао у Димитровграду, Драган Колев каже да је за похвалу 
то што се Живковић уопште бавио овим питањем, напор треба по-
хвалити и подржати. Међутим, он не прихвата тезу Витомира Жив-
ковића да се само на основу имена може одређивати етничка гра-
ница. То може бити један од фактора, али не једини, одлучујући и 
коначни. Сматра да има много етнографских и етнолошких фактора 
на основу којих се може одређивати простор неке етничке групе. 
Каже да је то рекао и Витомиру Живковићу, који се са њим сложио. 
Подвлачи поново да су границе простора које се у литератури по-
мињу као шопске широке и да постоји одређени степен јединства у 
говору, а да су, по његовом мишљењу, Торлаци мања група у оквиру 
Шоплука, која има свој спецификум. (тр. III-10)

У једном делу разговора Драган Колев објашњава националне 
ситуације у Димитровграду и Пироту, у којима у етнокултурном 
погледу живи скоро идентично становништво. Почиње поменом 
Фројда и његове тезе о синдрому малих разлика. У време Бер-



105

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

линског конгреса, по његовом мишљењу, становништво градова и 
њихових околина у којима живе Бугари – Димитровграда, Босиле-
града, Сливнице, Драгомана, изјаснило се као Срби и желело је да 
припадне Србији. Та писма су слата у Берлин. С друге стране, један 
део Пироћанаца, са бугарским егзархом, изјаснили су се као Бугари 
и желели су да припадну Бугарској. Тада се на Берлинском конгресу 
водила борба око тога где ће граница бити постављена. Пироћанци 
су тада цару Борису (?) носили поклон, пиротски ћилим, а то су ра-
дили из практичних разлога – Пирот био трговачки град и Софија 
им је била много ближе. Кнез Милош је гушио Пиротску буну чији 
су устаници желели прикључење Србији. Пироћанци због тога да-
нас имају комплекс. Стално им је говорено да су Бугари и да нису 
чисти Срби, а они стално доказују да су Срби. Тврди да су у време 
Цара Душана презимена била на -ин. После Берлинског конгреса 
они који су припали Бугарској добили су презимена на -ов и -ев а 
они који су припали Србији на -ић. После Првог светског рата део 
оних који су раније припали Бугарској прикључује се Југославији. 
Тада се усађује српска национална свест, говори им се да су Срби, 
мењају капе, уче школу на српском језику, доводе им учитеље и кул-
туру, отварају библиотеке, долазе српске књиге. У току Другог свет-
ског рата, када на ове просторе долази бугарска окупациона власт, и 
ови који су раније припадали Бугарској и они који су раније припа-
ли Србији морали су да промене презимена на -ов и -ев, и тако су се 
Пироћанци, као Бугари, уписивали у црквене књиге. Тај комплекс 
Пироћанце тера да доказују да су прави Срби. На питање како гово-
ре, они обично кажу да говоре пиротски, а у другом наврату, ако се 
питање поново постави, они признају да говоре шопски. Поменути 
комплекс, по његовом мишљењу, доприноси да се одричу шопског 
идентитета и због тога свој говор називају пиротским. С друге стра-
не, у Димитрограду, за свој, врло сличан говор, становници кажу 
да је шопски, односно да говоре шопски, у Бабушници да говоре 
лужнички, у Драгоману драгомански. Због свега тога постоје наци-
онални антагонизми између Пирота и Димитровграда. Ако се жели 
да се буде другачији, прави се што већа дистанца према ономе ко је 
сличан. Психолошки проблем, синдром малих разлика, учинио је 
да Пирот прави дистанцу према Димитровграду, а Димитровград 
мисли да Пирот хоће да га пиротизује. (тр. III-11)
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На питање како се у националном смислу изјашњава, Драган 
Колев није хтео одмах да одговори. Рекао је да делове и српске и 
бугарске и босанске културе осећа као своје и да осећа блискост 
са свим културама и нацијама Балкана. Он се осећа транснацио-
нално. Ипак, на моју молбу, открио је. Рекао је да су се његови ро-
дитељи и он изјашњавали као Југословени и да он нема озбиљног 
сазнања да припада ни српској ни бугарској нацији. Изјашњава се 
као Шоп и каже да је један од 120 људи који су се на попису 2002. 
године у Димитровграду тако изјаснили (они су се у статистици 
због малог броја водили као остали, али је он овај податак сазнао 
незванично5).6Како сâм каже, осећа да у себи има нешто архетип-
ско шопско и шопске етничке корене, познаје шопску културу и 
феномен Шопа и бори се да они са својом културом чине богат-
ство на балканским просторима (у том смислу помиње познато 
шопско оро и шопску салату). Иако се осећа као Шоп, Колев каже 
да се, ипак, не осећа и као Торлак. Говорећи о овоме, он долази до 
тога да су то ипак две групе, али, како сматра, он не зна довољно 
о томе у којој мери су оне блиске. На питање да ли зна Гојка Ран-
чића, јединог (или бар једног од веома ретких) Пироћанаца који 
су се изјаснили као Шопи, он духовито одговара да, ако постоје 
четири Шопа, то су онда Гојко Ранчић, Драган Колев, Шопен и 
Шопенхауер. Потом озбиљно додаје да он нема националну бугар-
ску свест, не може да је прихвати (а по пореклу и презимену би 
требало) и једноставно се осећа као Шоп. Његов прелазак у Бео-
град, где данас живи и ради, није утицао на промену овог његовог 
националног идентитета (опет понавља да у себи осећа неку врсту 
шопског архетипа). Сматра, и тиме правда недостатак бугарског 
идентитета код себе, да је бугарски идентитет код људи димитров-
градског краја исфорсиран, јер, ако се дубље уђе у проблематику, 
нема сва три елемента (когнитивни, конативни и емотивни) која су 
потребна за постојање нације. Сматра да су у Србији прави Бугари 
Павликанци, католици, који живе у Војводини. Даје информацију 
да се као Шоп у Београду изјаснио Бранимир Стојковић, професор 

5 Са пописа становништва Србије 2011. године објављени су подаци о катего-
рији Остали и ту видимо да су се у Србији на овом попису као Шопи наци-
онално изјасниле 142 особе (www.popis2011.stat.rs, читано 25. децембра 2013. 
године). 
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на Факултету политичких наука. Такође, на постављено питање, 
даје информацију да је објавио пет-шест радова о Шопима у дома-
ћим и страним часописима и да је то изазвало реакције и људи из 
инoстранства. (тр. III-12)

Иначе, своје ставове о књизи Торлак Витомира Живковића, а 
и многе друге о проблематици везаној за Шопе и Торлаке (у овом 
разговору изнесене), Драган Колев изнео је и у приказу ове књи-
ге под насловом О Шопима и Торлацима на бугарском језику (За 
шопите и торлаците) у листу Братство (Колев, 1994). Овај текст 
је, вероватно, додатно иритирао локалну јавност у димитровград-
ском крају. Објавио га је убрзо и на српском језику у часопису Пи-
ротски зборник (Колев, 1995).

IV  Реакције на промоције назива Торлак које је вршио Драган Колев

Своје учешће на једном скупу у селу Лукавица код Димитров-
града 10. јула 2007. године (у вези са невладином организацијом 
Еврорегион Стара планина) искористио сам и за своје, у овом кра-
ју прве прелиминарне, више информативне разговоре о Торлаци-
ма. Ови разговори нису снимани већ су оловком забележене изјаве 
казивача. Том приликом обавио сам разговоре са петоро казивача, 
тројицом из Димитровграда, који су били учесници скупа, и двоје 
из Лукавице, у чијем дому сам био смештен. Код свих казивача, 
већ на сâм помен речи Торлак, јављале су се негативне реакције, са 
националним и политичким конотацијама, и давани су одговори у 
којима је било садржано име Драгана Колева. Већ тада сам увидео 
да моја хипотеза да људи овог краја скоро ништа неће знати о овом 
називу није била на месту и да ће бити потребно да се у овом кра-
ју изврше детаљнија истраживања. Због тога сам касније у самом 
Димитровраду, као центру политичког живота овог краја, обавио 
више разговора у вези са овом темом, а управо овакве реакције су 
ме, као што сам и нагласио, навеле и на детаљан, горе приказан, 
интервју са Драганом Колевим. Видели смо који су, према њего-
вим речима, били његови мотиви, а такође и последице тог њего-
вог деловања, онако како их он види. Овде ћемо видети какве су те 
последице у очима оних који се са тим његовим деловањем нису 
слагали, како они реагују на назив Торлак, којим идентитетима су 
привржени и какав однос имају према другим идентитетима. 
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О Торлацима сам најпре разговарао са тројицом Димитров-
грађана: Николом Алексовим, тадашњим општинским координа-
тором за израду пројеката у области туризма, Димитром Илије-
вим, сликаром, тадашњим директором Галерије у Димитровграду, 
и др Александром Иговим, ветеринаром, тадашњим општинским 
стручним сарадником за сточарство, лов и риболов. 

Никола Алексов (Дим-2) рекао је да је назив Торлаци за станов-
ништво којем он припада први пут чуо од Драгана Колева, пре тога 
га никад није чуо. Објашњава да сви из овог краја, на питање шта су, 
кажу да су Шопи а не Торлаци. Као доказ да на овом простору живе 
Шопи а не Торлаци, износи да се, кад се играју шопске игре, говори: 
Држ’ се, земљо, Шоп те гази! а не: Држ’ се, земљо, Торлáк те гази! 
(значи да је овај узвик у игри за њега нешто више од обичног узвика, 
чак идентитетски маркер). Као одлику Шопа помиње фолклор, шоп-
ске игре, које су веома веселе и атрактивне и које играју и велики фол-
клорни ансамбли у Србији. Помиње и познату шопску салату. Поред 
Драгана Колева, према његовим речима, назив Торлак је афирмисао 
и Бранислав Лукић из Димитровграда, судија, чији је отац из око-
лине Крушевца. Потврђује да људи димитровградског краја имају 
идентитетску дистанцу према Пироћанцима, због прихватања срп-
ског а одбијања бугарског и шопског идентитета, и то илуструје оп-
штераспрострањеним вицем у димитровградском крају да се после 
хемијског чишћења Пироћанца добија прљава вода и чист Бугарин. 
Он, без обзира на то што има и бугарски идентитет, прави дистан-
цу између Шопа и источних и северних Бугара. Каже да се Шопи 
разликују по менталитету од северних Бугара, који су крволочни и 
у току Другог светског рата су клали у селу Црвена Река, по чему је 
био познат Тута Бугарин. Каже да људе из димитровградског краја, 
због њиховог бугарског националног осећаја, понекад повезују са 
овим догађајима, а у ствари људи овог краја су доброћудни, желе 
да се дистанцирају од тога и зато понекад радије кажу да су Шопи. 
Каже да перфектно говори и српски и бугарски, а да се шопски језик 
све више изобличава и губи. (тр. IV-1)

Димитар Илијев (Дим-3) рекао је да зна да је о Торлацима први 
писао књижевник Драгослав Манић Форски из Бабушнице и да се 
становништво димитровградског, годечког, драгоманског и софиј-
ског краја осећа Шопима (тр. IV-2).



109

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

Александар Игов (Дим-4) рекао је да је Драган Колев хтео да 
прикаже народ димитровградског краја као Торлаке, да је то била 
политичка игра, јер је Шоп била алтернатива приликом изјашња-
вања за Бугаре, и да је то било време српског национализма. Додаје 
да је Колев факултет завршио у Сарајеву, где му је предавао и Во-
јислав Шешељ и где је са њим сарађивао. Потврђује и да је Колев 
био секретар Социјалистичке партије Србије (СПС) у Димитров-
граду. Каже да је пре Колева, за то да се становништво овог краја 
назива Торлацима, сазнао из књиге Косте Костића и, са дозом пре-
зира, наглашава да је Коста Костић своје презиме на -ов променио 
у презиме на -ић и да је на гробљу у свом родном селу, под својим 
српским именом и презименом, сахрањен поред свог оца који носи 
бугарско име и презиме – Васил Костов. У вези са идентитетом 
каже и да Димитровграђани суседне Трнчане зову Дерекулцима и 
разлику у говору илуструје примером: они кажу вук, за разлику од 
људи димитровградског краја, који кажу влк. (тр. IV-3)

У другом разговору о Торлацима саговорници су били брачни 
пар Славчо и Наташа Алексов из Лукавице (Лук-1, 2). Они су ре-
кли да никада раније у овом крају нису чули реч Торлак. Према 
Наташиним речима, први пут су је чули од Драгана Колева, који 
је овај назив форсирао и, као социјалиста, био неомиљен. Колев 
је, према њеним речима, негирао да су људи овог краја Бугари или 
Шопи, а промовисао да су Торлаци. Славчо додаје да су касније 
схватили да то Срби убацују, јер Бугарима смета да се људи овог 
краја не зову Шопима већ Торлацима. Каже да се Драган Колев 
искомпромитовао као велики српски националиста и да је једини 
из гарнитуре социјалиста у Димитровграду до краја остао веран 
идеологији СПС-а (Социјалистичке партије Србије). Обоје кажу да 
је назив Шопи од како знају за себе општераширен и да се тако и 
осећају. Наташа Алексов каже да се неки људи из њиховог краја 
декларишу као Срби, неки од њих зато што се плаше, а већина их 
због тога сматра глупима. (тр. IV-4)

Две године касније, 4. августа 2009, опет сам обавио, али овог 
пута много детаљнији, разговор са Николом Алексовим из Ди-
митровграда (Дим-2), који је и снимљен. Неке своје раније исказе 
је поновио, али добијено је и више нових података, који додатно 
осветљавају ситуацију у којој је своје место нашао и назив Торлак.
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Вероватно због тога што је знао да је циљ разговора, пре свега, 
био сакупљање података о торлачком идентитету, на самом почет-
ку разговора, у току давања личних података, на моје питање о по-
реклу, при чему сам мислио на село порекла, он наглашава да му је 
порекло шопско. Каже да је Шоп, да су људи од димитровградског 
до софијског краја Бугари који припадају шопском племену и да 
се тако и представљају. Реч је, по његовом мишљењу, о номадском 
племену које се ту населило. У Бугарској су Шопи у софијском 
крају, у који спадају и већа места Годеч, Драгоман и Сливница, а 
и трнски крај. У Србији Шопи су у димитровградском крају, који 
обухвата старопланински део и области Бурел и Дерекул (који је 
део трнског краја), и у пиротском крају, мада су се Пироћанци од-
рекли шопског и бугарског идентитета и своја презимена, на при-
мер, Манчев, Ранчев, Панчев, која имају у основи класична имена 
овог краја – Ранча, Манча, Панча, променили у Ранчић, Манчић, 
Панчић. Он, знајући за циљ разговора, наглашава да се језик људи 
овог краја зове шопски језик, а никако торлачки. У том циљу по-
навља и оно што ми је рекао две године раније, да се у играма 
из овог краја каже: Држ се, земљо, Шоп те гази! а не: Држ се, 
земљо, Торлáк те гази! За реч Шоп зна од рођења и каже да свој 
матерњи језик људи овог краја зову шопским а не бугарским. Чак 
имају жељу да се направи шопска граматика и да се у овом крају 
и званично прича шопски, ни српски ни бугарски. Нове генераци-
је не знају бугарски, већ од рођења почињу да говоре шопски, те 
се од Димитровграда до Софије комуницира на шопском. Поново 
понавља да се у овом крају нигде не појављује назив Торлак и да 
му није јасно откуд таква идеја да се он везује за овај крај. Пошто 
је у овом делу Балкана историја била бурна, Шоп је, по његовом 
мишљењу, напаћен човек, а мука га је натерала, да би преживео, да 
буде и врло опрезан и мудар, лукав и довитљив. Шоп је велики ша-
љивџија и често се шали и на свој рачун, али наменски, кад тиме 
остварује неки циљ. Веома је радан и штедљив. Препознатљив је 
и по веома темпераментним шопским играма, које свуда изазивају 
аплаузе. Шоп је добронамеран и своју муку жели да олакша игром 
и песмом. Једна од одлика Шопа је говор. Каже да га Пироћанци 
зову пиротским, а то је, у ствари, шопски. Каже и да га Пироћан-
ци кваре мешањем са српским језиком. Шопски он дефинише као 
српско-бугарски са много варваризама и турцизама. Није ни срп-
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ски ни бугарски, већ је негде на средини, има елементе и једног и 
другог. Каже да је управо то разлог да за себе кажу да су Шопи, јер 
не знају коме су ближи, Србима или Бугарима. Шопи су словенско 
племе. (тр. IV-5)

Никола Алексов каже да је реч Торлак чуо у време политизаци-
је етничког идентитета, од стране једне групе, боље рећи од јед-
ног појединца, Драгана Колева, који је, према његовом мишљењу, 
тиме желео да добије политичке поене. Када је хтео себе у неком 
смислу да докаже, изјављивао је да су људи овог краја Торлаци 
и да је он Торлак. Такве изјаве је давао и судија Бане Лукић, по-
реклом из централне Србије, који је у тренутку разговора радио 
у Пироту. Никола Алексов је у једном вербалном дуелу натерао 
Лукића да призна да једе шопску салату а не торлачку. Све то што 
се у вези са називом Торлак дешавало, према његовом мишљењу, 
било је део неке политичке игре. Реакције народа су, према њего-
вим речима, биле жестоке, било је о томе и у Братству, листу на 
бугарском језику (вероватно мисли на приказ књиге Торлак Вито-
мира Живковића, који је написао Драган Колев). Нико није желео 
то да прихвати, зато што највећи број људи до тада није ни чуо за 
тај назив. И он сâм је један од њих. А ови су тај назив потенцирали. 
Није му јасно шта је Колев тиме хтео. Пита се да ли је, можда, на 
тај начин, као члан Социјалистичке партије Србије, хтео да се при-
ближи свом политичком врху у Београду. Никола Алексов каже 
да није члан ни једне партије, али открива и да је антикомуни-
стички расположен – својевремено му је нуђено, али је одбијао, 
да се учлани у Савез комуниста, јер му је отац после резолуције 
Информбироа из политичких разлога био два пута затваран. Због 
ових породичних искустава Никола никада није хтео да буде члан 
било које партије. Пошто се пре тога већина људи овог краја изја-
шњавала као Југословени, он мисли да је циљ убацивања иденти-
тета Торлак био да се, на неки начин, становништво овог краја аси-
милује. По његовом мишљењу, Шоп је алтернатива за национално 
изјашњавање. Такве ставке у попису за изјашњавање нема, али он 
се изјашњава као Шоп. Каже да између Шопа и, како каже, правог 
Бугарина, из источне Бугарске, има много разлике у менталитету, 
говору и фолклору. Шопске игре су много темпераментније и весе-
лије него, на пример, игре у Добруџи. Он се национално изјашња-
ва као Шоп, а Шопима се осећају и они из димитровградског краја 
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који се национално изјашњавају као Бугари. Каже да нико званич-
но још не признаје Шопе. Многи би се радо изјаснили као Шопи, 
али због тога што носе бугарска презимена, на -ов, када их питају 
да ли су Срби или Бугари, они се определе за бугарски национални 
идентитет. (тр. IV-6)

Никола Алексов тврди да Драган Колев није промовисао назив 
Шоп, већ само назив Торлак. Каже да се највећи део становништва 
Димитровграда због тога Колеву смејао. Мисли да је он, пошто 
је тиме што је радио много изгубио, побегао из димитровградске 
средине и сада због тога живи у Београду. Иронично се пита зашто 
није остао у Димитровграду кад је био тако велики Торлак, зашто 
није остао да направи торлачку културну револуцију. Понавља да 
је тада први пут чуо за то да је он сâм Торлак и да су, уопште, 
становници овог краја Торлаци. За такав назив раније није чуо. Ка-
сније, када је почео да ради у области туризма и због тога путовао, 
сазнао је да у тимочком крају и у старопланинском делу северо-
западне Бугарске има људи који се осећају као Торлаци. Он не зна 
шта реч Торлак значи и не жели да зна, јер је та реч за њега увреда. 
Пита се откуд да се то прикачи људима његовог краја. Као што се 
често говори и то да су Бугари монголско-татарског порекла, а он 
зна, и по антрополошким карактеристикама види, да нису. Није му 
до краја јасно откуд везивање назива Торлак за његов крај и коме 
је то ишло на руку. Он мисли да је то убачено да би се људи ди-
митровградског краја србизовали, да је политика је у питању, а да 
Колев тиме није постигао никакав ефекат, већ контраефекат. Каже 
да у Димитровграду нико није прихватио торлачки идентитет, сви 
се међусобно зову Шопима а не Торлацима. Он се осећа као Шоп и 
поноси тиме што је Шоп, као и својим језиком, фолклором, наци-
оналном кухињом и свим другим што је из тог краја. Опет потвр-
ђује да одликом Шопа сматра шаљивост, да они животне тегобе 
подносе кроз шалу и песму. (тр. IV-7)

Велики део разговора са Николом Алексовим посвећен је 
односу Бугара-Шопа из Димитровграда према Пироћанцима, с 
обзиром на то да су они група са којом је однос ми–они најин-
тензивнији. Он каже да између Пирота и Димитровграда постоји 
велики ривалитет. Димитровграђани сматрају да су Пироћанци, 
на неки начин, издали свој идентитет зато што су своја прези-
мена променили са -ов на -ић, а у ствари су исти као Димитров-
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грађани. Он поново прича виц, који ми је испричао и две године 
раније: кад се одведе Пироћанац на хемијско чишћење, добија се 
много прљава вода и чист Бугарин, односно Шоп. Каже да Пиро-
ћанци неоправдано намећу свој имиџ, проглашавајући локални 
фолклор пиротским. Они покушавају да брендирају пиротско 
јагње, а то је, у ствари, не пиротско већ старопланинско јагње. 
Исто тако и качкаваљ није пиротски већ старопланински. Ди-
митровграђани се не слажу са брендирањем под фирмом пирот-
ски. Пироћанци су, по мишљењу Алексова, егоисти, лицемери 
и квази локалпатриоте. Мисли и да су превртљиви и да се лако 
продају, те да би, ако би им се понудило нешто боље, пристали 
да се одрекну и свог пиротског идентитета. Они, по његовом ми-
шљењу, не воле свој крај као што Шопи Димитровграда воле свој 
Шоплук. Дешава се у унутрашњости Србије да Димитровграђа-
не, односно Цариброџане, како они себе зову, називају Пироћан-
цима, али за њих је то увредљиво и они то одмах одричу. Он каже 
да Димитровграђани са Пироћанцима немају ништа заједничко 
– Димитровграђани су мирољубиви и дружељубиви а Пироћан-
ци су у целој Србији и шире познати као шкртице и рачунџије. 
Каже да је на студијама у Београду имао колеге Пироћанце који 
никада нису хтели да часте пићем, из интереса се зближавају с 
човеком а после му окрену леђа и не познају га. Испричао је један 
од вицева везаних за Пироћанце као шкртице – Пироћанац је, 
када му је дошао кум у госте, певцу одсекао једну ногу и припре-
мио ручак за кума. Између Пироћанаца и Шопа, према његовом 
мишљењу, постоји драстична разлика. Ипак, додаје да ни Шопи 
нису баш широке руке, јер је поднебље сиромашно и увек се на 
овом простору живело тешко, морало је да се води рачуна о еко-
номичности, тако да између Шопа и Пироћанаца у овом смислу 
има извесних сличности. (тр. IV-8)

На крају разговора Никола Алексов је рекао да не зна шта зна-
чи реч Шоп, али да је читао да прави Бугари, они из централне и 
источне Бугарске, Шопе доживљавају као неписмене и глупе. У 
Бугарској, кад неко жели некога да увреди, каже му да је дрвник 
или Шоп. Он каже да такву ситуацију није имао, јер се уз шалу 
снађе у свакој ситуацији и управо због тога је прави Шоп. Мисли 
да је слика централних и источних Бугара о Шопима погрешна. 
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Шопи су, према његовом мишљењу, били номадско племе, које се 
лоцирало од Софије до Пирота, у планинским областима, па су 
источни (како он каже – културнији) Бугари Шопе, због живље-
ња у планинама, сматрали дивљацима, глупима и ограниченима. 
Али, он себе не доживљава тако, увек се, и у Србији и у Бугарској, 
успешно сналазио и себе не сматра глупим. (тр. IV-9)

Током разговора, који је вођен у ресторану испред граничног 
прелаза Градина у којем је Никола Алексов у то време радио као 
управник, наишао је конобар Бобан Рајков из Градиња (Град-1), 
кога је он позвао и са којим је тада обављен разговор. Овај разго-
вор је завршен тиме што је и овај казивач рекао да не зна ко су Тор-
лаци, да то није идентитет његовог краја и да га нико у његовом 
крају не би прихватио (видети: Крстић 2019, стр. 7, 24). Алексову 
је било веома драго што је овај казивач, не знајући шта је он који 
тренутак пре тога говорио, његове речи потврдио. Када је видео 
реакције Алексова, овај казивач је додао да нико у његовом крају 
неће да каже да је Торлак, јер апсолутно не зна шта је то, сарка-
стично постављајући питање да ли је то нешто што се једе или 
пије. Алексов понавља да су људи овог краја само Шопи. Неки из 
овог краја, укључујући и њега самог, чак би се и увредили ако би 
били названи Торлацима. Он се пита откуд тај назив њима да се 
дâ. Поново наглашава и да нема ништа ни са онима који се сма-
трају правим Бугарима, потомцима Атиле, који су мали, здепасти, 
црни, длакави, са великим зулуфима. У његовом крају, напротив, 
нема изразито црних, сви су кестењасти, чак плави. (тр. IV-10)

У даљем разговору питао сам Алексова, пошто је он тврдио 
да је његово мишљење о Шопима и Торлацима у Димитровграду 
преовлађујуће, какав би став о овим питањима имали припадници 
бугарске партије у овом граду. Он ме упутио на Небојшу Ивано-
ва, изразитог и у Димитровграду водећег бугарског националисту, 
и у току разговора безуспешно покушавао да ме са њим повеже. 
Према његовим речима, он је човек који, без обзира на то што дру-
ги имају званичне функције, у суштини руководи овом партијом. 
Каже да је он отишао у крајњи национализам, који већина људи 
овог краја, с обзиром на то да су по менталитету мирољубиви, не 
жели. Он је крајњи националиста, нешто као Војислав Шешељ у 
улози српског националисте. На питање да ли се и Иванов осећа 
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као Шоп, Алексов је рекао да мисли да Иванов то неће рећи. Већи-
на људи то каже, јер мисле да су негде на средини између Срба и 
Бугара, а он сигурно неће рећи да је негде на средини, представиће 
се као прави Бугарин. (тр. IV-11)

Никола Алексов је испричао и један случај који се десио када је 
једанпут, као директор Туристичке организације Димитровград, 
заједно са представницима туристичких организација источне Ср-
бије, био у Белоградчику, у северозападној Бугарској. Домаћини су 
већ знали да је ту и један припадник бугарске националне мањине 
у Србији и он је све интервјуе медијима давао на бугарском. Рекао 
је да је бугарског порекла, тачније Шоп, и да ће пробати да буде 
мост сарадње између Србије и Бугарске (и он дакле, као и Драган 
Колев, Шопе сматра прелазном групом која треба да буде мост 
сарадње између Срба и Бугара). Тадашња директорка Туристичке 
организације Књажевац, иначе пореклом Српкиња из Хрватске, 
тада припадница Демократске странке Србије, пришла му је и због 
тога негативно реаговала, мислећи да под шопским плаштом он у 
ствари хоће новац Европске уније да приграби за своју општину. 
То сматра веома негативним. (тр. IV3-12)

С обзиром на то да је радио у Туристичкој организацији, пи-
тао сам Николу Алексова да ли мисли да назив Шоп може да се 
брендира. Одговорио је да мисли да може. Испричао је један свој 
покушај да то учини. Када је једном приликом, у организацији Ту-
ристичке организације Србије, на некој страној телевизији пуштен 
туристички спот о Србији, у позадини је емитована мелодија пе-
сме Пошла Тројанка на воду, из димитровградског краја, која је у 
овом крају изузетно популарна и која се, према његовим речима, 
у овом крају сматра шопском химном. Говорећи о том споту, једна 
новинарка београдског листа Вечерње новости написала је да је то 
српска косовска песма. Он је реаговао – позвао је новинарку, обја-
снио јој да је то шопска песма из димитровградског краја, а пошто 
је она рекла да ће то да провери, он ју је позвао да дође у шопски 
крај, да песму чује уз ракију и старопланинско јагње. Послао јој 
је и историјат те песме, јер се она заснива на истинитом догађају 
из овог краја. Каже да је тако новинарку убедио да је ова песма 
шопска а не косовска. Без ове песме у овом крају не пролази ни 
једно весеље. Каже да је то једина песма која је одлика овог краја. 
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Потом, на питање да ли има народних кола која су одлика овог 
краја, он набраја нека, наглашавајући да су баш шопска. Уз њих 
се и јавља узвик: Држ се, земљо, Шоп те гази! (опет наглашава 
да се не каже ...Торлáк те гази). Он, међутим, потврђује и да се ова 
кола не играју на весељима већ их само играју локални фолклорни 
ансамбли. Онда помиње и кола која се играју у народу, али она 
зазвуче шопски само ако их свирају локални дувачки оркестри са 
водећом трубом или кларинетом (који се на шопском зове карнé) 
или уз старе инструменте кавáл или дудучлé, а никако уз савреме-
не инструменте, синтисајзер и хармонику. (тр. IV-13)

V  Одјек промоције торлачког идентитета код ширих слојева 
становништва

У прошлој свесци Пиротског зборника већ сам изнео три приме-
ра утицаја књига Косте Костића и Витомира Живковића на пред-
ставнике ширих слојева становништва овог краја (Крстић, 2019, 
стр. 13-14, 44-45), а износим их и сада. Један пример како је књига 
Косте Костића утицала на појединце из димитровградског краја 
у вези са торлачким идентитетом забележен је у селу Браћевци 
(село суседно Славињи, из којег је Коста Костић), од Илка Дими-
трова (Бра-1), са којим сам у Браћевцима разговарао 19. јула 2007. 
године и који се изјаснио као Шоп, по националности Бугарин. Он 
је рекао да, док ову књигу није прочитао, није знао да је и Торлак. 
Пре тога овај термин није чуо. Пита се, у шали, како ће се звати 
становници његовог краја ако још неко напише књигу. (V-1) Иван 
Иванов из Димитровграда (Дим-5), тадашњи директор Библиотеке 
у Димитровграду, са којим сам у Димитровграду разговарао 14. 
августа 2007. године, рекао је да је и раније чуо термин Торлак, а 
да се поново са њим срео приликом промоције књиге Витомира 
Живковића у Димитровграду и приликом њеног каснијег читања. 
Он потврђује да се нико у димитровградском крају не осећа Тор-
лаком. (V-2) Радиша Крстић из Беле Паланке, књижничар Библи-
отеке у овом граду, иначе пореклом из села Дивљана (Див-1), са 
којим сам у Белој Паланци разговарао 13. августа 2007. године, 
рекао је да у народу његовог краја термин Торлак не постоји и да 
не зна шта он означава, али се са њим срео преко књиге Витомира 
Живковића, коју је Библиотека добила. (V-3)
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Године 2007, 14. августа, обавио сам разговор и са Весном Ни-
колов из Димитровграда (Дим-6), археолошкињом која води За-
вичајну музејску збирку при димитровградској библиотеци. Њени 
одговори, чини ми се, такође могу да илуструју покушаје ожи-
вљавања торлачког идентитета у овом крају. Весна Николов се на 
почетку разговора без дилеме изјаснила као Бугарка. (тр. V-4) На 
питање ко су то Шопи, она је, као и неки други казивачи који су 
читали литературу о овим питањима, дала одговор да је то етнич-
ка група која живи у западној и северозападној Бугарској и источ-
ној и југоисточној Србији, од Видина на Дунаву до Македоније и 
од Софије до Ниша. (тр. V-5) На питање да ли зна за реч Торлак, 
она ју је одредила као назив за део шопског становништва које жи-
вело на простору данашњег Димитровграда и околине. О пореклу 
назива чула је неколико варијанти, а њој је најприхватљивија ва-
ријанта да је од назива торлó, место где је чувана стока, тор. Ипак, 
она потврђује да се у овом крају за овакво место не каже тор или 
торло, већ јегрéк. О томе да су становници њеног краја Торлаци, 
читала је у књизи Витомира Живковића, каже да ова реч у народу 
није присутна и да људи овог краја за себе неће рећи да су Торлаци 
већ Шопи. (тр. V-6)

Весна Николов потврђује да је поводом промоције књиге Ви-
томира Живковића Торлак био организован и округли сто и да је 
било полемике која се пренела и на локалне медије. Она мисли да 
је неко смишљено покушао народу овог краја да наметне назив 
Торлак, а народ овог краја себе сматра Шопима. Пита се да ли је 
реч о политичкој подвали или су то покушали етнолошки диле-
танти. Преноси да се у народу Димитровграда негодовало што су 
неки са стране дошли да им причају шта су они, а они већ знају 
да су Шопи. Она зна да је Драган Колев учествовао у овој причи, 
али се не сећа какве је ставове заступао (или не жели негативно да 
прича о Колеву због тога што јој је био директор). Она не зна да 
ли и где постоји становништво које се идентификује са називом 
Торлаци. Каже да је Живковић дошао до закључка да је назив Тор-
лаци некада био општераспрострањен, али да су га, због његове 
пежоративности, људи овог краја потиснули. Он сада жели да га 
врати, али људи овог краја за тај термин не знају, чак ни за реч тор. 
(тр. V-7) 
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Синиша Мануилов из Височких Одороваца (ВО-1), са којим сам 
у његовом селу разговарао 18. јула 2007, изјавио је да су Торлаци 
Шопи, односно да Шопи воде порекло од Торлака. Он, међутим, 
додаје да је то измислио неки историчар коме не зна име и да се 
Шопи и Торлаци потенцирају да би се угрозио идентитет бугарске 
националне мањине у димитровградском крају. (тр. V-8)

Актуелизовање назива Торлак у димитровградском крају дове-
ло је и до његовог коришћења у локалној штампи. Осим помену-
тих приказа књиге Торлак Витомира Живковића у листовима Сло-
бода и Братство, нашао сам још један пример, у којем се књиге 
Витомира Живковића и Косте Костића не помињу, али да се овај 
термин користи захваљујући томе што су га оне за овај крај акту-
елизовале. У свом новинском чланку на бугарском језику „Висо-
ка“ политика мале партије (на бугарском: „Висока“ политика на 
малка партия), објављеном јуна 1994. године у листу Братство, 
Венко Димитров критикује Демократску странку Бугара у Југо-
славији што, по његовом мишљењу, тенденциозно тражи приме-
ре обесправљености бугарске мањине у Југославији. У тексту, у 
којем набраја висока права бугарске националне мањине у обла-
сти информисања, културе и религије, један од одељака назвао je: 
Од „Шопа“ и „Торлака“ до доктора наука. После података којима 
жели да покаже да је културни живот овог краја на доста високом 
нивоу, он овај одељак закључује речима из којих се види да се за 
становништво тог краја користе речи Шопи и Торлаци и то у пежо-
ративном смислу, као за примитивно и културно заостало:

Једном речју – ми смо национална групација на изванредно 
високом културном нивоу. Од „Шопа“ и „Торлака“ – назива 
за становништво у нашим крајевима, познатих као појмови за 
примитивизам и општу културну заосталост, током послед-
њих сто година, а нарочито током последњих педесетак годи-
на, то исто становништво, као бугарска мањина у Југославији, 
постало је познато као појам за националну групацију на ви-
соком интелектуалном нивоу. Да ли је могла такву општу ин-
телектуалну трансформацију, такав културно-образовни пре-
пород, да оствари национална групација чија су национална 
права ограничена и нарушена, која је, једном речју, национал-
но обесправљена. [превод са бугарског Д.К.] (Димитров, 1994)
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Венко Димитров је овде, у ствари, за циљ свог текста искори-
стио пежоративне конотације назива Шоп и, поменутим књигама 
реактуелизoваног, назива Торлак, које се ту и тамо јављају у и на-
роду и у литератури.

Приликом боравка на терену у околини Димитровграда реги-
стровао сам и усамљену, али веома занимљиву појаву, која је нај-
вероватније производ покушаја реактуелизовања назива Торлак 
књигама Косте Костића и Витомира Живковића, али нисам успео 
да јој осветлим личне мотиве, без обзира на то што сам за њима на 
терену трагао. Наиме, приликом истраживања у Димитровграду и 
околини сазнао сам да у селу Трнски Одоровци, у димитровград-
ском крају (дакле, не према Старој планини већ супротно, у долини 
реке Јерме), постоји продавница која носи назив Торлак. Највише 
због тога, 4. августа 2009. године, са сарадницима и водичима на 
терену Драганом Колевим и Драгољубом Златковићем, нашао сам 
се у овом селу. На жалост, продавницу нисам нашао, нити бар нат-
пис бивше продавнице. Ипак, од казивача Ивана Мицева (ТО-1), 
на кога смо случајно наишли, забележио сам сведочење да је про-
давнице заиста било, да ју је отворио Петар Петров, који је дуго 
радио у Аустралији, тамо се оженио црнкињом из Кеније, са њом и 
дететом се вратио у село, држао продавницу под називом Торлак, а 
затим је угасио и у Димитровграду отворио друге две продавнице, 
такође под истим називом. Иван Мицев није могао да ми потврди 
откуд идеја Петру Петрову да у свом родном селу отвори продав-
ницу баш под овим именом, али претпоставља да је Петар негде 
чуо да су људи овог краја Торлаци. На жалост, због недостатка вре-
мена за даља теренска истраживања, нисам стигао да потврдим да 
ли у Димитровграду заиста постоје продавнице са називом Торлак 
и да у вези с тим обавим разговор са Петром Петровим.

ЗАКЉУЧАК

И после свега изнетог, да сумирамо и закључимо.
Године 1994, у пиротском крају у ширем смислу, на локалном 

плану, појављују се (и дистрибуирају и промовишу) две књиге – 
Косте Костића Прилог етноисторији Торлака и Витомира Жив-
ковића Торлак, којима се врше покушаји оживљавања термина 



120

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

Торлак као назива за овај крај. Неки појединци из општина Пи-
рот, Димитровград и Бела Паланка за то да се становништву којем 
они припадају приписује назив Торлаци сазнали су управо из ових 
књига. Оне су се појавиле у постсоцијалистичко време распада 
Југославије и актуелизовања националних идентитета на целом 
њеном простору, па и у овом крају, у којем су, због честих проме-
на граница у новијој историји и постојања бугарске националне 
мањине, идентитетска питања од раније већ била веома осетљива 
тема. Ове књиге, и саме настале као последица те сложене приче, 
дале су јој нову епизоду.

Из казивања сазнајемо да идентитетски проблеми на овом про-
стору вуку корене још од Берлинског конгреса 1878. године, када 
је Пирот са околином остао у Србији а Димитровград у Бугарској. 
У време постављања границе са обе њене стране, због недостат-
ка јасно издиференциране националне свести, становници су се 
изјашњавали и као Срби и као Бугари. Националне пропаганде 
су потом чиниле своје, те су граничне линије држава постале и 
граничне линије различитих националних свести. У време Првог 
светског рата у Пирот долази бугарска управа и на простору на ко-
јем је већ рађено на формирању српске националне свести намеће 
бугарску националну свест. После Првог светског рата, Нејским 
споразумом, Димитровград и околина су прикључени Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца и српска управа на простору на којем 
је већ формирана бугарска национална свест намеће српску на-
ционалну свест. У току Другог светског рата у Димитровград и 
Пирот се враћа бугарска управа која поново захтева и бугарски на-
ционални осећај. После Другог светског рата ова подручја постају 
део социјалистичке Југославије и, док се у Пироту негује српска 
национална свест, уз стални комплекс да због прелазности своје 
етнокултуре, а и због неких историјских чињеница, становници 
Пирота и околине нису довољно добри Срби, у димитровградском 
делу остаје бугарска свест и презимена на -ов, али се, као модус за 
решавање осетљивог питања идентитета, на пописима појављује 
масовно посезање за, тада у држави пожељним, идентитетом Југо-
словен. Идентитет ипак остаје болно питање, па неки мењају своја 
презимена са -ов на -ић, тако мењајући и свој идентитет из бугар-
ског у српски.
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Са распадом Југославије у Димитровграду се појављује бугарска 
ннационална партија, а и огранци српских национално опредеље-
них партија, те долази до националистичког набоја. Националисти 
се недвосмислено опредељују за једну или другу националност 
(много мање за српску). Најшири слојеви становништва, због својих 
презимена на -ов, што се испоставило једним од највећих маркера, 
симбола, бугарског идентитета на овом подручју, изјашњавају се 
као Бугари, али су свесни и своје етнокултурне, пре свега језичке, 
прелазности. У локалној средини је у свакодневној употреби шоп-
ски говор, који није близак ни српском ни бугарском књижевном 
језику. Уз то, живљење у Југославији донело је саживљеност са 
овом државом, а удаљило их од бугарске државе. Многи, иако се 
изјашњавају као Бугари, Бугаре из централне и источне Бугарске 
осећају као другачије. Тако, када је реч о идентитетском осећају, 
имамо ситуацију да се: 1. неки осећају као Бугари а минимизирају 
своју шопску регионалну припадност које су свесни; 2. да се нај-
већи број изјашњава као Бугари, али им је доста јак шопски реги-
онални идентитет; 3. да се мањи број чак и национално изјашњава 
као Шопи, али су притом наклоњенији бугарском националном 
идентитету; 4. да се неки изјашњавају као Срби, али им је доста јак 
шопски идентитет; 5. да се неки изјашњавају као Срби а минимизи-
рају свој шопски идентитет којег су свесни; 6. да неки имају доста 
флотантну, неодређену, идентитетску свест. Имамо и казивање да 
би се многи изјаснили као Шопи, али се због бугарског презимена, 
као важног маркера бугарске националне припадности, ипак изја-
шњавају као Бугари.

Данас, због претежне бугарске националности у Димитровгра-
ду и околини а скоро апсолутне српске националности у Пироту 
и околини, између ова два града (која су удаљена свега двадесетак 
килиметара) постоји антагонизам. Иако су на истом етнокултур-
ном и језичком подручју, Пироћанци, са јаком дистанцом и по-
дозривошћу према бугарској нацији, Димитровграђане сматрају 
Бугарашима, а Димитровграђани Пироћанце као превртљиве его-
исте који се из снисходљивости и користи одричу свог шопског и 
бугарског порекла и који, као већи и доминантнији, врше пироти-
зацију Димитровграда (тако што уместо придева шопски намећу 
придев пиротски, на пример, за говор).
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У оваквој ситуацији, са идентитетским бременом, које мање-
-више носи сваки становник овог краја, највероватније подстакнут 
сазнањем да су житеље његовог села с друге стране Старе плани-
не, где су често одлазили као дунђери, називали Торлацима, а и са-
знањем да се и у литератури становништво ових простора назива 
Торлацима, Коста Костић у својој књизи потенцира и ревитализу-
је овај назив. Да су, можда, неки и прихватили овакво мишљење, 
показује то што је један повратник из иностранства својој новоо-
твореној продавници дао име Торлак. С једне стране, као непозна-
ница већини становништва овог краја, а с друге, пласиран од стра-
не човека који је своје бугарско презиме и национални идентитет 
променио у српске, термин Торлак је у локалној димитровградској 
средини схваћен као српско подметање са циљем одвајања од бу-
гарског, па и шопског, идентитета. 

Витомир Живковић, такође од детињства оптерећен идентитет-
ским бременом, са српским националним осећајем али свестан ет-
нокултурног јединства становништва са две стране државне гра-
нице, прелазности локалне етнокултуре и некадашњег недостатка 
и скорог наметања националних свести од стране националних 
пропаганди, добар познавалац и српских и бугарских прилика, 
склон писаној речи и упознавању са локалном прошлошћу, опреде-
љује се, такође, за ревитализовање регионалног назива Торлак. За 
овим термином је посегао под утицајем литературе, из сазнања да 
је становништво овог краја са стране називано Торлацима, да му је 
основна карактеристика сточарско занимање које се може повеза-
ти са овим појмом, а и из потребе да за особено становништво нађе 
особени назив, ужег значења од термина Шопи, за који је већ из 
литературе имао информацију да покрива већи простор централ-
ног Балкана. Међутим, он сâм каже да се регионално (локално) не 
осећа Торлаком (а ни Шопом), већ Пироћанцем. Дајући себи задо-
вољавајуће одговоре, он је својом књигом другима пружио узне-
миреност. С једне стране, у пиротском миљеу, сматрајући торлач-
ки идентитет као опасност за српску националну свест, локални 
интелектуални кругови реагују организовањем симпозијума, на 
којем је презентован наручен рад који доказује турско порекло и 
пежоративност ове речи. С друге стране, у Бугарској Живковића 
помињу као великосрбина који пласирањем овог идентитета жели 
Бугаре да одвоји од бугарског националног идентитета. С треће 
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стране, његова књига се промовише у Димитровграду, и то оста-
вља озбиљне импликације, иако аутор са промоције одлази мисле-
ћи да она није изазвала неке посебне реакције.

Но, у вези са реакцијом на термин Торлак поводом ове промо-
ције у Димитровграду, морамо се вратити мало уназад. Пореклом 
из околине Димитровграда, али рођен у Босни, где је и живео и 
школовао се, после избијања рата у овој бившој југословенској 
републици у Димитровград се, са југословенским националним 
осећајем и левичарским опредељењем, враћа Драган Колев. Одмах 
улази у локални јавни живот као председник Општинског одбора, 
у држави и на локалу тада владајуће, Социјалистичке партије Ср-
бије (СПС) и као директор градске Библиотеке. Дочекује га напета 
идентитетска ситуација – тек основана Демократска странка Буга-
ра у Југославији (ДСБЈУ) покреће питања мањинских права Буга-
ра и питање ревизије Нејског споразума, по којем је овај крај 1919. 
године припао Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Национали-
стичке српске снаге реагују преко Српске радикалне странке (СРС) 
и Српског покрета обнове (СПО). Нестала је Југославија, па се губи 
смисао алтернативног изјашњавања становника овог краја као Ју-
гословена. Бугарско питање у Југославији постаје и међудржавни 
проблем. Као човек који је дипломирао и магистрирао политичке 
науке, а затим се у Институту за националне односе у Сарајеву 
бавио међунационалним односима, Драган Колев активно улази у 
поменуту причу. Ту уноси своју приврженост југословенској (мо-
жемо рећи и српској) страни и шопском идентитету, а отуђеност од 
бугарског националног идентитета (сматра да је бугарски иденти-
тет исфорсиран), без обзира што је пореклом из зоне са претежним 
бугарским националним осећајем и носилац бугарског презимена. 
Покушава деловањем да иде ка разговору о проблемима – органи-
зује српске и бугарске програме, а и трибине и промоције везане 
за идентитет овог краја. Као тема су се појавили и Шопи. Како сам 
признаје, Колев се на попису, као још 120 Димитровграђана, наци-
онално изјаснио као Шоп. Покушава да развије причу о посебно-
сти Шопа (чак их и етногенетски сматра посебним, као наследнике 
Трибала, прелазног становништва између Илира и Трачана). Види 
их као потенцијал, будући мост сарадње између Срба и Бугара. 
У овом смислу пише и радове о Шопима. Укључује се у докази-
вање да је матерњи језик људи овог краја шопски а не бугарски 
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књижевни (због чега је ишао у Женеву). Тиме је на себе навукао 
непријатељство ДСБЈУ, националистичких кругова у Софији, па и 
бугарских државних представника, тачније амбасадора Бугарске у 
Србији. Они га оптужују да врши шопизацију Бугара у Србији. С 
друге стране, у локалној средини га подржавају СПС, СПО и СРС. 

Пласиран књигом Косте Костића, човека из димитровградског 
краја који је свој идентитет променио из бугарског у српски, тер-
мин Торлак је у овом крају, где већина становника има бугарски 
национални идентитет, међу локалном друштвеном елитом до-
био негативну конотацију. Пласиран поново на промоцији књиге 
Витомира Живковића, коју је у градској Библиотеци организовао 
Драган Колев, који је у локалној средини означен као антибугар-
ски оријентисан, овај термин у појединим круговима добија изра-
зито негативну конотацију. Због тога помен овог термина у овој 
средини углавном изазива негативну реакцију у којој се прво по-
миње име Драгана Колева, са оптужбама да је био СПС-овац и да 
је покушао овај идентитет да пласира да би локално становништво 
одвојио од бугарског и шопског идентитета, односно да је вршио 
торлакизацију Бугара и Шопа. Јавила се апсурдна ситуација. С јед-
не стране, Колева бугарски националистички кругови, окупљени 
око ДСБЈУ и повезани са националистима и државним органима у 
Бугарској, оптужују за шопизацију бугарске националне мањине, 
да жели да је одвоји од свог бугарског националног идентитета. С 
друге стране, њега, који у ствари има јак шопски идентитет и који 
се, чак, и на попису национално изјаснио као Шоп а назив Торлак 
му ништа не значи већ га је само уважио као нешто што се јавља 
у литератури и о чему је неко писао, шири слој становништва оп-
тужује за торлакизацију Шопа, за одвајање од шопског (а тиме и 
бугарског) идентитета. Тако у пракси имамо велику нетрпељивост 
према њему, са поменутим оптужбама, чак и од стране таквих по-
јединаца који су се, као и он, на попису изјаснили као Шопи, који 
имају исто мишљење о Пироћанцима везано за њихово одвајање 
од шопског и стално доказивање српског идентитета, који такође 
сматрају шопску културу и језик особенима, који такође носе бу-
гарско презиме, али са осећајем дистанце према Бугарима среди-
шње и источне Бугарске, који исто као и он сматрају да Шопи тре-
ба да буду мост сарадње између Срба и Бугара. Овакви појединци 
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су убеђени да је Колев промовисао термин Торлак а не Шоп, да је 
имао злу намеру да термин Шоп замени термином Торлак. Они 
термин Торлак за означавање њиховог становништва доживљава-
ју као увреду. Тако је назив Торлак, са негативном конотацијом, у 
димитровградском крају трајно везан за име Драгана Колева. Под 
притиском локалне средине, са променом државног режима 2000. 
године, Колев, са горким укусом у устима, са породицом одлази из 
Димитровграда у Београд.

Када је реч о идентитетским проблемима у пиротском и дими-
тровградском крају, а и о употреби појма Торлак, веома је интере-
сантан пример Гојка Ранчића из Пирота. Реч је о човеку који је бо-
гословско образовање, због промена државних власти у свом крају, 
стекао у богословијама и српске и бугарске цркве, који је у време 
Другог светског рата у пиротском крају почео да ради као свеште-
ник бугарске цркве и због тога касније од владике српске цркве 
кажњен, па је свештенички позив напустио, који је имао потребу 
за познавањем прошлости и сопственог идентитета и који је због 
тога читао и регистровао податке ове врсте. На основу својих ис-
кустава и историјске и друге литературе, он је закључио да он није 
ни Србин ни Бугарин, већ Шоп. Шопи су, по његовом схватању, 
језички и уопште у етнокултурном смислу, прелазно, али и осо-
бено, становништво у односу на ове две нације, с тим што су, као 
и Македонци, ближи Бугарима, односно, како он каже, бугароидни 
су. Сматра да је српски идентитет у његовом крају исфорсиран. 
Ово своје схватање није крио, на попису је једини Пироћанац који 
се изјаснио као Шоп, и због тога је у локалној пиротској средини 
етикетриран као пробугарски настројен. И за њега су Торлаци део 
широког шопског подручја, поистовећује их са носиоцима тимоч-
ко-лужничког говора у Србији и Бугарској, за разлику од носилаца 
јужноморавског дијалекта, који нису Торлаци али јесу Шопови (то 
зна и из литереатуре и на основу неких сведочења која је чуо од 
људи из југоисточних делова Косова). Ипак, каже да му садржај 
овог термина није довољно јасан и да није задовољан досадашњим 
одговорима које налази у литератури. Торлаком сматра подручје 
свог рођења и живљења, не осећа се Торлаком већ Шопом, али, 
када је чуо да у Минићеву код Књажевца постоји Завичајно дру-
штво Тимочана–Торлака, учланио се.
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Изнесени материјал илуструје веома специфичну, сложену и 
бремениту, можемо рећи и фрустрирајућу, идентитетску ситуаци-
ју у пиротском крају у ширем смислу (Пиротски округ), посебно 
на релацији Пирот–Димитровград. Узроци ове ситуације су: пре-
лазност локалне етнокултуре у односу на два национална култур-
на модела, посебно локалног говора у односу на два националлна 
књижевна језика, недовољно издиференцирана и флотантна на-
ционална свест у време стварања националних држава, дугогоди-
шње интензивне српске и бугарске националне пропаганде, више 
померања националних граница у кратком историјском периоду 
и притисци и једних и других власти да се национално иденти-
фиковање врши у складу са националним границама, на шта је 
локално становништво пристајало, укорењеност две различите 
националне свести код становника исте етнокултуре. Све ово је 
питање идентитета на овом простору учинило важном, бремени-
том, да поново кажемо, често и фрустрирајућом темом, која са со-
бом неизбежно носи оптерећење и тензију. Највећа тензија је на 
релацији између Пирота, који је центар подручја становништва 
српског националног осећаја, и Димитровграда, који је центар по-
дручја становништва бугарског националног осећаја. У овој атмо-
сфери неповерења између различито национално опредељених, 
ни регионални идентитетски називи и идентитети не могу бити 
без националне конотације – они се стављају у контекст затегну-
тих националних односа. Кроз националну призму се посматра и 
назив Шопи, који становништво бугарског националног осећаја 
из околине Димитровграда масовно користи за своју регионалну 
идентификацију, сматрајући да он најбоље одражава прелазност 
њихове етнокултуре. Чак се јавља и појава да неки, који се, такође, 
осећају и Бугарима (пре свега због свог бугарског презимена, на 
-ов), почињу и званично, на пописима, да се национално изјашња-
вају као Шопи. Потпуно свесни прелазности и особености своје 
регионалне етнокултуре и свих поменутих историјских околно-
сти, и сами оптерећени идентитетом становништва свога краја, 
Коста Костић и Витомир Живковић у први план стављају назив 
Торлак (као назив за део становништва које се означава називом 
Шопи), и то на основу сазнања да су становници њиховог краја 
Торлацима означавани и у литератури и да су тако називани у 
данашњој северозападној Бугарској, где су одлазили да раде као 



127

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

пољопривредни радници, слуге и занатлије. Међутим, пласирање 
овог назива, пошто је он непознат већини становника овог краја, 
у специфичној идентитетској ситуацији и атмосфери неповерења 
изазвало је бурне реакције. С једне стране, у Димитровграду оно 
је схваћено као подметање од стране српских пропагандиста ради 
одвајања од бугарског националног и шопског регионалног иден-
титета, а с друге стране, у Пироту је схваћено као опасно за српски 
национални идентитет, па је организована његова јавна стигмати-
зација. Тако, иако Коста Костић и Витомир Живковић као писци 
нису имали никакве негативне и скривене намере, већ су, и сами 
притиснути идентитетским бременом, само изнели своја разми-
шљaња о локалном идентитету, а такође и Драган Колев, који је, 
у ствари, у циљу смањивања тензија, само хтео да покрене јавне и 
отворене разговоре о идентитету, овај назив у овом крају добија 
изразито негативну конотацију. Ипак, било је и појединаца који-
ма је, иако се тако нису осећали и идентификовали, због њихових 
личних ставова у вези са локалним и регионалним идентитетом, 
био прихватљив. Један од њих је Гојко Ранчић из Пирота, који се 
учланио у Завичајно друштво Тимочана–Торлака, које постоји у 
другом, тимочком крају, а други је Петар Петров из Димитровгра-
да, који је отворио продавнице са називом Торлак.

ТРАНСКРИПТИ ДЕЛОВА РАЗГОВОРА

Транскрипти делова разговора везани за одељак „Разговор са 
Витомиром Живковићем“ (I)

тр. I-1
Кр-1 – (...) А укупно... Укупно мој однос, што сам се решио да све то радим? 

Ја морам да вам кажем: ја сам двáес осмо годиште, четрдесет прве сам био за-
вршио по ондашњем други гимназије, као сад шести оснóвне, мени је изузетно 
тешко пало кад је... Прошли Немци, рат, јел, и ту доле на овом зиду преко пута, 
и сад стоји онáј зид тамо, велика она... Плакате, на три језика: на немачком, на 
бугарском и на српском. И ја читам: Југославија више не постоји. Разбијена је 
и војн㎄чки и као држáва, јел, тамо... И теби ти игра овдé, дете, сваташ (...) И 
пролази то тамо, а отац ми остао у заробљен㎄штво, у Немачку. Бугари овáмо, 
стижу и тако даље, и терају деду и све ове овáмо, сви у школу, и одједанпут 
учиш да ништа не знаш. Јер те они уче да ти не знаш ко си. „Ви сте то, ви сте 
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овó“, јер сад испáдамо он㎄ стари Бугари, ја не знам, и све остáло, и тако. И не 
ми, него и тата и мама и баба и деда и прадеда и сви остáли и тако даље, и тако 
смо терали онó цело време, јел. Мене ме то, значи, терало да... А нигде... Нигде 
о нама. Основну школу смо завршили овде до четв㎌ти, дошли тамо у онý дру-
гу, као да се никад ништа није ни дешавало, јел тако? [...] И најтеже ми је пало, 
да се вратим сада на овó, да отпóчнем да радим рецимо „Крупац“, монографију, 
па после даље. Кад су ме убацили за дирéктора школе [...]. Драгољуб Златко-
вић – А које школе? Кр-1 – Крупачке. Осмогодишње. Драгољуб Златковић – А, 
крупачке, да. Кр-1 – Да, али она је обухватала и Крупац, и Велико Село, Мали и 
Велики Јовановац, Трњану и Извор и Басáру. Па, знам, али ја сам имао осамсто 
ученика, четрдесетак наставника и учитеља, а био си и педагошки ти... орган, 
да вршиш и надзор. [...] И завичајна настава, тамо, рецимо у... Дошли Милован 
Манић (...) из Пирота, из огледне школе овде (...), па се спојили, овај тамо. Он 
нам држи огледно предавање и сви овако [пажљиво слушају]... Међутим, ја ка-
жем: „Извините, али, све сте причали али ништа конкретно“, оно све тако. Онај 
мени каже: „Па, друже Вито, ја и појма немам, не знам шта да причам“. И онда 
сви колеге који су били тамо: „Па“ – каже – „и ми исто то радимо. Па, ми појма 
немамо. Па, онó нигде ништа нема. Па, ми ништа не знамо за (...)“. И ја онда им 
кажем: „Мораћемо да мењамо то“. И ја ýзнем и почнем историјáт да скупљам 
овде. Драгољуб Златковић – Крупца? Кр-1 – Не само Крупца. И околине. И ја 
сам им до краја године одржао пе-шес предавања на ту тему, да их едукујем. А 
истовремено, један који је требало да полáже стручни испит учитељски, заду-
жим га историјат школе [да обради] (...), да улáзе у то. И ето тако сам почео, и 
тако сам истерао до краја, и мислим да сам доста ствари рашчистио.

тр. I-2
Кр-1 – [...] А нај ми је драже што сам успео да о тим стварима не говорим 

из националног рова. Јер по мени, Драгољуб [Златковић] се не бави тим те-
мама, али они који се баве из нашега краја тим темама, и шире који се баве, 
још увек су у рововима. Балканским. А на Балкану нема места за олимпијске 
кругове. Јер, ако се праве олимпијски кругови, албански ће сигурно, зна се до 
кудé је, српски до кудé је, македóнски до кудé је, бугарски до кудé је, то се све 
испреплéта и нема места. Нема места за то. А тако се још увек учи. Да. Нема. На 
жалост, ево га, значи, још увек ври, распад Турске царевине и Аустро-Угарске. 
Још се није смирило. Ја тако видим, а да ли сам у праву, ви млади бићете живи 
па ћете да будете сведоци.

тр. I-3
ДК – Пошто сте путовали доста, кад одете у Београд или негде ван овог 

краја и питају вас „Ко сте? Шта сте? Одáкле сте?“, шта ћете да им кажете? 
Кр-1 – Ја сам редóвно свима одговарао ко сам и шта сам. ДК – Шта? Кр-1 – Да 
сам из околине Пирота, никад нисам реко да сам Пироћáнац. ДК – Аха? Кр-1 
– Свакоме сам ставио до знања. Јер за нас овде кад неко речé: „Пироћáнац“, он 
је граџáнин а ми смо сељáци. ДК – Аха, добро. Кр-1 – Ми смо из околине. ДК – 
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Добро. Кр-1 – До Београда кад ме питају, значи ја сам из околине Пирота. Кад 
сам ишо даље од Београда, кад ме питају: „Одáкле си?“, ја сам говорио да сам 
из околине Ниша. Јер, на пример, у Хрватској тамо нису могли да разликују 
Пирот и Прилеп. Јер сам, и то имам у сусретима, овај... Тамо, овај, у школи 
резервних официра кад сам био после у Мостару, и у Сарајеву, тамо, исто сам 
схватио да ти људи најмање знају ове крајеве.

тр. I-4
Кр-1 – Он није мого да свати да ми Пироћáнци мушкарци носимо женска 

имена. [...]

тр. I-5
ДК – А где сте први пут чули за назив Торлáк? Први пут где сте дошли до 

њега? Кр-1 – (...) За назив Торлáк први пут сам чуо од, сада покојног, нашег 
чика Душка Ћирића... Учитеља из Лужн㎄це, који је био... Драгољуб Златковић 
– Који је сакупљао фолклор. Кр-1 – ...Једно време управник Музеја тамо, човек 
који се бавио такође проучавањем народнога стваралаштва и прикупљао свуда 
где мож’ да дође до било каквих извора тамо. Од њега сам чуо негде седамде-
сетих година, значи... Драгољуб Златковић – Тек тад? Кр-1 – Ама, онда сам 
слушао. Јел онда сам чуо, ја сам прочитао Косту Костића „Торлáк“, па ми је то 
било некако страно, ко зна шта је кад сам био ђак, рецимо, тамо. Али од њега 
сам слушао, онда, од чика Душка, да се цео овај предео овде звао то и то, овó је 
било Загóрје [мисли на предео иза Старе планине], ово... А он је, у ствари, читао 
Милићевића, е то је знао. Е... ДК – Да? Кр-1 – ...Е, и сада, ја сам се значи, одлу-
чио, кад сам дошао у пензију, да нешто овде радим. И то што сам испланирао, 
ево, ја сам то и учинио. [...]

тр. I-6
Кр-1 – Међутим, хоћу ово да нагласим код Торлáка. Кад сте се јавили ја 

сам се спремио да вам то кажем. Видите ово: наши људи, одáвде, се никада 
нигде нису представљали Торлáцима. То да схватите. Али су увек кад га пита: 
„Одáкле си?“ „Оди Торлáчко“. Јер овó је био Сврљ㎄г [показује руком према 
сврљишком крају], онáј је бил оди Н㎄шко, јел свáтате, онáј је били оди Т㎌нско. 
А други су за њих говорили да су Торлáци. ДК – А ко је говорио? Кр-1 – Сваки, 
као што смо ми говорили за Сврљиж... за оне из Сврљ㎄га да су Сврљ㎄жани. 
Сврљ㎄жанин се никада није представио: „Ја сам Сврљ㎄жанин“. „Одáкле си?“ 
„Оди Сврљ㎄шко“. А за нас он је Сврљ㎄жанин. Значи, ми смо за њих били 
Торлáци тамо где смо одлазили. Оди Торлáчко смо долазили. Значи, ти наши 
преци су из Торлáчко долазили тамо. ДК – Па, ко је, на пример, њих [тако] на-
зивао, јел знате за примере? Кр-1 – За примере? За пример могу да вам наведем, 
мислим да сам чак ту негде и нагласио у овóме [показује на своју књигу Тор-
лак], на пример (...), [човек] на ликовној академији бугарској, у своје време кад 
сам био горе, пре двáес и нешто година, је пореклом из Вид㎄на. ДК – А како се 
звао? Кр-1 – Све имате [у књизи]. ДК – Да, да, да. Наћи ћу, наћи ћу. Кр-1 – Па 
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имате овде унýтра, наћи ћете овде негде (...). ДК – Да, и? Кр-1 – И он... он прича 
тамо како су Торлáци долазили са Старе планине, тамо, и тако даље, и тако 
даље, и тако даље. Схватате ви сад, е... [...] То хоћу да се схвати, значи да... да 
Торлáци су били за друге, а они су били „из Торлáчко“. ДК – Добро. Кр-1 – „Из 
Торлáчко“, овај, тамо (...) „Оди Торлáчко“, а не: „Ја сам Торлáк“ или „Ми смо 
Торлáци“. „Ми смо оди Торлáчко“, овај, тамо...

тр. I-7
Кр-1 – [...] Даље, шта је... шта је све... Торлак за мене био. За мене је била 

највећа ствар да сам ја дошао до закључка да је то, у ствари, начин живота... 
Начин живота а не национално опредељена група, која има, не знам, каракте-
ристике овáкве или онáкве, народносне или не знам ово... Схватате сада? ДК – 
Да? Кр-1 – Е, овај, овде... Јер људи су говорили овде: „Кá_че прáиш торљáкат?“ 
ДК – Аха? Кр-1 – „Кудé прáиш торљáкат?“ ДК – Тако се каже баш у Крупцу: 
„торљáк“? Како ви кажете то? Кр-1 – Сад га зовý трљáк. ДК – Трљáк? Кр-1 – 
Трљáк. А некада је био торљáк. Па се изгубило због нагласка. ДК – Ал нека 
села кажу, зову то јегрéк? Кр-1 – Ето, са јегрéк... То сам ја написао, то је турски. 
Драгољуб Златковић – (...) То је турцизам. Кр-1 – То је турцизам (...) ДК – Али, 
значи било је овде у Крупцу то [трљáк]...? Кр-1 – Како да не, па ја сам све навео 
овде [у књизи „Торлак“]. ДК – Трљáк? Кр-1 – Видите ово [показује место у 
књизи]? ДК – Да, да. Кр-1 – Врло кратко и све документовано, са сведоцима. [...]

тр. I-8
Кр-1 – И сада, она звана места, да обратите пажњу: ми немамо овде ни једно 

место звано Торлáк да се зове, али имамо Тýрле. А Тýрле су од Тóрле. То значи 
то су... простор на којему су се правили ти летњи обори. Они нису били поједи-
начни катуни: један овде, па онај тамо, и тако даље, него значи зауз㎄ма одрéђен 
простор. [...] То су терени који су на неки начин били изоловани од... [...] Драго-
љуб Златковић – Свака Турла ти је купа. [...] Кр-1 – Па, управо то, па, управо то, 
али та купа је значила нешто. Она је значила изолацију стада, да се сачува од 
вукова, од тамо свих дрангулија тамо, јер чувати стадо на отвореном, па то је 
најтеже. То треба да сватите. Па, ја би данас дао докторске титуле оним нашим 
Торлацима који су по пет хиљада овнова селили до Солуна попасом тамо, да их 
отерају. Ов㎄ дан㎘с нема ђи отéрају ни до Бóсиљград. [...]

тр. I-9
Кр-1 – И сада, кад је било у питању простор, и ово тамо, ви сте видели [у 

књизи „Торлак“] ја мислим да се сећате, гледали сте, ја сам се орјентисао да 
ми за границе тога буду, у ствари, путоказ лична имена људи. Јер, на та, пак, 
лична имена људи у нашем крају, овде, као карактеристику, морам да вам ка-
жем, натерао [мисли: навео] ме је колега који је из Пакраца чак, из Хрватске, а 
заједно смо службовали педесет и прве године. [...] Он није мого да свати да ми 
Пироћáнци мушкарци носимо женска имена. Сва имају женски облик завршет-
ка. [...] Тамо преко тих облика и имена ја идем на то. И успео сам. Ево због чега. 
Успео сам зато што сам се интересовао кад сам био у Софији, горе и овó тамо, 
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значи да гледам: Шоплук је ово-оно... Код Бугара нема: ја сам за њих био Вито, 
никада Вита. Драгољуб Златковић – Како си за њих био? Кр-1 – Вито. Или чак... 
Или чак Витáн. [...]

тр. I-10
Кр-1 – Данашња државна граница између нас и Бугара на Старој плáнини, 

од Вршке чуке па на овáмо где је, није она граница Торлáка, јер ако је начин 
живота одређујући, онда значи, колко има Торлáка код нас, толко има Торлака 
и код њих, све док[ле је] тај начин живљења. А то значи овде је до Пирота, а 
тамо је до оног пута који води доле у правцу... у правцу онога њиховог, сад се 
зовé Монтáна ваљда, јел. Доле има пут, од Вид㎄на тамо преко Куле доле, ја сам 
пролазио тим путем некада [...]. Тако да, значи, сасвим нормално, значи, ако 
тако гледамо данас, има значи и Бугара Торлáка, има и Срба Торлáка. Јел тако? 
ДК – Да. Кр-1 – Граница није било онда. Јер онда су сарађивали и Топли Дол и 
Чипровци отýда, јел тако? Драгољуб Златковић – Да, женили се, удавали. Кр-1 
– Па дабоме. [...] У томе је лоше што људи поистовећују овó сада са данáшњом 
државном границом, јел? Значи, ја нисам от㎄шо у Софију, али, значи, Шопови 
су од данашње границе тамо, јер негде према Годéчу тамо, јел?

тр. I-11
Кр-1 – А ово што је Торлак код Београда, он има везе са нама. Али су га 

прозвали по људима који су одавде отишли тамо, па су за њи били Торлáци, а 
они су, значи, име дали томе [брду]. Е, то ћете наћи одáвде, па онда прочитајте 
Ристу Николића, па све ове горе који су писали о томе, па ћете видети.

тр. I-12
ДК – Нисте залазили у књажевачки крај? Кр-1 – Ја сам само реко да захвáта 

онó тамо, у састав Тимока, па не знам овó, јел, тако сам га дао, иако сам знао, ал 
нисам ишо да видим, знао сам да ви у том вашем крају тамо знате која су села 
торлáчка и такó их зовете, горе, јел? ДК – Да. Кр-1 – Ал ја нисам ишо да видим, 
нисам ишо да их бројим, па их нисам ни наводио. ДК – Аха. Кр-1 – Овако, руку 
на срце, јел? ДК – Да, да. Кр-1 – Али сам их само дао, значи, овако. [...] ДК – 
Откуд сте знали да се тамо зна за то? Кр-1 – Од људи који су тамо боравили, 
одáвде, па су ми рекли. ДК – На пример, ко? [...] Кр-1 – На пример? Ја мислим 
да је, на пример, један човек који је сада пензионер, овај тамо, али по ком осно-
ву он то је знао, не знам [...]. ДК – Како се зове? Кр-1 – Марковић Драган [...]. 
ДК – Из Пирота? Кр-1 – Ма, не, из Крупца. ДК – А, из Крупца, аха. Кр-1 – Из 
Крупца. Он је млађи од мене, али је био радник „Првог маја“, па је после за-
вршио животни век као чувар у затвору пиротском. И ваљда је по том основу 
имао другара неког, ваљда, одозго, ја мислим да је тако. Имао је другара некога 
из Књажевца. ДК – Аха. Кр-1 – Е, и значи, ја сам тој причи поверовао [...].

тр. I-13
ДК – Е, сад хоћу да питам, значи написали сте књигу „Торлáк“? Кр-1 – Ја 

сам писао књигу „Торлáк“... [...] Међут㎄м, они... они који нису схватили или су 
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схватили шта је Торлáк, али имају разлоге да се... да се... да га не схвате како га 
ја схватам, то су људи који су оптерéћени... национализмима својим – било бу-
гарским, било нашим... Кад је књига „Торлак“ изашла, незадовољни су били и у 
Софији кругови и у Београду кругови. [...] ДК – Ко је, на пример, био незадово-
љан? [...] Кр-1 – Овде код нас је био незадовољан академик Стојанчевић, и Бор-
ка Лилић, који су чак организовали скуп у „Првом мају“ [у Пироту], тамо, на 
ту тему. Па су довели ову, докторку Раду Тричковић из Трњане, тамо, не знам 
где она ради. [...] Да докажу да Торлак је, не знам, турска реч, значи тамо „про-
стак“, не знам, ово-оно и тако даље, да не набрајам са тим, и оно све остáло. У 
Бугарској исто тако. А што? Њима је највише засметало ово овде, оно што сам и 
у „Крупцу“ [монографији Крупца] дао седамдéсет четв㎌те године врло кратко. 
[...] Кр-1 – Национални идентитéт људи на овоме подручју, или да га назовемо 
национални препород, или то све, у ствари [...] је најинтензивније почео у време 
Берлинскога конгреса и ослобођења од Турака. И граница која је успостављена 
тада, она је данас најчистија етничка граница на Балкану. Јер граница по Бер-
линском конгресу која је између нас и Бугара тамо, сви с оне стране су Бугари, 
сви с ове стране су Срби. Без обзира кад су се преселили овде или кад су се 
отселили тамо. И данас нико никога не пита: „Шта си по националности?“. Ако 
речé да је из Висóчки Óдоровци, он је óдма Бýгарин или Бугарáш, а ако речé 
да је из Крупца, он је Србин, јел? [...] Ја сам [у књизи] реко [чита из књиге]: „На 
крају, после свега реченог, уопште да констатујемо: Торлаци су се лоше прове-
ли при сусрету са националним државама. Име је исчезло, као и назив предела. 
Остали су говор, обичаји и успомена на њих. Остала је и богата заоставштина 
народнога стваралаштва.“ Е, и сада ово цитирају: „До седамдесет осме године 
[1878, до Берлинског конгреса] Торлаци су претурили и надживели канове и 
цареве, императоре и краљеве, великаше и самозванце, султане, паше, субаше, 
одметнике и хајдучију, али нико од њих није тражио да постану ни Визан-
тијци, ни Грци, ни Болгари, ни Срби, ни Турци, већ само лојалност властима 
и покорност владару. Под Турцима представљали су компактну хришћáнску 
правослáвну групу. Када су тражили да се прикључе Милошевој Србији, нису 
то чинили зато што су те осамсто триес шесте се тако национално осећали у 
данашњем смислу речи, већ зато што су осећали да припадају скупини народа 
са којима су браћа по крви, вери, језику, по обичајима, и зато што је Србија у то 
време била једини ослонац и носилац слободе. Коначно, после седамдесет осме, 
као флотантна маса, етнички и друштвено недовољно сазрела, претопљени су 
с једне и с друге стране граничне линије у Србе и Бугаре. Као послéдица данас 
на овој линији имамо чисту етничку границу.“

тр. I-14
ДК – Шта су Торлаци? Кр-1 – Торлáци су, значи, група људи који су живе-

ли на овом простору, словéнскога, значи, порекла... словéнскога порекла, вере 
православне, али вере са много, много утицаја остатака многобоштва, и то сам 
хтео... ДК – Па, да ли су чисти Срби? Кр-1 – Они данас јесу. ДК – Да, а шта су 
били раније? Кр-1 – Делом национално неиздиференцирани, да се разумéмо. 
ДК – Да? Кр-1 – Па, то причамо цело време. Цело време је то прича. ДК – Јесте, 
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да? Кр-1 – Зато се и буне ов㎄, што траже... А ко гарáнтује да је... да је у цар-
ству цара Душана... живели све Срби? ДК – Да? Кр-1 – А ко гарáнтује да и код 
Стевана Немање били све Срби? ДК – Да? Кр-1 – А друго, ја сам кроз све овé 
карте тамо и овó [у књизи „Торлак“] показао после: Кад смо ми били у саставу 
Србије? У средњевековној Србији кад је Пирот био њен? Само повремено и 
привремено. ДК – Да, добро. Е, а ко су Шопи? Кр-1 – [...] Шопи, то су многи 
други рекли, немам ја потребе да причам, ја сам чак и овде [у књизи „Торлак“] 
дозволио доктору Ћирићу, унутра [...] да се он искáже, овáмо, овај, у предговору 
на више страница, овај, о Шоплуку. Јер ја сматрам да је Торлак, у ствари, само 
један део Шоплука. Као што је Гружа део Шумадије или, не знам тамо, ово 
друго (...), велики део тамо, или Ресáва или не знам ово. То је то, ништа друго. 
Овај... А о том прелазном делу, о тим прелазним територијама, са прелазним 
становништвима... становништвом, говорио је и Цвијић и многи други су при-
чали, шта ја да причам. А друго, мислим да има сада аутора и македóнских, и 
бугарских, и српских других који су се на ту тему исказали, јел? [...] [Спас Со-
тиров] ...Он је урадио истóрију Погáновског манастира. ДК – Да? Кр-1 – Бугари 
су је прихватили. Значи штампали овде, али они су помагали. А Београд није 
прихватио да то штампа: „Имамо ми другог аутора“. На промоцији у Софији 
су направили лом. Тамо је устао један човек, који је рекао, тамо: „Ја могу да 
сватим да је великосрбин Витомир Живковић, који пише да смо Торлáци, али 
не могу да схватим да Спас Сот㎄ров може да одриче да... да су људи око Пога-
новског манастира [Бугари]... Они су Бугари били и у оно време“, јел, тамо. Ето, 
то је то. Они га не признају, а он каже тамо [у својој књизи]: многи су проучава-
ли Шопове и ово све, али само зависи ко је с које стране. Они с оне стране сви 
су ишли, ишли, ишли и терали до краја да су Бугари. Ови с ове стране сви су 
ишли, ишли, ишли и терали до краја да су Срби. Али на крају, после, ипак су 
и једни и други, као узгред, спомињали да ипак је то нешто што... и нису били 
најбољи... [смеје се] ни Бугари ни Срби [смеје се]... (...) А то је управо ето то, 
знaчи, тамо... Тако да, што се мене лично тиче, ја не видим никакве проблеме 
за неразумевање у том делу, овде. Истина је то, шта друго да радимо. ДК – Да. 
Кр-1 – Све друго може да буде покривéно овáквом или онáквом идеологијом, 
јел?...

тр. I-15
Кр-1 – Узмите шта је све зап㎄сано тамо. Те овáј поп овáмо, те онáј одáвде, те 

онáј отýда, те онáј отýда, записи он㎄, те у овóј цркви, овó... Зна ти се кагá узéше 
Срби у Пирот; зна ти се кагá стигоше Срби тамо; зна ти се кагá Срби искарáше 
Турци. А нигде не пишу: зна ти се ка дојдóше наши. Према томе, нико није 
осећао Србе као своје, у смислу да је то наша војска, схватате ли? Јер, ако има 
нешто на овóм простору, сад ме поново враћате на чика Душка Ћирића, овај, 
знаш шта ми причао он? Знам, каже: „Вито, да нису били са стране утицаји, 
ја би мого да нап㎄шем историју овога краја на пола странице. Народ се раџáл, 
живéл, венчавáл [смеје се], умирáл и ником ништа [смеје се]. Све друго су ути-
цаји са стране, јел? Јер он никада није имао војну организацију, никада није 
имао држáвну организацију [...], све је било туђе. И он се увек склањао, јер шта 
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је... шта је животна филозофија наших људи овде? Ако је у питању рáбота, ми 
смо супротни од Шумадинаца, ми кажемо: „Џабе ради ал џабе не седи“, а они 
увек кажу: „Џаба седи ал џабе не ради“. Даље, Пироћáнац, у смислу Торлáк, 
Торлáци, на торлáчком подручју овде, значи, увек ће да каже: „Бежáнова мáјћа 
не в㎄ка, него Стојáнова“. Он се увек склањао од силе. Јер: „Свака сила за вре-
мена бива“. Даље: „Магáре оди прекóр не мре“, значи, каже: „Назов㎄ ме какó 
óчеш, али... реч㎄ ми да сам грне, ал само немóј ме р㎄тнеш да ме стрóшиш“. То је 
филозофија. И они су се зато склањали увек ту, значи, врло мало, врло ретко су 
мигрирали, и зато смо ми подручје са најстаријим становништвом на Балкану. 
(...) Ја значи не величам ништа [смеје се] нити сматрам да је то не знам каква 
велика одлика, па сада треба да... Али истина је у томе, истина је то.

тр. I-16
Кр-1 – Колико сам казивача навео. Све, по реду, ево и[х] [показује у књизи 

„Торлак“]. ДК – Да. Кр-1 – Све су то казивачи, доле. Овај, тамо. Овај... јер немам 
документ, али, значи, имам људе, овáмо. ДК – Да, извори. Кр-1 – Који су, значи, 
из тога времена, знали и причали, овде. Тако да, мислим, не треба да се прави 
ту ништа, оно што се покушава да се прави. ДК – А како вам се чини ова књига 
Косте Костића „Прилог етноисторији Торлака“? Кр-1 – Овај, да вам кажем ово: 
Мени је жао само једно, што нисмо контактирали и можда би то била само јед-
на књига, иако он, у ствари, за основицу има Славињу. [...] ДК – Своје село. Кр-1 
– Он има једно село, своје родно место. [...] Драгољуб Златковић – Коста... Па, 
не, и за Славињу, али говори о читавом Високу, да. Кр-1 – Не, не, он за Славињу. 
И сад из Славиње, он је направио, овако, велики букéт један, да га тако назо-
вем, јел, и онда гледа ове... Драгољуб Златковић – Околину. Кр-1 – Прави ове 
теме, околину и тако даље. Он има, овако, своје, мислим, јасне ставове, и ово. 
Он је, чак, навео мишљења неких, ал се нигде није позвао на изворе. И њему 
је то слаба страна у књизи. Јер ви сада можете да се позовете на њега, тамо, и 
кажете: „Он је реко то и то“, а он цитира [на пример] Драгољуба а није навео где 
је Драгољуб то написао, објавио. Значи, са те научне стране, мислим, он је, ако 
тако могу да кажем, мање употребљив, јел? Нема, нема, нема изворе, овај, овде. 
А што се тиче, што се тиче, овај, тамо, ја се нисам упуштао у многе ове друге, 
ово, он је мање-више, мање-више прихватио да је, овај, Торлак и Шоплук од 
Дунава па све негде до тамо, јел, и ово. И онда то је оставио, он расправља ове 
друге ствари. Овај... мени се овако он допао онáмо где је... [где] сам схватио да 
је објективан. Рецимо, око ослобођења од Турака кад је било, и ово тамо, кад је 
дошла онá српска претходница и све овó остáло, горе, овај, тамо... Кроз Слави-
њу како су их дочекали, јел, тамо, ц㎌ге, ово-оно, све, и тако даље. И каже: „И да 
није после било овó, тамо, пре Берлина, у Цариграду, па после овáмо и овó све, 
да се није изд㎄гла гунгула, они би сматрали да су Срби од памтивека“ [смеје 
се]. А то је оно у ствари што ја цело време причам, јел, тамо.

тр. I-17
ДК – Да ли је неко у Пироту реаговао у новинама, у „Слободи“ или тако 

нешто? Кр-1 – Не. ДК – Да не листамо „Слободу“, да не тражимо? Кр-1 – Не, не, 
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немате потребе да је листате, нема потребе. А у овоме су, значи, полемисали 
[мисли на скуп одржан у Пироту и зборник о Пиротској буни][...]. ДК – То је ово 
што је Радмила Тричковић објаснила да је то турски назив, јел тако? Кр-1 – Да, 
да, да, да. ДК – То мислите да је реакција на вашу књигу? Кр-1 – Јесте, они су 
због тога то урадили. ДК – А ко је то урадио рекосте? Кр-1 – Борислава Лилић 
је била организатор и довели су овог академика одозго. ДК – Стојанчевића? (...) 
Е, а ко је Борислава Лилић, где она [ради]... Драгољуб Златковић – Она је про-
фесор историје, била у Гимназији дуго па докторирала, па у позним годинама 
предаје на факултету сада. Кр-1 – Е, а сада је професор историје на факултету. 
ДК – На ком факултету, у Нишу? Драгољуб Златковић – У Нишу. Кр-1 – До-
зволите да вам кажем само. И на то... на то савéтовање, или, не знам каквó је 
билó ту с тај скуп... Драгољуб Златковић – Ја сам био присутан. Кр-1 – Ти си 
био присутан, ал’ ја нисам био позван иако сам био аутор, овај, тамо. Били су 
представници Бугарске, озгóре, и сасв㎄м случајно сам имао сусрет са њима у 
Музеју. Ја сам отишао у Музеј својим послом неким тамо и кад сам ушо доле, 
и ово све, тамо: „Здраво“, „Здраво“ – друштву, и тек неко ме представи: „Ово 
је аутор ‚Торлака’, и... а ово су каже наши гости из Пловдива“, који су били 
присутни на овом савéтовању. И они питају што нисам био тамо. И ја нисам 
хтео да кажем: „Нисам позван“, кажем: „Био сам одсутан“. Рекли су ми: „Ште-
та што нисте били. Да сте били, па да и Ви кажете своје мишљење, ми бисмо 
Вас подржали. Ми нисмо прихватили тумачење докторке Радмиле Тричковић 
о пореклу имена. Ми Ваше тумачење прихватамо за истинито.“

тр. I-18
Кр-1 – На крају морам да вам кажем и нешто што није за причу. Кад је тре-

бало да се ово сређује [књига „Торлак“], овај, тамо, ја сам за рецензента... преко 
доктора Ћирића молио да ми нађе и рецензента за речник, јер он није стручњак 
за њега. Доктор Ћирић је нашо рецензента, кад сам му однео ово све тамо и ово, 
али са рукописом целим и ово, он је одбио. Драгољуб Златковић – Ко, Недељ-
ко? Кр-1 – Ти га спом㎄њи, ја нећу. ДК – Недељко Богдановић? Кр-1 – Да. Он је 
одбио. Кад сам ја отишо да питам за образложење, каже: „Ово прелази границе 
државе, то може да изазове међународни инцидент...“, и не знам ово-оно, „Мен’ 
немóј...“. Ето. ДК – Да? Кр-1 – Колико има везе то са науком и с ов㎄м – ја на 
знам. Али оћу да вам кажем како се... како се на то гледа. А граница није вечна, 
јел?

тр. I-19
ДК – А како су [на књигу „Торлак“] реаговали обични Пироћáнци? Сретну 

вас људи, па шта кажу? Кр-1 – Ја сам примио много чест㎄тке. ДК – Аха? Кр-1 
– Много чест㎄тке. ДК – А јел било и негативних реакција? Кр-1 – Нико ме није 
срео да... да код мене негативно ист㎄че, а многи чак и данас, јер ја имам, значи, 
монографију „Крупац“, па имам ово: „Сто педесет година школе“, с друштвом, 
нисам само ја [аутор], имам... тамо сам коаутор, јел? И овó... Урадио сам ово, 
урадио сам, значи, онé анегдоте и тако даље, овај... Кад ме друштво сретне, они 
сматрају да је ово, ипак, прави онај рад, истраживáчки, документован и тако 
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даље. Сад кад је изáшла ова „Голгота...“ неки су чак фрап㎄рани [у позитивном 
смислу, одушевљени]. Један човек ми прича скоро, узео један тамо па му при-
чао, овај: „Ма, узо“ – рече – „да читам онý ‚Пиротску голготу’, па ја сам мислио 
да ћу то за једно_вéче, две, овако. Знаш ли, бре“ – тамо – „па, ја недељу дана 
не могу да изађем из ње“. А што? Па, онó има позади педесетак само прилога, 
документације, и онда не може да га чита као обичан новински текст, јел? Он 
мора да уђе у проблем [смеје се]. С те стране, значи, сам овако добио чак и 
доста... доста похвале на... на ту тему. Иначе, промоцију [књиге „Торлак“] смо 
правили и у Нишу. ДК – Да. И како је тамо прошло? Кр-1 – Тамо, ја мислим, 
„Народне новине“ су организовале. ДК – А где је прављена промоција? [...] Кр-1 
– У Библиотеци нишкој, у Библиотеци нишкој, а организатор су биле „Народне 
новине“ и Библиотека. ДК – И? Каква је реакција била тамо? Кр-1 – Па ја ми-
слим овáко: да и тамо су углавном били Пироћáнци присутни [смеје се]. Драго-
љуб Златковић – Није било неке реакције, ја сам био присутан. Кр-1 – Па, и он 
је био. Реакције није било, јер било је практично непознато за њих. Многи су 
тада први пут слушали о томе. ДК – А у Димитровграду нисте...? Кр-1 – У Ди-
митровграду је... само један човек је [поставио] питање... чак није ни полемисао 
него питање поставио неко тамо. У том смислу: „Па какв㎄ смо ми бил㎄“ [...].

тр. I-20
Кр-1 – Тако да, све у свему, ја сам се трудио колико год сам могао, а немам 

ни, како би рекли, ни звања ни, не знам, тамо друго, али да унесем себе у то.

Транскрипти делова разговора везани за одељак „Разговор са 
Гојком Ранчићем“ (II)

тр. II-1
ДК – Шта је, у ствари, [мој] мотив [за овај разговор]? Ви сте једини члан 

Завичајног друштва Тимочана–Торлака из Пирота. Е, шта је ваш мотив? Ко 
су Торлáци? Ко је, по Вама, Торлáк? Пир-1 – Торлáци су, по мени, Шопови. 
Шопови тимочко-лужничког дијалекта у Србији и Загóрје из Бугарске, значи 
друга страна Старе планине. ДК – Па, шта су...? Пир-1 – То су Шопови који 
много личе језик бугарском више неголи ови јужноморавском дијалекту. Док 
они остали Шопови, јер се Шопови зову чак Штрпчани код Шар планине, и 
они су Шопови, па Сува Река је Шопови, па, не знам откуд, код Куманова ту 
на даље на југ према... до Овчег поља све Шопови. Јер, по мени су Срби, па и 
Бугари, називали Шопове оним који не говоре неким књижевним језиком, као 
рецимо српски. Бацају се падежима, у ствари немају падеже, ми смо беспаде-
жни, тимочко-лужнички, па имамо и одредницу: човéкат, женáта и тако даље, 
што ов㎄ Лескóвчање немају. Он㎄ само говóре: отишéја, дошéја, и падеже исто и 
он㎄ немају. Падеже он㎄ немају, не разговáрају. ДК – Јел то значи да су Шопови 
или Шопи и Торлáци исто? Пир-1 – Исто, само Шопи је шири појам. Шири 
појам. ДК – Па, докле се прост㎄ру (...) Торлáци? Докле се Торлáци прост㎄ру? 
Пир-1 – Торлáци се прост㎄ру, по мени, требало би да буду и Софијáнци. ДК – 
Шопови или Торлáци? Пир-1 – Шопови и Торлáци. Али, рецимо, Лескóвчање 
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су само Шопови а нису Торлáци. Лескóвчање, чак и Прокýпчање стари. А изнад 
Прокупља су насéљени, место Шиптара, насељени су Срби, а у Косаничком 
срезу доле су Црногóрци. Ја сам био тамо учитељ и то сам... ДК – А откуд Ви 
то знате? Пир-1 – Зато што сам био тамо учитељ и испитао сам све ситуацију. 
А онда сам читао Цвијића... ДК – Па, где сте били учитељ? Пир-1 – Био сам у 
срезу, овај, куршумлијском (...), косáнички се звао. Прéкорађе је црногóрско, у 
планини горе према Мéрдаре [даље описује крај у којем је службовао].

тр. II-2
ДК – А јел сте чули некад Шоп или Торлак у Дојкинци, некад у село? Пир-

1 – Не, нису ни Шопови ни Торлáци, они... ДК – Шта кажу у Дојкинци за себе 
када оду негде далеко, у Београд или Софију, и шта...? Пир-1 – Они се прика-
зују, пази... ДК – Шта они кажу за себе: „Ми смо...“? Пир-1 – Прошло је сто 
тридесет година од времена од кад је њима у главу кљувано да буду Срби. А 
они су пре тога молили, само гледају да дођу Бугаре, о Шоповима се није знало. 
Касније се, то људи проучили мало, видели да ту има нека разлика, нити су ови 
Шопови прави Бугари, тамо који су остали под Бугарском, нити су ови Шопови 
под Српском прави Срби, него нешто средње, између Срба и Бугара. Значи ту 
је захваћен овај Нишки региóн (...), чак и Тимочки региóн, који је узет триес 
треће [1833.] године, односно у Првом српском устанку, па је после триес треће 
године, по Букурешком уговору Срби су успели да доб㎄ју Тимочки региóн са 
шес округа, знаш то већ... ДК – Да, да, знам. Али, значи, јел по вама Шопови 
нису ни Срби ни Бугари, јел тако? Пир-1 – Нису. Ја сам Шоп. ДК – А Торлáци? 
Пир-1 – Исто, исто, исто. ДК – Значи Торлáци...? Пир-1 – Ја се деклáрим као 
Шоп. ДК – ...Нису ни Срби ни Бугари? Пир-1 – Ни Срби, ни Бугари. ДК – Зна-
чи, то је, малтене, посебна нека...? Пир-1 – А, посебна. Средњи балкански тип 
јужних Словена. Ево, прочитај „Балканско полуострво“, ја га имам ту, могу ти 
покажем. ДК – Од Јована Цвијића? Пир-1 – Од Јована Цвијића. То лепо, разу-
меш, он је то, још није био онда засиљен тај национализам који преовлáдује 
и данас, већ код радикала, видиш шта су они радéли. ДК – А да ли су ближи 
Србима или Бугарима? Пир-1 – Бугарима. Бугароидни су. По мени, Шопови 
су и Македонци бугароидни народи. Више су ишли Бугарима него Србима. И 
историја то показује. Ја сам проучио историју добро, пази, [Драгољуб] Златко-
вић [који је ту присутан] може да ме оспорáва нешто, али да... и сад имам тамо 
енциклопедију, то ме много интересује, зато што су историчари лагали, на 
челу са црквом, са академицима и тако даље. Они заобилазе неке ствари, неке 
искривљују и нав㎄вају на једну страну – или че да будемо само Бугари ил че 
будемо само Срби. Међут㎄м, ја сам поставио Павлу Ивићу једно питање, па ме 
и Златковић критиковао и Ивко [др Ивко Јовановић, професор књижевности из 
Пирота, тадашњи уредник Пиротског зборника] што сам му поставио то пита-
ње. Кажем: „Ако смо ми Срби, Пироћáнци, да ли су и Сл㎄вничање, Сливница, 
да ли су и они Срби, пошто говоре стари Сливничани и стари Пироћáнци исти 
говор дибидýс, море идéнтичан. Слушао сам“ – реко – „у возу како говоре жене 
старе. Мој колега, један учитељ, от㎄шо у Сливницу, па нека жена причáла, 
на као пиротски, а он каже: ‚Ево стара Пироћáнка нека ýзне овó“ – то Џунић, 
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Џуне [објашњава Златковићу] – „а онáј му реко што га вод㎄о, каже: ‚Па то није 
Пироћáнка, онá је Сл㎄вничанка’ – каже – ‚он㎄ стари говóре исто као и наши 
стари Пироћáнци’“. ДК – И шта је рекао Павле Ивић? Пир-1 – Павле Ивић није 
мого да одговóри ништа. А Ивко ме прекóрио после кад смо изáшли ван зашто 
сам му то питање поставио, каже: „Довео си га у незгодну ситуацију“. ДК – А 
какав однос имају Бугари према томе Шопи, Шопови? Пир-1 – Они имају сли-
чан однос као и Срби, подцењáвају мало то, јер сам назив Шоп мало као... то 
је као... [погрдно, подцењујуће]. ДК – А откуд Ви то знате? Пир-1 – Знам, био 
сам и у Бугарској доста, то сам осетио исто код њи, а и код наших сам про-
читао да и они потцењáвају. А и Цвијић је се изразио мало лоше за Шопове, 
уопште узевши Шопове у целини, каже: „То је геџав народ, прост и“ – не знам 
– „тврдоглáв. И тешко схватају, ал кад схвате онда га схвате добро“. Међут㎄м, 
друкчије се он изразио и у тој књизи. Овде у [пиротском] Пољу је затéко људе 
који једу таратóр, оц㎘т (...), такó у жéгуту, па су били негостољýбиви, нису такó 
имáли времена да се забáвљају с њима, он㎄ [Цвијић и његове колеге] тели да 
испитýју нешто. А кад је от㎄шо у Висóк, овчáр кој㎄ је усамљен, он једвá чека 
да му нéкој дóјде да си попр㎄ча. А и боље се храни овчáрат, као Црногорац, 
стој㎄ право, нема кол㎘ц. А овáј има кол㎘ц у меш㎄ну, не мóж се сав㎄је. И такó... 
такó да је горе боље примљен и Висóчање описýје као гостољубиви и живахни, 
рáзговорни, а Пољц㎄ као мáлко мýтави, гéџави и тако даље. Међут㎄м, данáс је 
сасв㎄м друкчија ситуација.

тр. II-3
Пир-1 – Ја пишем нешто о томе, о Пиротском округу ту, пишем неке 

стар㎄не, многе ствари сам ја... ДК – Па, јел се ту помиње нешто: Торлаци? Јел 
се помиње? Пир-1 – Баш сам то радио. И сад сам узео књигу „Јасенов дел“, 
прéпоручи ми један да узнем „Јасенов дел“, да видим тамо о Шопима шта је. 
Међут㎄м, није ни он решио, ни једну књигу нисам нашао да је расчистио са 
појмом Торлáци. По мени су то Торлаци, тимочко-лужн㎄чки говор, а онда (...) 
и Сливничко, тако све негде до Перник. ДК – А јел помиње тај у [монографи-
ји] „Јасенов дел“, јел помиње Торлáци? Пир-1 – Помиње и Торлáци и Шопо-
ви, али није их добро разграничио. Драгољуб Златковић – Он преузима оно 
што су људи рекли, Вита [Витомир Живковић] и...? Пир-1 – Исто има један 
из Славиње, Коста Костић, и он је то убркáо доста. Па, и Вита Живковић га 
није баш расчистио како треба. Ја сам, ово што говóрим, [сазнао] делимично 
из искуства, делимично из читања и размишљања. Рецимо о Шоповима. Нађем 
ја једног човéка ту кад су прав㎄ли ауто-пут, он руковóди с неку групицу Шип-
тари, који, где је био бувљáк [у Пироту], раскопýју канали нек㎄, реко: „Одáкле 
си ти?“ Каже: „Из Суве Реке код Призрена“. Реко: „Да ми кажеш“ – а ја сам у 
Призрену уч㎄о богословију, реко – „кажи ми које сте ви нације“. Каже: „Ми 
смо Шопови. Сува Река и Штрпце, онó Штрпце (...)“ – каже – „Ми смо Шопови“. 
А онда један учитељ избеглица из Призрена, који је из Средске, ако си чуо (...) 
једну жупу Средска, ја сам тамо био [...]. Он исто каже: „То су“ – каже – „Сува 
Река и Штрпце су Шопови“ – каже – „ми у Средској смо Цинцари“ – и неке 
реченице ми реко цинцарске – „а они тамо“ – каже – „Горáнци, Драгаш, они 
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су“ – каже – „Македóнци. И да су Македóнци ја ти могу докáжем“ – имáл књи-
гу „Горанске народне песме“, које су очигледно македóнске [...]. ДК – Како ће у 
овá села димитровградска, тамо Царибрóџање, како ће да се изјасне они, шта 
су они? Пир-1 – Видиш шта [су] они: они су згажена маса која је (...) постала 
љигава. Ја имам једног баш колегу, сада от㎄шо у Погáново, [село] Власи [...], 
отац му из Поганова а мајка Пироћáнка [...], међут㎄м он толко упорно тврди 
да је он Србин, па да су он㎄ Срби, мада је носио презиме по оцу и бугарско 
на –ов и на –ић и шта ја знам. А отац му је био из Погáнова, па је заврш㎄о за 
геометра у Цариброду, презивао се онда на –ов, па се после запослио у Пирот, 
па на –ић, па мењао. Па из Славиње један учитељ, мој колега, Глигор Милчев, 
беше Милчев горе у Славињу кад је био, кад је био у Висóчку Ржану наставник, 
а после кад се сретнемо овде у Пироту на вашар, реко: „Какó си ти?“ „У Садик 
код Младеновца [живим]“ – каже – „нисам више ни Милчев него Милчић“ „Па 
што?“ „Па, да ме не запитýју“ – каже – „којé сам националности“.

тр. II-4
ДК – Како објашњавате то што сте Ви једини члан из пиротског краја, члан 

Завичајног друштва торлачког, а ми имамо тамо око сто чланова у Књажевцу? 
Пир-1 – Знаш како то објашњавам. То национално питање код нас је потушáвано, 
овај, спутáвано и окретано на једну страну (…). Бугарáши, наши су [их] звали 
Бугарáши кад смо [их] припојили овде, од двáесте године на овáмо, звали смо 
и[х] Бугарáши увредљиво. Они су онда силом били Срби, а ми смо и[х] звали 
погрдно Бугарáши, а сад су силом Бугари, а они сада покушавају да се праве на 
Србе (…). Али најбоље ти је мерило ово. Ту има у Зборник, у дебелим књигама 
што је Илија Николић за наш крај прикупио, документација: Панта Срећковић, 
неки начелник округа пиротског, после ослобођења је вршио ту пропаганду да 
се припојимо Србији, док још није било решено Берлинским конгресом. И он 
извештáва, један извештај Министарству спољних послова или унутрашњих, 
свеједно (…) у Србији, каже: „Овде Пироћáнци“ – каже – „не знају шта су по 
националности. На питање шта су, једни одговарају: ‚Срби смо’, други кажу: 
‚Бугари смо’, а трећи кажу: ‚Руси смо“. Е, сад смешно, кажу: „Руси смо“, знаш. 
То је зато што су знали да је Русија однела главни терет те битке за ослобођење 
Бугарске, а и ових наших крајева. Јер Срби нису ступили у рат са Турском [до] 
онда док није пао Плевен. Чекали су, јер су претходно имали искуство, лоше 
искуство, с њима кад су напáли на Турску па су били скасáпљени. То ти је за 
ово што ти кажем. Ја проучáвам ствари, посматрам, имам животно искуство, 
тамо сам био учитељ, овде сам био богослóвац, све то кад се састави… па сам 
овај рат сада пропатио како је било: клања, убијања, мрцварења, уништавања. 
И знам ко је кривац и све да ти кажем то (…). Из свега тога закључујем да ја 
нисам ни Србин, ни Бугарин, него Шоп. Али више Бугарској смо [ближи], и 
истóрија то показује, ми смо у старој [...], у Средњем веку, под Србима били смо 
14 година, и то у вазалном односу су били. Стеван Лазаревић је добио Знепоље 
[трнски крај, данас у Бугарској] четристо тринесте [1413.] године кад су савла-
дали он и Мехмед, султан Мехмед, савладали трећега брата (…) код Соа Софије 
[…]. И тад је завладао тај Мехмед и он му је дао уз захвалност за ту помоћ [даље 
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прича детаље историјских догађаја][…]. Пир-1 – Из тога што сам разумео, све 
сам прочитао и видо сам да је овде силом утерано српство, ја сам зато, баш за 
инáт, нећу да сам Србин, оћу да сам Шоп [смеје се]. ДК – Па, како се изјашња-
вате на попису? Пир-1 – На попису сам Шоп, једини у Пирот, само ја, имао сам 
и статистику [смеје се]. ДК – А то Шоп једнако [је] и Торлáк? Пир-1 – Јесте. Не. 
Сви Шопови нису Торлаци, али ови источни Шопови, значи око Старе планине, 
они су Торлáци. ДК – Докле на горе [на север] око Старе планине? Пир-1 – Па, 
мислим, докле? Док има тих такозваних Срба, чак можда и до Неготина. ДК – 
Аха? Пир-1 – Ал не знам ја колико тамо, тамо већ почињу Власи да преовлађују 
око Неготина и око Жагубице… ДК – А битно је ово, значи да у родном селу 
или тај крај нико неће да кáже: „Торлáк“? Пир-1 – О, не, не, он㎄ не знају. Они 
су, ту су, људи су за те ствари неписмени. Једноставно, нити су чули, нити су 
размишљали, нити имају то искуство да је прошао тамо-овамо (…).

Транскрипти делова разговора везани за одељак „Разговор са 
Драганом Колевим“ (III)

тр. III-1
Дим-1 – Прво моје интересовање за идентитет јесте кад сам почео да радим 

на Институту за проучавање националних односа. И тај институт је, наравно, 
се бавио емпиријским... ДК – Јел то због афинитета или случајно радно место? 
Дим-1 – Па, била је моја жеља, али стицај околности... [...] Суштински је било 
да сам ја још на факултету се почео бавити емпиријским истраживањима као 
млади истраживач и учествовао на бројним истраживачким акцијама које су 
се, поред осталог, бавиле и феноменом нације. ДК – Факултет политичких на-
ука у Сарајеву? Дим-1 – У Сарајеву, јесте. И тамо сам завршио факултет, тамо 
сам магистрирао и у Сарајеву сам постао и професор на Универзитету, а касни-
је су, као човек који се бави емпиријским истраживањима, тражили да дођем у 
Институт за проучавање националних односа, јер сам се до краја оних збивања 
која су претходила рату бавио се емпиријским феноменом нације, етноса, иден-
титета, међунационалних односа, и, оно што је можда занимљиво, јесте да су 
истраживања, којима смо се ми бавили три године можда, прије рата већ пока-
зала да постоји јака етничка дистанца и извршена већ врло озбиљна национал-
на хомогенизација, која је говорила да Босна функционише на матрици повода 
за могући национални сукоб.[...] ДК – [...] После тих догађаја [...] ви долазите 
у Димитровград? Дим-1 – После тих догађаја ја постајем председник Дечије 
амбасаде за Шпанију, одлазим тамо годину дана. ДК – У Шпанију? Дим-1 – У 
Шпанију. Бавим се хуманитарним питањима, потписујем са Шпанском вла-
дом уговор о одласку три хиљаде деце, при чему је тадашњи премијер Фелипе 
Гонзалес инсистирао да то буду деца из етнички мешовитих бракова. Јер су 
сматрали да у том рату у Босни најчешће страдају деца из тих, таквих бракова. 
И то је отприлике још један моменат који је, који ми је дао мотив да се бавим 
феноменом нације, етноса, народа и свега осталог. Дођем у Димитровград и 
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постајем директор Библиотеке, и почињем се бавити локалном политиком, и 
видио сам да та средина... ДК – А у СПС-у [Социјалистичкој партији Србије] 
коју функцију сте имали? Дим-1 – Био сам председник Општинског одбора. [...] 
У то време општа еуфорија око нација и националних питања била [је] акту-
елна у целој Србији. (...) је питање националног и етничког изјашњавања било 
(...) актуализовано свим овим ратовима и ја сам сматрао својом обавезом да се 
тако нешто не догоди у крајевима који су везани (...) [за Димитровград, око] 
Димитровграда. Поготово што је у то време било питање Нејског договора... 
ДК – Покретала се поново ревизија...? Дим-1 – Да, од стране Бугарске. ДК – И 
државе Бугарске и бугарске партије у Димитровграду? Дим-1 – Да, тако је. А 
у Димитровграду се покренуло питање угрожености бугарске националне ма-
њине. То је стигло било до Женеве, па сам ја ишо тамо да објашњавам у чему 
је спецификум и атипичност те мањине, која у свакодневном говору не говори 
бугарски језик и због чега неће да изучавају и да уче бугарски језик у школама, 
тако да је ме... ДК – У Женеву чак? Дим-1 – У Женеви сам био, да. Тако да ме је 
и то понукало да се почнем озбиљније бавити феноменом етничког укорења-
вања тог становништва и да видим... ДК – У том крају? Дим-1 – У том крају. И 
да видим шта је то због чега једни имају апсолутно флуидан национални иден-
титет, могу да буду и једни и други... ДК – У националном смислу? Дим-1 – У 
националном смислу. ДК – И Бугари и Срби? Дим-1 – ... И Срби. Димитровград 
је био град са највећим изјашњеним Југословенима, ако се сећате у задњим 
пописима прије рата, и један други мањи круг, не велики, њих педесетак, који 
се врло острашћено почео бавити тим питањима из комерцијалних разлога и 
то питање интернационализовати под формом угрожености мањинских права. 
И наравно, ако хоћете да дате одговоре на сва та питања, онда је најрационал-
није да у помоћ позовете науку, јер наука је, у крајњем случају, најобјективнији 
судија у тој причи и ја сам се почео озбиљно бавити етничким коренима тог 
становништва, да би открио шта је оно што је карактеристично за то. И ето 
одакле та моја интересовања за феномен Шопа и Торлака и...

тр. III-2
ДК – И како је то ишло, која су сазнања...? Дим-1 – Па, ја сам прикупио и 

нашу, значи, литературу коју су обрађивали наши етнолози и истраживачи. 
Доста сам труда уложио и да покупим литературу коју су бугарски етнографи 
и бугарска етнографија обрађивала и, наравно, консултовао сам и литератруру 
која је у Европи била релевантна за ту проблематику, и први утисак (...) јесте 
да су се Бугари више бавили овим проблемом него... овим феноменом, можемо 
да кажемо, и тим свим аспектима, него наша, српска страна. ДК – И до чега се 
дошло? О Шопима и...? Дим-1 – Оно што сам ја успео да сазнам и што је прео-
влађујући, да кажем, став етнолога јесте, отприлике, следеће, може се сажети. 
Прво, бугарска историографија стоји на становишту да су Шопи, самим тим и 
Тóрлаци, бугарска етничка група. Дио српске националне историографије твр-
дила је то: српска етничка група, док је једна врло јака европска струја и друга 
група научника из Босне и Херцеговине и Хрватске тврдила да је то етничка 
група, етнографска, прецизније, група, која има своје корене још у предбал-
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канским племенима. Да су врло блиски са племеном које се звало Трибали. Да 
имају чак трибалског порекла и да су успели, поред свега, и романизирања, и 
словенизирања, да сачувају неке своје особености, а да је стицај историјских, 
културних, политичких и војних [околности], које су се дешавале низом годи-
на, учинио своје да се они не издигну изнад етнографског карактера, да форми-
рају етничку заједницу, групу, нити специфичну етничку свест, нити нацију, 
него су напросто доживели судбину балканских Хазара. При чему је већи дио 
тог Шоплука остао у Бугарској, кад се дијелила граница, кад се успоставила 
Берлинским конгресом подела Шоплука на два дијела, и мањи је остао у Срби-
ји, који се асимилирао у српски етнос и српску националну групацију, а други 
дио се утопио и асимилирао у бугарску нацију. И оно што је занимљиво да су, 
поред свега, задржали бројне елементе етнографског карактера, који и до данас 
живе и који су на терену видиљиви и могу се емпиријски доказати.

тр. III-3
ДК – Како се осећа народ димитровградског краја? Дим-1 – Кад говоримо 

да су Шопи и Торлаци у овом периоду на нивоу етнографске групе, то значи 
да су само задржали неке елементе етнографског опредељења, одређења. То 
значи да гаје неке обичаје, ношњу, културу, свест вероватно, о некој... ментали-
тет, и оно што се може назвати корпус културног одређења, и језик, наравно... 
као такав... говор у том крају. Међутим, свест је јако флуидна и не постоји 
убеђеност већинског дијела становништва да је... да оно припада том етносу. 
Оно сам ја успио да остварим увид у задњем истраживању, у Димитровграду 
се негде стотињак људи изјаснило у задњем попису као Шопи. ДК – А оста-
ли? Дим-1 – А остали су се изјаснили: велики део неопредељених, један део 
као Бугари, а један велики број као Срби. Значи, они Југословени који су не-
кад били, изјашњавали, они су постали буквално неопредељени. И то говори 
о једној националној бифуркацији тог становништва, и то говори истраживачу 
да национална свест у том крају није дубоко уграђена, усађена, нема дубоке 
корене, што значи да је млађег карактера и да она (...) сеже негде од Берлинског 
конгреса, од 1878. године до данас није успио да фундира озбиљну националну 
свест и с једне и с друге стране границе. Отиђите у Софију, разговарајте са (...) 
он ће рећи да су то Шопови, али они имају тај такозвани негативни призвук, 
погрдан... ДК – Пежоративан? Дим-1 – Пежоративан, у сваком другом значењу. 
А то је објашњиво, јер су и стари Грци све остале народе називали варварима. 
Мислим да је то иста матрица и да, ако некоме кажете да је Шоп, да он... или 
Торлак, да он у неком моменту то не жели да буде, јер оно у већинском мишље-
њу, у том стереотипном значењу, овај, има негативности. И нико не жели да 
буде негативан. И онда људи, овај, из тог разлога не желе да се на такав начин 
етнички и национално изјашњавају. 

тр. III-4
ДК – Значи, сад смо причали о националном идентитету, а шта можемо да 

кажемо о локалном идентитету, конкретно људи тог краја, шта ће да кажу, не 
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национално Срби и Бугари. Да ли ће за себе да кажу да су Шопи? Дим-1 – Слу-
шајте, прво треба да знамо да је нација категорија XIX века. Да она је наслед-
ница народа као етничке групе на већем ступњу развоја, и да отуд до данас та 
прича није у великој мери заживела. Управо због тог разноврсног и због тог 
укорењавања, поготову ако имамо ту психолошку димензију, говорили смо о 
њој, о архетипу и о свим тим елементима који чине врло значајан терминант 
одређења националног. Становништво овог краја, које познајем, изјаснило се 
тако и то је корпус људских права и слобода, значи, национално изјашњавање 
је, и опредељивање је и вољна категорија: „Ја сам оно што хоћу да будем“, при 
чему, кад кажемо вољна категорија, мора да знамо да то није воља схваћена у 
вулгарном смислу: „Е, могу да будем и Еским“, него воља као озбиљан психо-
лошки феномен има три елемента, три саставна конститутивна фактора који је 
чине: то је когнитивни, конативни и емотивни. Когниција значи свест развије-
на, сазнање да ја припадам националном том корпусу. Конативно, да се ја хоћу 
тако понашати, као такав. И емотивно, да ја имам осећај припадности том и 
таквом ентитету. Без јединства тих три категорија, без њихове јасне иденти-
фикације, ми немамо јасну националну свест као такву. А ако истражите мало 
озбиљније те крајеве, видећете да су све те, та три елемента националног иден-
тификовања тог становништва, на врло лабавим основама, да су врло танки, 
неодређени, и да је због тога национална свест у овом крају, у овим крајевима, 
доста флуидна, покретљива, неутемељена, јасно неиздиференцирана, а то го-
вори о бројним стварима које испод тога стоје.

тр. III-5
ДК – Ајде сада да видимо тај однос Шопи–Торлаци. Шта су, по Вама, Тор-

лаци? Јер, ајде да кажемо, и сада значи, људи, кад кажем – Торлаци, у Дими-
тровграду везују то за Ваше име. Ајде да видимо... Дим-1 – Да, ја кад сам про-
говорио о Шопима, прва је реч била... ДК – ...А идеја је, како сам чуо, значи, да 
почне у тој средини да се прича о етничким односима, и јел су биле неке триби-
не или како? Шта је било све ту, писали сте радове и тако даље? Дим-1 – Било 
је и промоција, напросто да се проговори о тој теми која је дуго времена била 
скренута с пажње, била је затрпана и оптерећена и с једне [српске] и с друге 
стране, бугарске, тим међудржавним односима. И она је увек била табу-тема. 
Напросто, ја сам сматрао да наука не смије имати табу-тема, да мора прогово-
рити о свим стварима отворено, чињенично, аргументовано, истражујући на 
начин који је само својствен науци, и кренути та прича о Шопима, с циљем да 
пронађемо који су то етнички корени тог становниптва, не с неким другим ци-
љем, да ја мењам нечије национално убеђење, национално опредељење. То је, 
понављам поново, његово лично право, корпус људских права и слобода и ту је, 
то је ствар универзалне декларације усмено. Према томе, оптужба која је ишла 
на мој рачун у смислу: „Он жели да нас прави Шопе“ или „Жели да нас прави 
Торлаке“, то су најобичније флоскуле. Према мени је, имао сам доста жесток 
сукоб с тадашњим амбасадором бугарским у Београду, мислим да је Ивајло 
Трифунов се звао, који ме оптужио да ја оћу да вршим шопизацију Бугара. Ја 
сам га замолио да ми да подршку да ме изаберу за дописног члана Бугарске 
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академије у Софији, и он је рекао: „Хоћу“, ал да зна на основу чега. Ја сам му 
рекао да сам [према његовој оптужби] измислио нову нацију, а измишљање 
нове нације сматрам великим научним достигнућем. „Која је то нова нација?“ 
Ја сам рекао: „Шопи“. И онда је он схватио у том ироничном односу мом у којој 
мери је та прича... ДК – Значи Бугари су схватили да је то опасност прогласити 
Шопе [за нацију], фаворизовати Шопе или и Торлаке. Јел помињао он, рецимо, 
баш Торлаке? Дим-1 – Тако је. Они сматрају, ако сте мало прочитали њихову 
националну доктрину, видићете у којој мери они сматрају причу о Шопима и 
Торлацима, у контексту да нису етничка бугарска група, опасним, као питање 
од проворазредног националног интереса за Бугарску. Ја то разумем, али... и 
могу да објасним, али не могу да оправдам. Јер, као човек који се бави науком, 
ја не могу себи допустити да ствар за коју се интересујем не будем ставио под 
знак питања и да је не пропитујем. ДК – И још с ким је био сукоб? Али да рас-
чистимо прво ово. Причамо: „Шопи и Торлаци“. У ком односу та два термина 
код Вас стоје? Дим-1 – Е, сад. Онда је било приче кад сам ја проговорио о Шо-
пима врло озбиљно: „Ко је он? Дошо из Босне да нам орáти кво смо н㎄е“. [...] 
И кад сам ја отворио врло озбиљно и кад сам довео елиту која се научно... која 
се бавила тим питањима, и из Бугарске и из Србије, онда су они... ДК – Значи, 
сваког ко се бавио Ви сте га доводили у Димитровград? Дим-1 – Да. Покуша-
вао сам оне људе који су се озбиљно бавили научним... ДК – Које сте сматра-
ли релевантним? Дим-1 – Да. Који се сматрају озбиљним људима у научним 
круговима који се баве тим питањима. И из Бугарске и из Србије. И правили 
смо и трибине, напросто да отворимо то питање које је занимљиво. Оно што је 
занимљиво је да су сви они који су из димитровградског краја, који су у Србији 
стационирани, а њих има много више него у самом Димитровграду, дали мени 
подршку. И храбрили ме у томе, јер су имали некакав идентитет да се... да се 
за њега вежу. Нису прихваћени као Срби у Србији јер имају презиме на -ов, а 
нису ни... а не осећају се ни Бугарима, и онда им је тај феномен Шопа... „Е, ми 
смо Шопи“, добродошао да би се ухватили за нешто, јер су, сваки људи имају 
потребу, човек има и потребу за идентификацију са друштвеном групом. То 
ћемо... можемо касније разговарати зашто је то тако. И онда је ишло, прича: 
„Ајде, Шопи..., али“, кад смо отворили причу о Торлацима:, „...Дéка па најдé 
Торлáците? Ајде: ‚Шопи, Шопи...’, ал дéка најдé Торлáците?“. ДК – Значи, они 
фактички нису ни чули за тај термин раније, јел тако? Дим-1 – Чули су, чули су. 
ДК – Значи, у том крају не фигурира или фигурира тај термин? Дим-1 – Чули 
су. Чули су за Торлаке. Погледајте карте оне старе, тај крај има у тим картама 
назив Торлак. ДК – То да, код Милићевића... Дим-1 – Код Милићевића. ДК – А 
да ли је народ чуо за то, да ли народ зна за то? Дим-1 – Старији људи са села 
знају и за Торлаке и за... ДК – Шопе...? Дим-1 – И за Шопе, и знају... ДК – А јел 
кажу за себе да су Торлаци или Шопи или само кажу да су Шопи а не... [Тор-
лаци]? Дим-1 – Они за себе кажу да су Шопи, при чему они тај појам Торлак 
везују за појам „торлó“ или „трлó“, а то Вам је у њиховом значењу и објашњењу 
„егрéк“ или оно што се ограђује испред појате где се музу овце, и у том кон-
тексту... [неко је ушао у просторију и прекинуо разговор] ДК – Дошли смо до 
тог односа Торлаци и Шопи. Дим-1 – И, ако оћете, има чак, неке продавнице су 
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по Димитровграду назвали „Торлак“. ДК – Под тим [Вашим] утицајем или...? 
Дим-1 – Не, не. Оно, људи који су... ДК – Прихватили то? Дим-1 – Прихватили, 
ставили да им се продавница или фирма... [назива Торлак]. ДК – Јел у самом 
Димитровграду или у селима? Дим-1 – У селима, у селима. ДК – У селима. У 
ком селу, да ја то потражим? Дим-1 – Мислим да је доле кад се крене према По-
гановском манастиру. То сам ја случајно видио. ДК – А које село? Дим-1 – Тач-
но сада не могу да се сетим, али мислим да стоји продавница, пише „Торлак“. 
Што значи да нешто од тога као феномен живи. Али пуно им је ближи појам 
Шоп него Торлак, поготово кад их питате како говоре, они кажу: „Орáтимо 
шóпсћи“. ДК – Да ли при том схватају тај појам као пежоративан? Они сами? 
Дим-1 – Не, не, не сматрају га пежоративним, али сматрају да, да је то... овај, 
нека давна прошлост и да је то... већина. Али старији људи, овај... имају убе-
ђење да су они пореклом Шопи: „Ми смо си Шопи“. ДК – Да? Дим-1 – Ако, 
ето, у селу питате, питамо старе људе: „Ма, детé, ми смо си Шóпи“. ДК – Да 
ли је то под утицајем неке националне пропаганде или је то самоникло? Дим-
1 – Не. Ја мислим да је то њихово убеђење, при чему, овај... није било простора 
да се та врста националне идентификације озбиљније искаже. [...] Прво, кад су 
прогутали, да кажем, условно речено, овај феномен Шопа, да се о њему може 
отворено разговарати и да ту не треба правити никакву политизацију, онда је 
врло теже било кад се појавио феномен Торлака, да то прихвате као нешто што 
је специфично, као нешто што има права на легалност. ДК – И да прихвате да 
је то њихово нешто? Дим-1 – И да прихвате као то њихово нешто. 

тр. III-6
Дим-1 – [Реаговали су] Углавном сви који су били национално острашћени, 

ја то разумијем као човек који се бави науком, овај, могу и да објасним због 
чега је то, наравно, могу и да оправдам, али разумљиво да јака национална 
идентификација са одређеном националном групом јесте фактор који све дру-
ге... размишљања... ДК – Идентификације? Дим-1 – Идентификације одбацује 
као такве. Јер (...) доводи у питање његову идентификацију. И то је познато 
науци. И било је, било је. Углавном то су била реаговања са политичког стано-
вишта. ДК – А ко је реаговао? Која партија? Дим-1 – Шта ја знам. Реаговао је 
ДСБЈУ, реаговали су... ДК – Шта беше то ДСБЈУ? Дим-1 – Демократски савез 
Бугара у Југославији у оно време. Реаговали су појединци којима отварањем 
таквог питања (...) ДК – Како је СПС [Социјалистичка партија Србије] изнутра 
реаговао? Дим-1 – Они су, они су... Ко, партија? ДК – Да. Дим-1 – Никад нисам 
имао проблема... ДК – Пошто и СПС је имала конотацију националне... Дим-1 – 
Никад они нису правили проблема и они су схватили да се ја тиме бавим науч-
но и да то питање постављам на научној основи. И... шта смо задње...? ДК – Па, 
те реакције. Дим-1 – Да, реакције. И углавном у том карактеру је било... Онда 
су они ишли са причом у Бугарској да те бугарске националистичке кругове, 
овај, мобилишу, да, ето, Драган Колев, овај, жели да врши шопизацију Бугара 
у Димитровграду, што је ван памети. А они имали за циљ да себи обезбеде 
позицију која им је омогућавала да... Профитабилних, профитабилних елеме-
ната [ту има]... Да, од тог свог... националне идентификације праве професи-
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ју, да праве занат и на томе лепо живе. Наравно, да будем јасан до краја: ни 
једног тренутка не доводим у питање национално изјашњавање никога. То је 
ван памети. То је ствар сваког појединца и како ће се опредељивати то је ап-
солутно приватна ствар сваког појединца. Али при томе не дозвољавам да ми 
нико оспорава право да се ја бавим питањем етнографског или етногенетског 
карактера било ког краја земље. ДК – А како су друге... [партије реаговале]? 
Рецимо СПО [Српски покрет обнове], чини ми се да има и у Димитровграду, 
како је он реаговао? Дим-1 – СПО је... ДК – Или Радикална странка? Дим-1 – У 
радикалима и СПО-у смо имали јако велику подршку у свој тој причи. А и... 
Јер су у том тренутку схватили да је то идеја која спашава добре национал-
не односе у Димитровграду, који су погоршани били. Јер је кренуо вал, врло 
јак вал бугарског национализма у том периоду, што је опет изазвало јак набој 
српског национализма, и онда... и... Ако хоћете, у бугарској средини јавила се 
радикална странка, која је била радикално острашћена. Ал то говори нешто: да 
велики број оних који се изјашњавају као Бугари у Димитровграду су чланови 
Радикалне странке, Српске радикалне странке, у оно време постојале... ДК – 
Иритирало их је...? Дим-1 – Иритирала их је управо таква реалност. И онда, у 
већинском делу становништва ја сам имао подршку и са становишта Партије 
[Социјалистичке партије Србије] у смислу: „Пусти човека, нек се бави нау-
ком“. И ја сам управо организовао трибине: изволте да научно, аргументовано, 
стручно разговарамо о том питању.

тр. III-7
ДК – Чули смо како су гледали Бугари на то, односно бугарски национали-

сти, а како су гледали српски националисти? Дим-1 – Српски... Ако сте читали 
књигу „Лесковачки војвода“ од Ивана Ивановића... ДК – Не, нисам... Дим-1 – 
Прочитајете „Шопску амбасаду“. ДК – Е, то јесам. Дим-1 – Прочитајте „Нишки 
гамбит“. И видећете да они сматрају, они третирају Шопе и дају им јако велику, 
значајну улогу у српској историји. Чувени Шопски устанак, ако сте читали... 
ДК – А шта кажете на то да, рецимо, о Торлацима сада у пиротској „Слободи“ 
има препуцавања [касније сам утврдио да препуцавања у овим новинама у вези 
са овом темом није било, била је то дезинформација] и тако даље, поготово 
Вита Живковић је то покренуо... ? Дим-1 – Да. ДК – Па сад српски национали-
сти мисле да је то подметање од стране Бугара. Колко сам ја схватио, ово [у Ди-
митровграду у вези са етнонимом Торлак] је схваћено као подметање Бугарима 
од стране Срба. Дим-1 – [...] Ради се о врло деликатној теми, суптилној, ја сам 
тога свестан, јер ви тиме дирате у идентитет неког човека, дирате у саставни 
део његове структуре личности, дирате у проблем који је вековима био скло-
њен, дирате у међудржавне односе Бугара и Срба, дирате у неке стереотипе 
који су већ формирани. Значи, бројне су импликације отварања тог питања. 
Но, ако се носимо оном идејом да сви они који су били пионири и трагали за 
новим сазнањима су били ти који су плаћали некекав цех, од Еве и Адама кад 
је убро јабуку са дрвета сазнања, па преко свих оних научника који су отвара-
ли ту врсту тема и откривали ново и говорили људима истину, која понекад 
није како они мисле, како хоће, како желе, онда то, наравно, наилази на разне 
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потребе. Оно што је мени битно, јесте да остане научницима и с једне и с друге 
стране да се озбиљно научно, са научном апаратуром, позабаве тим питањем. 
То питање је страшно било политизирано и инструментализирано и с једне и с 
друге стране, и ако се ослободимо свих тих флоскула и свих тих намета, онда 
ће се стварати простор да и Шопи и Торлаци буду фактор интеграције на том 
балканском простору. Ја сам убеђен да је и етнографски фактор и етнички фак-
тор може бит фактор интеграције. Ја сам написао, један чланак имам о томе, 
како Шоплук може да се претвори у фактор интегрисања на овом простору, ако 
створимо ове услове. Све у име богатства разлика. Ја мислим да је Балкан бо-
гатији много са етнографским елементима Шоплука, и Шопа и свим осталим, 
и Торлацима, и да би био сиромашан, пуно сиромашнији без тога.

тр. III-8
Дим-1 – Најпознатије, значи, класике бугарске књижевности, правио сам 

трибине, књижевне вечери у Димитровграду, доводио сам ја из Бугарске. Овај, 
садашњи политичари у Бугарској, од Прванова па надаље, су ми пријатељи и 
увек ће ми бити. Ја сам их доводио у Београд да правимо мост сарадње између 
два блиска народа. Управо Влку Кана [?], који је велико име у Бугарској, који 
је мој одлични пријатељ, ја сам га доводио да би он проговорио у Бугарској о 
тој лажној причи о угрожености бугарске мањине, па су га напали у Бугарској 
као национал-нихилисту од стране ВМРО-а и неких кругова. Па сам Хајева 
[?] доводио, који је човек, име, класик, да не причам остале које сам доводио... 
ДК – Значи, у позадини стоји она идеја: Шопи као мост између два народа а не 
јабука раздора, како и онај рад се зове? Дим-1 – Тако је, да. Управо тако. Цијела 
моја прича се односила на томе да етнографска група, колико год била мала, 
може бити фактор интеграције на Балкану. Макар сијели петорица научника из 
Бугарске и из Србије и разговарали. То је већ успјех. То је већ нешто. Руше се 
неки стереотипи, предрасуде, излази се из националних љуштура и покушава 
се тај проблем изнети на поље науке. И то је био мој циљ. Ништа друго. То што 
су неки да у име свог профит... профитабилности политичке себе представе као 
заштитинике Бугара у Србији, то су највеће глупости. Ја сам провео сусрете, 
овај, културне сусрете у Димитровграду, и српских и бугарских књижевника. 
Имао сам књиге и на српском и на бугарском језику. Ја сам имао у Библиотеци 
позориште једно, овај, ђачко, ученичко, које је правило представу исту, једну те 
исту, и на бугарском и на српском језику. И ту представу је давало и у Србији 
и у Бугарској. Па су, чак, шта су радили? Прва представа је овде у Бугарској, 
па је део, пола представе на српском, па пређу – на бугарском, или пола на бу-
гарском, пола пређу – на српском језику. И добијали аплаузе, страшно. После 
су то радили код нас овде, водили их у Пироту, водили их свугде. И играју 
пола представе на српском, онда пређу – на бугарском. И добијали аплаузе. И 
људи су то онда препознавали као фактор који интегрише ту целу причу. Е, 
међутим, све се да употребити и злоупотребити, па и то. Овај, ја имам сигурно 
двадесетак чланака, тридесетак, у Бугарској, у којима је о мени писано тако 
грдно, наопако, да то... да се човеку смучи... [...] Да сам је отац шопске нације 
и да сам ја тражио пријем у Академију, јер измислити нову нацију је велико 
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достигнуће. Макар дописни члан. Глупости. Нација се нити може измисли-
ти, него она има процес свог историјског настанка. [...] Овај, и ја сам схватио 
да сам ја можда био певац који је, можда, рано кукурикнуо и да, овај, су то 
неки искористили да би провели профит на основу тога. Сад ја сматрам да је 
пуно лакше о тим стварима причати. Пуно је атмосфера релаксиранија и све је 
отвореније. Али у Бугарској још постоји врло јак тај национални набој. Они не 
верују... Нико не одбацује Шопе или Торлаке, нико их не одбацује као да они 
не постоје, као да је то измишљотина, да је то фикција – не. И једни и други 
признају: „Да, постоје и постојали су“... ДК – Али су против говорења о томе, 
против актуелизовања те теме? Дим-1 – Али су... И једни и други сматрају да 
је то српска етничка група или бугарска етничка група. ДК – И да је штетно 
за ону супротну? Дим-1 – Да. [...] А моја теза, коју заступа и европска етно-
графија, је да су и једни и други [Шопи и Торлаци] старобалканско племе, да 
између Илира и Трачана била су бројна племена, пуно мања, која су чинила 
мост, Мизи, Есторијати, Дарданци, Трибали, да не набрајам, Шопи и остали, 
ето, и Торлаци. Ту су били, та племена. И тај средишњи дио Балкана увјек је 
био етнички прелазног карактера. Поготово што су се у његову супстанцу ет-
ничког мешали и бројни други етнички супстрати, од Келта и, да не причам о 
осталим стварима, Турака, да не говоримо каква је то мешавина била грдна. И 
још једну ствар да се разјаснимо. Нацију не можемо посматрати као биолошку 
категорију. Нација нема крви, нема бугарске, нема српске, нема шопске крви. 
То је расна теорија на којој почива неонацизам, ибернеш и остало. И знамо који 
је ту одговор. Нација је, пре свега, и изнад свега, психолошка категорија, са она 
три елемента, при чему је она постала и корпус људских права и слобода. Мо-
жеш бити анационалан, никако да се не осећаш, то је твоје право, можеш бит 
бинационалан, да се осећаш у исто време и Бугарином и Србином, можеш бит 
транснационалан, да се осећаш интегративно све, и да надилазиш над то, да 
усвајаш као своје нешто, можеш бити интернационалан, можеш бити... Значи, 
ту су лепеза, овај, јако широка, а само националисти, они жестоки, траже пре-
цизно изјашњавање: „Ти си такав“. Ја сам убеђен да се и без националног осе-
ћања може живети нормално и да то није оно што је специфично за одређени 
квалитет људског живота. Али не одбацујем потребу људи да се национално 
идентификују. То је један од три мотива, потреба за заједницом, за крвљу, за 
чопором, која је нама као људским бићима, као хомо сапиенсима, својствена. 
И човек има тај... носи у себи тај нагон, потребу да припада некоме, потребу за 
идентификацијом. Слажем се. Али сам против тога да се тај фактор злоупотре-
бљава, користи и натурализује у бројне сврхе. Поготово што су на овим нашим 
балканским просторима... Историја је доказала како се моћ, снага националне 
идентификације зна употријебити, употријебити и окренути против другога. 
И у рукама оних који не знају да баратају суптилно тим феноменом, може да 
избије рат. Због нације, због етноса се губила глава. И губила се глава на овим 
просторима. Пуно је крви пало због тога, и због тога ја хоћу да се према овим 
факторима најнормалније односимо, уз сво уважавање и поштовање, али да ни 
једног тренутка не буде нико изманипулисан преко... преко тога што се осећа 
овако или онако. [...] Дим-1 – Отиђите у Етнографском музеју у Београду и 
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видећете да је Шоплук, шопска народна ношња, посебно одвојена и посебно 
окарактерисана управо у тај цијели крај уз границу.

тр. III-9
ДК – Шта ви мислите сад, после свега, да ли су Торлаци и Шопи исто, да ли 

је знак једнакости између та два термина или је један термин ужи а један шири 
и тако...? Дим-1 – У науци постоји више теорија. Једни тврде да су Шопи јед-
нако Тóрлаци. Да се може између та два појма ставити знак једнакости. Једни 
тврде да су Тóрлаци ужи дио, овај, шопске етничке масе, јер Шоплук се прости-
ре, ако се сећате... ДК – И онда, који би то ужи део био? Дим-1 – Оно што се... 
Опет ту нема јединственог става око тог елемента, значи, географског лоци-
рања тог етнографског супстрата, управо из недостатка истраживања. Управо 
мањак истраживања и мањак сазнања, мањак чињеница, оставља простор за 
могуће манипулације. Али, углавном, колико ја познајем проблем, да станов-
ништво има много већи, изражен осећај припадности Торлацима у зајечарском 
крају него ту у пиротском. И да, без обзира што су у старим картама пиротски 
крај, тај дио Србије, означаван као Торлак, мислим да у бројним елементима он 
припада управо том зајечарском крају. ДК – А откуд знате то? Дим-1 – Молим? 
ДК – Откуд вам те информације? Дим-1 – Па, бавио сам се истраживањем. При 
чему мислим да постоји доста сличности између Торлака и Шопа, да постоје у 
етногенетским коренима многе блискости, у обичајима, у култури, у простору 
који су насељавали. Да је било, вероватно, својих додира, да је било мимоила-
жења, да је било, мислим, прожимања, и да има и доста својих сличности, али 
да, вероватно, да би озбиљна истраживања показала да постоје и неке разлике 
и неке специфичности. Што опет, по мени, и јесте добро, јер то је богатство 
разлика које морамо чувати.

тр. III-10
ДК – А о овој књизи Вите Живковића шта мислите? Дим-1 – Да. Ја сам пра-

вио промоцију књиге Вите Живковића. Друго, за похвалу је што је неко се уоп-
ште бавио тим питањем. И свакако напор треба похвалити и треба подржати. 
Међутим, овај, као човек који се бави науком, у многој мери нисам прихватио 
ту тезу да се на основу само имена, да ли се завршава на мушки или женски 
наставак, може одређивати граница, етничке границе. То може бити један од 
фактора, ал не једини, одлучујући и коначни. Јер су многи фактори упознати 
у етнографији и етнологији на основу којих се може одређивати простор на-
сељавања одређене етничке групе. Тако да сам ја то и Вити рекао, овај, он се 
слаже, али, ето, то му је дошло као идеја, при чему, значи, не треба апсолути-
зирати ни један од тих фактора. Тек у корпусу свих могућих елемената можемо 
наслутити докле се одређени простор простирао, поготово ако узмете српску 
етнографију која тврди да је Шоплук био, Шоплук као простор, од Дунава до 
Беласице у Македонији. Отиђите у Кичево, у тим селима горе. У Кичеву, виде-
ћете да становништво у Македонији говори истим говором као што се говори у 
димитровградским селима, можда и у вашим зајечарским. Овај, нема никакве 



150

Д. Крстић: Покушаји оживљавања торлачког идентитета... Пиротски зборник 45 (2020) 81-171

разлике, и онда од Ихтимана, реке у Бугарској, до негде код Беле Паланке, то 
је тај простор Шоплука, овај, који је тако дефинисан, у коме су опет Торлаци 
имали свој спецификум и своје место.

тр. III-11
ДК – Колико сам ја могао да приметим, мислим да тога има, Пирот–Дими-

тровград, као два града која... а у суштини етнички становништво исто, али 
су на бранику нечега што је у људским главама? Да ли има тог антагонизма? 
Дим-1 – Да. Ако мало проучавате Фројда, видећете да његова теза о синдрому 
малих разлика је ту суштински важна. Ако проучавате Берлински конгрес, 
видећете да се становништво Димитровграда, Босилеграда, Сливнице, Драго-
мана и свих тих села изјаснили као Срби и желели да припадну држави Србији. 
И та писма су слана у Берлин. Ако погледате још даље, видећете да део Пиро-
ћанаца, са егзархом бугарским, се изјаснио као Бугари и желели да припадну 
Бугарској. Јер се тад водила граница, битка, на Берлинском конгресу, где ће 
ићи та граница. И Пироћанци су тад добили, поготово што су они цар Борису 
носили први поклон, овај, пиротски ћилим и шта све не знам друго, да би их 
он прихватио у своје окриље, али из чисто прагматичних интереса, јер им је 
Софија била ближе због трговачких односа. Пирот је био трговачки средишни 
град. И они имају тај комплекс да су им стално говорили да сте ви... да су они 
Бугари, да нису чисти Срби. Поготово ако се сећате оне чувене Пиротске буне, 
кад је Милош то гушио и кад су велики број Пироћанаца голготу доживио, 
управо, сматрају да је то издаја била тог пиротског краја. Онда они имају тај 
комплекс сталног доказивања: „Срби. Ми смо Срби“. Ако погледате опет, још 
дубље, видећете да... ову ствар: презимена су за време Душановог царства била 
на -ин и једно је било име: Пајин, Мајин, Чорин, Бајин. Са стварањем Берлин-
ског конгреса, са стварањем границе на Берлинском конгресу, тај дио који је 
остао у Бугарској добио је презимена на [...] -ов и -ев, а ови добијају на -ић. При 
чему онда после Нојског договора, деветсто деветнаесте године, тај дио Дими-
тровграда и осталих (...) присаједињен је Краљевини СХС и мењају презимена 
на -ић. И тада се усађује српска национална свест. Тада им говоре: „Срби“, они 
мењају капе, да уче школу на српском језику, доводе им учитеље и културу, 
отварају библиотеке, књиге [на српском], да би са Другим светским ратом, кад 
постаје окупациона бугарска зона сви опет морали да промене презимена на 
-ов и -ев, и Пирот и сви, и ако погледате црквене књиге, до четрдесет и шесте 
године сви су уписивани на -ов и -ев, Пироћанци и сви су тамо уписивани 
као Бугари. Тај комплекс их тера да доказују да су они, овај, страшно велики 
Срби и, кад их озбиљније питате: „Како говорите?“, они кажу: „П㎄ротсћи си 
орáтимо“, а кажем ја: „Добро, како орáтите?“ „Ај, шóпсћи“. Тек у другом поку-
шају они признају да говоре шопски. А управо та врста комплекса их тера да, 
да... да доказују да нису... да не припадају тој врсти етноса и због тога они свој 
дијалекат или говор који се говори називају „п㎄ротсћи гóвор“, а у Димитров-
граду кажу: „Шóпсћи си орáтимо“, а у Бабушници кажу: „Лýжнички орáтимо“, 
у... шта ја знам, Драгоман: „Драгомáнсћи орáтимо“, а у суштини врло су мале, 
танане, разлике у том говору. И због тога тај антагонизам. Ако ви хоћете да 
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будете нешто другачији, ви према ономе који вам је јако сличан морате пра-
вити што већу дистанцу. И тај психолошки моменат, синдром малих разлика 
је учинио своје да Пирот увек прави дистанцу према Димитровграду, а опет, 
Димитровград схвата да их хоће... да их хоће Пирот, да оће ови да их „пироти-
зирају“. (...) Ту је главна теза о „пиротизацији“ Димитровграда. И јавља се опет 
вештачки антагонизам. 

тр. III-12
ДК – Како се осећате национално? Дим-1 – Врло, овај... ДК – Како се изја-

шњавате? Дим-1 – Прво, то је... Нико на Западу не пита... никога не пита: „Како 
се национално изјашњаваш?“ и „Колико пара имаш?“. ДК – Добро, ја... пошто 
нисмо на Западу, питам. А значајно је за овај мој рад. Дим-1 – Да, овај... Ја се 
изјашњавам као Драган Колев и осећам да могу да прихватим и део српске, и 
део бугарске, и део босанске културе као своје и осећам [...], по многим етнич-
ким коренима које имам, блискост са свим културама и нацијама на Балкану. 
И с тог становишта сматрам да је моје изјашњавање у овом случају трансна-
ционално. ДК – Јел то значи да се не изјашњавате на попису? Дим-1 – Не, из-
јашњавам се. ДК – Не? Дим-1 – Изјашњавам се. Изјашњавао сам се, али... ДК 
– Али задржавате за себе, нећете да ми кажете како? Дим-1 – Да, да... Али се 
осећам управо тако – транснационално. То значи да асимилујем... ДК – Али ја 
вас молим... За мене је значајно како се Ви од свега тога...? Јер и ја се исто осе-
ћам. Значи, ево, ако морамо, ево, то се снима, моја породица је по једној линији 
[веома далеким] пореклом из Белоградчика, али ја једноставно не желим да 
враћам ништа уназад и тако даље. Ја сам Србин, тако се изјашњавам и иден-
тификујем са том нацијом. Шта Ви пишете, шта Вама пише? Ево, бићу и даље 
неумесан, јер ми је значајно. Дим-1 – Дуго времена су се моји изјашњавали 
као Југословени. Моји. ДК – А не као Бугари? Дим-1 – Не. И велики број људи 
се... ДК – У Зајечару има велики број насељеника из димитровградског краја 
и изјашњавају се као Бугари, ја их знам, то су ми комшије. Значи, није то мени 
ништа [необично]... Дим-1 – Јасно. Али, рекли смо шта је нација, значи, у сми-
слу националне свијести, и шта треба да постоји, треба до краја бити поштен 
према себи: ја немам сазнања озбиљног да припадам ни српској ни бугарској 
етничкој групи. И свако друго... ДК – Па, јел то значи да се изјашњавате као 
Шоп? Дим-1 – ... Ал негде дубоко у себи осећам да имам архетипски Шоп, 
Шоплук, шопске етничке корене, јер реагујем као менталски Шоп, „орáтим 
шóпсћи“... ДК – Да? Дим-1 – Да. Друго, овај, познајем феномен Шопа. Треће, 
овај, борим се да то остане као елеменат који ће чинити богатство на овим про-
сторима. И за Торлаке и за Шопе [то мислим]. Шта значи да... шта значи сада 
да нема „шопске салате”, да нема „шопско оро”, шопску народну ношњу? Дал 
би [култура] била сиромашнија? ДК – Ако се осећате као Шоп, дал се осећате и 
као Торлак? Јел можете и са тим да се идентификујете? Дим-1 – Мало теже, јер 
ми је то даље. То ми је даље. Али вероватно, овај, да утврдимо који елемент... 
у којој мери су Торлаци и Шопи етнички блиски, а ја мислим да јесу... ДК – 
Значи, ипак мислите да су две групе? Дим-1 – Мислим да има разлике између 
њих. У којој мери је та разлика, у којој мери је та специфика диференцијације, 
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тешко је рећи, јер се нисам бавио тиме научно, не могу као научник да говорим 
о нечему што не могу бити... егзактно испитано... ДК – [...] У Пироту постоји 
један Шоп? Дим-1 – Да? ДК – Гојко Ранчић. Дим-1 – Да? ДК – Он се изјашњава 
као Шоп и сви то знају у Пироту, а он се радо учланио у Завичајно друштво 
Тимочана–Торлака, јер сматра да је то исто. Зато питам...? Дим-1 – Ако постоје 
Шопи, постоје четири Шопа. Постоји Ранчић, постоји Драган Колев, постоји 
Шопен и Шопенхауер. ДК – [смејем се] Ово је добро што лепо знате да се...? 
Дим-1 – [...] Пошто ја нисам хтео да кажем да сам Бугарин. Разумеш? Али ја сам 
био поштен према себи, према себи прије свега (...) Јер напросто немам форми-
рану ту свијест. Немам формирану ту врсту осјећања, немам ту врсту сазнања 
и не понашам се тако. Без та три елемента на врло високој... нивоу, не можемо 
говорити. Тек онда [ако та три елемента постоје], овај, можемо причати о... ДК 
– Јел то значи, ја морам да идем даље, јер ми то треба... Ви сте се изјашњавали 
као Шоп? Званично на попису? Дим-1 – Да. Званично на попису ја сам се изја-
снио као Шоп. [...] Један сам од сто и двадесет њих који су се у Димитровграду 
изјаснили као Шоп. ДК – Од сто и двадесет, сто двадесет? Дим-1 – Јесте. А ти 
су подаци ушли у рубрику „остали“, они се не виде тамо у статистици, али сам 
ја дошао до тих података... ДК – Накнадно? Дим-1 – Накнадно, на одређени... 
[начин]. Значи... ДК – А да ли је ово тачно да је у Пироту само један или је било 
још неког? Дим-1 – Нисам... ДК – Јел знате за тог Гојка Ранчића? Дим-1 – Знам, 
знам, знам. Овај, али... нисам проверавао. Било би врло занимљиво видети у 
Пироту у којој мери су се изјаснили Шопима. Али они... то је специфичан пи-
ротски менталитет, значи, који има ту прагматску димензију: „Ако је нешто 
корисно онда ајмо, па макар били црни Цигани“. ДК – А да ли Вам се променио 
идентитет сада када сте у Београду, да ли се и даље изјашњавате као Шоп? Дал 
су били после тога [пописи] или не? Дим-1 – Нису, нису. Овај... суштина је при-
че што ја осећам да у мом архетипу то дубоко негде постоји у већој или мањој 
мјери. [...] Осећам у себи ту врсту архетипа. И свако друго је насиље над собом. 
И будите убеђени, и ти који се изјашњавају да су Бугари, ако озбиљније с њим 
поразговарате и озбиљније проговорите, видећете да је та врста исфорсирана. 
Да то нема утемељење у она три основна елемента о којима сам говорио. Тако 
да... Једини прави Бугари знате ко су? Етнички? ДК – Источна Бугарска тамо...? 
Дим-1 – Не. ДК – Не? Дим-1 – У Србији? ДК – А, у Србији. У Великом Извору? 
Дим-1 – Да. ДК – Али се они осећају као Срби. [...] И љуте се кад им се каже да 
су Бугари. Дим-1 – Не, не, не, имате друге Бугаре. Имате Павликанце. ДК – А у 
Војводини, да? Дим-1 – У Војводини [...] Бугари Павликанци, који су католици, 
примили католичанство од дубровачких трговаца, који имају свој језик издиг-
нут на ниво књижевног, што значи формирали су граматику, говоре павликан-
ски, пишу латиницу и католици су (...). И у Београду се још Шопом изјашњава 
Бранимир Стојковић [...] Он је исто Пироћанац. ДК – Овде у Београду? Дим-1 
– Он је професор на Политичким наукама. [...] ДК – А како сте се изјашњавали 
у Сарајеву? Дим-1 – Јао, не сећам се, мислим да смо се тада изјашњавали као 
Југословени. ДК – Да? Дим-1 – Тако да је то... мислим да је тако. У то време је 
тако било. ДК – Добро, а колико сте радова написали о Шопима? Дим-1 – Па, 
имам, мислим, пет-шест радова да је објављено у међународним часописима. 
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[...] И оно што је занимљиво, овај, страни аутори су ме звали, њима је то било 
занимљиво, нешто ново су чули о Шопима и имао сам тако неке контакте из... 
из Европе, значајне, који су се бавили етничким, овај, етнографским питањима.

Транскрипти делова разговора везани за одељак „Реакције на 
промоције назива Торлак које је вршио Драган Колев“ (IV)

тр. IV-1
Дим-2 – Први пут нам је Драган Колев реко да смо Торлáци. Нико до тад 

није знао да смо Торлáци. Реч Торлáк пре тога никад нисмо чули. Кад те неко 
пита: „К㎘в си?“ „Ја сам Шоп“. Кад сам некад игрáо у фолклор, певáли смо: 
„Држ се, земљо, Шоп те гази“, никад нико није реко: „Држ се, земљо, Торлак 
те гази!“ [...] Осим Колева је и Бранислав Лукић из Димитровграда (отац му из 
околине Крушевца), и он је подржавао. Он је судија. [...] [као један од одговора 
на питање шта одликује Шопе] Фолклор. Шопска кола су увек дигла публику 
на ноге. Играју их и велики ансамбли по Србији. Шопска кола, шопска салата. 
[...] [као још један од одговора на питање шта одликује Шопе] Менталитет. Да 
нас не повезују са Тутом Бугарином, који је у селу Црвена Река код Беле Па-
ланке... много клали, па је Црвена Река од крви. Ми желимо да побегнемо од 
тога. Не могу да се кажем да сам то, него боље Шоп. [...] Друго су Бугари из 
северне Бугарске, они су крволочни, нож под гушу, а ми смо доброћудан народ. 
Ми желимо да се дистанцирамо од тога. [...] Чим прођем Пирот, ја окрéнем [на 
српски] због лакше комуникације. Ја знам перфектно и српски и бугарски. И 
са децом не говоримо онáј чисти шопски језик, већ изобличен помало. [...] У 
Димитровграду и околини је познат виц: Кад одведéш Пирочáнца на хéмијско 
ч㎄шћење, квó се доб㎄ва? Чис Бýгарин и прљава водá.

тр. IV-2
Дим-3 –Из Бабушнице, Форски, први писао о Торлáцима. [...] Софијска 

околина и ми овдé, Драгомáн, Годéч, ми смо Шопи.

тр. IV-3
Дим-4 – Драган Колев је хтео да прикаже нас као Торлаке. То је била 

политичка игра. Шоп је била алтернатива приликом изјашњавања за Бугаре. 
То је време српског национализма. [...] Колев – у Сарајеву завршио [факултет]. 
Шешељ му је предавао и са Шешељом је сарађивао. Био је секретар СПС-а у 
Димитровграду. [...] За Торлáци сам чуо из књиге Косте Костића. Коста Костић 
је из Славиње [сада у општини Пирот, а раније у општини Димитровград, 
Бугари по националности], али се прекрстио на -ић. На гробљу у Славињи је 
отац Косте Костића Васил Костов, а поред њега Коста Костић. [...] Трнчани су 
Дерекýлци. Овде ми кажемо „влк“, а у Трн се каже „вук“.

тр. IV-4
Лук-1 – Никад у селу [у својим родним Височким Одоровцима] од старих 

људи нисам чуо реч Торлáк. Лук-2 – Ни ја од старине нисам чула реч Торлáк. 
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Први пут смо чули од Драгана Колева, он је форсирао назив Торлáци. Он је као 
социјалиста био неомиљен, био нам одвратан. Форсирао реч Торлáк и баш од њега 
смо чули. [...] Лук-1 – Ми смо после схватили да то Бугарима смета да ми нисмо 
Шопи него Торлáци, да то Срби убацују. [...] Драган Колев се искомпромитовао 
као окорели националиста [српски]. Остао једини од те гарнитуре доследан 
социјалистичкој идеологији. [...] Назив Шопи је од вајкада, то знамо и тако се 
осећамо: Шоп, Шопи. Лук-2 – Ми, Царибрóџање, сви знамо да смо Шопи. Бугари 
кажу Шопл㎘к, а код нас нема такав назив. [...] Колев је негирао да смо Бугари: 
нисмо Срби, нисмо Бугари, него Торлáци. [...] Неки воле овде да се делар㎄шу да 
су Срби, неки се и плаше, зато. Ми их рачунамо да су глýпави.

тр. IV-5
ДК – [питам га за личне податке] А порекло? [мислим на село из којег је 

пореклом] Дим-2 – Порекло шопско, и поново шопско, и увек шопско, и никако 
другачије. (...) ДК – Ти кажеш да си Шоп, јел тако? Дим-2 – Шоп, да. ДК – По на-
ционалности? Дим-2 – По националности, у ствари, ми се овде предстáвљамо, 
значи с ове стране границе, у српском делу и у Бугарској до Софије, ми се пред-
стављамо Бугари, али шопско племе. ДК – Да? Дим-2 – Значи, то је раније било, 
овај, колко ја знам, овај, племе које је номáдско. Али из неког, мени непознатог, 
разлога населило се у овом делу Балкана, да тако кажем, зато се налази и с 
ове стране у Србији и с оне стране, значи, у Бугарској. И ту је остало, значи, 
у подножју Старе планине до такозваног места овде Бýрел–Дерекýл и Трнски 
крај. То је врло битно. ДК – То сам хтео да те питам, значи: за тебе докле је шоп-
ско? Дим-2 – Е, значи, тај пиротски крај... ДК –Бýрел... Бурéл? Дим-2 – Бурéл, 
Дерекýл, значи, то је део трнског тог краја... С ове стране је Бурéл–Дерекýл, с 
оне стране је град Трн и трнска општина, значи то је у Бугарску. ДК – Добро? 
Дим-2 – Значи, шопско је, по мени... значи, овај део... у ствари, цела општина Ди-
митровград је шопска и мислим да је добар део, овај, и пиротске општине шоп-
ски део, да тако кажем, међутим, можда је то било тад популарно, или можда је 
тако морало да буде, да су морали да се прекрсте. Значи, њихова презимена су 
била Манчев, Ранчев, Панчев, е сад су Манчић, Ранчић, Панчић, у ствари ми-
слим да су Шопи, то су наша имена: Манча, Ранча, Панча, Ганча, они су били на 
-ов, сад су на -ић, тако да и добар део пиротске општине мислим да су Шопи. ДК 
– А овај... Годéч? Исто...? Дим-2 – С оне стране, значи, бугарске... у Бугарској... 
ДК – Јел то Бурéл исто? Дим-2 – Не. Не, не, не, то је, значи... бугарски део, то је 
подножје Старе планине... Годéч, Драгомáн, Сливница, Софија, то је Софијски 
округ, ваљда се зове [тако]. Е, то је исто... они се изјашњавају исто као Шопи. 
Бугари, у ствари, али шопско племе. ДК – Да? Дим-2 – Тако да је, фактички, с 
оне стране од Софије па све до Пирота, ми се овде изјашњавамо као Бугари, 
шопско племе. ДК – Бугари? Дим-2 – Бугаре... у ствари: Шопи. Тако и причамо, 
ево, ја сад причам на српском језику, али наш језик се зове шопски, а никако 
торлáчки. ДК – Да? Дим-2 – И кад желимо да се покáжемо, докáжемо као Шопи, 
ми кажемо, кад играмо коло, на пример, ми кажемо: „Држ’ се, земљо, Шоп те 
гази!“, а никад нисмо рекли: „Држ се, земљо, Торлáк те гази!“. То у нашем крају 
не постоји. Нит је било нит ће га бити. ДК – Кад си први пут чуо за реч Шоп? 
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Дим-2 – Од рођења. Одувек сам чуо. Значи ми... ми кажемо да је наш матерњи... 
матерњи језик шопски језик. Не кажемо чак ни бугарски. Чак се залуђујемо том, 
овај, некаквом идејом, да... да... да се напрáви шопска граматика. ДК – Да? Дим-
2 – Да се једностáвно прича шопски. Зато што нама бугарски... има... па и овај 
стари део популације, и ови нови... нове генерације, не знају бугарски. Значи, он 
чим почне да говóри... ДК – Да? Дим-2 – ... Он почиње шопски да говóри – нити 
бугарски нити српски. ДК – Да? Дим-2 – Шопски. Значи, његове прве речи су и 
дан данас у комуникацији између нас, одавде па све до Софије, на шопском мал-
тене. ДК – Да? Дим-2 – Тако да нигде се не помиње Торлáк и, мислим, стварно 
ја не знам одакле и уопште та идеја (...) ДК – По чему... По чему се распознаје 
Шоп? Прво да расчистимо око Шопа. Дим-2 – Шоп. Шоп као Шоп је напаћен 
човек, значи, али врло опрезан, врло мудар. Чињеница да на овом делу Балкана 
је историја била врло бурна. ДК – Да? Дим-2 – Значи, ту је било и Турака, ту је 
било и... да не идем уназад... Тако да је га њега мука натерала да буде врло опре-
зан, врло лукав и довитљив, да би преживео. Значи, његово је, прво што је... што 
је... шаљивџија велики. И то, врло често и на свој рачун. Али врло осмишљено: 
ако се већ шали на свој рачун, он има нешто да одради и да добије (...). Иначе је 
врло радан и веома штедљив. То су кратке црте... ДК – А још по чему се познаје? 
Дим-2 – По мелосу. По мелосу. Ето, ми смо... Ви знате сигурно да било где у Ср-
бији, кад се игра, сплет шопских игара увек изазове веома гласне аплаузе, зна-
чи, изузетно је весео народ. Добронамеран је, никад злонамеран, и своју муку 
кад жели да... да... да на неки начин, овај, олакша или како већ, олакша игром 
и песмом. Значи, то је то. ДК – А говор? Дим-2 – Говор... ДК – Јел се познаје по 
говору или...? Дим-2 – По говору апсолутно, да, апсолутно. Па, то је... сам го-
вор... Пироћáнци кажу то је пиротски. Није, то је шопски, они говóре искварени 
шопски језик. Нит је српски нит је шопски, па га напрáе некакав булумáч, што 
би рекли ми овде. Значи, говор је специфичан. Српско-бугарски, са много вар-
варизама, односно турцизама. Имамо изузетно много турцизама. ДК – Да ли је 
по теби то српски дијалект или бугарски дијалект... или није...? Дим-2 – Мислим 
да је негде на средини. Нит је српски нит је бугарски. Зато што имамо и тога 
и тога. Зато се и кажемо да смо Шопи, јел не знамо коме смо ближи – Србима 
ил Бугарима. То је словенско племе. ДК – Да? Дим-2 – Тако да... у ствари Шоп, 
Шоп, Шоп. ДК – Шоп је Шоп? Дим-2 – Управо тако.

тр. IV-6
ДК – Добро. А сад: реч Торлáк кад си први пут чуо? Дим-2 – Реч Торлáк сам 

први пут чуо кад је почело нешто у виду политизације свега тога, неко је желео 
тиме да добије поене. ДК – Кад је то... Кад је то било? Дим-2 – То је било у оном 
времену социјализма, значи то је пре једно тридесет година, још у Титовом вре-
мену [казивач је погрешно проценио, додао је више од десет година]. ДК – Аха? 
Дим-2 – Ту је једна група или, боље рећи, један појединац желео себе да докаже 
на неки начин, не знам као каквог... ДК – А ко је то? Дим-2 – То је Драган Колев. 
ДК – Да, и...? Дим-2 – Ту је давао изјаве [...], дао изјаве да је он Торлáк. И ту је 
давао, чак шта више, [исте] изјаве један Бане Лукић, он је сад судија истражни, 
мислим, у Пироту. Човек који је дошао из срца Србије, мислим да је подно Ко-
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паоника или где је живео не знам, али... ја не знам како он каже да је Торлáк а 
једе шопску салату. Каже: „Једемо нашу салату“ „А шта једеш?“ „Па, шопску 
салату“ „Што не једеш онда торлáчку салату, ако си Торлáк онда...“, ја не знам 
дал постоји таква салата. Ми смо познати... ево, на пример... ДК – Да? Дим-2 – 
...Мало ко зна да је шопска салата потекла одавде... ДК – Да? Дим-2 – А свугде 
итекако радо се виђа на [...] трпези... ДК – Да? Дим-2 – Значи, чуо сам и мислим 
да је то део политике, некакве игре, које... ДК – И како је то било у ствари, мени 
до краја још увек није јасно шта... како је то промов㎄сано. Шта се хтело с тим, 
по теби, и какве су реакције биле? Дим-2 – Реакције народа су биле жестóке. 
Значи, то је било у нашим локалним новинама, новинама на бугарском језику. 
ДК – „Братство“? Дим-2 – То је „Братство“, да. Жестоке зато што није нико же-
лео... прво и прво, деведесет посто популације у Димитровграду није ни чуло 
за то племе. Торлáк, па Торлáк. Искрено да вам кажем – ни ја. ДК – Да? Дим-2 
– Буквално сам од овог господина, или друга, он је био друг, значи, чуо. Како је 
позадина свега тога, да ли је политика у питању, мени мирише на то, мислим да 
је нешто заголицало, нешто што и... и мислим да и њему и дан данас није јасно 
шта је тиме хтео да каже, какве поене је желео да... да... да... дал да се приближи 
некаквом њиховом политичком врху у Београду, шта ли већ – ја не знам. ДК – 
Чекај. Он је шта, која партија? Дим-2 – Он је, значи, својевремено је био члан 
Савеза комуниста и тако ли већ беше, ја не знам. Е, после, нормално, је прешо, 
како су они прелазили, или већ мењали своје име, СПС, шта ли већ. ДК – Да? 
Дим-2 – Е, члан СПС-а, мислим да је и дан данас у тим водама, мислим, на крају 
крајева, нека му... ДК – А ви... а ви у оквиру које партије сте реаговали на све то? 
Дим-2 – Ја, на моју срећу, или мoжда жалост, зато што и дан данас патим због... 
управо због партијског неопредељавања. У оно време сам три пута био нуђен 
да будем Титов омладинац, односно члан Савеза комун㎄ста, као то је био час 
и понос бити, а ја то, такав понос и час, нисам желео, желео сам својом главом 
да разм㎄шљам, да се изјашњавам како ја мислим и... и... и какав јесам у ствари, 
а не по некој партијској директиви да дижем два прста и да размишљам туђом 
главом. Тако да никад, ама баш никад, чак шта више, мој отац је у она мрачна 
времена, после Имформбироа, два пута био политички затвореник. Зато што 
се изјашњавао као такав какав јесте. ДК – Као какав? Дим-2 – Као припадник 
бугарске националне мањине, односно Шоп, ето, ко што га ми кажемо. ДК – Да? 
Дим-2 – И управо због тога, нит је убио некога нити украо, ал је био два пута 
у затвору. И управо то је одлучило у мом животу да... ама баш буквáлно да се 
не бавим политиком, зато што је то стварно... само може човеку да нашкоди. У 
одређеном тренутку и да му помогне, ал ја мислим да тај човек више није тај 
човек, има свој его... ДК – А како је реаговала ваша Бугарска партија? Дим-2 – 
Бугарска партија? ДК – Да. Дим-2 – Па, ја не знам како је реаговала, зато што ја 
нисам био ни у једној партији, али претпостављам да је... ја не знам дал је тад... 
тад није ни постојала та Бугарска партија. Бугарска партија се после формира-
ла, значи, кад је била... све те... те... промене, кад је почео да функционише овај 
вишепартијски ситем, овај, е тад је формиран, колико ја знам, ДСБЈУ – Демо-
кратски савез Бугара у Југославији. ДК – Јел је Драган Колев то промовисао у 
време кад је почело вишестраначје или пре вишестраначја? Дим-2 – Колев је то 
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промовисао... Мислим да је баш кад је почело, кад је Савез комуниста прешао 
у... Социјалистичка партија Србије, ваљда беше, тако беше... ДК – Да. Дим-2 – Е, 
тад је почела та цела прича. У оно време мислим да није ни смео... ДК – Мислиш 
да је то било наменски да се шта? Да се србизује...? Дим-2 – Да се некоме... ДК 
– Да се србизује ово становништво (...)? Дим-2 – Управо тако. Да се некоме у 
Београду... код некога добију поени, можда чак да се... па, да не кажем класич-
но, асимилација, односно претопљавање, овога... ја не знам дал би ико... тад је 
било модерно, на пример, да се изјашњавамо као, ето, већина нас, значи, ево 
још један израз да се нити у Бугаре рачунамо као Бугари нит међу Србима се 
рачунамо као Срби – гро становништва у димитровградској општини се изја-
шњаво као Југословени. ДК – Да? Дим-2 – Значи, то је, у ствари, можда некакво 
сакривање иза Шоплýк, пошто шопска нација, као шопска нација, нигде је и 
нема... или народ, шта ли већ. Нигде и нема ставке да се изјасниш... ДК – А сад 
кад нема Југословéн, како се ти, рецимо, изјашњаваш? Дим-2 – Шоп. Шоп се 
изјашњáвам. ДК – Значи, сад има та могућност? Дим-2 – Значи Шоп... Па, не да 
има та могућност. Не. Па, да вам кажем нешто: ето, ја, игром случаја, сам рођен 
у Србији, али кад себи правим некакву паралелу између мене и, да тако кажем, 
правог Бугарина, има много разлике. Буквално много разлике. Мој менталитет, 
мој начин размишљања, дал је то можда што сам растао у Србији или шта ли 
већ, не знам, али и сад, после толико година, паралела између нас и овог, што 
ми кажемо, правог Бугарина, на пример, тамо неко из Плевена, Пловдива (...), 
горе, има много, много разлика, како у менталитету, тако у говору... и у игри, у 
самом фолклору. ДК – Да? Дим-2 – Ту се може видети да... да... да наш фолклор, 
наш начин игре... весео, буквално некакав темпераментан у односу на њихове 
тамо, примера ради у Добруџи, тамо где живе прави Бугари, ма драстична је 
разлика између... ДК – А какав је однос, ти се изјашњаваш као Шоп...? Дим-2 – 
Да. ДК – ...Какав је однос оних који се изјашњавају као Бугари у Димитровграду 
према, рецимо, том... том имену Шоп или Торлáк? Дим-2 – Ама, прихватају они, 
прихватају и они... и они шопски причају. И они шопски причају, не причају 
[другачије]... ДК – И прихватају да су Шопи...? Дим-2 – Прихватају Шопи, ме-
ђутим... ДК – Али неће да се изјáсне као Шопи, него се изјасне и...? Дим-2 – Не 
деклар㎄шу се... ДК – ...Деклар㎄шу се као Бугари? Дим-2 – Као Бугарин, да... 
јер нема ни солýцију, на пример, нема још... Нико званично не признаје те... нас 
Шопе. Исто као Роме: неки се изјашњавају Ег㎄пћани, неки шта ли већ, Индијци, 
шта ли... ДК – Да? Дим-2 – И ми исто. Тако да и он би драге воље реко да је Шоп, 
али му се... кад га питаш: „Шта си? Бугарин? Србин?“ –нормáлно да ће да каже: 
„Бугарин“, чим је Алéксов, Богов, Петров, неће да буде из Тунгузије. 

тр. IV-7
ДК – [...] Како се завршило то са Колевим, то са: Торлáк – Шоп? Јел је он 

промовисао и назив Шоп или само назив Торлáк? Дим-2 – Не. Не, не, не, није 
промовисао... Смејали су му се, деведéс девет посто становништва [...] му се 
смејало. Ја мислим да је он, кад се све то издешавало, значи, кад је буквално он 
тиме, не добио него пуно, пуно, изгубио, мислим да је збрисао из наше средине, 
ја мислим да сад живи у Београду. Ја не знам зашто. Ако је био толико велики 
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Торлáк, он је био чак (...), мислим, једно време политички директор Народне 
библиотеке, што није остао овде, што није диго тај наш торлáчки народ под 
знаком навода, некакву културну револуцију направио торлачку, да видимо 
шта је то, ми буквално не знамо. Ево, ја искрено да вам кажем, ја сам поно-
во читао да сам Торлáк у локалн... преко локалних новина, ових „Братство“... 
„Братство“. ДК – Кад? Скоро? Дим-2 – Ма, није скоро. То је, значи, оно време 
било кад је... он, значи... како му то дође... пре, пре петнест, двадесет... двадесет 
година. ДК – Да? Дим-2 – Значи, ја први пут чујем о томе да... да... да... једну 
сулуду... мишљéње ил’ шта ли већ да сам... да смо ми Торлáци. Нисам ни знао 
да постоје. Искрено да вам кажем, нисам ни знао да постоје Торлáци. Нисам се 
ни интересовао. То је, можда – некаква тамо... ДК – А после си сазнао? Јел си 
сазнао где су Торлáци? Дим-2 – После, кад сам почео да се бавим овим послом, 
па сам путовао, био сам и у вашем крају, значи у Тимоку, Зајечару, у Књажев-
цу, с оне стране, значи: Белоградчик, Лом, Чипровци, Чупрене, е тамо сам чуо 
причу о Торлáцима, зато што се и они изјашњавају као такви. Али, колко сам ја 
чуо, ево конкретно за Чипровци, они су били катол㎄ци, па су се после ваљда... 
шта ли већ (...) представљају као Торлáци, односно, мислим да су правослáвци 
сад. Или, или, можда још... [...] Тако да сам тек сад, кад сам почео да путујем и 
да се бавим овим послом што се и дан данас бавим, значи, туризмом, [ја] сам 
почео да чујем мало више информација, и с оне стране, значи, у Бугарској, и с 
ове наше стране. ДК – Шта значи реч Торлáк? Дим-2 – Право да вам кажем – 
не знам. И дан данас, кажем, не знам, и нисам зáинтересован, зато што, не да 
ја потцењујем ако постоји такав народ, и сигурно постоји, сигурно... ДК – Да? 
Дим-2 – ...Него буквално се... не желим да причам на ту тему зато што је то за 
мене увреда. Ја не же[лим]... као да се поистовећујем, као да сам и ја Торлáк. И 
нисам... Нити сам читао историјат, нит порекло, ни одáкле је тај народ, какав 
је тај народ... јел он, на пример за нас Бугаре, претпостављам да је бугарског... 
чим се толико прича да смо ми Торлáци овде, национална мањина, ми се... за 
нас се каже да смо монгóлско-татáрско племе... овај порекла. Е, сад, Торлáци, 
дал су и они то? Ја не знам. ДК – А јел ти мислиш да си монгóлско-татáрског 
порекла? Дим-2 – Мислим да нисам. Буквално ја и сад кад ме гледате... ДК 
– Откуд те плаве очи? Дим-2 – ...Кад ме гледате сад, зар ви мислите да сам 
монгóлског порекла. ДК – Па, ја не мислим, а дал ти мислиш? Дим-2 – Значи, 
они су мали, здепасти, Атила бич божји, значи криве ноге, стално су били на 
коњима, можда имам мало закр㎄вљене очи, али то ми више личи, мени, мени 
личи... више личи то на неког Руса или шта ли већ, или на... овога... Монгóлца, 
или... овога... [...] Тако да... опет мислим да и то (...) опет нека прича. Коме то 
иде на руку, ја појма немам. Није ми јасно. ДК – Значи, да сумирамо: по теби 
је Торлáк промов㎄сано да би се србизовали људи овог краја? Дим-2 – Па, да га 
кажемо тако. Ето. Да не будем... да не изађе нешто... нешто... опасно по мене... 
по мене (...) ДК – Не, не може ништа да изађе. Дим-2 – Мислим да је то полити-
ка у питању, јер, не знам... не видим... нити је постигао [Драган Колев] некакав 
ефéкат, чак је добио кóнтраефéкат. Овде у Димитровграду, ја колко знам, сви 
моји пријатељи, рођáци... Па, ја, у ствари, немам... Чим сам Шоп, имам рођáке 
Шопе, немам Торлáке, и нико се не изјашњáва тако, право да вам кажем. [...] Чак 
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и увредљиво делује кад кажеш... Кад се видимо ми кажемо: „Где си, Шопе?“, 
овај... не кажемо никад: „Где си, бре, Торлáк?“. Значи, нико... Не да делује увре-
дљиво, сад не знам... да не будем националиста... ДК – Па, добро, нисте то ви, 
нисте они... Не мож’ да будеш оно што осећаш да ниси. Дим-2 – Па, да... Не 
мож’ да ми кажеш сад: „Где си, Роме? Где си, Ег㎄пћану?“ ДК – Да. Дим-2 – Ја 
сам Шоп. ДК – И тиме се понóсиш? Дим-2 – Нормално. И својим језиком, и 
својим фолклором, својим... својом националном кухињом, ама баш свим. ДК – 
Да? Дим-2 – ...Што сам Шоп. И тако се и осећам, право да вам кажем. ДК – (...) 
Ајде чисто да видимо твоје мишљење: менталитéт Шопа? Дим-2 – Ја мислим 
да сам малопре рекао... ДК – Реко си нешто. Дим-2 – Аха... менталитéт значи... 
ДК – Реко си да су шаљиви, да су... Дим-2 – Шаљиви, шаљиви... Значи, све своје 
проблеме или муке [...] гледа да реши на... на... на некакав комичан, на некакав... 
допáдљив начин. Не кроз тугу, увек кроз песму, кроз шалу.

тр. IV-8
ДК – А јел има неки виц о Пироћанцима? Дим-2 – Има их пуно. Е, па, то да 

вам кажем. [...] ДК – Пошто знам да између Димúтровграда и Пирота... Дим-2 
– Ривалитéт постоји некакав. ДК – ... Има велики... [ривалитет] Па, не некакав, 
него... [велики]... Дим-2 – Пóприличан, пóприличан. [...] ДК – Е, шта ви кажете 
за Пироћанце, рецимо? Дим-2 – Е, па, да вам кажем како је то у нашем крају, ево 
то сам запамтио. То сам због њих морао да запáмтим [смеје се] Овај... у нашем 
крају каже... не, ја мислим да сам вам малопре рекао да су они малтене ти, по-
што, како Манча, Ранча, Ганча, то су наша имена, то су шопска имена од Ман-
чев, Ранчев, Ганчев, постали Манчић, Ранчић, Панчић, Ганчић и шта ли већ 
не. ДК – Да? Дим-2 – Е, каже: „Кад одведеш Пироћанца на хемијско чишћење“ 
– каже – [...] „Шта после... После тога шта се издешáва?“ – каже – „изáђе много 
прљава вода и чис Бугарин, односно Шоп“. [...] Тако да је то... ДК – Јел има још 
неки виц? Дим-2 – Па, ја не бих, не бих пуно да их вређам, ипак... ДК – Не, 
не, не, није то вређање. То је идентитет. Размишљање о некој другој, суседној 
групи [...] Дим-2 – Нема виц него има прича, зато што, поново кажем, они су же-
лели да наметну некакав свој пиротски језик, пиротски фолклор [...]. Пиротско 
јагње ево сад желе да бренд㎄рају, пиротско јагње, што се ја не слажем с тим: 
неће никад бити пиротско јагње што се мене тиче и као туристичког радника 
и тог бренда тог краја. Није пиротско јагње, пиротско јагње опет расте... опет 
је расло на Старој планини, значи то је староплан㎄нско јагње, староплан㎄нски 
качкавáљ, и тако ће и остати. Ми се у Димитровграду, конкретно ја, не слаже-
мо с тиме. Кад их питам, пошто и Пирот има и Влашку планину (...): „Где је 
то јагње расло?“ Па, каже: „На Старој планини“. А што онда да буду... Значи, 
они су по мало, по мени, его㎄сти, лицемéри и некакви квази локал патриóти. 
Ја мислим да не воле... да им се нешто боље понýди они би избрисали сигурно. 
Мислим да, ипак, не воле тај свој крај као што га ми Шопи овде волимо, што 
кажемо: „Шоплýк“. Тако да по том основу морам да се дистанц㎄рам, не знам 
одáкле им те особине, али ја не бих желео, пошто кад идем у унутрашњост 
Србије, кажу: „Где си, Пироћанац?“. То је за Димитровгрáђанина, односно за 
Царибрóџанина, пошто се ми и дан данас зовемо Царибрóџани, овај, увредљи-
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во. Кад неко из Бéограда или било где каже: „Еј, Пироћанац“, „Не, никакав 
Пироћанац“. Значи ми са Пироћанцима ретко шта имамо. Дружељубиви смо, 
мирољубиви смо, не кажем да и они... да су џангризави или шта већ, али знате 
по чему су познати у целом... целој Србији, па можда и шире. Шкоти, па Пиро-
ћанци. Значи, шкрти, прерачунати... [...] ДК – Јел то стварно тако? Дим-2 – Па, 
мислим да је стварно тако, јер имао сам прилике, студирао сам, пошто сам у 
пар наврата студирао, мој први факултéт је био Факултéт за физичко васпита-
ње у Београду, па сам имао Пироћанце колеге, ретко да, кад будемо изашли, 
да пусте туру, што ми кажемо, да... да... да часте човека пићем. Увек те тапшу 
по рамену: „Где си, куме, брате, куме, брате“, док ти не искамче нешто из џепа, 
после окрену леђа и те не познају. Што је... ево, на пример, један виц, још један 
па ајде, ја сам реко нећу више о Пироћанцима, да ме неко не чује па после да 
каже: „Е, тај је национал㎄ста“. ДК – То је за мене, нема нико да чује. Дим-2 – 
Овај, примера ради, кад је дошао неки из унутрашњости Србије и каже: „Бре, 
Пироћанац, што ти“ – каже – „овáј петао скакýће на једној нози?“ „Па“ – каже 
– „био јуче кум код мене у госте“. Значи, одсéко му само једну ногу, а ову дру-
гу оставио за следећу прилику да види [...]. Тако да између нас и Пироћáнаца 
има... има драстична разлика. Ми... па, можда: „Шкрти, шкрти...“ Па, можда 
нас шкртос (...) зато што овде никад није био богат народ, овде не може да се чо-
век осéћа богатим, једино духом и срцем ако... Сами видите да је ово сточарски, 
сиромашан крај, што се тиче земљорадње, ту не може неке културе пољопри-
вредне да успéју, значи, то је голо преживљавање. Тако да није никад био један 
Шоп у прилици да се разбацује новцем и шта ли већ. Увек је и он штедео [као и 
Пироћанац]. Ја не кажем да смо и ми ко зна колко широке руке, па кад дођемо 
до новца да рас㎄памо, шта ли већ, него понашамо се домаћ㎄нски, ја би то тако 
назвао, не шкрто него домаћ㎄нски: да има за нас, да има за сутра. Значи, не 
живимо од данас до сутра, него гледамо да има и за прекосутра. Тако да у том 
домену, значи шкртости, што је слично са Пироћанцима је само, ја би то реко: 
домаћ㎄нско, овај, понашање.

 тр. IV-9
ДК – Да ли си чуо негде сама реч Шоп шта значи? Дим-2 – Па, нисам чуо... 

мада у бугарској литератури сам читао да, сад Бугари, како нас Бугари дожи-
вљавају. Што ја кажем, ови прави Бугари, доживљавају нас као неписмене и 
глупаве, тупаве. И кад жели неко некога у Бугарској да увреди, он му каже: 
„Дрвн㎄ку један! Шопе један!“. Значи: неписмен, тупав, глуп (...) ДК – Да ли си 
ти доживео некад такву ситуацију? Дим-2 – Не. Не, не, не, не... ДК – Да ти неко 
погрднo користи то? Дим-2 – Не, ја не знам зашто, можда, немам ту шопску 
особину. Шалим се. Али увек се некако снађем. Ја мислим да сам ја прави... 
управо због тога прави Шоп. Зато што је то погрешна слика Бугара о... о нама. 
Пошто, кажем вам да... да... да је... да су Шопи били номáдско племе, сад су се 
лоцирали у том делу, где и сад живимо, значи, од Софије до Пирота, тако да су 
можда ови цивилизовани, да тако кажем, културнији Бугари тамо, тешко дола-
зили до Шопа, па су мислили да, ако ми живимо у план㎄нама да смо дивљаци 
и шта ли већ, тупи, глупи, огран㎄чени, малтене, овај, деб㎄ли. Али ја тако... 
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такав осећај за себе немам, нисам доживео икакву увреду, чак напрóтив: где 
год сам от㎄шо, дал је то у Србији дал је у Бугарској, увек сам се снашо и себе 
не сматрам глупим.

тр. IV-10
Дим-2 – Ко да сам му реко шта да каже. (...) ДК – Па, то... тако се осéћате. 

Да. То је то, важи. Дим-2 – То је то. То је то. Не само и Бобан – било ко. Било 
ко. Град-1- Ма, нико нече ка[же]... Шта је то Торлáк? Ел се то једе, пије, шта је 
то Торлáк? Дим-2 – Шоп, Шоп и само Шоп. Чак шта више, неко би се чак мо-
жда и увредио, и... мислим, ето, конкретно ја. Како, какав Торлáк, бре? Одáкле 
Торлáк? ДК – Да. Дим-2 – Или, чак, шта више, кажем поново, и то што кажу: 
„Бугари – монгóлско, татáрско племе“. Ама откуд ја личим на Атилу Бича бож-
јег или шта ли већ тамо, који су тамо...? Немам везе с њима. Што кажеш ти, те 
плаве очи и... Чак, шта више, они су мали, здепасти и црни, длакави, шта ли 
већ, онó са зулуфима огромним или шта... Немамо тога, сви смо некако више 
кестењасти или шта ли већ, Руси, што ми кажемо. Нема ни један код нас изра-
зито црн, црњáк да се види, ко ов㎄.

тр. IV-11
Дим-2 – Небојша Иванов. Врло је познат, врло често је по овим бугарским 

новинама, а и по нашим, али у негативном контексту, као националиста. ДК – 
Добро, али баш то ми треба, да видим како националисти [мисле о свему томе]. 
[...] И он је био председник Бугарске демократске... [партије]? Дим-2 – Па, Демо-
кратска партија Бугара – ДПБ. ДК – Како се зове сад? Дим-2 – ...Он је... из сенке 
влада. Он постави некога другога човéка и после као са марионетама – он вуче 
конце. ДК – Значи, он је био тај који је вуко конце? Дим-2 – Да, и дан данас их 
вуче, али из сенке. Пошто је наишао на лошу реакцију и народа, отишо је тамо 
где ми не желимо, ми у принципу стварно смо мирољубиви, што вам кажем... 
ДК – А где је отишо? Дим-2 – Па, исто ко Шешељ са национализмом у Србији, 
тако је и он отишо са бугарским национализмом. Значи, по мало дрско... дрски 
Бугарин, у ствари. Па, ја не знам шта... Ма, мислим да жели... ДК – А дал се и 
он осéћа као Шоп, шта мислиш? Ил се осéћа (...)...? Дим-2 – Мислим да ће он 
другу причу да сложи, зато што и он за нешто... Мислим да се неће тако пред-
ставити. Бугарин, Бугарин и... [само Бугарин]. Зато што је то некаква... Ето, ми 
га [шопски идентитет] рачунамо као некакав прелаз између Срба и Бугара, па, 
ето, ми смо ту на средини, а он то неће сигурно да каже да је на средини, он 
ће сигурно да се изјáсни као чис Бугарин и... То је моје мишљéње, колико га 
[Иванова] познáјем.

тр. IV-12
Дим-2 – Ишли четворо, нас четворо из Србије, као директори Туристичких 

организација, ја испред Димитровграда, Драгица испред Књажевца, Драган 
Јовановић испред Пирота и Зоки Стаменковић испред Зајечара. И тамо сам се 
ја представио, у Белоградчику су нас дочекали комплетно, камере, шта ли већ 
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све. И ја кад сам био у Белоградчику, већ сам у Беркóвици [раније био], Милчо 
Досов је знао да је дошо и један Бугарин. ДК – Да? Дим-2 – Овај је реко да сам 
бугарског порекла, или, боље рећи, Шоп, и пробаћу, реко, да будем као некакав 
мост сарадње између Србије и Бугарске, значи да то некако ублáжим преко 
мене. Да ли је се то другачије сватило, па је рекла [директорка Туристичке 
организације Књажевац]: „Никола, ма мудрујеш ми ти, као прави Шоп. Значи, 
ти ћеш да будеш мост сарадње, а све што тече испод твог моста, што се тиче 
новца преко Европске агенције за рекострукцију, све иде испод твог моста и 
твојој општини.“ Па је она то другачије сват㎄ла. Ја не знам шта је то Драгица 
[схватила], мислим да је Коштуница била [члан партије Војислава Коштуни-
це]... ево, то је та грозна... грозна ствар.

тр. IV-13
ДК – А јел мислиш да име Шоп може да се бренд㎄ра? Дим-2 – Мислим да 

мож’ да се бренд㎄ра и да се повéже. [...] Ево, наша песма, у ствари ми је зове-
мо „шопска химна“, „Пошлá Тројáнка на воду“. [...] Кад је ишо тај, преко Си 
Ен Ен-а ваљда беше или које телевизије, Туристичка организација [Србије] је 
пустила, дала је грдне паре за промоцију Србије као туристичке дестинације, 
туристичке земље, у позадини тог џингла ил’ спота ил’ шта је већ, како да га 
назовемо, је ишла музика, инструментáл „Пошлá Тројáнка на воду“. Нормално, 
ја то препóзнам и... Али у новинама је та Зорица Томић написала да је то стара 
српско-косметска песма. И, нормално, ја реагујем (...) и нађем ту новинарку и 
касније се спријатéљимо. И још ми није дошла у госте, и рекла је да ће пуно 
писати о мени и о Димитровграду као будућој туристичкој дестинацији по 
основи руралног туризма, шта ли већ, видећемо. [...] И рекла је: „Никола, ја ћу 
то проверити“. „Не“ – реко – „кажи ти овоме... Миодрагу Поповићу [ваљда ре-
жисеру спота][...] да то није стара српско-косметска песма него шопска песма“. 
Али каже: „Како шопска? Па, добро, ја ћу да провéрим то у Етнографском му-
зеју у Београду“. Ма, реко: „Провéри ти где оћеш, ја ти кажем шта је, Зорице“ 
– почели смо на ти, толико смо се спријатељили – „него ти ћеш, Зоко моја, да 
дођеш код мене у шопски крај мало, у Дим㎄тровград, па ћемо уз добру раки-
јицу, уз старопланиско јагње да лепо зачинимо са ‚Пошлá Тројáнка на воду’, а 
ја ћу на увце да ти отпевам ту, пошто је Тројáнка...“ „А имаш ли“ – каже – „ти 
историјат те песме? – „Имам“, па сам јој послао историјат како је та песма на-
стала. То је истинити догађај био. ДК – Знам, ја знам око тога [...] Дим-2 – [...] 
И убедио сам је да то није нити српско-косметска песма стара, него шопска. 
Песма буквáлно шопска, а не бугарска. [...] Ево, ретко које весеље, да л’ је то 
рођендан, да ли је, раније било, знаш, популарно, испраћај у војску, шта ли већ. 
Али, ево, и свадбено весеље да прође без песме „Пошлá Тројáнка на воду“, 
овде, нема шансе. ДК – А јел има још нека таква песма која је одлика вашег 
краја? Или је та онако, одавде... [најрепрезентативнија]? Дим-2 – Не, не, та је 
баш ударна... ДК – А јел има неко óро, орó, коло. Дим-2 – Па, има, „насамé“, 
„речен㎄ца“, то је баш шопска, то су шопска кола. ДК – Да, да. Дим-2 – Знам 
их да ји друсам... [смеје се] (...) „З㎄зај, нáнче“ [име кола], на пример, то је исто 
одáвде. И, значи, игра се, игра се, и онда ови, мушки део, овога, фолклора, 
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почну, кажу: „З㎄зај, нáнче!“ „З㎄зам, з㎄зам!“ [одговара женски део ансамбла] 
„Држ се, земљо, Шоп те гази! Áјде, нáнче! Á, сегá!“ (...) [пева мелодију] и ми то 
радимо [тапше рукама] „Вузам!“ „Вузај!“ „Држ се, земљо, Шоп те гази!“, а не: 
„...Торлáк те гази“. ДК – Да. А јел то било у неком фолклорном ансамблу или 
играте по свадбама и тако? Дим-2 – По свадбама се то не игра, то је више за... 
за... некако... ДК – За сцену? Дим-2 – За сцену [...] ДК – Да. А шта се игра овако 
у народу, оснóвно, главно кад је... [неко весеље]? Дим-2 – Бýгарчица, Бýгарчица 
се игра, Јелéна, Пајдýшко. ДК – Аха? Дим-2 – То се највише игра овде, али и... 
ретко се изводи са овим новим инструментима, синтисајзери, хармонике, него 
то иде обично са нашим овим оркéстрима. Ма, има, ту су долазили, ја не знам 
ко је долазио, имамо ми још пар банди, што их кажу, духови оркéстри. ДК – Да? 
Дим-2 – Труба. Значи, труба, кларинет, ми га овде зовемо карнé, на шопском. 
ДК – Да? Дим-2 – И обично та кола се свирају на тим инструментима и онда 
зазвýче шопски. Е, сад синтисајзер то не мож’ да дочáра. ДК – Не може, то је 
друго. Дим-2 – То је друго, то је нешто (...) Или дудучлé или... или кавáл, на 
пример. То само то може и никако, овај... синтисајзери (...) или „Петрóв“ клав㎄р 
или шта ли беше [смеје се], то не.

Транскрипти делова разговора везани за одељак „Одјек промоције 
торлачког идентитета код ширих слојева становништва“ (V)

тр. V-1
Бра-1 – [...] Ја сам читао и ту књигу за Торлáци. Ја сам читао књигу за 

Торлáци... ДК – Коју књигу? Ко је то написао? Бра-1 – Па, Коста Костић ваљда. 
ДК – Аха? Бра-1 – За Торлáцити овó... Е, то сам читáо да смо ми, нисмо Шопи 
него смо Торлáци. ДК – А ви од старине шта ви кажете, шта сте ви? Бра-1 – Па... 
ДК – Шоп? Бра-1 – Шоп. Једностáвно Шоп. Јер ја док нисам ту књигу прочитáо, 
нисам знао да смо овó. ДК – Али си знао да сте Шопи? Бра-1 – Е, Шопи (...). 
Јесте, Шоп. [разговор даље скреће на друге теме, а онда се опет враћа на ову] 
ДК – А, значи, ово Торлáци, то [ниси знао]...? Бра-1 – Па, сад, после ту књигу 
сам све и прочитáо. ДК – Пре тога ниси чуо за Торлáци? Бра-1 – Нисам, нисам. 
[У књизи:] „Торлáци“, „Торлáци“, „Торлáци“, „ми смо Торлáци“, ја: „Еј, бре“ – 
реко – „до сад Шопи, сад Торлáци. Сад ће дојде неко да нап㎄ше другу књигу, 
па кој㎄ ће будемо ми?“

тр. V-2
ДК – Једно питање... Ко су Торлáци? Дим-5 – Е, то не могу да вам кажем, 

заиста не знам. ДК – Не знате? Дим-5 – Чуо сам о томе, али не знам. Читао сам 
неку књигу коју је Вита Живковић написао, али она ми ништа није значила, 
чак сам и заборавио, шта више, то је било пре можда седам-осам година када је 
он промовисао ту књигу. Ви знате за ту књигу? ДК – И тад сте први пут чули за 
тај назив? Дим-5 – Не, нисам тад први пут чуо. ДК – Него? Дим-5 – Можда сам 
чуо и раније, познат ми је термин Торлáци, али нисам се интересовао. ДК – Да 
ли су то људи овог краја, дал ће овде неко за себе да каже да је Торлáк? Дим-5 – 
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Мислим да не. Мислим да не. Мислим да не, ја нисам никад чуо да је неко реко 
од мојих земљака или суграђана, или из села неког, да је Торлáк.

тр. V-3
ДК – Добро. Да ли сте чули реч Торлáк? Торлáк, шта је то? Див-1 – Торлак. 

Ја мислим да би Пироћáнци били компетентнији. Чуо јесам, али прави назив... 
овај, право значење те речи стварно не знам. ДК – Да. Значи, у овом крају не 
постоји од старине, да су стари људи нешто причали о томе? Див-1 – Не, не. 
Нисам чуо ни од мојих старих, ни тако... [затим се у разговору прелази на дру-
гу тему, да би се касније поново наставило] [...] ДК – Реч Торлáк где сте чули, 
одакле је познајете? Див-1 – Реч Торлáк, овај, чуо сам, у ствари, по називу једне 
збирке у неком пиротском издању, ваљда Пиротске библиотеке ил тако нешто, 
везана је за Пирот. ДК – Књига која се зове „Торлак“? Див-1 – Да, књига која 
се зове „Торлак“. Ето, имао сам прилике, пошто ту радим, да ми дође у руке, 
иначе, стварно за ту реч... [не знам] ДК – Пре тога никад нисте чули? Див-1 – 
Пре тога не.

тр. V-4
ДК – Сад ми кажите, кад одете негде ван овог краја и питају Вас „Ко сте?“, 

„Шта сте?“, шта Ви кажете? Дим-6 – Да ли мислите по националности, на то 
мислите? [...] Ако мислите по националности, онда кажем да сам Бугарка која 
живи у Србији.

тр. V-5
ДК – Добро. Е, сад ми кажите који су то Шопи? Дим-6 – Шопи... оно што ја 

знам је... етничка група која је живела у простору, данашњем простору, значи, 
западне, северозападне Бугарске или источне, југоисточне Србије. Значи, пру-
жа се отприлике до Видина па доле до Македоније. То је тако велики простор 
под Шоплуком. ДК – А овде, линија исток-запад? Дим-6 – Линија исток-запад? 
Знам да обухвата Софијско поље и на западу ту негде до Ниша, Беле Паланке, 
Ниша отприлике.

тр. V-6
ДК – Да ли сте чули за реч Торлáк? Дим-6 – Да, чула сам за ту реч. ДК – Шта 

је то? Дим-6 – Торлáк означáва, у ужем смислу, један део тог шопског, да тако 
кажем, становништва, које је, отприлике, живело на простору данашњег Ди-
митровграда и околине. ДК – Добро. Дим-6 – Значи, и према Бугарској и према 
Србији, значи, и северно и јужно, значи у том целом делу, а за назив Торлáк сам 
чула неколико варијанти, али, по мени, најприхватљивија је да је то од речи 
торлó, што значи део где је чувана стока, односно тор, а то је део тора који је 
био, значи, као двориште неко, које није било покривено, где је, значи... где је 
стока... рецимо, где се вршила мужа. Рецимо у том смислу. ДК – Јел ви баш ка-
жете овде торлó? Дим-6 – Не. ДК – Кажете? Дим-6 – Не. Торлó, у народу нисам 
чула да се употребљáва торлó. ДК – Како се овде каже за то? Јегрéк? Дим-6 – 
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Јегрéк. Више сам чула јегрéк. ДК – Е, сад, Торлáк, где сте Ви чули за то, да ли у 
народу, да ли народ овог краја каже: „Торлáци“ ил сте негде прочитали? Дим-6 
– Не, у литератури, углавном, у народу нисам то чула. ДК – На пример? Где сте 
то прочитали? Дим-6 – Читала сам, ево, баш пре неки дан, у књизи Живковића 
„Торлáк“. ДК – Витомир Живковић? Дим-6 – Да, да. [...] ДК – ... Дал ћете за себе 
да кажете да сте... људи овог краја да кажу да су Торлáци? Дим-6 – За себе то 
не бих могла да кажем, а не верујем ни да људи... да ће људи то за себе да кажу. 
ДК – А дал ће да кажу да су Шопи? Дим-6 – За Шопи, то пре. То пре верујем да 
ће да кажу да су Шопи. Јер та реч Торлáк овде није присутна у народу толико. 
Можда појединачно је неко чуо овако ако је нешто прочитао, али није присутна 
у народу, а док реч Шоп, Шопи... ми за себе, у ствари, кажемо да смо Шопи.

тр. V-7
ДК – Да ли... ја сам чуо да је била и некаква полемика око тога Торлáци, 

Шопи, тако. Јел било, рецимо у „Братству“ [локални лист на бугарском језику] 
или да је неко покушавао да форсира назив Торлáк па да га не прихватају? 
Дим-6 – То је... Било је нешто, нешто сам чула да је било, и то баш, мислим, 
мислим да је то било поводом промоције ове књиге што сам Вам поменула. 
Мислим да је онда... било је нека... неко... неки округли сто и онда се као нешто 
о томе причало да ли су то Торлáци... ДК – Јел то негде објáвљено, јел има писа-
ног трага о томе? Дим-6 – Не, не, мислим да... Могуће да има у „Братству“, али 
нисам то... сасвим сигурно, али било је ту на локалној телевизији, било је тако 
неких расправа, е да ли сад они то чувају или не, то... то не знам. ДК – И какав 
је закључак из тих расправа? Дим-6 – Мој закључак је да, једноставно, мислим 
да је овом народу покушало да се наметне реч Торлáк. Да се наметне, мислим 
да, можда је то научно исправно, али то у народу не живи. То не живи у наро-
ду. А Шоп, нема шта да се намéће, ми сами за себе сматрамо да смо Шопи. И 
мислим да народ више прихвáта то Шоп, а то Торлáк ми је нешта, као тотално 
нешта нама непознато. ДК – А ко је хтео да намéтне? Дим-6 – Е, па, то су разли-
чите струје биле. Једни су били за то... ДК – Политичке или какве? Дим-6 – Па, 
не знам да ли су то политичке, да ли су то неки приучени етнографи, етнолози, 
мислим без... ДК – И ко је био за то? И поименице? Дим-6 – Е, поименице то 
не би могла да Вам кажем, али углавном је, оно што је народ и што смо после 
причали, међусобно овако после тога, је углавном било: „Шта су сад дошли 
неки одáвде и одáнде да нам причају шта смо ми. Ми смо Шопи.“ То је као био 
генерални закључак, бар оних људи које сам... ДК – А ко је из ове средине то 
прихватио, чуо сам да је Колев прихватио? Драган Колев? Дим-6 – Е, то не бих 
могла да Вам кажем. Он се тиме бавио, али сад какав је његов баш конкрéтан 
став о томе, не бих могла да Вам кажем. ДК – Добро. А јел имате појма где живе 
Торлáци? Дим-6 – Сада? Не. Не бих то знала. [...] А сада тај Живковић то тумáчи 
да су се зато људи одрéкли тог имена и хтели да га потисну и да га забораве, 
зато што значи лоше значење. (...) ДК – А да, у ствари, треба да се врати? Дим-
6 – Да, у ствари, треба да се врати. Али, ево, колико ја знам, и баба и деда и, 
рецимо, ја сам из... са села, никад нисам чула да они спом㎄њу... пом㎄њу реч 
Торлáк. Чак ни тор.
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тр. V-8
ДК – Јел сте чули можда за реч Торлáци? ВО-1 – Торлáци то су Шопи. Они 

кажу да Шопи воде порекло од Торлáци, да су пореклом Торлáци. ДК – А ко 
то каже? ВО-1 – Па, неки, ја не знам, историчар неки тамо. ДК – Како се зове? 
ВО-1 – Не могу да ти кажем [не знам]. А знаш зашто, по мени, измишљају то? 
Зато што кажу да је ово национална мањина, бугарска национална мањина. А 
они сад изм㎄шљају – те Торлáци, те Шопи, те... Само да није то то [само да нису 
Бугари]. То је мој закључак.

КАЗИВАЧИ

Браћевци (горњи Висок – општина Димитровград)

Бра-1 – Илко Димитров, рођен 1946. године у Браћевцима, где и 
живи. Разговор обављен 19. јула 2007. у Браћевцима.

Височки Одоровци (Забрђе – општина Димитровград)

ВО-1 – Синиша Мануилов из Височких Одороваца, рођен 1958. 
године у Височким Одоровцима. Живео је у Димитровграду, а 
сада поново у родном селу. Разговор обављен 18. јула 2007. у Ви-
сочким Одоровцима.

Градиње (општина Димитровград)

Град-1 – Бобан Рајков из Градиња, рођен 1967. године у Дими-
тровграду. Разговор обављен 4. августа 2009. на граничном прела-
зу Градина код Димитровграда.

Дивљана (општина Бела Паланка)

Див-1 – Радиша Крстић из Беле Паланке, рођен 1949. године у 
Дивљани. Књижничар у Библиотеци Вук Караџић у Белој Палан-
ци. Разговор обављен 13. августа 2007. у Белој Паланци.

Димитровград 

Дим-1 – Драган Колев из Београда, рођен 1958. године у Рога-
тици у Босни, где му је отац службовао као учитељ. У Рогатици 
је и одрастао. Пореклом је из димитровградског краја – родитељи 
су му из села Скрвеница (област Бурел). Завршио је 1982. године 
Факултет политичких наука у Сарајеву, где је 1989. године и маги-
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стрирао. Од 1983. до 1985. године предавао је предмет Одбрана и 
заштита у Средњој медицинској и Средњој ветеринарској школи у 
Сарајеву, а затим је од 1985. до 1990. био асистент и предавач овог 
предмета на Ветеринарском факултету у Сарајеву. Од 1990. године 
до почетка рата у Босни и Херцеговини радио је на Институту за 
проучавање националних односа у Сарајеву. Ту се бавио пробле-
мима нације, етноса, идентитета и међунационалних односа. По 
избијању рата постаје председник Дечије амбасаде за Шпанију и у 
ову земљу одлази на годину дана. Бавио се хуманитарним радом 
и са шпанском владом је потписао уговор о одласку три хиљаде 
деце различитих националности из Босне у Шпанију. По повратку, 
са породицом 1995. године одлази у Димитровград, где има по-
родичну кућу. Ту постаје директор градске Библиотеке и активно 
се бави политиком као председник Општинског одбора Социјали-
стичке партије Србије. У Димитровграду затиче веома заоштрену 
националну ситуацију. Као политичка личност и он постаје један 
од актера те ситуације. Осим у свакодневној политици, он почи-
ње да се бави и етничким идентитетом становништва овог краја. 
Тако је дошао до питања Шопа и Торлака. О Шопима је написао 
и објавио неколико радова. Из Димитровграда одлази у Београд, 
где је у време разговора био доцент на приватном Факултету за 
примењену психологију, на којем је радио од 2005. године и на ко-
јем је предавао предмете Комуникологија, Јавно мњење и Психо-
манипулације. У то време, од 2007. године, био је професор, а од 
2011. до 2014. године и директор Високе струковне школе за про-
паганду и односе са јавношћу, као и, од 2008. године, предавач на 
Паневропском универзитету „Aperion“ у Бањалуци. Године 2008. 
докторирао је на Факултету безбедности у Београду. Од 2011. до 
2017. године радио је на Високој школи за тржишне комуникације 
у Београду. Данас, као редовни профеор, ради на приватном Фа-
култету за дипломатију и безбедност у Београду, на којем предаје 
више предмета. Разговор са њим обављен је 5. новембра 2008. го-
дине у Београду.

Дим-2 – Никола Алексов из Димитровграда, рођен 1959. годи-
не у Димитровграду, економиста-туризмолог, радио у Општини 
Димитровград као општински координатор за израду пројеката у 
области туризма. Прадеда му је емигрирао из Комштице код Годе-
ча у Бугарској и настанио се у селу Мојинци, а деда се населио у 
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Димитровграду. Разговори обављени 10. јула 2007. у Лукавици и 
4. августа 2009. године на граничном прелазу Градина код Дими-
тровграда.

Дим-3 – Димитар Илијев из Димитровграда, рођен 1950. годи-
не у Димитровграду, сликар, директор Галерије у Димитровграду. 
Разговор обављен 10. јула 2007. у Лукавици.

Дим-4 – Др Александар Игов из Димитровграда, рођен 1947. 
године у Димитровграду, ветеринар, радио у Општинској управи 
Димитровград као самостални стручни сарадник за сточарство, 
лов и риболов. Разговор обављен 10. јула 2007. у Лукавици.

Дим-5 – Иван Иванов из Димитровграда, рођен 1947. године у 
Димитровграду (пореклом по оцу из села Сливница, по мајци из 
села Лукавица – околина Димитровграда). По струци је инжењер 
електротехнике, а ради као директор Народне библиотке Детко 
Петров у Димитровграду. Разговор обављен 14. августа 2007. у 
Димитровграду.

Дим-6 – Весна Николов из Димитровграда, рођена 1957. годи-
не у Височким Одоровцима, по струци археолог, ради у Народ-
ној библиотеци Детко Петров у Димитровграду као руководилац 
музејске збирке, аутор је неколико радова о етнолошком наслеђу 
димитровградског краја. Разговор обављен 14. августа 2007. у Ди-
митровграду.

Крупац (Понишавље - општина Пирот)

Кр-1 – Витомир Живковић, рођен 1928. године у Крупцу. Завр-
шио Учитељску школу у Пироту, био директор школе у Крупцу 
(није радио као учитељ). Ванредно је завршио Војну школу у Бео-
граду, положио испите Привредне коморе потребне за спољно-тр-
говинске послове и ове послове је, углавном са Бугарском а и са 
Грчком и Италијом, радио преко 25 година у оквиру фирме Инекс 
из Београда. Шест година је живео у Софији. Године 1963. био је 
потпредседник Општине Пирот и тада, пошто су стабилизовани 
односи са Бугарском, почео да развија спољно-трговинске односе 
са овом земљом (тада су право на то имали само Пирот и Зајечар 
у Србији и неки градови у Македонији). Објавио је, сам или као 
коаутор, неколико књига, а међу њима је и књига Торлак (Пирот, 
1994). Разговор обављен 14. августа 2007. у Крупцу.
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Лукавица (општина Димитровград)

Лук-1 – Славчо Алексов из Лукавице, рођен 1946. године у Ви-
сочким Одоровцима. Разговор обављен 10. јула 2007. у Лукавици.

Лук-2 – Наташа Алексов (девојачко Ценов) из Лукавице, рођена 
1948. године у Лукавици. Разговор обављен 10. јула 2007. у Лука-
вици.

Пирот 

Пир-1 – Гојко Ранчић из Пирота, рођен 1921. године у Дојкинцима, 
где је и завршио основну школу. Потом је уписао Богословију у 
Призрену, где је завршио пет разреда, а последњи, завршни разред, 
због успостављања бугарске власти на овим просторима у току 
Другог светског рата, завршио је у Софији. Постаје свештеник и 
једну годину, за време бугарске власти, службовао је у пиротском 
селу Темска, а потом је успостављена југословенска власт и по 
казни, због тога што се запопио код Бугара, владика га пребацује 
у село Церова, такође у пиротској општини. Ту је као свештеник 
службовао такође једну годину, а онда се распопио. Касније је као 
учитељ службовао у разним местима. У Пироту је етикетиран 
као пробугарски настројен. Разговор са њим обављен 14. августа 
2007. године у Пироту.

Трнски Одоровци (општина Димитровград)

ТО-1 – Иван Мицев, рођен 1953. године у Трнским Одоровцима. 
Живи у Пироту и у родном селу. Разговор обављен 4. августа 2009. 
у Трнским Одоровцима.

ЗАХВАЛНИЦА

Желим да и овом приликом искажем захвалност људима који 
су ми помогли да, за потребе своје дисертације, сакупим податке 
презентоване у овом раду.

Неизмерно хвала, пре свега, казивачима Витомиру Живковићу 
(постхумно), Гојку Ранчићу (такође постхумно), проф. др Драгану 
Колеву, Николи Алексову и другима у тексту поменутим, на 
времену које су одвојили, на вољи да буду саговорници, као и на 
искреним информацијама. Код свих сам, по правилу, наилазио на 
веома позитиван пријем.
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Још једном велико хвала искреном пријатељу, дугогодишњем 
сараднику, неуморном истраживачу фолклорног и етнолошког на-
слеђа, Драгољубу Златковићу из Пирота, без кога, као водича и 
сапутника, систематска и исцрпна истраживања у пиротској, ди-
митровградској и белопаланачкој општини тешко да би могла да 
буду спроведена. Његовој супрузи Марији Златковић и њему по-
себно сам захвалан за изузетно гостопримство, које су ми указали 
много пута, па и приликом ових истраживања.

За гостопримство приликом сакупљања података изнесених у 
овом раду најсрдачније захваљујем и проф. др Драгану Колеву из 
Димитровграда и Београда и његовој породици, а велику захвал-
ност дугујем му и за податке и новинске и друге чланке везане за 
димитровградски крај, као и за сапутништво на терену у околини 
Димитровграда.
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Ilija Nikolić's collection and collection of materials 
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Сажетак: Илија Николић је 1981-82. објавио збирку докумената под 
називом „Пирот и срез нишавски : 1801-1918 : грађа”. Копије докуме-
ната на основу којих је приредио ову књигу чувају се у Историјском ар-
хиву Пирот, а сам Николић их је назвао Збирка Илије Николића. Аутор 
је истраживао ову Збирку да би се упознао са документима који нису 
уврштени у књигу. Уочено је да у Збирци, као и у књизи, постоји велика 
предоминација докумената из просвете, а недовољно присуство доку-
мената из свих других области живота. Уз то, уочено је да је Николић 
био склон да потискује документе који су указивали на неке дубинске 
друштвене противуречности и аномалије, а које нису у складу са прео-
влађујућом свешћу и стереотипима.
Кључне речи: Илија Николић, Пирот и срез нишавски, друштвене про-
тивуречности у Краљевини Србији, црква у Краљевини Србији, ендем-
ски сифилис, српско-бугарски односи, Аранђел Станојевић Трнски

Abstract: In 1981-82, Ilija Nikolić published a collection of documents „Pirot 
and Nišava district : 1801-1918 : materials”. Copies of the documents on the 
basis of which he prepared the book are kept in the Historical Archive of 
Pirot and Ilija Nikolić himself named them the Collection of Ilija Nikolić. The 
author researched this book to get acquainted with the documents which were 
not included in the book. It was noticed that in the Collection, as well as in 
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the book, there is a predominance of educational documents and insufficien-
cy of documents from other areas of life. In addition, Nikolić was inclined to 
exclude or supress documents which pointed to some deeper social contradic-
tions or anomalies and were not in accordance with prevailing consciousness 
and stereotypes.
Key words: Ilija Nikolić, Pirot and Nišava district, social contradictions in 
the Kingdom of Serbia, church in the Kingdom of Serbia, endemic syphilis, 
Serbian-Bulgarian relations, Arandjel Stanojević Trnski

Илија Николић (1922-2008), Пироћанац, доктор књижевних нау-
ка, бавио се и историјским истраживањима, обављаним претежно 
у београдским архивима. Као резултат ових истраживања, поред 
осталог, настала је и збирка фотокопираних докумената из истори-
је пиротског краја за период 1801-1918. године коју је сам Николић 
назвао Збирка Илије Николића (у даљем тексту – Збирка). Мањи 
део докумената из ове Збирке, уз додавање делова још раније обја-
вљених књига и чланака других аутора који се односе на пиротски 
крај, објављен је као тротомна књига под називом Пирот и срез 
нишавски : 1801-1918 : грађа (Николић, И., 1981, 1982а, 1982б). 

Нас је занимало који су и какви документи из Збирке које Ни-
колић није уврстио у књигу, као и то да ли се упоређивањем обја-
вљених докумената у књизи и необјављених из Збирке може бар 
донекле да наслути по којим критеријумима је бирао документе 
које ће уврстити у књигу. 

После издавања књиге Пирот и срез нишавски, Николић је Збир-
ку од тридесет хиљада страница фотокопија архивске грађе, спако-
вану у педесет кутија, предао Музеју Понишавља на јавну употре-
бу. Формирањем Историјског архива Пирот, Збирка је пресељена у 
ову установу и чува се у Фонду Илије Николића1.2Први утисак при 
прегледавању Збирке је да у њој потпуно преовлађују документи из 
области школства. Нисмо водили статистику по областима, али је 
докумената везаних за школство можда и до четири петине укупног 
броја. Вероватно свестан ове велике несразмере, Николић је насто-

1 После смрти Илије Николића његова супруга је предала нову количину раз-
новрсне грађе која се не односи на књигу Пирот и срез нишавски и зато није 
била предмет нашег истраживања, нити се на њу односи назив Збирка Илије 
Николића који користимо у овом раду.
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јао да у књизи Пирот и срез нишавски то донекле исправи тако што 
је из већ објављених књига и чланака других аутора преузео неке 
делове који се односе на пиротски крај, а углавном нису из просвете 
већ из других области живота – политике, ратних догађања, еко-
номије, здравства, културе, итд. Међутим, несразмера је остала и у 
књизи – ређа се велики број докумената у којима просветни радни-
ци траже премештај, жале се на услове рада и мале приходе, затим 
документи о стању објеката у којима се изводила настава, о насто-
јањима да се подигну наменске школске зграде, о неспоразумима 
између учитеља и становништва, о екцесима које су изазивали по-
једини учитељи или професори, затим извештаји школских надзор-
ника, захтеви родитеља да им се деца ослободе похађања школе, 
итд. Иако је неспорно да и таквих докумената треба и мора да има, 
утисак је да би се задовољавајућа представа о школским приликама 
могла да стекне и из знатно мањег броја докумената, а уз њихову 
јачу репрезентативност. Потпуно неупућени читалац могао би да 
стекне утисак да су се људи у пиротском крају у периоду 1878-1915. 
бавили највише школством, иако је ситуација била сасвим другачи-
ја – главни токови живота ишли су мимо школе. Немали број деце у 
поменутом периоду није уопште ни ишао у школу, нарочито девој-
чице, а они који су је ипак похађали, завршавали су је са четвртим 
разредом основне школе. У Пироту је постојала и једна гимназија 
за територију целог Округа у коју је ишао незнатан број ђака и која 
је само у појединим годинама била пуна осморазредна школа, док 
је већином била шесторазредна или четвороразредна, што је ранг 
садашње осмогодишње основне школе. Подаци о скромном броју 
ученика Пиротске гимназије могу се видети у монографији о тој 
школи чији је један од коаутора управо и Илија Николић (Николић, 
И., Раденковић, Живковић, 1979, стр. 92-99). 

С друге стране, прештампавање делова већ објављених књи-
га и чланака није успело да надокнади недостатак докумената из 
других области живота. Поновно објављивање већ објављених ра-
дова, односно њихових делова, могао је да буде некакав скроман 
допринос науци само у томе да је истраживачима, па и обичним 
знатижељницима, олакшано долажење до неких текстова које би 
морали да траже по разним библиотекама и које можда не би ни 
нашли. Како време пролази и дигитализује се све већи број старих 
папирних књига, истопиће се и та корист.
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Због несразмере у структури докумената и наслов књиге Пи-
рот и срез нишавски није баш адекватан јер код таквог наслова чи-
талац очекује избалансирано присуство докумената из свих обла-
сти живота, а не предоминацију само неке, у конкретном случају 
– просветне области. 

Намеће се питање зашто нема сразмерно више докумената из 
других области осим школства. Потпунији одговор могао би да дâ 
само Илија Николић, али га је то требало питати за живота. На-
челно, један од разлога могао би да буде недостатак архивских до-
кумената због њиховог губитка током времена, нарочито у ратним 
годинама. Међутим, друга истраживања оповргавају овакву прет-
поставку. На пример, шест година после Пирота и среза нишав-
ског појавила се књига Радована Влајковића Скупштински избори 
у пиротском округу : 1878-1914 у којој аутор  користи документе из 
политичког живота тог периода којих нема ни у Збирци ни у књи-
зи Илије Николића. Још упечатљивије је слабо коришћење Фонда 
Тодора Поповића који се налазио на дохват руке, у самом Пироту, 
у Архивском центру - претечи садашњег Историјског архива Пи-
рот. У разјашњавању прилика у којима је рођена књига Пирот и 
срез нишавски могле би да буду од користи чињенице о томе чиме 
се Илија Николић бавио у годинама пред њено објављивање. Уви-
дом у електронски каталог COBISS сазнаје се да је Николић био 
коаутор књиге о пиротској основној школи „Вук Караџић“ обја-
вљеној 1975, као и већ помињане монографије пиротске Гимназије 
из 1979. године. Трагајући за архивским документима везаним за 
ове две школе Николић је сигурно наилазио и на документе који 
се односе на друге школе пиротског краја, што је могло да буде 
подстицај за свеобухватније трагање и то не само за документима 
везаним за просвету, већ и шире. Међутим, у неком тренутку, из 
разлога који сада нису докучиви, одустало се на истрајавању у том 
свеобухватном приступу и ишло се на објављивање до тада са-
купљене архивске грађе у којој је била велика несразмера између 
докумената из школства и других области живота. 

Увид у Збирку оставља утисак да има докумената који нису увр-
штени у књигу Пирот и срез нишавски иако су то завређивали више 
него неки други који јесу објављени. Навешћемо примере за то. 

Подаци о платама државних чиновника дати су шкрто, а за неке 
области скоро никако. Ови подаци су важни јер је државно чи-
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новништво у периоду на који се односи књига било најутицајнији 
сегмент друштва. Наиме, одласком османске власти отишли су и 
феудалци, а нових није било - земљу су поделили сељаци и неко 
време у Краљевини Србији није било владајуће класе у класичном 
смислу речи. Требало је да прође неколико деценија па да се из 
редова ситних занатлија, трговаца и богатих сељака постепено из-
недри нова владајућа класа - први српски капиталисти. У том пре-
лазном периоду, слој државних чиновника, иако није био „права“ 
друштвена класа, ипак је био доминантан. Запослени у државној 
управи, официри, судије, професори, лекари и припадници других 
сличних професија водили су главну реч у друштву и имали најбо-
ље приходе. Из завршног рачуна пиротског Окружног суда за 1892. 
годину који постоји у Збирци можемо да видимо да је председник 
суда имао 4.000 динара годишње плате, један судија – 4.041,6о ди-
нара, други – 3.000, трећи – 2.500, секретар II (вероватно: II класе) 
– 2.020,80 динара, рачуновођа II – 1.515,6о, један писар II – 1.263, 
а три писара III (класе) – 1.010,40 динара (Историјски архив Пи-
рот – ИАП, Фонд Илије Николића, Збирка Илије Николића - ЗИН, 
кутија – к. 26, фасцикла – ф. 31, изворно:23 Архив Србије – АС, Гк, 
ф. LXVII, р. 7/1894). Из кондуит листе34 полицијских чиновника у 
Округу пиротском за 1892. годину може да се види да су се и у том 
државном органу плате кретале у оквирима као у Окружном суду  
(ИАП, ЗИН, к. 24, ф. 66, изворно: АС, Муд – П, ф. V, р. 190/1893). 
Међутим, ни први ни други документ Илија Николић није пустио 
у књигу Пирот и срез нишавски. Није пустио ни оцене наставника 
пиротске Гимназије за школску 1896/97 годину,45 дате кроз образац 
сличан кондуит листама, где су подаци о платама такође слични 
(ИАП, ЗИН, к. 31, ф. 40, изворно: АС, Мпс, ф. XXXII, р. 103/1897). 
Додуше, у неким другим документима објављеним у књизи има 

2 После речи изворно иде сигнатура која стоји при дну или на полеђини сва-
ког документа, као и при дну полеђине сваке фасцикле у којој се тај документ 
налази.
3 Кондуит-листа – образац или листа у коју претпостављени бележи квалифи-
кације, заслуге, радну способност и понашање службеника (чиновника) или 
официра.
4 Подаци о приходима које дајемо нису из једне године, али то не представља 
неки већи методолошки проблем, с обзиром да су приходи споро расли, док је 
инфлација у савременом значењу те речи тада била непозната појава. 
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нешто података о платама просветара, али датих углавном неси-
стематично. Предност кондуит листе је то што поред износа плате 
упоредо пружа и друге податке, па се нечија стручна спрема, зва-
ње и функција могу повезати са износом плате. Код горепоменутог 
завршног рачуна Окружног суда чак ни чињеница да је правосуђе 
врло оскудно заступљено у књизи није могла да превагне да га 
Николић објави. За проницљивије читаоце подаци о платама др-
жавних чиновника нису сувопарни детаљи већ прилика да се они 
упореде с приходима других друштвених слојева. Ми ћемо за ту 
сврху да користимо чланак извесног Луке Павићевића, новинара 
београдских Радничких новина, који је Николић преузео у Пироту 
и срезу нишавском, а опширно га је цитирао и Тодор Васић у својој 
девет година раније објављеној књизи о синдикалном покрету у 
Пироту (Николић, И., 1982б, стр. 959-963; Васић, 1973, стр. 27-29). 
По подацима које даје Павићевић, плате мајстора (бравара, казан-
џија, кројача, обућара, ћурчија, кожара, терзија) запошљених код 
пиротских газди кретале су се просечно од 120 до 360 динара на 
годишњем нивоу, само врло ретки, врхунски мајстори имали су 
и нешто више, док је ћилимарка зарађивала мање од сто динара. 
Лако се уочава огромна разлика између прихода ових мајстора и 
ћилимарки у односу на приходе државних чиновника. Једна ћили-
марка би, дакле, тек за четрдесетак година ткања могла да заради 
износ који добростојећи државни чиновник (судија, професор, ле-
кар) добије као плату за само једну годину. Приликом поређења, 
поред самих новчаних износа треба имати на уму да су ћилимарке 
и занатлије радили дванаест до петнаест сати дневно, док је бора-
вак чиновника на радном месту био краћи. Ћилимарке, занатлије 
и сељаци су морали да раде до краја живота, тј. док потпуно не 
изнемогну, док је државни чиновник уживао благодет пензије. Сва 
ова поређења и анализе могући су само ако су одговарајући до-
кументи релативно лако доступни, а то није баш случај ако леже 
необјављени у неком архиву.

Нису пуштени из Збирке у књигу ни неки занимљиви докумен-
ти везани за духовну сферу и деловање цркве. У Краљевини Ср-
бији постојала је симбиоза државе и цркве, свештеници су били 
нека врста државних чиновника, док је држава препуштала цркви 
да обавља важне јавне послове као што је вођење матичне еви-
денције. Ако би некоме били потребни подаци о рођењу, венчању 
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или смрти (савременим речником – извод из матичне књиге ро-
ђених, венчаних или умрлих), они су могли бити добивени само 
од свештеника, јер тадашњи органи државне управе нису водили 
матичну евиденцију становништва.56 У Збирци постоје и подаци 
финансијске контроле за више цркава из пиротског краја – завој-
ске, брлошке, смрданске, срећковачке, градашничке, као и белске 
капеле (ИАП, ЗИН, к. 39, ф. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, изворно: АС, 
Гк, ф. 13, р. 17, ф. 15, р, 8, ф. 19, р. 3, ф. 33, р. 81, ф. 60, р. 16, ф. 93, р. 
30, ф. 93, р. 32, ф. 94, р. 23, све из 1902. године). Од тих финансиј-
ских докумената Николић је могао да пусти у књигу макар један, 
можда неки од наративних извештаја тутора цркава, али се то није 
десило. Симбиоза државе и цркве огледала се и у обавези држав-
них чиновника да присуствују литургијама, те јутрењу и вечер-
њем богослужењу у цркви. Као обавеза учитеља подразумевало се 
и то да на богослужења доводе ђаке. У Збирци се налази опширна 
преписка министра просвете и црквених дела, начелства округа 
пиротског, свештеника и учитеља о томе зашто се не долази редов-
но у цркву. Водила се евиденција присуства, а учитељи су морали 
да пишу изјаве о разлозима одсуствовања са литургије, јутрења 
или вечерње (ИАП, ЗИН, к. 6, ф. 10 и ф. 38, изворно: АС, Мпс, ф. V, 
р. 483/1882 и АС, Мпс, ф. XVIII, р. 2047/1882). У прилогу I на крају 
овог рада дат је извештај свештеника пиротске Саборне цркве о 
томе како су поједини учитељи посећивали богослужења у цркви. 
У горе наведеној кондуит листи полицијских чиновника постоји, 
поред осталих, и рубрика о томе како одређени чиновник походи 
цркву. У писму митрополиту, пиротски окружни прота Димитрије 
Цветковић залаже се за кажњавање оних који не поштују празно-
вање недељних и празничних дана (ИАП, ЗИН, к. 26, ф. 36, извор-
но: АС, ПО, 31/281/XI/1894). У пракси је кажњавања и било. Ради-
сав Петковић, сељак из пиротског села Блато отишао је у поље да 
жање жито на летњег Св. Аранђела и због тога је кажњен затвором 
(ИАП, ЗИН, к. 24, ф. 70, изворно: АС, Муд – П, ф. 16, р. 42/1893, 
с тим да на полеђини фасцикле уместо р. 42 стоји р. 48/1893). У 
прилогу II на крају овог рада дајемо молбу дотичног Радисава Пет-
ковића краљу Александру да буде помилован. Поменути празник 

5 Оваква пракса настављена је и у Краљевини Југославији и тек од 1945, дола-
ском комуниста на власт, држава успоставља своју матичну евиденцију.
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није црвено слово у црквеном календару. Ако су сељаци морали да 
не раде у дане свих верских празника, то је морало да се одражава 
и на производне резултате. У време када индустрије скоро да није 
ни било, сељаци су, уз малобројније занатлије у градовима, били 
главни ствараоци друштвеног богатства, а кроз плаћање пореза и 
главни извор прихода за државу. Инсистирање на празновању ве-
ликог броја празника морало је да успорава раст и развој земље 
која је и онако била заостала. У документима из Збирке има и оних 
који указују да однос између свештеника и становништва није 
морао да буде баш идиличан. Постоји фотокопија чланка у онда-
шњем листу Слобода67 у коме анонимна група Пироћанаца жестоко 
напада окружног проту Димитрија Цветковића (ИАП, ЗИН, к. 26, 
ф. 36, изворно: АС, ПО, 31/281/XI/1894). Међутим, ни копију овог 
чланка као ни остале документе из Збирке везане за верски живот 
које помињемо у овом пасусу, Илија Николић није објавио и тиме 
читаоцима своје књиге умањио могућност да разумеју положај цр-
кве у ондашњем друштву.     

Област здравства је скромно заступљена у Пироту и срезу ни-
шавском тако да збуњује што неки документи из Збирке нису увр-
штени у књигу. Овде ћемо поменути извештај Окружне болнице 
у Пироту број 185 од 30. марта 1895. упућен Главној контроли у 
Београду, потписан од лекара Јанка Сенкијевича (ИАП, ЗИН, к. 
33, ф. 59, изворно: АС, Гк, ф. XXXII, р. 43/1898). У извештају, по-
ред осталог, стоји да је од 658 болесника лечених у 1894. години 
чак њих 466 боловало од сифилиса. У пиротском крају, нарочито у 
селима Висока, ова болест је дуго била заступљена. Аутор се сећа 
предавања из биологије у гимназији када је професор рекао да је у 
многим медицинским уџбеницима широм света Висок био поми-
њан као једно од жаришта ендемског сифилиса. Тек после 1945, за-
хваљујући проналаску антибиотика као и одлучној намери нових 
комунистичких власти да се овај тежак проблем реши, сифилис је 
у пиротском крају брзо искорењен (Пирот 1944-1954, 1954, стр. 73-
74). И дан-данас, уколико се запричате са многим старијим станов-
ницима пиротског краја који пристају да буду отворени, могу се 

6 У Збирци није фотокопија целих новина, већ само чланка, па не може да се 
види где је тај лист штампан и када. У сваком случају, место излажења није 
био Пирот, што за ово наше конкретно истраживање и није тако битно.
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чути опширни детаљи о овој теми, а скоро сваки ће причати леген-
ду да су сифилис донели војници Римљани које је команда некакве 
римске војске оставила у Високу да се болест не би ширила и на 
здраве војнике. Они који преносе ту легенду, вероватно због своје 
необразованости, нису свесни да их од Римске империје дели нај-
мање шеснаест векова - чак и да се под Римљанима подразумевају 
Византинци, опет се ради о стотинама година. За расветљавање 
недовољно објашњених појава најбоље средство је свеобухватно 
озбиљно истраживање чему је и Илија Николић могао да дâ неки 
свој, макар и скроман допринос, објављивањем релевантних до-
кумената. У необјављеном извештају има још један податак који 
би могао да има везе са сифилисом, али то нису никакви „римски 
војници“ већ нешто много реалније – те 1894. године у пиротској 
Окружној болници лечене су и четири проститутке. Ово није у 
складу са митом да су Пироћанци били много побожни и да је 
Пирот био некакав мали Јерусалим. (Према хришћанском учењу, 
једна од божјих заповести гласи – Не чини прељубу.) Можда је овај 
податак додатни разлог што документ није објављен. Треба рећи 
да у Пироту и срезу нишавском има нешто докумената у којима се 
сифилис помиње, као на пример Годишњи извештај лекара округа 
пиротског о стању здравља у 1883. години (Николић, И., 1982а, 
стр. 10-11). Међутим, није било згорег да се објави и извештај од 
30. марта 1895. о коме у овом пасусу говоримо јер до сада, колико 
знамо, није објављиван, док је поменути извештај за 1883, који је 
уврштен у књигу, само прештампан из часописа Народно здравље. 

У приређивачком приступу Илије Николића може да се запази 
појачана осетљивост на све што има везе са српско-бугарским од-
носима, а нарочито с положајем пиротског краја у тим односима. 
Код Николића се та осетљивост манифестовала тако што неке до-
кументе из Збирке није уврстио у књигу Пирот и срез нишавски 
иако поседују солидан сазнајни потенцијал. Навешћемо само неке 
примере за то. Окружни прота Димитрије Цветковић послао је 12. 
августа 1880. писмо неком од виших српских политичара78 у коме 
га обавештава да бугарска власт у Цариброду гради пансион (ин-

7 Писмо је насловљено само са Многопоштовани Господине, а документ је 
Николић пронашао у београдском Историјском институту, у Архиву Јована 
Ристића.
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тернат) за бесплатан смештај школске деце и да, по његовој про-
цени, то није само за сиромашне ђаке из царибродског краја, већ је 
циљ да се привуку и пиротска деца (ИАП, ЗИН, к. 4, ф. 97, извор-
но: Историјски институт Београд, Архив Јована Ристића, XII/5, к. 
18, инв. бр. 12).

Није објављен ни допис управитеља пиротских основних шко-
ла Љубомира Јојића министру просвете и црквених послова од 17. 
јуна 1886. у коме га обавештава да неки родитељи у време наставне 
године одводе своју децу у Бугарску и то на дуже време – и по два 
месеца, па их после поново доводе у школу, а има случајева да их и 
не врате никако. Јојић додаје да у школи код деце проналази књиге 
на бугарском језику. У истој фасцикли је и одговор Јојићу из Ми-
нистарства у коме се тражи обављање истраге о томе, што такође 
није уврштено у књигу (ИАП, ЗИН, к. 12, ф. 23, изворно: АС, Мпс, 
ф. IX, р. 132/1886).

Вероватно најдискутабилније у избору за књигу Пирот и срез 
нишавски је изостављање драгоцених докумената из Фонда Тодо-
ра Поповића, пиротског окружног начелника у периоду 1884-1886. 
Ови документи су примљени у пиротски Архивски центар још 
1957. године (Видановић, 2019, стр. 341). Илија Николић у књигу 
јесте уврстио неке документе из тог Фонда, на пример оне који 
су као регест-јединице означене бројевима 837, 838, 859, 862, 864, 
885, 910, 917, 918 (Николић, И., 1982а, стр. 36-37, 37-42, 85-86, 88, 
89-90, 122-123, 177-178, 184, 185). Међутим, изостали су други, 
врло значајни документи из којих се о српско-бугарском рату 1885, 
српско-бугарским односима уопште, као и понашању становника 
пиротског краја у том контексту не стиче упрошћена слика и, ко-
ликогод делује апсурдно, можда је управо то збунило и забринуло 
Илију Николића и резултирало необјављивањем више драгоцених 
докумената. Тек деведесетих година, део Поповићевог фонда обја-
вила је Борислава Лилић (Поповић, 1996), али је упознавању шире 
јавности са подацима из Фонда вероватно још више допринео Ви-
томир Живковић својом књигом Пиротска голгота (Живковић, 
2001). Занимљиво је да Николић не само да није објавио велику 
већину докумената из Фонда Тодора Поповића већ није дозволио 
да пређу ни први степеник, да макар уђу у његову Збирку.

Стиче се општи утисак да су из Збирке у књигу теже прелазили 
они документи који су асоцирали на одређене дубље друштвене 
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противречности и аномалије, као и они који нису у складу са ак-
туелном колективном свешћу и стереотипима. У Пироту и срезу 
нишавском има докумената који описују неке сукобе, али се ту че-
сто ради о појединачним потезима особа неуобичајеног понаша-
ња. Николић је, на пример, ексцесном понашању извесног Сретена 
Банџића, учитеља у Темској, који се замерио целом селу, опијао 
се, псовао, претио и тукао људе, посветио велики простор – Бан-
џић је као „главни јунак“ заступљен у чак четрнаест објављених 
докумената (Николић, И., 1981, стр. 364, 370, 383, 386, 387, 395-396, 
398-399, 414-415, 417-420, 424-425, 427, 431, 433). Сукоби које је иза-
зивао овај учитељ и слични, међутим, ипак су само догађаји на по-
вршини друштвеног ткива. За друштво су много важније и судбо-
носније дубинске противуречности између великих друштвених 
група - класа, слојева, религија или националности, а Николићеви 
приређивачки потези указују да је био склон да потискује доку-
менте у којима се те дубинске противуречности и аномалије виде.

Тенденција да се избегава супростављање владајућој колектив-
ној свести и стереотипима не односи се само на опште друштвене 
појаве, већ и на појединце. Примера ради, овде ћемо се дотаћи сте-
реотипа о Аранђелу Станојевићу Трнском као некаквој значајној 
српској историјској личности. Николић је у Архиву Србије про-
нашао и у своју Збирку сместио документ из 1878. у коме се врло 
високе личности тадашње српске војске, начелник Штаба Врховне 
команде генерал Коста Протић и пуковник (касније генерал) Ђура 
Хорватовић врло негативно изражавају о Аранђелу Станојевићу 
(ИАП, ЗИН, к. 2, ф. 50, изворно: АС, ПО, к. 64, бр. 17). Николић 
овај документ није уврстио у књигу али га ми на крају овог рада, 
у прилогу III, дајемо комплетно. Бриге да се не дира у стереотип 
о Трнском и његовој породици има још. У Пироту и срезу нишав-
ском објављено је писмо Аранђела Станојевића министру просве-
те и црквених дела у коме тражи да његовом сину Глигорију до-
зволи да поново упише први разред пиротске Гимназије иако је то 
супротно закону јер је већ два пута узастопно понављао. У обра-
зложењу Станојевић наводи да треба имати у виду слабе услове за 
школовање под турском влашћу, као да ти слаби услови нису ва-
жили и за друге ђаке, већ само за његовог сина (Николић, И., 1981, 
стр. 726-727). Поред овог документа, у истој фасцикли у Збирци 
постоји и коментар министра да захтев није заснован на закону, 
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као и извештај директора пиротске Гимназије упућен министру у 
коме се јасно наводи да Глигорије ни по владању ни по учењу није 
заслужио никакво посебно сагледавање. У прилогу директоровог 
писма је и табела са врло лошим оценама Глигорија Станојевића 
оба пута када је понављао, као и истакнут податак да је био у тзв. 
школском затвору (ИАП, ЗИН, к. 6, ф. 35, изворно: АС, Мпс, ф. 
XVIII, р. 2027/1882). Међутим, за разлику од Аранђелове молбе, 
све те преостале документе из истог предмета (фасцикле) Николић 
није пустио у књигу. У Фонду Тодора Поповића, у једном његовом 
писму из периода непосредно пред сам почетак српско-бугарског 
рата 1885, помиње се податак да су синови Аранђела Станојевића 
Трнског у бугарској војсци (ИАП, Фонд Тодора Поповића, к. 3, ф. 
4, п. 18). Ни тај документ Николић није пустио у своју књигу, али 
га ми објављујемо као прилог IV на крају овог рада. 

Пирот и срез нишавски настао је у време званичне владавине 
комунистичке идеологије у којој је била јака критика буржоаске и 
националистичке идеологије. Међутим, оштрица та критике била је 
најјаче окренута у ближу прошлост, на Краљевину Југославију. Кри-
тика није изостајала ни према времену Краљевине Србије, али је тај 
однос ипак био блажи. То се нарочито осећало седамдесетих и осам-
десетих година када социјалистички систем улази у кризу и када, 
везано с тим,  долази до све већег кокетирања за националистич-
ком идеологијом. Јачала је тенденција да се време Краљевине Србије 
представља све позитивније и та тенденција се осећа и у књизи о ко-
јој говоримо у овом раду. Као пример ћемо истаћи нешто раније об-
разложени детаљ да Николић у књигу није уврстио неке документе 
који указују на могућу друштвену супростављеност привилегованог 
чиновништва у односу на ситно занатство и радничку класу у наста-
јању, без обзира што је, у периоду када је књига објављена, историја 
радничког покрета још увек била канонизована као доминантно или 
барем једно од најдоминантнијих поља истраживања.

Код сваког аутора могу да постоје и лични разлози због којих 
неке податке или документе истиче или их потискује. Илија Нико-
лић је пре рата завршио четири разреда богословије, али је после 
рата приступио Комунистичкој партији и могуће је да је шире раз-
матрање улоге цркве у друштву код њега могло да изазива нелаго-
ду. Сифилис као тема такође је могла да изазива нелагоду с обзиром 
да се Николићева породица доселила у Пирот из Средњег Висока, 
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жаришта ове ендемске болести. За осетљивост на оно што се одно-
си на српско-бугарске политичке односе могла би да буде од значаја 
чињеница да је Илија Николић један од преко шездесет младих Пи-
роћанаца који су уписали Софијски универзитет за време бугарске 
власти у Пироту током Другог светског рата. Биографски подаци 
Илије Николића, наведени у овом раду, концизно су дати у чланку 
Љубише Рајковића Кожељца, при чему је Рајковићу податке саоп-
штавао сам Илија. Међутим, информација о ратном студирању у 
Софији је прећутана или барем није објављена (Рајковић, 1998). Из 
оригиналних универзитетских и факултетских књига утврђено је 
да је Николић уписао софијски Правни факултет 12. октобра 1943, 
а да је убрзо дао и испит Увод у право. У то време су почела масовна 
бомбардовања Софије од стране Енглеза и Американаца, па је Или-
ја, као и већина тадашњих студената Пироћанаца, прекинуо сту-
дирање (Николић, Г., 2018, стр. 32). После рата у Југославији је био 
тоталитарни систем у коме су као део деловања власти постојали 
досијеи у политичкој полицији Удби. Сасвим је могуће да је пода-
так да је Илија за време рата био софијски студент постојао у њего-
вом досијеу, без обзира што је он после рата доста брзо приступио 
владајућој Комунистичкој партији. Уосталом, и у Партији је посто-
јало нешто што је личило на досије, само се звало карактеристика. 
Може да се претпостави да је Илија, свестан тога, избегавао да даје 
повода да се сумња у њега тако што би осветљавао српско-бугар-
ске односе документима за које је процењивао да нису у складу 
са преовлађујућим стереотипима. Овде под преовлађујућим стере-
отипима не подразумевамо само ставове званичне политике, већ 
ставове најширих маса, код којих је националистичка свест жилаво 
опстајала и у социјалистичком периоду. 

Везано за тему потискивања одређених података који се веро-
ватно нису допадали приређивачу Илији Николићу, морамо рећи 
да смо уочили и преправљање изворног документа. У писму пи-
ротског окружног начелства министру унутрашњих дела бр. 2276 
од 20. маја 1882, поред осталог, стоји и реченица која гласи: „Гра-
ђани ове вароши руковођени обманама збаченог председника Оп. 
суда Раше Милошевића, а опијени бугаризмом тек што се нису 
отели испод власти.“ Међутим, у књизи нема речи а опијени бу-
гаризмом (ИАП, ЗИН, к. 7, ф. 4, изворно: АС, Муд – П, ф. XIV, р. 
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199/1882; Николић, И., 1981, стр. 707). На слици 1 види се поменуто 
место и у изворном документу и у књизи. 

Начелно, приликом прекуцавања документа свакоме може да се 
деси да се нехотице испусти нека реч. Међутим, тешко да се у кон-
кретном случају ради о нехотичној грешци. Наведене речи у извор-

Слика 1  На слици горе je изворни документ пиротског окружног начелства, 
док је доле исти документ објављен у књизи Пирот и срез нишавски. У 
објављеној верзији изостављене су речи а опијени бугаризмом, које се у 

изворном документу налазе у трећем реду другог пасуса
Picture 1  At the top of the picture there is an original document  of Pirot district 
government and at the bottom there is the same document published in the book 
Pirot and Nišava district. The published version excludes the phrase „intoxicated 
with bulgaranism“ which originally was in the third line of the second paragraph

(ИАП, ЗИН, к. 7, ф. 4, изворно: АС, Муд – П, ф. XIV, р. 199/1882; Николић, И., 
1981, стр. 707)
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ном тексту нису на одвојеним местима већ једна до друге и то са 
јасним значењем као синтагма што наводи на закључак да су оне 
свесно уклоњене зато да то њихово значење читалац не би могао 
да прочита у објављеном тексту. Свесно преправљање докумената 
је неприхватљиво не само у науци већ и у свим другим областима 
живота где је често и кажњиво. На овај детаљ налетели смо сасвим 
случајно – циљ истраживања није био утврђивање истоветности 
оригиналних докумената са штампаном верзијом, већ само који 
су то документи из Збирке за које се оцени да су занимљиви а да 
ипак нису штампани. Паралелно се прегледавала и Збирка и књи-
га. Приликом овог прегледавања само се летимично прелазило и 
преко документа и преко страница књиге, а непоклапање текста 
у конкретном случају је уочено само зато што се налази скоро на 
самом почетку документа где се поглед највише задржава, иначе 
би сигурно промакло. У Пироту и срезу нишавском има преко две 
хиљаде објављених докумената или регест-јединица. Спонтано се 
намеће питање да ли је поменути документ један једини који је 
преправљан а да смо ми налетели баш на њега или их има још. Да 
би се то поуздано утврдило било би потребно огромно време и ве-
роватно ангажовање две особе, једне која би лагано читала извор-
ни документ и друге која би то исто пратила у књизи. И из овога 
се види колика је штетност било каквог преправљања докумената. 
Испада да код важнијих истраживања не би било довољно да се 
цитира документ објављен у Пироту и срезу нишавском, већ да 
књига буде само путоказ у трагању за изворним документом. 

Када је Пирот и срез нишавски објављен, рачунари су се још 
увек слабо или никако користили у припреми за штампу, па је 
објављивање једне обимне тротомне књиге представљало велики 
финансијски напор за издавача. То се види и из увода у коме се 
приређивач Николић посебно захваљује пиротским општинским 
фукционерима и ондашњем републичком секретару за културу, 
Пироћанцу Божидару Манићу, што су истрајали у намери да се 
књига штампа. Посебно захваљивање и директору пиротског пре-
дузећа „Први мај“ Драгану Николићу наводи на претпоставку да 
општинска средства нису била довољна за штампу па је вероватно 
и то предузеће ускочило са одређеном сумом (Николић, И., 1981, 
стр. XV). Међутим, иако је од објављивања протекло скоро четр-
десет година, не тако велики тираж од хиљаду примерака није 
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распродат и књига још увек може да се купи у књижари издавача 
– Музеја Понишавља. Могућа претпоставка да ће књига бити под-
стицај и за друге истраживаче да више трагају по архивима само 
се делимично остварила док, са друге стране, има доста оних који 
се у трагању за подацима из прошлости задовољавају само листа-
њем Пирота и среза нишавског. То се не односи само на истражи-
ваче аматере као што су писци разних хроника пиротских села и 
слично, већ и на људе који слове као стручњаци. Почетком 21. века 
у пиротском крају су обављана етнолошка истраживања од стране 
тима београдског Етнографског музеја. Као један од резултата тог 
боравка је и чланак о пиротском занатству објављен у часопису 
Пиротски зборник (Баришић, 2009). На осамнаест страна текста 
има чак седамдесет једна фуснота са цитатима Пирота и среза ни-
шавског из чега се види да се припрема за писање чланка углавном 
састојала од листања Николићеве књиге. 

У наредном периоду може да се размишља о објављивању оних 
докумената из Николићеве збирке које он није уврстио у књигу, а 
процењује се да су занимљиви. Нарочито треба без одлагања обја-
вити документе из већ помињаног Фонда Тодора Поповића, једног 
од највреднијих које поседује пиротски Историјски архив. Повољ-
на је околност што Фонд није велики, а већ је објављен један његов 
део (Поповић, 1996). Увидом у архивски материјал сазнаје се да 
је некадашњи агилни управник пиротског Архивског центра Ду-
шан Ћирић још 1973. године документе из овог Фонда припремао 
за штампу, али до реализације није дошло. Стога треба објавити 
све преостале документе из тог Фонда, без икакве „селекције“, јер 
на примеру Николићевог приређивачког рада на Пироту и срезу 
нишавском види се да „селекција“ може, у ствари, да буде начин 
да се потисну неки документи не зато што немају сазнајни значај, 
већ зато што не иду у прилог одређеној идеологији, преовлађујућој 
друштвеној свести или личним ставовима приређивача.

Илија Николић је у пиротској јавности стекао значајан рено-
ме. Проглашен је за Почасног грађанина Пирота 2005, а пиротски 
Историјски архив је 2019. предложио локалној самоуправи да неку 
улицу назове његовим именом (Архивски дневник, Информатив-
ни билтен о раду Историјског архива у Пироту, број 3, новембар 
2019, стр. 23). Иако је то резултат његове целокупне библиогра-
фије, ипак му је највише угледа донео Пирот и кнез нишавски. 
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Наша анализа показује да та књига не поседује свеобухватност у 
презентовању докумената о прошлости пиротског краја у периоду 
од 1801. до 1918. године иако наслов упућује на то. Постоји пре-
доминација докумената из просвете, а недовољно присуство до-
кумената из свих других области живота. Уз то, уочили смо да је 
Николић био склон да потискује документе који су указивали на 
неке дубинске друштвене противуречности и аномалије које нису 
у складу са преовлађујућом свешћу и стереотипима. То не значи 
да књига није употребљива, али у многим случајевима мора да се 
додатно истражује у архивима и библиотекама да би се дошло до 
више докумената и података о нечему што се мало или уопште 
не помиње у Пироту и срезу нишавском. Додатно истраживање 
биће потребно и у случајевима када би могло да се претпостави да 
је Николић, можда, неке документе чак и преправљао, што смо у 
овом раду на примеру показали.
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ПРИЛОГ  I
Извештај свештеника пиротске Саборне цркве о присуству учитеља у цркви
The report of the priest of Pirot Ortodox Church about the teacher presence in the 

church
(ИАП, ЗИН, к. 6, ф. 10, изворно: АС, Мпс, ф. V, р. 483/1882)
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Пречестњеишему Господину 
Димитрију Цветковић89 окружно протојереју пиротскому

Понаређењу вашем пречастности достављамо какосу
долазили учители у цркви Санорној припадајући њеј.

1.  30. тог јануара на три јерарха
          

вечерња         јутрења       литурђија 
1.  господин Милан бијо бијо бијо
2.  г. Љуба бијо бијо бијо
3.  г. Илија Није Није Није
4.  г. Павле Ђакон Није Није Није
5.  г. Персида Није Није Није
6.  г. Даринка Није Није Није
7.  г. Катерина Није Није Није

2.  31. јануар у недељу

1.  г.  Милан бијо бијо бијо
2.  г.  Љуба бијо бијо бијо
3.  г.  Павле Ђакон бијо бијо бијо  

                   Други нису били тај дан

у пироту                                          Понизни Свештеници Саборне цркве 1. фебруар 1882. го.                                                                                                          
Ђорђе Игњатовић
Пантелејмон Панчић
Крста Ћирић
Стојан Цветковић

8 Због аутентичности, лекторисање текстова у прилозима није вршено.
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 ПРИЛОГ II
Молба Радисава Петковића краљу Александру за помиловање

A request for pardon of Radisav Petković to King Aleksandar
(ИАП, ЗИН, к. 24, ф. 70, изворно: АС, Муд – П, ф. 16, р. 42/1893)
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Његовом Величанству Краљу
Александру I-вом

                      

Ваше Величанство!!!

Отишао сам у пољу да жњем жито 13. јула910 (на Светог Аранђе-
ла) ове године, кад нисам знао, да је народни празник, и за то реко-
ше закони да сам крив и суд општине костурске казни мене са пет 
дана затвора; коју пресуду и надлежни судови одобрише. 

Као веран и одан подајник Вашем Величанству усуђујем се про-
сити у Ваше Величанство Владалачку милост, да мене у путу ми-
лости ослободи од казне.

                                                                    Покоран
26. јула 1893. годин                        Вашем Величанству
У Блату,                                         Радисав Петковић с.р.
                                                           из села Блата, среза
                                                   нишавског округа пиротског    

9 У Краљевини Србији званично се користио јулијански календар.
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ПРИЛОГ III
Преписка пуковника Ђуре Хорватовића и генерала Косте Протића о 

Аранђелу Станојевићу Трнском
Correspondence of colonel Djura Horvatović and general Kosta Protić about 

Arandjel Stanojević Trnski
(ИАП, ЗИН, к. 2, ф. 50, изворно: АС, ПО, к. 64, бр. 17)
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Господине генерале!

Са Аранђелом Станојевића из Трна стоји овако:
Први је у Трн дошао поручик Сима Соколов да организује уста-

ше и почео је одма да ради преко Аранђела; од њега је све захтевао 
а преко њега је све и достављао нарочито команданту Шумадиј-
ског кора, док међутим опет Аранђел почео је да води крупну реч 
у име народа итд.

Аранђел је на тај начин наслеђен без да је постављен, јер ја нех-
тедо оно кварити, што већ једаред командант Шумадијског кора 
признаде.

Аранђел је у подпуном смислу речи чорбаџија а дубараш1011 тур-
ски да му на далеко равна нема; он сам говори бугарски док међу-
тим сељаци целе околине српски говоре. Аранђел је оно лице за 
које ја реко при последњем ручку да с’ њиме Сима Соколов „по 
болгарски“ кореспондира и Аранђел је по свој прилици члан ко-
митета бугарског и један од агитатора за велику Бугарску.

Ово лице о којем је реч требало би на сваки начин уклонити, но 
оно ће да прави сметње новопостављеном, ја држим да ће му једи-
но претња да импонује, јер га држим да је плашљив.

               Господину генералу
                                              Кости Протићу

10 Речи чорбаџија и дубараш подвучене су у самом документу. Реч чорбаџија 
се користила као назив за богате људе, газде, припаднике хришћанске елите у 
Османском  царству, док је дубараш неко ко користи подвале и сплетке.
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ПРИЛОГ III 
(наставак)
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За сад и пошто сам из свезе са тамошњим људима ступио незнам, кога 
би предложио на место Аранђела, но људи с’ којима сам радио, познати 
су у неколико г. Ђоки Стефановићу јер се око њега налазе, и средством 
њих могао би он сазнати за лице, које би за овај положај у Трну по нашу 
ствар било најкористније.

11. јануара 1878.
Бојник,                                          Ваш најпонизнији слуга
                                                                  Пуковник
                                                              Ђ. Хорватовић

[други рукопис]

Врховна команда
Цк(?) 465.                      Члану Владе при врховној команди

                   Господину Министру просвете и црквених дела,

Господ. Ђока  Стефановић начелник у Пироту, тужио се је на исто-
га Аранђела Станојевића преставника власти у Трну, да је непоуздан 
човек, неодан српској ствари, да изнуђава и да узбуњује тамошњи свет 
распростирањем застрашавајућих гласова и молио је да се замени дру-
гим лицем које је поуздано и на које се српска влада може да ослони. 
Незнајући ни ко је овај Аранђел а ни ко га је поставио, ја сам се ради 
овога обратио приватно на г. пуковника Хорватовића. 

Из предстојећег изволићете увидити, шта се о Аранђелу мисли, и ја 
мислим да би га због овога требало сменути, но тако да се Аранђел по-
зове у Ниш, где ће му се наћи други посао. 

Ако би и Ви г. Министар, били склони, одредити каквог нашег чинов-
ника за старешину у Трну, молио бих Вас да ми јавите, кад и кога за ово 
одредите, те да Аранђела овамо позовем.

Дозволите ми г. Министар и овом приликом препоручити Вам се и 
назвати

                                                  Ваш                  пони[з]ан слуга
11. јануара 1878.                                                    К С Протић 
Ниш                                                                    Нач. шт. Врх. к.
                                                                                  генерал

[на полеђини] Члану владе при Врховној команди
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ПРИЛОГ IV
Писмо (или концепт писма) пиротског окружног начелника Тодора Поповића 
Министру Председнику о Ивану Пејчовићу и Аранђелу Станојевићу Трнском
Letter (or draft letter) of Pirot district chief Todor Popović to the Minister President 

about Ivan Pejčović and Arandjel Stanojević Trnski
(ИАП, Фонд Тодора Поповића, к. 3, ф. 4, п. 18)
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Господину Министру пред.

Иван Пејчовић1112 вели да би могао из околине трнске скупити 
потписе и молбу народној нашој скупштини поднети доневши је 
се 20-30 људи из околине трнске, да се придруже Србији; али се не 
подухваће да устанак изазове у нашу корист.

Ранђел вели да они с којима би он могао радити сви су постали 
чиновници; па ме и сам упућује на Ивана.

[Прецртана два и по реда]
Ја вас могу уверити да сам још пре вашег налога ступио у спо-

разум с Ранђелом, али од њега се не може ништа очекивати, пошто 
су његови синови у бугарској војсци.

Шта дакле да се ради.
                                                                  Начел.
                                                                (потпис)

Примљено/ Received on 19.06.2020. 
Ревидирано/ Revised on 10.09.2020. 
Прихваћено/ Accepted on 28.09.2020.

11 Иван Пејчовић из Брезника и Ранђел Станојевић из Трна доселили су се у 
Пирот после постављања границе између Србије и Бугарске 1879. године. Пре 
почетка српско-бугарског рата 1885. српске власти су настојале да придоби-
ју становнике приграничних бугарских крајева политичком агитацијом коју 
су у пракси требали да спроведу они који добро познају ситуацију на терену, 
а такви су били и Иван и Ранђел. Више о томе видети у чланку Владимира 
Стојанчевића - Из проблематике српско-бугарског рата 1885. : политичка аги-
тација српске владе у пограничним крајевима Бугарске пред рат 1885. године, 
Историјски часопис, 32 (1985), 187-208.
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стручни рад
professional work

Елена Васић Петровић*,1Завод за заштиту споменика културе 
Ниш
Elena Vasić Petrović, Institute for the Protection of Cultural 
Monuments Niš

Презентација Пиротске тврђаве модерним 
технологијама и формирање изложбених поставки у 

Горњем граду

Presentation of Pirot Fortress with modern technologies 
and establishment of exhibitions in the Upper Town

Сажетак: Након непуне две деценије рада на пројектима везаним за 
пиротску тврђаву и њену свеобухватну ревитализацију, ове године из-
весно је да ће и последњи пројекат12ући у фазу реализације2.3
Ради се о пројекту који је обухватио презентацију тврђаве и њеног 
непосредног окружења модерним технологијама и то кроз више грађе-
винских фаза и временски веома удаљених периода, али и о делу који се 
односи на формирање изложбених поставки у Горњем граду.
На пројекту су радила два тима стручњака, одабраних тако да сваки 
сегмент посла буде урађен на најквалитетнији могући начин, а подаци 
који буду стављени на располагање широком аудиторијуму буду веродо-
стојни и афирмативни.

* elena@dearhitektura.com
1 Званични вебсајт Града Пирота - INTERREG IPA CBC, Serbia-Bulgaria, „Con-
servation, revitalisation and exhibition of Early Christian Basilica and medieval 
fortress in crossborder region“, преузето 3.9.2020. https://pirot.org.rs/index.php/sr/
11-latinica/vesti/2004-tender-dossier-download
2 У току 2020. године одобрено је финансирање реализације првог дела пројек-
та од стране Министарства Републике Србије надлежног за туризам.
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Такође, посебна пажња поклоњена је вредновању и представљању ло-
калних културно-историјских вредности, те њихово стављање у шири 
контекст одговарајућег времена. Интерпретација релевантних чиње-
ница и података извршена је веома пажљиво, са посебним акцентом на 
различите нивое знања и интересовања будуће публике.
С обзиром на то да је читав овај процес имао пуно позитивних али и 
неизбежно, по неки негативан резултат, овај рад има за циљ да по-
ред заокруживања и резимирања читавог процеса, пружи инспирацију 
и помене учеснике, једнако као и да буде путоказ за неке друге велике и 
амбициозне пројекте и оне који у њима учествују, на свим позицијама, у 
било којој фази планирања и одлучивања.
Кључне речи: Пиротска тврђава, ревитализација, презентација, мо-
дерне технологије, поставке, интерпретација, наслеђе, историја

Abstract: After less than two decades of work on the projects connected with 
Pirot fortress and its entire revitalization, it is certain that this year the last 
planned project will enter its implementation phase. It is a project which in-
cluded the presentation of the fortress and its immediate surroundings with 
modern technologies and through several construction phases and very dis-
tant time periods but also the part which relates to establishment of exhibi-
tions in the Upper Town. The project involved two teams of experts selected 
so that each segment of the work is done in the best possible way and that the 
data which will be made available to the public are credible and affirmative.
Also, special attention was paid to evaluation and presentation of the local 
cultural and historical values and their placement in the broader context of 
the time. The interpretation of relevant facts and data was made very care-
fully with a special emphasis on different levels of knowledge and interest of 
the future audience.
Given that this whole process had a lot of positive but inevitably some nega-
tive results, this work in addition to summarizing the whole process, aims to 
provide inspiration and mention participants, but also be a signpost for some 
other large and ambitious projects and those who participate in them at all 
positions and in any phase of planning and decision-making.
Key words: Pirot Fortress, revitaalisation, presentation, modern technolo-
gies, exibitions, interpretation, heritage, history

УВОД

Сада већ давне 2003. године, на Грађевинско-архитектонском 
факултету у Нишу, одбрањен је дипломски рад, за оно време и 
тада актуелни програм, са потпуно неуобичајеном темом – „реви-
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тализација и реконструкција Пиротске тврђаве“. То је био први рад 
из ове области на поменутом факултету, а основна поставка дата 
тада кроз предмете који су се бавили урбанизмом, јавним зградама 
и ентеријером послужиће касније за даљу разраду појединачних 
пројеката и за израду просторно-планских и урбанистичких до-
кумената, а који ће опет бити ослонац и законски основ за плани-
рање, финансирање и спровођење конкретних активности. Тако је 
успешно савладана прва препрека ка опоравку једног од најважни-
јих културних добара на простору Пирота, а уједно започела је и 
исцрпљујућа битка за разумевање проблематике и покретање ме-
ханизама, који апсолутно нису препознавали о чему је реч и каква 
је визија у питању, након девастирајућих и деградирајућих година 
у којима су културна добра била препуштена сама себи иако су 
имала званичне старатеље.

Интензивна кампања која се састојала од публиковања радова 
на дату тему (Васић Петровић, 2007), припреме материјала и из-
лагања, до самосталног техничког и фото-снимања свега што се 
учинило као интересантно и што би могло послужити сврси, тра-
јала је прилично дуго, али је и веома брзо почела давати конкретне 
резултате.

Током 2008. и 2009. изведени су први конзерваторско-рестаура-
торски радови на Горњем граду3,4 после више од 20 година паузе, а 
као један од најугроженијих делова кроз пројектну документацију 
је детаљно обрађен и тзв. „преградни бедем“ Доњег града (Васић 
Петровић, 2015).

У међувремену, посебна пажња је посвећена још једном изу-
зетно угроженом сегменту пиротског наслеђа – „староварошкој 
архитектури“ (Васић Петровић, 2010a), па је предложена и њена 
ревитализација у подграђу тврђаве.

Захваљујући ентузијазму младих људи, који су тада били у 
прилици да покрену одређене процесе и да наметну ову тему као 
важну, урађен је и усвојен План детаљне регулације „Кале“ 2007. 

3 Пројекат конзерваторско-рестаураторских и истраживачких радова на Источ-
ној и Југозападној кули Средњег града Пиротске тврђаве, одговорни пројек-
тант и руководилац радова - Елена Васић Петровић, дипл. инж. арх. - конзерва-
тор, финансирало Министарство РС надлежно за послове културе, инвеститор 
– Завод за заштиту споменика културе Ниш.
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године4,5а сви побројани пројекти и планови, искоришћени су као 
подлога за израду истог, у границама како је то захтевао тадашњи 
формално-правни оквир.

Након неколико година паузе наставља се са радом на пројект-
ној документацији и изради урбанистичких пројеката, којима сада 
руководи пиротска Дирекција за изградњу, а као најзначајнији 
пројекат који је реализован истиче се свакако онај који се односи 
на конзерваторско-рестаураторске радове и уређење спољашњих 
делова и парковских површина Пиротске тврђаве.

ИСТРАЖИВАЊА, КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ 
РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ ОТВОРЕНИХ ПОВРШИНА ПИРОТСКЕ 
ТВРЂАВЕ

Пиротска тврђава представља део централне градске зоне и са-
држи културне слојеве од праисторије до савременог доба (слика 
1). Сама фортификација представља комбинацију многобројних 
грађевинских фаза и простире се заједно са својом заштићеном 
околином на површини од око 4,5 хектара. За споменик културе 
она је проглашена 1953, када је од војске предата општини Пирот 
на цивилну употребу, а као културно добро од великог значаја ка-
тегорисана је 1979. године (Васић Петровић, 2007). Највећи део 
утврђења претворен је у парковске површине и има јавну намену. 
У периоду од 1970. до 1986. године Завод за заштиту споменика 
културе Ниш, у сарадњи са Музејом Понишавља из Пирота, извр-
шио је обимне археолошко-истраживачке и конзерваторско-реста-
ураторске радове. Такође, рађено је на истраживању архитектон-
ског склопа и делимичној или потпуној конзервацији свих делова 
утврђења, од најстаријих у Горњем и Средњем граду, до бедема 
Доњег града који потичу из XVIII и XIX века. Након ових радова 
наступио је период од више деценија запуштености и деградације 
(Васић Петровић, 2015). Детаљни преглед свих ових интервенција 
сагледан је на основу архивске документације Завода за заштиту 
споменика културе Ниш и на основу детаљног прегледа на терену 

4 ПДР „Кале“ израдио је пројектни тим Јавног урбанистичког предузећа „Пи-
рот“, на челу с одговорним урбанистом Андреом Манчићем, а усвојен је од 
стране СО Пирот 28. 4. 2009 (Сл. гл. Града Ниша бр. 34, од 21. 5. 2009).
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и публикован је заједно са плановима за обнову и ревитализацију 
(Васић Петровић, 2007).

Много раније, 50-их година, приликом првог уређења парков-
ске површине у тзв. „приступном простору“, испред капије Доњег 
града када се долази из правца центра града, пронађени су и затр-
пани остаци античких грађевина, укључујући и део фортифика-
ције, са кулама и бедемом (Васић Петровић, 2010б). Током послед-
њих интервенција на овом простору, захваљујући правовременом 
и организованом деловању више служби, извршено је ревизионо 
истраживање ових остатака и спроведени су одговарајући поступ-
ци за њихову конзервацију и презентацију (Манић, 2016). Уређен 
је парковски простор у овом делу културног добра и враћен у своју 
првобитну функцију, али сада са новим садржајима.

Почетком 90-их година, приликом изградње саобраћајне петље 
у непосредној близини заштићеног простора Пиротске тврђаве, а 
на већ познатим археолошким локалитетима на брду Сарлах, от-
кривени су остаци ранохришћанске базилике и делови утврђења 

Слика 1  Пиротска тврђава пре конзерваторско-рестаураторских радова из 
2017-2018. године
(фото А. Ћирић)

Figure 1  The Fortress of Pirot, before conservation and restoration works from the 
years 2017-2018
(Photo A. Ćirić)
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(капија и кула) из византијског периода (Васић Петровић, 2010б). 
Налази су сачувани, али до данас нису адекватно заштићени нити 
презентовани, што се може утврдити на основу увида на терену, 
јер су ови објекти видљиви и лако доступни јавности.

Најновије интервенције на изградњи ауто-пута на „Коридору 
10“, у протеклих неколико година, прошириће зону ископавања ка 
западу у односу на поменуте налазе, међутим, овом приликом, ни 
један од пронађених објеката неће бити до краја истражен, зашти-
ћен нити презентован. Сви откривени остаци грађевина из разли-
читих временских епоха уништени су како би се планирана траса 
реализовала без измена зарад очувања културних добара5.6

У току 2017. године отпочело се коначно са обимним конзер-
ваторско-рестаураторским радовима који су требали да читав 
простор који захвата споменик културе коначно приведу намени 
јавног простора са пратећим садржајима. Паралелно са овим радо-
вима, радило се и на уређењу преосталих парковских површина у 
Доњем и Средњем граду.

Нажалост, у наредној години, 2018-ој, дошло је до бројних не-
оправданих одступања од пројектне документације, а у великој 
мери и од принципа конзерваторске струке, што је резултирало 
девастацијом појединих аутентичних делова тврђаве, као и до по-
грешне интерпретације самих остатака архитектуре6.7Овде посеб-
но треба истаћи следеће: поткровни венци на југозападној кули 
нису изведени од профилисаног камена, онако како је било пред-
виђено пројектом, већ се од те позиције у потпуности неоправдано 
одустало7.8Такође, потпуно неоправдано уклоњени су и сви аутен-

5 Ради се о тзв. „Заштитним археолошким ископавањима и истраживањима 
на аутотопуту Е 80 – коридор 10, Ниш-Димитровград 2010-2013.“, а локалитет 
је назван „Сарлах (југ)“, преузето 15.10.2020. http://www.heritage.gov.rs/latinica/
zastitna_arheoloska_iskopavanja_koridor_10_Sarlah_jug_Pirot.php
6 Конзерваторско-рестаураторски радови спроведени под окриљем истог, горе 
поменутог пројекта прекограничне сарадње, инвеститор – Град Пирот, изво-
ђач – „Орнамент“ Београд, стручни надзор – Завод за заштиту споменика кул-
туре Ниш (2017 - Елена Васић Петровић, дипл. инж. арх. - конзерватор и 2018 
- Миле Вељковић, дипл. инж. арх. - конзерватор).
7 На фотографијама са почетка XX века, насталих пре велике експлозије ба-
рутног магацина, која је уништила велики део ове куле, а које су публиковане 
и јавности познате, јасно се види да је на овој кули било поткровних венаца, а 
такође оне су послужиле и да се открије и реконструише њихова форма.
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тични средњовековни малтери са великог броја површина где су 
они били потпуно здрави и стабилни и осим уобичајене патине на 
њима није било никаквих других промена8.9

ПРОЈЕКАТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПИРОТСКЕ ТВРЂАВЕ 
МОДЕРНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА И ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ

Поред пројекта конзерваторско-рестаураторских радова, кроз 
исти програм поменуте прекограничне сарадње била је предвиђе-
на и израда пројектне документације и елабората за финално уре-
ђење и презентацију.

У току 2017. године израђена су два елабората са циљем да се у 
Пиротску тврђаву, која је требало да буде адекватно конзервирана 
и заштићена, уведу савремени садржаји у виду сталних поставки 
и изврши опремање свих затворених простора:

А – Елаборат садржаја изложбених поставки у објектима Гор-
њег града средњовековног утврђења (музејска поставка у Горњем 
граду, која се разгледа на лицу места, уз помоћ савремених тех-
ничких уређаја) и

Б – Елаборат презентације савременим методама проширене и 
виртуелне стварности (апликација за тзв. „паметне уређаје“, која 
се може користи приликом обиласка ширег простора тврђаве: при-
ступне површине које садрже културно наслојавање и објекте из 
старијих епоха, Доњи и Средњи град, али и у самом Горњем граду; 
апликација се може преyзети преко Googleplay и Аppstore интер-
нет продавница и активирати назависно од тога где се корисник 
налази).910

8 У извештајима надзорног органа у току 2017. године, који се налазе у зва-
ничној документацији пројекта, указивано је на грешке које је извођач радова 
начинио, па су у току те године, правовременим реакцијама, спречени дева-
стирајући поступци већих размера. Сва остала одступања од пројекта, њихов 
утицај на културно добро, итд, могу бити предмет неке друге анализе, овде се 
даље њима нећемо детаљније бавити.
9 Елаборате је за Град Пирот урадио Завод за заштиту споменика културе Ниш, 
аутор и руководилац израде елабората и пројекта – Елена Васић Петровић. По-
ред ових докумената израђен је и Пројекат ентерија за све просторе Горњег 
града, од истог аутора и одговорног пројектанта.
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У Горњем граду Пиротске тврђаве налази се укупно пет објека-
та који се могу користити за изложбене поставке (Црквица, Источ-
на кула, Југозападна кула, Западна кула и Донжон кула). Како би 
се максимално искористили капацитети ових, релативно малих за-
творених простора, одлучено је да сви објекти, осим Западне куле, 
добију сталне поставке, које чине једну целину.

У циљу креирања јединственог визуелног идентитета Пиротске 
тврђаве и њених поставки, које су смештене у Црквици и још че-
тири куле Горњег града, коришћени су мотиви који асоцирају на 
српски средњовековни период, али са јасним акцентом на локал-
но наслеђе. Овде се пре свега мисли на веома значајан корпус са-
кралног градитељства, које поред свих других вредности, садржи 
и аутентичне документе о средњовековном животу у виду ориги-
налних очуваних представа на живопису. За ову прилику као реле-
вантни извори коришћени су детаљи са композиција фресака Св. 
Јована Богослова (Погановски манастир), цркве Св. Петке код Ста-
ничења (Св. Никола) и Цркве Св. Богородице у Доњој Каменици, 
из XIV и XV века и из непосредне околине Пирота. Захваљујући 
истраживањима која су се одвијала углавном седамдесетих година 
прошлог века, али и раније, а претходила су великим и значајним 
радовима на обнови, конзервацији и рестаурацији, расположиви 
подаци су употпуњени бројним значајним покретним налазима и 
открићима (Поповић, 2005).

У овом делу реализације пројекта ослањајући се на приказе жи-
вописа из цркве Св. Петке код Станичења, осмишљен је и за ову 
прилику дизајниран „главни заштитни знак Пиротске тврђаве – 
двоглави орао са крином“ (слике 2 и 3). Ради се о изворно византиј-
ском симболу који у српској средњовековној историји има следеће 
значење: две главе орла су духовна и световна власт једне државе 
(тело орла), а стилизовани цвет крина (љиљана) над њима симбо-
лизује круну (царство/краљевство) (Ацовић, 2008).

Крин (љиљан) се повезује и са култом Пресвете Богородице 
(Ацовић, 2008), а с обзиром на то да и у данашње време Град Пи-
рот као своју славу обележава управо Велику Госпојину, односно 
Успење Пресвете Богородице (28. август), на тај начин је успоста-
вљена веза и са новијом историјом и садашњим тренутком.

Пратећи симболи у виду тзв. „иконица“, који су употребљени 
како би се на најбољи могући начин представиле поставке и њи-
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Слика 2  Ктиторски прикази из цркве Св. Петке (Св. Никола) у Станичењу 
(горе) и детаљ златовеза (доле) са тканине пронађене у ктиторском гробу у 

истом објекту 1974. године
(преузето 15.10.2020) https://www.academia.edu/2002453/Crkva_

Svetog_Nikole_u_Stani%C4%8Denju_The_Church_of_St_Nicholas_in_
Stani%C4%8Denje)

Figure 2  Donor depictions from the church of St. Petka (St. Nicholas) in Staničenje 
(above) and a detail of gold embroidery (down) from a cloth found in the donor’s 

grave in the same building in 1974
(retrieved 15.10.2020) https://www.academia.edu/2002453/Crkva_

Svetog_Nikole_u_Stani%C4%8Denju_The_Church_of_St_Nicholas_in_
Stani%C4%8Denje)
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хови садржаји, преузети су са истог живописа и стилизовани за 
потребе пројекта.

Што се тиче распореда садржаја у организацији самих изложбе-
них поставки, оне су осмишљене тако да задовоље потребе свих 
посетилаца:

1. Црквица („инфо-центар“ са сувенирницом и „поставка број 
1“, која носи назив „ПИРОТ КРОЗ ВЕКОВЕ“ - виртуелни му-
зеј) налази се поред самог улаза у Горњи град и представља 
идеално место за почетак разгледања поставки и овог дела 
утврђења. Састоји се из две просторије. У првој је смештен 
мали „инфо-центар“ са сувенирницом (слика 4). Овде посе-
тиоци, између осталог, могу преузети одговарајуће дигиталне 
уређаје – „музејске водиче“ (museum guide) који у себи има-
ју основне и пратеће садржаје поставки. Посебна предност 
ових уређаја је што се они могу програмирати и користити и 
за слепе и слабовиде особе, односно особе са посебним по-
требама, које не могу да сагледају целу поставку, не могу да 
читају текстове, односно не могу доћи до свих делова затво-
рених простора, а ипак ће им бити доступни представљени 
садржаји. У другој просторији је организована мала сала за 
пројекције, опремљена клупама, где ће се у континуитету 
приказивати видео материјал под називом „ПИРОТ КРОЗ ВЕ-

Слика 3  „Двоглави орао са крином“, главни заштитни знак Пиротске тврђаве
(Дизајн Д. Рудић Вранић)

Figure 3  „А two-headed eagle with a lily“, the main trademark of the Fortress of 
Pirot

(Design D. Rudić Vranić)
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КОВЕ“ (трајање видео материјала је максимално 5 минута, 
а исти се израђује од прикупљених података и документаци-
је, припремљених у оквиру пројекта и укључује и виртуелну 
реалност, анимације идеалних и замишљених реконструкција 
и тродимензионалних модела). Избором одговарајућег јези-
ка на уређају „музејски водич“ (који има своје слушалице), 
моћи ће да се синхронизовано са видео материјалом испрати 
и звучни запис (двојезично – српски/енглески). Звук се акти-
вира аутоматски приликом улаза у просторију, интеракцијом 
„музејског водича“ са тзв. „окидачем“ (trriger).

2. Источна кула („поставка број 2“ - „ГРАДОВИ И ТВРЂАВЕ 
СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ“) - након упознавања посетила-
ца са историјом града Пирота, следећа за разгледање је по-
ставка у Источној кули, која сужава поље интересовања на 
градове и тврђаве средњовековне Србије. Ова кула има нај-
мањи простор на располагању, али уједно и најзанимљиви-
ји у смислу могућег сагледавања оригиналних грађевинских 
елемената на нижем нивоу. Имајући ово у виду одабрана је и 

Слика 4  Ентеријер „инфо-центра“
(Аутор Е. Васић Петровић, модел и рендер Д. Рудић Вранић)

Figure 4  Interior design for the „info-center“
(Author E. Vasić Petrović, model and rendering D. Rudić Vranić)
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тема поставке. Поред фиксних паноа и монитора за додатне 
садржаје и сама кула је експонат, јер ће преко стакленог пода 
моћи да се сагледа и оригинални начин њене изградње10.11

3. Југозападна кула („поставка број 3“ - „ПИРОТСКА ТВРЂА-
ВА КРОЗ ВЕКОВЕ“) - поставка у овој кули још једном нас 
приближава самој Пиротској тврђави, као средњовековној 
грађевини (слика 5). Објекат има три нивоа, а улаз је на најви-
шем. Посетилац ће практично улазећи са тог нивоа, из сада-
шњег времена, моћи да се спусти до најнижег нивоа где се на-
лази оригинални средњовековни бунар, пратећи преко паноа 
и звучних записа (уз уређај „музејски водич“), више стотина 
година дугу историју тврђаве. Синопсис поставке је следећи: 
главни лого и наслов поставке (ниво 3), увод (ниво 3), поновно 
оживљавање (ниво 3), истраживање и рестаурација (ниво 3), 
заборав и буђење (ниво 3), споменик културе (ниво 3), српски 
војни објекат (ниво 3), период османске доминације (ниво 2) и 
српски средњовековни град (ниво 1).

4. Западна кула („поставка број 4“ – променљива) – намењена је 
гостујућим и другим тематским изложбама.

5. Донжон кула („поставка број 5“ - „ТВРЂАВА ЗА ДЕЦУ“) 
– синопсис поставке је следећи: инфо-пано (ниво 1), главни 
лого и наслов едукативне поставке „Живот у средњем веку у 
Србији“ (ниво 1), феудално друштво (ниво 1), српске земље и 
владари (ниво 1), архитектура, уметност и књижевност (ниво 
1), династија Немањића (ниво 1), тродимензионални модел 
Пиротске тврђаве из XIV. века (ниво 1), тродимензионални 
модел Пиротске тврђаве из XIX века (ниво 1), интерактивна 
макета тврђаве (слика 6) са грађевинским фазама (ниво 1), ин-
терактивни сто (ниво 2) и додатни садржаји поставке „Живот 
у средњем веку“ (ниво 2) и креативни кутак (ниво 3).

Поред побројаних поставки, приређени су и материјали за 
даљу употребу, као и дизајн каталога, брошура, флајера, обеле-

10 Нажалост, део оригиналних структура (отисци сантрачних греда у поду 
куле), бесповратно је девастиран и погрешно интерпретиран у току 2018. го-
дине, приликом конзерваторско-рестаураторских радова, па је овим и умањена 
вредност саме поставке.
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Слика 5  „Пиротска тврђава кроз 
векове“ – пример паноа изложбе
(Текст и дизајн Е. Васић Петровић)
Figure 5  „The Fortress of Pirot 
Through the Centuries” – an example 
of the exhibition panel
(Texts and design E. Vasić Petrović)
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живача за књиге, разгледница и других промотивних и комерци-
јалних производа.

Све поставке и пратећи материјали доступни су на српском и ен-
глеском језику, а исто се односи и на садржаје елабората са ознаком Б, 
који је испратио израду апликације за тзв. „паметне уређаје“, која се 
може користи приликом обиласка ширег простора тврђаве (приступ-
не површине које садрже културно наслојавање и објекте из старијих 
епоха, Доњи и Средњи град), али и у самом Горњем граду.

Слика 6  Интерактивни модел Пиротске тврђаве
(Mодел и рендер Д. Рудић Вранић)

Figure 6  An interactive model of the Fortress of Pirot
(Model and rendering D. Rudić Vranić)
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Овај део пројекта подразумевао је и израду материјала који су 
коришћени у оквиру већ представљених музејских поставки. За 
потребе овог дела појекта разрађени су и дизајнирани и додатни 
садржаји, ознаке и маркери, а коришћене су и стандардне „икони-
це“ за одређене потребе.

Апликација за „паметне уређаје“ креирана је тако да омогућа-
ва добијање основних информација о Пиротској тврђави, пројек-
ту, изложбеним поставкама, радном времену, ценама улазница и 
слично, а садржи и локацију, контакте и корисне линкове.

Посебан део апликације посвећен је виртуелним турама. Пет 
виртуелних тура за ову прилику снимљеног постојећег стања могу 
се разгледати са било ког места, док се исти број виртуелних тура 
замишљених изгледа римског (слика 7) и средњовековног периода 
(слика 8) могу разгледати само када је корисник на лицу места. Оне 

Слика 7  Тродимензионални модел средњовековног утврђења - идеална 
реконструкција

(Аутор Е. Васић Петровић, модел и рендер Н. Петровић)
Figure 7  3D model of the fortification from the Middle Ages - ideal reconstruction

(Author E. Vasić Petrović, model and rendering N. Petrović)
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се покрећу истовремено са нарацијом која је такође припремљена 
двојезично, на српском и енглеском, као и са додатним садржајима 
(аудио, видео, текстуална и фото документација). имплементира-
ним директно у основном менију апликације или доступним пре-
ко читача одговарајућих графичких приказа („QR“ кодова).

Израда тродимензионалних дигиталних модела извршена је на 
основу прикупљеног, обрађеног и систематизованог материјала 
који пружа информације о положају, величини и изгледу објеката 
из римског и средњовековног периода.

Прикупљена је и одговарајућа литература, као и мапе, цртежи, 
архивска документација, текстови, извештаји и необјављени ма-
теријали и сви су приложени у дигиталном облику уз елаборате, 
како би се користили за различите потребе у будућности.11

Слика 8  Тродимензионални модел римског утврђења – замишљени изглед
(Аутор Е. Васић Петровић, модел и рендер Н. Петровић)

Figure 8  3D model of the fortification from the Roman period - imagined 
reconstruction

(Author E. Vasić Petrović, model and rendering N. Petrović)

11 За шире упознавање са темом, заинтересовани читалац се упућује на сле-
деће изворе и литературу: ИДП - идејни пројекат ревитализације Горњег и 
Средњег града на простору пиротске тврђаве „Кале“, (група аутора), ЈП Ди-
рекција за изградњу Општине Пирот, 2015; Документација Завода за заштиту 
споменика културе у Нишу; Фотодокументација Завода за заштиту споменика 
културе Ниш; Техничка документација Завода за заштиту споменика културе 
Ниш; Фотодокументација Завичајног музеја Књажевац; Решење бр. 115-53 од 
16.02.1953. године о заштити Завода за заштиту и научно проучавање спомени-
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На лицу места су преузете текстуре за све објекте, а направље-
ни су и фотограметријски снимци, тамо где је то било неопходно 
и сврсисходно.

Фотографисан је постојећи изглед остатака римске и средњо-
вековне тврђаве, као и млађих фортификационих фаза и других 
релевантних објеката.

На основу свега наведеног израђени су најпре дводимензионал-
ни графички документи, који су послужили за даљу израду троди-
мензионалних модела („нулти“, једноставнији модели и детаљни).

ка културе НР Србије; Решење Завода за заштиту споменика културе у Нишу 
о проширењу зоне заштите са потребним подацима о карактеру и историја-
ту тврђаве бp. 20 од 14.5.1968. године; Одлука о утврђивању НКД од великог 
значаја, објављена у Службеном гласнику бр. 29/79; Васић Петровић, Е., „Пи-
ротска тврђава - предлог ревитализације преградног бедема доњег града“ у: 
Стубови баштине, 1, Ниш, 2015, стр. 48-55; Васић Петровић, Е., „Ревитали-
зација Пиротског града“ у: Зборник радова Ниш и Византија, 4, Ниш, 2005, 
стр. 479-493; Kалић, J., „Пиротски крај у средњем веку“ у: Пиротски зборник, 
8-9, Пирот, 1979, стр. 185-201; Панајотовић, Т., Пирот кроз векове, Pi-press, Му-
зеј Понишавља, Пирот, 2016; Пејић, П., Пиротски град кроз векове, П. Пејић, 
Пирот, 1996; Васић Петровић, Е., „Преглед античких и рановизантијских ло-
калитета на простору данашњег Пирота“ у: Зборник радова Ниш и Византи-
ја, 8, стр. 441-446; Ниш, 2011; Велкова, С., Панајотовић, М. (прир.) Путописци 
о Пироту и пиротском крају, Музеј Понишавља, Пирот, 2012; Петровић, П., 
„Понишавље у античко доба“ у: Пиротски зборник, 8-9, Пирот, 1979, стр. 177-
184; Живановић, М., Нишавље, Пирот, 1933; Челебија, Е., Путопис, Сарајево, 
1954; Костић, К., Историја Пирота, Пирот, 1973; Дероко, А., Средњовеков-
ни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд, 1950; Петровић, Н., 
„Пиротски град“ у: Старинар, н. с. 5-6, Београд, 1956; Петковић, С., Српска 
митологија, систем српске митологије, књ. I, Просвета, Ниш, 1999; Станоје-
вић, С., Историја српског народа, фототипско издање из 1926, Mono & Manana 
press, Београд, 1993; Ћоровић, В., Историја Срба, ИП Иванишевић, ИП Логос 
арт, Београд, 2004; Бикић, В., Средњовековно село, Креативни центар, Београд, 
2007; Поповић, М., Владарски и властеоски двор у средњем веку, Креативни 
центар, Београд, 2010; Поповић, М., Тимотијевић, М., Ристовић, М., Истори-
ја приватног живота, Clio, Београд, 2011; Поповић, М., Одбрана и војевање, 
Креативни центар, Београд, 2010; Popović, M., Marjanović-Dušanić, S., Popović, 
D., Daily Life in Medieval Serbia, Clio, Beograd, 2016; Радић, Р., Стари Словени, 
Креативни центар, Београд, 2011; Ћирковић, С., Срби у средњем веку, Идеа, 
Београд, 1995; Група аутора, Историјски атлас, Завод за уџбенике, Републич-
ки геодетски завод, Београд, 2014; Живковић, Б., Доња Каменица – цртежи 
фресака, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 1987; 
Живковић, Б., Поганово – цртежи фресака, Републички завод за заштиту 
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Поред ова два периода, израђен је додатно и модел утврђења из 
XIX века, а затим су направљени фотореалистични рендери, односно 
фотографије, које приказују сама утврђења, објекте који се налазе у 
оквиру њих и у непосредном окружењу, али и сам изглед ширег при-
родног амбијента. Приликом израде рендера тродимензионалних мо-
дела коришћене су прикупљене текстуре и фотограметријске слике.

У овој фази израђене су и фотореалистичне видео-анимације 
објеката из римског и средњовековног периода. У њима су кори-
шћени и професионални видео-снимци реалног постојећег стања 
тврђаве са костимираним глумцима, који су комбиновани са диги-
талним тродимензионалним моделима.

Подешене су различите путање и углови гледања, како би се из-
рађени тродимензионални модели могли сагледати са свих страна. 
Рендероване су реалистичне тродимензионалне анимације крета-
ња кроз утврђења и непосредно окружење.

споменика културе, Београд, 1986; Ћирковић, С., Срби у средњем веку, Бео-
град, Идеа, Београд, 1995; Симић, Г., Донжон куле у фортификацији средњо-
вековних градова, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 
2010; Ненадовић, С., Грађевинске технике у средњовековној Србији, Просве-
та, Београд, 2003; Шкаламера, Ж., Школски историјски атлас за 5, 6, 7 и 8. 
разред основне школе, 6. издање, Београд 1989; Интернет извори: http://www.
digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Pirot/Pirot_na_
starim_razglednicama (последњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.digitalna.
nb.rs/sf/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Pirot/Pirotski_zbornik (по-
следњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.nasljedje.org/docs/pdf/ZBORNIK%20
PETE%20%20KONFERENCIJE-29.pdf (последњи пут посећен 20.10.2017.) 
https://narodnatradicija.wordpress.com/2013/06/01/konj-u-srpskoj-mitologiji/ (по-
следњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.riznicasrpska.net/ponossrpstva/index.
php?topic=151.0 (последњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.srpskaistorija.
com/ko-je-bio-vojvoda-momcilo/ (последњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.
starisloveni.com/MitskaBica.html (последњи пут посећен 20.10.2017.) http://
www.pirotskevesti.rs/pirot-mali-jerusalim/pocela-rekonstrukcija-crkve-u-pazaru/ 
(последњи пут посећен 20.10.2017.) http://manasija.rs/manasija/ (последњи пут 
посећен 20.10.2017.) http://muzejknjazevac.org.rs/objekti-u-sastavu/arheo-etno-
-park-ravna (последњи пут посећен 20.10.2017.) http://www.istorijskabiblioteka.
com/slika:titelbah-marko-kraljevic-i-musa-kesedzija (последњи пут посећен 
20.10.2017.) http://www.nisandbyzantium.org.rs/doc/zbornik13/PDF-XIII/25%20
Smiljka%20Gabelic13.pdf (последњи пут посећен 20.10.2017.) https://www.
casopiskus.rs/od-nevena-do-zabavnika-put-ilustracije-u-srpskoj-stampi/ (последњи 
пут посећен 20.10.2017.) http://www.arte.rs/en/umetnici/novak_radonic-3946/opus/
vile_krunisu_branka-1423/ (последњи пут посећен 20.10.2017.)
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Ротирање и разгледање једноставних тродимензионалних мо-
дела могуће је покренути преко тзв. „паметних уређаја“ и то за 
појединачне једноставније објекте, па су за ову прилику одабрани 
и израђени модели „куле мотриље“ из римског и „ранохришћанске 
базилике са Сарлаха“ из византијског периода (слика 9).

Коришћењем одговарајућих графичких приказа са штампаног 
материјала (брошура, флајера и сл.) преко скенера из апликаци-
је, активира се приказ тродимензионалног модела објекта, који се 
може затим окретати и разгледати са разних страна померањем од 
стране корисника.

Све виртуелне туре (укупно петнаест израђених и интегрисаних 
у апликацију) статичне су и омогућавају сагледавање простора, пре-
ма захтеву наручиоца, са једне тачке у опсегу од 360 степени.

Очекује се да ће планирана реализација првог дела овог пројек-
та довести до развоја нових идеја, наставка започетих процеса и 
коначног искоришћења свих капацитета Пиротске тврђаве.

Слика 9  Ротирајући тродимензинални модел „Ранохришћанске базилике на 
Сарлаху“ - идеална реконструкција

(Аутор Е. Васић Петровић, модел и рендер Н. Петровић)
Figure 9  A rotating 3D model of the „Early Christian basilica from Sarlah Hill“ - 

ideal reconstruction
(Author E. Vasić Petrović, model and rendering N. Petrović)
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Мисија и визија осмишљена у самом почетку, као свеобухватна 
ревитализација Пиротске тврђаве и, уопштено, културно-историј-
ског наслеђа пиротског краја, резултирала је као што је већ речено 
бројним успесима и неуспесима, али сама чињеница да је овај про-
стор од руине и потпуно запуштеног стецишта луталица и слу-
чајних пролазника доживео огроман напредак до „поноса Града 
Пирота“, говори у прилог томе да је могуће изборити се за унапре-
ђење одређених сегмената нашег друштва.

Остаје питање, колико смо заправо разумели суштину и да ли је 
у данашњем времену уопште пожељно покретати овакве процесе, 
када је систем у коме живимо потпуно неспреман за велике иза-
зове, који подразумевају да се струка и наука морају поштовати и 
вратити на место које им заслужено припада.

Чињеница да се на недовољно стручне и научно неутемељене ин-
терпретације делова наше културе и историје троше како европски, 
тако и домаћи фондови, требало би да освести пре свега домаћу и 
локалну стручну и научну јавност, да се избори за повраћај одређе-
ног степена интегритета, који је неопходан уколико желимо да са-
чувамо за будућност оно што нам је поверено на чување од предака.

Такође, свеприсутна модерна технологија и пријемчиви начи-
ни презентације културног наслеђа који су доживели експанзију 
у последњих неколико година и код нас, могу бити добар извор 
информација и ширења знања, као и средство за подизање свести 
о значају историје и културе код широког аудиторијума и најра-
зличитије публике. Управо из тих разлога ово представљање тако 
осетљивих и значајних тема мора бити и најпажљивије планира-
но и контролисано од стране познавалаца проблематике. Наравно, 
само у смислу релевантости исказаних чињеница, аутентичности, 
прилагођености публици и слично. У супротном, штета може бити 
велика и ненадокнадива, а то је оно што треба избегавати и против 
чега се морамо борити.

ЗАХВАЛНИЦА

Сви делови пројекта и елаборати осмишљени су и уобличени од 
стране аутора текста, али треба напоменути да тимови стручњака, 
који су радили на припреми и изради свих планираних материјала 
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и њихових појединачних делова имају велику заслугу за свеобу-
хватност и квалитет финалних докумената. У том смислу изража-
вам захвалност следећим сарадницима и колегама: Дејану Рудићу 
Вранићу, дипломираном инжењеру грађевине - конзерватору, Ми-
лени Милошевић Мицић, кустосу - историчару уметности, Ђорђу 
Стошићу, историчару - конзерватору, Тонију Чершкову, археологу 
- конзерватору, Данијели Младеновић, архитекти - конзерватору, 
Ивани Цветковић - архитекти конзерватору, Александру Пејићу 
- IT стручњаку, Ненаду Петровићу - дизајнеру и Александру Ћи-
рићу - фотографу.
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Via Militaris поново на својој траси – oвог пута у 
виртуелном облику

Again on its route – Via Militaris, this time 
in the virtual form

Сажетак: Предмет интересовања овог рада је пројекат Via Militaris –
Коридор за рaзвoj одрживoг туризмa Регионалне развојне агенције Југ из 
Ниша, у оквиру Интеррег - ИПА програмa Европске уније о пограничној 
сарадњи Бугарске и Србије. Кроз подршку у оквиру приступних прегово-
ра, овај програм Европске уније нуди помоћ грађанима пограничног по-
дручја Србије и Бугарске. Користећи некадашњи значај трасе антич-
ког војног пута Via Militaris који је пролазио кроз погранично подручје 
данашњих држава Србије и Бугарске, Регионална развојна агенција Југ 
планира да формира критичну масу која ће допринети побољшању ту-
ристичке експлоатације природног и културног наслеђа Via Militaris 
региона, чиме ће се обезбедити и економска корист за становништво 
у прекограничном региону. У раду је и кратак осврт на историјске чи-
њенице везане за настанак и коришћење овoг путa који је вековима био 
главни правац за проток људи и робе између Европе и Азије. Овај пут, 
који је вековима коришћен за војне походе, коначно добија могућност 
да у свом виртуелном облику помогне да се његов регион, са свим сво-
јим специфичностима, природним богатством и културном баштином 
стави у службу својих грађана са обе стране границе.
Кључне речи: Римски војни пут, Via Miliatris, приступни преговори ЕУ, 
погранична сарадња, Бугарска, Србија, одрживи туризам, културно-
-историјско наслеђе
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Abstract: The subject of interest of this paper is a project Via Militaris, the 
Corridor for the sustainable tourism development of the Regional Develop-
ment Agency Jug from Nis within the Interreg –IPA programme of the Euro-
pean Union related to the cross-border cooperation of Serbia and Bulgaria. 
Through support within the accession negotiations, this programme of the 
European Union offers assistance to the citizens of the border area of Serbia 
and Bulgaria. Using the former significance of the route of the ancient mili-
tary road Via Militaris which passed through the border area of today’s Ser-
bia and Bulgaria, Regional Development Agency Jug plans to form a critical 
mass that will contribute to improving of tourist exploitation of the natural 
and cultural heritage of Via Militaris area which will in turn enable economic 
benefits to the people living in the cross-border region. The paper also gives a 
brief overview of the historical facts related to the origin and use of this road 
which was the main route for the flow of people and goods between Europe 
and Asia. This road which was used for military campaigns finally got the op-
portunity to help in its virtual form the region with all specific characteristics, 
natural wealth and cultural heritage and be at the service of the citizens on 
both sides of the border.
Key words: Roman military road, Via Militaris, accession negotiations of the 
EU, cross-border cooperation, Bulgaria, Serbia, sustainable tourism, cultur-
al and historical heritage

УВОД

У оквиру приступне помоћи придруживању Европској Унији, 
Европска комисија је почетком века формирала програме преко-
граничне сарадње држава које имају аспирацију уласка у Европску 
унију. Ови програми су планирани као инструмент за пружање 
подршке сарадњи институција у пограничним областима сусед-
них држава. Територијална сарадња у Европској унији један је од 
циљева њене политике - она омогућава земљама чланицама, као 
и земљама које би желеле да постану чланице, да спроводе зајед-
ничке мере, пројекте и политике на локалном, регионалном и др-
жавном нивоу. Крајњи циљ такве сарадње је осигурање равномер-
ног социјалног, економског и територијалног развоја ЕУ, a њена 
сврха је да смањи негативан утицај које имају границе, а самим 
тим и уравнотежи друштвено-економску повезаност између зема-
ља. (Teritorijalna saradnja http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_
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koordinacija/IPA_programi/ipa2/default.aspx?id=9937&langTag=bs-
-BA, приступљено 05.05.2020. Више о прекограничној сарадњи 
се може наћи на сајту Министарства за европске интеграције 
Републике Србије: https://www.mei.gov.rs/src/ministarstvo/sektori/
sektor-za-programe-prekogranicne-i-transnacionalne-saradnje-i-
-saradnju-sa-organima-i-organizacijama-na-lokalnom-i-regionalnom-
-nivou-radi-efikasnijeg-koriscenja-fondova/). Ови програми предста-
вљају финансијску подршку у два оквира: прекогранична сарадња 
(сарадња пограничних територија суседних држава) и транснаци-
онална сарадња (сарадња делова или целих држава) са циљем да 
се унапреди друштвено-економски, културни и историјски потен-
цијал тих области. Ови програми помажу институцијама у Србији 
да се упознају и раде у складу са правилима структурних фондо-
ва која важе за земље чланице ЕУ. Данас се програми спроводе у 
оквиру области политике регионалне и транснационалне сарадње 
ИПА II за период 2014-2020 (Опште информације о програмима 
прекограничне сарадње - http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/
Default.aspx, приступљено 03.03.2020).

Опсежан програм сарадње пограничних региона држава Србије 
и Бугарске покренут је 2004. године, а 2014. започет је нови ци-
клус сарадње под називом Интеррег - ИПА (Interreg - IPA) Про-
грам прекограничне сарадње Бугарска – Србија у трајању до 2020. 
Овај програм финансира пројекте у области одрживог туризма, 
учешћа младих у разним економским и културним програмима и 
побољшања услова животне средине пограничних региона Србије 
и Бугарске. Програм функционише под покровитељством Европ-
ске уније, а финансира се из фонда за приступну помоћ уз кофи-
нансирање националног буџета Бугарске, док у Србији програме 
кофинансирају сами корисници. Општи циљ програма је подр-
шка уравнотеженом и одрживом развоју прекограничног региона 
Бугарске и Србије, интегрисаног у заједнички европски простор. 
Европска комисија је крајем јула 2015. одобрила програмски до-
кумент (допуњен новембра 2018), усаглашен од стране обе државе 
кроз широко партнерство са националним, регионалним и локал-
ним заинтересованим странама. Кроз овај документ се регулишу 
општа питања интервенције претприступне помоћи (ИПА) која се 
односе на територију обухваћену програмом прекограничне са-
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радње обе државе (Interreg IPA CBC – Опште информације http://
www.ipacbc-bgrs.eu/sr/opshte-informacije, приступљено 20.12.2019).

До сада је у два позива одобрено и завршено на десетине про-
грама које су номиновали градови и општине из овог региона са 
обе стране границе. Одзив би свакако могао да буде и већи, а на 
web страници www.ipacbc-bgrs.eu могу да се хронолошки прате 
све активности у вези овог програма.

Овај рад је користио историјско–компаративну методу прику-
пљања и обраде података, као и разговор са представницима Реги-
оналне развојне агенције Југ (РРА Југ) из Ниша.

VIA MILITARIS – КОРИДОР ЗА РАЗВОЈ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА

У оквиру програма одрживог туризма, РРА Југ са среди-
штем у Нишу, у сарадњи са бугарским партнером - Агенцијом 
за привредни развој Костинброд, 2018. је аплицирала са пројек-
том Via Militaris – Коридор за развој одрживог туризма. Проје-
кат је одобрен и започет 17.05.2019. и требало би да буде завршен 
16.08.2020.12 Он се фокусира на туристичке потенцијале регије кроз 
коју је некада пролазио римски војни пут Via Militaris, са обе стра-
не границе – превасходно на територији Нишавског и Пиротског 
округа у Србији и Софијског округа у Бугарској. Пут Via Militaris, 
саграђен у I веку нове ере, кретао је од Константинопоља и преко 
Софије и Ниша водио до Сингидунума. Овај пут је био кичма ре-
гиона који се простирао од Софије до Ниша, главна копнена веза 
између Истока и Запада преко двадесет векова и један од најста-
ријих путева са глобалним значењем јер је повезивао различите 
народе и културе. Зато је овај пројекат добио назив по њему.

Стратешки документи и прелиминарна истраживања током 
досадашњих активности у оквиру ИПА програма показују да ова 
прекогранична регија представља идеалан оквир за одрживи ра-
звој туризма - подручје има богат и квалитетан природни, кул-
турни и историјски потенцијал (традиционална села, заштићена 
природна подручја и резервати природе, археолошка и историјска 
налазишта из праисторије, антике и средњег века са очуваним 

1 Због пандемије изазване вирусом Ковид 19, вероватно ће се овај рок проду-
жити.
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остацима римских насеља, вила и некадашњих путних станица, 
аутентичну гастрономију, еколошку и традиционалну пољопри-
вреду, производе са заштићеним географским пореклом, аутенти-
чан фолклор, песме, музику, као и аутохтони језик и друго матери-
јално и нематеријално наслеђе).

На жалост, ово заједничко културно и природно наслеђе са по-
дручја античког пута Via Militaris до сада се скоро и није користи-
ло и експлоатисало у сврхе културног туризма. Међутим, ако би се 
користила на иновативан и одржив начин, разноликост обичаја и 
културе живота пограничних заједница Бугарске и Србије може да 
постане предност и извор економске користи за становништво овог 
подручја. Као некада када је овај пут повезивао различите културе 
и утицао на економију разних царевина и империја, Via Militaris 
би сада, виртуелно говорећи, поново повезао територије које се 
налазе са обе стране границе.

VIA MILITARIS

Via Militaris (Via Diagonalis, Via Traiana, Via Singidunum, Via 
Publica, Agger Publicus, касније Цариградски друм…)23 био је део 
мреже путева коју је Римска империја градила ради успоставља-
ња контроле над освојеним територијама. Повезивао је антички 
Сирмиум (Syrmium - Сремска Митровица), Singidunum (Београд) 
и Viminacijum (Костолац), одакле је ишао долином Мораве до На-
исуса (Naissus - Ниш), настављао даље нишавском долином преко 
насеља Ремезијана (Remesiana - Бела Паланка) и Turres (Пирот), те 
преко Сердике (Serdicа - Софија) и долином Марице преко Фили-
поља (Philippopolis - Пловдив) и Адрианополиса (Hadrianopоlis - 
Једрене) стизао до античког Византиума (Byzantium, касније Кон-
стантинопољ) (Поповић, 2017, стр. 90–91).

Један крак овог пута рачвао се код данашњег Ниша и кретао 
према Солуну долином Јужне Мораве и Вардара, где се укрштао са 
Via Egnatia, који је повезивао Константинопољ са Солуном и Дра-
чом на Јадранској обали (Симоновић, 2003, стр. 26). Из Сирмиума 

2 Више о правилној употреби назива овог пута видети у: Поповић, 2017, стр. 
41–46. За потребе овог текста користиће се назив Via Militaris као најчешће 
коришћен појам у стручној литератури.
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се уливао у Via Panonia који га је умрежавао у главне италијанске 
путеве који су ишли до самог Рима. На северу из Sirmiuma путеви 
су водили даље према Германији и Галији (Holzner, 2014, стр. 2). 
Из Константинопоља се настављало даље ка Малој Азији и рим-
ским територијама на Блиском Истоку. Практично, Via Militaris се 
уклапао у мрежу путева којим је Империја одржавала контролу 
над целом својом територијом. На врхунцу власти, укупна дужина 
мреже путева на целој територији Империје је била око 12.000 км 
који су се простирали од Португалије до Кавказа и од Шкотске 
до Сирије (Roman Roads https://www.ancient.eu/article/758/roman-
-roads/ приступљено 23.02.2020).

У литератури постоје различити извори о времену настанка Via 
Militarisa. Најчешће се сматра да је део пута уз Мораву и Нишаву 
довршен око 33. године нове ере за време власти цара Тиберија 
(Поповић, 2017, стр. 90). 

Траса овог пута у Понишављу у римско време је ишла јужно од 
Ниша, долином Куновачке реке, па преко Плоча се спуштала на 
Белу Паланку, што је представљало физички најкраћу везу нишав-
ске и маричке котлине (Ћирић, 2007).

Током радова на траси Коридора 10, пронађени су делови ан-
тичког пута Via Militaris у атару Селиште (К’ндина бара) у близи-
ни Димитровграда и то у дужини од 60 метара (Republički zavod 
za zaštitu spomenika kulture - Selište [Kndina bara – Via Militaris] 
http://www.heritage.gov.rs/latinica/zastitna_arheoloska_iskopavanja_
koridor_10_Seliste_Via_militaris.php приступљено 12.02.2020). 

По Идрису, арапском картографу који је поред других кра-
јева Европе обишао и Балканско полуострво и прошао путем 
Via Militaris, у његовој Tabula Rogeriana из 1154. остало је забеле-
жено да је пут од Пирота до Ниша био један дан хода (Шкриванић, 
1979, стр. 16). 

У периоду власти Византије, траса Via Militaris од Ниша до 
Пирота се само делимично поклапала са античком трасом. Пре-
ма Ћирићу (2007), траса која се користила у византијско време је 
ишла јужније, па је из Ниша кретала преко Нишке Бање, јер је 
античка траса била 

„...у приличној мери запуштена и занемарена, па су трговачки 
каравани и изасланства, у једном низу векова, после пропасти 
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римске државе и пре доласка Турака у ове крајеве, користили 
трасу преко Прве Кутине (онда Бање Кутине), па преко Ради-
кине Баре, Копривнице, Јагличја, преко Преслапа (Змијиних 
ливада) испод Мосора, Вете, Топонице, Шпаја и Вргудинца у 
правцу данашње Беле Паланке. Старом античком трасом пре-
ко Плоче пролазили су само већи војни одреди или путници и 
каравани који су били обезбеђени већом оружаном пратњом.“

Падом Византије, Отоманска империја практично само насле-
ђује мрежу путева и инфраструктуру која је остала иза ове им-
перије. Остало је забележено да су путеви на Балкану из турског 
периода углавном били у јако лошем стању и да Порта није много 
обраћала пажњу на квалитет путева (Larnach, 2016, стр. 125). По К. 
Јиречеку „Via Militaris је служио од тада [од освајања Србије – о.а.] 
Турцима за пљачкашке походе на Србију и Угарску, исто као што 
је некада служио Хунима и Аварима у обрнутом смеру“ (Поповић, 
2017, стр. 101).

Упркос конкурентском односу између Европе и Отоманског 
царства, њихова путна веза је мање-више била одржавана без пре-
кида током целе историје боравка Турака на Балканском полуо-
стрву. Траса Via Militaris остаје скоро иста, уз одређене корекције 
у средњем Понишављу. 

Другу варијанту трасе Турци су, по свему судећи, открили 
поткрај петнаестог или почетком шеснаестог века и она је водила 
преко Бање, Јелашнице, Студене а затим преко Банцарева, Глогов-
ца, Поповог хана, Шпаја и Вргудинца ка данашњој Белој Палан-
ци. Прелаз преко Куновице (Плоче) поред тога што је био тегобан 
због шума и планинског карактера земљишта, био је опасан и због 
хајдучије. На тој основи поједина села на том путу добила су дер-
бенџијски статус [обавеза чувања и поправљања путева - о.а.], а 
Јелашница још и улачки статус [обавеза чувања поштанских коња 
- о.а.] (Ћирић, 2007).

Године 1862. Митхад паша је Цариградски пут на потезу Пони-
шавља поново вратио на античку трасу преко Плоче. Пут је био 
напоран и тежак, од Ниша до Београда је трајао 44 сата. Борбена 
кола би често била заглављена у блато, а постојала је стална опа-
сност од напада хајдука из густих шума које су опкољавале пут. 
„Ова траса, уз делимичне исправке, коришћена је у деветнаестом 
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и двадесетом веку, све до 1964. године, кад је траса Цариградског 
друма, као ‚нишавска магистрала’ уведена у Сићевачку клисуру“ 
(Ћирић, 2007). Како клисура није допуштала проширење пута, 
а увидевши његов значај за даљи развој целе пограничне регије, 
влада Србије започиње крајем XX века планове о изградњи мо-
дерног аутопута. После дугог периода градње, у јесен 2019. отво-
рена је источна траса аутопута Е-80 Коридор 10 од Ниша до Ди-
митровграда, као савремени аутопут који се наставља на аутопут 
до Софије и даље ка Истанбулу. Повратком на своју брдску трасу, 
аутопут се заправо враћа на оригиналну трасу античког пута Via 
Мilitaris. Овај аутопут је део паневроске коридорске мреже путева 
и повезује Западну и Централну Европу са Азијом и Јужном Евро-
пом и то најкраћом линијом. Као и антички Via Militaris, пут иде 
од Београда, преко Ниша, Софије до Истанбула. Пут има и свој 
јужни крак који се одваја код Ниша и иде преко Солуна до Атине 
на крајњем југу Европе.

ТРАДИЦИЈА СУСРЕТАЊА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ 
СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ

Римски војни пут Via Militaris је поред војног, економског и ад-
министративног значаја имао и улогу у спајању различитих на-
рода, култура, религија, језика. Недвосмислена је центрипетална 
улога овог пута у повезивању народа који су гравитирали ка њему. 
То се није односило само на локалну средину, овај пут је повезивао 
цео регион и са империјалним градовима као што су Константи-
нопољ, Сирмијум, Солун, па и сам Рим. Проток информација на 
овом подручју дешавао се дуж овог пута, што је помагало умрежа-
вању народа, ма шта да је то значило у античко и средњевековно 
доба. Иако су у различитим периодима припадали различитим ре-
жимима, државама, царевинама и империјама, различити народи 
са овог подручја су у суштини увек били усмерени једни на друге. 

Граница садашњих држава Србије и Бугарске се померала уз 
линију пута Via Militaris мање-више после сваког рата који су се на 
територији Балкана, на жалост, дешавали превише често. Границе 
нису никада успеле да раздвоје народе са обе стране линије, јер су 
они били упућени једни на друге током векова и увек је постојала 
тенденција њиховог спајања. 
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Историјски извори нам говоре колико су те везе биле и по-
требне и јаке. Тако, на пример, почевши од 1889, прослава Благог 
петка34 је узета за дан када се сусретало на тадашњој државној 
граници Србије и Бугарске. Граничне постаје би отварале своје 
рампе и мештани су несметано могли да прелазе из једне државе 
у другу. Прославе су се дешавале у селу Обреновац са српске 
стране и Жељуша са бугарске, али неретко су људи користили 
прилику и одлазили чак до Пирота и Ниша са једне и до Со-
фије са друге стране. Мештани су тада користили прилику да 
се сусретну са рођацима који су остали са друге стране границе 
повучене између две државе. Остали су записани новински из-
вештаји о одушевљењу и топлим пријемима приликом сусрета 
са обе стране, често чак и дирљиве поруке, поготово приликом 
посета хорова и певачких друштава, сусрета официра или пак 
обичних становника. Под окриљем породичних сусрета, они 
мало предузимљивији су користили прилику и за своје трговачке 
активности, да продају разне ситнице и храну, тако да се тај дан 
претварао у велику светковину која би трајала све до касно у ноћ. 
Ови сусрети су се редовно дешавали све до почетка XX века (Ни-
колић, 1982, стр. 221-228). 

Иницијатива сусретања на граници Србије и Бугарске је наста-
вљена и између два светска рата, мада под сенком специфичне си-
туације која је настала после новог повлачења граничне линије. 
Наиме, Нејским споразумом45 територија око градова Димитров-
града и Босилеграда припала је Краљевини Срба, Хрвата и Слове-
наца. Имајући у виду да су повлачењем границе покидане многе 
родбинске, трговинске и саобраћајне везе које су до тада постојале, 
две суседне државе су сматрале да би организовање сабора, који 
би се дешавали на самој граничној линији, омогућило становни-
штву са обе стране да се макар једном у току године несметано 
креће преко границе, среће са родбином или тргује. Први такав са-
бор је одржан 1923. и од тада се становништво пограничног појаса 
ширине 15 км окупљало на саборима на више различитих локаци-
ја (Цветковић, 2014).

3  Благи Петак је први петак по прослави Ускрса.
4  Нејски споразум из новембра 1919, по Neilly-sur-Seine, граду у Француској 
где је потписан.
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После Другог светског рата, једно време је граница била полу-
отвореана, да би у периоду Информбироа 1948–1953 била потпуно 
затворена. Сусрети су поново успостављени након нормализаци-
је односа између Југославије и осталих социјалистичких земаља 
источне Европе.

БУДУЋЕ СМЕРНИЦЕ

Пројекат Via Militaris – Коридор одрживог туризма Регионалне 
развојне Агенције Југ из Ниша прати управо стару трасу пута Via 
Militaris и оживљава њен значај који је имала за развој, економију 
и културу античке Доње Мезије, а данашњих држава Србије и Бу-
гарске. Овај програм за општи циљ има подршку уравнотеженом 
и одрживом развоју пограничног региона ове две земље, интегри-
саног у заједнички европски простор. Пројектна стратегија, коју 
подразумева РРА Југ, укључује бројне активности на мобилиза-
цији заинтересованих страна и покретању сарадње између јавног 
и приватног сектора са обе стране границе, како би заједнички 
развили концепт за нову прекограничну туристичку дестинацију. 
Она би узимала у обзир потребе корисника и охрабривала их да 
упознају овај део региона и његове најважније природне и култур-
не атракције дуж некадашњег пута Via Militaris. 

 Пројекат обухвата многе активности који се тематски везују 
за овај антички пут, али у суштини се односи на широку лепезу 
активности који овај регион нуди. Користећи нову експериментал-
ну методологију Living lab56 за креирање новог заједничког тури-
стичког концепта и одрживог акционог плана Via Militaris, РРА 
Југ је формирала базу туристичких активности специфичних за 
овај регион. У сарадњи са локалним организацијама, попут Тури-
стичке организације Ниша, оформљени су атрактивни програми 
као што су: шетња долином Јерме, обилазак Сићевачке клисуре, 
градска тура обиласка Ниша са обученим водичима, маршрута 
Via Militaris Јееp tour која води учеснике баш по деоницама напу-

5 Истраживачки концепт који се може дефинисати као интерактивни, кори-
снички, иновативни систем, који делује у територијалном контексту (град, 
регион, земља…) интегришући истовремено истраживачке и иновацијске про-
цесе у оквиру јавног и приватног партнерства.
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штене старе античке трасе пута, а укључује и посету Сићевачкој 
уметничкој колонији6.7 За љубитеље екстремних спортова ту је по-
сета Јелашничкој клисури - првом природном пењалишту у Срби-
ји које је комплетно опремљено за спортско пењање, итд.

 РРА Југ је активна у својој мисији да овај пројекат презенту-
је што већем броју становника са обе стране границе. Активност 
је нарочито изражена на друштвеним мрежама где често ажу-
рира странице на сајту www.viamilitaris.net, Facebook страни-
ци Via Militaris Living Lab и Инстаграм порталу Via Militaris (@
visitviamilitaris). Може да се стекне утисак да су активности више 
окренуте млађим суграђанима који користе друштвене мреже, ме-
ђутим, РРА Југ је такође путем огласа у недељницима покушала да 
комуницира и са суграђанима који нису превише ИТ оријентисани. 
Свакако да овај пројекат завређује пажњу у региону Via Militaris, па 
би свака додатна маркетиншка активност била добродошла. Међу-
тим, оно што је заиста најпотребније је синергија између Агенције 
и потенцијалних учесника, која је тренутно, нажалост, мала. При-
мећује се да и поред атрактивних фотографија, прича, програма и 
активности који се презентују и нуде на страницама друштвених 
мрежа – одзив, па чак и једноставно коментарисање прилога, јесте 
јако ниско. Можда би требало проширити предлоге и идеје које би 
дотакле већи број заинтересованих. Постоје специфичности овог 
региона који би свакако биле атрактивне за експлоатацију и про-
мовисање у оквиру овог програма.

Важан сегмент овог пројекта би свакако требало да буде промо-
ција традиционалних села и амбијената. Многи су чули за „каме-
но село“ Гостушу, за Топли До и Паклештицу на Старој планини, 
као и за села на Сувој планини и у Сићевачкој клисури. Један од 
замајаца пројекта би вероватно требало да буде управо оживљава-
ње ових села, чији би становници узели активно учешће у обнови 
својих старих кућа ради стављања у функцију сеоског туризма и 
пружању аутентичног доживљаја. Укомпонована са гастроном-
ском понудом, која би била обликована у занимљив туристички 
продукт, дала би нову шансу становницима ове регије да пронађу 
начин да изађу из вишедеценијске анонимности. У свом програму, 

6 Најстарија манифестација ове врсте у Србији, чак и на Балкану, основана још 
1905. на иницијативу сликарке Надежде Петровић.
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РРА Југ је посветила пажњу на одређене гастрономске производе 
који су специфични за овај крај, као што је, на пример, пиротска 
пеглана кобасица7,8која има и свој Сајам који се одржава у Пиро-
ту крајем јануара. Али поред пеглане кобасице и качкаваља, који 
је познат широм Балкана и прави се са обе стране границе89 по-
стоје и други производи које треба брендирати и промовисати. Ту 
је бели сир, вурда, ђубек, баница, пиротско јагње… Брендирани 
и презентовани на савремени начин, ови деликатеси би могли да 
воде главну реч у оквиру одрживог туризма, јер би укључивали 
локано становништво које чува ове аутентичне рецепте пренесене 
с колена на колено. У последње време у замаху је и винска ин-
дустрија и производња локалних ракија у овом региону. Бугарска 
предњачи у производњи вина, али и у пиротском крају се обнавља 
интерес за њу - недавно је у Пироту отворена винарија Савић, за 
коју се каже да је прва приватна винарија после Другог светског 
рата јужно од Ниша. Исто се односи и на мале произвођаче ракија 
са овог подручја. У комбинацији са традиционалном архитекту-
ром и гастрономским специјалитетима овог краја, може да се ис-
прича занимљива прича региона Via Militaris. Управо укључивање 
малих произвођача у пројекте као што је Via Militaris, прављење 
акционих и стратешких планова уз помоћ организација као што је 
РРА Југ, могли би да овај регион трансформишу у атрактивну ту-
ристичку локацију, насупрот својој досадашњој транзитној улози.

Не треба занемарити ни нематеријално наслеђе којима је овај 
крај препун - од фолклора, музике, аутохтоног језика, митова и 
легенди. Тако, на пример, чувена легенда о скривеном благу попа 
Мартина, која је вековима популарна и у западној Бугарској и 
источној Србији, нуди интересантну позадину за осмишљавање 
туристичке маршруте. У овом случају, маршрута под називом, ре-
цимо - Трагом блага попа Мартина, могла би да искористи једну 
од најчешће помињаних локалитета скривеног блага - Смукову 
пећину близу Погановског манастира у долини реке Јерме. Ова 

7 Пиротска пеглана кобасица је један од познатих производа овог краја који је 
у процесу добијања сертификата заштићеног географског порекла.
8 Пиротски качкаваљ од крављег млека је, за сада, једини гастрономски прои-
звод овога краја са заштићеним географским пореклом, а ради се и на његовој 
међународној сертификацији.
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живописна клисура нуди изузетно атрактивну трасу која може да 
укључује и екстремне спортове, планинарење и авантуру у свом 
програму, поред већ поменутих туристичких вредности као што 
су локална гастрономија, историја и култура. То је само један од 
примера како би се локалне легенде могле користити за прошире-
ње туристичке понуде на занимљив и активан начин. 

На исти начин се могу искористити одређене историјске чиње-
нице за креирање занимљивих маршрута. Рецимо, могућа траса 
Путевима Сулејмана Величанственог, у коју би се умрежила ме-
ста које је османлијска војска користила на свом путу ка Бечу, а 
налазе се у овом пограничном региону обе земље. Наиме, постоји 
записан куриозитет да је у суженом делу долине Нишаве на про-
стору данашњег Димитровграда постојала путна станица позната 
као Царски бунар у којој је Сулејман Величанствени у поласку на 
поход на Београд, ишавши у правцу северозапада долином Ниша-
ве, преноћио 1521. године (Стојановић, 2013). Примера има довољ-
но, треба их искористити и презентовати.

Један од проблема овог региона, којим овај пројекат такође 
може, у овом случају, да анимира стручну јавност и Србије и Бу-
граске јесте заштита археолошких налазишта који се налазе на 
траси овог пута. У овом региону има историјских остатака путе-
ва, сакралних и других грађевина од антике па све до XIX века 
и штета је што многи од њих нестају или због недостатка сред-
става или чистим немаром. Паралелно са радовима на аутопуту 
Е-80 Коридор 10, Републички завод за заштиту споменика култу-
ре Србије је вршио интензивне истраживачке радове 2012. године. 
Том приликом се заштитио само део пронађеног античког пута, 
јер тренутно не постоји могућност за бољом презентацијом. По-
ред тога, на траси од Пирота до Димитровграда током истражи-
вачких радова 2010. истражено је десет угрожених археолошких 
локалитета из различитих историјских периода. Пронађени су 
остаци сакралних објеката на овој траси, који због брзине градње 
аутопута нису могли бити конзервирани и сачувани, па ће остати 
скривени од очију јавности. Најзначајнији резултати су постигну-
ти на локалитетима К’ндина бара и Мало кале у димитровград-
ској општини и на локацији код села Обреновац у пиротској оп-
штини и то баш на остацима Via Militaris. Постоји захтев стручне 
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јавности да се делови Via Militaris прогласе спомеником културе, 
поготово што су се током извођења радова на ауто–путу деси-
ла многа оштећења (Коридор 10 на старом античком путу. Блиц, 
18.12.2010. https://www.blic.rs/vesti/srbija/koridor-10-na-starom-antic-
kom-putu/09h8002; Вија Милитарис – на траси античког пута. 
Политика, 22. 12. 2010. http://www.politika.rs/scc/clanak/161028/
Vija-militaris-na-trasi-autoputa). Стављање овог пута на листу спо-
меника културе сигурно би олакшало многе будуће пројекте.

Неки од пронађених артефаката на траси градње ауто-пута су 
презентовани, као случај римског миљоказа и меморијалног спо-
меника подигнутог у част проласка римског цара Септима Севера 
кроз античку Ремезијану - сада се налазе у центру Беле Паланке 
и често се користе у туристичкој понуди овог места. Нажалост, то 

Слика 1  Via Militaris, траса пута близу Димитровграда - превентивна заштита
Picture 1  Via Militaris, a route near Dimirovgrad – preventive protection

(Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Selište [Kndina bara – Via 
Militaris] http://www.heritage.gov.rs/latinica/zastitna_arheoloska_iskopavanja_

koridor_10_Seliste_Via_militaris.php приступљено 12.02.2020).
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није довољно, али вештим укомпоновањем у посебну туристичку 
маршруту, рецимо Заједно са римским царевима од Ниша до Со-
фије, овакви споменици, као и они пронађени у античкој Медија-
ни, Туресу и Сердици910 могли би да представљају елементе исто-
ријског мозаика ове регије око којег би се формирала јединствена 
туристичка прича.

 Међутим, постоје разне препреке које спречавају шири спектар 
деловања у овом региону што се тиче одрживог туризма. Лепоте 
и вредности овог подручја су у многоме деградиране и/или сведе-
не на транзитну улогу, где туристи само пролазе кроз ову регију 
на путу ка крајњим одредиштима Средоземног или Црног мора, 

9 Mediana (Медијана) је била комплекс летњиковаца римских патриција изгра-
ђених поред античког Ниша, укључујући вероватно и вилу самог Константина 
Великог за кога се претпоставља да је рођен на територији античког Ниша; 
Turres – антички Пирот; Serdica – античка Софија.

Слика 2  Миљоказ и споменик Септиму Северу и његовом сину Каракали из 
202. године пронађени на локалитету Беле Паланке

Picture 2  A milestone and monument to Septimius Severus and his son Caracalla 
from the year 202. were found at the location of Bela Palanka

(https://www.instagram.com/visitviamilitaris/, приступљено 15.02.2020)
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без заустављања и откривања туристичких вредности. Иденти-
фикован је читав низ проблема који спречава процес укључивања 
овог подручја у шире токове туристичких дестинација. По речима 
Татјане Панић Живковић, менаџера сектора за инфраструктуру и 
одрживи развој у Регионалној развојној агенцији Југ, то су слични 
природни услови, али различити социо-економски потенцијали на 
бугарској и српској страни; недовољна комуникација, ограничена 
сарадња и синергија за развој одрживог туризма осим за места ма-
совног туризма и великих градова; нереална очекивања заједница 
и доживљавање туризма као магичног решења; локална усредсре-
ђеност и несвесност позитивних утицаја које прекогранични кон-
цепт може понудити; ниски стандарди туристичке инфраструкту-
ре у обе земље и питање финансирања заједничких туристичких 
иницијатива; недостатак заједничке туристичке стратегије/акци-
оног плана за погранична подручја који је од кључне важности 
за успех овог програма (у директном разговору децембра 2019, 
а делимично преузето 15.02.2020. и са https://www.facebook.com/
viamilitarislivinglab).

Да би била успешна, пројектна стратегија мора да има при-
ступ који ће обезбедити да се потенцијалне природне и историјске 
атракције користе на начин који заиста доприноси становницима и 
економији прекограничног подручја и да осигура да будуће тури-
стичке активности буду одрживе, али и да при том не оштећују и 
деградирају управо те туристичке локације. Пројектне активности 
би морале да укључе и повежу заинтересоване локалне појединце 
и предузећа - пружаоце услуга у туризму, релевантне институције 
и организације као и локалне самоуправе са стручњацима за ана-
лизу потенцијала региона и могућности заједничког финансира-
ња. Ова стратегија узима у обзир потребе корисника и охрабрује 
будуће посетиоце да прођу кроз овај регион две земље, обилазећи 
најважније природне и културне атракције које регион пружа. На-
кон детаљне процене идентификованих туристичких потенцијала 
и њихових капацитета, директном интеракцијом заинтересованих 
страна током радионица и теренских посета, РРА Југ ће по први 
пут употребити експерименталну методологију Living lab за кре-
ирање новог заједничког туристичког концепта и одрживог акци-
оног плана Via Militaris. Сходно томе, резултат процеса биће кон-
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цепт за заједничку прекограничну туристичку дестинацију која је 
атрактивна и приступачна за туристе, конкурентна у доба економ-
ске кризе и која може да очува и побољша заједничке вредности и 
идентитет српско-бугарског прекограничног подручја (у директ-
ном разговору децембра 2019, а делимично преузето 15.02.2020. и 
са https://www.facebook.com/viamilitarislivinglab).

Од почетка пројекта организоване су две радионице. Прва је 
била у Пернику, у Бугарској, новембра 2019. Током два дана резме-
њене су идеје на тему историјског значаја који Via Militaris има на 
овај регион, а Туристичка организација Ниш је одржала презен-
тацију о историји града Ниша и његовој повезаности са путем Via 
Militaris.

Друга радионица је одржана фебруара 2020. у Пироту, са темом 
о модалитетима и потенцијалима управљања у јавно-приватном 
партнерству у области туризма. Учесници су добили најзначајније 
информације о примени јавно-приватног партнерства у унапређе-
њу туристичке понуде у Републици Србији и модалитетима њего-
ве имплементације.

План је да се до краја пројекта одрже нове радионице. Учешће 
у Интеррег - ИПА Програму прекограничне сарадње Бугарска – 
Србија је отворено за све заинтересоване предузетнике и органи-
зације.

ЗАКЉУЧАК

Коришћење културне и природне баштине у сврху обогаћива-
ња туристичке понуде једног региона је тренд који је већ дуго при-
сутан, како у свету, тако и на Балкану. Погранично подручје Ср-
бије и Бугарске има богато историјско наслеђе и очувану природу 
што може да се искористи за формирање туристичких атракција. 
Вешто укомпоноване, оне би пре свега могле да буду велики под-
стицај локалном становништву са обе стране границе. РРА Југ из 
Ниша, својим пројектом Via Militaris – Коридор одрживог туризма 
покушава да експолоатише управо ове вредности и у сарадњи са 
локалним становништвом „оживи“ стару трасу Via Militaris као 
најпрепознатљивији историјски бренд овог подручја који би слу-
жио као окосница туристичких пројеката овог региона. 
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Можда ће као и у прошлости, када је Via Militaris спајао наро-
де и империје у сврху јачања власти античких и средњовековних 
држава и царева, овај нови, виртуелни Via Militaris, помоћи да га 
народи који живе поред њега искористе за своје интересе.
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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 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 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 афилијације (пун назив установе у којој 
је аутор запослен или у којој је извршио истраживање). Уколико је ау-
тор 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 стра-
нице 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 висо-
кошколске 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, сажет-
ка 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 табе-

ла, треба их доставити као посебне фајлове у црно-белој техници, мини-
малне резолуције 300 dpi, а у тексту рада тачно означити где је њихово 
место. Називи табела се пишу изнад њих, а испод илустративних при-
каза, фотографија и цртежа. Називе сваке врсте илустративних прика-
за 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 наво-
де у загради у изворном облику, на пример – Русо (Rousseau).

Пиротски зборник објављује само оне радове који до сада нису пу-
бликовани, 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 предста-
вља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, да се не разматра 
за објављивање код другог издавача или у оквиру неке друге публикаци-
је, да објављивањем рада неће бити угрожена ничија ауторска, власничка 
и друга права, да је објављивање одобрено од стране свих коаутора (уко-
лико 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 редакци-
је, 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 редак-
цији како би се проверило да ли испуњавају основне критеријуме и стан-
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дарде. Поред тога, проверава се да ли су рад или његови делови плагира-
ни. Само они рукописи који су у складу са датим упутствима биће посла-
ти 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 посто-
ји потреба за њом, обавља се преко уредника. У одређеним случајевима, 
због тематске специфичности часописа, може да се деси да неке рецен-
зије не буду анонимне. Пиротски зборник објављује радове из свих при-
родних 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 обез-
беђена 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 по-
вучен у складу са стандардима дефинисаним од стране библиотека и на-
учних 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 пла-
гијати неће бити дозвољено да трајно или у неком одређеном року доста-
вљају 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 саопште-
ње, научну критику (полемику), монографску студију или стручни рад, 
али искључиву одговорност за категоризацију рада има уредник. Потен-
цијални 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 вредно-
вања научноистраживачког рада који је донело исто министарство. 

Када радови буду спремљени за објављивање, аутори ту завршну вер-
зију, 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 на-
учнике, 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 диги-
талног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка. Уколико 
чланак нема DOI, наводи се URL адреса на којој је чланак изворно обја-
вљен.

Списак референци (литература)

У списку референци (литературе) на крају рада дају се прецизни по-
даци 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 уколи-
ко се деси да су нека дела једног аутора објављена у истој години, додају 
се мала слова у циљу разликовања:

Петровић, М. (1998).
Петровић, М. (2003а).
Петровић, М. (2003б).
Петровић, М. (2009).
Ако је у свом истраживању аутор користио архивску грађу, докумен-

те, извештаје, приручнике, неауторизоване текстове из штампе и са ин-
тернета и слично, све информације о таквим изворима треба навести у 
самом текту рада или у фуснотама (напоменама), а не наводити их у спи-
ску 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.
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Поред поменутих информација о помоћним изворима и научној гра-
ђи, фусноте уобичајено садрже и мање важне детаље и пропратне комен-
таре, али нису и не могу да буду замена за цитирану литературу. 

У писању списка референци и за цитирање у самом тексту рада ко-
ристити 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 издава-
ња, 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 уред-
ника (ур.), односно (Ed.) за књиге на енглеском. Ако има више уред-
ника, ставља се (урс.), односно (Eds).

Николић, И. (прир.) (1982). Пирот и срез нишавски: 1801-1918: грађа. 
Књ. 2, 1883-1893, Пирот, Музеј Понишавља.

Књига без аутора

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 16, нокат-
одврзивати. (2001). Београд, Српска академија наука и уметности.

Необјављена докторска дисертација, магистарски рад и други 
сличан необјављени рад који би могао бити доступан на захтев 
заинтересованог читаоца

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дисертације или рада. 
Докторска дисертација / Магистарски рад. Место, факултет.

Ristivojević, M. (2012). Uloga muzike u formiranju lokalnog identiteta. 
Doktorska disertacija. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
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Поглавље у књизи која има уредника или приређивача

Презиме аутора поглавља, иницијал имена. (година издања). На-
слов поглавља. У иницијал имена уредника / приређивача. Прези-
ме уредника / приређивача (ур. / урс. / прир.), наслов књиге (стр. 
прва страна поглавља – последња страна поглавља). Место изда-
вања, 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 уредни-
ка, 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 саоп-
штења). Место издања, издавач.

Vidanović, M. (1989). Povećanje produktivnosti i robne proizvodnje 
u stočarstvu individualnih gazdinstava. Naučni skup Kako povećati robnu 
proizvodnju i produktivnost na individualnim gazdinstvima u poljoprivredi 
Jugoslavije (str. 175-179). Beograd, Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije.

Прилог из енциклопедије

Формат је исти као за саопштење у зборнику научног скупа, само 
се уместо назива научног скупа пише назив енциклопедије.

Đorđević, J. (1975). Političke slobode i prava. Politička enciklopedija (str. 
766-770). Beograd, Savremena administracija.

Чланак у часопису

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив часо-
писа, волумен (број), прва страна чланка-последња страна чланка.

Податак означен као „(број)“ односи се на број (свеску) часописа уну-
тар једне године и пише се само код оних часописа који имају више изда-
ња у једној календарској години. Податак означен као „волумен“ односи 
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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 часо-
пису 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 нови-
на, 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. Поли-
тика, 15. август 2014, стр. 10. 

или
Аvakumović, М. (2014). Nа Кoridoru 10 probijeni svi rokovi. Политика, 15. 

аvgust 2014. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-Koridoru-10-probijeni-
svi-rokovi.lt.html 

Цитирање у тексту рада

У самом тексту рада, приликом сваког позивања на неко дело, треба 
у загради навести презиме аутора тог дела и годину издања, раздвојене 
зарезом. На основу тих основних података, заинтересовани читалац ће 
у списку референци на крају рада лако пронаћи опширније податке о 
дотичном делу. Примери: 

(Станковић, 1997)
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009)
(Nikolić, 2002а)
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Ако је презиме део структуре реченице, у заграду се ставља само го-
дина 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 прези-
мена свих аутора и године издања, а за редослед је меродаван абецедни 
редослед презимена, а не година издања. Код дела са више аутора, меро-
давно је презиме првог аутора тог дела. Подаци о делима се раздвајају 
тачка-зарезом. Пример:

(Бошковић, 2013; Костић и Антић, 1985; Марјановић, 2004)

Редослед по годинама издања је примаран само ако се на истом месту 
позива на више дела истог аутора:

(Матић, 2001, 2006)

Ако дело има два аутора, презимена оба аутора се пишу приликом 
сваког навођења дела:

(Костић и Антић, 1985), односно Костић и Антић (1985) 

Ако дело има од три до пет аутора, презимена свих аутора се пишу 
једино приликом првог навођења, а наредни пут се пише само презиме 
првог аутора и додаје „и сар.“ за дела на српском, односно „et al.“ за дела 
на енглеском.

(Марковић, Јовановић и Васић, 2009), односно (Марковић и сар., 2009)
(Johnson, Smith & Adams, 1978), односно (Johnson et al., 1978)

Ако дело има шест и више аутора, приликом сваког навођења се увек 
пише само презиме првог аутора и додаје „и сар.“, односно „et al.“, чак и 
када је прво навођење тог дела уједно и једино.

Приликом навођења више аутора једног дела на енглеском језику, 
знак & замењује „аnd“, односно „и“ само када се презимена аутора наво-
де 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 пре-
зиме, 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 
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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 рече-
нице, 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 до-
словце, већ се он препричава, парафразира, само што се у том случају 
изостављају наводници. 

Ако се цитирају, било дословце, било препричавањем, делови рада који 
изворно заузимају више од једне странице, пише се прва и последња стра-
ница 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 разли-
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кује 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 могу да подлежу за-
штити 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 кон-
кретном 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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