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Апстракт: Као један од учесника већег пројекта етнолошких 
истраживања пиротског краја започела сам писање текста који се односи 
на његово становништво и насеља под називом Насеља и становништво 
општине Пирот, с основном идејом да то буде етнолошко-демографска 
студија и да, бар у извесној мери, обједини нека од бројних досадашњих 
разматрања на ту тему и допринесе неким новим сазнањима. Рад садржи 
само приказе одабраних сегмената, с обзиром на могућ широк спектар 
питања која може обухватити ова тема, и поред уводног дела састоји се из 
шест поглавља: 1. Насеља и становништво од праисторије до средине XX 
века, 2. Насеља и становништво од средине XX века до данас, 3. Привреда 
и занимања становништва, 4. Размештај становништва и етничка слика, 5. 
Друштвени живот и психичке особине, 6. Демографске карактеристике.

Кључне речи: Пирот, становништво, насеља, село, град, привреда, 
занимања, динамика, демографске карактеристике.

УВОД

Насеља и становништво су категорије које се могу посматрати из раз-
личитих углова те се стога и истражују у оквиру неколико научних дисци-
плина, при чему свака користи одређени приступ и метод, а њихови научни 
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циљеви се често допуњују и поклапају. У том смислу значајно је да такво 
истраживање обухвати искуства како сродних друштвених, тако и свих дру-
гих научних дисциплина, чија сазнања могу бити од користи у истраживању 
тако комплексних питања, посебно становништва.

Имајући све то у виду, истраживање ове теме започела сам аналитичко-
документационим поступком чиме сам стекла увид у већину досадашњих 
публикованих радова (научних студија, монографија, периодике делом 
и необјављене грађе) који се односе на пиротски крај, и то етнолошког, 
историјског, географског, археолошког или сродног карактера. Подаци из 
литературе су ми користили за израду историјског прегледа насељености и 
општи развој становништва, док сам се с главним одликама традиционал-
ног живота, уз одговарајућу литературу упознавала на терену у директној 
комуникацији с људима примењујући неке од општих метода: посматрање, 
интервју, анкету и, на крају, применила сам неке од метода статистичко-
демографске анализе за праћење развоја и структура становништва. 
Најзначајнији сегмент рада било је истраживање на подручју општине Пи-
рот током седмодневних или десетодневних боравака, у периоду од 2000. 
до 2005. године, у оквиру којих су поред самог Пирота обухваћена и бројна 
сеоска насеља. У тој активности учествовали су етнолози-стручњаци Етно-
графског музеја у Београду и стручњаци Музеја Понишавља у Пироту. У Пи-
роту сам тада посетила неке од значајних градских институција: Скупшти-
ну општине, галерију „Чедомир Крстић“, Народну библиотеку, Историјски 
архив, Гимназију „Предраг Костић“, Завод за тржиште рада, Дом здравља и 
др. Да најважнију улогу приликом теренског рада има сарадња с казивачима 
из народа потврдило се и у оквиру овог истраживања где су ми од драгоценe 
помоћи били појединци, који се и сами баве истраживачким радом, пре свега 
Светислав Џунић–Тиса, а затим и Борисав Јовановић-Мутанбелег, Витомир 
В. Живковић, као и Драгољуб Златковић, већ афирмисани истраживач на-
родног живота и традиције. Значајну помоћ у прикупљању података пружи-
ли су ми и представници локалне управе, службеници општинских служби 
у граду и у сеоским насељима1 али и многи други чија имена овом приликом 
нису наведена. Службеници сеоских месних канцеларија су се показали као 
изузетни познаваоци локалних сеоских прилика, мештана и историјата села. 
Они су ми омогућили преглед старих матичних књига пописа становништва 
(књиге рођених и умрлих) које се чувају у сеоским месним канцеларијама. 
У припреми рада служила сам се и подацима из радова преданих и савесних 
истраживача и пописивача пиротског краја објављених у виду монографија 
једног броја пиротских села2.

1 Мирољуб Живковић, Мирослав Ранчић, Томислав Петровић, Слободан Петровић, 
Бобан Петровић, Никола Потић, Tугомир Крстић Слободан ђорђевић, Драган Младеновић, 
Негослав Станишић, Емил Тошић, Петар Игњатовић, Божидар Петровић и други. 

2 Крупац, Ј. ћирића и В. В. Живковића (1974), Велики Јовановац, Божидара Здравковића 
(1976), Чиниглавци, Борисава Јовановића (1984), Велика Лукања, Вукашина Петровића 
(1985), Јасенов Дол, Душана ђурића (1996), Дојкинци, Милана М. Петровића (1997), 
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Иако су сва теренска истраживања у оквиру пројекта углавном обављена 
на територији општине Пирот, у географском смислу као и по питању ста-
новништва, та територија се мора увек у ширим оквирима посматрати, о 
чему говори честа употреба неких назива који се односе на њу као на при-
мер старопланински крај или шопско-торлачко подручје.

Основни подаци који се могу навести у опису општине Пирот је да 
она захвата територију од 1232 км2 и спада у ред наших највећих (треће 
место), али по броју становника 63.791 слабије насељених општина. То се 
види и на основу статистике за пиротски округ која је по броју становника 
(105.654) на претпоследњем месту, када су у питању подаци броја становни-
ка по окрузима Републике Србије. Општина Пирот захвата простор Горњег 
Понишавља, уз границу према Бугарској која се налази с њене северои-
сточне стране. Унутрашње границе се пружају с југоисточне и југозападне 
стране према димитровградској и бабушничкој општини, а са западне и се-
верне стране према белопаланачкој и књажевачкој општини. У оквиру целе 
територије општине, поред општинског центра Пирота који је одувек важио 
као једино урбано насеље, постоји још 71 насељe, од чега 6 приградских и 
65 сеоских (премда се још неколико гравитационо снажнијих насеља може 
сврстати у ред приградских)3. Пироту и његовим приградским насељима, 
као и насељима тзв. кружног прстена (у народу познат као кружни пут или 
булевар) гравитирају мања, слабије развијена, претежно брдско-планинска 
насеља у зависности од других природних и друштвених карактеристи-
ка, при чему се она најудаљенија насеља налазе на око 35 км2 далеко од 
Пирота.

С обзиром да је Пирот и централно полифункционално средиште, његова 
гравитациона моћ се пружа и изван границе истоимене општине, чинећи 
тзв. пиротски округ, који се често проучава као већа предеона целина, под 
називом Горње Понишавље и Лужница и захвата простор у горњем току 
Нишаве, у сливу Височице и Темштице, с доњим током Јерме и котлински 
и ободни простор Лужнице. Цео тај простор који припада делу централног 
Балкана у највећој мери подудара се са општинама Пирот, Димитровград и 
Бабушница. Природни услови и прилична неприступачност највећег дела 
територије услед одређених геоморфолошких одлика, учинили су да је ста-
новништво пиротског краја кроз историју било доста изоловано од утицаја 
са севера и запада. Истовремено су историјски услови на том простору че-
сто прекрајали државне границе, спајали и делили становништво.

Град Пирот као гравитациони центар целе регије кроз историју је имао 
највише утицаја на стање околних насеља и њихов развојни пут. Тај утицај 

Завој, Војислава М. Минића (1989), Трњана, Петра Виденовића (1998), Блато, Драгољуба 
Вељковића (1998), Костур, Духомира Цветковића (2001), Присјан, Часлава Р. Спасића (2001), 
Понор, Најдана Р. ђорђевића ( 2001), Пољска Ржана, Милована Т. Минчића (2002), Бабин 
Кал, Градимира Маринковића (2003) ...

3 Републички завод за статистику, Попис становништва 2002. године, www. statserb.
sr.gov.yu 
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Пирота као градског центра у прошлости, у оквиру турске државе био је 
много значајнији с обзиром да је његова гравитациона моћ захватала ширу 
територију него што је то данашња територија општине, која се налази у 
рубном подручју. У случају нашег истраживања обухваћена су сва насеља 
општине Пирот, поред којих се помињу у незнатној мери насеља сусед-
них општина чији развој је и даље упућен на Пирот, који је и данас цен-
тар иако далеко мање значајан него у прошлости. На то, између осталих, 
указују и подаци из прошлости о приближно истом броју становника које 
је Пирот имао у односу на данас економски моћнијe градовe4. У вези с тим 
је и податак који говори да у прошлости није било упадљивих разлика у 
броју становника између тада водећих градова у области централног Бал-
кана. Наиме, по ослобођењу од Турака Ниш је имао нешто преко 20.000, 
Софија око 21.000 а Пирот 9.500 становника. И данас, упркос чињеници да 
пиротска област припада делу неразвијеног југа земље, Пирот не само да 
представља, без конкуренције, најснажнији урбани центар области, већ је 
и даље значајан центар на нивоу целе земље. То је све проистекло не само 
из историјски наслеђене традиције већ и од реалних физичко-географских 
погодности, чињенице што је на транзитној локацији где пролазе две 
међуконтиненталне копнене магистрале: железничка пруга Ниш – Софија, 
и магистрални пут Ниш – Димитровград. Не рачунајући локалне путеве, од 
регионалних саобраћајница у Пироту се сусрећу следећи путеви: из правца 
Калне и Темске, из подручја Висока и из подручја Јерме и Лужнице. Стање и 
развијеност путне мреже, поред природних услова, је једно од најважнијих 
фактора који утичу на развој насеља и промене које се одражавају на развој 
становништва, мењање његовог броја и структуре.

Општина Пирот, по географском положају, како је утврдио Јован Цвијић 
за пиротски крај, има главне особине централних области Балканског по-
луострва. Налази се на источној-југоисточној страни Моравске удолине 
меридијанског правца, у долини Нишаве, која као интегрална компонен-
та значајне Моравско-нишавске-маричке удолине рашчлањује источну и 
југоисточну Србију5. Општина Пирот се у геоморфолошком погледу састоји 
из Пиротске котлине (13%) и планинског простора с долинама, терасама, 
странама и планинским долинама (87%)6. Прецизније још, може се рећи да 
се на простору општине уочавају три рејона: планински најзаступљенији са 
40%, и брдски и равничарски са по 30% укупне површине.

Раније је та територија у административном погледу била састављена 
од два среза: нишавског и височког. Те две области, у физичко-географском 
погледу донекле различите а у историјском и географско-економском по-
гледу су блиске и чине целину, те се из тих разлога најчешће заједнички 

4 Јован В.ћирић, Насеља Горњег Понишавља и Лужнице, Пиротски зборник 8–9, 121.
5 Миљана Радовановић, Антропогеографске основе СР Србије, ГЕМ, бр. 44, Београд, 

1980, 14. 
6 Јован ћирић, Пирот, Социјалистичка Република Србија, III том, Београд 1985, 485.
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проучавају. Пиротско поље заузима плодну долину реке Нишаве, са запад-
не стране пружа се од села Блата и планине Белаве, а на југоистоку све до 
села Сукова. Град Пирот, велики регионални центар, смештен је у ниској 
равници пиротског поља, у чијој близини се претежно налазе економски и 
бројчано најразвијенија насеља општине. Јужно и југозападно од Пирота је 
Барје (Барије), део пиротског поља, крај који је у прошлости био влажан и 
мочваран. Са севера и истока Котлину затварају огранци Видлича и висо-
раван Тепош, а с југа и запада висоравни у подножју Стола и између Стола 
и Белаве. Остали простор општине испуњен је масивима, висоравнима и 
долинама балканске планинске области.

Област која се пружа североисточно од пиротске котлине, у сливу 
реке Височице (у једном делу Темштица) назива се Висок, и како сама реч 
казује, означава висок планински крај (који се пружа између главног гребе-
на Старе планине и Видлича). Висок се обично у локалним оквирима дели 
на Горњи, Средњи и Доњи Висок. У старопланинском крају издвајају се 
још неке мање, географски занимљиве предеоне целине: Видлич, Тепош, 
Забрђе, Бурел и Заглавак. Видлич и Басара су огранци Старопланинског ма-
сива оивичени с три реке Нишавом, Темском и Височицом. Забрђе захвата 
централни део Видлича, предеона целина одвојена од нишавске котлине 
брдско-планинском баријером, чији су само рубни делови у оквиру општи-
не Пирот, а већи део се налази у суседној општини Димитровград. Тепош 
је предеона целина, у виду великог кречњачког платоа која се ступњевито 
спушта у Пиротску и Димитровградску котлину. Бурел и Заглавак су делови 
других општина. Стара област Заглавак, раније Заглавачки срез, а данас оп-
штина Књажевац, пружа се на северу од општине Пирот и данас јој припада 
мала предеона целина Буџак простор северно од Темске са 14 насеља, која 
је у прошлости припадала нишавском (пиротском) округу. Бурел је такође 
занимљива антропогеографска област, по саставу становништва блиска ста-
новништву пиротског краја (торлачко-шопског), представља део општине 
Димитровград према Крајишту чији већи део је у Бугарској. У прошлости 
је пиротски крај везиван за још два стара географска назива у смислу да 
се означи предеона целина, као и народ тог краја: Шоплук (Шопи) и Тор-
лак (Торлаци). Да се ти називи данас сасвим ретко користе види се по томе 
што просечни Пироћанци ретко и препознају право значење тих појмова. 
С обзиром на значај тих појмова у прошлости, о њима ће више бити речи у 
једном од наредних поглавља.

За истраживање прошлости пиротског краја једно од најдрагоценијих 
дела је рад Илије Николића, збирка његове архивске и историографске грађе 
публиковане у три књиге, која се односи на Пирот и срез Нишавски, до-
кументовани материјал из периода с почетка XIX века до успостављања 
српске државе 1918. године7. Када су у питању новија истраживања станов-

7 Пирот и срез Нишавски, 1801–1918. (грађа), сабрао и приредио Илија Николић, Пирот 
1981. и 1982.
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ништва овог краја треба свакако истаћи и оно које је објединило географе 
и етнологе из Србије и Бугарске с циљем да се публикују зборници српско-
бугарске сарадње у оквиру двојезичног пројекта у којем сарађују професори 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Филолошког факултета Ве-
ликотрновског универзитета „Свети ћирило и Методије“ из Бугарске8.

I НАСЕЉА И СТАНОВНИШТВО ОД ПРАИСТОРИЈЕ  
ДО СРЕДИНЕ XX ВЕКА

Историјски развој било-ког подручја, од најстаријих времена до савре-
меног доба, резултат је сложеног деловања бројних природних и друштвених 
фактора, а сходно томе одвијао се и развој насеља и становништва пиротског 
краја. Прекретница у развојном процесу пиротског краја било је ослобођење 
од Турака. Вековима се ово подручје одликовало низом спе цифичности у 
односу на друге, а уједно је поседовало и мноштво заједничких елемената 
карактеристичних превасходно за целу источну Србију. То се може уочити у 
одређеним етничким и културним појавама као што су: тип насеља, облици 
привређивања, порекло и композиција становништва, обичаји, ношња и низ 
других специфичности које се разликују у односу на остале крајеве Србије, 
пре свега њене западне делове.

Данашњи називи 71 насеља општине Пирот (рачунајући и приградска 
насеља), различитог су порекла и изведени су, између осталог, од етнич-
ких имена, личних имена, природних назива (река, планина, извор, шума, 
биљка), појединих занимања, а често су и појмовног значења. Мањи број на-
зива насеља је латинског и турског порекла. Иначе у овом тексту та питања 
неће бити предмет разматрања јер та тема захтева ужу специјалност у 
истраживању, пре свега лингвиста и специјалиста за топономастику, којима 
ће од највеће користи бити публиковане микротопонимије појединих преде-
оних целина пиротског краја, које су резултат вишегодишњег рада Музеја 
Понишавља у Пироту.

Постоје бројни археолошки налази који сведоче о постојању значајног 
броја насеља пиротског краја у античко доба. Такви материјални докази о 
постојању насељености било да су то градишта – људска станишта, војна 
утврђења или црквишта и остаци гробаља, упућују на присуство станов-
ништва у римско доба и то, поуздано, већ од другог и трећег века наше ере. 
Археолошка наука у том погледу пружа, поред постојећих, још увек бројне 
потврде. По једној легенди Стари Пирот је био најпре станица где су римске 
легије мењале запрегу а тек нешто касније постаје значајан град. Бројни 

8 Етно-културолошки зборник, Књига XII, Сврљиг 2008, 151. 
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су материјални трагови, различити по врстама и по времену настанка, од 
античког времена преко средњег века који сведоче о континуитету живота 
у Пироту и пиротском крају. Римљани су изградили једну од најзначајнијих 
саобраћајница у овом делу Европе – пут Via militaris, који је од Ниша водио 
долином Нишаве ка Софији. Тако, у близини тог старог пута постоје остаци 
бројних насеља из времена римске цивилизације. У околини данас једног 
од најразвијенијих села Темске налазе се остаци старог градића, за које се 
претпоставља да је била римска варош. Приградско насеље Градашница 
је добило име по некадашњем утврђеном граду-Градини. Трагови старих 
римских утврђења постоје и код Сукова и Градишта. На основу народних 
казивања забележено је више топонима под називом Градиште од којих се 
многи помињу у литератури и архивској грађи. Тако на пример, топоними те 
врсте се помињу у атару села Паклештице, на левој страни Височице, затим 
на десној страни Царибродске реке у непосредној близини српско-бугарске 
границе, као и на брду код села Рсовци, четврт часа лево од реке Височице9, 
Трагови јужног крака римског пута Via militaris у близини Раснице указују 
на старију њену насељеност. И село Крупац (име изведено од латинске речи 
cruppellarii – оклопници) настало је на месту с остацима античког насеља10. 
Новијим истраживањима у самом Пироту, као и на оближњем Сарлаху у 
непосредној близини Пирота, откривена су античка и рановизантијска 
утврђења. Такође, мало северније од Извора, по причању мештана тог села 
у давним временима постојало је римско насеље под именом Вишиград, 
које је касније непријатељ запалио11. Занимљиво је да се и преко планинских 
превоја Старе планине сусрећу археолошки налази из римског периода, војна 
утврђења, што упућује да су у то доба многа планинска места имала далеко 
већи значај од данашњег. Јужно од главног гребена Старе планине налази 
се Гостуша, с остацима некадашњег римског града „Наград“, које се сматра 
једним од најстаријих насеља у пиротском крају. По предању садашње име 
је добила, од некадашње гостионице недалеко од старог караванског војног 
пута. Исто тако, у атару села Брлог, чија је првобитна локација била Старо 
Селиште, на караванском путу у месту Врело налазе се бројне археолошке 
ископине. За данас најзабаченије село Топли До, сматра се да је некада било 
на огранку Римског пута и да су римске легије ту остављале своје болес-
не и рањене да се опораве. Постоји и већи број могила, и остатака старих 
гробаља, из различитих временских периода12.

9 Етнографска спомен-збирка Христифора Црниловић a, рук. грађа бр.17,18,19/131.
10 Географска енциклопедија, Насеља Србије, књ. III, приредио Србољуб ђ. Стаменковић, 

Београд 2001, 244.
11 Борисав С. Јовановић, Извор, село на извору – репортерски запис, Лист Слобода, Пирот 

од 21.04.2001.
12 Постоје могиле у месту Трговишту према селу Горњем Крупцу, на југозападној страни 

поља ближе селу Костуру и Суводолу, као и уопште на неколико локалитета пиротског поља, 
које се наводе у рук. грађи Христифора Црниловића, бр. 9/131. 
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У праисторијској прошлости простор Балканског полуострва, као и 
много шира територија с деловима европског и азијског континента, био је 
насељен праиндоевропским етничким групама, које тек у савремено доба 
постају значајнији предмет научног проучавања, истовремено с појавом 
бројних расправа које се баве питањима Индоевропљана, њихове просторне 
и демографске експанзије. Из античког времена не постоје подаци о станов-
ништву већ само материјални докази који сведоче о присуству појединих 
култура. У науци је опште прихваћено мишљење да се пред крај другог 
миленијума, као господари западног дела Балканског полуострва јављају 
Илири, а у источном делу Трачани, који на њему живе кроз цео доцнији рим-
ски период. Према тим наводима, Илири су у античко доба пре словенске 
експанзије, насељавали простор Балканског полуострва, делове Паноније 
до Беча и неке северне и јужне пределе Апенинског полуострва и највећим 
делом током вишевековне римске окупације су романизовани. Трачани су 
живели источно од Илира на простору од Ердељских Карпата, преко Дунава 
и мореуза до Мале Азије. И они су добрим делом романизовани а мешањем 
Трачана, Римљана и Словена настао је румунски народ13. На основу так-
вих, углавном данас прихваћених, научних мишљења следи да су се бројна 
илирска и трачка племена населила у време врло живе употребе метала, 
када су се одиграла велика етничка кретања и промене, али остају отворена 
и нејасна питања, или без поузданијих научних објашњења, која се одно-
се на њихову претходну територију, као и на узроке њиховог нестајања с 
овог простора. „Од Трачана и Илира, ранијих становника овога полуострва 
остала су само народна имена, и то као географски називи“.14 Ни од Кел-
та, носилаца латинске културе није нађено много трагова, иако је њихово 
продирање изазвало осетан поремећај у етничким односима. Управо су за 
Келте везана занимљива мишљења појединих научника и етногенетичара 
која се односе на романизацију балканског простора. Тако Коста В. Костић 
истиче могућност да су балкански Власи својим супстратом везани за Кел-
те, што директно утиче на промену гледања да су римски освајачи били 
главни иницијатори процеса романизације15.

На Балканском полуострву су јелинске етничке групе затекле стариначко 
становништво, од којих прихватају њихову већ развијену културу, коју они 
обогаћују уздижући је на највиши степен цивилизације, која се даље шири 
и распростире као високоразвијена и напредна јелинска култура. Иако грчки 

13 Боривоје Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, Први део, Београд 1960, 32 и 
34.

14 Живко Д. Петковић, Бугари и Балкански Словени, Београд, 1926, 16.
Напомена: Поменути аутор истиче да се њихови остаци углавном везују за гру-

пе поромањеног становништва, а да је тешко замислити да су у «оно» доба сви (Илири и 
Трачани) били истребљени ма како да су ратови на Балканском полуострву били крвави и 
дуготрајни. То отвара и друга бројна питања о пореклу још неких народа на Балканском по-
луострву, али то није тема овога рада. 

15 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, II издање, Нови Сад, 1995, 52.
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извори старе балканске народе с којима су долазили у додир недовољно 
помињу, види се да су они с њима имали јаке трговачке везе, преко трго-
вачких база и колонија у градовима. Преко њих су ширили своју културу и 
језик. Ипак од раних времена грчки елемент није успео да се у већој мери 
наметне другим етничким групама из различитих природних, историјских 
и политичких разлога, премда у каснијим вековима Грци постају носиоци 
византијске цивилизације као најкултурнији хришћански елемент.

После распада Римског царства, на два – источно и западно, об-
ласт пиротског краја припала је Источном римском царству – Византији. 
Претпоставља се да се у то време дешавају и прегруписавања постојећих 
племенских групација на овим просторима. Ипак, из периода раног средњег 
века је о томе веома мало помена. За изглед и распоред насељености у то 
доба од највећег утицаја је био војни пут Via militaris, доцније Цариград-
ски друм, чији је један крак ишао долином Нишаве, затим долином Искре 
и Марице све до Мале Азије. Дуж тог великог војног пута сачињеног од 
великих камених плоча и мостова, са склоништима и свратиштима за пут-
нике и товарну стоку, били су концентрисани војни гарнизони, а у њиховој 
близини ницале су вароши. Постоје бројни материјални докази о боравку 
латинског становништва у виду остатака кула, касарни, тврђава, од којих се 
по атарима насеља пиротског краја данас најчешће проналазе остаци од пу-
тева. Има и других трагова који упућују на претпоставке о постојању црка-
ва и манастира од пре опште прихваћеног периода покрштавања Словена. 
И називи појединих места су латинског порекла, као што и сами људи на 
основу предања говоре да су некада ту били Латини (Римљани). На месту 
римског утврђења Turres (III) и утврђеног византијског градића Quimedava 
(IV) подигнит је Пирот као кула-станица на великом друму, а преко грчког 
назива pyrgos, добио је данашње име. Има остатака старих рудника, чија 
експлоатација у овим крајевима се везује за почетак нове ере. Претпоставља 
се да је од Римљана поред великог броја материјалних остатака која су све-
дочанстава те развијене културе, остало и трагова у антрополошком погле-
ду. Познато је да је била честа појава да римски легионари, по одслужењу 
вишегодишњег служења у војсци, остају да стално живе и заснивају поро-
дице с тамошњим становницима у римским провинцијама, што је свакако 
било од утицаја на даљи развој становништва. „Насеобине ветерана про-
стирале су се од Дунава па на југ све до у крајеве Призрена и Скопља“.16 За 
постојање бројних утврђења на Старој планини објашњења даје и Коста В. 
Костић који истиче могућност да су Римљани и Византинци у циљу одбране 
од варвара били принуђени да напусте прву борбену линију на десној оба-
ли Дунава и да другу направе на пролазима Старе планине17. Многи науч-
ници су покушавали да објасне постојање тако бројних налазишта из доба 
Римљана и Византије. Један од одговора је тај да је у периоду који се сматра 

16 Константин Јиречек, Историја Срба, Прва књига, Београд, 1922, 25.
17 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, 103.
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периодом највећег досељавања Словена, на тим просторима била значајна 
концентрација становништва с већ потпуно развијеном хришћанском култу-
ром и изграђеном црквеном организацијом.

Све до данас у науци преовлађује мишљење да су словенске групе на-
селиле простор Балканског полуострва тек у VI и VII веку, упркос што је о 
том питању и раније и данас било другачијих научних ставова. Са Словени-
ма се наводе и Авари, номадски народ који је уз Словене освајао балканске 
просторе, који се од краја VII века више не помињу. У данашње време све су 
бројнија мишљења која се супротстављају поменутом времену досељавања 
Словена, имајући у виду идеје неких и старијих и млађих истраживача, који 
на основу античких извора скрећу пажњу да је и пре тог периода, велика 
територија Балканског полуострва у потпуности била словенизирана. На тај 
начин се све више у прошлост помера граница досељавања Словена на про-
сторе југоисточне Европе и Балканског полуострва. При томе, неки теоре-
тичари тај процес словенског досељавања у мањим групама везују за прве 
кораке велике сеобе народа, у првим вековима после Христа, док други у 
великој мери заступају ставове аутохтонистичне школе, по којој су Срби од 
давнина на месту које сада углавном заузимају18.

При сагледавању поменутих питања треба истаћи да се ради о веома 
крупним историјским питањима у оквиру којих се могу износити бројне 
спекулације, те бављење њима аутор овог рада препушта другима, као и 
увек могући ризик с обзиром да је досадашња теорија утемељена у радо-
вима најпознатијих научника. Ипак, неспорно је да постоје бројне недоре-
чености у досадашњим учењима о досељавању словенског становништва, 
односно српског на Балканско полуострво, на које се ни у данашње време не 
могу наћи одговори. Многи научници се слажу у томе да треба увек имати 
на уму да оно што је у прошлости била истина и догма може уз помоћ нових 
истраживања постати заблуда. Оно у чему се слаже већина научника је да се 
етничка слика Балкана може поузданије пратити тек после завршеног про-
цеса словенизирања целокупног простора. „Из периода VII до XI века оста-
ло је сачувано више од 20 имена словенских скупина са великог простора 
од Корушке до Пелопонеза и Црног мора“.19 Средином VI века, када је по 
појединим претпоставкама досељавање Словена највећим делом завршено, 
у регионалном простору који данас припада Пироту, помиње се неколико 
племена: Тимочани, Загорци, Торлаци и Шопови, а сви су део великог сло-
венског племена Тимочана20.

Познати историчар, Сима ћирковић истиче да су се староседеоци Сло-
венима указивали у више видова, који се по питању пиротског краја може 

18 Момир Никић, Порекло Срба, Словена и Скита, Београд, 2006, 21. Напомена: аутор 
заузима тај став истичући да није могуће бранити став да су постојали Срби као етноним 
свуда где се јављају Срби као култни апелатив.

19 Сима ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995, 12.
20 Светислав С. Петровић, Историја града Пирота, Приређивач: др Борислава Лилић, 

Пирот 1996, 9. 
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свести на два: као Ромеји, грађани и ратници Римског царства код којих је 
преовлађивао стари хеленски елемент не само у култури већ и у организацији 
државе, а поред њих Власи или Моровласи без редовних веза с градовима 
и државним центром21. Треба напоменути и то да многи аутори сматрају да 
словенски археолошки материјал који би сведочио о њиховој комплетној 
материјалној култури још није довољно истражен, посебно период који се 
односи на прве векове Словена на Балканском полуострву. У време када је 
византијска држава водила ратове на неколико фронтова, на просторе цен-
тралног Балкана у другој половини VII века досељавају се Бугари, народ 
татарско-монголског порекла који је за неколико столећа потпуно подлегао 
словенизацији, задржавајући само име. Од тада па до савременог доба одно-
си између српског и бугарског народа и њихових држава, биће од највећег 
значаја за развој историјских догађаја, који су креирали етничку слику пи-
ротског краја.

Византијски цареви су владали словенским скупинама преко домаћих 
кнезова. С примањем хришћанства Словени прихватају и цара Ромеја 
као Христовог намесника на земљи, а живот и решавање спорова уобли-
чени су према хришћанским обрасцима. Мирни периоди помућени су 
снажењем и успоставом Бугарског царства које у оквиру своје територије 
присаједињује и велики део Србије, око средине X века. Бугарска власт над 
српским територијама није дуго трајала, те се убрзо сви враћају под врховну 
византијску власт. С почетка XI века у Византијском царству појављују се 
и први наговештаји o успостављању (обнови) српске кнежевине. У страној 
(немачкој) картографској литератури објављеној с краја XIX века види се 
да је цела Нишавска област рачунајући и пределе око Јерме и Гинске (из-
воришта Нишаве) припадала средњовековној српској држави. У ратним го-
динама 1180–1190, већи део територије пиротског краја, где се наводи на 
пример Суково (као и Средац, данашња Софија) налази се у оквиру српске 
средњовековне државе Стефана Немање, при чему се нигде изричито Пи-
рот не помиње као насељено место22. У „Белешкама о старом Пироту“ се, 
између осталог, истиче да је Пирот у Немањиној држави имао значајну уло-
гу на истоку српске државе. Помиње се народ тог краја који се часно бори 
на Косову за слободу земље, као и касније за одбрану деспотовине, у борби 
која се протеже све до 1447. године и завршава се падом владавине деспота 
ђурђа Смедеревца, када и Пирот потпада под турску власт под којом ће 
остати 422 године23.

О административној организацији под турском влашћу, у свим српским 
језиком писаним турским писмима из XV и нешто с почетка XVI века, 
турски део царства назива се Анатолија, а европски део царства Романија 
којој припада пиротски крај, односно – Румелија по називу пређашњих 

21 Сима ћирковић, Срби у средњем веку, 11.
22 Коста Н. Костић, Историја Пирота, Пирот 1973, 12.
23 Владимир М. Николић, Стари Пирот, Пирот 1974, 11.
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византијских земаља, у оквиру којих су се налазиле поред Србије и Бугар-
ска, Грчка и Арбанија24. Непосредно пре ослобођења од Турака Понишавље 
је било Нишки мутесарифлук, где је Пирот био као среска јединица Каза, у 
саставу ширег призренског вилајета25. Нишки мутесарифлук је била велика 
административна јединица којој су припадали Ниш, Пирот, Трн, Лесковац, 
Врање, Куршумлија, а у прво време и још неки градови. Неколико година 
пред ослобођење Пирот је и сам био мутесарифлук26.

Истраживање старости пиротских насеља све до осамдесетих година 
ХIХ века није било систематски спровођено. За већину насеља сматрано 
је да су млађег порекла. Томе у прилог ишла је и мања заинтересованост 
која је владала у народу за питања која су се односила на важност чувања 
и преношења генеалошких и других историјских података, неопходних за 
реконструкцију прошлих времена. Тако је памћење народа, најчешће засни-
вано на сеоским легендама, ишло најдаље у другу половину XIX века, што 
за истраживање старости насеља није било од веће користи. Тек су преводи 
турских извора појаснили и потврдили већу старост насеља него што је то 
до тада било могуће урадити. Неколико насеља у општини Пирот према 
предању сматрају се најстаријима из периода пре доласка Турака, о чему 
сведоче и материјални докази. То је Темска, у чијој непосредној близини 
је био средњовековни град Темац, претеча данашњег насеља, које су Турци 
отели од деспота Стевана Високог, да би туда прошли са својом војском27. 
И Суково, на југоистоку обода Пиротске котлине се помиње још у X и XI 
веку у софијској епископији, у писаним грчким споменицима. На основу на-
родних предања у старије насеље може се убројити још и насеље Градиште, 
о којем постоји предање да је на његовом Врелу и на врелу реке Нишаве, 
била стара воденица, још из времена цара Душана. Према предању његов 
сестрић Константин Дејановић је сем воденице подигао и манастир Пога-
ново, поред реке Јерме28.

Порекло већине старопланинских насеља најчешће се везује за збегове, 
привремена насеља која су оснивана из предострожности од турских напа-
да и зулума. Тако остаје све до тридесетих и четрдесетих година XIX века 
када су уништене крџалијске хорде и када се могло приступити мирнијем 
раздобљу с пољопривредним делатностима у равничарским деловима мор-
фолошких целина. Али како су те морфолошке целине оскудевале у свим 

24 Хаџи Калфа или ћатиб-Челебија, Турски географ XVII века о Балканском полуострву, 
СКА, С објашњењима приложио Ст. Новаковић, СКА, Споменик XVIII, Београд 1892, 20.

25 Петер Кукуљ, Каза Пирот – Нишки Мутесарифлук; Објављено код: Владимир 
Стојанчевић, О становништву у Призренском вилајету пред српско-турске ратове 1876–
1876. г., Косовско-метохијски зборник 1, САНУ, Београд, 1990, 213–220. Изабрала и при-
редила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савременика од XV до XX века, Пирот 
1994, 75.

26 Владимир М. Николић, Стари Пирот, 72. 
27 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Нови крајеви, Београд 1884, 179.
28 Борисав Јовановић, Градиште, Репортерски запис, Лист Слобода, Пирот 4. 11. 2000.
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неопходним условима за бављење подједнако и сточарством и ратарством 
развијају се двојна насеља са сточарским делом у планини и ратарским у 
равници. После распада породичне задруге углавном су ратарска насеља 
задржала стални карактер, док су сточарски делови разбијени29.

Према изгледу већина насеља пиротског краја припада збијеном, тзв.
тимочком типу насеља, која су настала махом природним путем. „И у 
најзабитијим селима овога типа се издвајају групе сродничких кућа, и зову 
махалама, махом по тим породицама....“.30 Међутим када је реч о њиховом 
антропогеографском развоју, Јован Цвијић истиче: „У почетку су та насеља 
увек разбијена у групе или чопоре или како их овде зову купове од кућа и ти 
су купови на косама, бреговима, и брдима или по странама;...Куће једног купа 
припадају често једној, ређе већем броју породица“... Даље се каже да су таква 
села била збијенија и није било махала као сада, и ако их је било било их је две 
до три што је више везано са природом места31. Међутим, и данас постоји не-
колико пиротских насеља која по својим одликама припадају типу разбијених 
насеља за разлику од већине насеља збијеног типа. Таква насеља су: Гостуша 
и Камик, које је постојало на локалитету Старог селишта у виду насеља с 
разбацаним примитивним појатама; затим неколико насеља разбијеног типа 
у сливу Темштице и Топлодолске реке: Рагодеш, Мирковац и Куманово, као и 
Планиница сеоско насеље између токова Нишаве и њене леве притоке Јерме32. 
Томе у прилог говори и следећи став: „Раније стање типа разбијених насеља 
било је другачије од данашњега. Највећи део разбијених насеља у почетку је 
био збијеног типа, из кога се у току времена развио данашњи разбијени тип“.33 
Имајући све ово у виду када се говори о карактеристикама већине сеоских 
насеља пиротског краја, треба истаћи да су то углавном стална сеоска насеља 
распоређена само на оним привредним површинама које су жупније, те да 
се одликују концентрисанијим кућама него што би у таквим планинским об-
ластима иначе било да нема режима планине, каже се у делу нашег познатог 
научника Сретена Вукосављевића. Поред тога у његовом раду се још истиче: 
„Због тога су на тим планинама сконцентрисане главне сточарске површине, 
а насеља су на њима обично повремена, летња; сталних насеља на њима ско-
ро да нема. Тако ствара режим планине и тако се насељава становништво у 
планинским областима источне, а нарочито југоисточне Србије, и у планин-
ским областима западне Македоније“.34 Појава неколико атипичних насеља 

29 Гаврило Видановић-Сазда, Видлич-Забрђе, економско-географска студија, САН, пос. 
издање књ. CCCXXVII, Географски институт књ.15, Београд 1960, 40.

30 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1966, 269.
31 Јован Цвијић, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Књига 

прва, СКА, Београд 1906, 184.
32 Географска енциклопедија, Насеља Србије, 245, 246, 250, 251.
33 Риста Николић, Крајиште и Власина, антропогеографска проучавања, Српски Етно-

графски Зборник, књ. XVIII, Београд 1912, 83.
34 Сретен В. Вукосављевић, Историја сељачког друштва II, Социологија становања, САНУ, 

Посебна издања, књ. CCCXC, Одељење друштвених наука књ. 51, Београд 1965, 292 и 293.
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разбијеног типа у старопланинском крају, по мишљењу истог научника, може 
се објаснити чињеницом да је насељеник будући све више и сточар и ратар 
тежио да се насели тако да из насеља може подесније радити обе привреде. На 
ту појаву свакако су морали утицати, ако не у потпуности онда у мањој мери, 
разлози проистекли из привредног живота, као и многи други проистекли из 
опште несигурности становништва, истиче се у поменутом раду.

Уопште у источној Србији био је присутан процес постепеног пре-
ласка збијених насеља у разређена или разбијена насеља. Аналогија се 
може узети на примеру насеља у области Горње Ресаве где су се породице 
пресељавале из села на своја имања или њихову близину. „Обично, тамо 
где су се пресељавали већ су имали привремено склониште или чак праву 
кућу, тј. „трле“ и колибе, које су претворене у стална боравишта... Према 
изјавама казивача то је учињено да би се уштедело на времену потребном за 
путовање од куће до њиве на којој треба обавити одређене пољске радове“.35 
Као други разлог помиње се чињеница да се таквим начином добија и већа 
груписана површина намењена земљорадњи, која је преко потребна у усло-
вима када се јавља већи природни прираштај становништва.

Најстарији писани извори из којих се може поузданије сазнати о насељима 
пиротског краја су турски извори, односно њихове пописне белешке и списи 
(дефтери). Од укупног броја данашњих насеља (71) за 53 (односно 54, јер ту 
спада и данас стари Завој који више не постоји) постоје писани документи 
који потврђују њихову старију насељеност и то из периода од средине XV 
века завршно с првом деценијом XVII века. Научном истраживању те врсте 
највише је допринео Јован ћирић, на основу чијих радова се могу донети и 
следећи закључци. У насељима пиротског краја, с тек неколико изузетака, 
имена села иста су данашњим, или с малим и лако препознатљивим измена-
ма. То су насеља: Базовик, Бериловац, Бела, Блато, Брлог, Велики Суводол, 
Власи, Војнеговац, Враниште, Височка Ржана, Градашница, Градиште, Го-
стуша, Горња Држина (?), Добри До, Дојкинци, Извор, Јалботина, Јеловица, 
Копровштица, Костур, Крупац, Куманово, Мали Јовановац, Мали Суводол, 
Милојковац, Нишор, Обреновац, Ореовица, Орља, Осмаково, Паклештица, 
Пасјач, Петровац, Планиница, Покровеник, Понор, Пољска Ржана, Присјан, 
Росомач, Рсовци, Славиња, Сопот, Срећковац, Станичење, Суково, Темска, 
Топли До, Царев Дел, Церова, Црвенчево, Црноклиште, Чиниглавци, и Завој 
(данас потопљено насеље на дну истоименог језера). За 18 насеља нема пи-
саних потврда али се сматра да већи део њих ипак потиче из старијих време-
на, када и горе поменута насеља: Беровица, Гњилан, Горња Држина, Камик, 
Мала Лукања, Велика Лукања, Мирковци, Рагодеш, Расница, Сиња Глава, 
Шугрин, Трњане, Засковци и Басара. Уз њих свакако треба додати и насеље 
Рудиње чији назив указује на бављење рударством, што претпостављамо 
има старе корене.

35 Никола Пантелић, Село, сродство и породица, ГЕМ 28–29, 1965/66, 154.
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Млађег порекла су сасвим сигурно тзв. чифчијска села настала тек 
у XVIII и првој половини XIX века као што су: Барје Чифлик, Велики 
Јовановац (Алачев Чифлик), Мали Јовановац (ћопин Чифлик и Чифлик 
Петкожање), Велико Село (Големи Чифлик36. „Становништво тих насеља 
били су чивчије, сеизи и измећари,“ које су Турци као господари плански 
насељавали нарочито у каснијем периоду њихове владавине како је захте-
вало привређивање тог доба37. У регионалном простору Пирота постојао 
је и један број насеља која се помињу у турским дефтерима, која данас не 
постоје и чију убификацију није могуће поуздано утврдити а то су: Средо-
рек, Бело Поље, Раковица, Чакр Извор, Барћин Чифлик, Мачков Чифлик, 
Ропотово, Черкеско село38. Имајући у виду поменута досадашња сазнања 
о насељима пиротског краја може се и закључити да највећи број (75%) 
пиротских насеља, углавном под данашњим називима, спада у ред старије 
познатости. Тако велики број сеоских насеља и њихова густина, упућују и 
на знатан број становника у појединим насељима.

Друга половина XIX века је време великих етничких промена у Ев-
ропи, насталих после повлачења и распада Турског царства, започињање 
борбе за ослобођење многих подјармљених народа, која се успешно окон-
чава у пиротском крају 16. децембра 1877. године. То доноси велике про-
мене и у друштвеном развоју новоослобођених крајева. Новим крајевима 
названи су они делови Краљевине Србије, сједињени с њом после рата 
1877. и 1879. године, раздељени на 4 округа. „Према површини је на-
спрам других живим благом најбогатији округ пиротски. Према станов-
ништву је у томе најбогатији округ топлички, а пиротски округ заузи-
ма друго место, нишки пак округ последњи у том погледу“. Пиротски 
округ са градом Пиротом и срезовима: Височки Лужнички и Нишавски 
захватао је територију од 2697 км2, где има 169 села (највећа: Крупац, 
Темска и Добри До), а ниједно од тих села нема више од 250 пореских 
глава. У Височком и Нишавском срезу долазило је по 64, односно 63 куће 
на једно насељено место, а средњи број становника био је 477, односно 
437.39 Све до појаве неких политичких неусаглашености није било већих 
промена у статусу насеља и развоју становништва у односу на претход-
ни период под Турцима. Али, политички догађаји, након ослобођења од 
Турака имају поред позитивног често и неповољан утицај за развој це-
лог подручја, а односе се на појаву спорова између новоуспостављених 
држава у региону. У периоду после ослобођења владала је неусклађеност 
ставова између великих сила по питању граница у том делу некадашњег 
Турског царства, те она дуго остаје неформирана. Када је међународна 

36 Јован ћирић, Насеља Горњег Понишавља и Лужнице, Пиротски зборник, бр. 8–9, Пи-
рот 1979, 126.

37 Риста Николић, Крајиште и Власина, 207.
38 Јован ћирић, Старост насеља Горњег Понишавља и Лужнице, Пиротски зборник бр. 

7, Пирот 1975, 31 и 32.
39 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, XXXVII и 232, 240.
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комисија, која није добро познавала прилике на терену, тај посао коначно 
завршила, десиле су се многе негативне појаве у том разграничењу, као 
на пример: подела једног села, или чак имања на две државе, услед чега 
је дошло до раздвајања рођене браће и сестара, кумова, пријатеља. Стога 
се многи слажу у мишљењу да је подела шопско-торлачког краја између 
две државе, Србије и Бугарске, донела тешко бреме становништву и цело-
купном развоју пиротског краја.

Становништво које је насељавало подручје пиротског краја у средњем 
веку није се изјашњавало ни као Византинци, ни Грци, Срби, Бугари, сви-
ма је била заједничка и блиска хришћанска вера коју су неговали и нови 
нараштаји. То се види и по записима страних путописаца где се није пра-
вила нека разлику између народа, а о језику је записано и следеће: „Бугар-
ски језик је такође један српски (sirvische) или вендски. Хришћани су по 
грчкој исповести као и Срби“.40 Највећи број страних путника у средњем 
веку назива Србе Србима и Рашанима, а неки их називају Илирима, Три-
балима, Мезијанцима (Мизијанцима), Мижанима према старој римској 
покрајини41.

Као мање групе у средњем веку спомињу се „старе романске групе ста-
новништва који себе називају Романи, као што данашњи Маћедорумуни /
Аромуни/ себе називају Армани, а Словени су их свагда називали Вла-
сима. Византинци су те планинске пастире називали по оделу „црним 
Власима“ или „Мауровласима“ који су живели разбијени у многобројним 
оазама као номадски сточари растављеним компактним словенским, тур-
ским и грчким становништвом“.42 Средњовековни период у развоју ста-
новништва пиротског краја завршава се крајем XIV века, када ови крајеви 
потпадају под врховну турску власт, где остају све до ослобођења 1878. 
године. Турци у административном погледу задржавају и раније постојећу 
границу која је у античко време делила Наисополијску и Аквиску регију, 
настављајући континуитет у виду Видинског и Софијског пашалука. Ста-
новништво Пирота и шире околине за време турске владавине живело је 
више векова у оквиру јединствене административне јединице и то је ути-
цало на појаву блискости у етно-културном погледу целокупног станов-
ништва тога простора.

Наше знање о броју и саставу становништва пиротског краја пре 
ослобођења од турске власти, заснивало се не толико на непоузданим колико 
на непотпуним турским изворима са становишта савременог истраживања. 
Све до успостављања званичних државних пописа, о становништву ново-
ослобођених крајева сазнавало се из турских пореских дефтера, тачније по-

40 Милан З. Влаинац, Из путописа Ханса Дерншвама 1553–1555. г, Браство XXI, Београд, 
1927, 66.

41 Светислав С. Петровић, Историја града Пирота, Пирот 1996, 19; Приређивач: др Бо-
рислава Лилић.

42 Константин Јирeчек, Историја Срба, 112.
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писа џелепчијских домаћинстава43 и пописа војнука44. О православном ста-
новништву одређених места може се сазнати на основу записа на крстовима 
којих је пун пиротски крај, који углавном потичу из XIX, ређе из XVIII века. 
О тим местима с великим каменим крстовима на пољу, која су називана об-
рок (оброчиште) бавио се наш познати етнолог Тихомир ђорђевић, док се 
у новијим радовима она означавају као места код којих су држане литије 
и друге заједничке црквене светковине45. Оброци су заједничке светковине 
више породица једног села као социјалне заједнице код Торлака, у Србији 
се назива завећина, а у Бугарској оброк или нема име46. Поред њих постоји 
и значајан број путописних забележака које су оставили страни путописци 
о народу и земљи кроз коју су пролазили. Ипак, из свих тих података из тур-
ског периода не може се поуздано утврдити величина насеља нити укупан 
број становника пиротског краја.

На основу бројних писаних радова који говоре о насељима и станов-
ништву у турско доба, види се да је огромна већина домаћег становништва 
живела по селима, а сасвим незнатан број у граду, а на то домаће градско 
становништво гледало се као на туђинце, што је и сам Вук Караџић у не-
колико наврата истакао. Живот становништва у пиротском крају, као и у 
свим осталим областима под Турцима, био је несигуран и тежак с обзиром 
на сурове облике њиховог владарског експлоататорског система иако су та 
два друштвена слоја: туђинци-владари с једне и обична раја с друге стра-
не, са свим ретко долазили у директне контакте. О томе потврђује потпуно 
одсуство материјалних доказа о присуству турског становништва у селима. 
Одабрани посредници између власти и раје били су углавном изнајмљени 
појединци из редова домаћег становништва или најамници муслиманске 
вере. И каснији извештаји са српско-турске границе потврђују да „нема 
ниједног муслиманског села на целом путу од Белоградчика па све до Ни-
ша47. На домаће становништво се гледало као на подјармљену рају која се 

43 Џелепчијска домаћинства су имала пореску обавезу (дужена порезом у натури да дају 
једну овцу на сваких 25 брава) Види: Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, 
Сарајево 1966, 236.

44 У оквиру турске војске постојала је коморџијска служба хришћана (словенски названа 
војнуци) коју је установио султан Мурат I (косовски) 1376–1377. године, која је била изузета 
од плаћања сваког другог данка. Војнуци су имали дужност да вуку пртљаг и потребе војничке 
и да чувају коње и мазге које иду за војском. Према: Хаџи Калфа или Ћатиб-Челебија, Тур-
ски географ XVII века о Балканском полуострву, СКА, Споменик XVIII, Београд 1892, 10.

45 Тихомир ђорђевић, Оброк, Из бележака по пиротском округу; Из: Пирот и околина 
у списима савременика од XV до XX века, изабрала и приредила Борислава Лилић, Пирот 
1994, 192. 

46 Дејан Крстић, Етнокултурне разлике између Торлака у Србији и Торлака у Бугарској, 
ГЕМ 67–68, Београд 2003–2004, Београд 2004, 148.

47 Лонгворт, Извештај са српско-турске границе и Понишавља; Објављено код: Радомир 
Богдановић, Британски историјски извори о Пироту (1837–1919) Пиротски зборник, бр. 9, 
1979, 321–338. Изабрала и приредила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савре-
меника од ХV до ХХ века, Пирот 1994, 42.
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издвајала по областима, али су сви били исти „рисјани“ и „каури“.48 За раз-
лику од њих, Власи су у средњем веку, а и касније под Турцима ужива-
ли већу слободу живећи специфичним начином живота у својим високо-
планинским селима, катунима, далеко и заштићенији од утицаја тадашње 
државне организације. Сматра се да су и Срби с обзиром на природне и 
друштвене погодности таквог живота почели да живе по угледу на Влахе. 
Процес претапања Влаха у Србе текао је у Високу као и у другим крајевима 
где су заједно живели и долазили у додир, јер се већ у XIV и XV веку називи 
„влах, пастир и турман“ јављају као синоними једно другом49.

Насупрот сеоским насељима, у самом Пироту било је доста материјалних 
доказа, пре свега у виду верских објеката (неколико џамија и синагога) који 
указују на присуство другог неправославног живља. И само раније име Пи-
рота настало од турске речи Шаркој – Шарћој (шар ћој), то потврђује. Такође, 
преовлађујуће присуство Турака у односу на број Срба хришћана потврђују 
и одређена занимања становништва карактеристична за турску популацију. 
Доцнијим историјским догађањима и променама који су следили, нарочито 
пред крај турске владавине, однос међу њима се мења временом у корист 
Срба. После Пожаревачког мира (1718) кроз српске крајеве су прошли по-
сланици Немачке и Турске и том приликом забележено да у Пиротској варо-
ши живе: „Срби, Турци, Грци и Јермени и баве се већим делом трговином“.50 
Забележено је и да је Пазар, који се сматра најстаријим делом града пре-
васходно био насељен турским живљем, док се Тија Бара, настала у новије 
доба сматра хришћанским делом Пирота. Доцније услед ратова или због 
разних болести настао је неки преокрет у пиротском насељу, те су Турци 
почели бројно изостајати према хришћанима који су расли, тако да је пре 
сто и више година хришћана било много више51.

Појава торлачко-шопског питања

Историјски догађаји који су исцртали граничне међе и поделили шоп-
ско-торлачку област, код једног дела народа пиротског краја изазвали су 
збуњеност и утицали су на појаву камелеонских особина у изражавању ет-
ничког идентитета, посебно у периодима непосредне ратне опасности и то-
ком ратних збивања. Томе су веома доприносиле и честе промене црквене 
јурисдикције у прошлости која се ту мењала чешће од државно-политичке. 

48 Риста Т. Николић, Крајиште и Власина, 233. 
49 Коста В. Костић, Стара српска трговина и индустрија – студија из културне историје 

српског народа у средњем веку, Београд 1904, 5.
50 Герард Коренилиус (Корнелиус) Дриш, Путовање кроз Србију 1719–1720. год. Објав-

љено код: К. С. Протић, Отаџбина, књ. ХХII, св. 85, Београд 1889; Изабрала и приредила Бо-
рислава Лилић, Пирот и околина у списима савременика од XV до XX века, Пирот 1994, 26. 

51 Владимир М. Николић, Стари Пирот, 12.
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У вези с тим треба истаћи да тада, упркос свему, проблем те врсте није у 
довољној мери сагледан у редовима српске државе. Занимљив став о томе 
дао је Гаврило Видановић наводећи: Такво често прекрајање граница у обла-
сти Висока између Срба и Бугара, утицало је да се „становништво из страха 
прилагођава и мења не само говор, већ и своје обичаје, ношњу и др. Све је 
то довело до формирања посебног варијетета словенског народа, стварање 
Шопова под називом Торлаци“.52

Ослобађање хришћанских народа од вишевековног турског ропства, у 
великој мери је допринело бржем развоју демократских процеса и напре-
тку научне мисли и друштва у целини. У оквиру бројних развојних процеса 
отварала су се и нека питања која се односе на даљи развој тог региона, а 
с њима у жижу интересовања долазе и питања везана за Шопско-торлачко 
подручје. Крајем XIX и почетком XX века, оснивањем и почетком рада 
Српске академије наука, долази до сакупљања етнографске грађе и до си-
стематског проучавања народне културе, те публиковања радова из те об-
ласти и то захваљујући, пре свега, енергичним акцијама и организацијом 
научног рада Јована Цвијића. Уз научне расправе воде се и бурне политичке 
расправе јер Торлак и Шоплук, после распада Турског царства постају пред-
мет спорења између Срба и Бугара. Све те расправе готово увек су садржале 
и покушаје објашњења порекла њиховог имена. Иначе оба имена, Шоплук 
и Торлак су позната још код старих античких писаца, где се наводе између 
других бројних племена која су живела у времену словенског расељавања, 
али без наговештаја о неким народним и језичким разликама: Шопови на 
горњем току Струме, и Торлаци око Цариброда, Пирота и Софије53. Називи 
Торлак (Торлаци) и Шоплук (Шопи) иако заборављени у смислу племенских 
имена, појављују се у научној литератури, као и у литератури путописног 
карактера све чешће од друге половине XIX века.

Пореклом имена Шоплук (Шопи) бавили су се многи научници (Ша-
фарик, Нидерле, Цвијић, Јиречек, као и Вук Караџић, Стојан Новаковић, 
Тихомир ђорђевић и многи други) с веома бројним и различитим објаш-
њењима, чије навођење би знатно утицало на дужину овог текста. Из ши-
роког спектра тих објашњења, ево и једног мање познатог, по коме се на-
зив Шопи (Шоплук) користи још за време Турака да се означе предели и 
поробљено становништво које живи под Турцима, у смислу турског робља 
(тј. поробљено српско становништво које је остало у границама Турског 
царства – прим. аутора)54. И порекло имена Торлак пружа многима прили-
ку за разна објашњења али, по свему судећи, најближе је речи торло која 
се налази у називима који се изговарају търло (а не торло) с полугласом, 
карактеристична и најдуже задржана код сточарског становништва у Висо-

52 Гаврило Видановић-Сазда, Висок – Привредно-географска испитивања, САН, посебна 
издања, Књига CCXXXVIII, Географски институт, књ. 6, Београд 1955, 42

53 Живко Д. Петковић, Бугари и Балкански Словени, Београд 1926, 26, 27.
54 Милош С. Милојевић, Одломци историје Срба, Фототипско издање, Београд 1872, 24. 
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ку55. То је први напоменуо Владимир М. Николић у грађи о пиротском крају 
који између осталог бележи: „ако узмемо у обзир да су становници преко 
Мораве били сточари, у првом реду овчари, и да су становали у својим 
кућама у близини где су држали стоку, није искључено да су људи који су 
становали поред трла добили име Торлаци, тј. људи који живе код трла или 
поред трла“.56

Веома значајна упутства за утврђивање географско-етничких гранич-
них подручја изнео је Риста Т. Николић при чему истиче „да њихова граница 
не треба да се одређује по казивању становника, већ по ношњи женској (где 
се мушка изгубила), говору и другим етничким особинама“.57 С тим у вези, 
све до данас не постоји једно опште прихваћено тумачење о Торлацима, с 
обзиром да не постоји ни веродостојан приказ степена идентификације ста-
новништва с тим именом, а у том смислу ни њихове етничке оријентације. 
Према већини истраживача, Торлак је део веће територије Шоплук, којa 
најкраће речено обухвата поједине источне делове Србије, Македоније, као 
и делове Бугарске. Поред Торлака уобичајено се деловима српског Шоплу-
ка сматрају и друге етничке целине: Заглавак, Сврљиг, Лужница, Власина, 
Крајиште (врањско) и Знепоље (део). У одређењу граница Торлака каже се: 
„Предео на југ од Старе планине к Нишави и Пироту зове се Торлак, или 
још обичније, Торлачко, људи пак Торлаци... Предео Торлак пружа се, по 
казивању сељака, више Цариброда до Губеша, последњег Торлачког села 
на тој страни...“ Затим даље „Једни веле на запад до Беле Паланке, а на југ 
до Лужнице. А други кажу да се пружа до Ниша и до Знепоља.“ „Шопови 
се разликују и говором и оделом од Торлака; а разликују се и од правих 
Бугара“.58 У вези с горе поменутим етничко-географским границама ево 
и новијих ставова из једне монографије, где се каже да граница Торлака 
иде границом слива Височице, укључујући и горњи део слива Нишаве све 
до Чифлика иза Сињца (између Беле Паланке и Пирота) као и горњи део 
слива Трговишког Тимока, док јужну границу Торлака треба продужити до 
Знепоља, укључујући слив Јерме, а западна граница је на линији Сињац 
– Кална (Књажевачка), према чему Лужница не спада у Торлак. Посебно 
се истиче да се северна граница не сме поистовећивати с линијом државне 
границе јер се Торлаци налазе са обе стране била планине. Источна граница 
омеђена је завршетком личних имена као и јужна: на истоку шопска мушка 
имена завршавају се на О, а на југу на Е, док су Торлачка на А. Западна гра-
ница је између Сињца и Чифлика (оба села у општини Бела Паланка) како 
по начину сточарења тако по личним именима и говору. Пирот је средиште 
Торлака, а од прве половине XIX века највеће торлачко насеље. Торлаци су 

55 Витомир В. Живковић, Торлак, Пирот, 1994, 28.
56 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, 13. Према: Владимир М. Николић, 

Етнографска грађа и расправе из Лужнице и Нишаве, САНУ, 1913.
57 Риста Т. Николић, Крајиште и Власина, 225.
58 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 182.
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били познати по препознатљивим насељима и одређеним занимањима (сто-
чарским) а касније и по одлажењу у печалбу. Били су посебна група која је 
имала аутохтона обележја: говор, обичаје, лична имена, ношњу59.

Питања етничког порекла Шопа и Торлака су одувек привлачила пажњу 
и била спорна тема, те никада није било лако о томе дати веродостојну 
дефиницију упркос постојању бројних претпоставки. Једно од становишта 
је било да на простору Шоплука живе Шопови, словенизирани староседео-
ци влашког порекла измешани с досељеницима. Ј. Цвијић наводи да „Срби и 
Бугари зову Шоповима, све оно старо становништво, досељенике из горњих 
сливова Нишаве, Тимока, Искра, Брегалнице и Струме све до Дунава.“ Исто 
тако, „Кад се у целини разматра становништво шире области, која се озна-
чава као шопска, онда се овде-онде виде у њему разноврсни трагови и осо-
бине, који показују, да је оно засебне етнографске композиције. Изгледа да 
је првобитно овде било становништво, које је произишло из укрштања Сло-
вена, Печењега с Куманима и Власима“.60 И познати историчар, Константин 
Јиречек у Историји Срба наводи да су топоними многих њихових насеља 
влашког порекла.

Неспорна је чињеница да су природно-географски и историјски услови 
учинили да се народ пиротског краја дужи период нађе по страни, удаљен 
од центара српске и бугарске државе које су се формирале на овом про-
стору у XIX веку, при чему му је та изолованост омогућила да сачува неке 
од својих аутохтоних и изворних карактеристика. Али значајно је помену-
ти и податак да се народ тог краја, односно српских земаља на источној и 
југоисточној страни од младе српске Кнежевине, до ослобођења од Турака 
чврсто борио и истицао национална осећања и жељу за сједињавањем са 
српском државом, на шта их је определила вишевековна традиција још из 
времена средњовековног државног живота у Србији61. За разлику од својих 
суседа, они су дужи период страхујући за безбедност били приморани да не 
испољавају свој етнички идентитет, па се чак и после Другог светског рата 
у националном смислу опредељују у зависности од стране граничне међе 
српско-бугарске границе.

59 Витомир В. Живковић, Торлак, 25 и 26; Видети: Речник личних имена, 60–117. 
60 Јован Цвијић, Балканско полуострво, 473 и Основе за географију и геологију Македоније 

и Старе Србије, Књига прва, СКА, Београд 1906, 199.
61 Јован Хаџи Васиљевић, Цариброд и Босилеград, Браство, XVIII Београд, 1924, 32.
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II  
НАСЕЉА И СТАНОВНИШТВО ОД СРЕДИНЕ  

XX ВЕКА ДО ДАНАС

Текст који следи односи се на опште друштвено-економске прилике по 
насељима, која су класификована на основу географског и административ-
ног принципа, обухватајући период од педесетих година двадесетог века 
до данашњих дана. Уз краћи историјски преглед развоја појединих насеља, 
са издвојеним детаљима из прошлости, дат је сажет опис стања садашњих 
привредних и друштвених карактеристика, као и специфичности у развоју 
становништва.

У периоду после ослобођења, по завршетку Другог светског рата на 
развој насеља и размештај становништва, као и његову динамику, утицали 
су поред административних политичких мера и закона донетих у складу 
с новим друштвено-економским уређењем и, пре свега, снажан привредни 
успон Пирота, који у извесној мери следи и неколико мањих оближњих ва-
рошица. Највећи утицај имали су на почетку друштвени процеси испољени 
у виду планског пресељавања становништва изван пиротског краја, које је 
важило као изразито неразвијено подручје, и након тога почетак континуи-
раних сеоба на релацији село – град започетих привредним растом Пирота, 
процесом који траје до данашњих дана. Развој и ширење Пирота иницира 
урбанизацију насеља која се налазе у непосредној његовој близини, а с дру-
ге стране доводи до пропадања и пражњења великог броја сеоских насеља, 
посебно оних удаљенијих. Као посебан облик миграционих процеса јављају 
се и дневна миграциона кретања ка Пироту, али и према другим админи-
стративним локалним центрима.

Одређене одлике у распоређивању становништва у оквирима урбаних 
зона могу се уочити на саобраћајним правцима: место рођења – Пирот. У 
том процесу може се пратити концентрација становништва према главним 
путевима кроз Пирот и то:

1. Главни правац саобраћајница Ниш – Димитровград кроз Пазар (у 
новије време изграђен заобилазни пут); 2. Књажевачки пут кроз Тијабару; 3. 
Бериловски пут кроз Тијабару; 4. Крупачки пут кроз Тијабару; 5. Присјански 
пут ка југу кроз Пазар. Од старијих па све до скоријих насељавања Пирота, 
постојао је сличан начин распоређивања становништва, при чему је оно увек 
тежило да се распореди у зонама које су биле насељене житељима њиховог 
претходног краја. Такав размештај становништва по одређеним путним 
правцима дуго је преовлађивао у Пироту, док се у најновије време запажа да 
то све више одређује њихова имовинска ситуација, и на тај начин издваја се 
неколико стамбено најпривлачнијих градских четврти, од којих се најчешће 
помиње „Ново Тигрово насеље“, где ниче све више елитних здања.

Одређени размештај становништва из сеоских насеља по узору на прет-
ходна времена уочава се и даље уз поједине путне правце који воде кроз 
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град, кроз неке раније периферне делове, данас градске месне заједнице. 
Већина тих делова града су педесетих и шездесетих година XX века биле 
њиве, виногради и баште, као што је случај са месним заједницама: Бери-
ловска капија, ђерам, Кале, Прчевац, Нишавски одред, Рогоз, насеље Сар-
лах, Шађина Воденица, Провалија, Танаско Рајић и АТП, а неке су као Ра-
дин Дол и Тигрово насеље плански грађене за насељавање радника у време 
успона индустријског развоја.

Неколико сеоских насеља, по свом географском положају блиских гра-
ду, захваљујући послератном развоју индустријске производње у Пироту, 
постају привлачна за изразитије насељавање сеоског становништва и при 
томе у новим условима мењају економско-социјалну структуру и трансфор-
мишу се у приградска насеља. Та насеља су и данас превасходно мешовита 
јер се становништво и даље у мањој мери ослања на раније пољопривредне 
делатности. За време наших истраживања, 6 насеља су у статистичком пре-
гледу вођена као приградска, па у наставку следи у најкраћим цртама њихов 
опис:

ПРИГРАДСКА ЗОНА

Извор, старо насеље са богатом и квалитетном водом. Познато по 
производњи житарица, поврћа и воћа, по виноградарству, као и стајском 
сточарству и производњи млека. Има приличан удео аграрног становништ-
ва у укупном: 24,6%. (1991. г.). Извор је и пре Другог светског рата било 
релативно снажно насеље са већим бројем занатлија (пре свега, кројача и 
лончара). У њему има доста насељеника из Завоја, Лукање и Топлог Дола 
као и других места Висока. Данас већина становништва ради у Пироту. У 
селу постоји четири разреда матичне пиротске школе „Св. Сава“ и црква 
Свете Тројице.

Бериловац, раније село осредње величине, данас велико приградско 
насеље, од ослобођења од Турака, али нарочито у послератном периоду, 
бележи констaнтно повећавање броја досељеника с разних страна, што се 
најјасније сагледава у томе што је укупан број становника више него утро-
стручен према последњем попису у односу на 1948. годину. Насеље је по-
знато по виноградарству, ситном сточарству и производњи млека. Мештани 
овог насеља су раније на бициклу доносили млеко у Пирот. До педесетих 
година радила је воденица ђецина на Нишави са 9 каменова. Има свега  
5,6 % аграрног становништва (1991. г.), док је већина запослена у Управи и 
делу погона хидроцентрале као и у самом Пироту. Највише досељеника је 
било из Височке Ржане, Брлога и Јеловице и Топлог Дола.

Градашница, је некада било сиромашно насеље иако су њен мањи део 
чиниле плодне оранице. Данас је то мање приградско насеље. Приходи су 
раније остваривани од бројних воденица на Градашничкој реци, затим ви-
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ноградарства, воћарства и повртарства. Допунски приходи обезбеђивани су 
рабаџијским услугама, кречарењем и надничарењем у малој мери. Има око 
6,4% (1991. г.) аграрног од укупног броја становника. Већина Градашни-
чана преоријентисала се на радничка занимања још од тридесетих година 
XX века с развојем првих индустријских грана у Пироту. У Градашницу 
су се досељавали после потапања старог Завоја, и из околних насеља. Има 
четворогодишњу школу и стару цркву Св. Петке, која се сматра старијом од 
пиротских цркава.

У Нови Завој, досељени су житељи 1963. године, након потапања ста-
рог села Завој, које је било сиромашно сточарско насеље. И у новим услови-
ма једно време претежно су њихова занимања била: овчари и чобани, па су 
и њихова деца често чувала туђу стоку. Један број становника се из Завоја 
непосредно после Другог светског рата иселио у Долово у Банату. Нови 
Завој настао је урбанистичким уређењем простора, између села Градашни-
це и Пирота, тако што су мештанима старог села Завој додељени плацеви 
за изградњу породичних кућа, уз изградњу многобројних урбаних објеката. 
Ту су се поред становништва из Завоја доселили и становници Гостуше, Ве-
лике и Мале Лукање и Беле. Данас највећи број житеља остварује властиту 
егзистенцију у Пироту. Млади су се запослили у државним предузећима у 
Пироту, а 6,4% становника и даље се води као аграрно (1991).

У најновије доба један број оних којима су потопљена имања и куће 
вратили су се у близину старог села Завоја, где су остали до 80-их година. 
Иначе старо село Завој је имало два засеока који и данас постоје: Дебели Дел 
и Бареће Ливаде. Пре потапања Завоја Дебели Дел је имао 12 домаћинстава 
удаљених од Завоја 3,5 сата хода и Бареће Ливаде с 4 домаћинства и удаљене 
око 3 сата хода. Они су имали појате и добро земљиште за обраду али су и 
у селу имали куће у којима је живео по неки члан домаћинства. Стари су 
долазили у село за време славе и свадбе. Иначе тамо су имали све што је 
потребно за живот. После потапања већег дела атара они настављају живот 
у селу, а ту су се вратили многи пензионисани радници, где настављају да 
живе као раније.

Барје Чифлик је насеље млађег порекла. И данас већи број житеља 
живи од аграра, заправо 35,3% у 1991. години. Занимљивост је да је то 
приградско насеље било чувено по великом броју бивола чији је узгој због 
мочварног и подбарног земљишта ту био погодан. (Иначе бивоље млеко се 
сматра најјачим млеком и даје се болеснима и реконвалесцентима). Та слика 
бивола који се ваљају у мочварном земљишту остала је као изрека када се 
жели за нешто рећи да је прљаво: „изгледа ко остављено лишће на чифличке 
биволице.“ Барје Чифлик је насељено становништвом из околних равничар-
ских и удаљенијих планинских села, већим делом из Лужнице и општине 
Димитровград. Пошто су ти мигранти већином млади људи с децом, они су 
добро примљени и уклопљени у живот насеља. Из насеља ближих Пироту, 
на пример из Сиње Главе, Пасјача и Раснице, чешће се становништво одлу-
чивало за пресељење директно у Пирот. Данас стари део насеља одумире, 
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јер је насељен претежно од старијих домаћинстава, који као радну снагу 
морају да користе сезонске раднике. Горњи део села углавном насељавају 
досељеници. Све до 1991. године било је увећавања укупног броја станов-
ника, а од тада наступа тренд опадања тог броја. Ту су између два рата били 
и познати грнчари јер има добре земље за потребе грнчарске производње. 
Има четвороразредну школу и доста становништва које још увек посао про-
налази у Пироту.

Гњилан је старо и у прошлости веома развијено ратарско-сточарско 
насеље за разлику од Барје Чифлика, има 7,7% аграрног становништва 
(1991. г). Све до 70-их година чувено је било по виноградима. Ту се веома 
развило виноградарство јер је после ослобођења од Турака у Гњилану ра-
дила школа и организовани су курсеви виноградарства. У Гњилану је био 
дуго расадник виноградарства, као и производња чувеног лука „арпаџика“, 
чији највећи произвођач је било управо то село пре Другог светског рата. 
Из разговора с његовим становницима види се да они себе сматрају бољим 
од Чифличана јер су се у прошлости девојке пре удавале за Гњиланце него 
за Чифличане. Такође, код неких од њих влада мишљење да се Гњилан по 
менталитету „искварио“ досељавањем Завојаца након потапања њиховог 
села. Гњилан су највише седамдесетих година насељавали Лужничани (на 
пример из села Боњинци, Модра Стена и др.); затим из Великог и Малог 
Суводола јер је ближе граду. У Гњилану је раније било доста занатлија, као 
и школованих људи. Према друму у Гњилану има много досељеника из раз-
личитих подручја. Има и Цигана за разлику од Барје Чифлика. После Дру-
гог светског рата Гњилан је стално бележио пораст броја становника. Има 
четворогодишњу школу која има дугу традицију, још с краја XIX века.

Развој сеоских насеља у новије доба био је условљен пре свега степе-
ном удаљености насеља од града, јер у новије доба село је могло да обезбеди 
себи опстанак и развој само уколико је изградило добру комуникацију и 
везе с градом. Следи опис основних карактеристика сеоских насеља класи-
фикованих на основу њихове географске и административне припадности, 
с приказом основних одлика становништва, уз напомену да у извесним при-
мерима постоје и извесна одступања у класификацији насеља.

ЗОНА УРБАНИЗОВАНИХ НАСЕЉА НА КРУЖНОМ ПУТУ

Насеља која се издвајају као посебна целина с највише урбаних еле-
мената, јужно од Пирота, у близини или уз главни магистрални пут, гру-
писана су у оквиру две локалне административне управе: 1. Крупац (Кру-
пац, Велико Село, Мали Јовановац и Басара) и 2. Трњана (Трњана, Пољска 
Ржана, Велики Јовановац). Добре везе с градом допринеле су да поменута 
насеља избегну негативне тенденције развоја, карактеристичне за већину 
насеља пиротског краја. Добро су организоване саобраћајне везе с градом те 
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у сваком насељу постоји најмање две аутобуске станице, а скуп од следећих 
насеља: Крупац, Велико Село, Мали Јовановац, Трњана и Пољска Ржана 
(уз градску четврт Тијабара и с приградским насељима: Бериловац и Из-
вор) чини зону од 8 насеља тзв. кружног прстена, те због близине града, 
представљају гравитационо привлачна подручја. Ипак, забележени су од-
ласци из земље у иностранство после Другог светског рата. У оквиру ло-
калне административне територије са седиштем у Крупцу, могу се уочити 
четири различите категорије насеља. Крупац се убраја у ред најснажнијих 
привредних села пиротског краја. Изглед и социјална основа данашњег села 
формирали су се после ослобођења од Османлија од повратника из Басаре и 
Видлича, као и досељеника из околних чифлика. Крупац је био привлачан за 
досељенике из већине околних места, из око 26 села, говорио нам је казивач 
Витомир В. Живковић, из Крупца, аутор неколико драгоцених монографија 
о прошлости пиротског краја. Има услове за све пољопривредне гране чија 
производња је једна од најбољих на нивоу општине. Има могућности за 
развијену производњу грађевинског материјала (употреба мермера са Те-
поша). У Крупцу постоји организована здравствена служба и осмогодишња 
основна школа, али и други објекти попут бензинске станице, млина, ка-
фана и др. Велико Село по самом називу сугерише да се ради о снажном 
насељу како по стању привредног, тако и по људском потенцијалу, а да је 
тако било и раније сведочи и његов претходни назив Големи Чифлик. Ипак, 
то се више односило на ранија времена него данас. У њему постоји мост 
преко Нишаве што му омогућава добру комуникацију с околином, те постоје 
знатне миграције ка Пироту. Повртарство у овом насељу је веома развијено 
и тржишно оријентисано, а погодни су услови и за ситно сточарство, као 
и за говедарство и свињарство. Мали Јовановац је село мале површине с 
развијеним повртарством. Школарци из поменутих насеља похађају основ-
ну школу у Крупцу, а средњошколци углавном одлазе свакодневно у пирот-
ске средње школе. Насеље које се сматра да нема перспективу за опстанак 
је Басара, према причи његових житеља, старије је насеље од Крупца. Оно 
још увек има само стари макадамски пут који је неупотребљив за време 
великих и снежних зима. Данас је то готово угашено насеље, у селу живи 
само неколико старијих људи. Одсељених Басараца има највише у Крупцу, 
у насељима уз Нишаву, и пре свега Пироту.

У оквиру посебне локалне управе, месној канцеларији Трњана, 
припадају и насеља Пољска Ржана и Велики Јовановац. Сама Трњана, иако 
по површини и броју становника најмање насеље, представља центар ло-
калне управе за сва три насеља, што успорава њено назадовање, с обзи-
ром да већ показује ту тендецију, пре свега због удаљености од главних 
саобраћајница. У поменута три насеља постоји мали број аграрног станов-
ништва, највећи у Трњани 32%, што говори о доста добрим и разноврсним 
могућностима за развој. У њима постоје развијени облици: повртарство 
тржишног карактера и наводњавање питком изданском водом. Сва три 
насеља имају четвороразредну основну школу. Пољска Ржана је најјаче село 
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пиротског краја у које су континуирано долазили досељеници, нарочито од 
1963. године и то из планинских села Суве Планине, из општина Бабуш-
ница и Димитровград, казивао је Милован Минчић, аутор монографије ис-
тоименог села. Опште одлике ове групе насеља су да попут већине других 
насеља у пиротском крају после 1948. доживљавају тренд депопулације, а 
изузетак је Пољска Ржана која од седамдесетих година показује знаке на-
глог пораста становништва, што је последица већег досељавања из сусед-
них села. Из поменуте групе насеља у Крупцу се налази храм Св. Николе 
и у близини манастир Св. Јована из XVIII века, а податак да нема цркава у 
осталим насељима, може сугерисати на дисконтинуитет њиховог развоја, 
произашао због њиховог географског положаја а који су кроз историју били 
често и пустошени и обнављани.

СЕВЕРНО И СЕВЕРОИСТОЧНО ПОДРУЧЈЕ (ВИСОК)

Планинском подручју Висока припада 14 насеља, груписаних у три це-
лине: Горњи Висок у току Дојкиновачке реке и слива Височице, Средњи Ви-
сок (око Завојског језера) и Доњи Висок (јужно од бране), где постоји неко-
лико локалних административних средишта. Насеља Горњег Висока локал-
ну управу остварују преко две месне канцеларије: Брлог (Брлог, Дојкинци) 
и Височка Ржана (Височка Ржана, Јеловица, Росомач, Рсовци, Славиња). То 
су сточарско-ратарска насеља и имају преко 50% удела аграрног у укупном 
становништву (1991). Село Дојкинци у прошлости је било једно од економ-
ски најснажнијих, познато традиционално средиште старопланинског сто-
чарства, тржишно оријентисано. На целом подручју Горњег Висока су биле 
сточарске летње колибе „појате“, посебно у атарима Јеловице и Росомача, 
које су у данашње време изгубиле некадашњи значај. У Јеловици (Широке 
Луке) Шумско газдинство експлоатише грађу за столарско предузеће „По-
лет“, чија производња је обављана на примитиван начин: дрво је сечено руч-
ним тестерама и преношено помоћу коња до места утовара у камионе. За то 
је била потребна додатна радна снага, па су из тих разлога долазили људи 
из Босне, шумски радници. Долазиле су и целе породице с обзиром да је у 
близини гранична караула, а биле су и две породице активних војних старе-
шина. У вези рада пиротске Шумске управе у Јеловици, чија производња се 
базира на експлоатацији дрвета, треба истаћи да је то дуга традиција краја, 
јер је височко становништво од давнина познато по вештини израде пред-
мета од дрвета. О ранијим занимањима становништва сведоче још понека 
преостала стругара и вуновлачара, које подсећају на некадашње развијене 
привредне делатности. Стругара је до 70-их година XX века било у сели-
ма која су имала реке и шуме. Пример поред Јеловице су села: Топли До, 
Засковци, Дојкинци, Брлог, Темска и још нека. У Пироту је била струга-
ра на „Кале“, која је радила до 1980. године. У Барје Чифлику стругару је 
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изградио Синиша Кљасин, а у Великом Суводолу Миодраг Потић. За сада 
најбоље ради стругара у Гњилану. Људи довозе грађу из свих села и града 
као и из бабушничке и димитровградске општине.

Из писаних радова сазнаје се да је пре Другог светског рата било 
развијено ручно вуновлачарство, вуновлачаре су биле реткост. Тада је око 
50% вуне влачано у селима на „гребенце“ јер се вуна користила за израду 
одеће (пртеница-сукно), за плетење мушких и женских чарапа, посебно уда-
вачама за дар. Свака удавача је морала да има по 100 чивта (пари) чарапа. 
Пошто је пиротски крај сточарски, свако домаћинство је имало од 10 до 100 
брава. Та вуна после стрижбе и прања се влачила. Пошто је било доста вуне 
жене су се „заимале“ једна код друге. Пред Други светски рат појављују 
се вуновлачаре. До пре 50 година било је 7 или 8 вуновлачара у Пироту и 
неким височким селима: Брлогу, Височкој Ржани, Темској и Сукову. После 
ткања пртенице – сукна за одећу – оне су морале да се ваљају (згусну) да 
не буду ретке. За тај посао постојале су ваљавице – тупавице. Њих је било 
у Пољској Ржани, Брлогу (Врелу), Засковцима и Темској. Села Гњилан, Ве-
лики и Мали Суводол, Блато, Костур, Понор, Расница и Барје Чифлик нису 
имала ваљавице, али су код њих долазили ваљавичари из Студене код Ниша, 
познати по тој делатности.

Данашњи локални административни центар Висока је Височка Ржана, 
где је до 1965. године постојала касарна Треће чете 48. граничног батаљона. 
Постојала је станица милиције, здравствена амбуланта, ветеринарска служ-
ба, земљорадничка задруга, осморазредна школа, пошта, библиотека и месна 
канцеларија. Након затварања касарне зграда је неко време коришћена као 
одмаралиште за децу „Друштва пријатеља деце“ у оквиру локалног центра, 
али су данас све активности замрле с обзиром да је школа затворена и нема 
младог нараштаја. У новије време школе су затворене у Брлогу и Славињи. 
Четворогодишња основна школа с неколицином ђака ради још у насељима: 
Рсовци, Дојкинци, Јеловица, Росомач, нешто више има их у Дојкинцима. У 
свим насељима Горњег Висока, изузев Јеловице, постоје цркве, као и два 
манастира Св. Богородице у Височкој Ржани и Св. Илије у Рсовцима. Од 
духовно-културних особености треба свакако поменути да се у Рсовцима, 
на десној страни реке Височице, налази пећинска црква Св. апостола Петра 
и Павла с јединственом фреском Христа Младенца из друге половине XIII 
века (када је постојала као испосница).

Насеља око Завојског језера с ранијим центром у Великој Лукањи, да-
нас у административном погледу припадају месној управи Гостуша (Госту-
ша, Велика Лукања, Бела, Паклештица) и налазе се на ивици гашења. Према 
броју становника једино је нешто веће насеље Гостуша у којој живи и мањи 
број младих. Она је центар локалне управе, уз постојање дуге традиције 
тржишно оријентисаног сточарства. Сва та насеља претрпела су огромне 
промене преуређењем једног дела подручја изградњом акумулационог језера 
Завој. То је проузроковало комплетно пресељавање великог броја становни-
ка јер су тада угашена насеља Завој и Мала Лукања (која губи статус насеља 
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1985. године). Преостало становништва бави се радом који се заснива на 
незнатној обради земље и држању мало стоке. Услед непостојања младе 
популације у свим насељима су затворене школе. Сва четири насеља имају 
своје цркве. Одскоро се у та села враћају и пензионери који се с носталгијом 
сећају старих облика традиционалног живота. Неки од њих још памте вре-
ме када су њихови очеви и деде на појатама чували стада, која су бројала и 
више од 100 оваца. Нарочито је носталгија за потопљеним селима велика. 
Има повратника пензионера из Мале Лукање, који иако не могу да поврате 
село, теже да бар поврате његов дух и обичаје. Занимљиво је да је пре не-
колико година из језера извађен крст и настављено је окупљање у време сео-
ске славе, летњег Светог Николе. Паклештица је насеље у које се најчешће 
у сезони долази. Ту су поред старих кућа грађене и потпуно нове. Насеље је 
веома интересантно и представља праву туристичку атракцију.

На подручју јужно од бране на Завојском језеру (Нишор, Копрившти-
ца и Покровеник) уочава се свеукупно драстично пропадање села, упркос 
томе што су она близу центру општине, али због неповољних комуникација 
с градом и даље остају доста изолована. Тако на пример, на излазу из Пи-
рота простире се брдо Провалија, одакле се Пирот види као на длану, а на 
само 6 км од града, у подножју висова, на локалном путу за Завојско језеро, 
смештено је сеоско насеље Нишор. Тај крај је познат по изолованости и 
дивљини, где често и у само насеље залутају вукови и шакали. Невољу за 
становништво представља што не постоји чак ни телефонски саобраћај. 
Нишор, Покровеник и Копривштица су у погледу површине насеља средње 
величине, али будући увек економски слабија, данас посебно заостају и 
представљају сиромашна сточарско-ратарска насеља, с малим бројем ста-
новника. У прошлости се одатле увек ишло у печалбу, пре свега из Нишора 
из којег је био велики одлазак на сезонски рад, највише на жетву у Пирот. 
Редовним сезонским одласцима трасирао се пут за стално настањивање. У 
савременом периоду због недостатка ђака, школе су престале с радом. У 
Нишору и Покровенику још има мало млађих генерација, док у Паклеш-
тици нема.

У свим насељима Висока после Другог светског рата у пописима станов-
ништва уочава се тренд опадања укупног броја становника, изузев Јеловице 
и Покровеника где се када је у питању 1961. година бележи благи пораст, 
због покретања неких видова друштвено-привредних делатности.

Покровеник у периоду после 1960. године бележи пораст становништ-
ва јер се после потапања села Завој, школа из Завоја заједно са инвента-
ром и просветним особљем сели у Покровеник. Године 1963. наставници 
и учитељи су заједно са породицама из Завоја населили неколико појата 
недалеко од Покровеника. Покровеник известан период, све до 70-их го-
дина XX века има земљорадничку задругу и месну канцеларију. Одскора 
у развојним плановима целог краја присутна је идеја о стварању услова за 
снажније улагање у туристичке програме, пре свега у Горњем Високу као и 
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у неколико села ниже (Покровенику и Копривштици) како би се обезбедио 
наставак живота тих села.

Насеље Добри До, се налази на 11 км асфалтног пута северно од Пи-
рота и представља у географском и локално-административном погледу 
издвојено насеље. Величина атара и природни услови су погодни за гајење 
свих врста стоке, затим за ратарство, повртарство и воћарство. Данас је то 
сточарско-ратарско насеље са 61,5% аграрног становништва према подаци-
ма из 1991. године. На основу података из последњег пописа не постоји у 
селу становништво старосне доби до 20 година, али према информацијама 
на терену има неколико ђака који похађају четворогодишњу основну школу. 
Добри До има црквени храм посвећен Св. Јовану.

СЕВЕРНИ ДЕЛОВИ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ

Од давнина па до данашњих дана у насељима лоцираним северно од 
Пирота, у сливу Темштице и Топлодолске реке (према СИ и СЗ), осећао се 
снажан утицај у економском и духовном смислу из села Темске. У савреме-
но доба локална управа је организована по следећим локалним управама: 
МК Темска (Темска, Рагодеш, Рудиње, Куманово); МК Сопот (Сопот, Орео-
вица); МК Станичење; МК Црноклиште (Црноклиште, Враниште и Црвен-
чево); МК Базовик (Базовик, Церова, Мирковци, Шугрин и Орља) и МК 
Осмаково. Северно од Темске почиње област Буџака (пиротског), а на 10 км 
према Топлом Долу, кањон велике природне лепоте који се у народу назива 
Темачки Колорадо. Житељи овог краја сматрају да он има све услове да по-
стане значајна туристичка атракција у будућности.

Све до 60-их година Темска је представљала јак локални центар, привла-
чан за досељавање како из околних села тако и из других области. Иако је то 
велико село било много напредније у прошлости него данас, оно је и даље 
на трећем месту према броју становника у општини. У Темској преовлада-
ва ратарско-сточарско занимање, и то најчешће као узгој ситне стоке, јер крај 
није погодан за крупно сточарење. Од осталих занимања треба поменути: ка-
меноресце и клесаре, јер се у близини налази каменолом с каменим пешчарем 
изузетне чврстине и квалитета. Раније је доста коришћен за споменике, данас 
мање јер због те чврстоће није погодан за обраду. Овим занатом се бави 7–8 
породица. У селу има неколико столара и ковача. Воденица на Темској реци 
још увек ради. О значају Темске говори и школа стара 140 година „Учитељ 
Стојан“, која и данас има 8 разреда. Темачки манастир Св. ђорђе је увек важио 
као духовни центар шире општине. Поред храма у Темској и у Рудињу се на-
лази црква посвећена Св.Тројици. Рагодеш и Рудиње, према последњем попи-
су имају преко 200 житеља, са мало припадника млађе генерације за разлику 
од Куманова, где има искључиво неколико старачких домаћинстава. Станов-
ништво су сваштари – живе од узгоја малог броја стоке и обраде земље у окви-
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ру окућнице. У њима се више од 70% становника води као аграрно. У њима 
постоји само један ученик, и то у Рудињу којем долази учитељица из Пирота.

Сопот је сеоско насеље с мало аграрног становништва (23%), које има 
добре могућности за економски развој, чему у прилог говори доста низак 
тренд депопулације, с обзиром да је већи број млађих нараштаја остао на 
селу. Код Ореовице су јасно испољени знаци опадања броја становника, 
иако је у прошлости то насеље имало веома развијено сточарство, а данас се 
бори за економски опстанак. У Ореовици нема сеоске цркве.

Станичење је у економском погледу прилично развијено село, са до-
бром перспективом захваљујући добром положају и везама с градом, на-
рочито због близине међународног пута Пирот – Ниш. Оно је познато по 
ратарству, тло је посебно погодно за гајење кукуруза, у последње време саде 
и дуван. У сточарској грани узгој коза све чешће замењује овчарство. Већи 
одлазак из села заустављен је добро изграђеном инфраструктуром, насеље 
има и низ садржаја које друга села немају: вртић за децу, фудбалски клуб, 
културне садржаје и сл. У Станичењу се налази црква Св. Параскеве која се 
сматра најстаријом на овом подручју (XIV век), с изузетним фрескама. Овде 
је и позната „пећина леденица“ с најхладнијим извором, у којој су постојале 
просторије за чување пиротског качкаваља и сира.

У Црноклишту, Црвенчеву и Враништу бележи се пад укупног броја 
становника и пре Другог светског рата. Одмах после првог послератног по-
писа становништва, као и у свим наредним пописима уочава се депопулација 
свих насеља која су сврстана у област слива Темштице и Топлодолске реке. 
На основу последњег пописа из 2002. године, Црноклиште и Црвенчево још 
увек имају мали број омладине, док у томе за њима веома заостаје Враниш-
те. Сва та насеља имају дугу традицију сточарства на планини Белави. То 
је истакао и пензионисани свештеник Зоран Тошић, чија оба родитеља су 
пореклом из Москопоља. Баба с очеве стране била је из сиромашне породи-
це која је чувала стада на Белави, а деда с очеве стране био је из породице 
богатих трговаца, који су имали надимак Даљчини јер су давали новац под 
интерес. Њихово богатство се рачунало по броју стоке коју су поседовали, о 
чему је остала прича да се она по три пута иљадила. Сточарство је и данас 
значајно у овим насељима где на пример у Црноклишту постоје значајна 
пољопривредна газдинства у приватном власништву, која све више личе на 
савремено опремљене фарме. Мање развијена су Црвенчево и Враниште 
која су нешто удаљенија од главног магистралног пута. У Црноклишту је 
Храм Св. Петра и Павла, а у Црвенчеву храм посвећен Св. Илији.

Осмаково, како у прошлости тако и данас, представља локални центар, 
који још увек успева да задржи младе генерације. То насеље је до 1990. го-
дине било једно од најнапреднијих села, у којем су постојали млин, пекара, 
млекара, и једна од најнапреднијих задруга, која је у Пироту имала неколико 
добро снабдевених продавница где су продавани сир, качкаваљ, вурда, хлеб 
и пециво. У Осмакову се налази храм посвећен Св. Богородици.



42 ДРАГАНА СТОЈКОВИћ

У великој друштвено-економској, и пре свега, популационој кризи су 
насеља груписана при локалној управи Базовика и Церове, где се још на-
лазе насеља Орља, Мирковци и Шугрин. Церова која се налази на регионал-
ном путу за Књажевац показује знаке већег пада броја становника. Највећа 
исељавања становништва из тих села забележена су шездесетих година 
XX века и то ка Пироту, Зајечару, Књажевцу. Има доста исељеника и из-
ван земље, посебно у Аустрију. У свим селима остала су углавном старија 
домаћинства (док у Церови и Базовику има нешто мало младих), која су 
углавном осиромашена, често и заборављена. Податак који говори да нема 
чак ни организоване комуналне службе која може да обави потребне послове 
око сахране говори најречитије о ситуацији у којој се налази популација „се-
дих власи“. И сви видови комуникације с градом су често у прекиду, јер их 
је тешко одржавати и реконструисати. С обзиром да је таква ситуација у Це-
рови, још је теже у селима која су изван пута, одсечена и без комуникације с 
другим насељима. Раније је свакодневно било аутобуских линија, сада више 
не постоје или су врло ретке. Мирковци су од свих поменутих најугроженије 
насеље. Има само 8 домаћинстава са 14 људи. То је насеље остало без ас-
фалтног пута, нема водовод, већ само бунаре и једну чесму. У Базовику и 
Церови постоје сеоске цркве (Св. Унифрија и Св. Петке), а да у много чему 
опстанак на селу зависи и од самих мештана види се на примеру Орље где је 
недавно заједничким напорима свих житеља саграђена црква. Исељавање из 
поменутих села је било највеће у периоду од 1946. до 1948. године, у оквиру 
колонизације Војводине, али се због лоших услова живота и данас запажа 
тренд исељавања из ових села. Према казивачима, исељавања иду из Базо-
вика и Церове у Радин Дол (Пирот), а из Мирковца и Шугрина у Књажевац 
и Зајечар. У београдском насељу Падинска скела, има доста насељеника из 
поменутих села.

Два удаљена старопланинска насеља, Топли До и Засковци данас су ор-
ганизована у оквиру локалне управе месне управе Топли До, а у ранијем пе-
риоду (до 1963. године) припадали су Темској. С једне стране, њихов развој 
је и даље најтешње везан за групу насеља која су потпадала под утицај 
Темске, али с друге стране постоји сличност у привређивању с насељима 
Горњег Висока. Та два насеља су од давнина позната сточарско-овчарска 
насеља, у новије време према подацима с преко 85% аграрног становништва 
(1991). Топли До се налази најдаље од Пирота, а због лошег пута и слабе 
комуникације нарочито преко зиме, одсечено је од других. Топли До је до 
1964. године било једно од најбогатијих села сточним фондом. У периоду од 
1954. до 1958. године било је десетина домаћинстава која су имала преко 300 
оваца и 20–30 говеда. Постојала је млекара која је имала од 15. маја до 15. 
августа око 6–8 радника који су прерађивали млеко у сир, масло, качкаваљ 
и сурутку. Тада су радиле и 3 стругаре – поточаре. Из Топлог Дола је био и 
Димитрије Младеновић – Гага, највећи и најбогатији трговац из овог краја. 
За време Првог светског рата као добротвор купио је камион који је покло-
нио војсци за снабдевање. Иначе, сам је био учесник на Солунском фронту 
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(1916–1918) где је служио у коњици с чином поднаредника, где га је лично 
посетио краљ регент Александар. Д. Младеновић је изградио 1935. године 
фабрику гумених производа, данашњи Тигар. Он је извозио по 1000 јарчева 
и овнова ујаловљених за Грчку. Држао је неколико млекара у пиротским 
селима и извозио качкаваљ. Између два светска рата имао је повлашћени 
статус за извоз својих производа у Грчку. Познат је и по томе што је изгра-
дио хидроцентралу изнад Темске. Данас се качкаваљ производи у незнатној 
мери а место је углавном познато по огромној и неразумној експлоатацији 
шуме. И данас у насељу Топли До постоји истоимена земљорадничка задру-
га, али њено пословање је далеко од ранијег времена када је то насеље због 
свох богатства називано Цариград. Ипак, има неколико домаћинстава која 
удружено чувају стоку (говеда) на удаљеном пашњаку до којег се једино на 
коњу може стићи. Стоку истерују на планину за ђурђевдан, а враћају је на-
зад за Митровдан. Школа не ради ни у Топлом Долу ни Засковцима, те 10-ак 
ђака из оба места приморано је да путује на наставу у Темску и Пирот. Не-
колико појединаца се вратило по престанку рада пиротске индустрије у село 
и бави се пољопривредом. Према мишљењу многих испитаника Засковци 
су насеље познато по добрим и вредним сеоским газдама. Оба насеља имају 
цркве: Топли До храм Св. Параскеве, а Засковци храм Св. Тројице.

ЗАПАДНИ ДЕЛОВИ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ

Насеља концентрисана у западним деловима пиротске котлине: пирот-
ском пољу, сливу Расничке реке, огранцима Суве планине и Стола, односно 
простор од Пирота према Белопаланачкој и Бабушничкој општини (Лужни-
ци) издвајају се као целина с три локална центра: 1. Велики Суводол (Ве-
лики и Мали Суводол); 2. Блато (Блато, Костур и Понор) и 3. Расница (Рас-
ница, Сиња Глава и Пасјач). Основна карактеристика тих села је у процесу 
депопулације започетим после 1948. године, када је забележен највећи број 
становника. Велики и Мали Суводол су у прошлости били веома развијена 
сточарска насеља, с бројним појатама на Белави, све до 50-их година XX 
века. У оквиру њих се производио сир, вурда, сурутка, качкаваљ, масло. У 
њима је раније било веома развијено виноградарство. Након ослобођења од 
Турака, па све до првих деценија XX века вино је претежно чувано у „зев-
ницима“ или у посебним колибама јер куће нису имале подруме. Зевници 
су били у винограду спремишта ископана око метар у земљу и исто толико 
изнад ње, наткривена гредама и бусењем, а подизана су у самом винограду. 
Вино се чувало у дрвеним пљоснатим и издуженим „плакаријама“. Овакав 
начин бављења виноградарством био је познат у првим деценијама XX века. 
Поред Великог и Малог Суводола и Гњилан је био познат по квалитетном 
грожђу и вину. То је због самог положаја тих насеља окренутих према сунцу 
и ободу брда које га штити од мраза. Углавном су сва домаћинства пиротских 
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околних насеља имала раније, а и данас имају мало винограда. Сматра се да 
су она насељена углавном у XVIII веку и то из Знепоља, Црне Горе, Косова. 
После Другог светског рата становништво се исељавало у Пирот, Београд и 
друге крајеве бивше Југославије. До 1980. године у Малом Суводолу радила 
је основна школа за више разреде где су учили ученици из Блата, Понора, 
Великог и Малог Суводола. У Малом Суводолу ради и амбуланта једном 
недељно за оба Суводола. Мали Суводол има фудбалски терен и фудбалски 
клуб „Младост“ (раније Белава) који је основан 1952. године и неколико 
пута је освајао куп-пехар у региону. Данашња занимања становништва су 
пољопривредно-сточарска, где се у оквиру домаћинства држи до десетак 
грла. У Великом Суводолу постоје и два велика сточарска домаћинства. У 
новије време присутне су и дневне миграције јер свакодневно на посао или у 
школу у Пирот путује око 50-ак људи из Малог Суводола, око 60-ак из Вели-
ког Суводола и око 70-ак из Понора. У Великом Суводолу постоји основна 
четвороразредна школа и задружна продавница. У селима има више удови-
ца него удоваца. Мали и Велики Суводол познати су по лончарском занату. 
О грнчарском занату сазнали смо од житеља та два села да су они до 60-их 
година XX века имали већи број грнчара у свим деловима бивше СФРЈ као 
и у неким деловима света (Русија, Румунија, Бугарска).

У оба села до 60-их година око 70 до 80% мушке популације били су 
грнчари. Деца су од 12 године одлазила на учење заната. Данас у Малом 
Суводолу непрекидно раде 4 лончарске радње, чији су власници: Љубомир 
Митић-Љупча Зајек, Јеста Петровић–Паља, Костадин ђорђевић и Драгољуб 
Панић, док у Великом Суводолу раде ђорђе Живковић-Џепа и Милко 
Панић. У Малом Суводолу је црква Св. Петке, а у Великом Суводолу црква 
посвећена Св. Игњату.

Блато је насеље настало у новије време из три махале које су према 
попису 1921. године вођене као посебна насеља: Блато, Церова и Лопаш-
ница. То насеље се данас одликује мешовитом пољопривредно-сточарском 
производњом. Раније је у њему било доста занатлија: столара, колара, ко-
вача, који су се касније највише запошљавали као радници у пиротским 
фабрикама „Тигар“, „Полет“ и др. Становништво се углавном исељавало 
у Пирот после Другог светског рата, а десетак породица и у иностранство, 
пре свега Немачку одакле има и повратника. Шездесетих година XX века 
ту се насељавају становници из планинских села Лужнице, Црвене Јабуке, 
а деведесетих година неколико породица из општине Звоначког краја. Бла-
то, Понор и Костур имају приличан број млађих генерација које су остале 
да живе на селу, највише због добрих веза са градом. У Блату је пре 4–5 
година изграђена црква у месту званом „Врело“ посвећена Св. Архангелу 
Гаврилу (26. јула), сада је у изградњи још једна црква на локацији „Балван“ 
посвећена Св. Герману (25. мај). У Костуру се налази храм Св. Харалампија. 
Понор је из те групе најзападније насеље, на међународном путу, недалеко 
од границе с општином Бабушницом и Белом Паланком. Према предању, 
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мештани Понора су досељени с Косова и ретко су склапали бракове изван 
матичног села.

Локално средиште Расница у привредном погледу је пољопривредно-
сточарско насеље са становништвом које се у већој мери бави и допун-
ским занимањима, између осталог постоји и једна кречана и три грнчара 
у селу. Становници су се углавном пресељавали у Барје Чифлик, Београд 
(Железник, Обреновац) и Сефкерин у Војводини. Неколико људи из села 
се налази на привременом раду у иностранству. Има доста становника рад-
ничких занимања који свакодневно путују на рад у Пирот. Житељи овог 
доста јаког насеља изнели су и податак да је у 2000. години забележено 
неколико самоубистава због, како сматрају, погоршања општих животних 
услова. Пасјач и Сиња Глава су сиромашна брдска, односно планинска села 
у којима се преостало становништво бави у малим размерама сточарством 
и земљорадњом. У неколико домаћинстава стока се изгони на појату бли-
зу куће. Иначе има у Сињој Глави тридесетак грађевинских радника који 
одлазе у печалбу у Барје Чифлик, Пирот и друга места. У Пасјачу је само 
један печалбар. Иначе раније су исељавања ишла као у случају Раснице ка 
Барје Чифлику, Пироту и Београду. Из Сиње Главе шездесетих година XX 
века је била јака миграција ка Оџацима, и Војводини уопште. За разлику од 
Пасјаче, која нема добру перспективу за опстанак, Сиња Глава због млађих 
нараштаја у селу и школе која још увек ради једина има услове за опстанак. 
Расница има црквени храм Св. Врача.

ЈУЖНИ ДЕЛОВИ ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ

На југу општине Пирот, од завршетака пиротског поља, обронака 
Влашке планине и доњег тока Јерме, издвајају се четири целине. Прва це-
лина састоји се из три насеља у непосредној близини међународног пута 
и обухвата ободне делове пиротске котлине с локалним центром Петров-
цем, чијој административној управи припадају ратарско-сточарска насеља 
Држина (доња) и Војнеговац. Петровац (раније Смрдан) у прошлости је 
било економски знатно развијено насеље, које се данас у развојном погле-
ду креће силазном путањом. Поред свега, има доста младих који гарантују 
опстанак и даљи развој села. Према народном предању, село Држина је 
основано почетком XVII века као номадско-појатско насеље недалеко од 
данашње локације. Убрзо је страдало од епидемије колере која је покосила 
и затрла све становнике, након чега је дуго било пусто. Поново је насељено 
на основу турске уредбе и касније, према претпоставкама, од четрдесетих 
година XIX века, и то из следећих места: Пољске Ржане, Сиње Главе, Царев 
Дела, Присјана, Јалботине и уопште Висока. Сада је оно претежно насеље 
пензионера. У Војнеговцу има нешто припадника млађих генерација, али и 
даље је, у зависности од могућности присутна тежња ка пресељењу у град. 
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У Петровцу и Војнеговцу се налази четвороразредна основна школа. Петро-
вац има цркву посвећену Св. ђорђу.

Целина која се састоји од четири насеља: Присјан, Камик, Беровица и 
Царев Дел која се налазе на обронцима Дренове главе и Влашке планине, а 
локална управа је смештена при месној канцеларији Присјан. Присјан је пла-
нинско насеље, између више брда у долини Присјанске реке. У непосредној 
његовој близини лоциране су сезонске сточарске појате, а једним де-
лом површина атара је испуњена глином, и специфичним материјалом за 
грађевинске потребе. Присјан са свега 20-ак насељених кућа и остала три 
планинска насеља доживљава снажан тренд депопулације, који је започет 
одмах после Другог светског рата. Привредне активности преосталог ста-
новништва се састоје од земљорадње и сточарства малог обима. У прошло-
сти су Беровица и Царев Дел били познати по производњи ћумура, који су 
становници на коњима спуштали у Пирот и продавали. Камик, Беровица и 
Царев Дел су веома угрожена насеља, која с тешком муком опстају. Берови-
ца је у најтежем положају, представља једно од ретких насеља где нема ни 
водовода, водом се снабдевају са сеоске чесме. Занимљиво је да у помену-
тим насељима не постоје црквени храмови. Постоји слаба или никаква веза 
ових села са градом, односно аутобуски превоз из Присјана у Пирот обавља 
се само једанпут недељно, а толико често функционише и лекарска служба 
у Присјану.

Трећа и четврта целина су насеља у зони Понишавља на југу општине 
Пирот, према општини Димитровград, с једне стране насеља на огранци-
ма Влашке планине, с друге стране насеља у подножју Видлича, с локал-
ним центрима у Сукову и Чиниглавцима. Сва насеља овог подручја имају 
тренд депопулације, која је у драстичном виду присутна у Милојковцу, где 
се може назрети још у периоду између два светска рата. Административној 
локалној управи у Сукову, припадају још: Горња Држина, Јалботина и 
Власи, а у оквиру месне канцеларије Чиниглавци, уз Чиниглавце су још: 
Градиште, Срећкова, Обреновац, Планиница и Милојковац. Једно од 
најстаријих насеља у целом пиротском крају је Суково које се налази на 
левој страни реке Јерме (Суковска река) у близини њеног спајања са Ни-
шавом; оно се сматра крајњом тачком пиротског поља. Погодан географ-
ски положај му је одређен близином железничке пруге и магистралног пута 
Пирот-Димитровград. Суково је у прошлости у економском смислу било 
снажно насеље, а данас представља средње развијено ратарско-сточарско 
насеље са 28,6% аграрног становништва (1991). Доскора, у Сукову је ра-
дило велико предузеће „Сукобоја“ са доста запослених из ближе околине. 
Данас су у селу заступљене мешовите привредне делатности. У последње 
време веома је развијена дивља и неконтролисана експлоатација шљунка 
из Јерме, која утиче на ерозију тла и представља опасност за локалну при-
родну средину, и шире. У Сукову с пролећа до јесени живе бројни пензио-
нери, са сталним боравиштем у Пироту, а неки су се и за стално ту вратили. 
Јалботина, Власи и Горња Држина су насеља у фази гашења, од којих нешто 
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боље услове за опстанак има Јалботина, која има и млађих нараштаја. За 
разлику од ње у Власима и Горњој Држини, уз неколико изузетака, остала су 
само старија домаћинства. Власи и Горња Држина поред сточарства продају 
и дрва уз допунска занимања као што су сакупљање печурака и лековитог 
биља. Близу села Сукова, на десној обали реке Јерме у подножју брда Ца-
рев Камик, постоји манастир посвећен Св. Богородици, из XVIII века. То 
је мушки манастир који је до пре 15-ак година био запуштен али је уређен 
доласком најпре једног монаха, који је привукао још 10 монаха из манастира 
Св. Прохора Пчињског. Иначе, у клисури Јерме, недалеко од Сукова налази 
се манастир Св. Јована Богослова из XIV века који је проглашен културним 
добром и на листи је светске културне баштине. Осим Сукова где постоји 
осмогодишња школа и здравствена амбуланта, основне школе су у осталим 
насељима одавно затворене.

Чиниглавци су једно од највећих насеља Горњег Понишавља, које се по-
ред Срећковца налази у близини међународног пута Пирот-Димитровград. 
Оба насеља имају преко 50% аграрног у укупном броју становништва (1991. 
г). Приходе остварују од производње житарица, воћа, поврћа, сточне хране, 
а допунски послови су одлажење у печалбу и надничарење. Раније су то 
била снажна села, а данас су то села с много напуштених празних кућа, 
које уништава зуб времена. То се посебно уочава на примеру Срећковца, 
у прошлости богатог села где је некада обрађивано земљиште на подручју 
целог атара и чувано и до 10.000 оваца. Данас је то земљиште запуштено, 
зарасло у коров, где сва домаћинства укупно у село имају око 200 оваца. 
Насеље Градиште (до 1902. г. Заганица) настало је на месту ранијих појата 
где су Суковчани чували овце и козе, а делом и на западном рубу атара Чи-
ниглавци, с којим имају заједничку цркву, а до 1936. године и заједничко 
гробље. Приходе остварују од стоке и од виноградарства. Данас је видно 
популационо угрожено, поред старијих у њему живи само неколико деце. 
Обреновац је насеље које има знатно бољу перспективу због нешто већег 
броја млађег нараштаја. У Обреновцу су погодни услови за разноврсне 
привредне гране: овчарство и гајење коза, виноградарство, воћарство, 
повртарство и ратарство. Из свих насеља овог подручја, било је доста за-
послених на железници, као и у фабрици „Сукобоја“ у Сукову, која се да-
нас налази у фази гашења. Из тих места су доскора биле бројне дневне 
миграције ка Пироту и Димитровграду („Тигар“, и „Ткачница“). Као до-
пунско занимање јавља се и сакупљање печурака. После Другог светског 
рата била су значајна исељавања у Пољску Ржану, Пирот, Београд, а доста 
и у иностранство: Словенију, Немачку, Шведску, Швајцарску... Најмања 
и најугроженија насеља су Планиница, још више Милојковац, која се 
издржавају од овчарства, а опстају као насеља само на папиру, јер у њима 
живи још само неколико старијих људи. Четворогодишња основна шко-
ла ради још само у Чиниглавцима и Срећкови. Поред већинског српског 
становништва има и неколико бугарских породица у Обреновцу. Четири 
насеља ове зоне немају сеоску цркву: Милојковац, Обреновац, Градиште 
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и Јалботина. Остала насеља имају храмове: Срећковци – цркву Св. Илије; 
Чиниглавци – цркву Св. Михаила и манастир Св. Марије; Суково – цркву 
и манастир Св. Богородице из XVIII века; а манастир без духовника је Св. 
Никола у Планиници.

III  
ПРИВРЕДА И ЗАНИМАЊА СТАНОВНИШТВА

Током дугог периода турске владавине на привреду и занимања станов-
ништва утицали су различити природни и друштвени фактори који су се 
током времена смењивали и преплитали. По заузимању ових крајева Тур-
ци су успоставили чврст феудални привредни систем, спахијског аграрног 
типа, по којем је домаће становништво било у обавези да поред царског 
харача плаћа и десетак од својих жетвених прихода с обрађиване земље, 
али је од свих дажбина најтежи, свакако, био данак у крви. Сиромаштво и 
оскудица у већини природних ресурса пиротског краја условили су специ-
фичну привредну делатност и не широк спектар људских занимања домаћег 
становништва у периоду под Турцима. Главна привредна грана била је сто-
чарство задружног патријархалног типа, јер земљорадња у плодној равници 
пиротског поља, посебно након неродних година, није била довољна да пре-
храни становништво целе области. Сељаци у равничарским селима бави-
ли су се гајењем житарица, а поред тога и повртарством, виноградарством, 
воћарством. Поред земљорадње гајене су овце, али и говеда, коњи, свиње, 
живина. Такав начин привређивања није омогућавао обесправљеној раји да 
подмири своје обавезе према Турцима, о чему се између осталог и говори у 
запису из једног путописа да је за време Турака. „Домаћин једне куће давао 
је годишње за себе харача 100 аспри, и од сваког сина још по 100 аспри, а 
кад би удавао кћер, онда је спахији давао 32 аспре. За две овце давао је једну 
аспру, исто толико и за две свиње. Од свакога жита морали су оврћи десете 
снопове, превући на тржиште и претворити у новац. Од вина су морали 
такође најпре претворити у новац десети чабар, а за то време није смео нико 
ништа продавати и крчмити. То су звали monopolium“.62 Поред наведених 
било је и других пореза, као на пример плаћање још свом попу за разне при-
лике у зависности од службе. Све те бројне дажбине су народу тешко падале 
посебно у време сушних и неродних година.

Пиротски или старопланински крај, како се често назива, одликује се 
изобиљем пашњака и богатством воде те у њему постоје готово идеални 
услови за развој сточарства, пре свега овчарства. За време турске влада-

62 Милан З. Влаинац, Из путописа Ханса Дерншвама, 70.
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вине тај вид сточарства није замро, већ су га Турци поспешили с обзиром 
да им је било лакше да наплате одређене дажбине од сељака. То занимање 
којим су се у старом веку на пашњацима Понора, Копрену, Равнобучју ба-
вили припадници номадских балканских сточара чувајући стада од неко-
лико хиљада оваца, прихвата и словенско становништво. Као најзначајнији 
представници номадског балканског сточарства помињу се Црновунци. До 
убрзаног опадања и престанка тог номадског вида сточарства долази распа-
дом Турског царства када је на тој територији успостављена граница између 
више држава. Још из средњег века па кроз период турске владавине била 
је развијена трговина која се одвијала између сточарских крајева Висока и 
највећих и најближих центара Пирота, као Чипроваца и Копиловца, данас с 
бугарске стране.

По доласку у ове крајеве, Турци од Дубровчана и Италијана преузимају 
вођење трговине и углавном је обављају у виду трампе. Турци су с почетком 
пролећа откупљивали јагњад и овнове да би их након това на старопланин-
ским пашњацима крајем јесени продавали по софијским и цариградским 
вашарима. У XIX веку као трговци најистакнутији су Црновунци, међу 
којима је посебно био познат Димитрије Дроз, који је боравио на Понору 
и Слпу и са осталим саплеменицима преузео целу трговину сиром, маслом 
и качкаваљем. Они су робу продавали у Грчкој, а оданде су довозили со и 
тамјан. Поред њих, Јевреји су се такође бавили трговином и то пре све-
га позајмљивањем новца уз камату, али и откупом коже63. За време Турака 
уз сточарство је била развијена и домаћа радиност тако да су уз сточар-
ске производе попут живе стоке, сира, масла, коже, вуне, у трговини били 
најзаступљенији и производи од вуне, нарочито пртеница и шајак, козја 
длака, мед, восак и др. Трговина између сељака из планинских и сељака 
из равничарских предела углавном се скоро све до ослобођења од Турака 
обављала у виду трампе. Тако се на пример набављало жито из Загорја за 
одређену количину сира или сукна. Поред тога, „изгледа да су Славинчани 
од старина познавали пчеларство, најпре користећи дивље пчеле којима је 
обиловала Стара Планина, а касније су их почели гајити у примитивним 
кошницама – вршкама“.64

Будући да је Пирот на раскрсници путева између Истока и Запада, он 
важи од давнина као једно од најважнијих трговачких места на тим просто-
рима. За време турске владавине трговина се обављала сваке године о Цве-
тима на сточном, а у августу на годишњем вашару који је трајао месец дана. 
Постоји више писаних записа о томе, а нарочито је живописан опис Фелик-
са Каница који је забележио да у тим приликама огроман свет пристиже у 
град с робом на тешко натовареним мазгама и коњима. Пиротски панађур је 
био од огромног значаја посебно за становништво, које је живело у сеоским 
насељима удаљенијим од града, које тамо гони своју стоку, доноси кожу, во-

63 Милан П. Петровић, Дојкинци, Београд 1997, 159.
64 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, II издање, Нови Сад, 1995, 243.
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сак, мед и др. а од продаје стоке сељак набавља све неопходне кућне потреп-
штине за целу годину: кафу, шећер, дуван, петролеј, со, свеће, сапун и сто-
тину других ситнијих ствари65. Поред других производа којима се трговало 
на Пиротском вашару, ћилими су били најтраженија роба. ћилимарство се 
у Пироту поступно развијало и нема сумње да су Турци у њему освојивши 
Пирот затекли прилично развијену ћилимарску индустрију. Турци су 
ћилимарство поспешивали јер су цене пиротских ћилима биле повољније 
од источњачких, што је било од значаја будући да су ћилими неизоставан 
део њихове народне културе66.

Познато је да у селима Горњег Висока постоји традиција израде пред-
мета од дрвета (залупци, држаља, косила), као и израда предмета од земље 
(у првом реду грнчарија и цигла) нарочито у сливу Брлошке реке. Иначе, у 
пиротском крају надалеко је познат и лончарско-грнчарски занат67. У пирот-
ском крају није било експлоатације рудног блага, иако има индиција да је у 
прошлости под Римљанима било и оно развијено, што је остало сачувано у 
појединим топономастичким називима.

Привредни систем који су Турци успостављали у свим поробљеним 
земљама, иако у суштини изразито експлоататорски, ипак у извесној мери, 
оставља поробљеном становништву могућност да настави да живи по 
својим традиционалним узорима и навикама. Прилике се, међутим, мењају 
у каснијем периоду турске владавине када њена моћ слаби и она чини на-
поре да сачува империју успостављањем новог читлучког привредног си-
стема, који доноси многе новине у трговини, у оквиру ње и робно-новчане 
односе. То доноси становништву велике пореске обавезе, које се у облику 
разних дажбина стално мењају и повећавају, као што се с бројним наметима 
повећава и број господара. Промене у друштвеном и привредном животу 
с почетка XIX века, а затим и разне епидемије болести до којих долази у 
том периоду, као и општа несигурност становништва, утичу на појаву сео-
ба. Поред сеоба насталих услед акутних историјских догађаја, јављају се 
и перманентна пресељавања становништва из економских разлога у прав-
цу југоисток-северозапад ка централним подручјима Србије, где се често у 
каснијим раздобљима могу срести оазе становништва из пиротског краја. С 
новонасталим економским приликама у то време долази до снажнијег де-
мографског пораста који природна средина не може да апсорбује, нити да 
обезбеди довољну исхрану целокупном становништву, па се јавља печал-
барство као још једна карактеристична појава код становништва пиротског 
краја, које је нарочито изражено од друге половине XIX века.

65 Феликс Каниц, Од Ниша преко Беле Паланке и Пирота; Објављено код: Владимир 
Стојанчевић, Феликс Каниц и његово дело о Србији и српском народу, поговор у: Србија 
земља и становништво, Београд, 1985, 597–606. Изабрала и приредила Борислава Лилић, 
Пирот и околина у списима савременика од XV до XX века, Пирот 1994, 57. 

66 Мита Живковић, Албум Пиротских ћилимова, Тешен, Аустрија, 5.
67 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, II издање, Нови Сад, 1995, 243.
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У печалбу се ишло „како из села заглавских тако из скоро свих у горњем 
сливу Тимока и Нишаве. Из задружних породица више него из инокосних.“, 
истиче се у „Историји сељачког друштва“, Сретена В. Вукосављевића. Први 
печалбари „стамболџије“ ишли су у Цариград. Нешто касније главна печал-
ба на даљину била је на пољске радове у Румунију крајем XIX и почетком 
XX века, пошто је филоксера уништила винограде. Тамо се све мање иде 
после 1912. године и забележено је да нико није жалио кад је ова печалба 
престала. Народ ју је мрзео због изузетно тешког готово ропског рада, који 
су организавали људи из печалбарских крајева тзв. „драгомани“. У Београд 
се ишло на рад помало почетком XX века, а касније све више. Тамо су ишли 
циглари, рабаџије, кочијаши...68 Док је знатан део „мушкиња“ земљорадника 
преко лета одлазио у Србију, Влашку и Бугарску „У дому је само домашар, 
како се зову чланови задруге који остају у кући на имању да се нађу у дому, 
а не морају бити домаћини. У јесен се печалбари враћају кући. Печалба или 
печаловина значи зарађивати у туђини. На печалбу се полази пред Младен-
це, а враћа се до Божићњих поклада када се гледа обично да свако буде код 
куће. С повратком мртво село оживи...Тако до пролећа када се опет креће 
у печалбу…“69 Чак и у економски јаким селима, на пример у селу Темска, 
гладне године и велики наталитет су условили развој печалбарства. Многи 
становници из источне Србије одлазили су у туђину ради зараде. „До Крим-
скога Рата (1854) они одлажаху у „Стамбол“ (управо у област крај Царигра-
да, Стамбола), а потом у Добруџу, радећи свугде као пољски радници. По-
сле Кримскога рата, многи иду у Србију, где раде као дунђери и ћерамиџије. 
Пре Руско-Турског рата (1878), неки већ одлажаху у Румунију и у Загорје 
(околину Видина у Бугарској). После тога рата, све ће се више ићи у печалбу 
у те две последње земље, а у Турску више не. У Бугарској, ови су људи били 
дунђери, зидари, циглари, ћерамиџије, и црепари, а у Румунији уз то махом 
пољски радници на великим поседима“.70 Сматра се да је печалбар, једно 
од честих занимања код становништва пиротског краја, учинило да скром-
ност и штедљивост постану битна црта психолошког типа „Пироћанца“. 
Утицај печалбара на неке друге промене у животу становништва нису биле 
значајне. У првим фазама печалбарења није се ни јављала нека изразитија 
жеља за променом и напуштањем родног краја. То се исказује и у самом 
односу између села и града где је он, бар у прво време, био формалне и по-
словне природе, без неког већег међусобног утицаја. Наравно, реч је о вре-
мену када је град био стециште снага које су углавном све економске терете 
преваљивали на село, па је између њих владала и нека врста анимозитета.

68 Сретен В. Вукосављевић, Историја сељачког друштва III, Социологија сељачких 
радова, САНУ, Посебна издања, књ. DXLVIII, Одељење друштвених наука књ. 89, Београд 
1983, 336 и 338.

69 Тихомир ђорђевић, Из бележака по пиротском округу, Бранково коло, 1897, 1141–1144; 
Изабрала и приредила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савременика од XV до 
XX века, Пирот 1994, 198.

70 Јеленко Петровић, Печалбари, нарочито из околине Пирота, Београд, 1920, 3.
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Касније, печалбарство свакако да утиче на поједине аспекте живота људи 
што се може уочити на примеру брака и породице. Оно различито делује 
на њих у појединим временским раздобљима, будући да је у корелацији с 
другим појавама проистеклим из друштвено-економских и политичких 
чинилаца. Тако се, уосталом, и запажа женски сениорат као последица 
погоршања животних услова у сиромашним, печалбарским сеоским среди-
нама у неколико временских периода у последњих сто година, Тада се акти-
вира традиционално решење да је старија жена бољи радник. „Ово враћање 
на традицију потврђује нам да је у питању стара и распрострањена појава, 
један од проверених начина за побољшање имовног стања“, напомиње се у 
раду Душана Дрљаче. Исти аутор истиче да на ту појаву утиче и специфич-
на улога родитеља у избору брачног партнера, као и број деце и положај 
„остарије“ снахе у кући71.

Након ослобођења од Турака, пиротски крај улази у састав Србије 
(крај 1878) као сиромашно пољопривредно-сточарско подручје с прилич-
но развијеним занатством. Отежавајућа околност за некада његову богату 
трговачку делатност је што у новим условима тај крај постаје изолована, 
погранична област, без снажне гравитационе моћи какву је имао у ранијим 
временима. То се одражава на целокупну привреду, што се види, и у потпу-
ном прекиду трговине, која је вековима обављана истим трговачким путеви-
ма, чиме и чувени пиротски вашар потпуно губи стари значај. То се између 
осталог рефлектује на опадање трговине житом, живом стоком, маслом, 
ћилимима и другим за ту област значајним артиклима. Земљорадња која се 
пред крај турске владавине све више развија сада постаје основна делат-
ност. Најплоднија земља за обраду била је у пиротском пољу и посебно када 
је година била родна привлачила је становнике из околних виших села да 
долазе на надничарски рад.

У планинским селима и даље као основно занимање сеоског станов-
ништва остаје сточарство, првенствено овчарство, сезонског типа. Привред-
не делатности између два светска рата почивале су на сеоској економији која 
се одвијала у оквиру породицe, често организоване као задруга или про-
ширена породица. Све до појаве производње качкаваља, прерада млека је 
обављана у оквиру пиротских сеоских домаћинстава. Сматра се да је сам 
почетак израде чувеног пиротског качкаваља започео тек 1882. године када 
је први Височанин, Љубомир Костић из села Брлога научио вештину израде 
качкаваља72. Прерада млека у оквиру задружних бачија започиње пред крај 
турске владавине, којом руководи специјализовано лице „бач“. Домаћинство 
за своје потребе задржава мањи број оваца, а већи део стада даје у бачију, 

71 Душан Дрљача, Женски сениорат у печалбарским браковима пиротских села у 
последњих сто година, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 25, Београд 1982, 
93; Душан Дрљача, Промене у браку и породици у приградским селима Пирота, Етнографски 
институт САНУ, Зборник радова ЕИ књ.14–16, Београд 1984, 420.

72 Миленко С. Филиповић, Качкаваљ у Македонији и Србији, ГЕМ XX, Београд 1957, 
126.
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„под кесим“ на пашњацима где је обављана мужа и комплетна производња 
качкаваља и трговина. Поред оваца, гајене су у мањој мери козе, и брдски 
коњићи који су са дрвеним самарима коришћени за транспорт робе. Почет-
ком зиме па до маја овце су држане на појатама, овчарницама, које је имало 
свако домаћинство. Међутим, када су дуге зиме довеле до нестанка сточне 
хране, стада су заједнички држана на посебним локалитетима погодним за 
зимску испашу, тзв. „турлима“ која су била заклоњена од јаких ветрова и 
мраза. Период „кесима“ је трајао све до велике економске кризе, када се због 
нерентабилности гаси, а организацију бачијања преузима задруга, о чему 
је забележено да је прва задруга у Дојкинцима основана 1921. године73. На 
основу прича многих казивача који још памте то доба и бројних записа из 
новинских чланака, види се да су главне фабрике пиротског краја била сео-
ска домаћинства. Већина домаћинстава поред куће су имала амбар за чување 
жита, воденицу за млевење жита, вурњу за печење хлеба, кошару, кочину за 
чување свиња, кокошарнике, плевњу за чување кабасте сточне хране, појату-
зграду за чување оваца изван насеља у сезони, шталу за крупну стоку. Све то 
је добро функционисало тако да је Србија била запажен извозник хране. У 
граду су за време и после чувеног вашара у свакој улици радиле солане (као 
месаре) где се продавала овчетина. Јагње се продавало за 15, а кожа за 20 
динара. Килограм меса је могао да се трампи за литар вина74.

У височком крају захваљујући богатом шумском комплексу који се сма-
тра највећим природним богатством подручја, развила се између два свет-
ска рата дрвна индустрија. Тада започиње агресивна експлоатација шума, 
а у вези с њом ничу и бројне стругаре. Продирањем градског капитала у 
сеоску привреду оснивају се по селима и разне трговачке радње. Ипак, 
најисплативије је било улагање у производњу качкаваља и у височко сукно.

Домаћа радиност, пре свега прерада вуне, која је пратила делатност 
сточарства, била је веома развијена између два рата, о чему су још жива 
сећања код данашњих житеља Висока. У том периоду било је више оваца 
него данас и тај облик кућне радиности је обезбеђивао велике количине сук-
на, ћилима, и других одевних артикала и предмета покућства. Прерада вуне 
се радила на лицу места (прање, чешљање, бојење, ткање, ваљање), чиме 
се кућна радиност претварала у праве мале индустријске центре, истакла је 
Ружица Ранчић из села Паклештице. Цењено по квалитету височко сукно 
се у знатним количинама извозило у друге крајеве земље, посебно у Босну. 
За разлику од тог облика ткачке индустрије, у Пироту је негована посеб-
на врста ћилимарства на вертикалном разбоју, где је била веома развијена 
производња надалеко познатих пиротских ћилима. Платнарство је старо ко-
лико и сукнарство и одржавало се све до времена после Другог светског 
рата. Поред свега у Пироту су постојале веома развијене штаваре за израду 

73 Милан Петровић, Дојкинци, 123.
74 В. Колић, Часопис Слобода, 30. XII 2000.
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простијих врста кожа, а ту је и основана прва фабрика гумених опанака, 
касније прерасла у велики комбинат.

Како је Пирот увек у прошлости био познат по бројним и разноврсним 
занатима и домаћој радиности, те делатности се добро негују и одржавају 
све до Другог светског рата. Нарочито је занимљива појава височког за-
натства, за које се у монографији Гаврила Видановића „Висок“ каже да се 
развило у условима једне затворене, аутархичне сеоске привреде, у оквиру 
које су вешти појединци са стеченим знањима кроз властиту праксу поче-
ли да израђују преко потребне предмете, пошто није постојала другачија 
могућност њихове набавке. Ови сеоски мајстори разликовали су се од села 
до села према гранама заната којима су припадали и по бројчаном стању. 
Тако на пример, у Паклештици се веома развио мутавџијски занат, јер су 
се становници Доњег Висока због природних услова у већој мери бавили 
чувањем коза. Познато је да су они у време стрижбе ишли од села до села и 
сакупљали на рабош козину, коју су током зимских месеци прерађивали у 
својим кућним радионицама. Неки од готових производа, а то су најчешће 
били: бисаге, покровци, торбице, вреће и друго, обично су враћани уз рабош 
домаћинству од којег је козина примљена, опет уз награду у виду одређене 
количине козине. У Доњем Високу развио се веома и зидарски занат који је 
становништву омогућавао рад како у околини Пирота, тако и у удаљенијим 
местима. У вези искоришћавања шума, још у време Турака развија се у пре-
делима с четинарском шумом, поред дрводељства и лучарење и смоларење. 
Главни њихови произвођачи су били из Топлог Дола, Дојкинаца, Брлога и 
Јеловице.

Између два светска рата био је велики број стругарско-столарских по-
гона, од којих само у Дојкинцима и Топлом Долу близу 20-ак домаћинстава, 
између 1920. и 1930. године. У тим малим кућним стругарама које су радиле 
на водену, као и на електричну енергију, обављана је производња дрвених 
посуда: заструга, буклија, сланика, тањира, корита, „пејара“ (чорбалука), 
као и грађевинског материјала намењеног ширем подручју. Каменорезачки 
занат се развија тамо где има налазишта ситнозрнастог тријаског пешчара, 
у Росомачу, Брлогу и Дојкинцима, који се користи за израду воденичног 
камења, брусева, тоцила, споменика, делова у градитељству.

У височком крају услед слабијих услова за привређивање нарочито је 
било заступљено печалбарство, као допунска делатност. Аргатлук, који у 
мањем обиму постоји од пред крај турске владавине подједнако је заступљен 
и код височких мушкараца и жена. Разлика је једина била у томе што су 
жене углавном радиле у селима пиротског поља, а мушкарци су често од-
лазили у удаљеније пределе, на пример у Војводину, Босну и друге делове 
Југославије. Тада се јављају као врста сезонских занимања: орачи, копачи, 
жетвари, косачи. Јављају се и нова занимања која се срећу у домаћинствима 
богатих трговаца и занатлија и у граду уопште попут: коњушари, кувари, 
кућне помоћнице, слуге, а код сеоских газда пастири, пољски радници и др. 
Посебна привредна грана у прошлости био је кириџилук, који се кроз цео 
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средњи век до новијег доба обављао дуж главних и споредних саобраћајница, 
поред којих су постојали бројни ханови и коњушнице. Између два светска 
рата, он се све више потискује у искључиво мање приступачне планинске 
делове пиротског краја, јер изградњом мреже путева и појавом железничког 
саобраћаја долази до савремених облика и начина обављања трговине75. За-
бележено је 1923. године код људи у Цариброду да памте караване камила: 
„Поред тих јабанџиских каравана, кириџијилук за Београд и Цариград врши-
ли су суседи Лужничани и Софијанци. Лужничани су кириџијали коњима, а 
софијанци колима... Кириџије су стоку поткивали у Пироту и Софији“.76

Драгоцени текст који је послужио да се допуне нека сазнања која се 
односе на становништво и карактеристична занимања у то време је рукопис 
под називом „Поменик досељеника, чиновника и чланова њихових породица 
који су живели и умрли у Пироту у времену од 4. јануара 1878. до 6. априла 
1941. године77. На основу сачињеног списка тих преминулих досељеника из 
свих насеља општине Пирот даћемо преглед њихових занимања, с кратким 
освртом на неке важне појединости.

У Поменику је највише лица чија су занимања била из пољопривредне 
делатности и то као: земљ. (земљоделац) и тежак78. Сличне бранше су и 
занимања: слуга, надничар, баштован, аргатлук, пољски радник. Од лица за-
послених у државним службама (суду, полицији, просвети, болници) помињу 
се: општински писар, судски писар, архивар, општински служитељ, чинов-
ник шумске управе, чувар поља, чувар пруге, жандар, пандур, војно лице, 
наредник, службеник гимназије, учитељ, наставник, болничар, апотекар. А 
од лица црквених занимања: црквењак, свештеник, чувар цркве, парох.

У оквиру занатских занимања помињу се: табакџија, казанџија, бербер, 
папуџија, ткач, абаџија, качар, поткивач, механџија, кафеџија, ковач, кожар, 
платнар, бојаџија, ћурчија, лончар, часовничар, столар, обућар, шлосер, кел-
нер, терзија, сеоски терзија, сапунџија, ковач, кројач, мутавџија, мумџија, 
асурџија, пушкар, пинтер, опанчар, млекар, качкаваљџија, пудар, содаџија, 
вретенар, бунарџија, вунар, воденичар, фијакериста, рабаџија, дунђер, зи-
дар, касапин, штрикер, предузимач. Од лица трговачких занимања помињу 
се: трговац, бакалин, шпекулант, пиљар. Често се појављује и занимање пе-
кар у већем броју насеља, а у каснијем периоду и радници пекаре. На списку 
се појављује један индустријалац и разни радници, и у каснијем периоду, 
као кожарски и зидарски радници. Преминуле особе женског пола у том 
документу у рубрици занимања означене су искључиво као мајке, супруге и 
кћерке појединих људи, чија се занимања наводе.

75 Гаврило Виденовић-Сазда, Висок, 149, 141, 143, 149 и 156, 161.
76 Јован Хаџи Васиљевић, Цариброд и Босилеград, 39.
77 Рукопис Душана М. ћирића, учитеља у пензији из 1971. године, сачињен на основу 

књига умрлих Старе и Саборне цркве у Пироту, која се чува у Матичној служби Скупштине 
општине Пирот. 

78 Томислав ђукић, Стара и ретка занимања у Србији од XII до XX века, Београд 1996, 
17.
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Много корисних информација о занатима између два светска рата дао 
нам је Светозар Џунић-Тиса који посебно од свих занатлија истиче бројне 
пиротске лончаре, који су копали грунт у месту Седлар у атару Малог Су-
водола, где је вађен грунт тј. глеђ за глеђосање посуда који су користиле 
те занатлије79. Он између осталог каже: „За грунт се долазило из разних 
места, те је он коришћен како за сопствене потребе тако и за продају. По 
лончарском занату била су позната следећа насеља: Велики и Мали Суво-
дол, Гњилан, Понор, Блато, Расница, Костур, Барје Чифлик, Извор, Крупац. 
Ковачи су били углавном Цигани; шнајдери су били само по већим селима, 
а налбанта, као и пинтера и тишлера је било свуда. Дунђери и корпари били 
су печалбари (и Срби и Цигани), а такође и свирачи које је готово свако село 
имало. Мутавџија је било понегде као на пример у Великом Суводолу док је 
ћерамиџија и колара било у готово свим селима. За лончаре је било карак-
теристично да су преко лета били лончари а преко зиме радили неке друге 
занате (тишлери, пинтери или шнајдери). Била су и посебна занимања: го-
ведари, свињари, овчари и пољаци, које су унајмљивали сељаци за чување 
стоке и поља. То су углавном били Цигани или сеоска сиротиња, чији рад је 
плаћен у брашну.

На различитим табеларним прегледима на којим је представљен развој 
занатства пре Другог светског рата може се уочити континуирани процес 
опадања једног броја заната уз истовремену појаву и пораст других. Тако 
стари занати попут терзија, абаџија, мутавџија, опадају у односу на пораст 
столара, кројача, опанчара и других, све у складу с друштвено-економским 
променама у одређеним временским периодима80.

Опште карактеристике које се односе на развој привредних делатно-
сти и врсте занимања становништва пиротског краја од друге половине XX 
века су одраз успостављених потпуно нових политичких, привредних и 
друштвених околности. То иницира бројне промене у економском и друшт-
веном развоју с различитим рефлексијама, а оне у позитивном смислу биле 
су усмерене пре свега ка обнови полуразрушене земље, изградњи градова 
и путева, инфраструктуре, регулацији река, али и експлоатацији природне 
средине у циљу развоја индустрије и других људских потреба. Уз њих по-
степено снажи и научно-технолошки развој који утиче на појаву низа савре-
мених животних погодности, уз све упадљивије нестајање традиционалних 
облика живота. После 1957. године долази до динамичног индустријског 
развоја и занатско-прерађивачке делатности у Пироту. Оснивају се фабри-
ке чија производња се базира једним делом на природним ресурсима краја 
на предратним искуствима, као и на неким другим могућностима развоја у 
складу с насталим потребама савременог технолошког развоја. У привред-
ном и друштвеном миљеу појављује се цео спектар разних индустријских 
и комуналних предузећа. Треба поменути и оне значајније из тог време-

79 Казивач Светозар Џунић Тиса (1924) из Малог Суводола, живи у Пироту.
80 Гаврило Виденовић-Сазда, Висок, 150.
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на: Индустрија гумених производа „Тигар”, Савремена конфекција и три-
котажа „Први мај”, Дрвно-индустријски комбинат „Полет”, Индустрија 
вуне и коже, Пољопривредно-индустријски комбинат „8. септембар”, 
Хемијска индустрија „Суко”, Индустрија машина „Сарлах”, Грађевинско 
предузеће „Прогрес”, Шумско газдинство и многа друга предузећа произ-
водне, комуналне, управне врсте, као и просветне, здравствене и културне 
организације.

Такав динамичан привредни развој Пирота попут још једног броја гра-
дова у земљи, није био праћен одговарајућим развојем села. У пиротском 
крају наставља се одумирање некада најважније традиционалне привред-
не гране овог подручја – сточарства, које наступа као последица деловања 
разних фактора економске врсте, али и директно, због исељавања станов-
ништва из сеоских подручја. Друга, такође, значајна предратна грана, за-
натска делатност се полако смањује и одумире. Занати попут зидарског, 
дрводељског, стругарског, мутавџијског, каменорезачког који су називани 
масовни сеоски занати и били намењени тржишту замиру док, иако под 
тешким условима, опстају индивидуални: обућарски, самарџијски, ковач-
ки, ћурчијски, кројачки, грнчарски и др. Многе те занатлије проналазе свој 
опстанак исељавањем у друге крајеве земље81. Иако су чињени покушаји у 
развоју села да се од малих локалних центара формирају административно-
културна, саобраћајна и трговачка средишта, са школама, станицама за от-
куп пољопривредних производа, задружним домовима и трговачким про-
давницама, таква идеја, чија реализација је започета још између два светска 
рата, пропала је јер није остварен просперитет села ни у економском нити у 
културном смислу, што је за последицу имало да сеоско становништво ма-
совно напушта села и своју егзистенцију покушава да обезбеди у граду.

Након послератног стабилног привредног развоја пиротске индустрије, 
следи њен успоренији ток, а затим деведесетих година с ратовима насту-
па период опште економске и социјалне кризе, до тада успешне пиротске 
фабрике и предузећа нагло пропадају, уз појаву велике незапослености и 
егзистенцијалне несигурности код већине људи уопште. Од пре неколико 
година назиру се покушаји активирања неких привредних потенцијала, као 
и обнова производње некада познатих пиротских производа, али у томе нема 
још увек видљивих помака. Иако још увек постоји велико интересовање за 
чувене пиротске ћилиме, њихова производња никако не успева да се органи-
зовано и континуирано успостави иако се чине велики напори у обнављању 
тог традиционалног облика ћилимарства. То се покушава у оквиру раније 
ћилимарске задруге „Понишавље” која има дугу традицију те делатности, и 
данашњег „Пиротекс-треида” за производњу ћилима и чворноватих тепиха 
и још неколико махом мањих предузећа и удружења основаних између 2000. 
и 2005. године којима је циљ да на комерцијалним основама ревитализују 
неке старе занате и домаћу радиност. Ипак, производња пиротских ћилима 

81 Гаврило Виденовић-Сазда, Висок, 151.



58 ДРАГАНА СТОЈКОВИћ

остаје и даље исплатива једино у скромним пиротским ткачким радиони-
цама које држе неколико Ромкиња. И други познати пиротски бренд чу-
вени „пиротски качкаваљ” једино се још по старој рецептури производи 
у Млекарској школи у Пироту јер је, како се каже, његова производња у 
данашњим условима нерентабилна. Раније привредно чудо „Тигар” и данас 
је један од водећих привредних предузећа у земљи. „Тигар” се развио од 
фабрике гумених опанака још пре Другог светског рата, а данас је то један 
од првих српских брендова по производњи гума, гумене галантерије и на-
рочито познати извозник гумених чизама.

Тешки животни услови деведесетих година XX века наступају и за сео-
ско становништво, тако да чак и економски снажна села с тешком муком 
опстају. Чињеница је да већина сеоских насеља већ деценијама осиромашује 
и смањује се по броју становника. Константан процес напуштања села по-
сле Другог светског рата, наставља се све до данас, што указује на њихову 
општу слику бесперспективности и подсећа да готово нема више изгледа да 
се изради и успе озбиљна стратегије развоја и опстанка села. Иако је пери-
од транзиције донео мало шта добро становништву, ипак има покушаја да 
се ревитализује привреда интензивирањем ратарске производње, пре све-
га, у напредним селима пиротског поља, где има успешних примера рада 
пољопривредно-сточарских фарми захваљујући предузимљивим породич-
ним домаћинствима.

С друге стране, градско становништво последње две деценије све више 
егзистенцију обезбеђује трговином, углавном јефтине увозне иностране 
робе која није ни близу ранијим квалитетним домаћим производима. Безброј 
различитих занимања јављају се као последица економске кризе и несташи-
це деведесетих година, а уз то је још увек активан трговачко-угоститељски 
сектор, који је све више у приватном власништву. Све више градског станов-
ништва бави се мини повртарством и воћарством, односно изнајмљивањем 
и закупом плодне земље близу града, где на омањим парцелама саде поврће 
и воће за сопствене потребе. Ипак, већина народа данас тешко живи, јер су 
многи људи остали без посла. Млађи углавном живе од залиха, отпремнина 
и деоница, као и допунских послова, старији од ниских пензија, други како 
ко стигне, рекли су неки казивачи који су се вратили да живе у селу. За раз-
лику од града у којем се могу пронаћи допунска занимања, живот на селу је 
сведен на пољопривреду, којом се баве углавном старији људи. У појединим 
сеоским срединама задржала су се и данас нека традиционална занимања, 
попут рада неколико старих воденица-поточара и стругара. Да издвојимо 
једну од познатијих воденица која и данас ради а налази се близу Пирота на 
Градашничкој реци коју држи једна жена.
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IV  
РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И ЕТНИЧКА СЛИКА

У антропогеографским проучавањима пиротског краја, све до пред крај 
турске владавине запажа се готово занемарљив број померања и пресељавања 
становништва у удаљене пределе, а присутна су кретања становништва 
углавном у локалним оквирима. Домаће становништво у турско доба је че-
сто било изложено бројним опасностима те је било приморано на бежање 
и скривање по шумама и сличним неприступачним пределима. У записима 
појединих путописаца остало је забележено да је народ бежао од сваког ко би 
се појавио, па и од путника који су били у пролазу. „Рђаво поступање Турака 
према хришћанима узрок је да их има доста који се скупљају да би харали 
по друмовима; због тога у већини села у Србији и Бугарској постоји једно 
место окружено палисадима, које су оплетене прућем; то место називају 
паланка. У њих се становници повлаче кад добију глас да се ови разбојници 
налазе у околини”82. Како током турског периода постоји релативно велики 
број сеоских насеља и у целини добра општа насељеност пиротског краја, 
тако је и јасно да ни укупан број становника није претрпео неке веће про-
мене у периоду непосредно пре и непосредно после пада под турску власт. 
Запажа се, на основу бројних предања, да је већина насеља зачета на другом 
месту, близу данашње локације, и да се оно у памћењу народа познато као 
„селиште.

Сигурно не треба занемарити чињеницу да се становништво у мирним 
периодима готово увек помера из виших у ниже пределе, концентришући се 
у насељима поред главних путева који се углавном пружају дуж речних до-
лина, при чему долази до њиховог честог припајања и груписања. Међутим 
како су били веома ретки безбедни и мирни периоди за време вишевеков-
не турске владавине, нарочито у доба велике несигурности, равничарска 
насеља нису била привлачна за досељавање становништва из планинских 
насеља која одржавају континуитет, па је у неколико наврата чак било и 
миграционих таласа у њиховом правцу. После турско-аустријских суко-
ба (1688. и 1689) и повлачења аустријске војске, становништво Висока се 
подмлађује масовним доласком становника из околних равничарских села 
и из насеља с бугарске стране, које се на Старој планини осећа безбедније 
и заштићеније од турске власти83. Веће промене се дешавају тек у каснијим 
вековима под Турцима, када број насеља и становника почиње да осцилира 
и опада услед разноврсних фактора, веће несигурности становништва услед 

82 Од Будима до Софије, Опис путовања анонимног аутора; Објављено код: Радован 
Самарџић, Београд и Србија у списима француских савременика, XVI–XVII век, Београд 1961, 
172; Изабрала и приредила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савременика од ХV 
до ХХ века, Пирот 1994, 20.

83 Гаврило Виденовић-Сазда, Висок, 35.
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ратова, али и харања заразних болести и епидемија, те стога долази до при-
временог и сталног премештања становништва. У првим деценијама XVIII 
века, врши се веће покретање становништва услед репресивних мера које 
су Турци почели да примењују над становништвом. Међутим, ни тада нису 
забележени већи одласци у нека удаљенија места, већ су сва та померања 
била у оквиру атара или на неком краћем растојању унутар региона. Те од-
лике слабије покретљивости становништва пиротског краја у прошлости, 
утицале су на формирање посебних карактеристика код становништва, које 
је у великој мери сачувало неке од својих изворних особина и традиционал-
них обичаја, што је истакнуто у следећем закључку од изванредне важно-
сти: „Овим неизванрегионалним сеобама и премештањима становништва и 
насеља, очуван је континуитет насеља, очувани су њихови називи, језик и 
култура становништва”.84

До веће несигурности и страха код становништва долази посебно у 
време када се на овим просторима појављују крџалијске хорде у другој по-
ловини XVIII века, које су пролазећи из Видина у Ниш и Пирот преко Ви-
сока чиниле велике зулуме. Нарочито је у том периоду становништво често 
било принуђено на збегове јер је било прогона и биолошког уништавања, 
али ни та пресељавања нису била ширих размера. У другој половини XVIII 
и током XIX века, долази до слабљења моћне турске државе, јављају се 
први знаци њеног распада, па се чине покушаји да се тај процес заустави 
успостављањем новог експлоататорског чифчијског система, који доноси 
промене у сељачкој привреди и утиче на укупан развој друштва. Те промене 
постају и подстицајни чинилац за покретање и премештање становништва. 
Бројним тешкоћама становништва доприноси и епидемија куге, која је у 
XIX веку два пута покосила народ (1814/1815/ и 1836/1837). Од болести 
која је узрок велике смртности помињу се и велике богиње као и глад, која 
је била честа у овој области, те је проузроковала исељавања. Ипак тај пе-
риод се сматра периодом када су се стабилизовала сеоска насеља на једном 
месту.

Први и Други српски устанак у Србији имао је великог одјека у пи-
ротском крају. Нижу се дани побуна, борби, али и злостављања од стране 
турске власти која успева да брзо угуши побуне, након чега народ из страха 
од репресалија бежи у суседне пашалуке и слободни део Србије85. Те прве 
деценије XIX века су доба несигурности, када се становништво у већој мери 
помера и напушта своје домове и насељава у забачене планинске крајеве, 
враћајући се патријархалној задрузи и сточарству као основном облику 
привредне делатности и опстанка. Након ослобођења младе Кнежевине 
Србије, која се у првој половини XIX века изборила за своје осамостаљење, 
настављена је борба за ослобођење своје браће, изван тадашњих граница. 

84 Јован ћирић, Насеља Горњег Понишавља и Лужнице, 126.
85 Владимир Стојановић, Миграције Пироћанаца у Србији за време првог српског устанка 

1804–1813, Лесковац 1980, 32 и 33.
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Сматра се да је цео простор Висока гушће насељен од пошумљене доли-
не Нишаве. Његове физичко-географске особине биле су привлачне за жи-
вот људи, како због политичких прилика тако и због социјалне и економске 
ситуације86.

Процес новијег досељавања започет након ослобођења од Турака у тада 
убрзано растући Пирот, има своје законитости тако што се становништво 
распоређује по одређеним правцима: „У Пазару, почев од Стамбол капије, 
има досељеника из свих горњих пиротских села као: Чиниглаваца, Сукова, 
Смрдана, Камика, Држине, Присјана, Раснице, и др. села, а неколико по-
родица старином из Трна. У Новој Мали и Јасен Капији има досељеника из 
многих села око Пирота, па то важи и за све остале мале Пазара. У њему има 
старијих и новијих досељеника из лужничких села, затим из Блата, Великог 
Суводола, Гњилана, Барије Чифлика и других. У Тија Бари су досељеници 
из околних села пиротских, а има их и из височких села”.87 У истом раду 
набрајају се и породице које су се у Тијабару доселиле из Враништа, Брлога, 
Сопота, Темске, Завоја, Славиње, Извора, Гостуше, Нишора, Доброг Дола, 
Лукање, Балта Бериловце, и др., највише из височких села која су за време 
рата била у Бугарској.

Политички догађаји, који су иницирали нове границе, народу пиротског 
краја доносе велике невоље који се из страха од политичких реперкусија по-
мера и пресељава, посебно у време окупације под Бугарском. Први пут је у 
питању становништво Горњег Висока у периоду 1885–1920. године; Други 
и трећи пут се односи на становништво целог подручја за време трајања 
Првог и Другог светског рата. Уз поменуте политичке догађаје, премештање 
становништва узроковано је и разлозима економске природе као и у прет-
ходном раздобљу. После 1920. године наступа период стабилизације општих 
прилика у земљи и долази до биолошког напретка становништва. То је вре-
ме када се покрећу неки облици индустрије, која утиче на укупан привредни 
и друштвени живот и доводи до промена које су карактеристичне за савре-
мено доба у виду већих померања становништва из економских разлога, 
мења се професионална структура становништва и сл. Уз пољопривредна 
занимања јављају се и занимања у вези с развојем трговине, занатства, 
професије у јавним службама и административно-управном апарату по оп-
штинама и срезовима.

Непосредно после Другог светског рата и ослобођења спроводи се и 
планско исељавање из сиромашних подручја пиротског краја, почев од 1948. 
године применом Закона о аграрној реформи и унутрашњем пресељавању 
становништва, после чега долази и до првих већих миграционих процеса и 
то највећим делом у Војводину, уз истовремено колектовање становништва 
у Пирот и његову ближу околину, али и ка већим индустријским и републич-

86 Косовка Ристић, Димитровград и његова брдско-планинска околина (Географска 
проучавања), Београд 1985, 32.

87 Владимир М. Николић, Стари Пирот, 15, 16.
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ким центрима као што су Ниш и Београд. Велики број становника источне 
Србије насељава се у Војводину после Другог светског рата, почев од 1948. 
и 1949. године. Досељавање је вршено на разне начине, највише ка сеоским 
насељима јужног Баната: Долово, Делиблат, Ковин, Плочица, Гај, Мрамо-
рак и Панчево. Село Долово важило је као главно средиште досељеницима 
и прозвано је Мали Пирот. Највише досељеника је било из села у подгорини 
Старе Планине и Висока. То су: Топли До, Рудиње, Гостуша, Нишор, Мала 
Лукања, Темска, Копривштица, Велика Лукања, Добри До, Паклештица, 
Рсовци, Церова, Ореовица.

Та исељавања трају отприлике до 1959. године када потпуно престају. 
Досељеници су у новом крају суочени с потпуно другачијим животним 
условима, те им је било потребно више година за прилагођавање животу 
који се разликовао од њиховог дотадашњег начина привређивања, ношње, 
језика, обичаја и др. По мишљењу многих, брзо су те разлике у потпуности 
превазиђене и накадашњи Пироћанци су постали данас прави Банаћани88.

Други облик миграционих токова односи се на пресељавање станов-
ништва из села у град, односно у Пирот (и у мањој мери поједине варошице, 
пре свега, Бабушницу и Белу Паланку) јер његов снажан индустријски развој 
ствара услове за запошљавање већег броја радника. То утиче на још једну 
нову појаву – миграционе процесе у виду дневних кретања становништ-
ва. Ипак, привредни развој Пирота у почетним фазама није могао да надо-
кнади ранију привредну неразвијеност и заосталост, те долази до процеса 
исељавања с тог подручја. Стварање нових и привлачних могућности за жи-
вот у градској средини, уз постојећу идиличну слику градског живота, разлог 
су што сеоско становништво у великом обиму напушта своја сеоска насеља 
и пресељава се у град или у насеља ближе граду. Уопште процес напуштања 
сеоских насеља започет одмах у послератном периоду, у почетку је имао 
позитивног одјека јер је решио проблем аграрне пренасељености на селу. 
С друге стране, град је у почетном периоду индустријализације досељеном 
становништву омогућавао вишеструке прилике за запошљавање. Поред 
тога, такав индустријски развој који за последицу има велика померања 
сеоског становништва, утиче и на низ негативних појава које „за релативно 
кратко време избију свом силином, неумољиво, и данас доживљавају свој 
пуни израз, али и намећу такве проблема који могу да имају далекосежне 
последице”, мишљења је Тодор Васић. За разлику од таквих миграционих 
процеса који су у прошлости били квалитетни, незнатни и спори у окви-
ру претежно пољопривредне производње, они у најновије време имају об-
лик квантитативног и револуционарног померања у послератном периоду, 
неповољних за развој становништва уопште, сматра исти научник89.

88 Стеван Станковић, Пирот и околина, Пирот 1996, 38.
89 Тодор Васић, Токови и секвенце просторног кретања сеоског становништва Горњег 

Понишавља, Пиротски зборник бр.1, Пирот 1968, 63 и 68.
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Та појава долази до изражаја већ са првим наговештајима индустријске 
кризе, појавом бројних социјалних поремећаја који су пратилац негатив-
не привредне структуре у граду у оквиру одређеног степена друштвено-
економског развоја. Долази до промена у начину и квалитету живота це-
локупног становништва, посебно у градским срединама, док у сеоским 
насељима живот и даље тече без већих промена уз стално осиромашење и 
опадајући број становника. Ипак и у таквим измењеним околностима град 
је и даље остао привлачан за досељавање миграната из економског разло-
га, с обзиром да се ни у новонасталим условима није нудила квалитетнија 
будућност живота на селу.

У целокупном друштвеном развоју пиротског краја нарочито су до 
изражаја долазиле разлике испољене у развоју јединог градског средишта 
– Пирота (с неколико сеоских насеља у његовој близини) с једне стране 
и осталих сеоских насеља, с друге стране. С процесом колектовања ста-
новништва које је тежило да насели урбане зоне дошло је до пораста броја 
становништва у самом Пироту, чије ширење се одвија пре свега на рачун 
околног пољопривредног земљишта, али и утиче на неколико насеља у бли-
зини Пирота која временом израстају у приградска насеља.

Досадашња општа знања која се односе на етничку слику становништ-
ва, указују да је пиротски крај у средњовековном периоду као и за време 
турске владавине био насељен претежно словенским, односно српским 
живљем, поред којег се у разним изворима и литератури помињу и Власи. 
Сасвим сигурно је да то старо романизовано становништво представља из-
вестан проценат у етничкој композицији целе Србије, па и пиротског краја, 
односно 7,47% крајем XIX века90. У каснијим истраживањима потврђено 
је да Власи осећају припадност српској народности иако се у суштини од 
Срба издвајају према извесним етничким и културним особеностима (језик, 
ношња, неки обичаји и др.).

За време турске владавине „У мутесарифлуцима Ниш и Софија станов-
ништво је српско или бугарско православне вере, мало Албанаца који живе 
у градовима и Османлија чиновника. ....За мутесарифлуке Ниш и Софија 
може се по правилу рећи следеће: У планинама Арнаути у равницама Срби. 
У мутесарифлуку Софија често се срећу Бугари, али се не ради о чистим 
Бугарима него о мешавини Срба и Бугара. Ови последњи живе у доњим 
токовима Дунава на десној обали; у равницама Софије и Ниша среће се 
бугарска ношња па чак и бугарска села али ове области су српског порекла, 
а обичаји и ношња Срба су били под утицајем не само суседа Бугара већ и 
у великој мери од Турака.... За Османлије и Цигане важи већ раније речено: 
Черкеска насеља се јављају на српској граници, затим око Трна а настала су 
тако што су их власти 1864. године довукле са Кавказа са циљем да парали-
шу српске елементе, а они сада овде преживљавају под необичним климат-

90 Владимир Карић, Србија, Београд, 1887, 92.
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ским условима и туђим начином живота, баш као и они на Косовском Пољу, 
настављају своје јадно битисање”.91

У самом Пироту је, по предањима старих људи, за време владавине Ту-
рака било увек много више Турака него Срба-хришћана. Поред Турака и 
Срба у граду је било још Грка, Цинцара и Јевреја. О бројчаној надмоћи тур-
ског становништва у граду говори и веома развијено и разноврсно занатство, 
а познато је да су углавном сви занати били занимања којима су се бавили 
углавном Турци. Међу Турцима било је занатлија попут бербера, пушкара, 
седлара, дуванџија; неки су држали механе и каване, а неки су купили десе-
так, али највише их је живело од својих добара која су поседовали по селима 
у округу. Међутим, пред крај турске владавине, њиховим исељавањем брзо 
се мења етничка слика града тако да непосредно пре ослобођења од Турака, 
Пирот је имао 9500 становника и „око 1500 домова и то: 900 српских, 500 
турских, 60 циганских и 40 јеврејских”.92 Тај процес је готово у потпуности 
окончан у првој деценији после ослобођења.

Многе невоље целом крају доносе дилеме везане за етнички идентитет 
код једног дела већинског православног живља пиротског краја. Посебан 
дијалект српског језика који је карактеристичан за говор „Пироћанаца, на 
неки начин их удаљава од сопственог бића, и доприноси појави бројних 
збуњујућих хипотеза о њиховом пореклу и коренима, што и њих саме до-
води у дилему о сопственом идентитету. Уз такав „шопски” елемент карак-
теристичан за српско становништво пиротског краја, јављају се Каракачани 
као страни елемент све до 1930. године, када су због новонасталих привред-
них промена истиснути, остајући само у незнатном броју на овим простори-
ма. Као други страни елемент појављују се и Цигани, до чијег већег прилива 
с различитих страна долази после ослобођења од Турака. У граду је живео и 
мањи број Јевреја, као и незнатан број припадника других народа.

Непосредно после Другог светског рата долази до пада интересовања 
за тему која се бави питањима етничког идентитета. Становници пирот-
ског краја се у огромној већини у националном погледу изјашњавају као 
Срби, док се њихови блиски суседи с друге стране границе у Бугарској, 
изјашњавају као Бугари.

91 Петар Кукуљ, Каза Пирот – Нишки Мутесарифлук; Објављено код: Владимир Сто-
јанчевић, исто, Изабрала и приредила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савре-
меника... Пирот 1994, 75.

92 Владимир М. Николић, Стари Пирот, 12.
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V  
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ И ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ

У време турске владавине одржавала се православна вера међу народом 
који је вековима живео патријархалним животом, поштујући своју веру и 
обичаје и брижљиво негујући традицију наслеђену од предака. О породич-
ном животу тога времена забележио је страни путописац на почетку XVIII 
века: „Није био обичај да се појединци деле од својих родитеља и фамилије. 
Када се син ожени па нема места за младу у очевој кући, он начини кућерак 
за себе али опет на очевом имању; и овако раде и други синови, ако их отац 
има више, докле год има места на очевом имању, и сви остану код оца да 
живе у задрузи”.93 Међутим, данас постоји општеприхваћено мишљење да 
се у пиротском крају није ни раније живело у великим породичним задруга-
ма, већ je преовлађивао живот у инокоштини, породици, селу. „За Торлаке 
у Високу је било специфично удруживање у виду заједничког напасања и 
чувања стоке на пашњацима. Тај вид заједништва целог села (бачија) или 
као организација мање групе сточара (балме), познат је у периоду пред 
крај турске владавине. Он се развио пре свега из економских потреба, због 
тога што инокосна породица није могла сама да обави бројне сточарске 
послове”.94 У таквим домаћинствима сви чланови раде „у складу са физич-
ком и духовном конструкцијом и здравственим стањем. Тако људима између 
15 и 60 година, као физички и духовно најјачим поверени су најтежи посло-
ви у процесу производње; женама – израда сукна, прекривача, шареница, 
платна, прерада млека, баштованство, сакупљање сена, жетва житарица и 
др.; мушкарцима – орање, косидба, вршидба, израда пољопривредног алата, 
печалбарство, довоз летине на гумну и др. Насупрот томе, људима између 
60 и 70 година, као физички слабијим али духовно најјачим најчешће је по-
верена руководећа улога у домаћинству или пак само чување стоке. Деци 
између 8 и 14 година поверени су најлакши кућевни послови, деци од 8 – 
10 година једино снабдевање водом и храном пољских радника, а одраслој 
најчешће чување радних волова, јагњади, свиња и др.”95 У кући је мушкарац 
глава породице, жена му је потчињена у сваком погледу. Само у изузетним 
случајевима жена је могла бити глава породице. У неким сеоским средина-
ма које су биле изолованије од других, положај жене је још тежи.

Након Другог светског рата још неко време владају строги патријархални 
односи и традиционални породични обрасци у друштвеном животу са карак-
теристиком строге поделе рада у оквиру домаћинства. На њихово нестајање 

93 Герард Коренилиус (Корнелиус) Дриш, Путовање кроз Србију 1719 и 1720. године; 
Објављено код: К. С. Протић, Отаџбина, књ. ХХII, св. 85, Београд 1889; Изабрала и при-
редила Борислава Лилић, Пирот и околина у списима савременика од XV до XX века, Пирот 
1994, 26.

94 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, II издање, Нови Сад, 1995, 237 и 238.
95 Гаврило Виденовић-Сазда, Видлич, 36.
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утицала је пре свега динамика становништва, односно пресељавање ста-
новништва у друге различите средине где је оно брзо подлегало процесима 
трансформације и прихватању других културних образаца. На тај начин се 
већ после друге генерације губила блиска веза са старим крајем. Спорије је до-
лазило до промена код становништва које се у оквиру општине пресељавало 
у правцу из села у град тј. из планинских насеља и мање развијених насеља 
у ниже области, када је текао постепено процес прилагођавања новим, ур-
баним условима живота. Уопште, такав процес је после Другог светског 
рата био непрекидан и жив. У првој фази индустријализације на тај начин 
мењају се и занимања становништва, све је више полурадника-полусељака. 
Тим начином пресељавања већина становништва задржава старе куће на 
селу чиме су створена двојна домаћинста, чија појава у тој првој генерацији 
није раскинула везаност људи за претходни дом, што је важна чињеница у 
продужењу појединих традиционалних облика живота.

Процес напуштања села и сеоског привређивања жив је све до данашњих 
дана, па и за време најтежих година економске кризе деведесетих година XX 
века, иако су сеоска занимања тада била доста сигурнија од егзистенције 
у граду. Поред тога, и најновији савремени обрасци планирања породице, 
утицали су на наставак негативног тренда у развоју друштвеног и биолош-
ког потенцијала становништва. Такав друштвени развој почев од седамде-
сетих и осамдесетих година XX века одразио се посебно на облик и развој 
породице и домаћинства, при чему почиње да расте број домаћинстава, а 
опада број чланова једног домаћинства, јер све више младих по ступању 
у брачну заједницу излази из окриља родитељске куће која је често била 
у виду проширене породице. Мањи талас повратка проширеној породици 
запажа се током економске и социјалне кризе деведесетих година када све 
чешће, из крајње потребе а не из жеље, расте број домаћинстава у окви-
ру којих живи више генерација. Такав начин иако економичнији и лакши 
у кризним периодима код млађих нараштаја изазива незадовољство, с об-
зиром да је западни модел раног осамостаљења младих већ ухватио ко-
рене. Поред таквих проширених домаћинстава у Пироту, уопште у целом 
пиротском крају, чести су примери да породице поседују више стамбе-
них јединица у граду што није чудно с обзиром на познату традицију у 
градитељској делатности овог краја. Ипак, највише има породица које живе 
у подељеним домаћинствима између села и града, јер поседују стан или 
кућу у граду као и другу кућу и посед на селу. Оне су подељене тако што 
старији чланови живе на селу од пролећа до јесени, а зиму проводе код 
деце у граду. Необичност по неким савременим социјалним стандардима је 
чињеница да старије генерације, често изван старосних категорија способ-
них за рад, још увек привређују имајући мало земље и стоке и на тај начин 
помажу своју децу и унуке у граду.

У огромној већини села, вишечлане породице представљају праву 
реткост или су у мањини, а најбројнију популацију чине старија самачка 
домаћинства или старија двочлана домаћинства. Ипак, бележи се појава 
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повратка млађих људи на село, нарочито после губитка радних места у 
предузећима у граду. Ипак ти повратници, по свему судећи, такав повратак 
не примају као нешто коначно, већ само као привремено решење, јер и даље 
због школовања деце и бољих услова, планирају будућност у граду. Све то 
уноси још већу зебњу и неизвесност у психу људи, незадовољство које се 
негативно одражава и на саме породичне односе. О односу родитеља и деце, 
добили смо мудар одговор од осамдесетогодишњака, брачног пара Часлава 
и Јеленке Панић из Гостуше, чија деца су отишла у град а они сами живе од 
једне мале пензије, и од пољопривреде и стоке у малом обиму: „Свака част 
и чест деци, дођу, слажу се али боље је када је свако на своју страну!”

Иако се после Другог светског рата положај жене видно побољшао 
у смислу њеног духовног ослобођења, нема битних промена по питању 
њених бројних радних обавеза, када жена поред породичних обавеза и 
кућних послова, истовремено ради у фабрици, али и на сеоском имању и 
то мање тешке послове као спремање семена за сетву, учешће при косидби 
и слично. Жена уз мушкарца обично жање и везује снопље и вилама додаје 
сено на кола. Она води бригу о ситној стоци, док се мушкарац бави орањем 
и храњењем крупне стоке, дотеривањам дрва и спремањем кола итд. Није 
била реткост да жена ради и најтеже послове ако није имала мушку главу 
у кући. Ако домаћин није жив, жени у тешким пословима помаже родбина, 
стричеви, сестрићи, итд.

О таквим патријархалним породичним односима који су били ка-
рактеристични у периоду пре и непосредно после Другог светског рата, 
казивао је Светозар Џунић-Тиса, истакавши њихове позитивне вредно-
сти. По његовом мишљењу жена је била више заштићена и безбеднија у 
оквиру тадашњих проширених породица које су постојале и извесно вре-
ме након ослобођења, него данас, пре свега из разлога што је углавном 
била ослобођена најтежих облика рада. Позната је задруга Јошћина са 31 
чланом у Малом Суводолу, до 1945/46, након чега се оделила и чији по-
томци се данас презивају Николићи. Иако је у таквој већој заједници жена 
била више заштићена од тешких послова, њен потчињени положај могао 
се назрети у многим задужењима и обавезама у оквиру домаћинства које 
је функционисало по строго уређеним патријархалним правилима. На 
потчињени положај жене, између осталих, указивао је и бизаран обичај да 
невеста пере ноге свим одраслим мушкарцима у кући, обичај који је у не-
ким срединама задржан и неколико деценија после Другог светског рата, о 
чему има доста разних примера96. Данас су још жива сећања и код средње 
генерације на проширене породице које су постојале и неколико деценија 

96 Светозар Џунић-Тиса је испричао занимљив догађај, везан за породицу Цинцарци из 
Темске, којем је присуствовао 1968. године: „Код њих је глава породице била удовица, баба 
Кошута, где сам приликом посете присуствовао томе да невеста од млађег сина умива ноге 
свим мушкарцима, али пре свега свекрви која је у својству домаћина, затим младожењи и 
присутном рођаку с којим сам дошао. Пре него што се упутила к мени, устајем и уз извињење 
да журим, напуштам кућу.“
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после Другог светског рата а опстајале су из економских потреба. Тако је 
породица Мирослава Ранчића из села Паклештица складно живела све до 
1990. године у домаћинству које је у суштини било проширена породица 
са 9 чланова коју су чинили његов најближи род: родитељи, брат и сестра, 
баба и деда, стриц и стрина. Како су седамдесетих година држали доста 
стоке, сви одрасли чланови домаћинства су заједнички радили, а у неке 
послове била су укључена и деца, односно казивач, његов брат и сестра, 
који су тада били старости од 12 до 16 година. Њихова радна снага била је 
неопходна нарочито при косидби, вршидби, односно пословима који су се 
морали на време обавити.

Све до Другог светског рата под окриљем традиционалних друшт-
вених односа, у сеоским срединама су снажно долазиле до изражаја 
људска међусобна солидарност и испомоћ како у породичном тако и оп-
штем, заједничком сеоском животу. То је било нарочито видно приликом 
сточарско-пољопривредних радова где су заједништво и узајамна помоћ 
били неопходни, јер је током њиховог извођења готово увек недостајала 
која рука више, нарочито при одређеним пословима, када се радна снага 
морала и „заимати”. Детаљан опис тога дао је Светислав Џунић – Тиса: 
Могла се заимати радна снага и запрега стоке. Радна снага се заимала 
за време сезоне, за време жетве, окопавања винограда, кукуруза, влачења 
вуне, вршидбе и стрижбе оваца. Заимали су се рођаци и комшије. Кад се 
врши заимање, домаћинство припреми гозбу, кува се најбоље што се може, 
коље се по могућности јагње, прасе, јаре или петао, служи пиће ко колико 
може. Правило је било: – Зајми се да ти врнем, што је значило одуживање 
у приближном облику и то запрега за запрегу, копач за копача, косач за ко-
сача, жетвар за жетвара, стрижар за стрижара итд. Запрега се заимала 
(коњска или воловска) после жетве кад се вози жито са њиве на гумно. 
Иако се то у неким крајевима назива моба, код нас такав израз не постоји и 
говорило се: – Тија и тија се заимају код тога и тога. Заимање је нарочито 
било карактеристично до 1934/35. године. До тада се вршидба обављала 
стоком (воловима, коњима). За тај посао требало је више радне снаге (20 – 
30 људи) што је зависило од удаљености амбара и плевње. Рад је обављан 
за 4 – 5 сати, а већа и богатија домаћинства и цео дан. Зато је заимање 
било преко потребно. Касније почиње рад вршалицама на парни погон. Има 
и вид помоћи – испомоћи ако неко домаћинство из разних разлога, пре све-
га болести и смртног случаја, не може да заврши пољопривредне послове, 
тада породица, домаћинство није имало обавезу враћања постојећег или 
неку другу обавезу.

Опште је прихваћено мишљење да народ пиротског краја није имао мно-
го времена за доколицу јер су услови живота, пре свега у његовој планинској 
зони, били много суровији него другде, што је захтевало много напорног и 
тешког људског рада ради опстанка и обезбеђења егзистенције. Ретке при-
лике за одмор и опуштање пружале су се на породичним слављима или 
окупљањима шире друштвене заједнице приликом обележавања појединих 
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празника везаних за животни циклус људи, као и приликом обележавања 
неких годишњих празника везаних за пољопривредне или сточарске посло-
ве који се прослављају уз различите обичајне магијске радње. Уз највеће 
хришћанске празнике: Божић, Велигден, покладе, славу и преславу, по-
родице и комшије су се окупљале приликом рођења детета, на свадбама и 
погребним обичајима Поред поменутих претежно породичних окупљања, 
позната су и била дружења људи на „седенћама” (седељћама). Иначе пре 
Другог светског рата, оне су обично одржаване само уочи радних дана (те-
жатника, делника) а никако уочи светка и петка или каквог било благога 
дана. У источној Србији познат је да су се такве седељке одржавале и краће 
време после Другог светског рата, у време када се приближе јесењи дани, 
и оберу пољски усеви. Обично су почињале од Госпођинских поста па док 
снег не падне97. Тог времена сећају се и данашњи казивачи: „Зими су се у 
ижи окупљале жене из комшилука радећи ручне радове, једном код једне па 
код друге. Певало се Збирујте се друшће на седељћу да радимо и да се весе-
лимо, данцујемо. До седамдесетих година сеоска омладина се окупљала код 
Сеоског дома, где су у игри и весељу проводили веселе вечери”.98

Крсна слава се у многим височким селима поклапа с празновањем 
црквене славе, што је уочено и приликом овог теренског рада у Високу. И 
раније је то често истицано од стране појединих аутора да, по оформљењу 
бугарске епархије 1870. године, та црквена организација покушава да сузбије 
одржавање и празновање славе. Резултат њихових напора био „је тај што су 
нека села, бар што се тиче Висока, полако почела да одржавају славе на дан 
када је и црквена слава.99 Неке од елемената карактеристичних за прославу и 
обележавање крсне славе, занатлијске славе, као елементе везане за обичаје 
годишњег циклуса, изнео је наш посебно занимљив и предусретљив казивач 
Светислав Џунић-Тиса: За време крсне славе рођаци се позивају: пре славе 
на 3–5 дана ракијом, вином и хлебом, и ко позива иде пре подне, носи кондир 
ракије и улази у кућу рођака и каже: – Тата, деда вас зовe јутре да дојдете 
на славу. Ако је по подне носи се буклија (бклица) са вином, а ако је рођак 
у другом селу пошаље се писмена позивница по неком човеку из тог села, 
али ако је рођак превише свој (син, ћерка, брат или сестра) пошаље се хлеб 
вурњак. Ко позива опомене дотичне и каже: – Деда рече да дојдете, а ми 
че дојдемо код вас100. Иначе, занатлије су прослављале своју славу, „свеца, 
„службу, а често је по неколико еснафа прослављало истог светитеља. Тако 
Св. Атанасија Великог (31. јануара) славили су: пекари, ковачи, казанџије, 
поткивачи и абаџије; Такође, исту славу славили су и шнајдери-кројачи, 
шустери-обућари, опанчари и бербери; Св. Тому – столари, зидари и кача-

97 Михаило Ст. Ризнић, Седељке, Браство VI 1894, 96.
98 Зоран Тошић (1952), казивач из Сињца, живи у Пироту. Он је унук Живане и Љубомира 

који су се упознали на седенћи с почетка XX века, а тај обичај је био познат све до 60-их 
година.

99 Коста В. Костић, Прилог етноисторији Торлака, II издање, Нови Сад, 1995, 124. 
100 Светислав Џунић – Тиса, казивач из Малог Суводола (1924), живи у Пироту.



70 ДРАГАНА СТОЈКОВИћ

ри; Св. Илију – ћурчије; Св. Стевана Архиђакона – мутавџије; Св. Јована 
Рилског – самарџије; Св. Луку (31. октобар) – фотографи.

„На дан славе у цркву је еснаф носио жито и колач, сви су се чланови 
еснафа у цркви искупљали и одстојали службу, а у еснафској кући примали 
госте. Сутрадан еснаф је давао „парастос умрлим еснафлијама, затим би 
изабрали устабашу и чауша, па би се тога дана сами веселили”.101

Све до Другог светског рата еснафска слава је прослављана ломљењем 
колача, а у кући унапред одређеног члана служено је јело и пиће и свира-
ла музика. Раније су такве прославе и весеља организовани уз музику и 
игру трајали су цео дан и ноћ. Приликом њихових догађања изнајмљивани 
су музичари плех-музике којима је то било професионално занимање. Тако 
је у селу Црноклишту било неколико породица свирача-музичара, чији ан-
гажман се морао много раније заказати. Код неких занатлија у граду, такве 
прославе одржаване су до пре 10-ак година када је још било живих старих 
бербера, шнајдера и шустера. Данашње млађе генерације које се баве так-
вим или сличним занимањима чак ни не знају која је била слава њихових 
претходника... О томе како је Св. Спиридон Чудотворац (25. децембар) по-
стао грнчарска, лончарска слава постоји легенда: Први грнчар се мучио око 
израде неког предмета, никако да га уради и почео да плаче. У том моменту 
дошао Св. Спиридон и рекао: – Само водом и сузом која је канула моћи ћеш 
да га урадиш – и овај га од суза и воде изради и од тада грнчари славе 25. 
децембра као своју славу. Обичај се одржао до 70-тих година у Великом и 
Малом Суводолу. Данас они који имају лончарске радње само се подсете на 
тај дан и иду један код другог на кафу и пиће, али не секу колач као раније, 
испричао је Светислав Џунић-Тиса. Он наставља да прича о томе како се 
обављају сезонски пољски радови: Сви послови на селу су започињали и 
трајали по строго утврђеном реду и од давнина су везивани за поједине 
хришћанске празнике. Најзначајнији ратарско-сточарски послови обеле-
жавани су на посебно свечан начин, у чему су узимали учешће више сеоских 
породица или чак цело село заједно. Свети Василије, ‘Власовдан’ или во-
ловска слава (24. фебруара) прославља се испред цркве, а слављен је све до 
70-тих година прошлог века. Слављен је тако што сваки домаћин доноси 
печено јагње, након чега следи такмичење у томе које јагње има веће рого-
ве. За ту прилику прави се специјалан колач код куће и посири се сир. Волови 
се добро нахране и са њима се тога дана не ради. Од славског колача се и 
њима даје парче. Ту славу славиле су и рабаџије.

Своје казивање и даље наставља Светислав Џунић–Тиса, при чему 
наглашава: Од сточарских празника најзначајнији је Ђурђевдан који се 
прослављао раније на појати, а данас углавном у цркви или код крста и 
праћен је бројним магијским радњама. Овце се тог дана рано истерају у 
пашу „попасак. Коље се јагње мушко тзв. Џурџил. Кад се дотерају из паше 
овце се помузу и млеко подсири, касније се носи на крст или пред цркву. 

101 Коста Н. Костић, Историја Пирота, Пирот 1973, 44.
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Свештеник благослови и узима од сваког јагњета и сира, Он свечано пре-
сеца и колач. Тог дана овце се пуштају да пасу по ливадама које су већ за 
косидбу и по пшеници. Овај обичај је нестао. Стрижба оваца која се врши 
на појатама средином маја, праћена је обичајима који се обављају уз свеча-
ни ручак постављен на земљи, за све учеснике. Тодорова субота је коњска 
слава и прославља се шести дан после Белих поклада. Она је била позната 
и у Малом Суводолу, када се на Тодорову суботу месио мањи колач. Свако 
домаћинство које има коње меси колач. Коњари ујутру рано устају, иду 
у шталу, истимаре коње, и боље их нахране, а неке и припреме за трку 
тако што им оплету гриву и ставе кићанке, и јашући одлазе на зборно ме-
сто у селу. Одатле на коњима посећују свако домаћинство које учествује у 
трци где их домаћини дочекују и служе ракијом из кондира. Кад обиђу сва 
домаћинства, јахачи иду у Барје, јурећи коње по ливадама. Сматрало се да 
на местима где су коњи прошли тога дана кртице не избацују земљу и не 
кваре ливаду. У Сињој Глави победник у трци добија победнички венац ис-
плетен од цвећа и паприка. Те трке са коњима у Сињој Глави задржане су 
све до Другог светског рата. Након трке иде се кући на весеље. Музичари 
су из самог села или долазе из суседних. Свирало се на дудук, гајде, усну хар-
монику, двојанке, итд.

Према истом казивачу, виноградари славе своју славу Светог мученика 
Трифуна (14. фебруар). У пиротском крају га зову „зарезоја тј. орезивање. 
Неколико дана пре празника виноградари се договоре око организације 
прославе, спремања хране и пића и формира се група људи која ће заједно 
прослављати у колиби или винограду једног од учесника. Тог дана свеште-
ник у цркви свети воду и даје је виноградарима. У Малом и Великом Суво-
долу људи са једног земљишног потеса, окупе се код једног виноградара (у 
колиби или винограду), који ће бити домаћин. Али, најпре сваки иде у свој 
виноград и одсече 4–5 прутова. Пре сечења се клекне пред чокотом, очита 
оченаш и попрска светом водицом и залије вином за здравље речима: – Све-
ти Трифуне дај нам да роди грожђе, ове године је било толико, догодине да 
биде више и сачувај нас од града и болести, Амин. Од сваког орезаног чо-
кота, пруће се оплете у кике и стави на бачве где стоји до следеће године. 
Виноградари настављају дружење са јелом и пићем. Затим одлазе својим 
кућама у село или град. Прослава се некад могла одржати и насред села са 
игранком која је трајала до касно увече. Исти дан обележава се прославом 
у кући сваког домаћина. О томе има пуно прича и легенди. Овај обичај се 
и данас одржава како у селима тако и у граду. Од октобра почиње берба 
грожђа гроздобер, када се каце оките, а брање се обавља уз весеље у чему 
се сви помажу родбина и пријатељи.

У равничарским селима где преовлађују пољопривредни послови 
(сађење, орање, косидба, жетва, вршидба), нема као код сточара разнов-
рсних обичаја праћених магијским радњама. О томе Светислав Џунић-Тиса 
наставља казивање: Обичаја око садње нема – томе се не обраћа велика 
пажња – осим што се избегавала садња винове лозе, воћњака у преступној 
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години, говорило се да ће тако и рађати сваке четврте године. Ипак велика 
пажња се обраћала орању жита и сетви пшенице. Пре изношења семена 
водило се рачуна да се бајат хлеб не ставља на шпорет да не би пшеница 
хватала главњицу. Жито које је спремљено за семе извади се из амбара и 
сипа се по соби где се окади жаром и тамњаном. Затим се закоље пиле те 
се мало крви накапа у жито. Тога дана кад се изнесе семе све се спреми и 
утовари у кола, на капију-порту се посипа жар, те кола са семеном морају 
да пређу преко жара. Затим се направи преслица од дрвета од 40–50 цм, 
које се на врху расцепи где се стави вуна и цвеће. Од вуне се запреде и на-
мота око вретена и вретено се учврсти са кудељом и црвеним концем. У 
семе које се носи на њиву ставља се чиста бела кошуља од детета, да би 
жито било чисто и четка да би било густо ко четка. Орачу се спреми јело 
од закланог пилета и умеси погача. Ко је донео ручак назове орачу Бога и 
каже: – Срећно ти орање и изношење семена. Орач зауставља волове и 
узима погачу, ломи је преко јарма и од погаче даје по парче воловима. Ис-
преже волове и започиње да једе – руча. Кудеља се забоде усред орања и 
остане до жетве. Поред поменутог, постојала су још нека важна правила 
којих су се придржавали у ратарским радовима: водило се рачуна да се 
семе изнесе у понедељак, гледало се да буде млад месец а семе припремљено 
рано пре сунца. Тога дана из куће се ништа не износи, нити позајмљује, 
па да је и најрођенији у питању који не живи у том домаћинству. Овај 
обичај је нестао када су 60-тих година XX века почели орање тракторима 
да обављају. Kрај свог излагања поменути казивач завршава напоменом да 
су многи обичаји и облици традиционалног живота нестали и изобичајени 
после Другог светског рата, док мањи њихов број траје до данашњих дана у 
редуцираном и измењеном облику. У најскорије време они попримају облик 
локалног догађаја забавног карактера, често се јављају у виду специфичне 
туристичке понуде.

Многе раније студије које су садржале истраживање психичких особи-
на торлачко-шопског становништва темељене су на оценама које је први 
изнео Јован Цвијић, при чему је он неоправдано истицао поједине особине 
њихове духовне тромости, као што су непредузимљивост и повученост. С 
правом се може изнети да је то у великој мери био израз пристрасности на-
шег славног научника према западном динарском становништву, најблаже 
речено такво посматрање је било прилично необјективно. Када се упознају 
њихове изреке, шале, прекори, загонетке и друге умотворине, које су углав-
ном изражене на сопствени рачун, може се рећи да су то одлике и особи-
не присутне код становништва које је зрело и мудро, у чијој заједници је 
на цени скромност и самокритичност. О њиховој мирољубивости сведоче 
преовлађујуће лирске песме које говоре о љубави према ближњем, као и 
песме које се певају уз разне послове и на седенћама (забавама). Код њих 
готово да нема јуначких песама.

Поред тих поменутих карактерних црта Пироћанаца, које се морају по-
сматрати у границама релативности, опште је познато да Пироћанце у дру-
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гим срединама „бије глас” да су вредни, интелигентни, добри домаћини те 
отуд изрека „Џабе ради, ал џабе не седи. Неки на њих гледају као на вели-
ке, некада и претеране штедљивце, тако да има много вицева испричаних о 
њиховој шкртости, а о тим и другим карактерним особинама Пироћанаца 
било је речи на округлом столу у Народној библиотеци у Пироту, 2007. го-
дине. Неке од тих наведених карактерних црта Пироћанаца могу се препо-
знати и на примерима да чак ни важни догађаји у породици нису памћени 
по датуму, него по одређеној радњи и пословима који су вршени у пољу, 
тору и сл. Тако се на пример датум рођења детета памтио по времену или 
месту када се то десило нпр. у време „Искарувања џубре”, „у гроздобер”, 
„у жетву”. Такође, о општим карактерним особинама „Пироћанаца говоре 
и њихова имена и надимци. Старије генерације људи се и данас називају и 
препознају по надимцима, иако је то младој генерацији, готово непознато. 
Старији људи памте да су у време детињства, између два светска рата сви 
њихови пријатељи добијали надимке по разноврсним догађајима и каракте-
ристикама као на пример: по месту одакле се доселио познат је био Ацо Ба-
зовик, по несташлуцима из школских дана – Занко мечка; по начину говора 
– Јован Пунка; по физичком изгледу – Младен Жгурави, исто тако и Топуз 
Вака; Тиса Вицко по духовитости, итд. Такви поменути надимци су углав-
ном настајали из прекора и описа карактерних особина што је карактери-
стично углавном у срединама где људи дуго живе заједно и добро се познају, 
где влада устаљен ред и све је подређено његовом даљем одржавању.

Када су у питању презимена у народу, свакако треба истаћи чињеницу 
да су политичке прилике утицале на често мењање презимена у пиротском 
крају. Карактеристична је појава која се односи на недостатак сталног прези-
мена. „Овде је представник сваке генерације презиме добијао према очевом 
имену: син Петра Јовановића није био исто тако Јовановић, већ Петровић...” 
У одсуству оца који је боравио на печалби, било је и изузетака па је дете 
уписивано по дедином имену102.

За време бугарске окупације становништво је пописивано на основу 
једноставног упитника Како се деда викао, као и у свим периодима под Бу-
гарима и Турцима када су се презимена добијала по оцу или деди (Петров, 
Манов, Илијев, Костев итд.). То је био један од начина приближавања окупа-
торских власти домаћем становништву. Тако је било у свим крајевима који су 
били под бугарском окупацијом све до 1920. године, али то се понавља и за 
време окупације у последњем Другом светском рату. Тада је, како нам је ис-
причао Светислав Џунић, с ранијим презименом Стојановић постао Џунић, 
по деди Џуни. (Његов деда Џуна био је по оцу Стојановић). По ослобођењу 
враћана су стара презимена, али су проблеми настајали за оне који су же-
лели да задрже старо презиме, па се то могло остварити само одређеним 
судским процесима.

102 Душан Дрљача, Женски сениорат у печалбарским браковима пиротских села у послед-
њих сто година, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 25, Београд 1982, 91.
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Однос према просветитељству можда више од било чега другог одређује 
место и улогу у будућности не само појединца већ и целокупних народа, на-
чело је које је увек било добро прихваћено у „пиротској средини”. Пред крај 
турске владавине, када поробљени народ пиротског краја креће у борбу за 
ослобођење, видљиви су и први покушаји образовања и подизања општег 
културног нивоа код дотада потчињеног и обесправљеног народа. Тада мно-
ги Пироћанци посећују Цариград и друга култна места, због чега Пирот тад 
добија име „Мали Јерусалим”. У том периоду јача духовна и материјална 
веза између Пирота и Хиландара, а то показује и податак да је Хиландар 
имао свој метох у Пироту.

И просветни рад народних учитеља био је по манастирском методу. Из 
Хиландара и других наших манастира доношене су слике и иконе које су 
подсећале народ на порекло и јачале националну свест. Један од познатијих 
учитеља био је Пејча ђурговић, из села Рудиње, познат као даскал Пејча. 
Он се у једном српском манастиру упознао с књижарским и књиговезачким 
пословима те своје знање почео да преноси на друге у првој пиротској 
школи103. То је допринело да после Првог и Другог српског устанка Тур-
ци с подозрењем посматрају те прве кораке просвећивања код Срба. Након 
извојеване слободе крајем XIX века па све до данашњих дана у пиротском 
крају стално јача свест о важности образовања и просвећивања, веома се 
води рачуна о школовању младих нараштаја, чак и у условима тешке оску-
дице и слабих материјалних могућности. Пироћанци су били свесни да ће 
културни развој и уздигнуће допринети не само личном просперитету, већ 
општем напретку и развоју целог краја, што је итекако било важно за то 
неразвијено подручје. У годинама непосредно после ослобођења од Турака 
(1878. и 1879) основане су две школе које и данас имају завидну репутацију 
у земљи. То су Гимназија у Пироту, која данас носи назив „Предраг Костић” 
и Трговачко-занатлијска школа, данас Техничка школа у Пироту која има 
три одсека: електротехнички, машински и саобраћајни и ванредно, по по-
треби, текстилни. Уз њих је веома цењена и Млекарска школа „Др Обрен 
Пејић”, надалеко привлачна и за ученике из различитих крајева земље, 
којима се ту пружа могућност да савладају умеће израде чувеног пирот-
ског качкаваља. Такође веома је тражена и средња Економска школа, као и 
једина виша школа – Педагошка академија. У свим пиротским образовним 
институцијама, посебно у овим с дугом традицијом, млади могу да стекну 
висок ниво знања, али као понос Пирота служи Пиротска гимназија, која 
је била светионик духа и интелектуалне моћи у којој су поникли многи по-
знати људи српске културе и науке: Стеван Сремац, Димитрије Алексијевић, 
Јаша Продановић, Радоје Домановић и многи други. Тај дух потребе за 
образовањем опстао је до данашњих дана. Гимназија и данас ужива вели-
ки углед како по оствареним резултатима својих ученика тако и по самом 
односу и бризи Пироћанаца према овој угледној образовној институцији. 

103 Светислав С. Петровић, Историја града Пирота, Пирот 1996, 18 и 32.
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О озбиљности и амбицијама данашњих гимназијалаца може посведочити и 
једна кратка анкета урађена 2003. године у пиротској гимназији која је пока-
зала да упркос свим погубним недаћама за становништво током транзиције, 
када су многе животне вредности уздрмане и поремећене, код већине мла-
дих и даље преовладава велика потреба и жеља за образовањем и личним 
усавршавањем104.

Кроз целу прошлост народ пиротског краја важио је као одан хришћанској 
вери и традицији, што је преовлађивало и у периоду вишевековног ропства 
под Турцима, нарочито у времену после обнове Пећке патријаршије (1557). 
Године 1761. у Пироту је отворена посебна епархија одвојена од софијске 
и нишке. „Та се епархија звала нишавска јепархија Горње Мисије а владика 
пиротски звао се митрополит нишавски”.105 „Она је обухватала Трн, Белу 
Паланку, Бресник и област Суве планине до Св. Николе на Балкану. Доцније 
је укинута, да би опет 1821. године дошло до обнове, с тим што јој је додат 
и један део софијске дијецезе”.106 Тешки дани наступили су за цео српски 
живаљ тог краја од времена када Српска православна црква губи своју само-
сталност 1766. па све до маја 1919. године „када су се састали епископи свих 
делова некадашње Пећке патријаршије и прогласили, сада у новој држави, 
духовно и административно јединство.107 По ослобођењу од Турака, српска 
управа је у пиротском крају затекла пописаних 13 манастира и 72 цркве 
који данас припадају различитим административним и територијалним це-
линама. Тада је урађено ново разграничење територије црквених управа и 
успостављене су три епархије којима су управљали архиепископи и митро-
полити, чије су столице биле у Нишу, Пироту и Врању. У Пироту су поред 
православне хришћанске управе основане и духовне управе за јеврејско и 
мухамеданско становништво. Пиротски округ је имао укупно 44 парохије, 
а уколико се издвоји територија која је данас ван пиротске општине, било 
је 5 парохија на територији града и оближњих насеља, и 18 сеоских, које 
су обухватале по неколико села.108 Црквена управа тог времена покривала 

104 У анкети је учестовао 141 ученик трећег разреда гимназије, при чему су девојчице и 
дечациодговарали на посебна питања која се односе на њихове жеље и амбиције у приватном 
и пословном животу. Већина се определила за стручно усавршавање у професији и каријери, 
којима се претпоставља породични живот, и при томе није било разлика између деце чији 
су родитељи или они сами са села, или из града, код готово свих је превагу добила жеља за 
образовањем. 

105 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 226; Према: Голубински, Историја цркве 
148.

106 Феликс Каниц, Од Ниша преко Беле Паланке и Пирота; Објављено код: Владимир 
Стојанчевић, Феликс Каниц и његово дело о Србији и српском народу, Изабрала и приредила 
Борислава Лилић, Пирот и околина у делима и списима савременика..., 46.

107 Радомир В. Поповић, Српска црква у историји, Београд, 2002, 73.
108 Милан С. Анђелковић, Црква, организација, манастири. Великосуводолска (3), Ко-

стурска (5), Расничка (4), Смрданска (6), Суховска (2), Срећковачка (5), Крупачка (3), Из-
ворска (6), Добродолска (1), Сопотска (3), Осмаковска (6), Станичанска (4), Дојкиначка (4), 
Рсовачка (3), Гостушка (4), Завојска (4), Темска (2), Базовичка (5); Пирот и околина у списи-
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је тада укупно 70 села (од насеља недостаје 9 данашњих али садржи 8 с 
других административних подручја), јер је у међувремену било промена у 
територијалној црквеној прерасподели. Данас је пиротска црквена управа у 
оквиру Нишке епархије, која је једна од највећих у Србији, у којој је Пирот 
једно од архијерејских намесништава, које садржи 16 парохија, при чему 
поред насеља пиротског краја покрива и подручје Димитровградске и део 
Књажевачке општине. Позитиван однос према духовним светилиштима 
код народа пиротског краја види се по великом броју изграђених храмова 
на територији општине Пирот као и на ширем подручју пиротског округа. 
Поред два пиротска храма Старе цркве у Пазару и нове у Тијабари, у 71 
селу пиротске општине постоје укупно 33 сеоске цркве и шест, односно 
седам манастира (рачунајући и манастир Св. Јована Богослова). На основу 
бројчаног стања верских светилишта може се уочити да скоро 50 одсто села 
имају цркве и манастире, што је значајан број с обзиром на величину са-
мих села и њихову међусобну удаљеност. У данашње време због опустелих 
села, услед општег сиромаштва и неповољне старосне структуре станов-
ништва запуштени су и оронули многи храмови. Углавном по позиву свеш-
теници обилазе своје парохијане али, нажалост, њихова најчешћа дужност 
је обављање погребне службе. Поред тога, свештеник се углавном позива 
у кућу приликом обележавања највећих празника, али ни онда није то оба-
везно. Велики црквени празници обележавају се само у већим црквеним 
средиштима. Такво духовно светилиште је остао до данашњих дана мана-
стир Темска, где је у новије време поново оживљена традиција колачарства, 
обележавање манастирске славе Св. ђурђиц, која окупља бројне вернике из 
околине и удаљенијих подручја.

VI  
ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Антропогеографска, етнолошка, социолошка и друга сродна истра-
живања често користе демографско-статистичке методе уз помоћ којих је 
могуће представљање и анализа појединих квантитативних (бројчаних) 
и квалитативних (мењање волумена и структура) промена, које се одно-
се на неку популацију уже или шире заједнице. Таква врста статистичких 
посматрања усмерена су на утврђивање неких општих и појединачних карак-
теристичних промена при чему је веома значајно континуирано спровођење 
(у приближно истим временским размацима) свеобухватних статистичких 
пописа од стране државних органа. Такав вид статистичких истраживања 

ма савременика ... приредила Б. Лилић, 204; Према: Милан Анђелковић, Шематизам Нишке 
епархије, Ниш 1834–1872, Ниш 1899, 110–122.
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којим је обухваћен пиротски крај може се пратити тек после ослобођења 
од Турака, 1879. године. Тада је, по окончању два ослободилачка рата про-
тив турске владавине, Србија добила међународно признање и проширила 
власт на четири ослобођена јужна округа. Иако Србији није припала цела 
територија коју је ослободила од Турака, припојена су јој четири округа: 
Пиротски, Нишки, Врањски и Топлички. Та четири округа названи су Нови 
крајеви (без мањег дела који је одвојен од нишког и дат алексиначком окру-
гу). Пиротски округ састојао се од 5 срезова: Пирот варош, Белопаланачки, 
Височки, Лужнички и Нишавски109. У оквиру целог округа издвајају се Пи-
рот као једина варош и Бела Паланка као варошица. С обзиром на подручје 
које се посматра у овом раду, односно територију општине Пирот, у фокусу 
су подаци који се односе на варош Пирот, као и Височки и Нишавски срез 
који се данас налазе у оквиру општине Пирот. У јесен 1878. године уводи се 
матична евиденција рођених, умрлих и венчаних у Краљевини Србији, тако 
и у суседној Бугарској, што је значајно за паралелно праћење демографских 
карактеристика појединих насеља.

Први попис пиротског краја обављен је 1879, а објављен је 1884. го-
дине. Његов значај је велики јер је служио као полазиште у свим каснијим 
истраживањима становништва. Иако непотпун и с прилично недоста-
така, давао је податке: о евиденцији насеља, укупном броју становника, 
домаћинстава, пореских глава, броју становника по полу, етничким карак-
теристикама и писмености, затим о појавама криминалитета, као и нешто 
мало о природном кретању становништва.

Од ослобођења од Турака па до данашњих дана региструје се низ разли-
читих промена у организацији административног државног апарата, што се 
одражавало на прилике и статус насеља и развој становништва током разних 
временских раздобља када су вршени пописи. Најкрупније административ-
не одлуке од значаја за пиротски крај догодиле су се 1885. и 1886. године у 
структурама општина у Србији, а 1889. године донесен је Закон о општинама 
у Србији и подели на срезове. Број насеља у пиротском округу пре и после 
доношења Закона о општинама је: Пирот варош; Белопаланачки срез са 44 
пре и 45 насеља после; Височки срез са 22 пре и 0 насеља после; Лужнички 
(Бабушнички) срез са 19 пре и 44 насеља после; Нишавски срез са 59 пре и 
82 насеља касније. После 1912. године Нишавски срез добија назив Пирот-
ски. И у периоду од 1889. до 1918. године остаје административна подела по 
срезовима. Због измена до којих је дошло после балканских ратова и Првог 
светског рата, дошло је и до промена у административној подели сада веће 
територије државне заједнице. Раздобље између 1918. и 1941. године може 
се поделити на три периода: први период је од 1918. године до Видовданског 
устава (1921) у коме су задржане предратне промене земље. Већ у попису 
1921. године види се да је територија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
подељена на 17 жупанијских области а оне на срезове (котаре) по којима су 

109 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 16 и 240.
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биле распоређене општине. За данашња насеља пиротске општине значајна је 
Моравска област са пре свега Нишавским срезом, а затим и неколико насеља 
из Царибродског и Лужничког среза. Изглед општине, насеља и бројчано 
стање становништва се може сазнати у Речнику места Административне 
поделе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, из 1925. године. Следећа ад-
министративна подела запажа се у попису 1931. године, узрокована проме-
нама насталим у периоду 1921. до 1929. године, када је државна територија 
подељена на бановине, веће територијалне јединице од жупанија. У оквиру 
Моравске налазе се срезови: Нишавски, Пиротски, Белопаланачки, Лужнич-
ки и Царибродски, који су даље подељени на општине. Пиротски крај се нала-
зио у оквиру Нишавског среза са 27 општина, и Царибродског са 10 општина. 
Тај попис нема детаљне податке о становништву по насељима која су групи-
сана на основу нове административне поделе, као претходни попис, те је то 
у великој мери умањило могућности и значај истраживања становништва по 
насељима. Тек од послератног пописа од 1953. и 1961. године, могу се на тај 
начин квалитетно вршити упоредна проучавања.

После Другог светског рата, дошло је до мањих промена које се јављају у 
статистичком прегледу насеља. Укупан број насеља (72) је смањен за једно и 
то измењеним природно-географским условима шездесетих и осамдесетих го-
дина ХХ века. Најпре је шездесетих година извршено планско исељавање ста-
новништва из старог насеља Завој, које је настрадало урушавањем земљишта, 
као и каснијем мелиорационим радовима, када је становништво пресељено 
на другу локацију у близини Пирота у садашње насеље Нови Завој. После 
1981. године извршено је и потапање највећих делова насеља Велике и Мале 
Лукање (с делом Паклештице) за потребе изградње хидроцентрале па је оста-
ло неколико кућа у непотопљеном делу-атару потопљених села које се касније 
у статистици појављује као Велика Лукања.

Општи подаци о становништву из старијих пописа

Број становништва неког подручја последица је његовог природног и ме-
ханичког кретања. То кретање или динамика становништва, зависи од свеу-
купних друштвено-историјских процеса, одликује се честим променама и 
трансформацијама у квантитативном и квалитативном погледу. У периоду који 
је следио непосредно после ослобођења од Турака, број становника се може 
пратити на основу званичног пописа и неколико других записа али се ти резул-
тати пописа морају узимати с одређеном резервом, између осталог, и због тога 
што је организовање државне управе претрпело неколико промена непосредно 
након ослобођења од Турака. Исто тако, мировни уговори између великих сила 
донели су извесне територијалне промене што је утицало на развој становништ-
ва. О природном кретању становништва сазнаје се и то само у глобалу, после 
ослобођења од Турака јер до тог периода није вођена евиденција те врсте.
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Статистички преглед Округа Пиротског из 1879. године показује да је 
у њему било је скоро 44.500 становника, од чега нешто процентуално више 
мушког од женског становништва. У то време Србија је била земља у којој 
је у огромном броју преовлађивало сеоско над градским становништвом 
и то у односу који износи 82% сеоског према 18% варошког становништ-
ва110. Посматрајући уже подручје Округа (отприлике територија данашње 
пиротске општине) уочава се да оно обухвата варош Пирот, Нишавски и 
Височки срез, с укупно 81. насељем. Од тога 59 насеља је у нишавском, а 22 
насеља у височком срезу. Тај број насеља се разликује у односу на данашњи 
број насеља, јер је оквиру Нишавског среза било још и 14 села данашњег 
Буџака, која данас припадају Књажевачкој општини. С друге стране, нису 
била укључена четири насеља која су се раније налазила у другим срезови-
ма, а данас се налазе у оквиру општине Пирот (Власи, Славиња, Царев Дел 
и Сиња Глава).

На основу пописа српске цивилне управе из 1878. и 1879. године које 
је објединио књижевник Мита Ракић, дата је и прва општа слика о станов-
ништву Нових крајева. На основу тих података у Пироту је живело 8183 
становника, у Нишавском срезу 23361 душа, 75 мушкиња које чита и пише 
и 4515 пореских глава. У Височком срезу било је 10551 душа, 24 мушко које 
чита и пише и 2192 пореске главе. На основу података о насељима која се 
налазе данас у саставу Пиротске општине, било је укупно 36311 становни-
ка. Број домаћинстава био је 6829, односно 5,3 члана у домаћинству. Однос 
између сеоског и градског становништва је 77,5% : 22,5%. Та несразмера је 
у овом случају мања у односу на цело подручје пиротског округа, где је Пи-
рот једино градско насеље111. Становници ова два среза су готово сви били 
православне вере где су били укључени и Црновунци (Куцовласи). Изван 
тог броја било је неколико десетина Цигана, сматра се да их је било једна до 
две породице у сваком насељу.

У неколико наредних година од ослобођења, укупан број становништ-
ва се у извесној мери смањио јер долази до промена етничке композиције 
исељавањем око хиљаду припадника турског живља. По ослобођењу Тур-
ци су се одселили у Скопље, Куманово, Велес, Штип, Приштину, Гњилан, 
Призрен, Тетово, Гостивар, Серез, Митровицу, Битољ, Солун, Читалџу, Не-
вриокоп, Силиврију, Цариград, неки у Брусу и Борију (у Азији)112. У време 
ослобођења од Турака у граду је било 74 јеврејска домаћинства113.

Из првих пописа становништва може се сазнати још низ занимљивих 
података. Тако на пример статистика која се односи на цео пиротски округ 

110 Милан. ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 240.
111 Мита Ракић, Из нове Србије; Објављено код: Владимир Стојанчевић, Мита Ракић и 

његово дело...Из нове Србије, Лесковац, 1987, 185–191; Изабрала и приредила Б.Лилић, Пи-
рот и околина у списима савременика..., Пирот 1994, 133, 134 и 135. 

112 Милан М. Милићевић, Краљевина Србија, 185.
113 Пирот и срез Нишавски, приређивач Илија Николића, Грађа II, 372–381.
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потврђује ниску стопу криминала у то доба114. Овај и наредни пописи који 
су за њим следили, иако су били непотпуни, драгоцени су за компаративна 
проучавања становништва, јер је у протеклом стотридесетгодишњем перио-
ду било крупних друштвених и привредних промена које су се одразиле на 
укупан развој становништва.

Податке о биолошком развоју становништва пиротског краја, као и 
његовим основним облицима (наталитету и морталитету), није могуће 
веродостојно и детаљно проучити, јер у појединим случајевима недостају 
неке матичне књиге (или делови), неопходни за упоређивање и комплексну 
анализу. Ипак, ево неколико података запажених током увида у поменуту 
документацију, која се односи на број рођених и умрлих код једног броја 
насеља. Пре свега треба рећи да се природан прираштај код већих популација 
углавном креће од 0 до 30%о, а да на појединим мањим подручјима постоји и 
негативан природан прираштај и тада је реч о депопулационим подручјима. 
Код посматраних насеља током истраживања, стопа годишњег природног 
прираштаја у 1879. години била је у ретким примерима негативна (Црвен-
чево и Блато), углавном се кретала у распону од 5 до 25 %о (Барје Чифлик, 
Станичење, Пасјач, Беровица, Гостуша, Бела, Велика Лукања...). Следећа 
посматрана година 1921, карактеристична је по знатно увећаној стопи при-
родног прираштаја код већине посматраних насеља, иако код појединих 
остаје ниска, (Црвенчево 2,6%о), и затим ево и података код других насеља 
датих у промилима: Станичење (5), Костур (9,5), Чифлик Барје (17), Петро-
вац (19), Базовик (22), Расница, Присјан и Држина (33), Шугрин (42), а Ка-
мик и Блато преко 50%.115 Велики природни прираштај, посебно у планин-
ским насељима, утицао је на појаву аграрне пренасељености јер дотадашњи 
начин пољопривредне делатности у новим условима недовољан је за пре-
храну становништва и сходно томе утиче на појаву миграција.

У литератури која се бави биолошким кретањем становништва забе-
лежено је да се тек после ослобођења (1878) у званичној статистичкој 
евиденцији појављују први подаци о природном прираштају становништва 
и то за сваких 10 година. У Понишављу, односно срезовима: белопаланач-
ком, нишавском, лужничком и царибродском подаци су следећи: 1880/90 
(13,4%о), односно 1900/1910 (15,8%о). Ти подаци указују да је природни 
прираштај нешто нижи у нишавском срезу у односу на територију Србије 
(или цело Нишко подручје), и у ствари је одраз малих локалних одступања, 
која се у каснијим раздобљима изједначавају116. Кратак и миран период по-

114 Стеван Станковић, Прве статистике Пирота после 1877. године, Гласник Српског 
географског друштва, Св. LI, бр. 1, Београд 1971, 123.

115 Матичне књиге рођених и умрлих, прегледане у месним канцеларијама сеоских насеља 
општине Пирот.

116 Тодор Васић, Друштвена динамика на подручју Горњег Понишавља у времену бор-
би наших народа за ослобођење од Турака, Пиротски зборник 8–9, Пирот 1978, 289; Пре-
ма: Студија Становништво Србије 1834–1953. свеска 1, издање Завода за статистику и 
евиденцију, Београд.
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четком XX века има позитиван утицај на развој становништва, али не за-
дуго, јер убрзо следи период балканских ратова и Првог светског рата, који 
проузрокују велика страдања и општу несигурност код становништва и то је 
период када укупан број становништва више не расте а природни прираштај 
сведен је на нулу.

У ратовима од 1912. до 1918. године из Пирота и околине погинуло је 
и страдало око осам хиљада људи (убијених и умрлих)117. У том истом пе-
риоду само из сеоских насеља Доњег Висока страдало је у ратним сукобима 
око 630 људи, а од великих епидемија (куга, колера, чума) је још умрло пре-
ко 700 људи118. Када се у целини посматра подручје Пиротске општине, у 
периоду између два светска рата (1920–1940), запажа се појава константног 
повећања броја становништва. Тај карактеристичан пораст укупног броја 
становника, у периоду од ослобођења од Турака до 1940. године (одно-
сно 1948. првог послератног пописа), је последица позитивног природног 
прираштаја, односно већег броја рођених од умрлих119. Биолошки пораст 
становништва све до времена пред Други светски рат био би вероватно још 
већи да нису биле и даље честе појаве које су утицале на већи мортали-
тет попут: елементарних непогода, бројних болести, пре свега епидемија 
куге, колере, богиње, гушобоље и др. До константног повећавања броја ста-
новништва долази и услед веће сигурности становништва у новонасталим 
друштвено-економским приликама и лаганог пораста животног стандарда. 
Ипак запажају се и осцилације у појединим мањим деловима као на пример 
у Високу, када број становништва и расте и опада у појединим годинама. 
До тих осцилација у порасту становништва у Високу долази због политич-
ких прилика и разлога економске природе пре свега поремећаја дотадашњег 
начина набавке житарица за исхрану, када се могу уочити и први облици 
процеса исељавања за стално из планинских села у разне крајеве земље, 
највише у Пиротску котлину120.

Свеобухватну анализу насеља и становништва пиротског краја, као 
њихове квантитативне и квалитативне промене могуће је пратити нешто 
боље у периоду између два светска рата, а најбоље по комплексности тек 
у пописима после Другог светског рата. На формирање савремене слике 
насељености и становништва пиротског краја од највећег значаја су била 
унутрашња пресељавања становништва усмерена ка урбаним зонама, у 
мањој мери емиграциони токови изван пиротског подручја. Период Другог 
светског рата поново доводи до великих патњи и страдања, када је и већи 
број интернираних Пироћанаца изван пиротског региона, од којих се из-
вестан број никада није вратио. По његовом завршетку укупан број станов-
ништва у пиротском крају (општина Пирот) показује константно повећање 

117 Борислава Лилић, Пироћанци у ратовима од 1912. до 1918, Београд, 1989, 13.
118 Гаврило Виденовић, Висок, 44.
119 Јован ћирић, Социјалистичка Република Србија, Београд 1985, 487.
120 Гаврило Виденовић, Висок, 49. 
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(с мањим осцилацијама) све до 1981. године, када као последица општих 
друштвено-економских процеса започиње тренд смањења укупног броја, 
који је јасно исказан у пописима из 1991. и 2002. године.

Укупан број становника и домаћинстава

На табели и на карти бр.1 приказани су подаци који се односе на уку-
пан број становника по насељима у апсолутном износу, као и годишња 
стопа пораста (опадања) броја становника по одређеним периодима, које 
одражавају промене до којих је долазило током посматраног раздобља. На 
табели су обухваћени подаци из већине пописа (осим 1931. и 1953), а кар-
та садржи податке из три пописне године. На основу табеларних података 
може се уочити следеће: У оба пописа пре Другог светског рата, као и у по-
сматраном периоду (1879/1921), изражена је тенденција пораста броја ста-
новника у готово свим насељима, изузев два изолована планинска насеља: 
Басара и Камик, будући слабих могућности за било какав економски развој, 
и већ тада бележе тенденцију смањења броја становника. Највећу годишњу 
стопу пораста тада показују Крупац, Темска и Црноклиште. У пописима 
после Другог светског рата, као у посматраном периоду (48/61), запажа 
се пораст негативне годишње стопе код огромне већине сеоских насеља, 
као последица померања становништва ка градском подручју. Изузетак је 
неколико насеља са умереним и знатнијим порастом годишње стопе, а то 
су данашња приградска и два насеља која имају специфичности у развоју. 
Негативна просечна годишња стопа у сеоским насељима у том периоду 
проузрокавана је огромним одливом становништва са села. У посматраном 
трећем периоду (71/81) и даље приградска насеља, и неколико економски 
снажних села у близини града имају било стагнирајући тренд или пози-
тивну стопу пораста становништва. (Барје Чифлик, Бериловац, Гњилан, 
Градашница, Пољска Ржана). Последњи анализирани период (91/02) ка-
рактеристичан је по негативној стопи годишњег салда становништва у 
готово свим насељима, уз постојање великих разлика у томе, а само три 
насеља бележе позитивну годишњу стопу: Бериловац, Гњилан и Пољска 
Ржана из раније наведених разлога. Пад укупног броја становника бележе 
и економски снажнија насеља (Крупац, Велики Суводол, Темска и др.), с 
обзиром да су и она полако захваћена депопулацијом која је проузрокована 
како природним тако и механичким смерницама у развоју становништва. 
Град Пирот од првог па до последњег пописа бележи константан пораст 
броја становника, који је управо најмањи у периоду од 1991. до 2002. годи-
не, одраз смањеног природног прираштаја али и смањеног досељавања из 
сеоских средина.

Поред свега треба, свакако, навести да је у извесним случајевима не-
реалан приказ развоја становништва на основу годишње стопе пораста 
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(смањења) броја становника, пре свега када су у питању поједина мала 
насеља са свега неколико становника, која имају и сасвим незнатну стопу 
годишњег смањења, односно она је нижа него у појединим већим насељима, 
што се може уочити на пример код насеља Милојковац. Целокупна општина 
Пирот има позитивну стопу пораста у прва два посматрана раздобља, а од 
1981. године бележи тренд смањења укупног броја становника, што је по-
следица свеукупног развоја становништва у целој општини, али и на нивоу 
целе наше земље. Званична статистика на основу укупног броја становника 
по насељима показује да је до данас само једно насеље угашено, започетим 
природним процесом, стварањем језерске акумулације, након чега су сле-
дила и организована премештања становништва из неколико села (Завој, 
Велика и Мала Лукања). Међутим, ситуација на терену је потпуно другачија 
– велики број насеља у суштини је опустело. У њима егзистира занемарљив 
број становника, искључиво старије животне доби, с малим изгледима за 
даљи њихов опстанак.

У прилозима, на карти бр. 1 приказан је број становника по насељима 
општине Пирот у 1921, 1948. и 2002. години, на основу издвојених података 
из таб. бр. 1. Графички је приказано бројчано стање становништва у три 
пописне године, када се могу запазити преломна раздобља у развоју станов-
ништва. На карти се могу запазити промене у величини броја становника 
општине Пирот, које су се догодиле у последњих 80 година, настале као 
последица промењених политичких и свеукупних друштвено-историјских 
услова.

На основу увида у пописне податке током рада уочено је да про-
мена броја домаћинстава и њихова корелација с укупним бројем станов-
ника може допринети увиду у изглед и раслојавање породице као основ-
не друштвене заједнице, иако анализа бројчаног стања домаћинстава по 
насељима (и годишња стопа пораста, тј. смањења, није предвиђена као тема 
у раду). Треба у најкраћим цртама истаћи да у првом посматраном перио-
ду (1879/1921) готово сва насеља бележе позитивну годишњу стопу порас-
та броја домаћинстава, изузев два мала планинска насеља (Милојковац и 
Горња Држина), уколико се у сагледавању стања примени исти принцип као 
у посматрању становништва. Други период (1948/1961) се, такође, одликује 
стопом благог пораста, али постоји и мањи број насеља, код којих је забе-
лежен негативан тренд. То су насеља која међу првима показују депопула-
ционе одлике, односно већ тада је код њих присутан велики одлазак младих 
са села, те се у већем обиму породице раслојавају, што утиче на облик и 
бројчано стање домаћинстава. У трећем периоду (1971/1981) већина насеља 
бележи негативан тренд, изузев приградских насеља и економски јаких 
села, која представљају имиграциона подручја. Четврти период (1991/2002) 
је карактеристичан по огромном порасту домаћинстава, али ти подаци нису 
од значаја за поређење јер се ради о новом начину посматрања домаћинства 
у односу на претходне периоде.
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Природно кретање становништва

Почев од 1963. године, у нашој земљи се редовно на годишњем нивоу 
може пратити витална статистика становништва по насељима. Као и у целој 
земљи (изузев косовско-метохијске области и неколико општина на југу 
земље с карактеристичним етничким саставом), и у општини Пирот при-
сутни су негативни трендови у биолошком развоју становништва. У мно-
гим сеоским насељима процес биолошке репродукције је заустављен јер 
се деценијама није родила ниједна беба с обзиром да више у њима нема 
младог репродуктивног становништва. С друге стране, у Пироту и приград-
ским насељима индустријализација је после Другог светског рата учини-
ла да стално расте број досељеничког становништва које је због повољне 
старосне структуре и биолошки најактивније и ту је био значајан природни 
прираштај. Међутим, последњих деценија долази и ту до промена и лаганог 
смиривања тог процеса, који најпре стагнира, а затим и опада. Према пода-
цима о Виталним догађајима у Србији121 уочава се да се 1963. године нека 
насеља (Басара, Беровица, Куманово, Милојковац, Планиница и Славиња) 
издвајају као насеља где се више не рађају бебе, или је то углавном незна-
тан број. Управо се та насеља појављују данас као најугроженија процесом 
депопулације. Поменутим насељима се после 1971, односно 1981. годи-
не, у том погледу приближавају још нека, данас такође насеља у озбиљној 
фази депопулације: Бела, Мирковци, Росомач, Шугрин, Рсовци, Беровица, 
Брлог, Власи, Горња Држина, Паклештица... Нижи наталитет од морталите-
та у великом броју насеља (с неколико примера потпуног престанка рађања) 
узрок је крајње неповољног негативног природног прираштаја становника 
на целој општини Пирот. Према подацима из пописа 2002. године изузетак 
чини 5 приградских и 17 сеоских насеља где је већи број рођених од умр-
лих становника, а то су поред општинског центра Пирота и 5 приградских 
насеља: Барје Чифлик, Бериловац, Гњилан, Извор, Градашница и 17 сеоских 
насеља: Блато, В. Јовановац, В. Суводол, В. Село, Држина, Костур, Крупац, 
Петровац, Пољска Ржана, Понор, Расница, Сиња Глава, Сопот, Станичење, 
Суково, Темска и Чиниглавци. Ти подаци показују да се у само 22 од 71 
насеља може говорити о позитивном природном прираштају који никако 
није довољан за просту обнову становништва, док остала спадају у групу 
насеља у којима је биолошки опстанак у великој мери угрожен.

Неки закључци о старосној структури становништва могу се изнети и 
на основу статистичких података који се односе на приказ бројчаног стања 
породичних домаћинстава са и без деце, према насељима, из пописа станов-
ништва из 2002. године122. Из тих података се може, између осталог, сазнати 

121 Републички завод за статистику, Одељење за виталну статистику становништва, Ви-
тални догађаји у Републици Србији 1963–2002. – документационе табеле, Београд 2003.

122 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и становниш-
тва у 2002. г., Становништво. Породице према типу и броју деце, подаци по насељима, књ. 
17, Београд 2004, 370–382.
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На основу пописа из 2002. године готово 70% насеља од укупног броја 
(не рачунајући општински центар) имају у суштини негативан природни сал-
до, односно већи број умрлих од живорођених, осим Извора у коме се роди-
ла само једна беба, а ниједан житељ није преминуо, као и Малог Јовановца, 
Ореовице и Росомача где је природни салдо нула, тј. није било нити рађања 
нити умирања. Овакви подаци не само да говоре о депопулацији сеоских 
насеља већ и о њиховој неповољној старосној структури становништва, која 
наговештава да нема реалних могућности да се зауставе свеукупни негатив-
ни демографски процеси.

Анализа смртности становништва која је неопходна због повезаности 
са другим демографским показатељима, није била предмет истраживања 
у овом тексту. С обзиром да постоји веома неповољна старосна структу-
ра у већини насеља важно је да се друштвена брига усмери највише на 
побољшање општих социјалних и здравствених услова становништва.

На нивоу целе општине 2002. године је било 520 живорођених, 869 ум-
рлих, односно апсолутни износ био је умањење од – 349 становника, с не-
гативном стопом природног прираштаја која је износила 5,4 на 1000 станов-
ника. На жалост тај негативан тренд се наставио и даље па је у 2005. години 
стопа природног прираштаја још нижа, износи – 7,2. Готово сви стручњаци 
који се баве овим питањима мишљења су да ће бити тешко зауставити не-
гативне процесе у области виталних догађаја у појединим српским региони-
ма, то су питања од огромног значаја која ће се морати далекосежно решава-
ти студиозно сачињеним мерама популационе политике.

Извесно је да је дошло до великих квалитативних и квантитативних 
промена у изгледу домаћинстава после гашења и раскида с традиционал-
ним облицима друштвеног живота. Њихов број је стално растао уз пратеће 
промене у комплетном социјалном и психолошком погледу. О томе јасно 
говори и стално опадајући просечни број чланова по домаћинству, који 
је на подручју општине Пирот у наведеним годинама имао по једном 
домаћинству следећи број чланова: 1948 (5,36); 1981. (3.31); 2002. (2,2). 
Све то указује на појаву да је упоредо с порастом броја домаћинстава текао 
процес губљења улоге и значаја раније породице, две сличне али разли-
чите друштвене категорије које не треба поистовећивати, с обзиром да су 
у савременом друштву оне вишеструко измењене у односу на претходна 
времена.

Становништво према врсти насеља

Од 1948. године миграције становништва теку из правца сиромашних 
сеоских насеља ка градовима и напреднијим и развијенијим селима, у првом 
налету тих процеса организовано и плански од стране званичне држав-
не политике. Касније тај процес напуштања сеоских домова тече у виду 
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самоиницијативних акција, при чему појединци и породице промишљено 
планирају пресељење у потрази за бољим животним условима.

Смер кретања становништва ка граду или њему блиском простору се 
испољава „нарочито од половине шездесетих година, када је почела убрза-
но да се развија индустрија, по ободу грађевинског рејона и почела су да се 
гомилају насеља (стамбене оазе) да би се само за двадесетак година створи-
ли неправилни појасеви насеља, који су суштински изменили физиономију 
града.“ Та насеља би могла да се назову социјално-економским агрегатима 
са урбаним оквирима и сеоском садржином. Оваква покретљивост станов-
ништва изазива и низ пратећих појава, међу којима истичемо посебно про-
блеме везане за појаву акултурације123.

Процес кретања ка граду често се одвија и по инерцији која захвата 
велики део сеоског становништва које је, фигуративно речено, опчињено 
магичним моћима града. Посматрање становништва према припадности 
одређеном типу насеља, важно је из вишеструких разлога, јер се кроз такав 
приказ добија комплексна слика развоја друштва која је одређена хабитусом 
самог насеља, његовим карактером, организацијом, и сл. За разлику од про-
шлости када су се та проучавања бавила посматрањем његове физиономије, 
функционалности и сличним одликама, за данашње посматраче то има 
мање значајну улогу. С тим у вези за данашње проучавање насеља, по-
ред величине, примарне су разне одлике друштвено-професионалних 
структура становништва, које у највећој мери утичу на бројне промене у 
материјалном и духовној култури. Свакако треба истаћи да је Пирот кроз 
историју све до данашњих дана био једино право градско насеље у пирот-
ском региону, сва друга насеља су била сеоска. Таква слика није се много 
променила ни у данашње време, осим што је осамдесетих година дваде-
сетог века урбано-рурална слика те области измењена појавом посебних 
насеља, која се данас називају приградска. Она су настала као последи-
ца насељавања сеоског становништва у непосредну близину града. Из тих 
разлога дајемо табелу с прегледом поменутих података, јер је значајан у 
смислу посматрања урбаног стања неког подручја. У селима општине Пи-
рот било је 82% (1921), односно 83% (1948) становника. Мањи део станов-
ништва је живео у граду, док приградска насеља као појам нису постојала. 
Према подацима из последњег пописа (2002) број градског становништва 
се за више од седам пута увећао у односу на сеоско становништво, што је 
последица напуштања села и пресељавања у град. Ти подаци означавају 
динамичан тренд урбанизације, с обзиром на велики пораст броја станов-
ника у општинском средишту и приградским насељима, која се испољава у 
виду моноцентричне урбанизације.

123 Тодор Васић, Неке приградске појаве у Пироту на примерима насеља Радин Дол и Бе-
рам, Пиротски зборник бр.15, Пирот 1987, 3, 10 и 11.
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Пољопривредно становништво

Познато је да се степен урбанизације неке територије изражава процен-
том удела градског и сеоског становништва у укупном броју становника. На 
степен урбанизације некад утичу подаци о учешћу пољопривредног у укуп-
ном броју становника, показатељи који се користе само када су у питању 
бројчано велика насеља, када већи проценат непољопривредног становниш-
тва, одражава и виши степен урбанизације. Смањење удела пољопривредног 
становништва у укупном нема везе с процесима урбанизације с обзиром 
да је огромна већина сеоских насеља на том подручју изузетно бројчано 
мала, услед великог одлива становништва са сеоских подручја. Иако се 
умно гоме увећао број становника са непољопривредним  делатностима 
на рачун пољопривредних делатности на нивоу целе општине, у свим 
раз добљима после Другог светског рата, то није фактор који је допринео 
општој урбанизацији која је моноцентрично обухватила само Пирот и нај-
ближу околину, а изостала је у сеоским срединама, што је неповољно по 
развој подручја у целини. Неповољна околност је да су на селу остали да 
живе житељи којима је једино занимање пољопривреда, затим повратници-
пензионери, као и незнатан број других с непољопривредним занимањем, 
уз изостанак других друштвено-привредних и терцијарних делатности, које 
се јављају у урбанизованим зонама.

На табели је приказан однос између пољопривредног и непољопри-
вредног становништва у 1948. и 1991. години, тако што су уз апсолутне 
бројеве дати и проценти учешћа (не)пољопривредног становништва у укуп-
ном броју, према врсти насеља, које показује драстичан пад броја аграрног 
становништва у току посматраног периода: На нивоу целе општине, 1948. 
године било је 80% пољопривредног становништва, односно 93% на сео-
ском подручју, према 20%, односно 7% непољопривредног. Године 1991. тај 
однос је изгледао 17%, односно 28% на сеоском подручју, према 83% одно-
сно 72% непољопривредног становништва на сеоском подручју.

Табела 2 – (не) пољопривредно становништво према типу насеља
Делатност 1948 1991

Пирот 
опш. % Пирот  

с. % Пирот 
опш. % Пирот  

с. %

Непољопривредно 13921 20% 3822 7% 55663 83% 19263 72%
Пољопривредно 54746 80% 52977 93% 11389 17% 7522 28%

Извор: Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ, Становништво по занимању, Конач-
ни резултати пописа становништва 1948, књ. III, Београд 1954, 140–142; Републички завод 
за статистику, Попис 1991, Домаћинства, пољопривредно становништво и пољопривредни 
фондови домаћинстава, књ. 8, Београд, 1994, 210–212.

На основу детаљније сагледаних података Републичког завода за ста-
тистику могу се изнети још неки подаци о аграрном становништву по 



90 ДРАГАНА СТОЈКОВИћ

насељима. Најмање удела аграрног у укупном броју становника, до 10%, 
имају четири приградска насеља: Бериловац, Нови Завој, Гњилан и Гра-
дашница. То су насеља с великим бројем становника, које у највећој мери 
егзистенцију остварује у Пироту, путујући у њега свакодневно с обзиром 
на природу посла. Насупрот томе, највећи удео који износи од 70–100% 
аграрне популације у укупном становништву имају насеља која углавном 
бележе и најмањи број становника, што је показатељ њихове привредне 
заосталости и изостанка демографске перспективе (уз неколико изузетака). 
Њихово становништво чине углавном старачка домаћинства с по једним или 
два члана. У питању су следећа насеља: Басара, Бела, Беровица, Брлог, В. 
Лукања, В. Ржана, Власи, Враниште, Гостуша, Засковци, Камик, Куманово, 
Милојковац, Мирковци, Орља, Пасјач, Присјан, Рагодеш, Росомач, Рудиње, 
Сиња Глава, Топли До, Црвенчево, Шугрин и на крају Царев Дел са 100 од-
сто аграрног становништва.

Густина насељености

Да је становништво сложена и променљива категорија показују већ на 
први поглед сва демографско-статистичка истраживања, од које, истовреме-
но, зависе бројни развојни процеси који се одвијају у природи и друштву. 
Тако од броја становника неке области када се посматра у корелацији с ве-
личином територије, зависи и густина насељености. Проучавања те врсте су 
значајна због посматрања широког распона различитих питања (економија, 
комуникације и др.). Густина насељености општине Пирот по насељима, 
представљена је на карти бр. 2, на основу података из 2002. године. С об-
зиром да после Другог светског рата нису мењане границе сеоских атара 
(сем изузетака на простору око Завојског језера) може се истаћи да је гу-
стина насељености за огромну већину насеља стално опадала услед кон-
стантног смањења броја становника. Насеља општине Пирот разврстана су 
на основу густине насељености у 5 категорија, при чему се у оквиру једне 
категорије налазе слична али и потпуно различита насеља по географским 
особеностима.

Највећу густину насељености поред градског језгра имају приградска 
насеља с густином насељености преко 100 становника на 1 км2, која ис-
товремено имају преко 1000 становника: Бериловац, Гњилан и Нови Завој, 
као и Пољска Ржана једно од економски најјачих села.

Насеља која имају густину насељености између 50 и 100 становника на 
1 км2, су приградска насеља Барје Чифлик и Извор затим и већа села која 
су у доброј комуникацијској повезаности с градом: Велики Суводол, Вели-
ки Јовановац, Држина и Мали Јовановац. Просечна густина насељености 
између 20 и 50 становника на 1 км2 карактеристична је за насеља разли-
читих карактеристика. То су села са знатним бројем становника и велике 
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површине атара (Крупац, Темска, Суково, Станичење, Блато...), затим села 
средње величине (Петровац, Расница, Понор, Велико Село... ) и на крају села 
мања по броју становника, често и мале површине (Обреновац, Црвенчево 
Трњана и др.). Двема категоријама које имају од 10 до 20, односно од 5 до 10 
становника на 1 км2 припада 20-ак насеља на северу, западу и југу општине, 
која се налазе на нешто већој удаљености и лошије су повезана с градом, а 
то су, између осталих: Церова, Базовик, Орља, Шугрин, Присјан, Јалботина, 
Г. Држина и друга. Најмања густина насељености, испод 5 становника на 1 
км2, влада у планинским насељима, пре свега у Високу (Росомач, Славиња, 
Височка Ржана, Јеловица, Дојкинци, Паклештица, Бела, В.Лукања, Добри 
До) као и у 4 ободна насеља на југу општине (Царев Дел, Власи, Планиница, 
Беровица, Пасјач, на крају Басара) где она износи 1 км2. Таква мала густина 
насељености јавља се пре свега због тога што та насеља имају само неколи-
ко житеља, на корак су од гашења, али такође и због тога што су у питању 
планинска села која углавном имају и већу површину атара. Екстремни 
случај представља Градиште које због изузетно мале површине са својих 86 
становника има знатнију густину насељености, тј. 23 становника на 1 км2.

Физичко-географски услови и историјски процеси, а у новије доба и при-
вредни развој условили су значајне промене у густини и размештају станов-
ништва пиротског краја што се уочава у статистичкој пописној евиденцији. 
Поред тога, треба истаћи да је у првом таласу размештаја становништва 
у равничарским привредно привлачним пределима густина насеља већа, 
али и код њих касније долази до опадања броја становника, за разлику од 
планинских предела где је константно густина насељености опадала. Упра-
во најугроженије подручје у том погледу је Висок који захвата 503,4 км2 

територије, где је просечна густина насељености у периоду после Другог 
светског рата износила 25 ст. на 1 км2, а она је данас свега 2,8 становника 
на 1 км2.124 Ако упоредимо број становника с бројем насељених места након 
ослобођења од Турака, подаци говоре да је она износила просечно око 450 
становника по насељу (477 у Височком односно 437 у Нишавском срезу). 
Посматрање те врсте података из последњег пописа (2002) говори да је тај 
број много мањи у односу на поменути и износи 325 становника по насељу, 
с тенденцијом ка сталном опадању.125

Старост становништва

Највећи проблем данашњег стања сеоске популације у општини Пи-
рот, али и шире на нивоу целе земље, је неповољна старосна структура ста-

124 Подаци из рада: Милан Бурсаћ, Геопотенцијали и демографске промене на подручју 
Висока у општини Пирот, Отисак из Зборника радова Географског института Јован Цвијић, 
књига 44–45, Београд 1993/94, 223.

125 Милан ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 241.
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новништва што се види и на основу неколико демографских показатеља. У 
демографској науци сматра се да неко становништво почиње да стари када 
категорија становника од преко 60 година достигне више од 12% од броја 
укупне популације. С обзиром да је тај број пописом из 1953. био 10% а 
2002. године износио целих 26% види се да је старосна структура станов-
ништва у периоду после Другог светског рата доживела велике промене и 
данас је изразито неповољна, посебно у сеоским насељима. И други пара-
метар старосне структуре (када је број лица у категорији од 0 до 20 година 
испод 30%) на табеларном приказу упућује на податак да је становништво 
које је 1953. године припадало младој категорији, у посматраном попису из 
2002. године постало старо становништво. Просечна старост становништва 
у општини је 44,1 (мушкарци 43,0 и жене 45,2). Та старосна структура је за 
10 година повољнија у градској у односу на сеоску средину. Иначе просечна 
старост у Србији, на основу података из 2002. године износу 40.25, односно 
38.97 за мушкарце и 41.46 за жене, што значи да је на територији општине 
Пирот повољнија у односу на републичку.

Табела 3 – Старосна и полна структура становништва (град/село) – 1953. и 2002.
1953. Становништво 0 – 19 20 – 60 Од 60 

Подручје М. Ж. Ук. М. Ж. Ук. % М. Ж. Ук. % М. Ж. Ук. %
Нишавски 33130 34724 67854 13134 13246 26380 38% 16951 17939 34890 52% 3037 3539 6576 10%
Пирот г. 6446 6729 13175 2450 2454 4994 38% 3296 3513 6809 52% 610 762 1372 10%
Села 26684 27995 54679 10594 10792 21386 39% 13655 14426 28081 51% 2427 2877 5204 10%

2002. Становништво 0 – 19 20 – 60 Од 60
Подручје М. Ж. Ук. М. Ж. Ук. % М. Ж. Ук. % М. Ж. Ук. %
Опш.Пирот 32001 31790 63791 6786 6464 13250 21% 17606 16536 34142 53% 7609 8790 16399 26%
Пирот г. 20243 20435 40678 4803 4601 9404 23% 11904 11806 23710 58% 3536 4028 7564 19%
Села 11758 11355 23113 1983 1863 3846 17% 5702 4730 10432 45% 4073 4762 8835 38%
Напомена: М (мушко); Ж (женско) становништво
Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 
2002; Становништво, пол и старост, Подаци по насељима 2, Београд, 2003, 480–489; Савезни 
завод за статистику, Попис становнишва 1953, Књига XI, Старост, писменост и народност, 
подаци за општине према управној подели у 1953, Београд 1960, 86–89.

У досадашњим послератним пописима може се запазити да у општин-
ском центру као и у највећем броју сеоских насеља у укупном броју станов-
ништва доминира женска популација (или је приближно истог броја) све до 
последњег пописа из 2002. када је забележено да у сеоским насељима има 
преко 400 мушкараца више у односу на жене. То се може објаснити слабијом 
заинтересованошћу жена за опстанак на селу, које се ту нерадо удају, а по 
бројним претпоставкама, оне су и главни иницијатори пресељавања у град. 
Томе у прилог иду и показатељи на таб. бр. 3, који показују мањак женске 
популације на селу из прве две категорије (жене младог и зрелог доба) у 
односу на мушку популацију. Та појава је евидентирана у многим селима 
Србије где су бројчано надмоћни неожењени мушкарци већ зашли у године, 
а неуспевају да заснују брачну заједницу. Тај проблем постојања великог 
броја неожењених младића на селу покушава да се реши на разне, нека-
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да веома занимљиве начине, а често и уз помоћ савремених професионал-
них проводаџија, који уговарају бракове и младе доводе из других крајева 
пре свега, иностранства. Одлазак младих из села највише је допринео 
осиромашењу старијих домаћинстава, што је веома изражено у пиротском 
крају, јер по неким евиденцијама, 28 одсто старих у југоисточној и западној 
Србији живи испод границе сиромаштва126. Ипак, велики број села данас 
егзистирају само захваљујући постојању старијих домаћинстава, а последи-
ца тога су бројне негативности које се одражавају на привредни и социјални 
аспект развоја целог краја. У већини данашњих села, житељи су углавном 
старије животне доби, који живе као самци или у брачној заједници (с пар-
тнером сличне животне доби), те у таквом домаћинству нема радно способ-
них особа и такво домаћинство углавном преживљава од гајења малог броја 
стоке, обраде земље или скромне пензије. Бројни су разлози за напуштање 
сеоских средина и они су пре свега социјалне и психолошке природе. Као 
разлог напуштања села наводе се бројни разлози попут већих и бољих 
могућности за запослење и школовање деце, затим боља медицинска зашти-
та у граду, разлози психолошке природе и др. Тај процес је у највећем обиму 
завршен до шездесетих година, али и од тада он у мањим размерама тиња, 
све више са суморним прогнозама да ће се окончати гашењем највећег броја 
села, у којима су још једино преостала домаћинства с неповољном старо-
сном структуром. У данашњим условима живота на селу најболнија тачка у 
свему је организација здравствене службе која је далеко лошија него што је 
била 70-их година када је било лекарске службе у готово свим већим сели-
ма, а добром организацијом била су покривена и мања околна села. Иако у 
огромној већини села, живе већином само још старија домаћинства којима је 
тај вид медицинске заштите и најпотребнији, данас је то отежавајућа окол-
ност, посебно за један број домаћинстава о којима из разноразних разлога 
нема ко да води бригу. Посебан проблем представљају никакве или слабе 
саобраћајне везе између села и локалних центара.

Проблеми који муче старија домаћинства нису карактеристични само за 
сеоску средину, све више су присутни и у граду, где је чак и упадљивији јаз 
између генерација, услед уочљивијих промена у структури, улози и значају 
породице. Све више преовлађује мишљење да довођење старих родитеља 
и родбине од стране деце у град није најбоље решење. Људи старије доби, 
који су већи део живота провели на селу навикнути на сеоски начин живота 
и рада ма како он био тежак, тешко се сналазе и адаптирају на градске усло-
ве живота, а тешко им се може помоћи у процесу прилагођавања127.

126 С. Микић, Најугроженија старачка домаћинства на селу, Политика 2.04.2007.
127 Казивач: Обрен Драгутиновић, (1934) лекар, живи у Пироту.
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Етничке одлике

Етнички процеси који се одвијају деловањем различитих фактора могу 
настати као последица променљивих и непостојаних људских одлика, и 
како истиче проф. Мирко Барјактаровић, видљиве спољне и површинске 
про мене статуса етничког опредељења, лако се могу запазити у напуштању 
локалних карактеристика: народне ношње, типа станишта, традиционалне 
исхране, начина живота, предмета материјалне културе итд. У дугорочним и 
разним фазама мењања и испољавања етничког опредељења од утицаја могу 
бити појаве мешовитих бракова и промена личних имена, промене религије 
и језика, и на крају самосвести о етничкој и националној припадности128. 
Фактори који утичу на промене етничке опредељености у садашњем време-
ну последица су сасвим нових друштвено-економских односа, па промене 
могу наступити као последица политичких промена, затим измењеног на-
чина живота и зависности од стицања нових извора егзистенције и сл. Наи-
ме, иако некада постоје и одређени објективни разлози за промене етничког 
опредељења, оне су углавном последица деловања пропагандно-политичких 
кругова, што се најбоље види у покушајима да се код неких припадника 
одређене регионалне припадности оживе поједине старе теорије о њиховој 
припадности некој другој посебној нацији или народу.

Територија пиротског краја је увек важила као етнички хомогена. 
Праћење етничких процеса је нужно јер и мале промене те врсте могу указа-
ти на нове појаве и законитости друштвеног развитка. У прошлости с првим 
званичним пописом из 1879. године већина од 8183 становника Пирота били 
су Срби (7185), као хришћанско становништво што представља 88% укуп-
ног броја становника, док је Турака било 638, и Јевреја 360.129 Логична је и 
претпоставка да је у сеоским насељима у то доба проценат српског станов-
ништва био скоро стопостотан, уз напомену да су у категорију хришћанског 
становништва поред Срба улазили и Власи који током времена почињу да 
се убрајају у Србе и нестају као посебна категорија. У најновије време има 
појава и да се код појединих „Пироћанаца истичу неке црте посебности по 
питању етничког идентитета.

Однос у броју различитих националности није бележио неке веће раз-
лике како у старијим пописима, тако и у пописима после Другог светског 
рата. Иако се ради о теми која је у савременим условима веома важна у 
оквирима унутарње и спољне политике сваке државе сматрали смо да није 
неопходно, с обзиром на постојеће стање, да се њој и овде посвети више 
простора.

Од тог првог (1879) па до последњег пописа који је обављен 2002. годи-
не није се национална структура овог региона битно мењала. Стога и дајемо 
издвојене податке из последњег пописа на табели у даљем тексту.

128 Мирко Барјактаровић, О етничком опредељењу, ГЕМ, Књ.33, Београд 1970, 87.
129 М. ђ. Милићевић, 241.
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Табела 4 – Национална и етничка структура (2002. г.)
Срби 59858 94,0%
Роми 1920 3,0%
Бугари 454 0,7%
Југословени 210 0,3%
Сви други 284 0,4%
Неизјашњено/неопредељено и непознато 1065 1,6%
Укупно 63791 100,0%

Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002; 
Становништво, Национална или етничка припадност, подаци по насељима, Друго издање 1, 
Београд, 2003, 178, 179.

На основу дате табеле где је представљено становништво према нацио-
налној или етничкој припадности, обухваћене су само структуре које броје 
преко 200 припадника и на основу свега може се истаћи да огромну већину 
становништва чине Срби, у процентима 94%. После њих највише је Рома, 
затим оних који се нису изјаснили или су неопредељени, и на крају Бугара у 
готово у незнатном проценту. Роми живе у граду, и у неколико приградских 
насеља или насељима у близини града: Бериловцу, Гњилану, Градашници, 
Крупцу и Новом Завоју. У неопредељеној групацији, по претпоставкама, има 
највише ранијих Југословена, која бележи драстичан пад у односу на претход-
не пописе, због догађаја проистеклих распадом заједничке државе. Поред њих 
постоји и 512 сврстаних у категорију непознато, што није наведено на табели. 
Као што је и разумљиво Бугара има у Пироту, приградском насељу Берилов-
ци и највише у насељима у близини границе према Републици Бугарској пре 
свега: Славињи, Власима и Пољској Ржани. Сви други су припадници оста-
лих народа или етничких група који се због малог броја не наводе у табели 
(Црногорци, Албанци, Буњевци, Горанци, Мађари, Македонци, Муслимани, 
Немци, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати)

Закључак (o могућностима даљег развоја)

У периоду после Другог светског рата у пиротском региону долази 
до убрзане депопулације не само у раније заосталим планинским сеоским 
насељима, већ и појединим насељима која су важила као економски снажна. 
Процес одумирања сеоских насеља и драстично опадање броја сеоског ста-
новништва траје до данашњих дана, у појединим случајевима он је већ завр-
шен јер су нека села остала без млађег нараштаја, па ће се убрзо и потпуно 
угасити. Такви негативни демографски процеси наставиће се у наредном пе-
риоду и довешће до гашења сигурно још неколицине насеља с малим бројем 
становника, уз истовремени пораст таквих сеоских насеља. Последњих 
деценија стагнација и опадање броја становника нису карактеристични само 
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за сеоска насеља већ су присутни и у Пироту, као и у урбаним зонама његове 
околине. За разлику од становништва које је остало на селу, становништво 
које је развојем индустријализације населило град и приградске зоне углав-
ном је било млађе старосне доби и оно је у почетку надокнађивало својим 
учешћем укупан број становника. У новим условима живота то придошло 
становништво у граду временом мења погледе на биолошку репродукцију 
и опште навике живота. Као последица свега тога јављају се перманентне 
промене у психосоцијалним и економским структурама сеоског и градског 
становништва. На то, посебно одскора, утичу несигурност и неизвесност 
у обезбеђењу животне егзистенције, што даље има утицаја на промене у 
општем психолошком погледу становништва и његов животни стандард 
и здравствено стање. Исто тако, данас све учесталији случајеви самоуби-
става мењају ранију слику психичко здравих и стабилних „Пироћанаца” 
с обзиром да је друштвено-економска криза оставила дубоке трагове и на 
њихово понашање и здравље. Они су одувек важили као вредни и марљиви 
и постојани по питању односа према породици, али данас су све учесталије 
свађе и неспоразуми у породичним срединама, разводи бракова, криминал, 
малолетничка делинквенција и други бројни социјални проблеми.

Иако однедавно постоји национална стратегија демографског развоја на 
нивоу целе наше земље, она још није у пракси заживела, па је стога присутна 
бојазан да ће доживети судбину претходних сличних пројеката посвећених 
ревитализацији села, који су у суштини били нереални и тешко оствариви. 
Поједини параметри показују да у последње време јењава процес исељавања 
са села, али из разлога што је он већ практично завршен, јер у једном броју 
насеља нема више ко да се исели, остали су стари, сиромашни и усамљени 
људи, чији ће биолошки нестанак означити и гашење села. Неповољан развој 
укупног становништва (механичког и природног), стање њихових структура 
(старосне, социјалне, професионалне и др.), чини да су угрожени сви облици 
друштвеног и привредног живота. Због свих наведених, као и многих других 
разлога који нису овог пута поменути, поједине републичке институције и 
друге приватне акције усмерене су на изналажење решења тако великог про-
блема везаног за опстанак села, од којих је и једна акција у виду фондације 
нашег популарног кошаркашког аса Владе Дивца. Она је основана с циљем 
да обезбеди откуп и насељавање напуштених сеоских имања, што би до-
принело могућим решавањима бројних проблема као што су растерећење 
пренасељености у градовима, незапосленост, попуњавање празних села пре-
ма граничном појасу са суседном државом и побољшање стања угрожено-
сти стратешко-одбрамбеног положаја земље. Тада би се указао и оправдани 
разлог даљег улагања у село, који би био подстицај процесу урбанизације 
у обрнутом смеру од досадашњег, тј. урбанизацију самих сеоских насеља 
изградњом инфраструктуре и покретањем привредних делатности. Само с 
комплетним облицима урбанизације сеоских насеља, моћи ће да се обезбе-
ди ревитализација села и обнови биолошка репродукција становништва. За 
сада је сасвим извесно да се на село враћају само пензионери којима је ту 
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јефтинији живот. После кризних догађаја деведесетих година XX века и кра-
ха индустријске производње било је доста породица које су „силом прилика” 
морале да се врате на село. Иако постоји благ пораст тог повратног процеса, 
јасно је да у том виду он не може да допринесе ревитализацији. Изостанак 
повољних развојних могућности на самом селу, неће допринети да процес 
буде ширих размера и од веће користи млађем и радно способном станов-
ништву. Шта таквом становништву може бити изазов за повратак на село 
има много нагађања и одговора. Можда се неки од њих крије у покретању 
производње неких традиционалних производа, сада у новом и савременом 
технолошком поступку (пре свега производња качкаваља), предмета домаће 
радиности (ћилимарство, плетарство), као и још других производа по којима 
је био чувен пиротски крај. Поред тога може се иницирати обнављање тради-
ционално развијене шумарске и дрвно-прерађивачке индустрије, која је данас 
готово замрла. Привредни замајац може постати туризам као привредна града 
која може донети добробит целом крају. То се пре свега односи на развој ту-
ристичког комплекса на Старој планини. О томе говоре већ израђени плано-
ви које ће донети велике инвестиције у изградњи великог скијашког зимског 
центра, чиме ће се подстаћи развој целог пиротског краја. Такав развој улиће 
наду многим „Пироћанцима” у могућност популационог опстанка многих 
угрожених села. Нека од њих су такве могућности већ и увидела, што показује 
пример Паклештице у коју се долази на одмор викендом и сезонски, где се по-
ред заштите старих кућа, граде и потпуно нове у туристичке сврхе. Изградња 
добрих путева и комуналне инфракструктуре, су предуслови за успешност 
будућих улагања. Обнова школске мреже и боља организација медицинске 
службе ће такође бити разлог за опстанак живота на селу, јер ће се на тај на-
чин младима и старима омогућити достојанствен и цивилизован живот.

Целокупан процес осиромашења и одумирање сеоских насеља и неповољан 
развој становништва уопште није утицао негативно само на стандард станов-
ништва пиротског краја, већ је присутан и у другим крајевима земље. Такви 
негативни друштвени и привредни токови свакако су увек били најизраженији 
на југу земље. Међутим, када је у питању општина Пирот која је увек третирана 
као слабије развијена, занимљив је недавно објављен податак који доноси нови-
не у посматрању развоја појединих подручја. Наиме, по најновијим методолош-
ким истраживањима Републичког завода за развој, општина Пирот сврстана је у 
групу најразвијенијих општина Србије, на основу показатеља из анализе која је 
сем инфраструктурне и економске у истраживање округа уврстила демограф-
ску, образовну, и еколошку димензију са укупно 13 показатеља130. Ипак, још 
увек није тако видно неко побољшање које се односи на опште повећање стан-
дарда људи, иако има низ различитих акција којима је неопходно брзо решавање 
проблема попут: давање пољопривредних кредита, акција већег запошљавања 
у пиротским добростојећим предузећима, помоћ сиромашнијим породицама, 
већа друштвена улога и брига око повећања наталитета и одгајања деце и сл.

130 Весна Јеличић, Политика, Југ све даље од севера, петак 4. мај 2007.
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Dragana Stojkovic

SETTLEMENTS AND POPULATION OF PIROT MUNICIPALITY

Summary

As one of the participants of the greater project of ethnological researches on the Pirot region, 
I started writing the text on its population and settlements under the title Settlements and Popula-
tion of Pirot Municipality, with the primary idea that it would be an ethnological-demographical 
study and to combine, to a degree at least, some of numerous surveys on the issue and contribute 
to certain new knowledge. The paper contains descriptions of selected segments only, considering 
that this subject matter can encompass the potential variety of questions, and it is composed of 
six chapters, besides introduction: 1. Development of settlements and population from prehistory 
to the mid-20th century, 2. Settlements and population from the mid-20th century until today, 3. 
Economy and professions, 4. Population Dynamics, 5. Characteristics of Social Life, and 6. General 
Demographic Characteristics.
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ПРИЛОЗИ

Табела 5 – Укупан број становника по пописима и стопа годишњег пораста 
(опадања) по раздобљима

Насеље 1879. 1921. 1948. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 79/21 48/61 71/81 91/02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Базовик 563 810 1072 1009 820 540 336 203 5.8 -4.8 -28 -12
Барје Чифлик 381 793 820 775 765 782 788 693 9.8 -3.4 -0.6 -8.6
Басара 234 157 204 127 94 37 19 8 -1.8 -5.9 -5.7 -1
Бела 109 200 256 206 165 120 41 37 2.1 -3.8 -4.5 -0.3
Бериловац 298 509 622 563 687 1051 1632 1945 5 -4.5 36.4 28.5
Беровица 149 172 236 179 109 81 41 30 0.5 -4.3 -2.8 -1
Блато 118 187 1150 985 884 792 697 641 1.6 -13 -9.2 -5.1
Брлог 478 497 519 448 302 192 130 83 0.4 -5.4 -11 -4.3
В.Лукања 525 650 719 662 517 327 22 17 2.9 -4.3 -19 -0.4
В.Јовановац 532 918 939 815 719 609 487 402 9.1 -9.5 -11 -7.7
В.Суводол 440 1015 1246 1009 808 752 614 525 14 -18 -5.6 -8.0
В.Село 318 576 813 579 486 465 413 345 6.1 -18 -2.1 -6.2
Вис.Ржана 386 506 561 516 301 144 101 54 2.8 -5 -16 -4.2
Власи 290 536 710 527 269 188 138 78 5.8 -14 -8.1 -5.4
Војнеговац 315 471 764 635 517 416 336 270 3.7 -9.9 -10 -6.0
Враниште 285 900 756 558 499 372 282 167 15 -15 -13 -10.4
Гњилан 532 1060 1342 1341 1453 1474 2143 2527 13 0 2.1 3.5
Г.Држина 158 215 269 195 106 76 49 29 1.3 -5.6 -3 -1.8
Гостуша 783 1013 1308 1050 787 533 269 139 5.4 -20 -25 -11.8
Градашница 309 572 690 698 657 660 452 412 6.2 0.6 0.3 -3.6
Градиште 0 300 352 240 188 153 114 86 7.1 -8.6 -3.5 -2.5
Добри До 980 1095 1222 1001 801 473 231 116 2.7 -17 -33 -10.4
Дојкинци 712 864 1005 982 864 587 400 275 3.6 -1.7 -28 -11.3
Држина 0 856 1168 975 850 679 593 472 20 -15 -17 -11
Засковци 3;1 532 618 532 374 219 113 68 4.7 -6.6 -16 -4.0
Извор 496 837 1217 1069 1103 1007 905 782 8.1 -11 -9.6 -11.2
Јалботина 203 310 439 371 290 202 122 104 2.5 -5.2 -8.8 -1.6
Јеловица 240 340 454 571 399 250 182 113 2.3 9 -15 -6.2
Камик 452 400 675 564 410 321 177 112 -1.2 -8.5 -8.9 -5.9
Копривштица 281 302 390 371 314 216 117 67 0.5 -1.4 -9.8 -4.5
Костур 337 629 836 700 618 513 416 322 6.9 -10 -11 -8.5
Крупац 1095 2191 2711 2245 1924 1883 1635 1460 26 -36 -4.1 15.9
Куманово 142 680 300 221 150 100 56 38 13 -6.8 -5 -1.6
М.Јовановац 144 260 352 267 233 180 155 152 2.7 -6.5 -5.3 -0.2
М.Суводол 324 682 843 695 553 419 349 291 8.5 -11 -13 -5.2
Милојковац 186 110 81 68 49 28 13 7 1.8 -1 -2.1 -0.5
Мирковци 180 232 284 201 155 94 46 20 1.2 -6.3 -6.1 -2.3
Нишор 353 630 799 646 536 393 236 166 6.5 -12 -14 -6.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Н.Завој 654 985 1693 1485 180 1222 1538 1476 7.8 -16 104 -5.6
Обреновац 137 366 259 205 193 171 140 143 5.4 -4.1 -2.2 0.2
Ореовица 394 532 624 576 441 321 205 128 3.2 -3.6 -12 -7
Орља 351 520 663 543 451 246 145 76 4 -9.2 -21 -6.2
Осмаково 655 1050 1218 957 701 604 357 307 9.4 -20 -9.7 -4.5
Паклештица 454 665 758 666 412 190 91 56 5 -7 -22 -3.1
Пасјач 299 496 497 391 317 126 67 32 4.6 -8.1 -19 -3.1
Петровац 556 899 1105 919 754 610 487 389 8.1 -14 -14 -8.9
Планиница 119 132 186 144 83 51 31 18 0.3 -3.2 -3.2 -1.1
Покровеник 325 429 651 696 647 476 170 126 2.4 3.4 -17 -4.0
П.Ржана 320 635 976 909 946 1114 1306 1357 7.5 -5.1 16.8 4.6
Понор 190 424 765 723 659 608 484 395 5.5 -3.2 -5.1 -8.0
Присјан 422 600 1027 915 694 486 251 143 4.2 -8.6 -21 -9.8
Рагодеш 438 727 1051 873 776 556 358 235 6.8 -14 -22 -11.1
Расница 540 985 1120 930 725 603 472 391 11 -15 -12 -7.3
Росомач 465 578 606 440 337 166 107 60 2.6 -13 -17 -4.2
Рсовци 765 1213 1519 1221 823 479 347 183 11 -23 -34 -14.9
Рудиње 582 835 980 830 656 462 311 217 6 -12 -19 -8.5
Сиња Глава 305 359 537 461 396 299 190 138 1.2 -5.8 -9.7 -4.7
Славиња 375 481 403 285 188 123 81 49 2.5 -9 -6.5 -2.9
Сопот 576 930 1103 945 764 779 503 369 8.4 -12 -1.5 -12.1
Срећкова 347 648 656 512 359 278 229 162 7.1 -11 -8.1 -6.0
Станичење 688 1253 1388 1299 1090 845 742 610 13 -6.8 -25 -12.0
Суково 878 1295 1656 1424 1127 1099 889 742 9.9 -18 -2.8 -13.3
Темска 1035 1728 2244 2029 1736 1435 1162 913 17 -17 -30 -22.6
Топли До 495 985 1145 976 722 285 160 108 12 -13 -44 -4.7
Трњана 299 460 462 388 350 268 215 159 3.8 -5.6 -8.2 -5.0
Царев Дел 148 160 314 205 155 96 61 30 0.2 -8.3 -5.9 -2.8
Церова 314 530 733 639 564 410 250 175 5.1 -7.2 -15 -6.8
Црвенчево 157 750 416 317 245 209 154 135 14 -7.6 -3.6 -1.7
Црноклиште 303 1100 929 727 618 548 444 338 19 -16 -7 -9.6
Чиниглавци 574 880 1062 849 665 568 423 347 7.2 -16 -9.7 -6.9
Шугрин 309 450 693 583 457 299 171 95 3.3 -8.4 -16 -6.9
Сва насеља 28128 47087 58181 49658 39987 33360 27391 23358 451 -656 -663 -367
Пирот г. 8183 10534 11868 18415 29298 36293 40267 41290 56 504 700 93.0
Пирот општина 36311 57621 70049 68073 69285 69653 67658 64648 507 -152 37 -274

Извор: Мита Ракић, Из нове Србије; Пирот и околина у списима савременика... Изабрала и 
приредила Б. Лилић, 133, 134 и 135; Извод из: Владимир Стојанчевић, Мита Ракић и његово 
дело... Из нове Србије, Лесковац, 1987, 185–191; Речник места, Административна подела 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1925, 206; Републички завод за статисти-
ку, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. Становништво, Упоредни преглед 
броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. Подаци по насељима, 9, Београд 
2004, 157, 158.
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КАРТА УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИКА ПО НАСЕЉИМА (1879, 1948. и 2002. г.)
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