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Uloga Cincara u stvaranju srpske elite i 
modernizaciji srpskog društva 

Nije preterano reći da je teško naći brojčano manji narod sa 
većim značajem ili bar sa većim brojem značajnih po-
jedinaca poteklih iz njegovih redova nego što je to slučaj sa 
Cincarima. Cincari predstavljaju gotovo jedinstven istorijski 
fenomen. To je narod koji je od predstavnika primitivnijih 
oblika privređivanja1 uspeo da se svojim najznačajnijim 
delom pretvori u nosioca modernizacije, više kulture i sloja 
iz koga se regrutovao dobar deo elite naroda ne samo 
Balkana nego i cele Jugoistočne Evrope. Od druge se 
polovine X veka Cincari, pod imenom Vlaha, sve češće 
pojavljuju u vojnoj, političkoj, privrednoj i kulturnoj istoriji 
Balkana. 

U srednjem veku Cincari su uglavnom nomadski stočari, 
kiradžije, najamnici i drumski razbojnici.2 Kao takvi oni su 

                                            
1 Up. G. Stadtmüller, Geschichte Südosteuropas, München, 1976, 98. 
O cincarskim čobanima H. N. Brailsford (Macedonia. Its Races and their 
Future, London, 1906, 176) početkom XX veka piše kao o “siromašnima, 
divljima i neukima”. Sredinom XX veka L. S. Stavrianos (The Balkans Since 
1453, New York, 1959, 9) o Cincarima, nomadskim stočarima, nema ništa 
bolje mišljenje. 
2 Uz nomadsko stočarstvo, drumsko razbojništvo je najduže ostalo tradi-
cionalno zanimanje brdskih Cincara - sve do kraja XIX veka (up. G. 
Weigand, Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Unter-
suchungen über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zin-
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svakako stajali na nižem stupnju civilizacije od seden-
tarnog, zemljoradničkog slovenskog i grčkog stanovništva, 
ali su, za uzvrat, uživali veći stupanj slobode (koji su vlasti 
feudalnih država stalno pokušavale da umanje). Pa ipak, 
uprkos tome što su za razliku od novodošlih Slovena uglav-
nom bili stočari, oni su, kao predstavnici romanizovanih 
balkanskih starosedelaca, došljacima preneli neke tekovine 
antičke tehnike. Isto vredi i za određena znanja iz oblasti 
stočarstva, a o čemu svedoče latinske posuđenice u jezi-
cima Južnih Slovena.3 Zbog svog načina života i stepena 
društvenog razvitka, srednjovekovni Vlasi su, međutim, 
samo posredno doprinosili modernizaciji srednjevokovnih 
Srbije i Balkana, prenoseći robu za necincarske trgovce. Što 
se učešća Cincara odnosno Vlaha u srednjovekovnim 
vojskama i bandama drumskih razbojnika tiče, ono je 
svakako malo doprinosilo modernizaciji, iako je omogu-
ćavalo delu vlaških starešina da se uključe u feudalnu elitu,4 
kako Srbije, tako i okolnih država. Što se ovog vlaškog sloja 
tiče, on je najdubljeg traga ostavio u Bugarskoj osnivanjem 
dinastije Asenida, dok se malo zna o načinu na koji su se 
vlaški glavari uključivali u srpsko plemstvo.5 Treba pretpos-

                                                                                                
zaren, I, Leipzig, 1895, 37, 61, 71, 115, 165, 213). Ovo je u to doba 
međutim važilo za krajeve Makedonije, Epira i Tesalije gde su Cincari živeli 
u kompaktnijim masama. U srpskim krajevima je u to vreme bilo jako malo 
nomadskih cincarskih stočara (iz čijih su se redova regrutovali razbojnici). 
3  Up. S. M. Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekov-
nog Balkana, Beograd, 1997, 38 i 61. 
4 Up. isto, 178. 
5 Vlaške trupe nalazimo tokom srednjeg veka kako na strani Srba (1371. u 
bitci na Marici), tako i na strani njihovih protivnika (na strani Vizantinaca 
protiv cara Dušana) (up. F. Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serben-
volk von Römerzeiten bis zur Gegenwart, III, Leipzig, 1914, 473). Ovo, 
međutim, nije bilo specifično samo za odnos Vlaha prema Srbima. 
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taviti da je do toga dolazilo na isti način kao i kada su bili u 
pitanju albanski, grčki i drugi plemići. Anacionalnost sred-
njovekovnih država i njihovih elita su svakako olakšavale 
taj proces. Pa ipak, vlaška feudalna elita kao celina nije 
igrala društvenu ulogu u Srbiji; kao takva ona je mogla biti 
od značaja samo u Epiru i Tesaliji gde su postojale veće 
kompaktne mase cincarskog stanovništva. 

Zbog svega što je rečeno nije čudno što, za razliku od XIX i 
XX veka, u srednjem veku ima malo poznatih primera 
Cincara koji su dostigli značajne položaje i koji su imali ve-
ćeg uticaja na društveni, politički ili kulturni razvoj.6 
Oskudnost istorijskih izvora nam dodatno otežava da 
identifikujemo eventualne pripadnike elite cincarskog po-
rekla i da osvetlimo njihov značaj. 

Još pre dolaska Turaka, nomadski cincarski stočari daju 
bitan doprinos nastanku plemenskog društva kod dela 
srpskog naroda.7 Pitanje je u kojoj meri su oni tada već bili 
slovenizovani. Velikim delom svakako jesu, iako se, izgleda, 
ponekad proces slavizacije suviše pomera u srednji vek,8 
                                            
6 Možda je najpoznatiji, ali i najsporniji primer Petra Asena, osnivača 
bugarske dinastije posle pobune protiv vizantijske vlasti 1186. godine. 
Bugarski istoričari po pravilu ili prećutkuju ili negiraju cincarsko poreklo 
ove dinastije, koje je ipak dosta dobro posvedočeno u istorijskim izvorima. 
Asenidi su se svakako brzo asimilovali, prihvativši u potpunosti državne 
tradicije Bugarskog Carstva. Što se intelektualne elite u srednjem veku 
tiče, od istaknutih delatnika samo je možda Grigorije Camblak bio vlaškog 
porekla (up. Enciklopedija Jugoslavije, 2, Zagreb, 1956, 319). 
7 Up. J. Cvijić, Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje, Beograd, 
1966, 174, i V. Čubrilović, Patrijarhalna društva i njihova običajna prava u 
Albaniji i Crnoj Gori u srednjem veku, u: Običajna prava i samouprave na 
Balkanu i u susednim zemljama, Beograd, 1974. 
8 Poneki, npr. Zef Mirdita, smatraju da su se svi do XVI veka poslovenili. 
Ovo nesumnjivo važi za starije talase doseljenika, ali postoje svedočanstva 
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odnosno zanemaruju se nove migrantske struje koje su 
dolazile sa juga, dodajući već asimilovanim Vlasima i još 
uvek romanske Vlahe. U svakom slučaju, obe grupe učes-
tvuju u stvaranju plemenskog društva koje pod turskom 
vlašću dobija svoje konačne oblike i mnogo veći značaj 
nego ranije. Isto tako oni učestvuju u seobama pravoslav-
nog stanovništva sa jugoistoka prema severozapadu. 
Pitanje je da li se plemensko društvo može smatrati za 
napredak u društvenom razvoju, ali je ono svakako bilo 
odgovarajući odgovor brdskog stanovništva na nestanak 
srednjovekovnih država i dolazak osmanske vlasti.9 

Ovo - etnički sve manje romansko - stanovništvo je često 
bilo težak sused, ali se nekada bez njega nije moglo 
opstati.10 Od XVI veka ono, najčešće pod imenom Morlaka, 
sve više prelazi u službu Mletačke Republike i Habsbur-
govaca.11 Ostajući podjednako teško i problematično za 
suživot, ono sada počinje da igra značajnu civilizacijsku 
ulogu u zaustavljanju daljeg prodora Turaka na zapad, baš 
kao što je u prethodnim vekovima često taj prodor 
pomagalo učešćem u turskim paravojnim pograničnim 

                                                                                                
da su neromanizovani vlaški nomadi postojali na južnoslovenskim pros-
torima i krajem XVI, pa i sredinom XVII veka. 
9 Nije slučajno što su se brdske autonomije pod otomanskom vlašću oču-
vale često baš u krajevima sa cincarskim stanovništvom (up. Bratter, Die 
Kutzowalachische Frage, Hamburg, 1907, 42-44, G. Stadtmüller, n.d., 
352, i Arginteanu, Istorija Makedonskih Cincara (Vlaha), Beograd, 2000, 
19-121). 
10 Npr., u XVI veku Šibenik ne bi mogao opstati da nije bilo trgovine sa 
Morlacima iz zaleđa (up. L. de Voinovich, Histoire de Dalmatie, II, Paris, 
1937, 546). 
11  O Morlacima, npr., up. B. Gušić, Wer sind die Morlaken im adriatischen 
Raum, Balcanica, IV, 1973. 
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odredima. Na taj način ovo stanovništvo, uskoro potpuno 
slovenizovano, ostajući samo kulturno zaostalo, na posre-
dan način omogućava modernizaciju, tj. civilizacijski napre-
dak celokupne teritorije koju su mletačko-habsburške 
krajine štitile. Istovremeno specifični uslovi u kojima je ovo 
stanovništvo vekovima živelo, uz pripadnost Pravoslavnoj 
crkvi, postavljaju temelje etničkih sukoba Srba i Hrvata u 
kasnijim vekovima.12 

Prava uloga Cincara u modernizacijskim procesima počinje 
tek u Novom veku, i to ne samo zato što tek tada dolazi do 
bržeg opšteg razvitka nauke, tehnike, kulture i privrede. 
Prostrano Tursko Carstvo i pax otomanica unutar njegovih 
granica, koje su obuhvatale veći deo Jugoistočne Evrope, 
omogućili su da se Cincari, isprva kao prenosnici robe, a 
zatim kao samostalni trgovci uključe u veliku ekonomsku 
grupu koju je Trajan Stojanović nazvao “pobedonosnim 
balkanskim pravoslavnim trgovcima.”13 Njihova aktivnost je 
bila posebno jaka tokom XVII i posebno u XVIII veku. Sa 
kiradžijstva Cincari su prelazili na trgovinu, a sa nomadskog 
stočarstva na sedentaran gradski život. Istovremeno, do 
sredine XX veka opstao je i tip nomadskog ili polunomad-
skog cincarskog brdskog čobana, iz čijih su se redova sve 
vreme regrutovali novi trgovci, handžije i zanatlije. Isto-
vremeno, kroz ceo turski period, opstajalo je i cincarsko 
drumsko razbojništvo i najamništvo, koje se u pojedinim 
                                            
12 Svojevrstan začetak ovih sukoba se može nazreti u suprotnostima 
hrvatskog i vlaškog plemstva (podržavanog od ugarskih kraljeva) u XIV i 
XV veku (up. A. et N. Tanasoka, Vlaques et Croates aux XIVe-XVe siecles: 
les Keglević contre les Silanić, Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 
XXXIII, 1994, 1-2). 
13 T. Stoianovich, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, The Jour-
nal of Economic History, XX, 1960. 
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istorijskim trenucima povezivalo sa revolucionarnim četova-
njem, doprinoseći tako oslobodilačkoj borbi balkanskih 
naroda, a sa svim modernizacijskim posledicama koje su to 
četovanje i te borbe donele.14 Uz to, učešće u oslobod-
ilačkim ratovima delu Cincara otvara vrata nove elite 
novooslobođenih država, iako je ovo bilo karakteristično u 
mnogo većoj meri za Grčku negoli za Srbiju. 

Kao i u srednjem veku, autonomni status u nekim oblas-
tima Turskog Carstva je Cincarima omogućio veću pokret-
ljivost, sada u sklopu jednoga svetskog carstva, bez stalnog 
ratovanja i pomeranja brojnih feudalnih granica. Zajedno 
sa Grcima, Jermenima, Srbima, Makedoncima itd., Cincari 
su se uključili u trgovački život. On je po prirodi posla 
zahtevao kako poznavanje pismenosti i računa, tako i 
znanje stranih jezika, a dugačka putovanja, često u raz-
vijenije krajeve Srednje, pa nekad i u još razvijenije krajeve 
Zapadne Evrope izvan otomanskih granica, dovodila su ih u 
dodir sa brojnim tekovinama tadašnje civilizacije. Iz tuđine 
su donosili nove načine rada, alate, navike, knjige i ideje. 

                                            
14  Začetnici, vođe i često glavni borci u grčkom ustanku bili su Cincari (up. 
V. Berard, La Turquie et l’Hellenisme contemporain, Paris, 1893, 249, L. 
Lamouche, La Peninsule Balkanique. Esquisse historique, ethnographique, 
philologique et litteraire, Paris, 1899, 156, Bratter, n.d., 44, G. Weigand, 
Ethnographie von Makedonien. Geschichtlich-nationaler, sprachlich-sta-
ristischer Teil, Leipzig 1924, 33, Trpku, Vlasite na Balkanot, Skopje, 1986, 
35-37, i Arginteanu, n.d., 135-137). Značajna je bila i uloga Cincara u 
makedonskom nacionalnom pokretu krajem XIX i početkom XX veka (up. 
Simovski, The Participation of the other Nationalities of Macedonia in the 
Uprising, u: The Epic of Ilinden, Skopje, 1973, M. Pandevski, Nacionalno 
prašanje vo makedonskoto osloboditelno dviženje (1893-1903), Skopje, 
1974, 173-200, i Trpku, n.d., 39). A iz cincarskih redova su izašle i prve 
albanske nacionalne vođe: Hasan Kaleši, Sami, Naim i Abdul Frašeri, De 
Rada, Simo Mitko, Paško Vasa, Naum Sidni i dr. (up. Trpku, n.d., 38-39). 
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Kuće cincarskih trgovaca su se zato već na prvi pogled 
razlikovale od ostalih - kako veličinom, tako i čistoćom, 
urednošću i inostranim nameštajem.15 Isto je važilo i za 
hanove, većinu kojih su još krajem XIX veka u evropskom 
delu Turske držali Cincari.16 

Uticaj koji su Cincari vršili na svoju okolinu nije se ni izbliza 
svodio na čisto materijalne uticaje. Boraveći kraće ili duže u 
velikim privrednim i kulturnim centrima (Beč, Pešta, Lajp-
cig, Trst, Odesa, Carigrad, Aleksandrija itd.), cincarski trgov-
ci su donosili nove, po pravilu naprednije običaje, knjige i 
ideje.17 Zbog svojih trgovačkih, ali i duhovnih potreba, 
Cincari osnivaju brojne osnovne, pa i srednje škole, koje 
vrše civilizatorski uticaj na svoje sredine šireći u njima grčku 
kulturu kao najrazvijeniju u tadašnjoj evropskoj Turskoj.18 

Dotok novih ideja, knjiga i tehnologija našao je svoj naj-
koncentrisaniji vid u gradu Moskopolju (u blizini Korče), 
koji je sredinom XVIII veka bio trgovačko-intelektualni 
cincarski velegrad sa više škola, Akademijom i štampari-
jom.19 On je postao kulturni centar cele južne Albanije i 
severnog Epira.20 Posle njegove propasti, usled razaranja 

                                            
15 Up. D. J. Popović, O Cincarima, Beograd, 1937, 74, T. Stoianovich, 
n.d., 279, i J. Cvijić, n.d., 247. 
16 Up. J. G. v. Hahn, Reise von Belgrad nach Salonik, Wien, 1868, 79-80, 
te G. Weigand, Die Aromunen..., n.d., 10, i Ethnographie..., n.d., 36. 
17 Up. E. Turczynski, Die Bedeutung der Mazedo-Wlachen für die Verbreitung 
der Aufklärung, u: Noel Album Macedo-Roman, I, Freiburg, 1959. 
18 Up. G. Weigand, Die Aromunen..., n.d., 10, i i T. Stoianovich, n.d., 279. 
19 Up. M. Ruffini, Un centro aromeno d’Albania: Moscopoli, u: Noel 
Album Macedo-Roman, I, n.d., 37-52, i M. D. Peyfuss, Die Druckerei von 
Moschopolis 1731-1769. Buchdruck und Heiligenverehrung im Bistum 
Achrida, Wien – Köln, 1989, 35-46. 
20 Iz tog razloga savremena albanska nauka svojata moskopoljske teko-
vine kao albanske! (up. J. Redžepagić, Razvoj prosvete i školstva albanske 
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1769, 1788. i 1821. godine, njegovi trgovci i intelektualci 
su obogatili privredni i kulturni život svih balkanskih ze-
malja.21 

Grčka kultura i jezik koje su Cincari prihvatili kao svoje su 
im, uz sva svoja ograničenja, ipak otvarala vrata savremene 
evropske prosvećenosti, pre svega zahvaljujući grčkim 
prevodima naprednih evropskih pisaca.22 Nije slučajno što 
je jedan od prvih ideologa nacionalnog oslobođenja bal-
kanskih naroda bio Cincarin Riga Velestinlis (Riga od Fere) 
koji je na uslove balkanske Turske pokušao da primeni 
načela francuskog prosvetiteljstva i buržoaske revolucije.23 

Cincarski uticaj među Srbima se pre osetio u krajevima koji 
su početkom XVIII veka pripali Habsburškoj Monarhiji negoli 
u samoj Srbiji. Cincari su bili naseljeni u ugarskim gradovima 
još u doba Turaka, tako da su srpski izbeglice, koji su sa 
patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem 1690. prešli na 
habsburšku teritoriju, iz njihovih redova dobili svog glavnog 
vojnog vođu u liku Jovana Monasterlije.24 Njegova porodica 
je u to vreme već posedovala plemstvo, što znači da je već 
pripadala ugarskoj društvenoj eliti. Istovremeno, to što je 
baš Monasterlija postavljen za srpskog podvojvodu, svedoči 
o već postojećoj simbiozi Cincara i Srba. 

                                                                                                
narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. godine, Priština, 
1968, 91-97, i S. Pollo - A. Puto (ur.), Histoire d’Albanie des origines a 
nos jours, Roanne, 1974, 107-110). 
21 Srbiji su, npr., Moskopoljci podarili njenog najvećeg političara Nikolu 
Pašića, čija porodica je tokom stotinjak godina preko Bugarske došla do 
istočne Srbije. 
22 Up. N. Iorga, Points de vue sur l’histoire du commerce de l’Orient a 
l’epoque moderne, Paris, 1925, 107, i L. S. Stavrianos, n.d., 146. 
23 Up. L. S. Stavrianos, n.d., 148, i G. Stadtmüller, n.d., 366. 
24 Up. D. J. Popović, Srbi u Vojvodini, I, Novi Sad, 1990, 328-332. 
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Veći priliv Cincara u Austriju počinje tek u XVIII veku. 
Karlovački (1699), Beogradski (1718) i Požarevački (1739) 
mirovni ugovori između Austrije i Turske davali su u Habs-
burškom Carstvu trgovcima, turskim podanicima, posebne 
pogodnosti koje nisu uživali domaći trgovci. Turski trgovci, 
među kojima je bila većina Cincara, znalački su iskoristili te 
pogodnosti i čak ih proširili, često ignorišući zakonske 
propise koji im nisu išli u prilog. Oni su ne samo trgovali po 
celoj Austriji nego su preko njezine teritorije odlazili do 
Lajpciga, Krakova itd. Deo njih se trajno nastanjivao po 
ugarskim gradovima, povezujući se sa tamo već od ranije 
postojećim grčko-cincarskim kolonijama i novopridošlom 
srpskom čaršijom. Do ovoga dolazi posebno u drugoj polo-
vini XVIII veka kada austrijske vlasti na njih vrše pritisak da 
se trajno nastane i dovedu porodice iz Turske.25 

U ugarskim gradovima oni su dosta dugo živeli pored Srba, 
ali često i u konkurenciji sa njima. Na taj način su, pak, 
kroz uzajamno takmičenje u izgradnji crkava, škola i širenju 
poslovanja, oni podsticajno delovali na društveni razvoj 
varoši. Tamo gde su živeli u simbiozi sa Srbima, svojim 
kapitalom, poslovnim vezama i istaknutim ličnostima dopri-
nosili su napretku lokalne srpske zajednice i povećanju 
njenog značaja. Do asimilacije njih sa Srbima dolazi u većoj 
meri tek od 1830-ih godina, dok su kraj XVIII veka i prva 
trećina XIX često ispunjeni borbom dve nacije koje počinju 
da se bude.26 Sredinom XIX veka otpočinje nova faza, sa 

                                            
25 Up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 81-123, S. Gavrilović, Prilog 
istoriji trgovine i migracije Balkan-Podunavlje XVIII I XIX vek, Beograd, 
1969, i M. Zdraveva, Trgovci i zanaetčii od Makedonija vo južen Srem i 
južen Banat vo XVIII i prvata polovina na XIX vek, Skopje, 1996. 
26 Up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 282. 
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novom ulogom Cincara u modernizaciji i stvaranju elite 
među Srbima. Cincarski elemenat u Habsburškoj Monarhiji 
ekonomski slabi zbog sve jače nemačke i jevrejske kon-
kurencije, ali zahvaljujući poodmakloj asimilaciji počinje 
Srbima da daje sve veći broj uglednih političara, intelek-
tualaca i javnih ličnosti. 

Što se same Srbije tiče, tu je isprva cincarski uticaj na Srbe 
dugo bio ograničen. Do Prvoga srpskog ustanka, u varoši-
ma je bilo malo Srba. Uz muhamedance, stanovništvo su 
činili uglavnom Cincari, Grci, Jevreji i drugi stranci, a i 
lokalni Srbi su, poprimivši navike ovih, bili otuđeni od 
seljaka koji su u to vreme činili daleko najveći deo srpskog 
naroda.27 No, u Cincarima, i uopšte varošanima, srpski se-
ljak je video, ne uvek bez razloga, samo nemilosrdne 
eksploatatore i lihvare.28 Do većeg useljavanja Srba u 
srbijanske gradove dolazi, pak, tek posle odlaska Turaka iz 
njih, tako da se cincarski uticaj na stvaranje srbijanskog 
građanstva oseća tek od tada. Doseljeni Srbi se uključuju u 
već postojeću cincarsko-grčku čaršiju, prihvatajući njezin 
način života i poslovanja, delom i kulturu, ali udarajući joj 
sve više svoj nacionalni pečat.29 Ovo međutim nije išlo ni 
lako niti brzo. Cincari i Grci su sebe smatrali mnogo vred-
nijima od Srba koje su videli kao primitivne i zaostale. 

                                            
27 Up. F. Kanitz, n.d., III, 473, i M. Ekmečić, Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. 
godine, I, Beograd, 1989, 94. Slična je bila situacija na celom Balkanu: seljaci 
su se iz nacionalnih i socijalno-kulturnih razloga u varošima osećali kao stranci 
(up. L. S. Stavrianos, n.d., 99, i G. Stadtmüller, n.d., 272-273). 
28 Up. J. Cvijić, n.d., 118 i 453. 
29 Up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 165, 172 i 183, i D. Antonijević, 
Les Tzintzars dans la diaspora, u: La culture urbaine des Balkans (XVe-
XIXe siecles), 3. La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen Age 
jusqu’au debut du XXe siecle, Belgrade - Paris 1991, 159-162. 
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Socijalne razlike su se često manifestovale i kao nacionalne 
tako da je podvojenost dugo opstajala.30 

Sa rastom gradova broj Cincara postaje apsolutno i 
relativno sve manji. Kao i u Austriji, tokom XIX veka dolazi 
do postepene asimilacije Cincara koji su dobijali samo slabo 
brojčano pojačanje. Cincarske porodice i dalje drže veliki 
deo privrednog života gradova, ali postepeno gube nacio-
nalna obeležja. Pa ipak, zbog pripadnosti građanstvu, često 
se međusobno žene i udaju, tako da dobar deo građanstva 
uprkos asimilaciji ostaje cincarskog porekla. Ove porodice 
prenose svom srpskom okruženju cincarske bolje običaje: 
kako domaće vaspitanje, tako i način poslovanja i - sve više 
- evropski način života.31 

Treba međutim spomenuti da i u prvoj polovini XIX veka ima 
Cincara koji, iako još neasimilovani, daju doprinos srpskom 
društvu. Tako su zasluge za srpsku stvar u oslobodilačkim 
ustancima 1804-1815. stekli Konda Bimbaša, Marko i Janko 
Cincar te, iznad svega, zemunski trgovac Petar Ičko, koji je 
bio jedan od prvih modernih srpskih diplomata, poznat po 
sklapanju tzv. Ičkovog mira između Srba ustanika i Porte.32 

                                            
30 Up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 170-172. Tu podvojenost, odnosno 
međusobne odnose, vrlo je plastično prikazao Stevan Sremac u svojoj 
pripovetci Kir-Geras (Beograd, 1908), kojoj je Branislav Nušić, savremenik 
opisanog vremena, a i sam Cincar, potvrdio socijalno-istorijsku utemeljenost. 
31 Up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 166, 168, 175 i 179, te Cvijić, 
n.d., 118 i 453. 
32 O ovima i drugim značajnim ljudima cincarskog porekla među Srbima up. 
vrlo korisni priručnik: P. Marinković, Znamenite ličnosti cincarskog porekla u 
istoriji Srbije, Beograd, 1999. No, predanje po kom je i sam Karađorđe bio 
cincarskog porekla izgleda da nema čvrstog osnova (up. M. E. Picot, Les 
Roumains de la Macedoine, Paris, 1875, 26, i M. D. Peyfuss, n.d., 31). Isto 
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Kao što smo rekli, u drugoj polovini XIX veka, većina Cincara 
se integriše u srpsko društvo. Srbijansko građanstvo sazreva 
materijalno i kulturno, a ljudi cincarskog porekla se sve češće 
javljaju kao privredni, politički i kulturni vođe Srba.33 Priv-
rednih delatnika koji su svojevremeno imali značaj makar 
unutar svojih lokalnih zajednica je bezbroj. Mnoge zgrade 
njihovih zadužbina, koje još uvek krase srpske gradove, 
svedoče o njihovom bogatstvima i darežljivosti.34 

Tokom većeg dela XIX veka političko i intelektualno vođstvo 
Srba je sve češće prelalazilo u ruke ljudi cincarskog porekla.35 
Ovo prvenstveno važi za južnu Ugarsku čije je građanstvo 
starije, bogatije i kulturnije od srbijanskog građanstva. Tako 
među političkim vođama i mecenama nalazimo grofove 
Naka i Mihajla Polit-Desančića, ali i prvoga srpskog drama-
turga Jovana Steriju-Popovića te verovatno najznačajnijeg 
srpskog pesnika XIX veka Jovana Jovanovića Zmaja. Pored 
njih tu je i književnik S. Sremac, kao i još mnogi drugi. 

U Srbiji je njihov broj tokom prve polovine XIX veka manji 
jer glavnu reč u politici tada vode Srbi poreklom sa sela, a 
koji su tokom ustanaka izbili u prvi plan, kao i zbog etničke 
i socijalne distance koja je još dosta izražena. Kultura se, 

                                                                                                
važi i za predanje da su Obrenovići poreklom iz Moskopolja (up. M. D. 
Peyfuss, n.d., 31). 
33  Ovo ne važi samo za Srbiju, Vojvodinu i Slavoniju nego i za Bosnu, gde 
je, inače, Cincara bilo jako malo (up. M. S. Filipović, Cincari u Bosni, 
Zbornik radova Etnografskog instituta Srpske akademije nauka, br. 2, 
Beograd, 1951, 96 i 103-104). 
34  Za Beograd, npr., up. D. J. Popović, O Cincarima, n.d., 270-273, i M. 
M. Kostić, Uspon Beograda, I-II, Beograd, 1999-2000. 
35 D. J. Popović (O Cincarima, n.d., 306) s pravom ističe da su iz redova 
Cincara potekli ne samo prvi srpski nego i bugarski, rumunski i albanski 
intelektualci. 
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međutim, tek razvija, često baš uz pomoć Srba i već 
srbiziranih Cincara iz Ugarske.36 Pa ipak, izvestan broj Cin-
cara se i tokom XIX veka doseljava u Srbiju koja je kao 
slobodna zemlja privlačila kako zemljoradnike (među 
kojima nema Cincara), tako i trgovce, zanatlije i intelek-
tualce. Zbog sporije asimilacije Cincara u Srbiji, srbijanski 
Cincari dolaze više do izražaja u javnom životu tek u 
poslednjim decenijama XIX veka. Tada su iz njihovih 
redova potekli lekar, premijer, istoričar i pisac, osnivač 
Crvenog krsta Srbije dr Vladan Đorđević, političari, vođe 
Narodne radikalne stranke N. Pašić i Stojan Protić, kome-
diograf B. Nušić37 i mnogi drugi koji su ostavili dubokog 
traga u privrednoj, političkoj ili kulturnoj istoriji Srbije. Što 
se čobanskih Cincara tiče, oni su kao svoj poslednji 
doprinos modernizaciji Srbije doneli tehniku pravljenja 
kaškavalja.38 

U prvoj polovini XX veka srpske porodice cincarskog 
porekla su zadržale svoj vodeći položaj unutar srpskog 
građanstva. Samim tim one su zaslužne za modernizacijski 
napredak srpskog društva u tom razdoblju. Njihova uloga u 
procesu modernizacije bi se ponovo mogla ilustrovati 
primerima brojnih istaknutih ličnosti iz različitih oblasti. 
Istovremeno se, međutim, može postaviti pitanje u kojoj 
meri su ljudi cincarskog porekla, koji su bili na rukovodećim 
mestima u politici, odgovorni što taj napredak nije bio veći, 
a postavlja se i pitanje njihove krivice za političke i 
ideološke greške i zastranjivanja. 

                                            
36 J. Sterija-Popović i S. Sremac su jedno vreme bili aktivni u Srbiji. 
37 B. Nušić predstavlja tipičan primer svesne srbizacije. 
38 Up. F. Kanitz, n.d., II, 216. 
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Kao tipično za to vreme možemo spomenuti galamu 
hrvatske nacionalističke javnosti koja je za nezadovo-
ljavajuće stanje u Jugoslaviji optuživala Cincare, previđajući 
da su istaknuti političari i intelektualci koji su im bili trn u 
oku samo delom bili cincarskog porekla, a i da su tada bili 
potpuno asimilovani i da su delovali kao najčistiji Srbi.39 
(Optužbe na račun Cincara sa hrvatske strane, imale su 
pandan u optužbama sa srpske strane da su Hrvati Švabe ili 
Austrijanci.) Pri rasplamsavanju nacionalističkih strasti po-
četkom devedesetih godina XX veka, termin Cincari, kao 
pogrdan za Srbe, će se ponovo čuti kroz skandiranje 
antisrpskih hrvatskih demonstranata i fudbalskih navijača, 
verovatno potpuno neupućenih u to ko su u stvari Cincari. 

Kraj Drugoga svetskog rata je najvećim delom prekinuo 
učešće ljudi cincarskog porekla u političkoj i privrednoj eliti 
Srbije i Jugoslavije. Novi vođe su bili ili iz redova nesrpskih 
nacionalnosti ili iz redova srpskih seljaka i radnika.40 Uloga 
ljudi cincarskog porekla je donekle ostala značajna samo u 
oblasti kulturnog stvaralaštva, ali je njihov procenat - sa 

                                            
39 Up., npr., S. Marković Štedimlija, Cincari, u: Kulturnopolitička raz-
matranja, I, Zagreb, 1939, 57. 
Na ovakve optužbe odgovarano je, s jedne strane, negiranjem postojanja 
Cincara u srpskim gradovima (koji se proglašavaju Srbima iz Makedonije) 
i, s druge strane, negiranjem duhovnih sposobnosti Cincara da postanu 
vođama Srba (up. D. Lapčević, Cincarstvo u Srbiji - u Beogradu i 
srbijanskim gradovima, Beograd, bez g. izd., l). Ni neki srpski autori, uz to, 
koji nisu poricali prisustvo Cincara među Srbima, nisu bili oduševljeni 
posledicama njihove asimilacije: jedni smatraju da su Cincari i drugi 
asimilanti samo pokvarili rasu (up. R. Simonović, Etnografski pregled 
Vojvodine, Novi Sad, 1924, 12), dok drugi smatraju da je ionako većina 
osobina koje su Srbi poprimili od Cincara negativna (up. D. J. Popović, O 
Cincarima, n.d., 305). 
40 Jedan od retkih izuzetaka bio je Koča Popović. 
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razmahom školovanja i sve većim brojem intelektualaca 
poteklih sa sela - postao osetno manji. Pored toga kod 
potomaka starih asimilanata ostalo je ponosno sećanje na 
pripadnosti nekadašnjoj eliti.41 

Propast socijalizma i nastanak opozicionih političkih stra-
naka, koje su bile ili se su se bar izdavale za građanske, 
vratio je na političku scenu srazmerno dosta istaknutih 
ličnosti cincarskog porekla.42 To je razumljivo ako se ima na 
umu da su cincarske porodice pripadale nekadašnjem gra-
đanstvu, u kome su, naravno, komunisti stekli malo simpa-
tizera. Promena situacije omogućila je, između ostalog, i 
ostacima, odnosno potomcima nekadašnje buržoazije da se 
ponovo uključe u politički život, naravno sa antikomu-
nističkih pozicija. Dolaskom na vlast oktobra 2000. u novoj 
srpskoj političkoj eliti ima, prvi put u poslednjih pola sto-
leća, više osoba cincarskog porekla. Kao najistaknutije mo-
žemo nabrojati ministra inostranih poslova i vođu Građan-
skog saveza Srbije Gorana Svilanovića, ambasadore u 
Londonu (Vladetu Jankovića), Meksiku (Vesnu Pešić, neka-
dašnju šeficu Građanskog saveza), Vašingtonu (Milana St. 
Protića), kao i šefa Stalne misije pri Ujedinjenim nacijama 
Dejana Šahovića. 

Ova činjenica nije ostala skrivena ni poraženim preds-
tavnicima Miloševićeva režima, tako da je i sama kćerka 
bivšeg predsednika izjavila da ne voli više Srbiju jer njom 

                                            
41 Ovaj sloj je jezički i kulturno potpuno asimilovan, ali je ostao svestan 
svog porekla. Obično manje obrazovani noviji doseljenici sa juga, koji 
ponekad još znaju cincarski, su međutim nosioci nacionalne svesti u 
pravom smislu te reči (up. T. Kahl, Ethnizität und räumliche Verteilung der 
Aromunen in Südost-Europa, Münster, 1999, 84). 
42 Up. P. Marinković, n. delo. 
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“sad upravljaju Cigani, Cincari i Turci.”43 Tako se jedna od 
istaknutih korisnica kvazi-nacionalističke politike Slobodana 
Miloševića na određeni način stavila na iste pozicije kao 
hrvatski nacionalisti, protiv kojih je bivši režim sipao drvlje i 
kamenje. Jedna od zajedničkih osobina svih nacionalista je 
da su ubeđeni u etničku čistotu sopstvene nacije, dok 
druge nacije, uz moralnu, optužuju i za etničku nečistoću. 

Ovaj rad je, inače, zamišljen da ukrako, na srpskom primeru, 
još jednom potvrdi staru istinu da ni jedna nacija nije po 
svom poreklu čista, kao i da pokaže da je dobro što je tako. 

Zusammenfassung 
Als Wanderhirten, Spediteure, Straßenräuber und Söldlinge spielten die 
Aromunen eine Rolle in der serbischen Geschichte seit Mittelalter. 
Obwohl sie nicht unbedeutend war, war sie auch nicht entscheidend 
für die Bildung einer Elite und für die Modernisierung. Die Aromunen 
als Träger der Modernisierung und Verbürgerlichung traten erst in der 
neueren Zeit auf, und zwar als Händler, Gastwirte und Handwerker. 
Aus ihren Reihen ist während des 18. und 19. Jahrhunderts eine Elite 
entstanden, die erst die höhere griechische, später aber zunehmend 
westliche Kultur vermittelte und die dem serbischen Volk viele 
politische, wirtschaftliche und intellektuele Anführer geschenkt hat. Im 
Zeitalter des Komunismus wurden die Abkömmlinge dieser Schicht 
zurückgedrängt in allen Bereichen außer Kultur. Nach dem Fall 
Miloševićs spielen wieder einige Aromunenstämmige wichtige Rollen 
auch in serbischer Politik. 

Summary 
In the Serbian history since the Middle Ages, the Aromanian had the 
role of wandering shepherds, forwarding merchants, burglars and 

                                            
43 Danas, Beograd, 29.VI 2001. godine. 
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mercenaries. Although their history was not without significance, it 
was not decisive for the creation of an elite and for the modernisation 
process. It is only in modern times that the Aromanian came into play 
as upholders of modernisation and establishment, as merchants, 
proprietors and tradesmen. In the 18th and the 19th century, they 
formed an elite that was first influenced by high Greek culture, and 
later increasingly by the Western culture. Many members of this elite 
became prominent Serbian politicians, entrepreneurs and intellectuals. 
In the age of communism, the members of this class were repressed in 
all areas except for culture. After the fall of Milošević, some persons of 
Aromanian origin once again assumed an important role in Serbian 
politics. 

 

 



РАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ

 

ЦИНЦАРИ У КЛАДОВУ И ОКОЛИНИ
                                     ''Мање је важно одакле смо кренули, више докле 

                                       смо стигли- што и како смо видјели''  Предраг Матвејевић



АПСТРАКТ: Предмет овог рада су истраживања  присуства Цинцара у Кладову
и  околини  уз  приказ  друштвених  веза,  учешћа  у  привредним  активностима,
историјским збивањима, истраживању и презентацији културног наслеђа

КЉУЧНЕ  РЕЧИ:  Цинцари,  Кладово,  Брза  Паланка,  трговина,  миграција,
историја

Парламентарна  скупштина  Савета  Европе  усвојила  је  1997.године
документ  Препорука  за арманску  културу  и језик,  којим се  изражава
забринутост због критичне ситуације везане за судбину културе и језика
Цинцара/Армана, постојећих више од две хиљаде година на Балканском
полуострву. Као алармантан податак наведено је, иако је било више од
500.000  људи   који  су  говорили  армански  језик  почетком  20  века,
столеће касније тај број је преполовљен. Oни егзистирају у Албанији,
Бугарској,  Грчкој,  БЈР  Македонији,  Србији,  Немачкој,  САД,
Аустралији...  Овај  рад  има  за  циљ  приказ  присуства  Цинцара  на
подручју  Кладова  и  околине,  регија  североисточне  Србије,  гранично
подручје према Румунији, елементарних биографских података, али и
њиховог  учешћа  у  историјским,  културним  или  политичким
дешавањима битним за Србију и регион.

Током  Првог  српског  устанка  велике  силе  настојале  су,  у  затишјима
између борби  Срба и Турака, какве су забележене и у атару Кладова, да
путем  преговора,  нуђења  и  тражења  уступака  ојачају  сопствене
позиције.  Као  високи  изасланик  руског  цара  у  Србију  је  послат
Цинцарин Константин Константинович Родофиникин. Питање давања
аутономије Србији уз гарантије  Француске и Русије  актуелизовано је
у јесен 1808. године. Преговори  Срба и Турака одвијали су се у  селу
Голубиње на Дунаву, између Текије и  Пореча. О томе је  Константин
Родофиникин,  који  је  лично  боравио  на  преговорима  у  Голубињу
известио  командaнтна  Дунавске  армије,  генерал  фелдмаршала
Александра А.Прозоровског: 
''Као што сам јавио рапортима мојим од 26.прошлог месеца, ја сам
отишао  из  Београда  заједно  са  Митрополитом  Леонтијем
(Ламборвић-  такође  Цинцарин) и  секретаром  Црног  Ђорђа,  кога  је
савет  одредио  као  свог  депутата.  У  Пореч  смо  стигли  30.
(септембра).  Отишли смо 1. овог месеца у Голубиње, где смо имали
састанак  са  архијерејом  видинским  коме  сам  ја  представљен  као
народни  секрертар.  Са  видинским  митрополитом  био  је
''печатохранитељ'' Мола- паше и капућаја књаза Суцо. Пошто су нам
објаснили  да  су  мудрошћу  новог  великог  везира  прекинути  сви



унутрашњи раздори у Турском Царству, да се уређују силне регуларне
војске, и да су сада Хришћани свуда на миру и благостању, понудули су
нам посредовања Мола паше да се дође до мира између Порте и Срба,
уверавајући  нас:  да  оваква  прилика  никада  више доћи  неће,  ако  ову
садашњу пропустимо, и да ће Порта радије пристати да нам сама
даде десет пута више него што би нам хтела дати на заузимање и
посредовање ма које стране државе; што се тиче српског захтева да
за њихову погодбу с Турском гарантују две стране силе,  Мола паша
нада се да ће убедити Порту да пристане, али није могуће дати им
гарантију  двеју  страних  држава Русије  и  Француске,  него  Срби  да
оставе Порти да изабере једну од њих... Мучно нам је, настависмо ми,
да се народ задовољи са гарантијом само једне стране силе јер Порта
може са њом заратити и онда ми остајемо без  заштитника;  а ви
предложите четири стране државе-  одговори исти капућаја- па ће
Порта изабрати две'' (Ђорђевић Владан,  1887,  272-274). Након  пар
деценија и интензивираних активности српске стране на унапређењу
услова  живљења,  уследио  је  период  тзв.  првобитне  акумулације
капитала  и  стварања  привредних  основа  модерне  Србије.  Овдашњи
привредници,  трговци,  за  узор  су  могли  имати  домете  које  су  већ
досегли Цинцари досељени у Оршаву након разарања Москопоља, међу
њима  Теодор  Тирка  (1764 Москопоље-  1839  Беч),  ту  приспео
1806.године (Бугарски- Степанов, 2015, 42-43). Његови први послови у
ђердапском  Подунављу  имали  су  потпору  у  сарадњи  са  Вуком
Караџићем, 1811.године кладовским цариником. Како налази Радован
Самарџић, ''Вукова познанства склопљена у Крајини трајала су доиста
дуго, као поуздан ослонац у животу и раду списатеља коме је подршка
била често потребна. Ту, се, поред осталих, спријатељио и с Теодором
Тирком, трговцем из Оршаве, који му је касније омогућио штампање
Српског  рјечника,  с  његовом женом Маријом и с  њеном породицом''
(1969, 375). Теодор Тирка омогућио је штампање књига на ћирилици
тиме што је,'' на Вуков наговор, наручио израду  штампарских слова, по
новој азбуци, да их лије и продаје штампарима'' (Бугарски- Степанов,
46). Било је и забележених случајева ангажовања Цинцара на стручним
пословима  за  рачун   или  посредством  оршавских  велможа.  Тако  је
Нићифор Нинковић у својим мемоарима споменуо Петра Поповића, ''
доброг човека који је самном тако благо поступао да га пером описати
не могу како што га срце изображава'' (1988, 320). Он му је појаснио да
је  Цинцарин и  да  га  је  ''дозвао  Радукан  Гица  из  Оршаве  да  дође  у
Букорешт секретару Барбул Штрибеј спаилук мерити'' (Нинковић 320).



Најпознатији  Цинцарин који  је  обављао привредну делатност  на  тлу
Кладова био је Михаило Анастасијевић. Рођен је 24. фебруара 1803.г.
од оца Анастаса и мајке Руже на оближњем дунавском острву Пореч, у
истоименој  варошици  смештеној  на  јужном  делу  аде,  уз  десну
ђердапску  обалу  што  се  налазила  под  османском управом.  До треће
године живота изгубио је оба родитеља.  Концем 1805 маћеха га је у
збегу  пребацила  у  српско  село  Свињицу,  ситуирану  на  левој  страни
велике реке, под влашком управом, где остају до  новембра 1806.г. Прве
две године основне школе похађао је на родном острву и то је све од
званичног  образовања  што  је  у  животу  стекао.  У  дванаестој  години
стекао је прву плату учећи другу децу читању и писању. У међувремену
је савладао турски језик, па је запослен као писар на Ади Кале. Радио је
и   послове  сараора  на  извлачењу  бродова  у  узводној  пловидби
дунавским  брзацима,  често  за  живот  зарађивао  од  риболова  или
бављења  виноградарством.  Први  трговачки  ангажман  започео  је
продајући мештанима дрва за огрев, која је сам припремао.  У  посао
транспорта соли увео га је Стефан Стефановић Тенка који га је упослио
код  себе  када  се  увелико  бавио организовањем  превоза  Дунавом
драгоцене намирнице (Живуловић, 2003, 26). Оженио се у 23. години
Христином  Урошевић,  кћерком  поречког  учитеља,  родом  из  села
Брзаске  са  леве  обале  велике  реке.  Отпочиње  трговину  свињама  и
рогатом марвом као  добављач робе за аустријско тржиште.  Нарочити
замах његовом богаћењу донело је опредељење да се бави  прометом
јеленских рогова,  важним  артиклом за израду дугмади. Посао је тако
добро  ишао да  је  убрзо  стекао  лађу,  са  циљем  избегавања великих
превозних трошкове. 1827. године постао је партнер  кнезу Милошу у
већим трансакцијама, попут продаје хране видинским Турцима. О томе
Ж.Живуловић  у монографији-  особеној синтези ранијих истоврсних
књига,  о  највећем  српском  добротвору  пише:  ''Сишао  је  Миша  са
лађама  у  Видин  и  како  је  стигао,  освоји  је  град.  Он  доноси  храну
српског књаза али не да њоме шпекулише, да користи њихове невоље и
да  се  богати  на  рачун  њихове  несреће;  зато  прву  лађу  са  храном
поклања видинској сиротињи... Пут му је био отворен... Следеће две
лађе одмах је продао по врло повољној цени. Са осталим је продужио
до Галца и све их продао ''да не може бити боље' '. Мишине бисаге биле
су набијене новцем а предели на српској страни пуни хајдука; тешко да
стигне до Крагујевца а да уз пут не буде опљачкан. Велики мајстор
трговине  донео  је  одлуку:  новац  претворити  у  неку  другу  робу.  И
уместо да се искрца на српску обалу, сишао је на влашку. Била је љута
зима,  па  се  саоницама  упутио  у  Букурешт.  Знао  је  да  је  барон
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Мејтени, познати закупац окана соли, упао у велике новчане неприлике;
могао би ту његову ситуацију сасвим лепо да искористи... Пошто су
утаначили цену за милион ока, Миша рече: ''Господине бароне, купио
бих још један милион ока соли, али да ми дате јефтиније за цванцик, на
сваку  стотину  ока,  од  оног  првог  милиона'.  Барон  пристаде.
Поречанин му онда мирно каза: 'Господине бароне, купио бих и трећи
милион ока, али да ми дате сваку стотину ока за цванцик јефтиније од
оних у  другом милиону'...  Посао је био завршен.  Миша је натоварио
празне лађе које су донеле храну и одвезао со у Србију.'' (2003, 34-35).
Сима Милутиновић у обраћању Милошу из Кладушнице кладовске од
1.јула  1833.г.  објашњава  му  да  је  ''Мишо  дош'о,  него  нема  у  што
примити ону сол 2000 ока, но вели, да какво прамче зато дође одозго, то
ћете  тек  ви  урадити  моћи''  (Војиновић 1987,  20).  У зениту  каријере
располагао је са 23 робна стоваришта на обе дунавске обале, од којих је
најимпозантније било оно на Кусјаку- комбинација магацина и ''колеба'',
у  једном  тренутку  1837.г,  снабдевено  са  пет  милиона  ока  соли
(Првановић, 1968, 90). Бавећи се топљењем лоја и конзервирањем меса
путем усољавања, стекао је 28 салана  уз велику реку, на потесу између
Пореча  и  Кусјака  (Михајловић,  1984,  101).  Имао  је  складиште  у
Кладушници,  3  км  западно  од  Кладова.  У  односу  на  његове
финансијске  трансакције  ''на  ползу  отечества''  вредно  је  споменути
аранжман са кнежевином Србијом по којем је 1846.г.  откупио 10.000
дуката цесарских из државне благајне, да би их сукцесивно мењајући у
грошеве по цени 56 за дукат, на име измирења обавеза вазалне Србије
према Турској,  исплатио  као данак у износу 560.000 гроша.  Његова
понуда држави 56 гроша за дукат била је далеко најповољнија у односу
на уобичајену од 52- 52,5 за један дукат, па је утолико Србија стекла
повластицу мањег буџетског расхода (Милић, 2005, 80).  Део богатства
Анастасијевић је, као и кнез Милош раније, уложио у куповину имања
у Влашкој. Његови су постали: Брнчењ округ Телеорман, Драгојешћ-
Олт, Цептура/ Чентура- праховски округ, Клезањ/ Клежане, Хађијешћ у
округу Кулов, Балачица у округу Мехединци, Могрешћ у округу  Горж,
Караула-  округ  Долж,  Гвардиница-  Мехединци;  све  уз  трошак  од
533.000 дуката. Изузев  за  стицање зараде радом сељана на феудалним
поседима, они су коришћени као гаранције приликом склапања уговора
о  закупу  солских  окана  у  Влашкој.  Тако  је  било  1847.г.  када  је
испуњење обавеза јемчио спахилуком Брнћењ вредним 28.000 царских
дуката (Поповић 1994, 203). Залажући се за развој аграра успео је на
Светској изложби у Паризу 1867.г. освојити у име Румуније бронзану
медаљу за заслуге у пољопривреди (Милосављевић 1983, 77). Имао је



фабрику шпиритуса и одгајивачницу свиња. Много новца уложио је у
изградњу школа. Београд га највише памти по даривању  отечеству
импресивне  палате  1863.г,  данас  седиште  ректората Београдског
универзитета.  Народном  позоришту  српске  престонице  поклонио  је
2.000 дуката,  основао је  Београдску читаоницу,  постао  почасни члан
Српског  ученог  друштва.  Услед  неуспеха  његових  политичко-
превратничких  аспирација  ''увређен  и  понижен''  напушта  Србију  и
трајно се насељава у Румунији 1859.г. у време када је на српски трон
враћен  кнез  Милош  Обреновић.  Распродавши  расположиву  со  у
периоду  1865-1866,  бива  истиснут  из  посла  који  га  је  учинио
баснословно  богатим  (Милосављевић,  105).Умро  је  27.1.1885.г.  у
Букурешту.''Био је човек широка духа и племенита срца''  говорили су
његови потомци (Милосављевић, 106).

О бројности  и  значају  цинцарске  колоније  у  регији  Дунава  на  левој
обали, сведочи, поред осталог, и име села Цинцарењ, али и биографије
личности  заслужних   за  привредни  препород  и  Влашке  и  Србије.
Трговина  сољу,  рибом  и  кавијаром  уз   коришћење  потенцијала
ђердапског дела Дунава узела је толико маха  почетком 19 века, да су
своје каријере угледних привредника послујући у Кладову, градила и
двојица  велетрговаца-  Цинцара  чије  су  пословне  империје  биле
смештене на левој обали реке- Хаџи Јануш и Георге Опран. 

Особа  позната  у  историографији  под  именом  Хаџи  Јануш,  Јанош,
Јањуш,  Јануси,  Енуш,  Аџи  Јанош,  Хаџи  Јануш  Коста  Петар,  Аџи
Јануси, Хаџи Јануш Коста Петре, Hadschi Janos, Hagi Enus, Хаџи Енус,
Hagi Costa Petru, у периоду 1800-1832 био је најпознатији трговац на
подручју великог влашког града Крајове- дуго времена главне базе за
улагања српског капитала у спољнотрговинске послове. Данас  се међу
српским историчарима сматра да се ради  о Цинцарину који се  у ову
регију доселио  из Србије (Перовић, 1980, 173).  Са румунске стране
Дунава присутна је теза да је рођен у Крајови мада пореклом из Србије,
а да се његов предак звао Ене Ману, родоначелник трговачке фамилије
у  оквиру  које  су   пословала  четворица  браће-  власници  великих
земљишних  поседа  у  Олтенији.  Сам  Хаџи  Јануш био  је  сопственик
велике латифундије  Слатиоари на десној обали реке Олт, недалеко од
града  Слатине-  седишта  округа  Олт,  до  1818.г.  посед  племкиње
Екатерине Фарфароаје; још раније постао је закупац земљишта и зграда
бојара Григоре Бранковеану-а, великог бана Крајове. Коста Петру, како
га исправно  ословљава Владимир Стојанчевић, одржавао је ''разгранате
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трговачке везе на све стране, од Ердеља до Бугарске и од Молдавије до
Србије  и  Баната''  (2001,  25).  Његова  ортачка  фирма  располагала  је
удруженим  капиталом  његовим  и  брата  му  Астреина.  Кнез  Милош
Обреновић  често  му  се   у  преписци  обраћа  са  ''почтенородни
господару, мој добри пријатељу'' (Перовић, 205). Кладовљанин Петар
Томић  пак  пише  му  са  ''Љубезњејши  отац,  здравствуј!...  Ваш  син
П.Томић''  или  ''мој  високопочитаеми благодјеј/  добротвор''  (Перовић
184, 191-192). У кореспонденцији са српским велможама и трговцима
Петром  Добрњцем,  Миланом  Обреновићем,  Младеном
Миловановићем,  Јефтом  Савићем,  Миленком  Стојковићем,  кнезом
Милошем, Петром Томићем,  од његове блиске родбине спомињу се син
Никола/  Николаћ,  сестрић  Димитрије/  Димитраћ.  У  више  наврата
кредитирао  је  трговачке  послове  Милана  Обреновића,   о  чему  је
сведочанство дужниково писмо од 1.3.1810.г. везано за позајмицу 5.000
гроша. (Перовић, 197). Забележено је да је Хаџи Јанушов однос према
српским устаницима био ''не само трговачки; чинио им је разне друге
услуге у случају потребе и невоље''; српске избеглице на румунском тлу
неретко  су  биле  у  прилици  осетити  благодет  његовог  даривања
брашном, сољу, па и новцем и бескаматним позајмицама (Перовић 177).
Крајем фебруара 1810. Петар Добрњац из Буриле јавља Хаџи Јанушу о
потреби набавке 100.000 ока соли. Такође је био извозник племените
морске  рибе  моруне  ловљене  на  Ђердапу  и  кладовског  кавијара,
прибављаних од компаније Петра Добрњца и Петра Томића. У писму
које му је послато из Кладова 21.10.1810.г. понуђено му је 12.000 ока
усољене моруне, уз послати дар- каца кавијара- 30 ока и две рибе- ''да
их  у  здравље  поједе''  (Перовић,  189).  У  јесен  1810.г.  Хаџи  Јануш
обезбедио  је  Петру  Добрњцу  и  компанији  још  400.000  ока  соли,  а
кавијар и даље чини значајни сегмент њиховог савезништва (Перовић,
190). Из писма адресираног министру војном Младену Миловановићу
7.јула 1811, јасно се види да је Хаџи Јануш боравио у Кладову и ту
имао ''поверљивог човека Панајота''  (Перовић, 199-200). Кнез Милош
Обреновић   обратио  се  Хаџи  Јанушу  из  Београда  19.јула  1817.г,
налазећи потребинм да, као и влашком кнезу у Букурешту, и  господару
Јанушу појасни околности убиста Карађорђа, што довољно сведочи о
респекту који је крајовски трговац уживао међу Србима:

''Почтонеродни и мну почитаеми господар Х.Јанош,
Посилајући  мојего  Георгија  Димитријевића,  с  писмом  на

Сијателног  Бега  /Јоан  Караџа,  влашки  кнез/  у  Букурешт  и  да  би
промотрио тамо за жито и јечам може ли се добити и пошто, овом
приликом  не  пропуштам  и  вас  поздравити  и  јавити  да  смо,



благодареније Богу, здраво и у миру. И вама препоручујем мога Георгија
да  би  му  на  руку  били,  у  чему  би  препоручио  и  за  овдешња
обстојатељства  и  случај  с  бившим  вождом  српским  Георгијем
Петровићем, који је паки дошао био примирени народ побунити и на
зло подигнути.  Благодаримо всемогућем Богу који  нам способствова
ово зло препјатити и њега поразити. Вама ће све подробно Георгиј
изјавити, који и Сијателном Бегу о томе известије носи.

                          В прочем вас поздрављајући, јесм
                          Ваш благожељателни брат
                          Милош Обреновић,
                          Верховни кнез и правитељ народа сербског'' 
                                                                         (Перовић, 203) .

Румунски  универзитетски  центар  Крајову  још  увек  краси  највеће
црквено здање ''Мадона Дуду''  чији је Хаџи Јануш био дугогодишњи
епитроп/старатељ.  Импресивни  невелики  храм  ''Свих  Светих''-
православни храм у махали Таргу де Афара подигнут у периоду 1792-
1800.г,  рестауриран  је  о  његовом  трошку,  као  што  је  финасирао  и
изградњу  основне  школе  1827.г.  и  још  неколицине  јавних  објеката,
укључујући  крајовску  чесму  са  његовим  именом.  ''Спонзорисао''  је
устанак Тудора Владимиреска против Фанариота  из 1821.г. сумом од
5000  леја.  Након  слома  устаничких  активности  против
грчких/фанариотских  владара  над  румунском  земљом,  будући  да  се
раније успео замерити Владимирескуу,  није претрпео никакве штете,
шта  више  увећао  је  иметак  купивши   земљу  и  зграде  породице
Каранопол  из  Крајове.  Зна  се  да   11.10.1825.г.  више  није  био  међу
живима,  мада  тачан  датум  смрти  није  сачуван.  Крећући  његовим
стопама,  син  Николае  управљао је  великим  земљишним комплексом
Константинешти де Сус- село у домену града Скорничешти, округ Олт.
Према расположивим подацима Јанушов син био је у животу и крајем
четврте деценије XIX века.

Ђорђе  Гица  Опран  /Gheroghe  Opran-  Ghita/,  син  феудалца  Григора
Опрана, трговац и банкар, рођен је 1780. године у месту Ботошешти
Паја  између  Турну Северина  и  Крајове,  округ  Долж,  на  граници  са
округом Мехединци.  Био је  велепоседник  имања у  Ботошешти Паја,
Јешалници, Мижарки, Думбравици,  четири воденица у Бистрици и 2 у
Брабови-  Думбравица;  имао  је  куће  у  Крајови,  Оршави,  велико
складиште соли у Прахову на српској обали, где је 1863.г. пописан као
тамошњи  житељ  Станчу  Опра(н),  стар  70  година.  Као  пријатељ  и



финансијер Тудора Владимиреска  познатог  румунског  револуционара
из  1821.г.  уложио  је  огромна  новчана  средства  у  успех  његовог
подухвата /у једном наврату чак 42.000 талира/ а као познаник и мецена
писца  и  издавача  Захарија  Каскалека  потпомагао  је  његове  значајне
издавачке  подухвате.  Опранов  син-  Petru,  Pera,  (1815.  Оршава-
23.6.1885. Јешалница) студирао је права у Пешти, неко време  боравио
у Италији, одакле је стимулисао насељавање Италијана у Крајови, један
је  од  донатора  за  изградњу позоришта  у  Крајови  и  његов  директор,
прокуратор  регионалног  трибунала  у  истом  граду...  Написао  је
неколико  стручних  радова  на  тему  агрономије  у  светлу
административних  мера  /1874/,  Реформа  кривичног  законика  и
локалног  права  /1874/...  Унука  Ђорђа  Опрана,  Петрова  кћер,  Елиза
Опран  (1849.г.-  14.август  1909.  Јешалница),  једина  наследница
импресивног  фамилијарног  иметка  такође  је  познати  филантроп.
Немајући  наследника  донирала  је  сукцесивно  велике  своте  новца  у
хуманитарне  сврхе,  оснивала војне  болнице,  побољшавала  социјални
статус мештана села у њеном поседу. Под псеудонимом  Алба Монте
написала је књигу ''Једна необична судбина'' штампану у Паризу 1880.г.
Ђорђе  Опран  умро  је  10.јуна  1848.г.  у  Јешалници,  некада  званој
Салница.

Чинећи  напоре  за  стабилизовања  позиције  Србије,  са  статусом
кнежевине,  Милош  Обреновић  приступио  је   извођењу  радова  на
изградњи српских насеобина,  регулисању  саобраћајница,  укључујући
уклањање  пловидбених  препрека  на  ђердапском  делу  Дунава
1834.године.  Тим поводом 18.  октобра Стефан Стојановић  из  места
Сип код Кладова  јавља  да је ''у сарадњи са Тенком који је са собом
довео људе и алат настављено чишћење Дунава; са чишћењем Ђердапа
иде теже, чак ни мајстори послати од стране кнеза не могу да им се
приближе због велике брзине  воде и дубине; прелазили су у Влашку и
тамо посао иде успорено...'' Он у наредном извештају послатом кнезу
из  Сипа,  од  25  октобра,   спомиње  Цинцаре  ангажоване  на  тим
пословима,  пишући  о  окончаном  делу-''  камење  је  очистио  сем  у
средини где је дубина  и брзина тако опасна да мајстори нису хтели
примити  ни  за  специјалну  награду  од  1000  гроша  за  вађење  сваког
камена, сматра да је овако доста учињено; јавља о наплати Цинцарима,
распореду  алата  и  др''  (КК/19-165,  1834  Неготинска  нахија).  Према
сећању које се чува у фамилији Јанковић, њихов предак је дошавши из
Москопоља, радио послове уређења пловидбеног пута код Сипа, да би
по окончању радова остао да живи у Кладову. Попис становништва из



1863.г.  садржи  податке  о  трговцу  Димитрију  Јанковићу,  рођеном
1813.године,  са приходима од мумџијске радње, касапске трговине и
трговине  живом  стоком.   Имао  је  супругу  Лападату,  синове  Тодора
старог 19 година, Алексу старог 7 година, кћи Катарину стару 4 године
и  Персу  стару  пола  године  (Благојевић  2005,  22).  На почетку  улице
Краља Александра његови потомци, Алексини синови  Коста и Никола
Јанковић саградили су спратне зграде и са породицама ту живели током
20.  века- Коста,  Kасија, Јованка,  Александра,  Драгана....  Омиљено
излетиште  Кладовљана  у  протеклом  веку,  носи  име  по  Алекси
Јанковићу- Лећина шума. Постоје индиције да су у родбинским везама
са  Јанковићима  од  којих  потиче  Ненад  Јанковић  (1962  Сарајево),
популарни  глумац,  музичар  и  режисер,  чији  су  преци   живели  у
Кладову. Цинцарског порекла  вероватно су били и чланови фамилије
Николајевић- Костаћи, рођен 1815.год, Аранђел рођен 1825, и Никола
рођен 1828.г, сви добростојећи кладовски трговци седамдесетих година
19. века (Благојевић 21, 32).

Љубомир  Николић   пореклом из Беле Паланке, по занимању колар и
дунђер,  изданак је фамилије  која  се  првобитно  за  време када  је  већ
досељена у Кладово, презивала Јовановић.  Могло би се сматрати да су
се, на  таласу  миграција  квалификоване  радне  снаге,  након  враћања
нахије  кладовске  под  српску  управу  1833,  које  је  стимулисао  кнез
Милош  Обреновић,  његови  преци-  коларско-  зидарска  породица,
дослелили у Кладово половином 19.  века;  нема конкретних доказа  о
периоду  приспећа.  Попис Кладова из  1863.г.  познаје  15 породица  са
презименом Јовановић али је само Ђорђе Јовановић био ''дунђер'', стар
50  г,  са  супругом  Катарином,  сином  Јованом  старим  16  г,  кћерима
Ленком старом 14 и Станујком 8 г.  Поседовали су кућу у Кладову и
један  виноград  од  4  мотике.  Љубомиров  син  Тихомир   рођен  је  у
Костолу 1924.г, мајка му се звала Ђурђица. Према Љубомиру Николићу,
Тихомировом сину,  стрицу,  Николићи потичу из  цинцарске фамилије
чији  су  неки  чланови  радили  и  на  допремању  и  обради  камена  у
Румунији.Други  Тихомиров  син,  Војислав  Николић  отац  је  Весне
Јаковљевић, удате у Кладову. За Љубомира, прадеду Весне Јаковљевић,
памти се да је као врстан зидар био позван да реши искрсли  проблем
озидавања  свода  цркве  у  Костолу,  будући  да  претходно  погођени
мајстори нису успевали да изведу такав захват. Важно је знати да је већ
око  1834.г,  како  налази  др.Даница  Милић,  термин  ''цинцарин''  био
синоним за зидара, тесара, каменоресца, који су на Ђердап дошли као
занатлије ангажоване за разбијање ђердапских стена у циљу чишћења
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ђердапског пловног пута.  Ту су доведени пошто су претходно имали
успеха у подизању православних храмова у Зајечару и Михајловцу. 

Угроженост  егзистенције  у  цинцарским  средиштима  у  данашњој
Македонији и Албанији под османском влашћу, довела је до значајних
миграција  у  правцу  Србије,  са  ескалацијом  концем  19  века  када  је
српска држава стабилизовала политичке и економске прилике у мери да
је  постала  пожељна дестинација  трговачких подухвата  и привредних
активности. Но и пре тога било је досељавања на гранично подручје
према Влашкој и Аустрији, што је нарочито био случај када је Србија
стекла статус аутономне кнежевине под турским сизеренством. Подаци
о  Цинцарима  доспелим  у  регију  омеђену  подунавским  Кладовом  и
Брзом  Паланком  сaдржани  су  у  резултатима  истраживања  Душана
Поповића,  публикованим  1937.године.  Пишући  о  породици
Фотић/Фотис,  из  Шапца,  где  су  приспели  из  Сера  1794.године,  он
наводи да је њен родоначелник Фота ту стигао из Кладова ''где је имао
сродника; Фота се задржао у Кладову, Текији, на Адакале...'' (1937, 463-
464). ''По једном пасошнику из1833-6, у који је бележено коме је све
издат пасош,  види  се  куда  су  ишли  наши  Грци  „на  вилајет",
гдесу  им  биле  породице-Никола  Куљумби  боравио  је  у
Кладову''  (Поповић,  52).  Димитрије Ламбровић/Ламброс, родом из
Сијатиса  у  Грчкој,  дошао  је  у  Кладово  1842.године  (Поповић  402).
Позивајући се на Јована Цвијића, Поповић тврди да је, до краја века,
Брзу Паланку и околину настанило  двадесетак  породица Цинцара из
Гопеша (1937, 51).  Гопеш се налази на 22 км.од Битоле а на надморској
висини око 1140 м, десно  /једно 10 км./од пута Битола-Ресен. У Текији
је  у  другој  половини  19  века  живео  Гица  Димовић  са   породицом.
Попис становништва и имовине среза Кључког из 1863.године садржи
податке да је рођен 1818. године,  бавио се трговином, имао супругу
Сенилку стару 32 г, синове Николу 22 г, Крачуна 4г, кћери Маруцу 14 г
и Насту 10 г. (Благојевић 2005, 95). Као транзитно подручје, овај крај
био  је   део  путовања  многих  људи   чија  је  егзистенција,  било  из
економских или политичких разлога, довођена у питање. Пут на запад
најједноставнији је био преласком Дунава и усмерењем ка Оршави; на
исток правцем  према Крајови, Молдавији или Бугарској и Русији. И
Никола  Пашић  искористио  је  благодети  таквих  опција  1883.године,
бежећи пред прогоном власти због организовања Тимочке буне. Како је
забележено, успео је побећи из Србије уз помоћ кладовског радикала
Кокотовића  који  му  је,  поред  обавештења,  уручио  и  ''не  баш  много
исправан пасош'' (Милошевић 1995, 28).
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Сачувано је једно кратко  спомињање Кладова,  Оршаве и Аде Кале у
писму Георгија  Ђуре  Јовановића (1839-1899)  упућеном брату  Јовану
Јовановићу  Змају:  ''...Што  се  нашег  путовања  из  Београда  до
Неготина тиче, ти дивни и лепи предели недају се описати, ми смо
државном лађом ''Делиград'' четир дана путовали, и кад смо у Оршаву
прешли и поред турског градића Ада Калин пролазили, ту су се Турци
на бедеме попели и нас гледали, предма то наше гледање један наспрам
другог није лепо изгледало, пошто један другом нисмо добро желили. У
Кладову ту нас је Сима Марковић из Новог Сада дочекао и са добрим
ајваром и добрим вином почастио...'' (Опачић 2006, 235). Потпуковник
Јовановић био је добровољац у српско-турском рату 1876/77.

Немачки  путописац  који  је  посетио  овај  крај  концем  19.века  такође
спомиње  цинцарске  досељенике: ''…И  у  Брзој  Паланци  је
становништво румунско, изузимајући чиновнике и десетак цинцарских
породица које су се овде доселиле као трговци и кафеџије''(Weingand
1900,  265).  Милисав  Лутовац  пише:  ''Брза  Паланка  била  је  знатно
тржиште жита,  дрва и стоке.  Сва је трговина до 1920 била у рукама
посрбљених  Цинцара  из  Македоније  (Наума  Михаиловића,
Кузмановића,  Ђорђа  Јанковића,  Јанаћка  Димитријевића),  од  којих  је
Наум  Михаиловић  имао  9  кућа  (1959,  70). Постоје  подаци  да  је
породица  Михаиловић   досељена  1858. године,   Кузмановић  1874,
(А)Настасијевић 1875, сви  из Гопеша, Македонија. Наум Михајловић је
1877.године председник брзопаланачке општине (Станковић 1984, 5).
Локална хроника означава га најбогатијим трговцем који је поседоваа
двадесетак магаза,  а  по богатству су се истицали и трговци Јанаћко
Кузмановић и Ђорђе Атанасијевић- изузев трговци, власници механа,
касапнице,  пекара  (Станковић  49).  Они су  се,  по  правилу,  бавили и
јавним  пословима  и  били  народни  заступници  у  општинском
парламенту.  У  једној  од  највећих  зграда,  кући  Јанаћка  Кузмановића
била је смештена и женска основна школа. Након Првог светског рата,
најпознатији трговци су браћа Кузмановић, Илија Михаловић, Радомир
Димитријевић (Станковић 102). Љуба Атанасијевић бавио се откупом
огревног  двета,  имао  је  своје  дереглије  за  транспорт  Дунавом  до
купаца,  по  правилу  за  потребе  војске  и  државних  надлештава  у
Неготину  или Зајечару  (Станковић 98).  Један  од  оснивача  и  главних
акционара  брзопаланачке  банке  био  је  Јанаћко  Димитријевић,
1929.године  са  основним  капиталом  банке  од  милион  динара
(Станковић 94). Кредитним линијама повезали су се са Дисконтном и
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Тровачком  банком  из  Београда  и  банком  Лувр  из  Зајечара.  Женски
потомци фамилије Кузмановић уадати су у Кладову за богате трговце,
какав је био Михаило Ђенић, угледне кафеџије, Стојадин Ђорђевић, као
и у  породици Стефановић.  Члан фамилије  Атанасијевић,  Димитрије,
остварио  је  почев  од  седамдесетих  година  протеклог  столећа,
респектабилну каријеру у области психијатрије.И путем брачних веза
становници  Кладова  постајали  су  сродници  Цинцара.  Праунунука
Наума Боци из Kлисуре, родоначелника београдске трговачке фамилије
Наумовић-  Љубица  Наумовић-  Сандуловић  (1883-1958),  удала  се  за
Ристу Сандуловића из Кладова,  потоњег управника поште у Гроцкој.
Није била реткост да Кладовљани и Брзопаланчани породице заснивају
у  другим  срединама.  Генерал  Војин  Максимовић,  рођен  у  Кладову
25.11.1876.године оженио је Томанију, кћер генерала Димитрија Цинцар
Марковића,  председника  владе  Краљевине  Србије  1902-03.  Војин  и
Томанија имали су два сина и кћер Веру, 1937. удату за ваздухопловног
капетана  Милана Д.Ристића.  Таст  генерала Максимовића убијен је  у
мајском  преврату  1903.године,  у  којем  је  заверенике  против  краља
предводио  Цинцарин  Драгутин  Димитријевић  Апис.  Године  1915  на
подручју Кладова била је стационирана дивизија српске војске у чијем
се саставу налазио и Драгутин Димитријевић Апис. 

Кладово је надалеко познато по риболову и преради рибе, производњи
кавијара,  али  су  крајем  19.века  природни  ресурси  драстично
осиромашени.  Након  извођења  регулационих  радова  на  Ђердапу  и
изградње  Сипског  канала,  мештани  Сипа  покренули  су  парницу  за
накнаду  штете  причињене  од  стране  државе  оштећењем риболовних
вирова.  Суд  је  у  поступку  затражио  експертизу  Правног  факултета
Универзитета  у  Београду,  у  чије  су  име  случај  анализирала  двојица
угледних професора, Живојин Перић и Цинцарин Коста Кумануди. У
свом налазу они пишу: ''... Општина Сипска на вирове на Дунаву, од
како је извршена њихова експропријација у корист српске државе да би
моли  бити  предузети  радови  на  Ђердапу,  нема  никаква  права
сопствености. Она то право није могла имати ни пре тога, ни према
општим  принципима  међународног  права,  ни  према  међународним
уговорима. Оно јој је могло бити само толерирано као остатак каквог
обичајног  права.  А  по  принципима  нашег  унутрашњег  јавног  права,
који  се  налазе  у  височајшим  решењима  о  риболову  1859.  године,  у
Закону о водама и у Закону о риболову, она то право уопште није ни
могла  имати,  па  према  томе  експропријација  није  могла  бити
извршена према њој, већ је држава, којој искључиво могу припадати
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риболови као јавна добра, могла тражити од Аустро- Угарске накнаду
штете у корист своје касе, због смањења својих прихода. Према томе,
поновно уступање права својине општини Сипској од стране друштва
за регулацију Ђердапа, кад би оно одиста и постојало, нема никакве
правне  вредности.  Међутим,  уступање својине  не  може уопште ни
постојати из ових разлога: а) то друштво не располаже ни својином
самог  канала,  већ само његовом експлоатацијом;  б)  експропријација
вирова није ни учињена у његову корист, већ у корист српске државе,
да би она могла олакшати извршење радова, нити је накнаду штете
исплатило друштво, већ Аустро- угарска.'' (Петровић 1941,797-801).

Специфичностима риболова на Ђердапу бавио се и знаменити етнолог
Никола Зега (1863 Нови Сад-1940), бечки и минхенски ђак, кустос и
управник Етнографског музеја у Београду. У раду публикованом 1927.
године он пише о начину риболова, прераде и о трговини рибом:  ''...На
Доњем Дунаву,  код села Сипа,  постоје две велике  врсте вршки,  које
тамо зову гарде.  Једну гарду више села Сип зову ''Црквиште'',  а  не
далеко од исте је на супротној страни друга коју зову ''Домоглед''. Обе
су  на  таквим местима  где  лађе  не  могу  пловити.  Гарде чини  коље
пободено у дужину од 300 метара тако, да прави један велики оштар
угао. У врху тог угла налази се капија 3 метра широка. Ту су пободене
јаке и велике греде које зову ''бељит'',на које се навлаче дрвени котури-
''олаши''.  Од   једне  до  друге  греде  на  тим  дрвеним  котурима
''олашима'', виси велика мрежа ''сет''. Сет се спушта дубоко у воду и
допире скоро до дна. Риба која низводно  уплива у гарде улази у сет и
неће  моћи  даље... Од моруне и јесетре прави се ајвар који је надалеко
чувен ''Кладовски ајвар''. Отсало месо од рива или продају јоше свеже
или га усоле, или пак направе од њега маринат...'' (1926-27)

Развој трговине почетком двадесетог века резултирао је, поред осталог,
оснивањем Кладовске банке и Кључке банке а.д. која, како је наведено у
дозволи Министарства  трговине  и  индустрије  од  31.1.1931.г.  вршила
послове: пријем новца на штедњу, на уложне штедне књижице и текуће
Рачуне;  давање  зајмова  на  менице;  реесконтовање  меница;  пријем
оставе на чување и руковање; давање зајмова на хартије од вредности;
вршење  наплате  и  исплате  за  другога;  други  мењачки  и  банкарски
послови. Банку  су  1930.године  основали  трговци    Коста  Алексе
Јанковић и Никола Алексе Јанковић и још осморо мештана Кладова,
Брзе  Паланке  и  Корбова.  Одoбрење  Министарства  трговине  и
индустрије  за  оснивање  ''новчаног  завода''  од  9.4.1930  гласи  на  име



''гг.Јанковић А Коста, Михајловић Алекса и другови''. Почев од априла
1938.године Кључка банка а.д. отпочела је и са делатношћу ''куповања
и  продавања-  свих  овоземаљских  производа''.  Друга,  старија  била  је
Кладовска  банка,  основана  још  1912.године  а  у  документу  ''рачун
изравнања на дан 31. децембра 1925.године'' наведено је име Николе А
Јанковића у својству члана Управног одбора и Косте А Јанковића као
члана  надзорног  одбора.  Чини  се  занимљивим  податак  да  је
1928.године  акционар  ове  банке  и  изданак  цинарске  брзопаланачке
фамилије Кузмановић, Живка Ђенић, супруга кладовског велетрговца
Михајла.Она је имала 30  депонованих акција и 10 гласова на редовном
збору. Њеној продици припадао је први аутомобил  купљен из Кладова,
''Меркјури 8'' који је коштао право мало богатство.

Веома профитабилна привредна грана у Кладову  је речни саобраћај па
је  ово  место  у  свету  познато  по  врсним  лађарима,  бродарима.
Најпознатији кладовски бродски капетан био је Стериос Андруцос. У
својој биографији он пише:
''Зовем се Стериос Андруцос, рођен сам 1889. у Спрече /Грчка/ од оца
Спира и мајке Минка. Родитеље немам. Покојни отац такође је био
бродарац. Имање није имао. Године 1896. ступио сам у основну школу
на  острву  Спрече  у  Грчкој.  Године  1901.  ступио  сам  у  гимназију
варошице Наплијон у Грчкој, где сам завршио 4 разреда. Године 1906,
по тражењу мог стрица који  је  био заповедник  брода на Дунаву /а
пошто није имао деце мој отац послао ме код њега/, ступио сам на
брод као морнарски приправник. 1908. отишао сам у Грчку и ступио у
ратну морнарицу као добровољац. 1913, пошто сам био рањен у рату,
ослобођен сам службе као неспособан, са чином потпоручника. После
тога дошао сам на Дунав и ступио у службу код разних бродарстава.
Године 1918, по капитулацији Немачке, налазио сам се у Румунији, и по
доласку савезничке војске примио команду брода ''Ђурђево'' те сам са
јединицама савезничке војске стигао у Београд. По одласку савезничке
војске  и Београда,  на  тражење тадашњег бродарства СХС ступио
сам  на  службу  код  истих.  Од  тада  до  1941,  био  сам  на  разним
бродовима  ЈДРБ  а  по  окупацији  био  сам  на  разним  бродовима
тадашњег  бродарства,  када  сам  1944,  два  месеца  пре  ослобођења
Београда  ступио  у  службу  Црвене  Армије  са  бродом
''В.Бојевић''  /''Кордун''/,  где  сам  био   заповедник.  Радио  сам  на
пребацивању  из  Калафата  у  Видин  и  обратно  и  по  завршеном
пребацивању трупа Црвене Армије из Калафата у Видин и обратно и
по  завршеном  пребацивању  трупа  Црвене  Армије  кренуо  сам  са



понтонским  мостовима  Црвене  Армије  за  Нови  Сад  и  обратно  до
Кладова, где сам по наређењу Штаба Прве морнаричке базе примио
команду  брода  ''Стаљинград''.  Године1946.  постављен  сам  за
саобраћајног наутичког референта у Кладову 1947, код ''ЈУСПАД''-а''.
Био је ожењен Идом Кукарас, имао сина Александра и кћер Драгицу.
Њен  син  Данко  Јовановић,  инжењер  машинства  живи  у  Кладову.  У
историји је упамћен  Андруцосов  подвиг управљања до Црног мора
бродом ''Краљица Марија'' крцатог јеврејским избеглицама из Аустрије,
Немачке,  Пољске,  Чешке,  чије  је  путовање,  узроковано  бројним
неприликама,  трајало  од  20.  октобра-  Братислава-до
26.новембра1939.године- Сулина. Током каријере водио је   белешке у
форми бродског дневника за период 1922-1950.г. Дунавом је пловио 43
године  преваливши   бродским  саставима  са  укупно  10.760  пловила
растојање од  403.165 километара. Предмет превоза било је 2.685.993
тона  робе,  за  шта  му  је  било  потребно   52.281  сати,  записано  је  у
девницима човека који је био заповедник на 65 дунавских бродова.

Због богатог  наслеђа, укључујући додире са старим цивилизацијама,
али и мисије које  су се  бавиле  ђердапском пловидбом,   подунавска
Текија  је  незаобилазни   драгуљ културног  туризма.  За   изучавање
антике велики догађај било је откриће тзв. Текијске оставе- ризнице из
доба  Римског  царства.  Велике  заслуге  у  том  подухвау,  обради  и
представљању  свету  налазе  римског  блага  имао  је  професор  Ђорђе
Мано  Зиси  (1901  Будимпешта-  1995),  дуго  година  руководилац
археолошког одељења Народног музеја у Београду. О овдашњем благу
написао је студију ''Налаз из Текије'' 1957.године и неколико стручних
радова, попут саопштења конзерваторских и испитивачких радова 1956
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе,  публикације  са
каталогом Античка бронза у Југославији 1844-1969...

У  оснивању  међународног  регулаторног  тела  дунавске  пловидбе,
Ђердапске речне управе, средином педесетих година 20 века запажену
улогу  приликом  југословенско-  румунских  преговора  имао  је  Илија
Топалоски, такође Цинцарин, из Гопеша. Он је био заменик шефа наше
државне  делегације  (Гулић,  2012,  404).  Један  од  службеника  те
администрације,  у  својству  пилота-  спроводника  бродова,  Тодор
Цобовић  (1925-  2014)  рођен  је  у  Струмици,  село  Горња  Белица,
наследивши у пловидбеним пословима на Дунаву оца Тому, бродарца
Југословенског  речног  бродарства.  Тодор  је  раније   као  капетан   и
машиниста ангажован на броду ''Вашкапу''- помоћној вучи за  саобраћај



Сипским каналом. Поред кћери и унука Тодора Цобовића, у Кладову
живе и чланови фамилија  Френцић и Траиловић,  потомци Севастије
Френцић, рођене Цоба, сестре од стрица Тодора Цобовића-Вељковићи,
Блануша, Маљоковићи, Крстићи, Радивојевићи... затим изданци других
старих  цинцарских  фамилија  попут  Кузмановића,  Димитријевића,
Атанасијевића, Михаиловића...

У сфери културе запажену улогу имала је музички педагог Лепосава
Ђорђевић, рођена Христић. Била је наставница одељења ниже музичке
школе у Кладову одсек клавир. Прве генерације уписале су ову школу
крајем шездесетих година, убрзо постижући врло солидне резултате у
републичким размерама. Једно од мерила такве приљежности било је и
савезно  такмичење музичке омладине Jeunesses Musicales у познавању
ове  уметности  где  су  ђаци  кладовске  музичке  школе  освојили  прво
место у Југославији 1977. године, међу њима и ученице које су почетна
музичка знања стекле код Лепосаве Ђорђевић-  Видосава Букатаревић и
Мирјана Манзаловић, испред колега из Француске и Мађарске.

Данас се у Кладову скоро  нико не изјашњава као Цинцарин, постоји
мноштво презимена за које се сматра да сама по себи могу указивати на
цинцарско  порекло  (попут:  Константиновић,  Динић,  Настасијевић,
Поповић,  Топаловић,  Михаиловић,  Атанасијевић...)  али тек  неколико
десетина  становника  има  у  породичним  успоменама  сећање  на
цинцарске  корене.   Парламентарна  скупштина  Савета  Европе
препоручила  је  оснивање  лабораторије  за  дисперзоване  етничке
мањине,  као  модел  за   очување  културних  вредности  Цинцара,
последњих Мохиканаца европске цивилизације. Улога људи цинцарског
порекла у стасавању модерног Кладова, ђердапског региона и Србије
далеко превазилази данашњу присутност њиховог етницитета и културе
у овдашњој јавности. Како то  Борислав Пекић свом цинцарском јунаку
''Златног руна''   поручује на концу волуминозне фантазмагорије,  ''Ако
још  једном  пожелиш  да  будеш  човек...  сети  се  своје  Прошлости,
Поседа и Потомства. Чекају те'' (1986, 552).

*Овај рад аутор посвећује сенима Тихомира Николића (1924 Костол) и његових предака
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PORODICA ANĐELOVIĆ

Lenka Anđelović, levo, sa ćerkom Vidom i tri sina: Ljubišom, levo, Milošem
(otac Milana i Zorana Anđelovića iz Pančeva) u sredini, i Hristoferom

Po porodičnom predanju familija Anđelović iz Pančeva cincarsku lozu ima po
očevoj liniji i prapretku Dimitriju čijeg se prezimena niko više ne seća. Zna se
da je došao iz Janjine, iz Epira, donevši dosta para tako da je odmah nakon
dolaska u Kladovo otvorio trgovinu i kasnije osnovao i banku. Stekao je ugled
imućnog i uglednog čoveka. Oženio se čerkom sveštenika iz sela Korbova kod
Kladova koja se zvala Jelena Janković i od ženine porodice preuzeo i prezime
i krsnu slavu - Sv. Dimitrija. Dobili su tri sina - Nikolu, Kostu i Aleksu i mnogi
njihovi potomci danas žive u Beogradu. Sa kolena na koleno prenosilo se
saznanje o cincarskom poreklu kao i redovna proslava imendana tako tipična
za ovu etničku zajednicu koji se redovno slavio pored slave. U Pančevo je
1932. godine došao Miloš Anđelović  kao diplomac Eksportne akademije iz
Beča (sin ćerke Alekse Jankovića iz Korbova čija se jedna rođena sestra udala
u Smederevu, a druga u Negotinu) i počeo da radi u pančevačkoj carinarnici.

U ovom gradu se i oženio Persidom Adamović, ćerkom vlasnika pančevačke
kožare i sa njom dobio dva sina - Milana i Zorana. Milan Andelović (1934–
2009)  završio  je  Vazduhoplovnu  akademiju  u  Beogradu  i  nakon  nekoliko
godina  provedenih  u  vazduhoplovstvu  SFRJ,  posvećuje  se  snimateljskom
radu  u  filmskoj  industriji,  najviše  u  Sloveniji.  Zajedno  sa  životnom
saputnicom Lilijanom bio je jedan od prvih privatnih preduzetnika u Pančevu
početkom 70.  godina  20.  veka.  Zoran  Anđelović  (1936)  završio  je  Vojno
tehničku  školu  u  Beogradu,  ubrzo  se  demobilisao  i  zaposlio  u  kompaniji



„Simens”  koja  ga  šalje  u  Venecuelu,  u  Karakas,  kao  glavnog  inženjera
automatike  u  sistemu  snabdevanja  grada  vodom.  Zoran  i  danas  živi  u
Karakasu, oženjen je Anom Cecilijom Puliozom sa kojom ima dva sina koja
takode nose imena - Milan i Zoran.
 

Preci Anđelovića - Jankovići iz Kordobe

Familija Jankovića (iz porodičnog albuma Milana Andjelovica)

             

Sav materijal na ovu temu pozajmljen je iz teksta "CINCARI (AROMUNI) U JUŽNOM
BANATU ", autora SVETLANE NIKOLIN.  

http://cincari.org/drugi_o_nama/porodice/andjelovic/index.html

КОСТА КУМАНУДИ  И  СПОР ОКО ЂЕРДАПСКИХ ВИРОВА

http://cincari.org/drugi_o_nama/porodice/andjelovic/index.html


Ранко Јаковљевић

''....Као  што  Михаило  Петровић  констатује,  ствар  се  после  тога  годинама
вукла по судовима, како у првостепеном суду у Неготину, тако и у суду општине
Сипске,  док  нису  сва  акта  о  предмету  била  упућена  на  мишљење  Правном
факултету Београдског универзитета; факултет је за референте одредио професоре
правног  факултета  Живојина  Перића  (зет  М.Петровића,  супруг  његове  сестре
Маре) и Косту Кумануди. Мишљење истакнутих српских правника гласи:
''Димитрије  Кленцовљевић,  Крачун  Димитријевић  и  Јован  Димитријевић,  као
пуномоћници села Сипа,  изјавили су код  начелства среза Кључког,  23.  новембра
1895. године, да пристају да се ови вирови исплате сељанима по оцени и не траже
више ни од наше државе, ни од другог кога накнаду, нити ће тражити више но
што је процењено. Ту накнаду пуномоћници су и примили у износу од 40.000 динара.
Ђорђе  Благојевић,  пуномоћник  истог  села,  на  саслушању  код  начелства  среза
Кључког, у априлу 1910. године, казао је да су сви вирови били својина приватних
лица,  па су затим прешли у општинску својину,  а  потом у својину друштва за
конструкцију сипског канала. Из услова, по којима је сипска општина давала под
закуп те вирове, после примљене накнаде, види се да су (по тврђењу  закуподавца,
села Сипа) вирови својина друштвена и да једино оно има право на њих, и нико
више доонде док буде имало концесију на канал.

Све ово утврђује да је село Сип признало да оно није више власник вирова.
Равнодушно је, за односе између тога села и српске државе, да ли су ти вирови
оном исплатом од 40.000 динара од стране друштва за регулацију Ђердапа- баш и
кад би било тачно да је друштво ту накнаду дало, што не стоји, као што ће се
мало  ниже  видети-  постали  власништво  тога  друштва.  По  чл.2.  Закона  о
риболову  од  27  јула  1898.г,  право  риболова  на  Дунаву  (као  и  у  Сави  и  Дрини)
припада држави, а од тога правила има се увек поћи ако би неки појединац стицао
какво право у погледу риболова на Дунаву, на основу наведенога законскога прописа,
такав појединац би имао, у спору који би са државом повео, да то своје право
утврди, и у том спору би он био тужилачка страна, а држава тужена. Све дотле,
претпоставка  је  да  не  стоји,  поред  државног  права  на  риболов,  изузетак
предвиђен  у  чл.2.  наведеног  закона:  ''уколико  не  би  постојала  никакава  друга
основана права сопствености'',  ако би се уопште узело да би таква права била
могућна на српском делу Дунава (Саве и Дрине). Према овоме, држава има права
да забрани селу Сипу издавање под закуп вирова за које је то село признало да су
престали бити његови, ако су, то јест, уопште икада и били његови. Све што село
Сип може, то је да поведе спор против државе, у коме може истаћи и оно своје
тврђење ''да је оно добило те вирове на поклон од Угарске државе (видети акт
суда општине Сипске од  6.децембра  1910.г,  бр.1214),  тврђење ничим доказано,
баш и да се узме да је Угарска држава могла те вирове селу Сипу у поклонити.

Погрешно узимају Сипљани да су вирови оном исплатом од 40.000 динара
(чак и да стоји да је тај новац само то друштво положило) прешли у власништво
друштва за регулацију Ђердапа. Истина, у односима тога друштва и села Сипа,
постоји експропријација риболовног права: село је из свога права риболова у тим
вировима  то  експроприсало  за  суму  од  40.000  динара,  што  се  види  из  акта
Министарства Народне Привреде од 17. Јула 1895.г.  Бр.3870, али што се тиче



односа између друштва и српске државе, друштво није постало власник риболова
у истим вировима. Образовано ради једног специјалног посла, уређења Ђердапа,
друштву је било потребно само то, да при изради тога посла, има одрешене руке,
наиме,  било  му  је  потребно  да  може  свуда  где  је  регулација  Ђердапа  то
изискивала, па, дакле, и у реченим вировима, предузети нужне радове. Ово је, пак,
повлачило за собом било друштво, било Угарску државу да обезштети све оне који
су имали какво право риболова на местима на којима је оно радило, па је то исто
важило и за вирове села Сипа. Ово обезштећење могло је бити двојако: или да
друштво,  односно  Угарска  држава  исплати  само  штету  причињену  праву
риболова,  остављајући да ово и даље постоји  уколико  би радови ђердапски  то
допуштали, или да заинтересованоме његово право потпуно исплати. Овде је био
овај последњи случај,  због чега,  као што је казано, Сипљани немају више право
риболова у реченим вировима. Овим хоћемо да кажемо да друштву за регулацију
Ђердапа, односно Уграској држави, није била намера да оном накнадом за себе
прибави право риболова. Најпре, само друштво, по своме задатку, није могло на то
ни  мислити,  том  накнадом  друштво  је  само  хтело  обезбедити  себи  право
располагања вировима, утолико и у толикој мери колико је то било нужно ради
његових послова, и више ништа. А то ће рећи да право риболова у тим вировима,
уколико овај буде могућан и после регулације, није више припадало ни селу Сипу,
пошто га је се оно за горњу суму одрекло, ни друштву пошто оно није ни имало
намеру прибавити га. Уосталом, не може се претпоставити да би српска држава
пристала  да  право  риболова  на  њеној  територији  припада  једном  страном
друштву, остављајући на страну питање да ли су, и уколико, страна правна лица
способна да имају таква права у Србији. Отуда и позивање Сипљана на то како им
је друштво поклонило речене вирове, нема вредности, пошто друштво није могло
поклонити  оно  што  ни  само  нема  (параграф  29.  Грађанског  законика).  Ово
резоновање има се тако исто применити и на Угарску државу, која је исплатила
накнаду за вирове, јер ни она није постала власник тих вирова. Још мање би се
могло  допустити  да  је  у  интенцијама  српске  владе  могло  бити  то,  да  једна
страна држава има власништво вирова на српској територији. Напослетку, све
то  може  бити  питање  између  друштва,  односно  угарске  државе,  и  српске
државе,  али  никако  то  не  мења  факт  да  је  село  Сип  престало  бити  власник
дотичних вирова.

Шта више, сасвим је сумњиво да је уопште то село и имало право у тим
вировима. Пуномоћник тог села у своме напред наведеном саслушању није могао, у
прилог претензије свога властодавца да наведе ништа друго до то, да село Сип,
издаје под закуп те вирове већ више од сто година. Турска тапија, која се налази у
актима овог предмета, не гласи на село Сип, већ на неке појединце, а тапија Флора
Николаја  из  Турну  Северина  издата  је  Димитрију  Томићу  и  Настасу  Џани,
апстрахујући питање о вредности тих тапија.  Село Сип, дакле,  утврђује  своје
право  риболова  на  основу  дугогодишњег  вршења  тога  права.  Међутим,  наше
законодавство  такво  стицање  права  риболова  не  познаје;  баш  и  кад  би  неко
показао titulum acquirendi  и био  bona- fide, а то су услови потребни за стицање
стварних права код нас, он не би могао по томе основу стећи право на риболов у
Дунаву било после 12 година (са тапијом), било после 30 година (без тапије, према
параграфима  926  и  931  Грађанског  закона);  сваки  онај  који  би   non  domino



прибавио право риболова на неком месту у Дунаву, не би могао бити  bona- fide,
т.ј. не би могао тврдити да није знао да је по закону сваки други, осим државе,
non  dominus  код  права  риболова  у  Дунаву,  нити би  се  могао  по  параграфу 14.
Грађанског закона позивати на незнање закона.

Сипљани нису могли тековинском застарелошћу прибавити право риболова
у овим  вировима ни за време турске управе, пошто је и тада, као што се то види
из  тапије  издате  извесним  приватним  лицима  из  Сипа  од  стране  Адакалског
мутесарифа  1819.  године  и  потврђене  и  књазом  Милошем  1838.  године  право
риболова на десној страни Дунава у Србији припадало вакуфу, те стога оно што
је  горе  речено  о  аквизитивној  застарелости  права  риболова  по  српском
законодавству треба да вреди и за време када је горња тапија издата.

Остаје  само  у  корист  села  Сипа  то,  што  је  селу  Министар  Народне
Привреде признао у своме акту МБр.3870 од 17 августа 1895 г. право власништва
на дотичне вирове. Питање је само: да ли је Министар био овлашћен да такво
признање за државу даје? Ако није, онда оно не веже државу и држава би могла
да тражи од села Сипа повраћај оних 40.000 динара (тужбом conditio indebiti)...

Општина  Сипска  на  вирове  на  Дунаву,  од  како  је  извршена  њихова
експропријација у корист српске државе да би моли бити предузети радови на
Ђердапу, нема никаква права сопствености. Она то право није могла имати ни пре
тога, ни према општим принципима међународног права, ни према међународним
уговорима. Оно јој је могло бити само толерирано као остатак каквог обичајног
права.  А  по  принципима  нашег  унутрашњег  јавног  права,  који  се  налазе  у
височајшим решењима о риболову 1859. године, у Закону о водама и у Закону о
риболову,  она  то  право  уопште  није  ни  могла  имати,  па  према  томе
експропријација  није  могла  бити  извршена  према  њој,  већ  је  држава,  којој
искључиво могу припадати риболови као јавна добра, могла тражити од Аустро-
Угарске накнаду штете у корист своје касе, због смањења својих прихода.

Према томе, поновно уступање права својине општини Сипској од стране
друштва за  регулацију  Ђердапа,  кад  би  оно одиста и  постојало,  нема никакве
правне вредности. Међутим, уступање својине не може уопште ни постојати из
ових разлога:  а) то друштво не располаже ни својином самог канала,  већ само
његовом  експлоатацијом;  б)  експропријација  вирова  није  ни  учињена  у  његову
корист, већ у корист српске државе, да би она могла олакшати извршење радова,
нити  је  накнаду  штете  исплатило  друштво,  већ  Аустро-  угарска.'' (Петровић
1941,797-801).

Спор који је био повод изнетом мишљењу Правног факултета Универзитета
у Београду, почива на околности да су регулационим радовима на Ђердапу које је
Угарска изводила на основу међудржавног уговора са Србијом, извршене измене у
дотадашњем режиму коришћења риболовних вирова и  гарди  те  да  су  из  јавних
радова  у  општекорисне  сврхе  проистекле  штете  по  питању  онемогућавања
приступа риболовним ревирима, њиховог потпуног или парцијалног уништења или
смањења добити коју би ранији држаоци по редовном току ствари стицали уловом
рибе.  О тужби је  расправљао првостепени суд у Неготину будући да је  предмет
спора стварно право на некретнини чија вредност превазилази ону детерминисану
за компетенцију општинског суда у Сипу, сагласно Законику о поступку судском у
грађанским парницама,  од 20.фебруара 1865. године.  Крајње је  необична одлука



суда да, после дугогодишњег парничења- ''ствар се после тога годинама вукла по
судовима, како у првостепеном суду у Неготину, тако и у суду општине Сипске'',
сва  акта  о  предмету  упути  на  мишљење  Правном  факултету  Београдског
универзитета. За расправу питања за чија су разрешења потребна посебна научна
или стручна знања, ''и њима сличних питања'' законодавац је овластио судију ''да се
за помоћ обрати особеним лицима, која ће му моћи дати потребна обавештења и
образложено мњење своје- experti; artis periti-; вештаци су дакле таква трећа лица
која имају стручна, научна...  знања, потребна за правилно схватање и пресуђење
извесних факата...  као и да на основу својих стручних знања, изведу закључке о
истинитости  доказне  теме  и суду  их као своје  мњење саопште,  или да  само  на
основу оних факата, које им је суд саопштио, даду своје стручно мњење'' (Ђорђевић
1923,  134-135).  Другачији  је  са  фромалне  стране  посматрано,  био  институт
вештачког сведока, који се од ''невештачких сведока'' разликују у томе ''...што уједно
сведоче  и  о  ставовима  својих  стручних  знања (аргументима)  који  се  при  оцени
индиција  као  аргументи  примењују,  те  на  основу  осведочених  индиција  и
аргумената  иводе  закључке  о  истинитости  доказне  теме''  (Ђорђевић  1923,  135).
Нити једна врста од назначених ангажовања правних експерата није сама по себи
довољна  да  анулира  општеусвојено,  универзално   начело  процесног  права  ''Iura
novit curia''- суд зна право, односно ''da mihi factum dabo tibi ius''- дај ми чињенице,
даћу ти право. Уколико је могло бити неких неодумица то је однос међународног
јавног и приватног  права,  те евентуална колизија  међународноправних норми из
уговорног  односа  Србије  и  Угарске  поводом  изградње   пловидбених  канала  и
насипа на Дунаву, и норми националног законодавства стварноправног карактера.
Како било, еминентни професори права удостојили су нас мишљења које почива на
следећем:
-тројица опуномоћених представника Сипа изјавили су 23.11.1895 код начелника
сеза Кључког да пристају да се ови вирови исплате сељанима ''по оцени, и не траже
више ни од државе ни од другог накнаду''; ту накнаду пуномоћници су и примили у
износу од 40.000 динара...  закључује се како је ''село Сип признало да оно више
није власник вирова'';
 -по Закону о риболову од 27.7.1898 (значи после настанка спорног односа везано за
изградњу канала и насипа), чл.2 право риболова на Дунаву припада држави уколико
не би постојала никаква друга основа права сопствености- у случају постојања
искључујућег основа појединац или колективитет морао би утужити државу да се у
грађанском  спору  установи  такво  право;  следствено  томе  држава  има  право
забранити селу Сипу издавање под закуп вирова;
-у односима Друштва за регулацију Ђердапа и села Сипа постоји  експропријација
риболовног  права;  село  је  из  права  риболова  експроприсано  за  суму  од  40.000
динара,  што  се  види из  акта  Министарства  Народне  Привреде  од  17.јула  1895,
бр.3870;
-по  основу  експропријације  риболовно  право  није  прешло  на  Друштво  за
регулацију Ђердапа- страну компанију- па га оно накнадно није ни могло уступити
или вратити селу Сип; исто важи за Уграску која је исплатила накнаду;
-сумњиво је и раније право села Сип на вировима јер наше законодавство такво
стицање права риболова не познаје: на основу неометаног коришћења дуже од 100
година  јер се ради о несавесној државини;



-Министарство  Народне  Привреде  није  било овлашћено  у  име државе признати
Сипу  власништво  на  вировима,  мада  је  то  учинило  службеним  актом  3870  од
17.8.1895 (три године пре ступања на снагу Закона о риболову);
-Поновно  уступање  права  својине  општини  Сипској  од  стране  Друштва  за
регулацију  Ђердапа,  кад  би  оно  доиста  и  постојало,  нема  никакве  правне
вредности.
             Испоставило се да судски спор, у оквиру којег и мишљења правних
експерата  Живојина  Перића  и  Косте  Куманудија,  нису  ставили  тачку  на  правне
претензије прибрежних општина и њихова дугогодишња овлашћења проистичућа
из неометане државине. Суд општине Сип већ је 6.децембра 1910.г. објавио позив
за јавно надметање ради закупа вирова Косовица, Иљан, Ћуприја, Капу- канал и
Потопљени Шлеп, а до Другог светског рата сипска општина била је закуподавац за
Косовицу, Крст и Зидине; последњи у закупу код Лава Дејнеге, кладовског трговца
(Петровић 1941, 801-802). Регистровани су захтеви Бановинске управе у Нишу да
јој  вирови буду предати,  но без  резултата  (Петровић 802).  У датим ситуацијама
''Општина-  рибарски  трговац''  присутни  су  елементи   класичног  алеаторног
уговора,  мада именованим као закуп,   будући да за одређену закупнину титулар
стиче тек ''надежду за корист какову неизвесну,  коју друга страна прима''-  право
лова-  ''уговор  одважни  или  на  срећу'',  како  је  дефинисан  Српским  грађанским
закоником,  п.789.  Параграфом 679 прописано је да је  закуп право употребљења,
међутим  специјална норма 795 СГЗ управо прецизира ''ко за одређену извесну цену
неизвесно добро,  као плод годишњи винограда,  њиве,  хасну од воденице...  рибу
колико се н.пр. мрежом у једанпут, двапут и т.д.  извући да, купи, онај је учинио
куповину на срећу, и мора се задовољити, ма му се сва надежда осујетила''. Утолико
су разумљиви односи поводом слабих риболовних година, надошлих вода Дунава
које су однеле рибарске справе и сл, где ''закупац наде'' није располагао никаквим
могућностима обештећења. У супротном, да се радило о класичном закупу, закупни
однос би  по сили закона престао кад ствар закупљена (у случају да су предмет
уговора не само вирови већ гарде- рибарске справе...) пропадне. 
Што  се  права  из  којих  би  становници  Сипа,  Текије  и  њихове  општине  као
колективитети, изводили  ексклузивна овлашћења употребе, она би  могла бити на
закону заснована и по критеријуму оригинарног стицања стварних права. Професор
Живојин Перић у уџбенику Стварно право кроз дефиницију тога иснтитута дао је и
појашњења о разликовању два основна начина стицања: ''У основи својој сви се
начини прибављања својине деле на оригинарне, према томе да ли се право својине
прибавља за себе без обзира на то да ли је оно до сада већ постојало у корист ког
лица или не, и деривативне, према томе да ли право досадашњег сопственика какве
ствари  прелази  на  прибавиоца,  тј.  да  ли  прибавилац  (акципијенс),  изводи  своје
право  из  права  ранијег  сопственика...  одржај  је  деривативан  начин  прибављања
својине с тог разлога што код узукапије има сукцесије у праву, али се од осталих
случајева деривативног стицања одржај разликује тиме што се код њега сукцесија
не  врши  по  вољи  претходног  имоца  права''  (Перић  1922,  25,  88).  Перићево
становиште о одржају као деривативном виду стицања стварног  права остало је
усамљено  у  правној  теорији,  но   и  у  случају  његовог  прихватања  за  актуелни
проблем легалности основа права држања вирова и гарди на Ђердапу, оно не би
довело до другачијег исхода- закључка. Сугестије известилаца у спору око вирова и



гарди да би се право могло верификовати у судском спору приватних лица против
државе, не лишавају иста лица права да то не учине а да не могу бити ометана у
државини  док  друга  стана  не  издејствује  судску  одлуку  у  своју  корист.  Ово  из
разлога што по  СГЗ ''Где се распра о праву на државину дигне, па се сумња роди,
онда се држи, да је онога право, који  управо ствар држи. Онај коме то драго није,
и противслови, нека противно докаже'' (параграф 202); Који једну ствар држи као
своју,  незнајући  да  је  туђа,  онај  поштено  мисли,  и  јест  поштен  или  савестан
држалац (параграф 203); Сваки, у кога се рукама, или у чијој се државини ствар
једна налази, држи се за поштеног држатеља, докле се год противно не докаже
(параграф 223).
           Тврдња  да  је   поводом  извођења  регулационих  радова  извршена
експропријација вирова односно они су постали државно власништво, требала би
подразумевати да је претходно сопственик био неко други, у нашем случају краљ,
мештани  Сипа,  Текије,  Милановца,  или  општине  текијска,  сипска,
доњомилановачка,  да  су  ови  на  име  одузетог  стварног  права  добили  правичну
новчану надокнаду. Постојала је и солуција  непотпуне експропријације, да је ствар
односно неко право на њој тек привремено одузето, примера ради, у сврхе извођења
регулационих радова, приступа месту градње и сл- када би експропријацијом било
засновано  тек  право  службености;  или  привремено  заузеће  вира  за   које  време
закупац не може прићи истом у уговорене сврхе улова рибе. Утолико би се накнаде
свеле  на   неке  врсте  обештећења  за  делом  ускраћена  или  умањена  права
коришћења. Али онда својинско правни режим не би био мењан. Чак је и закуп
риболовног  места  или  гарде  сматран   приближним  стварноправном  односу,  не
класичном облигационом односу,  будући да закупац  ограничава слободну вољу
закуподавчеву.  Овакве  модалитете  имплицира  садржина  записника  са  седнице
Комисије за регулисање Ђердапа, од 31.марта 1889.г, кроз одељак ''Експропријација
земљишта'':  ''Експропријација  има  две  врсте,  једна  за  конструкцију,  а  друга  за
експлоатацију, она прва је за мали број година (за време рада) а друга за већи број
година...''
           Живојин Перић и Коста Кумануди налазе да министарство народне привреде
није  било  овлашћено  признати  право  својине  мештанима  Сипа  на  риболовним
вировима, и то је тако у случају спорења пред судом или доношења конститутивног
акта  о  отуђењу  односно  располагању  некретнином  у  државном  власништву.
Међутим у актуелном случају радило се о комисији основаној актом Владе Србије,
сагласно међународном уговору  влада Србије и Угарске, почивајућем на  одлукама
такође међународног тела- Берлинског конгреса. Комисија је имала задатак уврдити
стање и изнаћи решења за обезбеђење извођачу радова  уговорених ресурса, али и
установити обим и висину штете која проистиче из регулационих радова по имаоце
права   експлоатације  риболовних  подручја.  Њени  налази  о  правима   села  Сип,
општине Сип и других општина, затим држављана Србије, укључујући краља, чак и
једног странца- мештанина Аде Кале као закупца текијског вира,  нису оспорени
нити са једне стране, имали су потпору ако не у документима, онда у дугодишњој
неометаној  државини   инсталација  гарди  и  вирова,  али  и  ранијих  деценија
регистрованих  од  стране  пореских  органа  обавеза  плаћања  пореза  на  имовину
проистичућег из својине на вировима житеља Сипа и Текије. Коначно, као краљево
приватно власништво неки вирови, гарде предмет су наследства  и постали својина



Наталије  Обреновић,  сигурно са идентичним правним покрићем као и вирови и
гарде у својини трећих лица. Носилац извршне власти био је краљ, који нити један
акт своје надлежности није могао преузети сам, већ уз садејство или преко једног
од  министара,  утолико  пре  је  министар  народне  привреде  имао  ингеренцију
признати права власника вирова и гарди, посматрано у односу на одштетне захтеве
на њиховој имовини поводом извођења регулационих радова (Кумануди- Јовановић
1907,  307).  У  грађанско-  судском  поступку  он  је  имао  утолико  привилегован
положај што га нико није могао позивати за сведока, као и да никада не полаже
заклетву... ''Краљево имање пак нема никакав привилеговани положај, што значи да
се у својим имовинско правним одношајима краљ не разликује од других грађана; у
вези са својом приватном имовином краљ може водити грађанску парницу против
другога, а други је може водити против њега'' (Кумануди- Јовановић 1907, 283). Код
околности да су краљ и његови наследници издавали риболовне вирове и гарде у
закуп  на  исти начин као и село Сип,  општина Сип,  Текија,  српски  држављани-
власници гарди и вирова... за шта су професори  Перић и Кумануди знали у време
писања мишљења за одређени судски спор, најмање што се од њих могло очекивати
је да покушају одбранити различит третман предмета стварних права у притежању
различитих субјеката. А нису!
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Ribolov na Donjem Dunavu
Nik. Zega.

S tanovnici koji žive pored reka bave se mahom ribolovom, gde više, gde manje. Lov na
ribe  datira  još  iz  najstarijih  vremena.  Narod  je  izumevao  razne  sprave  za  što  lakše
lovljenje riba.

Pored obične udice i  mreže,  zatim pored  naročitih  korpi-  koševa,  u kojima se samo
sitnija riba može uhvatit, grade se i  vrške na plićacima kojih  ima u manjim rekama, kao
na Moravi, Nišavi  i t. d. Na Donjem Dunavu, kod sela Sipa, postoje dve velike vrste
vrški, koje tamo zovu garde. Jednu gardu više sela Sipa zovu  ''Crkvište'', a ne daleko od
iste je na suprotnoj strani druga koju zovu ''Domogled''. Obe su na takvim mestima gde
lađe ne mogu ploviti .

Garde čini kolje pobodeno u dužini od 300 metara tako, da pravi  jedan veliki oštar ugao.
U vrh toga ugla nalazi  se kapija  3 metra  široka.  Tu su pobodene jake i  velike grede
»beljit«,  na koje se navlače veliki drveni koturi- ''olaši''. Od  jedne do druge grede na tim
drvenim koturima,''olašima'', visi velika mreža ''set''. Set se spušta duboko u vodu i dopire
skoro do dna. Riba koja nizvodno upliva u garde ulazi u set i neće moći dalje. Ribari iz
sela Sipa izjutra u pola 5 i predveče u pola 5 odlaze čamcem do garde, obično po pet
ljudi. Kod same garde, gde se set nalazi, stoji stalno privezani za svaku veliku gredu po
jedan čamac, kojim se služe za dizanje seta iz vode. Kad hoće ribu da vade, u ona dva
zavezana čamca ulazi po jedan ribar a sa trećim čamcem doplove do samoga seta ostala
tri ribara, koji dočekuju set sa ulovljenom ribom. Ona dvojica, koji se kod beljita nalaze,
dižu pomoću olaša set iz vode, koji oni ostali prihvataju, sruče ribu u čamac, a set spuste
opet u vodu. Ako padne velika riba, onda je odmah ubijaju kratkom zatubastom batinom-
maljem, i to veće morune biju po 15-20 puta u glavu, a velike somove 15-20 puta u usta, i
tako ih umrtve. Pošto pokupe lov, vraćaju se u selo, da bi predveče ponova pregledali
garde.  Od moruna i  jesetri  pravi  se  ajvar, koji  je  nadaleko čuven ''Kladovski  ajvar'').
Ostalo meso od riba ili prodaju još sveže, ili ga usole, ili pak naprave od njega marinât.
Manje ribe obično'  prodaju kao sveže,  ili  ih  takođe usole i  tako prodaju.  Ribolov na
gardama, i u opšte, na Donjem Dunavu nije svake godine izdašan...

Pored  garda,  u  kojima  se  mnogo  riba  hvata,  love  seljaci  u  svima  okolnim  mestima
Kladova ribu na udice i čengele ili običnom mrežom. Pošto je lov udicom i čengelom
vrlo interesantan,  to  ću ga ovde opisati.  Putnici,  koji  putuju lađom niz Dunav,  mogu
primeniti  na više  mesta  blizu  Kladova  kako  na  površini  vode  vire  velike  tikve,  a  u
odstojanju od 4-5 metera. Ove tikve obeležavaju mesto gde su ribari svoje udice i čengele
postavili. Seljaci ribari  grade ovako te zamke za ribolov: proberu dve velike tikve, za
koje privezu konopac dug 3- 4 metra. Na donjem kraju konopca privežu veći kamen, a na
polovini  tih  konopaca privežu   treći  konopac  koj  im su  oba  ta  konopca  vezana  a  u



odstojanju od 4-5 metra. Za taj treći konopac privežu 7- 9 udica i čengela, između kojih
je odstojanje 30- 40 santimetra. Udice i  čengele vise na konopcima dugačkim 1-1,5 m.
Kod svake udice ih čengele priveže se na kanapu 30- 40 sm daleko po jedna pluta. Kad se
tako izradi ta interesantna sprava, spusti se pažljivo u vodu, tako da one čengele i udice
vertikalno vise na trećem konopcu a tikve ostanu ploveći na površini vode. Čengele imaju
levo i desno po jedan zaoštren krak, a udice samo po jedan. Udice i čengele su od gvožđa
i jako su zaoštrene. Usled težine kamenja z a koje  su tikve vezane ne može voda odneti
ovu klopku za ribe. Seljaci obilaze rano jutrom i predveče svoje udicе, i vade ribe koje su
se tu uhvatile. Oni iz svog sela mogu videti da li se koja  veća riba uhvatila, a to poznaju
po tome, ako su se one dve plovne  tikve jedna drugoj približile. Odmah krenu čamcem
''oranicom'' do udica, jedan pazi da čamac voda dalje ne  otisne, a drugi legne potrbuške
preko prednjeg  dela oranice, spusti kuku koja je na motki (dugačkoj od jedan metar)
usapIjena, te vadi pažljivo udice i čengele iz vode. Na kojoj se čengeli  ili  udici riba
uhvatila, vešto je ubace u oranicu, gde je odmah maljem  umrtve. Dešavalo se često da
ulovljena riba, iz oranice, koja je plitka i uska, umakne zajedno sa kukom  koja  je u njoj
zabodena. A to se dešavalo samo kad su velike ribe, preko sto kila. Za takve slučajeve
ribari  imaju naročite, velike kuke »borce« koji su usapljeni na podebljoj drvenoj držci
koja je dugačkim konopcem vezana za oranicu. Riba koja bi »borcem« bila zakačena nebi
mogla  umaći.  Seljaci  ribari  svakih  14 dana  pregledaju  svoje  udice,  i  ako se gde  što
iskvarilo, popravljaju. Udicama hvataju mahom krupnu ribu. Ovakav način hvatanja riba
veoma je star, a tim načinom lovljenja bave se seljaci  iz  okoline Kostolca [možda treba:
Kastela, kod Sipa, ili eventualno Kostola, nizvodno od Kladova?]. Garde su bile svojina
Kneza Miloša, a od 1870. godine uzeo ih je pod zakup Đorđe Tomić, iz Kladova, koji od
ulovljenih riba naročito  proizvodi ajvar i  to od moruna i jesetra.  Kako je u vezi  sa
ribolovom na Donjem Dunavu  i  građenje  ajvara,  to ću ga ovde opisati.  Ribari čim
uhvate ribu, natovare  je na kola, i dovlače u Kladovo gazda Đorđu. On jesetru ili morunu
stavlja na sto, i proseče ih od  repa do vrata. Povadi svu ikru, i stavi  je u »salamuru« u
jednu kofu gde leži 15-20 minuta. U salamuri se ikra stvrdne i pocrni. Na 5 kilograma
ikre u salamuru stavlja 1 kilogram soli. Kad izvadi ikru iz salamure, tare je preko jednog
prostog mrežastog rešeta tak o da samo sluzokoža ostane na rešetu, a ostalo pada u jedan
čist sud. Tim je ajvar gotov i odmah se stavlja u plehane kutije od  ½  i  1 kilograma.
Prema brzoj, lakoj i prostoj izradi ajvara neverovatno mu je velika cena. Uzrok leži u
tome što se ne hvata u dovoljnoj meri riba od koje se može ajvar graditi. Interesantno je
pomenuti ovaj slučaj: Godine 1876. uhvaćena je do tada najveća moruna koja je težila
330 kila. Kad su je rasparčavali, našli su u njenom mesu jednu malu udicu od čistoga
zlata, koju je neki stranac otkupio za 20 dukata. 

*Часопис ''Етнолог'' бр 1 1926-27г. Београд



PARLAMENTARNA SKUPŠTINA SAVETA EVROPE

Preporuka 1333 za armansku kulturu i jezik

1997. godina REDOVNO ZASEDANJE

1.Skupština je zabrinuta zbog kritične situacije vezane za armansku kulturu i jezik, koji
postoje više od dve hiljade godina na Balkanskom poluostrvu.
 2. Iako je bilo preko 500 000 armanskih govornika na početku 20 veka, danas ima svega
pola od tog broja, disperzovanih po Albaniji, Bugarskoj, Grčkoj, BJR Makedoniji i Srbiji
koje  su njihove matične  zemlje,  kao  što su i  Rumunija,  Nemačka,  SAD i  Australija.
Većina njih su stariji ljudi. Armanski kao manjinski jezik je ugrožen.
 3. Opseg problema je postao evidentan prilikom proširenja kulturne saradnje na Balkanu,
domu Armana. 
4. Armanski jezik i kultura se suočavaju sa sličnom sudbinom kao i mnoge evropske
kulture  koje  su  počele  da  nestaju  ili  su  već  nestale.  Ipak,  prihvatljivost  višestrukog
sistema kulturnih vrednosti je preduslov za stabilnost u Evropi, a posebno na Balkanu.
 5.  Armani  nemaju  političke  zahteve,  već  prosto  žele  podršku u  samoočuvanju  svog
jezika i kulture, koji su izgleda osuđeni na izumiranje osim ako im evropske institucije, a
posebno Savet Evrope, ne pomognu.
 6. Skupština se poziva na tekstove slične materije koje je usvojila, posebno Preporuku
928  (1981)  za  obrazovne  i  kulturne  probleme  jezika  i  dijalekata  manjina  u  Evropi,
Preporuka 1283 (1996) za istoriju i učenje istorije u Evropi, Preporuku 1291 (1996) za
jevrejsku kulturu. 
7.  Kasniji  tekst  preporučuje  formiranje,  pod okriljem Saveta  Evrope,  „labaratorije  za
disperzovane etničke manjine“ sa mandatom, inter alia, da promoviše opstanak kultura
manjina ili  njihovog sećanja,  da sprovodi istraživanja među osobama koje još govore
jezikom manjina,  da  snima,  sakuplja  i  čuva  njihove spomenike  i  dokaze  o njihovom
jeziku  i  folkloru,  da  objavljuje  osnovna dokumenta  i  da  promoviše  zakonodavnost  u
zaštiti  kultura manjina protiv  diskriminacije  ili  uništenja.  8.  Skupština preporučuje da
Komitet ministara: i. ohrabruje balkanske države koje uključuju armanske zajednice da
potpišu, ratifikuju i sprovedu Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima i da
ih pozovu da podrže Armane, posebno u sledećim oblastima: a. obrazovanju na njihovom
maternjem jeziku; b. verskim službama na armanskom u njihovim crkvama; c. novinama,
magazinima  i  radio  i  televizijskim  programima  na  armanskom;  d.  podrška  njihovim
kulturnim udruženjima;  ii.  pozove druge države članice  da podrže armanski  jezik,  na
primer  u  stvaranju  univerzitetskog  kadra  na  ovu  temu,  i  da  rasejavaju  većinu
interesantnih produkata armanske kulture širom Evrope uz pomoć prevoda, antologija,
kurseva, izložbi i pozorišnih priredbi; iii. uvede društva za umetnike, pisce, istraživače i
studente iz armanske manjinske zajednice po Balkanu, tako da oni mogu da se angažuju
odgovarajućim kreativnim radom u oblasti armanske kulture i jezika; iv. traži da Savet za
kulturnu saradnju, radi zajedno sa priznatim armanskim kulturnim angažmanom širom
Evrope;  v.  pozove  ministre  obrazovanja  država  članica  da  uključe  istoriju  Armana  u



evropske  udžbenike  istorije;  vi.  traži  da  uspostavi  saradnju  i  partnerstvo  sa
organizacijama,  fondovima  i  drugim zainteresovanim  telima  u  privatnom  sektoru,  sa
namerom da se sprovedu  ove preporuke; vii. uzme u obzir armansku kulturu u sleđenju
Preporuke  1291  (1996),  posebno  tamo  gde  je  „labaratorija  za  disperzovane  etničke
manjine“ zainteresovana;
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Букурешт, 3.  јула – Romanian Global News, „Новинска агенција Румуна са
свих страна света”, која веома агресивно заступа ставове тврдих румунских
националистичких кругова и ужива подршку разних државних структура,
пренела је пре неки дан очајнички апел да се спречи „отрзање Румуна са
Балкана  од  матице”  (земље мајке).  Повод  за  овај  апел  је  „опасност”  од
измишљања „једне нове националне мањине у Румунији – Аромуна”, то јест
Цинцара.

У том апелу се  позивају  власти,  парламент и друге државне  структуре,  а
посебно  Академија  наука,  да  „свим  расположивим  историјским  и
академским аргументима спрече стварање једне нове етније на румунском
тлу”, иако се демарши за тако нешто пакују „у европске концепте”.

Уствари, шта се дешава? Већ више година румунски Цинцари, окупљени у
Удружење  аромунске  заједнице  у  Румунији  (АЦАР),  траже  на  својим
конгресима  и  другим  јавним  манифестацијама  да  им  се  признају
„легитимна  права”,  то  јест  да  буду  званично  проглашени  за  посебну
„цинцарску етнију”, да се призна постојање њиховог матерњег језика, који
се  разликује  од  румунског  (отприлике  исто  онолико  колико  чешки  од
српског),  да  им  се  омогући  очување  аутентичне  и  самобитне  културне
баштине и, сходно Уставу, да и они имају свог представника у парламенту,
као  и  осталих  18  националних  мањина.  „Статус  националне  мањине  је
једини  правни  оквир  који  омогућава  наш  даљи  опстанак  као  етничке
заједнице”,  тврди  се  у  једном  документу  овдашњих  Цинцара,  којих  има,
како  се  незванично  оцењује,  око  100.000.  Цинцаре  овде  често  зову  и
Македонима.

Познато  је  да  сви  релевантни  органи  ЕУ  признају  постојање  цинцарске
заједнице широм континента као посебни ентитет. Донете су одлуке да се
учини  све  како  би  се  „цинцарски  језик“,  као  мали  језик,  спасао  од
изумирања,  а  цинцарски  обичаји  и  култура  сачували  као  део  европске
културне ризнице.

Противници „вештачког стварања цинцарске етније”, окупљени у бројним,
често екстремним националистичким организацијама и форумима, који се
баве безобзирним својатањима широм југоисточне Европе (Влаха у Србији,
Бугарској  и  Хрватској,  Цинцара  –  у  Грчкој,  Албанији  и  Македонији,
Молдављана у Р. Молдавији), проглашавајући их за „чисте Румуне”, тврде
да су Цинцари, као део историјског „источног романитета” – припадници
румунске  нације,  да  је  њихов  језик  „само  један  од  више  дијалеката
румунског”  и  да  би  признавање  цинцарске  заједнице  у  Румунији  као



националне  мањине  био  „антидржавни  чин”  са  тешким  последицама.
„Северноподунавски  и  јужноподунавски  Цинцари  су  Румуни,  са  својом
дијалектолошком,  фолклорном  и  етнографском  спецификом”,  пише  у
поменутом апелу–меморандуму.

У  њему  се  још  тврди  да  су  током  година  „власти  балканских  држава
подвргавале  Цинцаре  присилној  асимилацији”.  Зато  њих  сада  треба
бранити по сваку цену „као најрођенију браћу”.

Наглашава се да је у вези са питањем захтева румунских Цинцара да буду
признати као припадници једне националне мањине „посреди материјални
и политички интерес који долази споља. Поред тога што је скроз неуставан,
он је још и крајње манипулаторан“. Циљ је „поновно писање историје”.

Међутим, румунски Цинцари су упорни. Један од њихових лидера (Стелијан
Дамов)  отворено  тврди  да  је  „у  Румунији  сваки  Цинцарин,  који  се
изјашњава  као  такав,  подвргнут  дискриминацији”.  Док  Костаке  Канакеу,
председник  АЦАР-а,  иначе  члан  парламента  са  листе  владајуће
Демократско-либералне странке и председник Одбора посланичког дома за
питања одбране, безбедности и јавног реда, сматра да је „положај Цинцара у
Румунији критичан”.

Његови  опоненти  га  увијено  упозоравају  да  „сличне  изјаве  изазивају
чуђење” и да су „плод опасних личних интереса”. Постоје и директне претње
и  уцене.  Једна  од  њих  се  упућује  оним  Цинцарима  који  су  1940,  после
ултимативног уступања Јужне Добруџе (Квадрилатера)  Бугарској,  морали
да  се  преселе  у  Румунију  напуштајући  својаимања.  Њима  су,  сходно
законима  усвојеним  после  револуције  из  1989,  дата  одговарајућа  не  баш
мала  обештећења.  Тим  још  увек  живим  лицима  сада  се  каже:„Ви  сте
обештећења  добили  као  Румуни,  а  не  као  Цинцари.  Ако  баш  хоћете  да
постанете посебна етнија, мораћете да вратите држави добијене паре.”

У закључку меморандума, који је пренела агенција Romanian Global News,
дословце  се  каже и  ово:„Сматрамо  да  на  питање о  којем се  дискутује  не
треба гледати емоционално и да би било потребно да се стави на знање да
би евентуално проглашавање Аромуна (Цинцара) у Румунији за националну
мањину нанело непоправљиву штету везама румунске државе са етничким
заједницама  румунског  порекла  у  Бугарској,  Македонији,  Грчкој  и
Албанији, балканским државама у којима се налази велики број Аромуна.”



Цинцари туже румунску владу
Аутор: Милан Петровић недеља, 10.06.2012. у 22:00

Букурешт – Удружење арманске (цинцарске) заједнице у Румунији (АЦАР)
затражило  је  од  суда  да  поништи  одлуку  владе  којом  се  та  заједница
онемогућава да стекне статус националне мањине. Овим статусом Армани
би добили низ битних права,  међу којима и то да аутоматски имају  свог
посланика у парламенту земље, као што је то случај са осталих 18 признатих
националних  мањина,  осим најбројније  –  мађарске  –  која  је  заступљена
преко својих политичких странака.

Председник АЦАР Стере Самара, иначе познати предузетник из црноморске
луке Констанца, тврди да је реч о једном „зачараном правном кругу”, који
ваља  пресећи.  Спорна  одлука  владе  предвиђа  да  свака  организација
грађана,  који сматрају  да припадају  некој  националној  мањини,  може да
постане  чланица  Савета  националних  мањина  тек  када  је  заступљена  у
румунском  парламенту.  А  с  друге  стране,  да  би  била  заступљена  у
парламенту  та  заједница  мора  да  буде  чланица  Савета  националних
мањина. Другим речима, нема излаза.

Самара  сматра  да  је  та  „конструкција”  вештачка  и  да  је  њен  циљ  да  се
спречи  „очување  цинцарског  националног  идентитета”.  Званично  се  у
Румунији тврди да су сви Цинцари заправо Румуни, да цинцарски језик не
постоји и да је  „говор Цинцара”  само једно од наречја румунског језика.
Постоји и струја, коју предводи познати глумац Јон Карамитру, по пореклу
Цинцарин,  а  која  тврди  да  су  Цинцари  „стари  и  прави  Румуни”  и  да  је
покушај  да  се  они  издвоје  из  румунског  националног  корпуса  –  права
диверзија.

Историја Цинцара, које неки називају „балканским Хазарима”, предмет је
многих  истраживања  и  полемике  међу  историчарима  и  то  не  само  оних
балканских.  Некадашње  цинцарско  средиште,  град  Москопље  који  се
налазио на данашњој албанској територији, био је око 1700. године једно од
највећих и најпросперитетнијих урбаних центара југоисточне Европе. Имао
је  у  то  време више становника  него  Беч  или Атина,  а  Турци су  га  1788.
сравнили са земљом и отад почиње цинцарско раштркавање.

Данас  они  живе  у  Грчкој,  Албанији,  Македонији,  Србији,  Бугарској,
Румунији, али и у западноевропским земљама. Познати су по чувању својих
традиција,  обичаја,  језика,  по марљивости и по томе да су веома лојални
земљама у којима су се скрасили.

Цинцари су  заступљени на међународном нивоу  преко Савета  македоно-
армана  (ЦМА),  који  је  крајње  оштро  реаговао  на  говор  председника
Румуније  Трајана  Басескуа  на  пленарној  седници  Парламентарне



скупштине  Савета  Европе  у  Стразбуру   јануара  2011.  Говор  који  је  у
медијима означен као „скандал око идентитета Цинцара”.

„Савет  македоно-армана  (ЦМА)  протестовао  је  због  намере  председника
Румуније да упути демарше балканским земљама које се налазе у процесу
придруживања  ЕУ  са  захтевом  да  признају  статус  румунске  мањине  за
Цинцаре,  Влахе,  Истрорумуне  и  Мегленорумуне.  ЦМА  тражи  статус
националне  мањине  за  Цинцаре  у  Румунији”,  пренела  је  тада  румунска
новинска агенција Хот њуз.

ЦМА сматра Цинцаре за „балкански регионални народ који има свој језик,
своју културну баштину, свој непоновљиви идентитет”. Цинцарски језик је
један од најстаријих неолатинских језика на Балкану, а најстарији документ,
који упућује на цинцарски језик,  потиче из 585.  године.  Први потврђени
натпис датира из 1731. а цинцарска граматика објављена је у Бечу још 1813.
Преко  50  живих  писаца  Цинцара  данас  објављују  прозу  и  поезију  на
матерњем језику, који у себи има доста грчких, албанских, па и румунских
речи (негде око 20 одсто). Радио Букурешт, у десетак својих програма на
страним језицима, свакодневно емитује и на цинцарском језику.

Међутим,  у  одређеним румунским круговима постоји велики отпор да се
Цинцари прогласе за неки „други народ”.

„Цинцари играју туђу игру, иду наруку неким силама на Балкану и хоће да
изазову  домино ефекат.  Њихова  претензија  да  се  прогласе  националном
мањином у Румунији, претворила би нас све у неки миграциони народ, без
своје  матице”,  тврди  Јон  Карамитру,  председник  Македоно-румунског
културног друштва.

У разговору за „Политику” Стере Самара је изнео оцену да у Румунији живи
око 150.000 Цинцара и да су они трећа по бројности национална мањина
после  Мађара  и  Рома.  Највише  их  има  у  Букурешту,  Констанци  и
Темишвару. Званични попис становништва их не издваја посебно тако да се
њихов тачан број не зна.

Осврћући  се  на  судски  процес  са  румунском  државом,  Самара  је  јавно
изјавио  да  ће  се,  уколико  румунске  судске  инстанце  не  донесу  праведну
одлуку, „доспети до Европског суда за људска права, па чак и до ситуације
да оптужимо румунску владу за процес асимилације Цинцара”.



Севастија Френцић (Цоба) Кладово



Cincari nekad i danas 
Silent genocide film 

Moskopolje 1742. - gravira 
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UVOD 

 Nije preterano reći da je teško naći brojcano manji narod sa 
većim značajem ili bar sa većim brojem značajnih pojedinaca 
poteklih iz njegovih redova nego što je to slučaj sa Cincarima. 
Cincari predstavljaju gotovo jedinstven istorijski fenomen.  

 
 To je narod koji je od predstavnika primitivnijih oblika 

privredivanja uspeo da se svojim najznačajnijim delom pretvori u 
nosioca modernizacije, više kulture i sloja iz koga se regrutovao 
dobar deo elite naroda ne samo Balkana nego i cele 
Jugoistocne Evrope. Od druge polovine X veka, 984. godine, 
kada ih je istorija prvi put pomenula u pisanim dokumentima, 
Cincari se pod imenom Vlaha, sve češće pojavljuju u vojnoj, 
političkoj, privrednoj i kulturnoj istoriji Balkana.  

 
 U srednjem veku Cincari su uglavnom nomadski stočari, 

Kiradžije.  



I cincarski jezik je grana ovog stabla 



DOPRINOS CINCARA 

 Još pre dolaska Turaka, nomadski Cincarski stočari daju bitan 
doprinos nastanku plemenskog društva kod dela srpskog 
naroda. Pitanje je u kojoj meri su oni tada već bili slovenizovani. 
Velikim delom svakako jesu, iako se, izgleda, ponekad proces 
slavizacije suviše pomera u srednji vek. 

 

 Možda najpoznatiji, ali i najsporniji primer jeste Petra Asena, 
osnivača bugarske dinastije posle pobune protiv vizantijske 
vlasti 1186. godine. Bugarski istoričari po pravilu ili prećutkuju ili 
negiraju cincarsko poreklo ove dinastije, koje je ipak dosta dobro 
posvedočeno u istorijskim izvorima. Asenidi su se svakako brzo 
asimilovali, prihvativši u potpunosti državne tradicije Bugarskog 
Carstva. Što se intelektualne elite u srednjem veku tiče, od 
istaknutih delatnika samo je možda Grigorije Camblak bio 
vlaškog porekla. 



Ostaci dvorca vlasko-bugarske dinastije Asen u Rodopima 



 Prava uloga Cincara u modernizacijskim procesima počinje tek 
u Novom veku, i to ne samo zato što tek tada dolazi do bržeg 
opšteg razvitka nauke, tehnike, kulture i privrede.  

 

 Prostrano Tursko Carstvo i Pax Otomanica unutar njegovih 
granica, koje su obuhvatale veći deo Jugoistočne Evrope, 
omogućili su da se Cincari, isprva kao prenosnici robe, a zatim 
kao samostalni trgovci uključe u veliku ekonomsku grupu koju je 
Trajan Stojanović nazvao “pobedonosnim balkanskim 
pravoslavnim trgovcima.” Njihova aktivnost je bila posebno jaka 
tokom XVII i posebno u XVIII veku. Sa kiradžijstva Cincari su 
prelazili na trgovinu, a sa nomadskog stočarstva na sedentaran 
gradski život. 

 
 U odredjenim istorijskim trenucima povezivuju se sa 

revolucionarnim četovanjem, doprinoseci tako oslobodilackoj 
borbi balkanskih naroda, i sa svim modernizacijskim 
posledicama koje su te borbe donele. Uz to, ucešce u 
oslobodilackim ratovima delu Cincara otvara vrata nove elite 
novooslobodenih država, iako je ovo bilo karakteristicno u 
mnogo vecoj meri za Grčku nego za Srbiju.  

 
 
 

 



 Riga of Fere Velestinac napisao je program za političko 
konstituisanje Balkanske federacije inspirisan franuskom 
burzoaskom revolucijom u kojoj bi ravnopravno ziveli balkanski 
narodi( Grci, Albanci, slovenski Makedoni i Cincari). 

 
 Kao i u srednjem veku, autonomni status u nekim oblastima 

Turskog Carstva je Cincarima omogucio vecu pokretljivost, sada 
u sklopu jednoga svetskog carstva, bez stalnog ratovanja i 
pomeranja brojnih feudalnih granica. Zajedno sa Grcima, 
Jermenima, Srbima, Makedoncima itd., Cincari su se ukljucili u 
trgovacki život.  

 

 On je po prirodi posla zahtevao kako poznavanje pismenosti i 
racuna, tako I znanje stranih jezika, a dugacka putovanja, cesto 
u razvijenije krajeve Srednje, pa nekad i u još razvijenije krajeve 
Zapadne Evrope izvan otomanskih granica, dovodila su ih u 
dodir sa brojnim tekovinama tadašnje civilizacije. Iz tudine su 
donosili nove nacine rada, alate, navike, knjige i ideje.  

 



RIGA OD FERE 



KUĆE CINCARA 
 

 Kuce cincarskih trgovaca su se zato vec na prvi pogled 
razlikovale od ostalih - kako velicinom, tako i cistocom, 
urednošcu i inostranim nameštajem.15 Isto je važilo i za hanove, 
vecinu kojih su još krajem XIX veka u evropskom delu Turske 
držali Cincari. 

UTICAJ CINCARA 
 Uticaj koji su Cincari vršili na svoju okolinu nije se ni izbliza svodio 

na cisto materijalne uticaje. Boraveci krace ili duže u velikim 
privrednim i kulturnim centrima (Beč, Pešta, Beograd, Lajpcig, 
Trst, Odesa, Carigrad, Aleksandrija itd.), cincarski trgovci su 
donosili nove, po pravilu naprednije obicaje, knjige I ideje. Zbog 
svojih trgovackih, ali i duhovnih potreba, Cincari osnivaju brojne 
osnovne, pa i srednje škole, koje vrše civilizatorski uticaj na svoje 
sredine šireci u njima grcku kulturu kao najrazvijeniju u tadašnjoj 
evropskoj Turskoj. 

 



KARAVAN NA PUTU - Predah u podnozju planine 



 Dotok novih ideja, knjiga i tehnologija našao je svoj 
najkoncentrisaniji vid u gradu Moskopolju (u blizini Korče), koji je 
sredinom XVIII veka bio trgovačko - intelektualni cincarski 
velegrad sa više škola, Akademijom i štamparijom. On je postao 
kulturni centar cele južne Albanije i severnog Epira.  

 

 Posle njegove propasti, usled razaranja i iz tog razloga 
savremena albanska nauka svojata moskopoljske tekovine kao 
albanske! 

MOSKOPOLJE 



Panorama današnjeg Moskopolja 



Ostaci nekadašnje slave - Via Egnatia 



Via Egnatia 







Crkve u Moskopolju 









Crkva Sv. Nikole - fragment 



Freske na prednjem zidu 



detalj... 



... i još jedan 





  Grcka kultura i jezik koje su Cincari 
prihvatili kao svoje su im, uz sva svoja 
ogranicenja, ipak otvarala vrata 
savremene evropske prosvecenosti, pre 
svega zahvaljujuci grckim prevodima 
naprednih evropskih pisaca. Nije 
slucajno što je jedan od prvih ideologa 
nacionalnog oslobodenja balkanskih 
naroda bio Cincarin Riga Velestinlis 
(Riga od Fere) koji je na uslove 
balkanske Turske pokušao da primeni 
načela francuskog prosvetiteljstva i 
buržoaske revolucije. 



CINCARSKI UTICAJ 

MEĐU SRBIMA 

 Cincarski uticaj medu Srbima se pre osetio u krajevima koji su 
pocetkom XVIII veka pripali Habsburškoj Monarhiji negoli u 
samoj Srbiji. Cincari su bili naseljeni u ugarskim gradovima još u 
doba Turaka, tako da su srpski izbeglice, koji su sa patrijarhom 
Arsenijem III Čarnojevicem 1690. prešli na habsburšku teritoriju, 
iz njihovih redova dobili svog glavnog vojnog vodu u liku Jovana 
Monasterlije. Njegova porodica je u to vreme vec posedovala 
plemstvo, što znaci da je vec pripadala ugarskoj društvenoj eliti. 
Istovremeno, to što je baš Monasterlija postavljen za srpskog 
podvojvodu, svedoci o vec postojecoj simbiozi Cincara i Srba. 



RASEJANJE 

 Veći priliv Cincara u Austriju počinje tek u XVIII veku. Karlovački 
(1699), Beogradski (1718) i Požarevacki (1739) mirovni ugovori izmedu 
Austrije i Turske davali su u Habsburškom Carstvu trgovcima, turskim 
podanicima, posebne pogodnosti koje nisu uživali domaci trgovci. 
Turski trgovci, medu kojima je bila vecina Cincara, znalacki su iskoristili 
te pogodnosti i cak ih proširili, cesto ignorišuci zakonske propise koji im 
nisu išli u prilog. Oni su ne samo trgovali po celoj Austriji nego su preko 
njezine teritorije odlazili do Lajpciga, Krakova itd. Deo njih se trajno 
nastanjivao po ugarskim gradovima, povezujuci se sa tamo vec od 
ranije postojecim grčko-cincarskim kolonijama i novopridošlom 
srpskom čaršijom. Do ovoga dolazi posebno u drugoj polovini XVIII 
veka kada austrijske vlasti na njih vrše pritisak da se trajno nastane i 
dovedu porodice iz Turske. 



Stare fotorafije iz života Cincara 



DOLAZAK U SRBIJU 

 U ugarskim gradovima oni su dosta dugo živeli pored Srba, ali 
cesto i u konkurenciji sa njima. Na taj nacin su, pak, kroz 
uzajamno takmicenje u izgradnji crkava, škola i širenju 
poslovanja, oni podsticajno delovali na društveni razvoj varoši. 
Tamo gde su živeli u simbiozi sa Srbima, svojim kapitalom, 
poslovnim vezama i istaknutim licnostima doprinosili su napretku 
lokalne srpske zajednice i povecanju njenog znacaja. Do 
asimilacije njih sa Srbima dolazi u vecoj meri tek od 1830-ih 
godina, dok su kraj XVIII veka i prva trecina XIX cesto ispunjeni 
borbom dve nacije koje pocinju da se bude. 

  



NOVA FAZA 

 Sredinom XIX veka otpocinje nova faza, sa novom ulogom 
Cincara u modernizaciji i stvaranju elite medu Srbima. Cincarski 
elemenat u Habsburškoj Monarhiji ekonomski slabi zbog sve 
jace nemacke i jevrejske konkurencije, ali zahvaljujuci 
poodmakloj asimilaciji pocinje Srbima da daje sve veci broj 
uglednih politicara, intelektualaca i javnih ličnosti.  

 

 Što se same Srbije tice, tu je isprva cincarski uticaj na Srbe dugo 
bio ogranicen. Do Prvoga srpskog ustanka, u varošima je bilo 
malo Srba. Uz muhamedance, stanovništvo su cinili uglavnom 
Cincari, Grci, Jevreji i drugi stranci, a I lokalni Srbi su, poprimivši 
navike ovih, bili otudeni od seljaka koji su u to vreme cinili daleko 
najveci deo srpskog naroda. No, u Cincarima, i uopšte 
varošanima, srpski seljak je video, ne uvek bez razloga, samo 
nemilosrdne eksploatatore i lihvare. 

 

 



STVARANJE SRPSKOG 

GRAĐANSKOG SLOJA 
 Do veceg useljavanja Srba u srbijanske gradove dolazi tek posle 

odlaska Turaka iz njih, tako da se cincarski uticaj na stvaranje 
srbijanskog gradanstva oseca tek od tada. Doseljeni Srbi se 
ukljucuju u vec postojeću cincarsko-grčku čaršiju, prihvatajuci 
njezin nacin života i poslovanja, delom i kulturu, ali udarajuci joj 
sve više svoj nacionalni pecat. Ovo medutim nije išlo ni lako niti 
brzo. Cincari i Grci su sebe smatrali mnogo vrednijima od Srba 
koje su videli kao primitivne i zaostale.  

 

 Kao i u Austriji, tokom XIX veka dolazi do postepene asimilacije 
Cincara koji su dobijali samo slabo brojcano pojacanje. 
Cincarske porodice i dalje drže veliki deo privrednog života 
gradova, ali postepeno gube nacionalna obeležja. Pa ipak, zbog 
pripadnosti gradanstvu, cesto se medusobno žene i udaju, tako 
da dobar deo gradanstva uprkos asimilaciji ostaje cincarskog 
porekla. Ove porodice prenose svom srpskom okruženju 
cincarske bolje obicaje: kako domace vaspitanje, tako i način 
poslovanja I sve više - evropski način života. 



fotografija braće Manaki - Corlu mari, tu munti 



CINCARI U 

SRPSKOM DRUŠTVU 

 Treba medutim spomenuti da i u prvoj polovini XIX veka ima 

Cincara koji, iako još neasimilovani, daju doprinos srpskom 

društvu. Tako su zasluge za srpsku stvar u oslobodilackim 

ustancima 1804-1815. stekli Konda Bimbaša, Marko i Janko 

Cincar te, iznad svega, zemunski trgovac Petar Icko, koji je bio 

jedan od prvih modernih srpskih diplomata, poznat po sklapanju 

tzv. Ickovog mira izmedu Srba ustanika i Porte.  

 

 Tu podvojenost, odnosno medusobne odnose, vrlo je plasticno 

prikazao Stevan Sremac u svojoj pripovetci Kir-Geras, kojoj je 

Branislav Nušić, savremenik opisanog vremena, a i sam Cincar, 

potvrdio socijalno - istorijsku utemeljenost. 



JOVAN STERIJA  

POPOVIĆ 



BRANISLAV NUŠIĆ 

(ALKIBIJAD NUŠA) 



 Kao što smo rekli, u drugoj polovini XIX veka, vecina Cincara se 
integriše u srpsko društvo. Srbijansko gradanstvo sazreva 
materijalno i kulturno, a ljudi cincarskog porekla se sve češće 
javljaju kao privredni, politicki i kulturni vode Srba. Privrednih 
delatnika koji su svojevremeno imali znacaj makar unutar svojih 
lokalnih zajednica je bezbroj.  

 

 U Srbiji je njihov broj tokom prve polovine XIX veka manji jer 
glavnu rec u politici tada vode Srbi poreklom sa sela, a koji su 
tokom ustanaka izbili u prvi plan, kao i zbog etnicke i socijalne 
distance koja je još dosta izražena. 

 

 Kultura se medutim, tek razvija, cesto baš uz pomoc Srba i već 
srbiziranih Cincara iz Ugarske. Pa ipak, izvestan broj Cincara se 
i tokom XIX veka doseljava u Srbiju koja je kao slobodna zemlja 
privlacila kako zemljoradnike (medu kojima nema Cincara), tako 
i trgovce, zanatlije i intelektualce.  

 

 



 Zbog sporije asimilacije 
Cincara u Srbiji, srbijanski 
Cincari dolaze više do izra-
žaja u javnom životu tek u 
poslednjim decenijama XIX 
veka. Tada su iz njihovih 
redova potekli lekar, premi-
jer, istoricar i pisac, osnivac 
Crvenog krsta Srbije dr 
Vladan Ðordević, političari, 
voĎe Narodne radikalne 
stranke Nikola Pašić i Stojan 
Protić, komediograf Branislav 
Nušić i mnogi drugi koji su 
ostavili dubokog traga u pri-
vrednoj, politickoj ili kulturnoj 
istoriji Srbije.  

 

 NIKOLA PAŠIĆ 



 Što se čobanskih Cincara tice, oni su kao svoj poslednji doprinos 
modernizaciji Srbije doneli tehniku pravljenja kačkavalja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čuveni cincarski kačkavalj 



MILTON MANAKI 

 U prvoj polovini XX veka srpske 
porodice cincarskog porekla su 
zadržale svoj vodeci položaj 
unutar srpskog gradanstva. 
Samim tim one su zaslužne za 
modernizacijski napredak srp-
skog društva u tom razdoblju.  



 Kraj Drugoga svetskog rata je najvećim delom prekinuo učešće 
ljudi cincarskog porekla u politickoj i privrednoj eliti Srbije i 
Jugoslavije. Novi voĎe su bili ili iz redova nesrpskih 
nacionalnosti ili iz redova srpskih seljaka i radnika. Uloga ljudi 
cincarskog porekla je donekle ostala znacajna samo u oblasti 
kulturnog stvaralaštva. Na ovakve optužbe odgovarano je, s 
jedne strane, negiranjem postojanja Cincara u srpskim 
gradovima (koji se proglašavaju Srbima iz Makedonije) i s druge 
strane negiranjem duhovnih sposobnosti Cincara da postanu 
voĎama Srba. Ni neki srpski autori, uz to, koji nisu poricali 
prisustvo Cincara meĎu Srbima, nisu bili oduševljeni 
posledicama njihove asimilacije: jedni smatraju da su Cincari i 
drugi asimilanti samo pokvarili rasu. Jedan od retkih izuzetaka 
bio je Koča Popovic. 



 Propast socijalizma i nastanak opozicionih politickih stranaka, 
koje su bile ili se su se bar izdavale za gradanske, vratio je na 
politicku scenu srazmerno dosta istaknutih licnosti cincarskog 
porekla. To je razumljivo ako se ima na umu da su cincarske 
porodice pripadale nekadašnjem gradanstvu, u kome su, 
naravno, komunisti stekli malo simpatizera. Promena situacije 
omogucila je, izmedu ostalog, I ostacima, odnosno potomcima 
nekadašnje buržoazije da se ponovo ukljuce u politicki život, 
naravno sa antikomunistickih pozicija. Dolaskom na vlast 
oktobra 2000. u novoj srpskoj politickoj eliti ima, prvi put u 
poslednjih pola stoleca, više osoba cincarskog porekla. Kao 
najistaknutije možemo nabrojati bivseg ministra inostranih 
poslova i vodu Gradanskog saveza Srbije Gorana Svilanovica, 
ambasadore Vladetu Jankovica i Vesnu Pešic, Milana St. 
Protića, kao i poznatog beogradskog advokata Tomu Fila, 
uvazenog prof. Vojina Dimitrijevića, i mnoge druge. 



Nekada... 



... I sada. Potomci na istom mestu. 





Mladi Armani neguju tradicionalne igre 



Mlade Cincarke sa Pinda 



Ah, cupiili di oi… 

 CARLIGU              
tradicionalni 
pastirski štap 

 PICURAR ARMANESCU 

pastir 



Simboli na tradicionalnom carligu 
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Nebojša Ozimić  
Niš 
 

NIŠKI CINCARI U KULTURNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU NIŠA 
 

Posle trgovine i industrije koje su bile osnov Cincarske delatnosti ne samo u Nišu i 
Srbiji već u svim mestima gde su se zatekli, veliki je značaj koji je ova etnička grupacija 
ostavila u srpskoj umetnosti. Rasterećeni od finansijskih obaveza, umetnici cincarskog porekla 
su bili izuzetno plodni u granama svog delovanja. Tako u književnosti bitno odskaču 
Alakabijad Nuša, alijas Branislav Nušić, Jovan Sterija Popović, Stevan Sremac a u novije 
vreme Nikola Cincar Poposki. Svojim bogatim opusom iz istorije srpske srednjestolećeovne 
književnosti i slikarstva ovoj grupi se pridružuje akademik Aleksandar Deroko dok se u 
pozorišnoj umetnosti ističu Taško Načić i Olga Spiridonović. U svetu politike , Cincari su dali 
imena poput Cincar-Markovića, Dragutina Dimitrijevića – Apisa, Nikole Pašića, Laze Pačua… 
 Širok je dijapazon kulturne ostavštine Cincara u Nišu, naročito u XIX stolećeu kada 
predstavljaju jedini hrišćanski narod koji je uspevao da izadje na kraj sa Turcima, pre svega 
zahvaljujući svom bogatstvu. Tako se slobodno može reći da su niški Cincari podigli umetnost 
u Nišu i održali je dovoljno dugo da bi je prihvatili Srbi početkom XX stoleća. 
  

Književnost 

 Prema našim saznanjima, prvi niški Cincar koji je ostavio traga u književnosti Niša 
bio je Dimitrije S. Čohadžić koji je, još kao pisar kod Mitad-paše niškog, preveo putopis Evlije 
Čelebije po srpskim zemljama u XVII stoleću. Ovaj rad je kasnije objavljen kao prvi prevod 
Čelebijinog dela na srpski jezik.1 Niš je krajem XIX i početkom XX stoleća , sa razvojem 
trgovine, postao prava književna meka juga Srbije. Tu su, zbog obilja  tema iz svakodnevnog 
života, često boravili spisatelji svih struka. Zbog toga nije neobično što je svojim delom Niš 
ostolećeovečio Stevan Sremac, profesor u novoosnovanoj  Gimnaziji " Kralj Milan Prvi".  
 Drugi poznati Cincar je Mihajlo Todora Paligorić (Batušinac, 1916 - 11. 03. 1942, 
Statovac). Pošto je završio Pravni fakultet bio je profesor Državne trgovačke akademije u Nišu 
i jedan od poznatijih komunista. U svom prvom radu "Jezik Niša u Sremčevim delima"2 

žestoko je napao vulgarizovanje niškog jezika u Sremčevim delima smatrajući da je pisanje tim 
jezikom daleko od književnosti. U svojim kasnijim člancima "Pečalbar Miloje"3 i "Šta je 
fašizam?"4 Paligorić je nastupao sa isključivo ideoloških pozicija. Kruna njegovog rada je 
"Ekonomsko - kulturna istorija Niša"5 koja je poslužila brojnim istoričarima kao nezaobilazna 
literatura za istoriju ovog podneblja. 
 Poslednji u nizu književnih stvaralaca je publicista i borac za prava Cincara Hrista 
Spoa koji je bio saradnik više medjunarodnih časopisa ustoleće pišući o Cincarima. Bio je 
jedan od učesnika prvog kongresa Aromuna u Majnhajmu (Nemačka) 1985. i Frajbrugu 
naredne  godine. Bogata zbirka neobjavljenih rukopisa Hriste Spoe nalazi se u vlasništvu 
njegovog sina čekajući da jednoga dana i delimično bude objavljena. 
 Cincari su pokrenuli i nekoliko listova izmedju dva svetska rata. Najpre je Todor S. 
Paligorić, otac Mihajla Paligorića, pokrenuo 1909. godine list pod nazivom ''Trgovina''6 da bi 
svoj doprinos niškom dnevnom izdavaštvu dao Lazar Kražić koji je osnovao sa Andonom 
Andonovićem ''Privredni list''- glasilo Niške Trgovačke Omladine7. Na kraju, jedan od 

                                                 
1 Споменик, XLII, 19 
2 Нишке новине, 4. мај 1933.,4 
3 Наш лист, 12. новембра, 1937.  
4 Наш лист, 23. новембра, 1937. 
5 М.Т.Палигорић, Културно – економска историја Ниша, први део, Св. Цар Константин,Ниш, 
1937. 
6 Привредни лист, 24.12. 1924 
7 Д.Мирчетић, Нишка штампа,Градина, 1972., 157 
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urednika nedeljnika leve orijentacije '' Naš list'' bio je već pomenuti Mihailo Paligorić.8 
 

Pozorišna umetnost 
Pošto su uspeli da obezbede egzistenciju sebi i svojim potomcima, niški Cincari 

jednovremeno počinju sa aktivnijim delovanjem u kulturnom životu grada. Istina, u ovoj 
njihovoj aktivnosti nisu bili toliko zastupljeni kao u trgovini ali je onaj obrazovaniji sloj težio 
ka kvalitnijem ličnom usavršavanju. Po svom mnogo kasnije izgubljenom običaju, Cincari su 
se ustoleće okupljali oko matice pa tako i u slučaju formiranja pozorišne družine "Stevan 
Sindjelić" koju su idejno predvodila dva Cincara - obojica profesori tadašnje "Gimnazije Kralja 
Milana I", današnje gimnazije "Stevan Sremac" - i oba umetnika: Stevan Nikšić - Lala, slikar i 
profesor likovnog i Stevan Sremac - književnik i profesor srpskog jezika.9 Pridružuje im se 
kolega, profesor Spira Kalik, koji će sa Henrihom Lilerom, Miloradom Petrovićem, učiteljem 
iz sela Sićevo i putujućim glumcem Mihailom Dinićem, biti osnivač Pozorišne družine 
"Sindjelić"  11.marta 1887. godine.10Sindjelić je istoga dana počeo sa radom.11 Stevan Sremac, 
ne želeći da išta rizikuje, za otvaranje pozorišta postavlja dramu "Srpski ajduci" još jednog 
Cincara - Jovana Sterije Popovića. 
 I tako, dok Stevan Nikšić - Lala brine o kostimima i scenografiji, često je vlastoručno 
praveći, Stevan Sremac počinje da piše za pozorište a Spira Kalik, podržavan brojnim 
cincarskim porodicama brine o finansijama, pozorište dobija i svoju prvu zvezdu koja će, 
slučajno ili ne, biti Cincarka.  Radi se o mladoj glumici Anki Fransineli o kojoj kriticari daju 
pozitivno misljenje: »… Niš ima glumicu-pevačicu koja ima škole, i glasa, I osećaja, pevačicu 
koja bi bila dika kome pozorištu evropskog zapada…Gospodjica fransineli je vrlo opra 
glumica, puna gipkosti i lepih pokreta na pozornici a zna uvek dobro svoju ulogu, o čemu nas 
je uverila u svakoj dosadašnjoj predstavi, te je ona za naše pozorište svakako duplo korisna”.12 
Anka Fransineli je glumila još kratko vremena a onda joj se gubi svaki dalji trag tako da bližih 
podataka o njoj nemamo. 
 Onoga trena kada Stevana Sremca počne da bolest obara u krevet, počinje jedan od 
mnogih raspada ovog pozorišta. Tako se, prvih godina ovog stoleća, dešava da, bar što se tiče 
osnivača, svi pomažu koliko mogu pozorište- naročito Sremac- ali se više ne vezuju za ovu sve 
stabilniju ustanovu koja je uspela da za sebe veže veliki broj mladih Nišlija. Cincari finansijski 
podržavaju osnivanje i razgranjavanje pozorišne družine u pozorište i sve češće neki Cincar 
biva član Odbora pozorišta, kao što je to bio slučaj sa Spirom Kalikom, pa i Vojom Cincar - 
Markovićem, predsednikom prvostepenog suda u Nišu o kome nemamo više podataka.13 
 Sa početkom dvadesetog stoleća i industrijalizacije Niša, koja je podrazumevala veliki 
broj ljudi koji će se ukotviti u Nišu, nastupa neumitni proces asimilacije tako da Cincari, iako 
nikada do kraja potisnuti u pozadinu zbivanja,  gube svoje nacionalne odlike. Usled porasta 
konkurencije dojučerašnje mecene pozorišta sada se bore za opstanak tako da dolazi do 
privremenog kidanja veza na relaciji Cincari - pozorište. Ali i ono što su Cincari dali Nišu kroz 
prizmu Narodnog pozorišta nije nimalo zanemarljivo, čak se može postaviti kao zadatak 
dolazećim generacijama. 
 

                                                 
8 Д.Мирчетић, Нишка штампа, 151 
9 Р. М.Петковић, Прва нишка гимназија 1878.-1968., Гимназија “Стеван Сремац”, Ниш, 1972., 55- 
59 
10 Р.М.Петковић , Прв нишка гимназија , 57 
11 Р.М.Петковић, Прва нишка гимнзија,57-58.Позориште је у прво време наступало у кафани “ 
Булевар” Милана Радосављевића- Рапоње, која је подигнута 1890. У овој грађевини ће касније 
бити Официрски дом.Ту ће 1915. Заседати Народна Скупштина Србије у којој је донет позната 
Нишка декларација (прим.Н.О.) 
12 Слобода, 7. Април 1891., чланак“Уметност у комадима Пуковник од 18 година и Љубавно писмо” 
13 50 позоришних година у Нишу, Ниш, 1938., 38 
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Likovna umetnost 
 I pored nezavidnog položaja u kome se nalazila likovna umetnost u vreme turske 
vladavine, i pored svih mogućih zabrana, jačanjem ekonomske moći niških trgovaca i njihovim 
sve brojnijim trgovačkim odnosima sa Peštom i Bečom, dolazi do popuštanja nametnutih stega. 
Sledeći zapadnoevropski manir portretisanja kao vidljive demonstracije bogatstva i ekonomske 
moći, cincarski trgovac Nikola Hristodulo naručuje portret 1853. godine od bečkog slikara 
Johana Frankenbergera.14 Tako je Hristoduluov portret bio zapravo prvo slikarsko delo 
napravljeno u doba turske vladavine koje se nalazilo u domu nekog Nišlije. Sledeći primer 
svog sunarodnika trgovac Dimitrije Čohadžić koristi boravak Koste Jankovića 1872. godine i 
naručuje od njega portret.. Portret Dimitrija Čohadžića uradjen je u realističkom maniru, sa 
fesom na glavi ali u evropskoj nošnji čija je funkcija potenciranje moći i uticaja naručioca.15 
Obe slike čuvaju se u depou Narodnog muzeja u Nišu. 
 Svoj doprinos razvoju likovne umetnosti u Nišu i njegovoj okolini dao je freskoslikar 
Djordji Joko Zografski kome je Niš bio tek stanica u poslednjoj deceniji XIX stoleća. Rodjen u 
Galniku 1862. godine, Djordji Joko Zografski u svojoj trideset trećoj godini života 1895. 
oslikava ikonostas crkve u selu Orljanu nadomak Niša a već tri godine kasnije, 1898.g., 
prihvata se da, zajedno sa niškim slikarom Milutinom Markovićem , oslikava crkvu Svete 
Petke koja se nalazi na samom ulazu u Sićevačku klisuru.16 Po završenom poslu, već narušenog 
zdravlja, prihvata potpuno živopisanje crkve a Azbresnici, selu nedaleko od Niša. Posao 
završava već 1905. godine da bi se 1907. godine ikonopisao ikone u crkvi u selu Belajnacu. 
Kruna njegovog stvaralaštva je živopisanje fresaka u niškoj Sabornoj crkvi uoči samog početka 
Prvog svetskog rata 1914.godine. Zanimljivo je da je sama Saborna crkva delo Cincara Andrije 
Damjanova iz Velesa koji je gradio i crkvu  u Smederevu.17 
 Skromnog umetničkog dara, Djordji Joko Zografski je davao likove svetaca previše 
svetovno, iz čega se da zaključiti da je njegovo slikarsko obrazovanje bilo izuzetno siromašno. 
Iako je akademik Aleksandar Deroko njegov rad ocenio kao "preslikavanje svakodnevice", ne 
može se i ne sme prenebreći činjenica da je Djordji Joko Zografski svojim kakvim - takvim 
delom dao pečat niškom Pravoslavlju u tek oslobodjenom Nišu. 

Spomenička ostavština 
 Pred kraj XVIII i početkom XIX stoleća u jugoistočnoj Srbiji dolazi do snažnog 
uticaja starobalkanske kulture što se ogleda, pre svega, u arhitekturi ne samo Niša, već i ostalih 
gradova kojima su tek prispeli Grci i Cincari udahnuli duh sačuvane tradicije. Tako se, kao 
retki primerci ostavštine ovog tipa, javljaju sledeća spomenička zdanja: u Vranju Pašini konaci, 
u Leskovcu kuća Dimitrijevića i Šop-Djokića, u Nišu kuće : Hristoduluovih i Zaharija Statasa, 
kao i kuća Stambolijskih, u Pirotu konak Malog - Riste i kuća "Bela mačka" i u Aleksincu 
zgrada Muzeja.18 
 Kuće niških Cincara Zaharija Statasa i  Hristoduluovih delile su istu sudbinu. Pod 
naletom političkih strasti , kuća Zaharija Statasa, pretvorena u Radnički dom, biva spaljena 1. 
decembra 1928. dok   je čardaklija Hrisoduluovih 1944. godine srušena direktnim pogotkom 
avionske bombe. Tada je u njoj bio smešten Istorijsko- etnografski muzej. 

Kuća Hristoduluovih je, najpre, bila vlasništvo niškog Srbina Hadži Djoke 
Todorovića, poznatog trgovca. S obzirom da nije imao muškog poroda, ostaće zabeleženo da je 
Hadži Djoka Todorović ostavio kuću svome zetu  i ortaku Nikoli Hristoduluu koji će sredinom 
i krajem XIX stoleća osnovati i voditi jednu od jačih balkanskih trgovina pod firmom 
"Hristodulu i sinovi". 

                                                 
14 Историја Ниша, I ,Градина, 1982., 152 ( у даљем тексту ИН I) 
15 ИН ,I ,152-153 
16 N.Ozimić, Cincari Niša, Lunjina, Niš, 1999., 41 
17 N.Ozimić, Cincari Niša, 41 
18 И.Трајковић, Очувана староварошка балканска архитектура на југоистоку Србије, Зборник 
Народног музеја у Нишу, 1, Ниш, 1985., 70 
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 Kuća Hristoduluovih je, po svojim spomeničkim vrednostima, predstavljala 
"najreprezentativniju srpsku kuću turskog Niša, koja je po bogatstvu arhitekture nadmašivala i 
kuće bogatih Turaka"19 dok je Aleksandar Deroko istakao da "nije čak zaostajala iza konaka 
kneza Miloša u Kragujevcu i Beogradu"20. Bila je asimetričnog tipa, sa velikim tremom u 
prizemlju, i doksatom na spratu i izuzetno bogato izrezbarenim tavanicama i stubovima na 
tremu i doksatu, pravim umetničkim tvorevinama neznanih neimara za koje se, na osnovu 
zapisa Joakima Vujića21 s pravom smatra da su bili iz okoline Debra, a najverovatnije i sami 
Cincari. 
 Dom Hristoduluovih je najpreciznije opisala Dragana Milovanović u svom radu: 
"Dom Hristoduluovih je bio jedan od najlepših primeraka niških čardaklija. Starost se 
procenjivala na najmanje 200 godina i pripadala je Cincarinu, advokatu Hristodulu. Nalazila se 
u ne mnogo velikom dvorištu, opasanom visokom zelenom ogradom sa turskom zidanom 
kapijom. Sama kuća gradjena je od slabog materijala u bondruk sistemu. Prozori, vrata, stubovi 
i ograda na čardaku, doksaatu dok su podovi i tavanice bili izradjeni od drveta. Kuća je imala 
svoj amam i kapelicu - crkvicu u kojoj su u doba Turaka krišom vršena krštenja, a vernici 
dolazili na molitvu. U vreme zabrane srpskih škola od strane Turaka, srpska škola i knjiga 
našle su u njoj utočište. 1918. godine na nju se srušio jedan avion i oštetio je. Pošto je 
obnovljena još neko vreme je služila kao odbrambeni objekat. 1934. godine u njoj je otvoren 
prvi istorijsko - etnografski muzej koji je 5.aprila 1944. godine srušen bombardovanjem".22 
 Osim spomeničkog značaja kuća Hristoduluovih je dugo vremena važila za niški 
nezvanični kulturni centar. U njoj su, ne retki gosti, pored Srba, bili Cincari iz drugih gradova, 
najčešće javne ličnosti: tako su gosti ovoga doma bili Spiridon Jovanović, prvi niški učitelj, 
poznati komediograf Branislav Nušić (Alikabijad Nuša), Nikola Pašić, političar, Stevan 
Sremac, profesor i pisac kao i njegov sestrić Aleksandar Deroko. U domu Hristoduluovih je 
1840.g., prilikom njegovog povratka iz Carigrada, odseo knez Mihajlo Obrenović, u njoj se 
1874. godine sastaje Komitet za borbu protiv Turaka, čiji je član bio i niški apotekar Djoredje 
Blesides, inače i sam Cincar; u ovoj kući je bio 1885. godine, u vreme srpsko - bugarskog rata,  
smešten štab jedne srpske više komande. U ovoj kući se, kao što vidimo, sastajao cvet buduće 
Kraljevine Srbije koji se u Nišu, upravo zahvaljujući  i jednom višem značaju  kuće 
Hristodulovih, osećao kao kod kuće. 
 Kuća Zaharija Statasa, turskog vojnog lekara rodom iz Janjine, nije obradjena u 
istoriji arhitekture i umetnosti ovih krajeva onoliko, koliko je to  slučaj sa kućom 
Hristoduluovih iz mnogo razloga. Iako neki istoričari smatraju da je podignuta oko 1870., mi 
ovde iznosimo svedočenje Feliksa Kanica sa njegovog prvog boravka u Nišu 1860. kada je 
zapisao da je "...godine 1860. u Nišu zatekao grčkog lekara Milerijadisa, koji je posedovao 
sumnjivu diplomu, kao i njegov vojni kolega Zaharije. Ovaj potonji je na pretnje svoga 
pukovnika da će ga zbog slabih rezultata u lečenju obolelih vojnika otpustiti odgovarao 
poklanjanjem konja i sličnim potezima; u tome je imao više uspeha nego u lekarskoj praksi, pa 
je čak došao i do dve lepe kuće u gradu. Pošto je u to vreme bila samo jedna vojna apoteka u 
tvrdjavi, ova gospoda su svojim privatnim pacijentima prodavala problematične lekove po vrlo 
visokim cenama".23 Strogi ali verodostojni Kanic uočio je neraspoloženje koje je u narodu bilo 
prisutno  . Ovaj njegov portret Statasa objašnjava primetno distanciranje niških Cincara od 
ovog svog sunarodnika. Tako dolazimo do paradoksa da  Zaharije Statas, u etičkom smislu, 
predstavlja sve ono protiv čega su se Cincari borili. 
 Kuća Zaharija Statasa podignuta je nedaleko od Hristoduluove kuće (odnosno kuće 
Hadži - Djoke), za vreme Abdurahman - paše. Bila je tipičan primer starobalkanske arhitekture 

                                                 
19 ИН ,I, 343 
20 A. Дероко, Народно неимарство, 2, Споменик САНУ, Београд, 1968.,20 
21 Ј.Вујић, Путешествие по Сербији, 2, СКЗ, Београд, 1902.,178 
22 Д.Миловановић, Ниш на раскрсници векова, Нишки зборник, 6, 53 
23 Енциклопедија Ниша , I , Градина ,Ниш 1994. , 82; Ф.Каниц, Србија, земља и становништво, 
2,СКЗ, Београд, 1990.,158 
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sa svim ugodnostima - strogo simetričnog tipa, sa velikim centralnim ulazom iznad koga je 
izbačena, na drvenim stubovima, divanhana i izvučenom spratnom konstrukcijom. Pored kuće 
se nalazio hamam a u centralnom delu dvorišta šedrvan. Objekat je decembra 1920. kupio 
mesni komitet KPJ i Mesno sindikalno veće za potrebe Radničkog doma Niša koji je u njemu 
bio smešten sve do 1.decembra 1928. kada je spaljen u podmetnutom požaru.24  

Ovo  nisu bile jedine lepe cincarske kuće ali su značajne jer su svojom lepotom trajno 
obogatile duh Niša i uticale na gradjenje sličnih objekata naročito posle oslobodjenja grada od 
Turaka 28.decembra 1878. Od tada pa do današnjih dana kuće Zaharije Statasa i 
Hristoduluovih biće utiskivane na razglednicama Niša i u istorijskim delima koja se bave ovim 
prostorima. 

Niški Cincari su često darovali i obnavljali pravoslavne hramove u okolini Niša. 
Najstariji spomenik te vrste nalazi se u selu Gornji Prosek, na spoljnom zidu hrama Sv.Nikole 
gde je na crvenkastoj ploči dimenzija 11x 10 cm napisano: '' Под.(подиже) Панајот Фуста 
отац Тодор''.25 Naročito je porodica Čohadžić ostala poznata po darivanju sićevačkog 
manastira Vavedenja Sv. Bogorodice. Najpre nailazimo na Jevanđelje štampano u Austriji 
krajem XIX stoleća, dar Nikole S.Čohadžića. Ispred uvoda, višnjevim mastilom je zapisan 
sledeći tekst:'' За спомен души покојног нам оца Сотира Н. Чохаџића, из Ниша, подарио 
ово Еванђеље Манастиру Сићевачком 11. Августа 1886.г. у Сићеву – Никола С.Чохаџић, 
начелник среза нишког'' 26 . U istom manastiru je, povodom podizanja zvonare 1938., iznad 
ulaznih vrata utisnuta bela mermerna ploča dimenzija 45x35cm I na njoj uklesan sledeći 
tekst:''Ову су звонару подигли Сотир Н. Чохаџић, пензионер из Ниша, Вука и  Миодраг 
Маринковић, инжињери из Београда''.27Osim ovih nije nam poznato da su sačuvani još neki 
primeri iz prilično bogate zbirke donacija niških Cincara. 

 
Politički život 

Odmah po oslobodjenju Niša od Turaka 1879. godine Cincari Niša, koji su dotle bili 
medju predvodnicima u borbi protiv Turaka, uzimaju aktivno učešće u političkom životu Niša. 
Karakteristično za Cincare je da su se veoma retko opredeljivali za političke struje koje nisu 
bile gradjanske i nacionalne profilisanosti Već februara 1888. Liberalna stranka izdaje proglas 
kojim poziva gradjane Niša da glasaju za Nikolu- Kolu Rašića28. U članstvu ove Stranke od 
Cincara su bili Djordje Blesides, apotekar i Stevan Sremac, profesor i književnik. Te godine je 
rodjen jedan od najpoznatijih niških Cincara u sferi politike – Sokrat Harisijades koga je 
prerana smrt 1924. omela da da pun doprinos radu Samostalne Radikalne Stranke .29 Školovan 
u Beču i Rimu, dopunsko obrazovanje stekao je u Parizu gde je završio studije ekonomskih 
nauka. Inače, Sokrat Harisijades je sa ocem Mihajla Paligorića, Todorom, bio kandidat za 
odbornika ispred koalicije Radikalne stranke i Samostalne Radikalne Stranke na izborima 
januara 1914.30 

 U daljem razvoju političkog života biće jedan drugom ideološki suprotstavljena dva 
predstavnika starih niških cincarskih porodica. Mihajlo Paligorić je još u srednjoškolskim 
danima postao aktivista najpre SKOJ-a a potom i KPJ dok je Vladimir Čohadžić zauzimao 
visoko mesto  u Jugoslovenskoj Radikalnoj Zajednici (JRZ). Shodno svom ubedjenju, Paligorić 
stupa u Pasjačku četu Topličkog  partizanskog odreda 11. marta 1942. godine zarobili su ga 
četnici Koste  Pećanca kod sela Statova i na licu mesta streljali31. Proglašen je za Narodnog he- 
roja  a danas  jedan kej  pored Niša nosi njegovo ime. 

                                                 
24 Организовани радник,Београд, 6.децембар 1928., чланак “Паљевина Радничког дома у Нишу”  
25 П.В.Гагулић, У Сићевачкој клисури цркве и манастири, , Ниш,1979., 36 
26 П.В.Гагулић, У Сићевачкој клисури…, 49-50 
27 П.В.Гагулић, У Сићевачкој клисури…,44 
28 ИАН- А- ЗП- I -2-7 
29 Нишки гласник, 3.октобар 1924. 
30 ИАН- А- ЗП -I –  2 - 5 
31 N.Ozimić, Cincari Niša, 37 
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Предговор

Када  смо  1999.  године  објавили  прво  издање  књиге  '' 

Цинцари  Ниша'',  која  је  уједно  била  и  првенац  издавачке 

делатности  нишке  подружнице  Српско-  цинцарског  друштва  '' 

Луњина'', нисмо ни слутили у којој мери ће ова књижица изазвати 

реакције  кутурне  јавности  Ниша  и  Србије.  Објављена  у  малом 

тиражу, за ограничен број читалаца, књига о Цинцарима Ниша је 

ускоро  разграбљена  и  појавила  се  логична  потреба  за  новим 

издањем.

Тачно пет година од првог издања (децембар 1999.) пишемо 

предговор за друго, умногоме допуњено издање књиге '' Цинцари 

Ниша''. Новина у овом издању су бројне илустрације и графикони, 

чиме  је  битно  побољшана  визуелност  књиге,  потом  бројне 

тектуалне  допуне  –  ново  поглавље  о  учешћу  Цинцара  Ниша  у 

политичком животу Ниша, подаци о њиховом учешћу у оснивању 

ложе ''Немања'' (1892.) и Rotary cluba ( 1936.- 1996.) те битне допуне 

у поглављима Цинцари у уметности Ниша, Цинцари у трговини 

и Цинцари у здравству.

Као и код првог издања, сматрам да би било врло погрешно 

не набројати оне Цинцаре који су, на било који начин, помогли у 

раду на овој књизи. То су, пре свих, мр Зоран Пласковић, (Београд), 

проф.  др  Михаило  -  Циша  -  Ђорђевић,  председник  нишке 

подружнице Српско - цинцарског друштва "Луњина" - ("Светлост") 

као  и  Петар  Јовановић,  професор  француског  језика  у  пензији. 

Свима њима се захваљујем на пруженој помоћи.

И ово издање '' Цинцара Ниша'', баш као што је био случај и 

са претходним, посвећујем мојим родитељима .

5



У Нишу, децембра 2004. године

Небојша Озимић
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1.   Најстарији трагови насељавања Цинцара у Нишу и 

околним местима

Иако нема писаних доказа да су Ниш и околину преткосовске 

Србије насељавали Цинцари, на основу распорстрањених топонима 

и  првог  турског  пописа  становништва  нишког  краја  из  1498. 

године,  сазнајемо  не  само  да  их  је  било  у  15.  веку  већ  и  много 

раније.  На  овај  закључак  упућују,  пре  свега,  имена  села  Власи 

(једно од честих имена за ову етничку групацију), Горњи и Доњи 

Барбеш, Бербатово, Раутово, Пунош, о чему ће касније бити више 

речи.  Овде  ваља  нагласити  да  су  многи  историчари  често 

терминолошки  мешали  два  етнитета  сличног  имена  и  језика; 

наиме,  назив  Власи  се  користи  за  Аромуне  (Цинцаре)  али  и  за 

Румуне, што је често извор многих грешака.

Из пописа становништва из 1498. године видимо да чак ни 

село Власи није имало влашко становништво, што само говори у 

прилог  тврдњи   да  су  се  ту  Власи  досељеници  асимиловали  са 

домородачким становништвом. Из тог периода познато је једино 

да су на мезри Горња  и Доња Студена становали Власи и давали 

300 аспри за годину дана Хамзи, сину Јусуфовом.1 За разлику од 

првог  пописа  становништва  други,  обављен  1516.  године,  даје 

потпуно другачију слику. Тако сазнајемо да су се рајетини из села 

Попшнице2 растурили  и  да  у  њему  живе  искључиво  Власи 

испуњавајући своје обавезе  од 700 аспри годишње. Ситуација је 

иста на тимару села Доњи Барбеш и Чачине било 13 рајетина који 
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су се растурили а на њихово место су дошли Власи чије су годишње 

дажбине биле 300 аспри3.

Из  истог  пописа  сазнајемо  за  данас  већ  непознато  село 

Пунош  а  као  влашка  јављају  се  села  Селчаница4 ,  Суповац, 

Липовница5 , Горњи и Доњи Комрен, Церје и друга. Испуњавајући 

своје рајетинске обавезе уредно и на време, Цинцари су стварали 

услове својим сународницима да преко Заплања дођу и населе се. 

Тако се процес насељавања у нишку регију наставља све до краја 16. 

и почетка 17. века. Попис становништва из 1564. године даје још 

неколико  влашких  села:  Церје,  Јеленковац6,  Радикина  Бара, 

Црвени брег, Средогошна, Бердуј и Влах7.

У нишкој околини и данас постоје трагови Влаха - Цинцара 

који су били сточари и који су напасали своја бројна стада док на 

Сувој планини има података и изван топонимије. Тако су на плочи 

обновљеног  манастира  св.Николе  изнад  Просека  поред  имена 

осталих ктитора и имена двојице Влаха: Панајота и Тодора.

Као  што  се  види  из  изнетих  чињеница,  Цинцари  на  овом 

подручју нису новодошли странци, већ још један део ентитета који 

је сачињавао  становнике Ниша са околином.
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2.   Насељавање Ниша Цинцарима

За  веродостојно  праћење  процеса  насељавања  Аромуна 

(односно Цинцара) у крајеве Србије, од Приштине до Београда и 

даље, неопходно је скренути пажњу на то  откуда  су они дошли. 

Баш због тога што је много радова дато на ову тему, направићемо 

кратак преглед историје цинцарских сеоба.

У  свом  капиталном  делу  "Карактерологија  Југословена" 

Владимир Дворниковић даје скраћени преглед цинцарских сеоба, 

још од Римске империје, из које наводимо следеће податке:

"Југословени  нису  пошли  трагом  разних  германских  и 

монголских  племена  које  је  пре  тога  прогутао  грекоромански 

Балкан.  Они  су  не  само  етнички  и  језично  асимиловали  старе 

затечене ромејске поданике, него су се развили и у државотворне 

народе, упуштајући се и са самом Византијом у борбу о политичко 

и  хришћанско  -  цивилизаторно  вођство  на  Балкану.  Сано  на 

рубовима,  по  закону  етничких  преламања  и  слабљења 

асимиловања  на  граничним  зонама  очувале  су  се  групе 

староседелаца (подвукао В. Дворниковић)... Још дуго се помицао 

тај  вагантни  влашки  етнички  слој  по  балканским  планинским 

висовима. Задржавши свој романски језик и претапајући се помало 

у  Југословене  (  Дворниковић  је  под  овим  појмом  подразумевао 

Србе, обзиром да се ради о просторима које су они насељавали ), ти 

су  се  Власи  вратили  прастарој  форми  периодичних  сточарских 

миграција између летњег катуна у брдима и жупног зимовалишта у 
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низини  или  приморју."8 Топониме  "Морлаци"  (Црни  Власи), 

Мантагне делла Морлацца  (назив за Велебит), "Романија",  "Стари 

Влах", "Дурмитор" и сличне Дворниковић спремно приписује оним 

Власима који ће касније постати - и остати - познати као Аромуни, 

Македонски Власи или Цинцари. Иако често меша појмове Србија 

и Југославија,  Дворниковић исправно примећује да "Југословени 

ни данас нису до краја претопили у се те старинце, нарочито не у 

Јужној  Србији.  Као  Аромуни,  Македонски  Власи,  Куцовласи, 

Цинцари, они су се одржали до турске окупације, склонили се под 

мимикрију грчког имена и језика (само за јавност!),  и као такви 

ушли у  наше вароши,  где  се  у  нашим данима последњи њихови 

остаци пословењују."9  Дворниковић је  успео и да  нам да,  поред 

овога, и кратак географско - религијски осврт на историју Цинцара. 

Он  каже:  "Као  преостали  Римљани  (Аромуни!),  иако  језично 

Романи, они се,  по ромејском византијском културном инстикту, 

прикључују  Грчима.  Последњи  Романи  балканске  Византије 

склањају се пред надирањем словенства под грчке скуте. У Турској 

империји Грчи су уживали нарочите привилегије;  ствар је  дакле 

имала и своју практичну страну.

Већина,  нарочито  варошких,  Аромуна  прогласила  се 

отворено "Грчима" иако су код куће говорили аромунски, цинцари, 

дакле  један  романски  идиом...  Само  турчење  је  била  највећа 

реткост  међу  овим  упорним  ромејским  православцима."10 О 

употреби  грчког  језика  код  Цинцара    ово  питање  је  прецизно 

обрадио новинар Радован Томашевић у свом тексту "Проклетство 

као химна" где пише о овој карактеристичној цинцарској навици 

следеће:
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"У  Москопољу,  на  пример,  тој  тако  напредној  цинцарској 

оази  на  тлу  Албаније,  у  18.  веку,  раширено  је  било  грчко 

национално осећање.  То  данас  може  изгледати чудно,  али се  да 

објаснити  сасвим  уверљивим  разлозима.  Пре  свега,  настојање 

Цариградске  патријаршије  да  на  Балкану  рашири  хеленизам, 

преко  употребе  грчког  језика  у  цркви,  које  је  међу  балканским 

словенима остајало без већег одзива, код Цинцара је наилазило на 

сасвим плодно тле, јер је грчки језик код њих био у употреби још од 

примања хришћанства. Штавише, код већине Цинцара, поготово у 

градовима,  грчки  језик  се  био  усталио  и  као  језик  културне  и 

друштвене  комуникације,  док  је  матерњи  цинцарски  језик  био 

мање - више употребљаван као језик кућне и породичне интиме. У 

многим историјским примерима потврђено је цинцарско схватање 

да се узвишене религиозне и филозофске мисли не могу изразити 

"простим" језицима као што су српски, бугарски, албански, па и сам 

цинцарски, већ искључиво грчким језиком"11.

Цинцари почињу са сеобама средином 18. века, тачније после 

пада низа  колонија,  као што су  оне у  Елбасану,  Кавају,  Драчу  и 

Скадру, и других великих цинцарских градова тога времена: ради 

се  о  градовима  Грамос  (Грамусте)  и  Москопољ  који  је,  у  време 

шездесетих година 18. века имао око осамдесет хиљада становника 

и, чак, 72 цркве !12Прво своје рушење, скоро до темеља, Москопољ 

је  доживео 1769.  године,  због  отворених симпатија  према Русији 

што Али -  паша Тепелене,  познатији  као  Али -  паша Јањински, 

неће  толерисати.  Други  пут,  1821.  године,  Москопоље  ће  бити 

сравњено са земљом због отворене подршке устаницима из Грчке 

(из истог разлога, исте године, у нишкој тврђави ће бити обешени 
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владика Мелентије,  Ђорђе Поповић, свештеник и Цинцар са још 

петорицом угледних Нишлија о чему ће накнадно бити речи).

Шта је, дакле, иза  опустошења  преостало Цинцарима него 

да се, на товарним мазгама, са нешто спашеног злата које ће им 

добро доћи где год да стану, отисну дуж речне котлине Мораве све 

до  Београда,  да  би  се,  опет,  почели  да  спуштају  низ  главне 

саобраћајнице? Земља која је већ претходно опустошена турско - 

черкеско  -  арнаутским  зверствима  очекује  оне  који  ће  је 

обрађивати;  градови  су  сведени  на  варошице  а  села  на  мале 

засеоке. О било каквом духовном животу није могло бити говора 

јер је претило физичко истребљење православних хришћана Срба .

У оваквој ситуацији, затеченој после Велике сеобе 1690., када 

се јавља потреба за дахом православља на овим просторима, јавља 

се  јак  утицај  грчке  цркве  на  целом  Полуострву  као  својеврстан 

пандан  политици  Турске.  Носиоци  хришћанског  православног 

живота  у  Нишу,  али не  само у  њему већ  у  свим већим српским 

градовима тог доба, су малобројни грчко - цинцарски свештеници 

(фанариоти).13 Цинцари се јављају, још у најранијем  периоду свог 

досељавања  у  Ниш,  као  изузетно  богати  и  способни  занатлије, 

бакали, ханџије14 тако да седамдесетих година 18. века бележимо 

оживљавање, а већ крајем века и изузетно снажан напредак нишке 

чаршије,  пре свега захваљујући дугом периоду мира и укидањем 

огромних ванредних намета за зидање тврђаве,  које  је  завршено 

1756. године.15

Већ у том периоду досељавања у Ниш, Цинцари се међусобно 

повезују, правећи читаве махале ("Ћибир - цинцар мала", "Цинцар 

мала") што ће се нарочито добро видети на Винтеровом плану из 
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1878.  године.  Поред  тога  што  су  успели  да  заузму  већи  део 

данашњег центра  града ( око Саборне цркве, дела града познатог 

данас  као  "Маргер"  све  до  железничке  пруге),  Цинцари  имају 

велику заслугу за активирање Арнаут - пазара, некадашње ледине 

на којој ће, средином 18. века, изнићи покривена чаршија са преко 

стотину дућана, протежући се од Тврђавског моста до храма Светог 

Николе у Палилули.

Према аустријским и турским изворима ширење чаршије је 

више  него  очигледно  крајем  18.  века.  До  краја   18.  века  биће 

подигнуто 25 ханова, 9 кафана, велики број дућана и магаза; после 

аустријско - турских ратова, добивши повољну прилику, са разних 

страна а нарочито уз Мораву, поред Цинцара, долазе Грци, Јевреји, 

па чак и Мађари и Јермени.16

У   условима  не  мале  конкуренције  било  је  изузетно 

неопходно поседовање готовог капитала који ће се уложити у даље 

развијање  послова.  Урођена  трговачка  флексибилност,  иначе 

карактеристична  за  Цинцаре,  прорадила  је  на  време,  тешко или 

никако не дозвољајући трговцима Србима да, евентуално, преузму 

послове.  Тих  година  доћи  ће  до  процвата  трговине  код  оних 

трговаца који нису имали јасно изражено национално осећање, или 

су га потискивали због пословних обавеза. Као да није било доста 

стеченог имања, Цинцари почињу да раде на другој појединости за 

њих  изванредно  важној  :  обезбеђивање  правовремених 

обавештења и постављања својих људи, дакле Цинцара, тамо где је 

то одговарало њиховом пословном интересу. Тако већ 1757. године 

трговци  хришћани  имају  на  нишком  ђумруку  свог  конзула  или, 

како су га Турци завали, "базрђан - везила". Те године берат на ово 
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звање издат је Томи Константиновићу, Цинцару.17   На овај начин, 

нишки трговци - Цинцари су имали ако не потпуни а оно далеко 

прецизнији увид не

само у своје трговање већ и у опште разграњавање живе трговачке 

везе што је било од не мале важности.

У свом највећем напону  ће, држећи пола нишке привреде, 

цинцарска нишка колонија достићи велики успон- од средине 19. 

века до прве деценије 20. столећа, када ће се појавити и нездрави 

односи  у  дотада  чврстој  традицији,  као  што  ћемо  даље  видети. 

Захваљујући, пре свега, космополитски развијеном Нишу, од свих 

мањина  једино  ће  Цинцари  наставити  са  губљењем  властитог 

идентитета  у  чему  им  је  врло  успешно  кумовало  преузимање 

грчких  обичаја,  језика  и,  чешће,  писма  тако  да  ће  се  многи 

историографи и етнолози касније наћи у великој  дилеми  где се 

ради о Грчима а где о Цинцарима.

Проблем нетачне идентификације Цинцара јавља се у првим 

пописима становништва Ниша из 19. века при чему је јасно уочљив 

пад броја становника цинцарске народности :

Година 

пописа

Укупно 

становника

Грци Цинцари

1878. 12801 - -
1884. 16178 133 34
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1890. 19877 141 21
Упоредни списак бројности 

грко-цинцарског становништва

Потпуно је јасно да је у Нишу 1878. године било на десетине 

Цинцара  (  Христодулу  и  синови,  Ламбрини,  Гуте,  Даде, 

Харисијадеси ,  Палигорићи и други) али нам није познат разлог 

због кога се ни Грци,  ни Цинцри  нису нашли на првом списку 

становништва.  Како  је  други  списак  рађен  у  време  пуштања  у 

промет железничке пруге Ниш- Београд (1884.), може само да чуди 

још увек мали број Цинцара у Нишу чији број након шест година 

пада.

О процесу асимилације и његовом описивању дао је свој удео 

још један Цинцар, Михаило Т. Палигорић, у своме делу "Економско 

- културна историја Ниша"  где је записано:

"Ону улогу коју су Грци и Цинцари одиграли у Нишу, они су 

је  већином  одиграли  и  у  осталим нашим  местима.  Тај  се  утицај 

огледа  и  у  начину  опхођења  између  Нишлија,  као  и  у  самим 

именима Нишлија - Срба. "Ћир" је био већ одомаћен израз (ћир 

Коста) и Срби узеше имена Сотираћ, Михалаћ и др."18

У  наведеном  пасусу  из  Палигорићевог   дела  примећујемо, 

поред  сажете  и  прецизне  констатације  о  улози  Цинцара,  још 

нешто:  он  сам  себе  сврстава  у  Србе  (  "...  и  у  осталим  НАШИМ 

местима."), вероватно се више осећајући Србином него Цинцаром. 

А ако је он, који је писао то могао написати а не осетити, можемо 

мислити  како  је  тек  било  осталима  чија  јача  страна  није  била 

изражавање.
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Данас  је  Цинцара  у  Нишу  доста,  нарочито  је  порастао  у 

годинама  ратним  и  поратним  али  је  етнички  свесних  Цинцара 

изузетно мало. Процес асимилације још увек траје.

16



2.1.   Лоцирање по махалама

(градским четвртима)

Потреба Цинцара да остану једни са другима у контакту чак и 

када  нису  у  истом  граду,  није  ни  нова  ни  специфична  за  Ниш. 

Корени  те  потребе  били  су,  у  прво  време,  чисто  религијско  - 

етнолошког карактера: на овај начин је цинцарски живаљ, заједно 

са приспелим Грчима, желео да задржи одстојање према Турцима, 

увек  похлепним  на  новац,  а  са  друге  стране,  да  одвоје  себе  од 

"простог"  и  "неуког"  српског  народа  којег,  чињеница  је,  нису 

превише поштовали али са којим су живели у апсолутном сагласју. 

Због тога није чудо што су, на почетку свог насељавања, Цинцари 

одабрали управо област тадашње ледине зване Арнаут - пазар око 

које  се  нико  није  отимао  и  у  пределу  од  данашње  Народне 

библиотеке на југу до зграде Топлане и Старог гробља, на северу. 

Касније ће се, управо на овом потезу, отворити велики број радњи а 

жив трговачки промет и после ослобођења од Турака ће задржати 

све особине цинцарско - грчке трговине. Најзад, на овом потезу ће 

нићи, углавном око данашње Саборне цркве, управо оне грађевине 

које  ће  обележити  градитељство  Цинцара  Ниша  и  остати  као 

заштитни знак града (о  кућама  лекара Захарија  Статаса,  касније 

претвореној  у  Раднички  дом  и  кући  Хаџи  Ђоке  Тодоровића, 

каснијој  кући  Христодулуових  која  ће,  средином  20.  века,  уз 

сагласност  Анастаса  Христодулуа,  адвоката  из  Београда  и  брата 

Николе  Христодулуа,  постати  Етнографски  музеј,  видети  у  овој 

књизи поглавље "Споменичка оставштина").
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На Винтеровом плану града из 1879. године,  

уочавају  се  две  мале  са  карактеристичним  називима  Ћибир  - 

Цинцар мала19 и Сагр - Цинцар мала20 која ће у трговачком смислу 

контролисати средњи део Покривене чаршије, највећи трговачки 

центар турског  Ниша.  Стојанчевић је  врло прецизно и  исправно 

приметио да је у "старој нишкој чаршији и хришћанским махалама 

владао онај познати старо - балкански и цеховски поредак: махале 

су  најчешће  биле  распоређене  према  социјално  -  економској 

структури  и  по  врсти  занатских  занимања  (као  што  су  нпр. 

абаџијска, терзијска, пекарска махала и сл.), или по врсти трговине 

којом су се бавиле породице које су их настањивале. Професија се у 

старим чорбаџијским нишким породицама често  наслеђивала  са 

колена  на  колено"21.  Повезаност  грчко  -  цинцарских  чаршија  са 

српским довешће, још за турске владавине, до узајамног мешања 

Срба, Цинцара и Грка што ће још више утврдити односе међу овим 

породицама  (Тако  ће,  на  пример,  велики  број  нишких  трговаца 

Срба  наставити  да  сарађује  на  пословном  плану  са  Николом 

Христодулом  нарочито  после  његовог  венчања  са  Зорицом 

Тодоровић, ћерком Хаџи - Ђоке Тодоровића).

Осипање Цинцара из наведених махала започеће непосредно 

пред ослобођење од Турака 1878./9 године када богатији Цинцари, 

као Чохаџићи, граде куће ближе Нишави и двору Књаза Милана не 

би ли, и на тај начин, били ближи оку владара и показали своје 

богатство које одиста није било ни мало, ни занемарљиво. Јер, само 

на  простору  од  кнежевог  двора,  који  се  налазио  иза  данашњег 

хотела "Парк" до чесме књегиње Наталије (то је неких пет минута 

хода,  прим. Н.О.)  налазила су  се  чак 93 дућана у  власништву  12 
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лица и то: браћа Адровићи имали су 25, Јован Костић 11, Михаило 

Терзибашић 10, браћа Адамушевић и браћа Јовановић по 7, Јакуп 

Мустафић  6,  Риста  Бојаџић  и  Таско  Радојковић  по  5,  Гаврило 

Смиљанић-Јовановић,  Ђорђе  Радојковић  и  Спира  Јовић  по  4 

дућана итд.22

Разгледница Ниша из 1902. Јасно је уочљив велики броој дућана 

са леве и десне стране фотографије

Дакле, до разбијања махалског настањивања је морало доћи, 

јер се требало прилагодити налетима конкуренције која је, сваком 

годином  све  више,  била  оштрија.  Са  оваквом  апсолутном 

дезоријентацијом логично је било касније асимиловање Цинцара и 

њихово  посрбљавање.  Данас,  међутим,  још  увек  на  просторима 

ових  двају  мала  живе  Цинцари  насељени  у  другом  таласу,  по 

ослобођењу Ниша, потпуно изгубљеног етничког идентитета.
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На Винтеровом плану Ниша из 1878. године

јасно је уочљива подела града на махале
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2.2.   Ношња нишких Цинцара

Хеленизовани Цинцару су, у новоослобођене крајеве Србије и 

Балкана, донели са собом и врло специфичан начин одевања, код 

овдашњих Срба  прихваћен као  "знак  господства",  који  се,  изнад 

свега,  огледао  у  богатој  ношњи  која  је  ретко  када  бивала 

неукрашена срмом и гајтанима. Са развојем трговине, основне али 

не  и  једине  Цинцарске  делатности,  природно  је  дошло  до 

обогаћивања  саме  оригиналне  старобалканске  одеће  елементима 

из већ затечене одеће, слободно се може рећи турске; међусобни 

утицај ове две културе био је незаобилазан и крајње нужан. Та и 

таква врста ношње остаће у делима путописаца који су, нарочито 

по  ослобођењу  од  Турака  1878./9.  године,  пролазили  кроз  Ниш 

означена  као  "стара  нишка  ношња",  до  те  мере  је  одећа  грко  - 

цинцарске  колоније  била  усвојена.23 Таква  одећа  бива  најчешће 

описана као обележје и карактеристика Ниша.

Та ношња је била уједначена, и по типу и по одликама, са 

турско - оријенталним кројевима и називима и са доста очуваних 

елемената  старобалканских  утицаја.24 И  док  је  стара  нишка 

варошка  ношња,  под  налетом  западноевропоске  моде,  нарочито 

мушка,  постала подложна промени,  дотле је  стара женска  одећа 

остала  непромењена  све  до  друге  деценије  20.  века.  Код  старих 

нишких еснаф - људи (чорбаџија, ханџија) до почетка овога века 

могла се  запазити старинска одећа,  донесена на  ове  просторе  са 

доласком  Цинцара.  Њу  су  красили  старински  потури,  широке, 

убране  чохане  чакшире,  човали  фермени,  срма  џамадани,  танке 
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мушке кошуље, изнад појаса, преко струка ("до под пазуке") омотан 

свилени траболоз појас, преко кога је висио златни сахат синџир, 

док су на ногама носили беле вунене плетене чарапе до колена, са 

пусћилима (кићанкама увезене) и турецке путине (коване кондуре). 

Поврх свега, на њима је обично долама или џубе, крзном опточено, 

а на глави тунус фес - код млађих - или шубаре од коже и крзна, 

при врху зашиљене и обично нахерене мало на једну страну.25

Женска старинска ношња у Нишу је била нарочито китњаста 

и  украшена  срмом  и  златном  жицом.  Као  и  у  мушкој,  тако  и  у 

женској  старој  нишкој  варошкој  ношњи  овај  начин  украшавања 

одела  представља  један  од  остатака  византијских  културних 

утицаја чији су преносиоци били, углавном, Цинцари. Непосредно 

по ослобођењу Ниша, упоредо са дахом западноевропске моде која 

је  у  Ниш,  заједно  са  железничком  пругом  и  проглашавањем  за 

званичну  "другу  престоницу  Србије",  дошла  као  донета  ветром, 

могле  су  се  још  дуго  година  срести  старије  жене  у  старинској 

варошкој  ношњи  коју  су  чиниле:  танка  ланена  кошуља  домаће 

израде, украшена везом на грудима и око рукава; преко ње црвени 

јелек, девојачки и разнобојни јелеци старијих жена, ... Поврх свега, 

имућније жене, хаџике, облачиле су кафтан или ћурче, опшивено 

крзном. Преко фустана жене су опасивале око струка лабаво везан 

кушак, свилен појас.26 
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Својевремено сведочење Феликса Каница, записано у време 

његове друге посете Нишу, изванредно осликава прилике у једној 

од  познатијих  цинцарских  нишких  породица  непосредно  пред 

ослобођење  од  Турака,  на  изузетан  начин  поредећи  оно  што  је 

видео 1860. године, у првој посети и у другој, октобра 1889. године. 

Погледајмо шта он пише:

"Кад  сам  у  лето  1860.  године  био  у  посети  најбогатијем 

нишком  трговцу  Николи  Чохаџији,  жене,  које  су  у  шареној 

цинцарској ношњи служиле кафу, редом су ме с дубоким поклоном 

љубиле у руку. Данас је то друкчије. О ослобођењу жене од турске 

изолованости и турских обичаја сведоци не само њено појављивање 

у богатој и модерној  тоалети на улици, већ и њено присуство на 

концертима војне капеле, певачких друштава и хорова..."27

Начин одевања с краја 19.столећа

На  руку  одржавању  цинцарске,  старобалканске  ношње  у 

Нишу  ишла  је  и  чињеница  да  су,  углавном,  платном,  чохом, 

свиленим  тканицама  и  памуком  трговали  најчешће  нишки 

Цинцари који су и диктирали одржавање старе ношње.
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Па,  ипак,  време  се  није  дало  зауставити.  Баш  као  што  су 

Цинцари,  између  осталог,  својим  одевањем  допринели 

обогаћивању слике Ниша, тако су,  неминовно,  чврсто  се  држећи 

традиције,  морали да нестану - бар када је одећа у питању - под 

налетом   западно  -  европске  моде.  Време  ће  показати  да  ће 

нестанак старе цинцарске ношње са улица, у ствари, сигнализирати 

почетак  посрбљивања  једне  од  најмањих  етничких  целина  на 

Балкану а , сразмерно величини, најмоћније.

3.   Делатности нишких Цинцара

Скоро  да  нема  народа  који  је  ,  тако  мали,   имао  шири 

дијапазон делатности од Цинцара. Опште је познато да су Цинцари 

пре  свега  били сточари који  су  се,  са  оснивањем својих  главних 

центара  а  пре  свих  Москопоља,  врло  успешно  почели  да  баве 

трговином  сваке  врсте.  Временом  је  трговина  постала  главна 

делатност   тако  да  нема  града  у  Македонији,  Србији,  Босни  и 

Војводини  где  нису  представљали  окосницу  балканске  трговине. 

Захваљујући раном улагању у просветне  делатности ,  као што су 

описмењавање и оснивање разних институција високог школства , 

Цинцари  су  у  сваком  граду  представљали  радо  виђене  људе. 

Писменост  и  познавање  страних  језика  -  дакле,  све  оно  што  је 

недостајало  и  Србима  и  Турцима  -  чинило  је  Цинцаре  свуда 
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потребним. Тако су Цинцари успешно развивши трговину били у 

стању да улажу у развој уметности а пре свега просветитељства још 

у време Турака.

По жељи књаза Милана  Обреновића, након ослобођења од 

Турака   у Ниш се премешта административни центар Кнежевине 

Србије.  У  административној  престоници  долази  до  нагле 

либерализације  и  оштре  трговачке  конкуренције,  нарочито 

отварањем пруге Београд- Ниш.   Тако нишки Цинцари отварају 

Прву  акционарску  штедионицу  која  ће  касније  бити  потпора 

Фабрици за предење памука.

Дубок траг су Цинцари оставили и у развоју нишке културе и 

здравства о чему ће бити рећи у наредним редовима.

3.1.   Трговина и индустрија

Главна  осовина  око  које  је  цинцарски  етнос,  током  свог 

расељавања  у  градове  Србије,  обезбезбеђивао  себи  свакодневни 

хлеб, била је трговина - опет по узору на Грке . Цинцари су често од 

малена  били  упућивани  на  трговину  обзиром  да  се  нису  могли 

бавити основним начином привређивања (сточарство), а имали су, 

толико  неопходно  и  тражено,  нарочито  за  време  Турака, 

образовање  и  писменост.  Врло  брзо  су  се,  у  неписменој  Србији, 

пели  у  трговачке  висине  као  какве  и  данас  памтимо  једног 
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Михаила - Мишу - Анастасијевића, Лазу Пачу, министра финансија 

у  Краљевини Србији а  у  Нишу породице Чохаџић, Христодулу и 

Деља.

Већ смо поменули да средином седамдесетих година 18. века 

Цинцари полако,  насељавајући се,  преузимају  финансијску власт 

над  хришћанским  живљем.  Тако  1757.  г.  Тома  Константиновић 

добија звање конзула, безрђан - већила, на нишком ђумруку. Из тог 

времена  Поповић  бележи  да  су  Цинцари  радо  и  често  јамчили 

један  за  другог28.  Тако  су  1732.  године  Риста,  Димо,  Атанацко 

Јовановић и Коста Марко јамчили за једног рођака да ће овај свој 

дуг Муста - баши исплатити за три године.29  Цинцари ће се много 

квалитетније  организовати  крајем  18.  века  када  почиње  да 

запљускује  Ниш  други  талас  њихових  придошлих  земаљака  са, 

углавном,  епирског  тла.  Тако  се,  у  овом  периоду,  насељавају 

породице  које  ће,  након  пола  века,  представљати  крем  Ниша: 

Палигорићи, Пахани Чохаџићи (за које се зна да воде порекло из 

Серфице  -  Србице)30  а,  нешто  касније,  Ламбрин,  Харисијадес  и 

Христодуло да би, после ослобођења Ниша од Турака, доселили се 

Зиса  и Панајот Деља, и други који ће прославити име цинцарске 

трговине широм Европе.

Панајот Деља је, у осмој деценији 19. века, неприкосновено 

владао трговином кожама на Балкану, дакле у време када Цинцари 

држе цели Београд и пола српске културе. Уз то, породица Деља ће 

током  своје  доминације  увек  бити  присутна  у   свакодневном 

животу Ниша. 

Као  илустрацију  јаке  цинцарске  доминације  ван  Ниша,  у 

Србији,  погледаћемо стање Милошевог  Београда  у  коме су,  дуго 
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времена,  били  неприкосновени  господари  београдске  царшије 

управо Цинцари: Ичко, Дана, Ђерман, Георгијевић, Тоска, Хаџи - 

Тома, Јован Куманди (који је одржавао живе трговачко - политичке 

везе  са  Цинцарима  Ниша),  Гуша  "Велики",  Дука  Пешика, 

Христодуло  (мисли  се  на  Анастаса,  рођеног  брата  Николе 

Христодулуа). То су били, по Поповићевој тврдњи, ретко способни 

и честити људи који су суверено одлучивали у својим пословима31.

Перјаница  Цинцара  у  Нишу,  Никола  Христодуло,  почео  је 

као писар код Хаџи - Ђоке Тодоровића, српског трговца и необичне 

личности којом ће се, надајмо се, посебно позабавити истраживчи 

нишких старина. Када се њих двојица ороде (Никола ће оженити 

Зорицу Тодоровић) почиње успон имена Христодулових. Најпре ће 

Никола наставити да ради под фирмом Хаџи - Ђоке све до смрти 

свога таста када, добро испекавши занат и остваривши пословне 

везе, мења име фирме у "Комисионо - трговачку радњу - комисион 

Никола Христодулу и синови ".Те 1868. године Панајот Деља, Зиса 

Деља,  Јанаћ  Каракочић  и  Никола  Чолека  отварају  филијалу 

кожарске  радње  коју,  за  време  Турака,  држе  у  Алексинцу32.  Ова 

радња ће 1886. године, после пуних осамнаест година са седиштем 

у Алексинцу, следећи законе трговине, бити премештена у Солун. 

Ево како овј прелаз бива оглашен у тадашњим новинама: "Нашу 

кожарску радњу, вођену у вароши Алексинцу, под фирмом: Панајот 

Ј.Деља и другови, укинули смо. Радње, пак, вођене до сада у Нишу 

и  Неготину  продужавамо  и  у  Солуну  такову  нову  отварамо  под 

овом фирмом".33

И  док  се  Панајот  Деља  спрема  за  Солун,  његов  брат  Зиса 

Деља  већ  увелико  повезује  Ниш  са  источном  Србијом  и  њеним 
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трговцима  -  наравно,  искључиво  по  цинцарској  линији.  Тако 

сазнајемо  да  су  за  Ниш,  посредством  Зисе  Деље,  постали 

заинтересовани браћа Динић и Стеван Најдановић из Рготине који 

су,  преко  браће  Деље,  1881.  године  нудили  брашно  из  свог 

електричног  млина.34 Одмах  по  ослобођењу  од  Турака,  1879. 

године,  иста  радња Панајота  Деље и другова оглашава цењеним 

муштеријама  првокласну  робу  из  Аустро  -  Угарске  и  Турске35 а 

радња  Николе  Христодулуа  синови  нуди  разне  врсте  гајтана  и 

панајурско  и  природно  сукно.36 Трговачко  -  комисиона  радња 

Николе Христодулуо синови водила је изузетно  живу трговину са 

Пиротом, не желећи да прекине пословне везе које су трајале још 

под Турцима. Тако ће се, на обострано задовољство, јавити сарадња 

између  ове  радње  и  Браће  Стефановић  којима  ће  трговачко  - 

комисиона  радња  Никола  Христодулу  синови,  само  у  једном 

наврату, испоручити у Пирот 100 комада американ - платна тежине 

156  ока.37 Трговинско  -  комисиона  радња  Николе  Христодулуа 

синови убрзо ће се заситити оваквим пословима и, мада их никада 

неће до краја укинути, пред налетом банкарства и духа једног новог 

времена  ући  ће  са  делом  свог  капитала  у  оснивање  Нишке 

акционарске  штедионице  (1884.  године)  о  чему  ће  касније  бити 

више речи.

Ни породица Чохаџић није престала са својим првобитним 

активностима  -  закупом  земље,  који  је  нарочито  био  уносан  за 

време  Турака.  Већ  1882.  године  ова  велика  цинцарска  породица 

има имовину у Великом Вртопу, коју су обрађивали сељаци, затим 

неколико  села,  једно  насеље  са  педесет  до  шездесет  купљених 

Цигана и цело Градско поље крај Ниша, чиме се сврставају у ред 
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највећих земљопоседника које Ниш памти.38  За разлику од осталих 

нишких Цинцара, који, превасходно, у својим настојањима стреме 

ка  северу  и  Београду,  Чохаџићи  се  чврсто  држе  југа,  после 

ослобођења  ,1879.  године  откупљујући  турске  поседе.  Пошто  је 

Ниш  са  Заплањем  већ  постао  мали  за  њихову  интересну  сферу, 

Сотираћ Чохаџић,  трговац,  постаје  господар  села  Буниброда  код 

Лесковца,  чијих  је  осам  домаћинстава,  према  решењу  аграрне 

комисије, требало да му плати 6240 гроша чаршијских.39

Па ипак,  и поред изузетно великог финансијског потенцијала 

којим  су  у  Нишу  располагали  Цинцари,  услед  великог  прилива 

конкурентских  фирми,  јавља  се  потреба  за  још  чвршћим 

повезивањем.  Више  није  било  довољно  ни  становање  у  истој 

махали  или делу  града,  па  ни  родбинска  повезаност.  Користећи 

повољност што се, у годинама после ослобођења на северу Србије 

отварају велике банке као метод удруживања, нишки Цинцари ће 

основати  25.новембра  1884.  године  Нишку  акционарску 

штедионицу. Овај новчани завод није добио своје име  случајно. У 

жељи  да искористе добар глас тадашњих окружних штедионица, 

оснивачи дају овај назив, иако је ова била акционарска банка са 

уплаћеним  капиталом  преко  продаје  властитих  акција.40 

Председник  управног  одбора  био  је  Атила  Околичањи  (иначе 

фармацеут)  а  чланови  су  били:  Ђока  С.Нешић,  угледни  нишки 

трговац, А.Хармијадис, Дим.Николић, Илија Милетић, Димитрије 

Ј.Коцић, Карло Матерни, Никола Ј.Јаренди, Стефан Т.Христодуло, 

А.Печаковић и Михаило Х.Нешић.

После четири године рада Нишка акционарска штедионица 

је, крајем 1888. године, имала: главницу 250.000, улоге на штедњу 
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120.899,  меничне  зајмове  351.644,  добит  за  резервни  фонд  1256, 

добит  за  поделу  акционарима  21.500,  а  на  сваку  акцију  по  4,30 

динара што износи 11% дивиденде исплаћене 1,8 у сребру а 2,8 у 

злату.  Председник  управног  одбора  је,  овога  пута,  био  Ђока 

С.Нешић.41

Већ  на  скупштини  акционара  1894.  године,  њих  55  је 

депоновало  1265  акција.  Највише  су  депоновали:  Хајм  Хазан  75 

акција са 5 гласова, Димитрије  Јаренди и Панајот Деља са по 50 

акција.42 Са оваквим капиталом, акционари окупљени око Нишке 

акционарске штедионице су, након десет година њеног постојања, 

били  изузетно  добро  обезбеђени  тако  да  у  том  периоду  почиње 

размишљање  о  озбиљнијем  улагању  у  непокретну  имовину.  Већ 

1902.  године,  Нишка  акционарска  штедионица,  смештена  у 

садашњој згради Симфонијског оркестра, има непокретно имање у 

вредности од 45.781 динар.43 

На  овом  месту  треба  нагласити  је  руководство  Нишке 

акционарске  штедионице  чинило  камен  темељац  прве  масонске 

ложе  у  Нишу  под  називом   ''Немања''  која  је  основана  1892. 

године44.  Ђока С. Нешић је био њен први старешина док се , као 

чланови ''  Немање '',  помињу Карло Матерни ,  Стеван Сремац и 

Атила Околичањи45.
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Стеван Сремац – професор,

 књижевник иОснивач ложе '' Немања ''

 Непрестано тргујући са родном грудом, Албанијом, Грчком и 

Бугарском, неколицина угледних нишких трговаца, иначе чланова 

управног одбора Штедионице, ће се огрешити о закон Краљевине 

Србије и њене интересе. Забележен је случај 1896. године када су 

нишки  трговци,  послом  боравећи  у  Солуну  -  а  и  ради  обиласка 

родбине, одржавали пословне везе са Бугарском и то у тренутцима 

изузетно заоштрених сукоба између Србије и Бугарске. Обзиром да 

ће се такво понашање поновити, генерални конзул Србије у Солуну 

је  1906.  године  осудио  њихово  понашање  истичући  да  "Браћа 

Васковић,  браћа  Станковић,  Димитрије  Сакирали,  Никола 

Христодулу и синови, Аристотел Харисијадес - тргујући са Солуном 

и преко Солуна -  одржавају  везе  са  бугарским комисионарима у 

Солуну,  а  заобилазе  српске"  па  је  тражио  "да  се  они  због 

непатриотског држања опомену".46
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Није било разумевања за чувени цинцарски нагон за добром 

зарадом који, једноставно, није признавао политичке границе, баш 

као што је био случај

средином 19. века када су нишки Цинцари трговали и са Србијом и 

са  Пештом.  Још  мање  је  дотични  конзул  имао  разумевања  за 

Николу  Христодулуа  сматрајући  да  његово  чувено,  родољубљем 

доказано презиме, на себи не сме имати мрље.

Проницљиво  претресајући  могућности  за  даље  улагање 

капитала,  акционари  Нишке  акционарске  штедионице  улажу 

велики  део  свог  капитала  у  новину  звану  Предионица  памука 

Нишке  акционарске  штедионице,  прве  предионице  памука  у 

Србији.47 То  је  био  изванредно  велики  залогај  за  скромну 

штедионицу,  тим  пре  што  су  за  нешто  слично  овоме  биле 

заинтересоване  и  фирме  из  иностранства,  увиђајући  добар 

пословни потез  . Већ 1910. године, на седници Народне скупштине 

Србије "прочитан је реферат Индустријске секције по молби Нишке 

акционарске  штедионице,  која  моли  да  јој  се  издејствује 

повластица за предење сировог памука и ткање разних памушних 

тканина и платна".48 На истој  седници је  одлучено да  се  захтеву 

треба  делимично  удовољити  "а  тражено  земљиште  се  може 

уступити бесплатно само ако га буде било"49.  Тако је Предионица 

памука  почела  да  ради,  као  прва  у  Србији,  под  руководством 

А.Абеншоама, иначе члана управног одбора Штедионице, који је 

постављен за надзорника Фабрике.50

Предионица ће радити релативно добро, углавном улажући 

"у грађевинске објекте и машине тако да је њихова вредност, само 

1913.  године,  повећана  за  6.165  динара"51 а  пред  почетак  Првог 
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светског  рата  Предионица  је  запошљавала  преко  100  радника, 

имала је 6000 вретена и производила је годишње око 50.000 пакета 

енглеског памука од по 10 фунти.52 Али већ по завршетку Првог 

Светског рата, Предионица није више могла да ради услед трајног 

онеспособљавања  чак  75%  њених  капацитета,  за  разлику  од 

нишких  конкурентских  фирми  које  су  прошле  са  много  мањим 

оштећењима.

Нишки  угледни  трговци  цинцарског  порекла  узели  су 

активно учешће у добротворним акцијама. Најчешће се јављају као 

донатори Недељно – празничне трговачке школе као што је  био 

случај 8. јануара  1932. Тада су у касу ове школе дали своје прилоге 

следећи  Цинцари  :  фирма  Панајот  Деља  и  другови  250 динара, 

Петар В. Нику, трговац, 100 дин., Сотир Чохаџић ,60 дин. и Коста 

Дада 10 динара.53 Нишка Трговачка Омладина, која је организовала 

забаве овога типа, изненада је 1936. дошла до велике донације: 13. 

јануара је умро један од оснивача Школе Манојло П. Деља који је 

"за  живота  свога  имао  живо  интересовање  за  рад  и  напредак 

Нишке Трговачке Омладине…којој је од првог дана њеног постанка 

намењена  улога  да  буди  и  развија  професионалну  свест  код 

привредника и оспособљава подмладак за бољи живот" . Због тога, 

да  би љубав покојника према  Трговачкој  омладини овековечили 

"породица пок. Деље, попут примера великих добротвора Нишке 

Трговачке  Омладине,  уписала  је  покојног  манојла  са  улогом  од 

10.000  дин.  за  Великог  добротвора  фонда  Нишке  Трговачке 

Омладине"54. 

За  Нишку  трговачку  школу  везано  је   име  Сократа 

Харисијадеса који је, све до своје преране смрти 1924. године, у њој 
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предавао политичку економију.  Права и трговачку школу завршио 

је  у  Паризу,  финансијске  науке у  Берлину.  Један је  од  оснивача 

Нишке Акционарске штедионице, и француског и енглеског клуба. 

Задњи посао који је фирма Харисијадес имала за његовог живота 

била  је  продаја  "  шпиритуса  рафинираног  и  денатурисаног, 

производња Прве босанске фабрике шпирита из Брчка ... продаја 

на велико и на мало".55Недуго затим, фирма породице Харисијадес 

ће огласити почетак продаје правог солунског ратлука, поново "на 

ангро  и  детаљ"56.  Највећи  пословни  потез  ове  фирме  био  је 

оснивање Нишког индустријског пиварског друштва НИШАВАЦ 

и продаја његових акција.57У овом послу се, поред Харисијадесових, 

срећемо  са  још  једним  познатим  именом  нишке  трговине  – 

Тодором С. Палигорићем.   Познате нишке Цинцарске трговачке 

породице  Чохаџић,  Пахани  и  Христодуло  почињу  да  губе  свој 

ранији  искључиво  трговачки  глас  активније  се  укључујући  у 

политички  живот  Србије.  У  политичком  животу  Ниша  све  је 

активнији Михајло Т. Палигорић, изданак трговачке породице која 

је грађанству Ниша својевремено нудила "брашна устојаног за сва 

могућа  теста;  коњака  грчког  и  француског  ;  сира  траписта  из 

млекарске  задруге  В.  Шиљеговачке;  разне   бонбоне,  чоколаде; 

калодонт "Љубичица", помада, разни сапуни за лице, руке и прање 

рубља"58 . Иста колонијално балканска радња Спире Палигорића и 

синова годину дана касније оглашава продају великог избора сира 

и риба59 . 

Иницијативом Нишког Трговачког Удружења, инвестициони 

зајам од 7 % уписују  бројни трговци а  међу њима ,  од  Цинцара, 

Коста  Дада  2000 динара  и  Димитрије  Чакаридис  1000 динара.60 
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Временом, финансијска снага нишких Цинцара слаби услед јачања 

утицаја  трговаца  Срба.  Предност  коју  су  Цинцари  имали  у 

културном и финансијском погледу биће до Другог Светског рата 

скоро поништена и сведена на заборав. Нишки Цинцари ће делити 

судбину  својих  сународника  у  деценијама  које  следе,  све  чешће 

изложени процесу посрбљивања. 
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3.2.   Просветитељство и свештенство

Као и у свим градовима Србије турског доба тако је и у Нишу 

свештенство било нераздељиво од просветитељства. У почетку се 

веома  тешке  долазило  до  књига  писаних  на  славјеносербском  и 

грчком тим пре што  су  власти прогониле писмене људе.  Никад 

није ухваћен први нама познати преносилац књига у Србију, Тома 

Константиновић,  пореклом  Цинцар  који  је  био  конзул  нишког 

ђумрука.61 О њему, на жалост, нема више података остим оне да је 

његов унук Младен Константиновић, у борбама које су претходиле 

ослобођењу Ниша, налазио пута и начина да поверљива документа 

и  обавештења  о  турској  војсци  дотури  српским  војним 

старешинама преко фронтовске линије.62

Већ  у  трећој  деценији  19.  века  постојала  је  у  Нишу  поред 

српске и тзв. "грчка" школа која је била организована за потребе 

грчке  и  цинцарске  деце.  По  Јовану  Х.Васиљевићу  настава  и 

организација  ове  школе  била  је  "на  висини"  док  су  издржавање 

учитеља  помагали  трговци  Грци  и  Цинцари.63 Овој  школи  је  у 

набавци  учила  знатно  помогла  Комисионо  -  шпедитерска  кућа 

Николе  Христодулуа  из  Ниша  која  се  "није  водила  искључиво 

својим материјалним интересима већ је у оквиру свог пословања 

извршавала и одређене задатке у националној  пропаганди јер је 

годинама преносила из Србије (мисли се на тада ослобођени део 

Србије,  Н.О.)  књиге  за  српске  школе  у  Југоисточној  Србији".64 

Остало је  записано  да  је  један  од  првих  незваничних  учитеља  у 

Нишу био ђакон а касније и епископ нишки Григорије а после њега 
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извесни  поп  -  Петар  "Цинцарин"  који  је  подучавао  познатог 

нишког учитеља Атанасија Петровића - Тасу.65 Најпознатији и дуго 

времена једини нишки учитељ у каснијем периоду био је Цинцар 

Спиридон  Јовановић који  у  Ниш  долази  из  Чакова  око  1830. 

године.  И  поред  повремених  одлазака  ван  Ниша  (Велес  у  два 

наврата) овај велики реформатор нишког школства је оставио за 

собом  дубок  траг  који  су  следили  каснији  нишки  учитељи. 

Спиридон  Јовановић  је  дуго  времена  живео  у  кући  Николе 

Христодулуа на чију адресу су стизале књиге из Грчке и Бугарске. 

Нишлије су брзо заволеле овог преданог учитеља који није правио 

разлику међу школама тако да су му са путовања неретко доносили 

скупоцене поклоне. За узврат, Јовановић је успео да се избори за 

помоћ владике нишког  око набавке књига  које  је  преко трговца 

Манојла  Стевановића  слао  како  Београдски  митрополит  тако  и 

кнез  Милош  Обреновић.66 Спиридон  Јовановић  је  организовао 

наставу  тако  што је  имао још два помоћника који су  се  уз  њега 

спремали за посао учитеља. Један од тих помоћника ("Калфе") био 

је  Атанасије  Петровић,  касније  познати  учитељ  Таса.  Спиридон 

Јовановић је умро у Нишу 1855. или 1856. године.67

Када  је  1861.  године  изгорела  школска  зграда  која  је  била 

подигнута  1843.  по  заповести  владике  Венедикта  покренуто  је 

питање  нове  школске  зграде.  Тако  је  подигнута  нова  школска 

зграда у Цинцар махали која је имала два спрата и била недалеко 

од Саборне цркве. Када стручна комисија први пут уђе у ову школу 

1885. надзорник ће изнети мишљење да школа не испуњује услове 

јер  је  склона  паду.68 Тада  ће  Сотираћ  Ц. Николић  уступити  на 

одређено време своју кућу за потребе школе која је овако радила од 
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1885.  -  1889.  користећи  куће  Ђорђа  Маринковића,  Пере 

Васиљевића, Хаџи - Мијалковића и Чохаџића а можда и још неке.69 

На основу свега изнетог може се закључити да су у просвети Ниша 

Цинцари одиграли битну улогу.

Што  се  свештенства  тиче,  врло  је  мало  података  о  онима 

цинцарског  порекла.  Без  сумње  је  да  су  они  били  у  оној  струји 

фанарјота  које  је  постављала  Цариградска  патријаршија  ради 

даљег ширења гркофилства. Осим попа Петра Цинцарина ког смо 

већ  поменули,  познато  је  да  су  епископи  Глигорије  и  његов 

наследник  на  епископској  столићи  Венедикт  II  били  Цинцари.70 

Такође постоје индиције да је владика Мелентије, који је обешен 

1821. године у нишкој тврђави, био Цинцар  баш као и свештеник 

који је са њим обешен Ђорђе Поповић. Ову могућност поткрепљује 

чињеница  да  је  српски  живаљ  често  Цинцаре  сматрао  Грцима71 

због употребе грчког језика. Али, ово је само могућност коју треба 

прихватити са резервом.

По ослобођењу Ниша од Турака провалио је набујали српски 

национализам. Поред осталог нишки Срби су желели да слушају 

литургију на црквенословенском уместо дотадашњег грчког у чему 

им је Цариградска патријаршија изашла у сусрет. Наравно, било је 

доста  Грка  и  Цинцара који нису  могли да  прихвате овако наглу 

промену. У сваком случају верски живот Цинцара је очуван у оној 

мери  у  којој  су  се  сами  залагали.  Тако  су  виђенији  Цинцари 

подизали капеле у оквиру куће о чему је детаљнији запис оставио 

прота Петар В.Гагулић:

"Постојале су и капеле појединих имућнијих грађана. Тако је 

имао  капелу  у  својој  кући  у  улици   данас  Дечанској  Грк 
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Христодул.72 Она  је  била  освећена,  пространа  и  служила  је  за 

вршење  богослужења;  срушена  је  заједно  са  кућом  1944.  године 

приликом бомбардовања Ниша од стране Западних савезника. У 

њој се налазио и Градски народни музеј. Друга капела налазила се 

у кући др. Захарија Статаса у данашњој улици Стојана Новаковића 

где се налазио Раднички дом. И ова капела је изгорела заједно са 

кућом 1.децембра 1928. године".73

Нишки Цинцари јављају се и као донатори појединих цркава. 

Породица Деља се помиње као на мраморној плочи постављеној на 

самом улазу у цркву Св. Николе као један од дародаваца. Још један 

храм посвећен Светом Николи, овога пута у селу Горњем Просеку, 

бележи  даривање  Цинцара  Панајота  Фусте.  На  спољном  зиду, 

десно од улазних врата, утиснута је плоча од црвенкастог камена 

димензија 11 x 10 цм на којој пише:"Под.(подиже) Панајот Фуста 

отац  Тодор"74.  У  манастиру  Ваведења  Св.  Богородице,  изнад 

улазних врата звонаре која је подигнута 1938., налази се натпис на 

белој мермерној плочи димензија 45 x 35 цм. И на њој је уклесан 

следећи  текст:  "Ову  су  звонару  подигли  Сотир  Н.  Чохаџић, 

пензионер из Ниша, Вука и Миодраг Маринковић, инжињери из 

Београда" 75.

Још једна донација је везана за презиме Чохаџића и она је 

најстарија за сада и најстарија ове врсте када је у питању ова нишка 

породица. Манастир Ваведења Св. Богородице у својој збирци чува 

јеванђеље  штампано  у  "грађе  Вијеније" у  штампарији 

Мехитаристов. На чистом листу с леве стране ,  испред "Сказаније" , 

записано  је  вишњевим  мастилом  рукописно:"За  спомен  души 

покојног нам оца Сотира Н. Чохаџића, бив. из Ниша, подарио ово 
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Еванђеље  Манастиру  Сићевачком  11.  Августа  1886.  у  Сићеву  – 

Никола С. Чохаџић, начелник среза нишког"76.

Поред наведених, јавља се и Сократ Харисијадес који битно 

доприноси , између осталог, развитку верског живота у Нишу. Он , 

у сарадњи са епископом нишким Доситејем сарађује на прослави 

годишњице Миланског едикта а  из истог извора сазнајемо да је 

изградња цркве у Драгињању  његово дело.77

У  Црквеноопштински  савет  је,  24.  априла  1932.  ,  изабран 

Сотир Н.Чохаџић78  док је четири године раније за тутора Саборног 

храма  изабран  Драгутин  Кражић ,  један  од  чланова  познате 

цинцарске трговачке породице из Лесковца.79 

У Нишу данас живи и ради позната свештеничка породица 

Цинцаревић.

3.3.   Нишки Цинцари у култури

После трговине и индустрије које су, као што смо већ видели, 

биле основ Цинцарске делатности не само у Нишу и Србији већ у 

свим местима где су се затекли, велики је значај који је ова етничка 

групација  оставила  у  српској  уметности.  Растерећени  од 

финансијских  обавеза,  уметници  цинцарског  порекла  су  били 

изузетно  плодни  у  гранама  свог  деловања.  Тако  у  књижевности 

битно одскачу Алакабијад Нуша, алијас Бранислав Нушић, Јован 

Стерија Поповић, Стеван Сремац а у новије време Никола Цинцар 
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Попоски.Својим богатим опусом из историје српске средњевековне 

књижевности  и  сликарства  овој  групи  се  придружује  академик 

Александар Дероко док се у позоришној уметности истичу Ташко 

Начић и Олга Спиридоновић.

Широк је дијапазон културне оставштине Цинцара у Нишу, 

нарочито у 19.  веку када представљају једини хришћански народ 

који је успевао да изађе на крај са Турцима, пре свега захваљујући 

свом богатству. Тако се слободно може рећи да су нишки Цинцари 

подигли  уметност  у  Нишу  и  одржали  је  довољно  дуго  да  би  је 

прихватили Срби почетком 20. века.

3.3.1.   Књижевност

Ниш је крајем 19. и почетком 20. века , са развојем трговине, 

постао права књижевна мека југа Србије. Ту су, због обиља  тема из 

свакодневног живота, често боравили списатељи свих струка. Због 

тога није необично што је својим делом Ниш овековечио Стеван 

Сремац,  професор  у  новооснованој   Гимназији  "  Краљ  Милан 

Први". 

Други  познати  Цинцар  је  Михајло  Тодора  Палигорић 

(Батушинац,  1916.  -  11.03.1942,  Статовац).  Пошто  је  завршио 

Правни факултет био је професор Државне трговачке академије у 

Нишу и један од познатијих комуниста. У свом првом раду "Језик 

Ниша  у  Сремчевим  делима"80 жестоко  је  напао  вулгаризовање 

нишког језика у Сремчевим делима сматрајући да је писање тим 

језиком  далеко  од  књижевности.  У  својим  каснијим  чланцима 
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"Печалбар Милоје"81 и "Шта је фашизам?"82 Палигорић је наступао 

са  искључиво  идеолошких  позиција.  Круна  његовог  рада  је 

"Економско  -  културна  историја  Ниша"  (први  део  1937.)  која  је 

послужила  бројним  историчарима  као  незаобилазна  грађа  за 

историју овог поднебља.

Почетак Другог Светског рата је омео излажење другог дела 

ове књиге.Сходно свом убеђењу, Палигорић ступа у Пасјачку чету 

Топличког  партизанског одреда.11. марта 1942. године заробили су 

га  четници  Косте   Пећанца  код  села  Статова  и  на  лицу  места 

стрељали.Проглашен  је  за  Народног   хероја   а  данас   један  кеј 

поред Ниша носи његово име.

Један  од  последњих   књижевних  стваралаца старије 

генерације је публициста и борац за права Цинцара Христа Споа 

који је био сарадник више међународних часописа увек пишући о 

Цинцарима.  Био је  један од  учесника  првог  конгреса  Аромуна  у 

Мајнхајму  (Немачка)  1985.  и  Фрајбругу  наредне   године.  Богата 

збирка  необјављених  рукописа Христе  Спое  налази  се  у 
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власништву  његовог  сина чекајући да  једнога  дана и делимично 

буде објављена.

Након оснивања Српско - Цинцарског друштва ''Луњина'' са 

седиштем  у  Београду,  у  Нишу  долази  до  оснивања  његове 

подружнице.  На челу иницијативног одбора је  проф.др Михаило 

Ђорђевић- Циша  коме у раду помажу Петар Јовановић, професор 

француског  језика  и  Небојша  Озимић,  професор  историје.  '' 

Луњина''  у  Нишу  покреће  издавачку  делатност  .  Уз  несебичну 

финансијску  помоћ  проф.др  Михаила-  Цише  Ђорђевића, 

објављени  су  следећи  наслови  :  ''Цинцари  Ниша  ''  Небојше 

Озимића  (  1999.)  као  и  збирке  песама  младе  нишке  песникиње 

Кристине  Д.  Марушић  –  ''  Излазак  из  љуштуре ''  (  2000.)  и 

''Вечити путник '' ( 2004.).Ако се има у виду да се ради о младом 

аутору који је обећавао већ првом књигом, јасно је да се издавачка 

делатност нишке ''Луњине'' везује за праћење и неговање младих 

аутора. 
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3.3.2.   Позоришна уметност

Пошто  су  успели  да  обезбеде  егзистенцију  себи  и  својим 

потомцима, нишки Цинцари једновремено почињу са активнијим 

деловањем  у  културном  животу  града.  Истина,  у  овој  њиховој 

активности  нису  били  толико  заступљени  као  у  трговини  али је 

онај образованији слој тежио ка квалитнијем личном усавршавању. 

По свом много  касније  изгубљеном обичају,  Цинцари су  се  увек 

окупљали око матице па тако и у случају формирања позоришне 

дружине  "Стеван  Синђелић"  коју  су  идејно  предводила  два 

Цинцара - обојица професори тадашње "Гимназије Краља Милана 

I", данашње гимназије "Стеван Сремац" - и оба уметника: Стеван 

Никшић - Лала, сликар и професор ликовног и Стеван Сремац - 

књижевник и професор српског језика.83 Придружује им се колега, 

професор Спира Калик, који ће са Хенрихом Лилером, Милорадом 

Петровићем,  учитељем  из  села  Сићево  и  путујућим  глумцем 

Михаилом  Динићем,  бити  оснивач  Позоришне  дружине 

"Синђелић"  11.марта 1887. године.84 Како наглашава Петровић, "с 

обзиром да су припреме извршене раније, Синђелић је истога дана 

почео са радом "85. Стеван Сремац, не желећи да ишта ризикује, за 

отварање позоришта поставља драму "Српски ајдуци" још једног 

Цинцара - Јована Стерије Поповића.

И  тако,  док  Стеван  Никшић  -  Лала  брине  о  костимима  и 

сценографији,  често  је  власторучно  правећи,  Стеван  Сремац 

почиње да пише за позориште а Спира Калик, подржаван бројним 

цинцарским породицама брине о финансијама, позориште добија 
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и своју прву звезду која ће, случајно или не, бити Цинцарка.  Ради 

се  о  младој  глумици  Анки  Франсинели  о  којој  новине  пишу 

следеће:"...Ниш има глумицу - певачицу, која има школе, и гласа, и 

осећаја,  певачицу,  која  би  била  дика  коме  позоришту  европског 

запада...Госпођица  Франсинели  је  врло  добра  глумица,  пуна 

гипкости  и  лепих  покрета  на  позорници  а  зна  увек  добро  своју 

улогу, о чему нас је уверила у свакој досадањој представи, те је она 

свакако за наше позориште дупло корисна".86 Анка Франсинели је 

глумила још кратко времена а онда јој се губи сваки даљи траг тако 

да ближих података о њој немамо.

Онога  трена  када  Стевана  Сремца  почне  да  болест  обара у 

кревет, почиње један од многих распада овог позоришта. Тако се, 

првих година овог века, дешава да, бар што се тиче оснивача, сви 

помажу колико могу позориште- нарочито Сремац- али се више не 

везују за ову све стабилнију установу која је успела да за себе веже 

велики број  младих  Нишлија.  Цинцари финансијски подржавају 

оснивање и разграњавање позоришне дружине у позориште и све 

чешће неки Цинцар бива члан Одбора позоришта,  као што је  то 

био случај са Спиром Каликом, па и Војом Цинцар - Марковићем, 

председником  првостепеног  суда  у  Нишу  о  коме  немамо  више 

података.87

Са  почетком  двадесетог  века  и  индустријализације  Ниша, 

која  је  подразумевала  велики  број  људи  који  ће  се  укотвити  у 

Нишу,  наступа  неумитни  процес  асимилације  тако  да  Цинцари, 

иако никада до краја  потиснути у  позадину збивања,   губе  своје 

националне  одлике.  Услед  пораста  конкуренције  дојучерашње 

мецене  позоришта  сада  се  боре  за  опстанак  тако  да  долази  до 
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привременог кидања веза на релацији Цинцари - позориште. Али и 

оно што су Цинцари дали Нишу кроз призму Народног позоришта 

није  нимало  занемарљиво,  чак  се  може  поставити  као  задатак 

долазећим генерацијама.
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3.3.3   Ликовна уметност

И поред  незавидног  положаја  у  коме се  налазила  ликовна 

уметност у време турске владавине, и поред свих могућих забрана, 

јачањем  економске  моћи  нишких  трговаца  и  њиховим  све 

бројнијим  трговачким  односима  са  Пештом  и  Бечом,  долази  до 

попуштања  наметнутих  стега.  Следећи  западноевропски  манир 

портретисања као видљиве демонстрације  богатства  и економске 

моћи,  цинцарски  трговац  Никола  Христодуло  наручује  портрет 

1853.  године од бечког сликара Јохана Франкенбергера.88 Тако је 

Христодулуов  портрет  био  заправо  прво  сликарско  дело 

направљено у доба турске владавине које се налазило у дому неког 

Нишлије.  Следећи  пример  свог  сународника  трговац  Димитрије 

Чохаџић користи боравак Косте Јанковића 1872. године и наручује 

од њега портрет. О Кости Јанковићу се врло мало зна осим да је био 

из Баната као и да је био осредњи портретиста. Портрет Димитрија 

Чохаџића урађен је у реалистичком маниру, са фесом на глави али 

у европској ношњи чија је функција потенцирање моћи и утицаја 

наруциоца.89 Обе слике чувају се у депоу Народног музеја у Нишу.
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Димитрије Чохаџић

Свој допринос развоју ликовне уметности у Нишу и његовој 

околини дао је фрескосликар Ђорђи Јоко Зографски коме је Ниш 

био тек станица у  последњој деценији 19.  века.  Рођен у Галнику 

1862. године, Ђорђи Јоко Зографски у својој тридесет трећој години 

живота  1895.  осликава  иконостас  цркве  у  селу  Орљану  надомак 

Ниша а већ три године касније, 1898.г., прихвата се да, заједно са 

нишким сликаром Милутином Марковићем , осликава цркву Свете 

Петке  која  се  налази  на  самом  улазу  у  Сићевачку  клисуру90.  По 

завршеном  послу,  већ  нарушеног  здравља,  прихвата  потпуно 

живописање цркве а Азбресници, селу недалеко од Ниша. Посао 

завршава већ 1905. године да би се 1907. године иконописао иконе у 
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цркви  у  селу  Белајнацу.  Круна  његовог  стваралаштва  је 

живописање фресака у нишкој Саборној цркви уочи самог почетка 

Првог светског рата 1914.године. Занимљиво је да је сама Саборна 

црква дело Цинцара Андрије Дамјанова из Велеса који је градио и 

цркву  у Смедереву91.

Саборна црква у Нишу, дело Андрије Дамјанова

Скромног уметничког дара, Ђорђи Јоко Зографски је давао 

ликове светаца превише световно,  из чега  се  да закључити да је 

његово сликарско образовање било изузетно сиромашно. Иако је 

академик Александар Дероко његов рад оценио као "пресликавање 

свакодневице",  не  може се  и  не  сме пренебрећи чињеница  да  је 

Ђорђи Јоко Зографски својим каквим -  таквим делом дао печат 

нишком Православљу у тек ослобођеном Нишу.
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3.3.4.   Споменичка оставштина

Пред  крај  18.  и  почетком  19.  века  у  југоисточној  Србији 

долази до снажног утицаја старобалканске културе што се огледа, 

пре  свега,  у  архитектури  не  само  Ниша,  већ  и  осталих  градова 

којима  су  тек  приспели  Грчи  и  Цинцари  удахнули  дух  сачуване 

традиције.  Тако  се,  као  ретки  примерци  оставштине  овог  типа, 

јављају  следећа  споменичка  здања:  у  Врању  Пашини  конаци 

(зграде харемлука и серамлука), у Лесковцу кућа Димитријевића и 

Шоп-Ђокића,  у  Нишу куће :  Христодулуових и Захарија Статаса, 

као и кућа Стамболијских, у  Пироту конак Малог - Ристе и кућа 

"Бела мачка" и у Алексинцу зграда Музеја92.

Куће нишких Цинцара Захарија Статаса и  Христодулуових 

делиле су  исту  судбину.  Под налетом политичких страсти  ,  кућа 

Захарија  Статаса,  претворена  у  Раднички  дом,  бива  спаљена  1. 

децембра  1928.  док    је  чардаклија  Хрисодулуових  1944.  године 

срушена директним поготком авионске бомбе.  Тада  је  у  њој  био 

смештен Историјско- етнографски музеј.

Кућа Христодулуових

Кућа је, најпре, била власништво нишког Србина Хаџи Ђоке 

Тодоровића, познатог трговца. Остаће забележено да је Хаџи Ђока 

Тодоровић оставио кућу своме зету (с обзиром да није имао мушког 

порода) и ортаку Николи Христодулу који ће средином и крајем 19. 
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века  основати  и водити једну  од  јачих  балканских  трговина  под 

фирмом "Христодулу и синови"93.

Кућа  Христодулуових  је,  по  својим  споменичким 

вредностима,  представљала  "најрепрезентативнију  српску  кућу 

турског  Ниша,  која  је  по  богатству  архитектуре  надмашивала  и 

куће богатих Турака"94  док је Александар Дероко истакао да "није 

чак заостајала иза конака кнеза Милоша у Крагујевцу и Београду".95 

Била  је  асиметричног  типа,  са  великим  тремом  у  приземљу,  и 

доксатом на спрату и изузетно богато изрезбареним таваницама и 

стубовима на  трему и  доксату,  правим уметничким творевинама 

незнаних неимара за које се, на основу записа Јоакима Вујића96 с 

правом сматра  да  су  били из  околине  Дебра,  а  највероватније  и 

сами Цинцари.

О дому Христодулуових и његовом изгледу најлепши опис је 

дала  Миловановић  Драгана  следећим  речима:  "Дом 

Христодулуових  је  био  један  од  најлепших  примерака  нишких 

чардаклија.  Старост  се  процењивала  на  најмање  200  година  и 

припадала је Цинцарину, адвокату Христодулу. Налазила се у не 

много великом дворишту, опасаном високом зеленом оградом са 

турском  зиданом  капијом.  Сама  кућа  грађена  је  од  слабог 

материјала у бондрук систему. Прозори, врата, стубови и ограда на 

чардаку,  доксаату  док  су  подови  и  таванице  били  израђени  од 

дрвета. Кућа је имала свој амам и капелицу - црквицу у којој су у 

доба  Турака  кришом  вршена  крштења,  а  верници  долазили  на 

молитву. У време забране српских школа од стране Турака, српска 

школа и књига нашле су  у  њој  уточиште.  1918.  године на  њу се 

срушио један авион и оштетио је.  Пошто је  обновљена још неко 
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време  је  служила  као  одбрамбени  објекат.  1934.  године  у  њој  је 

отворен први историјско - етнографски музеј који је 5.априла 1944. 

године срушен бомбардовањем"97.

Осим  споменичког  значаја  кућа  Христодулуових  је  дуго 

времена важила за нишки незванични културни центар. У њој су, 

не  ретки  гости,  поред  Срба,  били  Цинцари  из  других  градова, 

најчешће јавне личности: тако су гости овога дома били Спиридон 

Јовановић,  први  нишки  учитељ,  Бранислав  Нушић  (Аликабијад 

Нуша),  познати  комедиограф  (из  Београда),  Никола  Пашић, 

политичар, Стеван Сремац, професор и писац као и његов сестрић 

Александар Дероко.  У дому Христодулуових је  1840.г.,  приликом 

његовог повратка из Цариграда, одсео кнез Михајло Обреновић, у 

њој се 1874. године састаје Комитет за борбу против Турака,чији је 

члан био и нишки апотекар Ђорђе Блесидес, иначе и сам Цинцар; у 

овој  кући  је  био  1885.  године,  у  време  српско  -  бугарског  рата, 

смештен штаб једне српске више команде. У овој кући се, као што 

видимо,  састајао  цвет  будуће  Краљевине  Србије  који  се  у  Нишу, 

управо захваљујући  и једном вишем значају  дома Христодулових, 

осећао као код куће.
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Полагање заклетве чланова Комитета

 28. фебруара 1874. пред свештеником Петром Икономовићем. 

Међу устаницима је и Ђорђе Блесидес

Кућа Захарија Статаса

Кућа  Захарија  Статаса,  турског  војног  лекара  родом  из 

Јањине,  није  обрађена  у  историји архитектуре и  уметности  ових 

крајева онолико, колико је то  случај са кућом Христодулуових из 

много разлога. Иако неки историчари сматрају да је подигнута око 

1870.,  ми  овде  износимо  сведочење  Феликса  Каница  са  његовог 

првог боравка у Нишу 1860. када је записао да је "...године 1860. у 

Нишу  затекао  грчког  лекара  Милеријадиса,  који  је  поседовао 

сумњиву диплому, као и његов војни колега Захарије. Овај потоњи 

је  на  претње  свога  пуковника  да  ће  га  због  слабих  резултата  у 

лечењу оболелих војника отпустити одговарао поклањањем коња и 

сличним потезима;  у  томе је  имао више успеха  него у  лекарској 

пракси, па је чак дошао и до две лепе куће у граду. Пошто је у то 

време  била  само  једна  војна  апотека  у  тврђави,  ова  господа  су 

својим приватним пацијентима продавала проблематичне лекове 

по врло високим ценама".98Строги али веродостојни Каниц уочио је 

нерасположење  које  је  у  народу  било  присутно   .  Овај  његов 

портрет  Статаса  објашњава  приметно  дистанцирање  нишких 
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Цинцара од овог свог сународника. Тако долазимо до парадокса да 

Захарије Статас, у етичком смислу, представља све оно против чега 

су се Цинцари борили.

Кућа  Захарија  Статаса  подигнута  је  недалеко  од 

Христодулуове  куће  (односно  куће  Хаџи  -  Ђоке),  за  време 

Абдурахман  -  паше.  Била  је  типичан  пример  старобалканске 

архитектуре  са  свим  угодностима  -  строго  симетричног  типа,  са 

великим централним улазом изнад кога је избачена, на дрвеним 

стубовима, диванхана и извученом спратном конструкцијом. Поред 

куће  се  налазио хамам а  у  централном делу  дворишта  шедрван. 

Објекат  је  децембра  1920.  купио  месни  комитет  КПЈ  и  Месно 

синдикално веће за потребе Радничког дома Ниша који је у њему 

био смештен све до 1.децембра 1928. када је спаљен у подметнутом 

пожару.99 

Ово  нису биле једине лепе цинцарске куће али су значајне 

јер  су  својом  лепотом  трајно  обогатиле  дух  Ниша  и  утицале  на 

грађење  сличних  објеката  нарочито  после  ослобођења  града  од 

Турака  28.децембра  1878.  Од  тада  па  до  данашњих  дана  куће 

Захарије  Статаса  и  Христодулуових  биће  утискиване  на 

разгледницама Ниша и у  историјским делима која  се  баве  овим 

просторима.
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3.4.   Здравство

Доносећи са собом од 18. века дах старобалканске културе у 

полупразну и турским најездама опустошену Србију, Цинцари ће 

Нишу  даровати  занимања  карактеристична  за  западну  Европу. 

Тако ће први фармацеути и лекари бити управо Цинцари. У Нишу 

се као први лекар појављује Захарије Статас скромног знања о чему 

је Каниц оставио запис наведен у овом делу. За разлику од њега 

Цинцари  који  су  тек  долазили  у  Ниш  избегавали  су  сличне 

махинације.  Тако  ће  једну  од  првих  апотека  отворити  Ђорђе 

Блесидес,  познати  национални  радник  и  један  од  чланова 

Комитета  за  борбу  против  Турака  који  се  састајао  у  кући 

Христодулуових.  По  ослобођењу  Ниша  бивају  затечене  две 

приватне  апотеке:  Ђорђа  Блесидеса  и  Димитрија  -  Митанчета 

Фредија (Фредића). Међу њима је дошло до велике конкуренције 

тек  након  1880.  када  је  дошло  до  комисијског  прегледа  (до 

оригиналног документа се није могло доћи). Обе апотеке су за даље 

вршење своје праксе морале да усагласе рад са државним законом 

из 1865. а нарочито са санитетским законом из 1881.100 

Комисијски  преглед  апотекарске  радње  Ђорђа  Блесидеса 

обављен је од 8. - 12. јануара 1884. а чланови комисије су били: др 

Фердинанд  Шамс,  окружни  физикус,  др  Антоније  Заичек, 

помоћник начелника округа нишког и Миливоје Остојић.101  Према 
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Стаменковићу  "комисија  је  извршила  детаљан  преглед  радних 

просторија,  лекова  и  целокупног  стручног  прибора.  Комисија  је 

утврдила  да  у  апотеци  раде  два  недипломирана  помоћника  и 

трећи, апотекаров син, као практикант."102 У свом делу Марјановић 

нам  даје  даља  обавештења:  "Други  помоћник  био  је  Никола 

Хаџипулос, стар 25 година, родом из Јањине у Епиру. Он је изјавио 

да је у родном месту завршио четврти разред гимназије и да је у 

Нишу практиковао раније у другој апотеци Димитрија Фредића а 

сада  је  већ  четири  године  у  овој  апотеци,  где  ради  као 

недипломирани  помоћник.  На  захтев  комисије  није  могао  да 

покаже школску диплому правдајући се да му је остала код куће у 

Јањини.  И  код  њега  је  обављен  кратак  испит,  после  чега  је 

констатовано да му је практично знање задовољавајуће а теоријско 

слабо, сем тога, показао је много воље да жели ново да научи а о 

обадвојици је речено да су доброг владања. Што се тице власника 

апотеке  комисија  је  била  обавештена  у  граду  и  код власти да  је 

доброг владања и да ужива поверење грађана и власти."103

И  поред  добре  репутације  коју  је  Блесидес  имао  у  Нишу 

чланови ове комисије ће га,  у наредне четири године, обасипати 

списковима  справа  које  су  неопходне  за  рад  апотеке  по  Закону. 

Новоуспостављена Кнежевина је захтевала европске вредности без 

обзира на ранију традицију. Она иста комисија која је 1884. године 

извршила  преглед  апотеке  поред  већ  наведеног  побројала  је 

неколико  дрога  које  нису  одговарале  или  по  саставу  или  по 

квалитету  тако  да  су  после  урађене  анализе  одбачене  следеће: 

Радиx  Филицис  марис,  Хумулус  Лупулус,  Цортеx,  Аурантиорум, 

Алое суццотрина, Сцилла мартитима ин тото и Радиx Јалаппае.104 У 
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извештају од 31.децембра 1884. године окружни физикус др Заичек 

навео  је  све  што  је  Ђорђе  Блесидес  исправио  према  тражењу 

комисије  али  је  навео  и  пропусте  који  су  били  отежавајући  по 

власника  апотеке.  Тако  др  Заичек  набраја  да  лабораторији 

недостаје  масна  преса  за  уља,  Волфов  или  Хајдерфов  апарат  и 

многе друге утелизије као и то да апотекарски помоћници још увек 

немају дипломе.

Ове незгоде су оптерећивале буџет Блесидеса тако да је он од 

1883.  до  1887.  са  повременим  прекидима  из  месеца  у  месец 

снабдевао  Нишку  болницу  контигентима  лекова.  Најбоље  је 

сачувана грађа која показује пословање ове апотеке у 1887. Рад ове 

апотеке престаће са смрћу Ђорђа Блесидеса 1888. или 1889. да би је 

1890. купио мр Јован Д.Јовановић, дипломирани фармацеут.

Личност Ђорђа Блесидеса је веома занимљива јер су за њега 

везани догађаји који откривају једну универзалну личност. Наиме, 

доласком Комисије 1884. поред свега наведеног утврђено је да се 

овај  апотекар  бавио лечењем људи тако  да  су  чланови комисије 

били  једногласни   у  одлуци  да  "(...)  се  Ђорђе  Блесидес  у  Нишу 

бавио  и  лечењем  људи  по  турском  обичају,  наше  власти  су  му 

забраниле  да  то  ради  и  да  се  потписује  као  доктор".  Иако  је 

Блесидес  има  диплому  Медицинске  школе  у  Цариграду  која  је 

имала своју вредност у Турској и Грчкој, а са којом је могао да врши 

апотекарску праксу па и да лечи, морао је да се помири са захтевом 

комисије  која  је  стриктно  спроводила  одредбе  српског 

законодавства. Па ипак, и поред опомене, није престао са лечењем 

биљем и мелемима које је сам справљао и у чему је имао прилично 

успеха.
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Све  ово  је  чињено  без  знања  и  одобрења  представника  градске 

власти.

Али ово није била једина преокупација Ђорђа Блесидеса. За 

другу се сазнало 1882. када су нишка вина први пут представљена 

на  Међународној  изложби  у  Бордоу  (Француска).  На  овој 

манифестацији  нашла  су  се  28  узорака  вина  из  Србије  а  свега 

неколико из нишког краја. Ђорђе Блесидес је наступио са својим 

црним  вином  названим  по  локацији  винограда  "Каменичко", 

произведено 1876. Са овом врстом вина добио је почасну диплому 

за напредак.105 

Након  Првог  Светског  рата  појављује  се  личност  која  ће 

снагом свог ауторитета обновити рад Пастеровог завода у лику др 

Герасима Ализиватоса који је ово здање затекао у очајном стању. 

Обнављајући зграду др Ализиватос се среће са новим проблемом: 

када  се  1919.  појавила  у  Солуну  куга,  Министарство  народног 

здравља Краљевине СХС наложило је Пастеровом заводу да испита 

опасност и предложи мере заштите. Постојала је велика опасност и 

од  ширења  беснила  које  је  у  послератно  време  доживело  праву 

експанзију,  тако  да  се  број  оболелих  лица  увећао  за  100-300% 

којима  је  било  потребно  антирабичко  лечење.106 Захваљујући 

упорном  раду  особља  Пастеровог  завода  са  др  Герасимом 

Ализиватосом на челу пронађена је нова вакцина за припремање 

вакцине  против  беснила  која  је  позната  у  медицини  по  свом 

проналазачу као "Етер метода по Ализиватосу".

Пред  почетак  Другог  Светског  рата  јавља  се  у  Нишком 

здравству  једнако  важна  Цинцарка  Андросеа  Лађевац,  рођена 

Црцарић. Иза ње је био буран и плодоносан пут. Започевши свој 
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рад на здравственом просвећивању народа, Андросеа почиње као 

наставница домаћичких школа 1928.107  а први течај је одржала у 

Пљевљу исте године.108 После службовања у Пријепољу, Гружи код 

Крагујевца и Сиригу код Новог Сада Андросеа долази у Ниш 1937. и 

почиње са истим пословима у Хигијенском заводу где је дочекала 

пензију 60-тих година овог века. Први домаћички течај на подручју 

нишког Хигијенског завода започела је октобра 1937. у Дугом пољу 

код Соко Бање који је трајао три месеца. После тог течаја који је 

наишао  на  изванредан  пријем  код  ширег  дела  становништва, 

држала је шестомесечне домаћичке течајеве у селима Јелашница, 

Малча и Вратарница. Последњи течај је Андросеа Лађевац, према 

др Милојевићу, водила 1940 у Вратарници.109

После  Другог  Светског  рата  наступило  је  време  нимало 

погодно за све па и Цинцаре навикле на своју традицију. Ипак, све 

до данашњих дана, у врху нишког здравства одржаће се следећи 

лекари цинцарског порекла: др Елеонора Бонџовић, кардиолог; др 

Михаило  -  Циша  -  Ђорђевић,  стоматолог;  др  Михаило  -  Миша 

-Ђорђевић, стоматолог из чувене цинцарске породице Споа; др Ида 

Пилагор (Палигорић).

Као и у свим ранијим одредницама, тако су и овде обрађени 

само они Цинцари са очуваном националном свешћу.
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4. Учешће у политичком животу  

Као што је  то  био случај  са  другим видовима  свакодневног 

живота, Цинцари су активно учествовали и у политичком животу 

Ниша.Након ослобођења од Турака 1878.г.  у  политичком животу 

Ниша долази до озваничења нове власти на изборима.  У једном 

документу  срећемо  податак  да  је  11.августа  1886.г.  функцију 

начелника  среза  нишког  вршио  Никола  С.  Чохаџић110.  У 

предизборној  трци,  нишка  Либерална  странка  штампала  је  и 

растурала  плакат  под  насловом  ''  Грађани''  који  је  у  политичкој 

историји Ниша познатији под називом Проглас нишких либерала. 

Овај проглас, којим су Нишлије позване да гласају за Николу- Колу 

Рашића  као  кандидата  либерала,  потписало  је  педест  угледних 

Нишлија  међу  којима  се  налазио  и  Ђорђе  Блесидес,  апотекар  и 

Рашићев саборац 111.

Већ  на  изборима  из  1914.г.  срећемо  два  позната  цинцарска 

презимена  на  заједничком  плакату  Радикалне  странке  и 

Самосталне  Радикалне  странке.  Ради  се  о  Тодору  Палигорићу  и 

Спири  Харисијадесу,  трговачким  магнатима.112 Из  породице 

Харисијадес  нарочито  је  био   активан  у  свом  раду  Сократ 

Харисијадес који је умро млад а о коме пише:

'' У  Сократа  Харисијадеса  био  је  и  један  ретко  борбен 

политички темпераменат и беседенички дар. Још врло млад он 

држи политичке зборове своје странке која је у њега полагала 

велике наде. Његови политички пријатељи нудили су му високе  
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положаје које он никако није примао. (…) Без разлике сви, и ми 

који  нисмо  његових  политичких  начела,  сви  смо  желели  да  он  

ступи  активно  у  политички  живот,  јер  смо  знали  да  неће 

служити себи и интересима своје странке, но да ће изнад свега 

ставити интересе целог нашег народа(…)'' 113

На изборима 1923. у суд и одбор општине нишке ушао је Влада 

Чохаџић који ће у наредној деценији играти једну од носећих улога 

у ЈРЗ . Већ 1926.г. Стеван М.Стевановић га је оптужио да је '' још као 

општински  часник  1924.  подигао  аконтацију  на  име  путних 

трошкова  ''које  овај   није  оправдао  и  након  две  године.114 На 

седници  Одбора  Општине  од  21.12.1923.  Влада  Чохаџић  за 

претседника власти за станове.115 Нишки гласник је објавио у броју 

од 30.марта 1924. под насловом Партиско весеље следећу цртицу:

У четвртак су око 8 увече добили извесни радикали вест да 

је Пашић са Прибићеви]ем образовао владу..Чим су то извешће 

добили, одмах су се скупили пријатељ и остали код "Оријента" 

и уз  чашу пива и  мезетисања провели су  ту дуго.  Ту се  видео 

Тешман Николић, Никола Ђулизибарић, Чохаџић (…)''116

До разлаза унутар ЈРЗ доћи ће већ 1936.године када почињу 

сукоби  између  председника  општине  др  Петковића  и 

потпредседника  Чохаџића.  Вођа  странке  Драгиша  Цветковић  је, 

бојећи се великог Чохаџићевог утицаја,  покушао да му подметне 

злоупотребу службеног положаја. До отвореног цепања у странци 

дошло је након одборничке седнице одржане 29.јула 1936. Када су 

одборници  ,  супротно  Цветковићевом  очекивању,  изгласали 

поверење Чохаџићу.117 Дошло је до привидног мира који није дуго 

трајао. За остваривање даљих Цветковићевих политичких циљева 
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требало је одстранити Чохаџића са одговорног места које је имао у 

самој ЈРЗ. Због тога је сменио Чохаџића под изговором да је овај 

узео већа права и поред бурног неслагања присутних, па и самог 

Чохаџића који се позивао на Статут странке.118 Колико је дубок и 

тежак био сукоб који је тешко уздрмао редове радикала, говори и 

вест  о  смрти  Мате  Радојковића,  винарског  трговца  и  бившег 

народног посланика из Сићева на чијој је сахрани примећен и сам 

Чохаџић .119

Управо  у  време  ових  превирања  у  ЈРЗ,  на  политичку  сцену 

Ниша ступа још један Цинцар , члан КПЈ - Михаило Т.Палигорић. 

Као студент права, он потписује документ у политичкој  историји 

Ниша познат као Проглас нишких омладинаца поводом бесрамних 

напада  “Нишког  новог  листа”  на  антифашистичку 

конференцију  одржану  22.марта  1936.120 у  том  тренутку,  он  се 

налазио у Одбору за културу Удружења нишких студената.121 Као 

угледни новинар,  налази се  и  у  Одбору  за  прославу  и  подизање 

споменика  ослободиоцима  Ниша  раме  уз  раме  са  страначким 

противником  Владом  Чохаџићем  који  је  ту  по  дужности 

потпредседника Градске Општине.122 Те године он је написао своје 

познато  дело  “Економско-културна  историја  Ниша”  а  излазак 

другог дела ове књиге омео је почетак Другог светског рата када је 

Палигорић,  сходно  својим  политичким  убеђењима,  ступио  у 

Пасјачку  чету  топличког  партизанског  одреда.  Четници  Косте 

Пећанца  су  га  заробили  код  села  Статовца  11.  марта  1942.  и 

стрељали.  Проглашен  је  за  Народног  хероја  а  један  кеј  поред 

Нишаве носи његово име .
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У  годинама  које  су  уследиле  Цинцари  су  се  повлачилли  из 

политичког  живота.  Као  да  више нису  имали  мотив  за  овај  вид 

ангажовања,  Цинцари  се  враћају  својој  основној  преокупацији  - 

трговини.
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5. Додатак

Списак цинцарских породица у Нишу

18. - 19.  век

БЛЕСИДЕС Ђорђе, родом из Јањине, апотекар. У Нишу је водио 

прву апотеку отворену у новоослобођеној  Србији од 1874. - 1890., 

када је  продаје  мр.  Јовану  Јовановићу.  Био је  један од оснивача 

Комитета за борбу против Турака и коначно ослобођење Србије а 

заклетву  је  положио  фебруара  1874.  године  у  кући 

Христодулуових2).  Поред  апотеке,  поседовао  је,  надомак  села 

Каменица, винограде од чијег грожђа бива направљено вино које 

1882.  године у  Бордоу,  у  Француској,  добија  почасну диплому за 

напредак. Ближих података о потомству нема.

ГУТА  Настас  (Анастас),  први  директор  Ђумрука.  Гуте  су 

пореклом из Москопоља. Касније су се отселили у Солун. Гутина 

жена била је из породице Христодуло (Г-ђица М.Куманди).

ДАДА, становници Београда, пореклом  из Влахоклисуре. До 

1902.  живела  је  једна  породица  у  Цариграду.  Осим  у  Београду, 

позната је једна породица с истим презименом у Банату и у Нишу. 

На жалост, Душан Поповић не наводи имена нишких Дада.  
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ДЕЉА, Панајот и Зиса. Породица Зисе Деље је дошла у Ниш 

из Неготина,  где  се  раније  населила.  Панајот  Деља је,  по  неким 

проучавањима економских гибања на Балканском полуострву, био 

највећи  трговац  кожама  на  Балкану.  Панајот  Деља  је  имао  50 

акција у Нишкој акционарској штедионици 1894. године. Ближих 

података нема.

ЗИКОПУЛОС Атанас, из Епирије. Срећемо га искључиво као 

деоничара Нишке акционарске штедионице чији  је члан Управног 

одбора. Нема ближих података.

ЛАМБРИН.  Иако  Поповић  бележи  податак  да  је  ова 

породица дошла при крају 18. века у Београд из Ниша, нису нам 

доступни никакви подаци о њој у Нишу. Према Поповићу, они су 

око  1870.г.  своје  породично  име  променили  у  Димитријевић  а 

славили су Светог Николу.

МИТРОВИЋ  Филип  са  породицом,  према  Поповићу,  има 

своју  породицу  у  Нишу.  Потпуно  су  се  асимиловали  и,  како  се 

наводи, "садашњи чланови породице не славе". Ближих података 

нема.

ПАЛИГОРИЋ.  Ова  породица  вуче  своје  порекло  из 

Маловишта.  У  Нишу,  најпознатији  Палигорић  је  Михаило, 

професор Нишке гимназије и један од зачетника и проширитеља 
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комунистичке  идеје  у  Нишу.  Аутор  је  познате  "Историје  Ниша" 

(1937).  До  њега,  нишки  Палигорићи  су  славили  Св.Николу. 

Народни херој.

ПУЉО  Атанасије,  лекар.  У  Нишу  је  почео  славити  Светог 

Николу  1914.,  а  доцније  његов  брат  Ђорђе  наставио  ову  славу. 

Атанасије  Пуљо  је  касније  постао  професор  београдског 

Универзитета  и  само по  занимљивости  везаној  за  почетак  славе 

Светог Николе се име ове породице везује за Ниш.

ПАХАНИ. По саопштењу Леонида Пахани, преци породице 

Пахани су са отока Кипра, где у месту и околини Левкара још и 

данас живе породице са именом Паханис. "... Мени је познато наше 

родословље до мог прадеда који је становао почетком 19. столећа у 

Нишу. Да ли је он дошао у Ниш или његови пређи, нисам могао 

изнаћи. У Нишу се 1803. године родио мој деда Атанасије, који се 

преселио са прадедом Георгијем у Београд где је потоњи био врло 

имућан банкар", изјава је г.Леонида Паханија Душану Поповићу на 

основу које једино и сазнајемо да је ова породица била у Нишу.

ХАРИСИЈАДЕС.  Око 1860.  дошао је  Аристотел Харисијадес 

из Јањине у Ниш, где се бавио трговином колонијалне робе. Знао је 

грчки,  цинцарски  не.  Имао  је  пјет  синова:  Константина, 

Спиридона, Перикла, Леонида, Сократа и кћер Александру. Сви су 

у Београду осим Леониде који је у Нишу. Аристотела Харисијадеса 

бележимо  као  једног  од  деоничара  Нишке  акционарске 

штедионице.  У Нишу су имали свог кућног учитеља док је  једна 

грана узела као имендан Светог Спиридона.
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ХРИСТОДУЛО  Никола  (1817  -  1892),  родом  из  Солуна,  по 

доласку у Ниш ступа у службу Хаџи - Ђоке Тодоровића који је био 

велики трговац. Сва трговина тога доба, која је ишла преко Ниша 

даље за Балкан или са Балкана на север, ишла је преко куће Хаџи - 

Ђоке, зване комисионарске. Брат Хаџи - Ђоке био је кир - Коста по 

коме  је  непосредно  пред  рат  једна  нишка  улица  носила  име. 

Ступивши  као  писар  у  радњу  Хаџи  -  Ђоке  око  1840.,  Никола 

Христодуло се сродио са њим узевши му кћер Зорку (Хаџи - Зоица) 

за жену и по том, до смрти Хаџи - Ђоке, продужио радњу и постао 

сопственик куће. 1853. године бечки сликар Јохан Франкенбергер 

слика  портрет  Николе  Христодулуа  и  та  слика  представља  рво 

сликарско дело које је у турском периоду Ниша било изложено у 

дому једног Нишлије.
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