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МОЗАИКАПИРОТА

ИЗМЕЂУДВАСВЕТСКАРАТА
Сажетак: Текст се ба ви кул тур ним то ко ви ма у Пи ро ту из ме
ђу два свет ска ра та ви дљи вим, кроз де лат ност ама тер ских пе
вач ких и му зич ких дру шта ва, ат мос фе ру ва ро шких ка фа на, као 
по ди ју ма гра ђан ског Пи ро та, и мул ти кон фе си о нал ну струк ту ру 
сва ко днев ног жи во та. По сво јој су шти ни и са др жи ни текст би 
тре ба ло да ра све тли ћо шко ве исто риј ске ре ал но сти ме ђу рат ног 
Пи ро та че сто ре зер ви са не за кул тур не пре га о це, ано ним не и не
рет ко за бо ра вље не. Рад је на стао на осно ву до са да нео бја вље
не из вор не гра ђе де по но ва не у Исто риј ском ар хи ву Пи рот, као и 
на осно ву чи ње ни ца ко је се на ла зе у мо но граф ским пу бли ка ци ја ма 
по све ће ним од ре ђе ним пе ри о ди ма из исто ри је Пи ро та и око ли не. 
Овај рад се мо же по сма тра ти као при лог исто ри ји кул ту ре ме ђу
рат ног Пи ро та.

Кључне речи: Кул ту ра у Пи ро ту, пе вач ка и му зич ка дру штва, 
варо шке ка фа не, вер ске за јед ни це

Увод не на по ме не

Досадашњеинтересовањелокалнихисторичараипублици
стакојисусебавилипрошлошћуПиротанајчешћејебило
окренуто бомбастичним и великим темама, захвалним за
истраживачкирадипопуларнимзаширујавност.Услобод
номивиднонескладномодабирутемауглавномједомини
раосинтетичкиимонографскиприступколажногкарактера
штојеискључивалосвакумогућностозбиљнијегистражи
вањаодређенеобласти,догађајаилинекедругеисторијске
појаве.Досадаобјављенепубликацијепружајуограничена
сазнања омногим сегментимапрошлостиПирота.Ако се
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задржимонарадовимаизобластикултурнеисторије,натом
пољуједефицитквалитетнихстудијаипубликацијајошви
дљивији, ако изузмемо заиста темељне радове из области
етнологије,ћилимарстваинароднетрадиције.Можемопри
метитидајесамодабиртемаусловиостварањеимпозант
ногвакуманезнањаобогатимкултурнимфеноменимакоји
сукарактеристичнизаПиротуготовосвимепохамањего
вогисторијскогразвоја.Заразликуодпериода19.векакоји
је,услучајуПирота,историографскиједнимделомсагледан
баремудоменуполитичкеидруштвенеисторије,20.векиз
лазипред јавностскоропотпунонеоткривензаготовосве
области историографских, социолошких и културолошких
истраживања. У том контексту овај рад се може сматра
типрилогом запотенцијaлнукултурнуисторијуПирота у
20.веку.

Ко ло рит ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра

ПрокламованоуједињењеКраљевинеСрба,ХрватаиСло
венаца,1.децембра1918.године,суштинскијебиловише
почетакнегокрајпроцесастварањазаједничкејугословен
ске државе. Заправо, тек од тог тренутка, када је држава
проглашена,почеласеуочаватисваекономска,географска,
историјскаикултурнашароликостпросторакојајенадјача
валасвакипокушајзаједништваиугуравањаразличитости
узаједничкидржавникош.Југословенскипростор,упоку
шају,биојеиспрекиданзлоћуднимекономским,културним
и нарочито политичким израслинама које су имале своје
корененатрасиисторијскихпутевакојисуконститутивне
народе довели у новостворену државу. Различитости уну
тартекпроклијаледржавебилесувидљивенасвакомкора
ку,јерјестановништвоупојединимрегионимабилодоте
мереизмешанодасуконфесионалнеикултурнополитичке
обојеностидопиралетикдокомшијскогдвориштаограђе
ногчестобедемомдругачијегистраногсвета.Такваврста
заједништваузатвореностибилајеипмеративсвакодневног
животавеликевећинеприпадникајугословенскогдруштва
уповоју.

Кадабисмоетничке,културне,економскеисведругесег
менте Краљевине СХС покушали да визуелно прикажемо
посебнимбојамапреднамабисеуказаоспектарразличитих
нијансинапрвипогледпреплетених,алиакобисмосема
ловишезагледали,оштремеђусобнеграницепостајалеби
свевидљивије.Оваквадескрипцијајугословенскогдруштва
могла би се краће дефинисати и као наметнуто јединство
различитости.
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Колика јебилахетерогеностдруштваусвакомсмислудо
стамогуилустроватиподациизпописастановништва1921.
године.

Конфесионалнаструктура:православних јебило46%,ри
мокатолика39%,муслимана11%,протестаната2%,Јевреја
0,5%,гркокатолика0,34%иосталих0,03%.

Образовнаструктура:неписменихстаријиход12годинаби
лоје51,5%причемујетабројканапросторуМакедоније
достизала84%,напросторуБиХ80%,анапросторуСрбије
65%.Најмањипроценат неписмених био је на територији
Словеније иизносио је близу 9%.Ако сеписменост узме
каоједноодосновнихмерилакултурнеразвијеностивише
јенегоуочљиваогромнаразликаизмеђусеверозападнихи
југоисточнихкрајеваКраљевине.Тајогромнијазсамомста
новништвунијебиореалновидљивјерјеједнаоднајупеча
тљивијихособености тог временабиланевероватно слаба
покретљивостдруштваочемунајбољеговориподатакдаје
преко80%проценатастановништвацеосвојживотпрово
дилоуместурођења,апреко90%никаданијеживелован
оквирасвојебановине.Другимречима,просечанстановник
Краљевинемогао је стећи субјективну и често искривље
ну слику свог непосредног окружења услед непознавања
глобалнефизиономиједржавеидруштва.Самопосебито
једодатнопродубљивалореалнеособености,подгрејавало
стереотипеијошвишепотенциралогардпреманепознатом
којејеготовоувекетикетиранонегативнимпредзнаком.

Фокусирање на област културе, чини се, тек открива сву
раскош колорита југословенског простора. Како по сво
јој природи комплексна и условљена многим чиниоцима,
областкултуребила јеполигонзауочавањеиопробавање
различитихполитичкихимпулсаалииобласткојајеисцр
тавалапулсчитавогдруштва.Акобисмокрозтакву једну
призму посматрали југословенско друштвоњегове основ
некарактеристикебилебикултурнанеравномерности ја
коприметназапуштеност.Текнаконтогабиизронилакул
турнапосебноствисокихквалитетакојујесвакаетничкаи
конфесионална група поседовала. Једини проблем је био
штосупоменутиквалитетиискључивалиједнидругеиби
лискоропотпунозатворенизадијалоградиразумевањаи
поштовањаразличитости.Такопостављенконцептјеуза
четкублокираокултурнуинтеграцијуиуједначавање,асве
вишеједоминираосвојеврсникултурнисепаратизам1.Једи
нисмисаокултурнеполитикеутаквимусловима јемогао

1 Опширније о културној политици међуратне Југославије: Димић, Љ.
(1997) Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 19181941,Београд.
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битикултурнообједињавањејугословенскогдруштвапреко
образовногсистема,штојебилоскопчаносаограничењима,
пресвега,материјалнеприроде.

НакрајујеиспалодакултурнаполитикамеђуратнеКраље
виненијебиладораслареалномстањуудржави јер јепо
својојсуштинибилалошеосмишљена,материјалнонепот
крепљена и политички обојена југословенском идејом ко
ја јесвимаудржавивишебиланужнозлонегоидеалбу
дућности. Уместо приближавања, готово перманентно се
дешавалосвевећеудаљавањеизмеђуонихкојисукултуру
продуковали.Националнимоменат је односиопобедунад
југословенскомконцепцијомдруштва.Каопоследицајеиз
ронилаједнаврстакултурногегоцентризмасвихнародаса
простораКраљевине,којисусвакизасебенационалнукул
туру стављали изнадформалне југословенске културе.Из
тихразлога јеколорит југословенскогкултурногпростора
трајноостаопреливенразличитимбојамаинијансамапри
чему се висок квалитет генерисао искључиво на нацио
налним нивоима и тек са таквим предзнаком он семогао
сматратијугословенским.

Обе леж ја срп ске кул ту ре из ме ђу  
два свет ска ра та

Заразликуодјугословенскекултурекојасеподтимименом
тешкоможе дефинисати и посматрати, јер је често од са
михактеракултурнихдешавањавишетретиранакаотуђа,
наднационална и у крајњој линији наметнутаформа, кул
турнадостигнућаконститутивнихнародаКраљевинеитека
косубилавидљиваиусмислуквалитетавеомазапажена.
Конкретно,српскакултурајеусаставуноведржавенакон
1918. године, врло крупним корацима настојала да прати
модерне културне токове западне Европе пре свега захва
љујућиБеоградукојикаопрестоницапостајеепицентари
стециштеинтелектуалацаиуметникаизсвихкрајевадржа
веспремнихдасеуклопеумодернетокове.Великибројтих
истакнутихпојединацасвојевољносенашаоунутарсрпског
културногмиљеаалисенијеодрицаосвојихнационалнихи
надасведругачијихкултурнихтемеља.

Уобластикњижевности,музике,архитектуре,ликовнеипо
зоришнеуметностикаоинауке,српскакултурајеумеђу
ратномпериодупостиглаврхунскедомете.2Једанодпрвих
подухватасрпскихкултурнихрадникабиојеобнављањера
даустановакултурекојесурадилепрерата,попутНародног

2 Гашић, Р. (2008) Српска култура између два светска рата, Исто ри ја  
20. ве ка,бр.2,стр.163.
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позориштакојејеутоку1920.годинедобилоОперу,аубрзо
наконтогаиБалет.Комплетирањемузичкосценскогизво
ђаштва добрим делом је завршено оснивањем Београдске
филхармоније (1923), Коларчевог народног универзитета
(1932)иМузичкеакадемије(1937).Требаистаћидавелика
заслугазаоснивањеиуспешанрадсвиховихинституција
припадабројнојрускојемиграцијикојајепреплавилаБео
градиуопштеСрбијунаконреволуционарнихдешавањау
Русији.3Утицај руских емиграната на културна дешавања
нарочитоусрпскомделуКраљевине,измеђудвасветскара
та,тешкојемеривакатегорија,алисеможеизнетиоценада
суунапредилиготовосвеобластикултурногделања.Руски
интелектуалцибили супопутквалитетног семенабаченог
натекузоранупољану.Можданајвећањиховазаслугале
жиуправоутомплодоносномсмислу,јерсукаооснивачии
водећиљудикултурнихинституцијаиаматерскихдруштава
свимањимаудахнулиживотипоставиливрхунскесмерни
цезадаљирад.

МеђуратнакултурнадешавањанапросторуСрбијекреира
на суи усмеравана од стране високо образованих ентузи
јаста али семора одати признањеи великојмаси аматера
којисузаправобилиглавнистубовикултурнепродукције.
Аматерскакултурноуметничка,позоришнаипевачкадру
штвабиласуосновнигенераторкултурнихдешавањаучи
тавојКраљевини.Ако семожеу једној реченициописати
карактер културног стваралаштва Срба и осталих народа
међуратнеЈугославијеондајетоконстатацијадасуквали
тетодређивалиобразованипојединци,адајеквантитетбио
последицамасовногаматеризма.Јасноједаједнобездругог
нијемогло.Нетребазаборавитиничињеницудајепозади
насвихкултурнихдостигнућатогадобабиополетнигра
ђанскидухкојијезахваљујућиширокомспектрукултурних
апетитаиницираоипунимкапацитетомапсорбоваокултур
нетоковеипојаве.

Кул тур на сва ко дне ви ца ме ђу рат ног Пи ро та –  
не где из ме ђу кр ста, по лу ме се ца и  

Да ви до ве зве зде

Накондугеи тешкебугарске окупационе властиПирот је
коначноослобођен13.октобра1918.године,кадајеуварош
умаршираофранцускисавезничкиескадрон.Томприликом
јеослободиоцимаприређенизузетносвечандочекукојем
су учествовалимногиПироћанци, о чему сведоче сећања

3 Милин,М.(2003)РускамузичкаемиграцијауЈугославији,након1917.
године,Му зи ко ло ги ја,бр.3,стр.6580.
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једногодфранцускихвојника:До чек је био из у зет но ср да
чан. Це ло куп но ста нов ни штво би ло је на ули ца ма, а пук се 
је два про би јао до хо те ла где су нас че ка ли оп штин ски пред
став ни ци. Про ла зе ћи смо бро ја ли цве ће, ча ра ше, пе шки ре, а 
о вра то ве на ших ко ња ве ша ли су огром не вен це ра зно бој ног 
цве ћа ... Ка да смо иза шли на ули цу ви де ли смо во лов ска ко ла 
пу на хле бо ва и огром них ко лу то ва си ра ...4

Ратне годинеоставилесуизасебеправупустошусваком
погледу.Свеинституцијеодзначајабилесуподконтролом
Бугаракакобисештоефектнијеспровелапланиранабуга
ризација.Утомсмислунарочитовеликипритисаксупре
трпелепросветнеикултурнеустановечијијерадстављен
услужбуокупатораилијепотпунопрекидан.Наконосло
бођењавароши,приоритетјебиоорганизацијаопштинске
власти,анаконтогаипостепеноуклањањепоследицаоку
пације.Културајестајалаудугачкомредуприоритета,ање
наозбиљнареанимацијаморалаједасачекакојугодинуна
конослобођењаикојидинарвишеуопштинскојкаси.

Првикорациусређивањукултурнопросветнихприликау
Пиротуучињенисувећ1919.годинекадасуизвршенепо
правкенаоштећенимшколскимзградамаштојеомогућило
ученицимадасевратеусвојеучионице.Утокуистегодине
сарадомјемеђупрвимапочелаГимназијаалисамозауче
никепрвогидругогразредаштоједовелоидообнављања
радађачкедружинеИскра,КолатрезвенемладежиСми ље 
и ко ви ље,подмладкааероклубаНа ша кри лаиподружнице
феријалногсавеза.5Отварањегимназијскихвратаималоје
великизначај закултурниживотвароши, јер јеГимназија
већимала статусправограсадникаинтелектуалногиуоп
штеграђанскогелитизмауПироту.Њенаулогакао једног
од важнијих места у културној топографији Пирота још
вишесенаглашаванаконизградњеСоколане1921.године.
Соколанајепоредсвојеосновненамене,запотребешколе
иСоколскогдруштва,посталаидомаћинмногобројнихкул
турнихиђачкихприредбиштојезначајноутицалонаквали
тетјавногживотауПироту.6Требајошдодатидајекултур
нопросветнитемељмеђуратногПиротапостаојошчвршћи
оснивањемУчитељскешколекојајепочеласарадом1925.
године.ТимејекултурниамбијентПиротаупериодуоко
меговоримодобиосвојадваносећастуба,атосупоменуте
општеобразовнеинституције.

4 Мије,А.Х. (1972)Кроз ослобођенуСрбију 1918, Пи рот ски збор ник,  
бр4,Пирот,стр.214.

5 Николић,И.(1979) Пи рот ска Гим на зи ја 18791979,Пирот,стр.115.
6 Ћирић, Б. (2006) Со кол ски по крет и ДТВ Пар ти занПи рот, Пирот,

стр.31.
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Поред образовног контекста врло је занимљиво обратити
пажњу и на религијско културно наслеђе међуратног Пи
рота које у то време доживљава своје зените и нажалост
последњи пут пулсира својим карактеристичним набојем.
Конфесионалнахетерогеностпиротскеварошибилајењена
свакодневица,малтенеоднајстаријихвремена,ипролазила
јекрозразличитефазеразвоја.Каопоследицутога,Пиротје
готововековимапоседоваоврлоспецифичнумултикултур
нуфункционалност.Такваконстатацијасеможеприметити
иутекстовимамногихпутописацакојисуималиприлике
дапролазеиликраткоборавеуПироту.ГерардКорнелијус
ДришкојијепролазиокрозПирот1718.годинезабележио
једасууварошиживелезаједницемуслимана,Грка,хри
шћана, Јеврејапачаки Јермена.7Приближавањедвадесе
томвекудоносилојенаметнутуичестонасилнухомогени
зацијустановништваукористхришћанскогелементаина
штетусвихосталих.Тајпроцесјенарочитуснагуиубрзање
добијаоутокуинаконвеликихратнихдешавања19.века
којасубилаобојенаидеологијомнационализмаиврлови
дљивог екстремизма према свемушто се није уклапало у
ослободилачкетенденцијесрпскогнарода.Обнављањена
ционалнедржавесадржалојеусебиобележјареваншизма
исвојеврснеосветничкеиспаденарочитопремамуслиман
скомстановништвунакојесесручиласвакривицазапоро
бљениположајСрбаунутарОсманскогцарства.Тенденција
брисањамуслиманског културног наслеђа нарочито је по
сталавидљиванаконприпајањаПиротаКнежевиниСрбији
1878.године.ВећпрвегодиневанОсманскогцарствајасно
карактеришеинтенцијаштобржегуништавањаматеријал
ногмуслиманскогкултурногнаслеђаувидуџамијаидругих
сакралнихобјекатакакобисештопреизвидокругаелими
нисалосвеоноштојемоглодаподсећанагодинеробовања.
Премаопштојдржавнојсалнами(годишњаку)уПироту је
1872/73.годинебилочакдеветџамија,осамуПазарскоми
једнауТијабарскомделу.8Свегапаргодинакасније,након
ослобођењаПиротауварошисуделимичносачуванесве
гадвеџамијеједнанаПазару,којујенародназиваоЦарева
џамијаиједнауТијабарикојојјеутокуратазаослобођење
срушенминаретпајеодтададобилаимеСтрошенаџамија.
Судбина те две џамије такође је била трагична и најбоље
илуструјејаснунамеруизазивањакултурноисторијскеам
незијепремасвемуштоподсећанатуробнупрошлост.Ца
реваџамијакојасеналазилауданашњојулициСрпскихвла

7 Велкова,С.иПанајотовић,М.(2012)Пу то пи сци о Пи ро ту и пи рот ском 
кра ју,Пирот,стр.49.

8 Лилић, Б. (1994) Пи рот и око ли на у спи си ма са вре ме ни ка, Пирот,
стр.78.
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дарајекоришћенауразненамене,ањенипоследњиостаци
сууклоњени1928.године.9ШтосетичеСтрошенеџамије
којасеналазиланаулазууданашњуулицуКнезаЛазара,у
њенојзградијенековремебиласмештенаженскаосновна
школа,асрушенаједотемељапредкрајПрвогсветскогра
та.10Нетрпељиводносстановништвапремаисламскомна
слеђубиојевидљивинапримерутурскихгробаљакојасу
такођеуништена,иакојеуједномтренуткупостојалаини
цијативаизЦариградадасеонанескрнаве.Упркостоме,
на гробљу где суТурци сахрањивани све до 1876. године
постављенјекаментемељацпиротскеГимназије1904.го
дине.11Саставнидеопроцесабрисањаисторијскогсећања
билојеиубрзаноисељавањемуслиманскогстановништва,
пајетакоПиротвећпочеткомдвадесетогвекаштосетиче
муслиманскезаједницесведеннамалуисамимтимподно
шљивугрупумухамеданацапресвегамеђуприпадницима
ромскенационалности.

Посматрајући културни амбијентмеђуратногПирота при
метићемодајединиодјецинекадаскорозаглушујућеислам
скетрадицијеикултуресвојуманифестацијуимајууначи
нуживотапиротскихРомамуслимана.Тајединапреостала
оазаисламскекултуреуПиротудавалајезнакеживотасве
доДругогсветскогратачинећикултурнонебоПиротабога
тијимбаремзавећскороишчезлиполумесец.Својеверске
обредеРомисууПиротуобављалинајчешћеунутарсвоје
заједнице и то захваљујући постојању једне текије која је
каосакралниобјекатфункционисаласведо1941.годинеи
хоџиСалијикојијередовнообављаослужбе.12Оноштојеза
темуовоградаинтересантнојестеподатакдасуРомисвоје
исламскекултурнепотребедостачестојавнозадовољавали,
што јесвакаконахришћанскидеоварошиостављалосва
којакеутиске, одотвореногигнорисањаиниподаштавања
падорадозналостиичуђења.НарочитупажњуПироћанаца
упериодуокомеговоримопривлачио јеобичај сунетатј.
церемонијаобрезивањаромскихдечакакојаје,посвојојсу
штинииницијацијеусветодраслих,подразумеваланизак
тивностикојесуималеизразитојавникарактер.Самобичај
јеобухватаомушкудецудо15годинаитрајаојепонеколи
кодана.ЕпицентарсунетисањаумеђуратномПиротубила
јекафанаБо снапрекопутациганскечесме(данашњачесма
Лад на во да)гдесуРомидолазилиусвечанојповорцисаму

9 Групааутора(2012)Пи рот ски лек си кон,2012,стр.327.
10Група аутора (2001) Основ на шко ла Све ти Са ваПи рот 18252000,

Пирот,стр.19.
11Николић,И.нав.дело,стр.18.
12Јовановић,Б.(2012)Пи рот ски Ро ми,Пирот,стр.100.
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зиком.Натомместусеобављаоцентралнидеообрезивања
које јевршенонапосебномкреветупрекривеномзеленим
прекривачем.Какојеречоизузетноболномзахвату,деције
преобрезивањадаваналкохолдабисеболовилакшеподне
ли.Завремеобрезивањахоџајеизговараомолитву,асаму
интервенцију је вршио искусни берберин после чега дете
седамдананијесмелоустајатиизпостеље.

Поред овог, у очима хришћана суровог испољавања соп
ственекултуралности,становништвомеђуратногПиротаје
ималоипријатнијихдодирасасвојимкомшијамаисламске
вероисповестиитонатеренукафанскогживота.Наиме,од
давнинапознатипосвојојмузичкојнадарености,Ромисуи
утовремебиливрхунскизабављачиПироћанацаумного
бројнимварошкимкафанама.Скородоминантанположају
сферимузичкихдешавањапиротскиРомисуоплеменилии
оснивањемМуслиманскогпевачкогдруштваБрат ство, 6.
октобра 1926. године о чему ће нешто касније бити више
речи.13

Акобисмосеусудилидаоценимодометеисламскогеле
ментаукултуримеђуратногПиротанебитребалозанема
ритичињеницудајецелокупностановништвоварошиуто
време још увек више нагињалоОријенту, него било чему
другом,нарочитоусфериприватногживота.Одаклегодда
кренемои како год да посматрамоначинживотаПироћа
наца,духоријенталнепаланкеокованечврстимстегамапа
тријархалногваспитања,ипакизрањакаоосновнакатегори
јаунутаркојесесвеосталомораијединоможепосматрати.
Иакојепосвојојспољашњојманифестацијиварошкиживот
имитираотенденцијекојесудолазилеизпрестоницеунутар
кућаидворишта,живот јефункционисаосасвимдругачи
је, јошувексеробовалоономштосежаргонскиназивало
пу сто тур ско.Утомсмислује,чинимисе,веоманезахвал
нопоистовећивати јавниживотдетерминисан трендовима
подражавањаи приватниживот који је био заправо права
реалност.Усфериприватногсеусвојпуноћиизразаможе
видети колико је турскименталитет и даље био господар
свакодневице,патимеикултуреживљења.

Врло занимљив, условно речено, коктел православља и
исламскеобичајнетрадициједодатно јечинилавишеслој
ним изузетно мала али динамична заједница пиротских
Јевреја.Офеномену јеврејскихзаједницаињиховојулози
умалим срединама каква јеПирот у нашој науци се није
многописалоалијеевидентнодатуимаматеријалазараз

13Лазаревић, Д. (2013) 125 го ди на хор ског пе ва ња у Пи ро ту, Пирот,
стр.87.
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личитаистраживања.Наконпрвогевидентирањаструктуре
становништвауослобођеномПироту1879. годиненаводи
сецифраод360Јеврејакојисуживелиупиротскомокру
гу.14Каоиуслучајутурскогстановништвакакоидемопре
ма20.векубројЈеврејауПиротусеполакосмањиваопаје
попописуиз1890.годинењиховбројпаона284,јерседео
породицапочеоисељаватипремавећимградскимцентрима
уСрбијиштоједовелодотогадаихје1931.годинебило
свега136.ШтосетичепореклајеврејскезаједницеуПиро
туонајеупотпуностиприпадаласефардскојгрупиЈевреја
порекломизШпаније.ВећпотомеЈеврејисубиливрлоин
тересантнаетничкагрупаумеђуратномПироту, јерпоред
религијскихразликаврлојасносеиспољаваоњиховспеци
фичанначинговора, такозваниладино,који јебиокомби
нација јудеошпанског.Таособена комбинација два језика
међупиротскимЈеврејима једобијала још једнудимензи
јујерјесадржаламногобројнетурцизме.Узсветозасвоје
верскеслужбеЈеврејисукористилихебрејскијезиккојије
Пироћанцима био потпуно неразумљив. Генерални однос
Пироћанцапремајеврејскојзаједнициможесеописатикао
достарезервисаничестообојенразличитимпредрасудама
истереотипимакојеједодатноподгрејавалатрадиционално
присутна затвореност Јевреја. Већински православно, пи
ротскостановништвојенајвишеразликакодкомшијаЈевре
јауочавалоуправонапољурелигиозностигдесуверскири
туалибилистранаинеразумљивакатегоријакојојсечесто
придавала претеранамистичност.У том смислу, нарочите
реакцијекодПироћанацајеизазиваојеврејскиобичајриту
алног клањаживотиња којима је требало у једном потезу
пререзативратнуартеријудабисвакрвистеклаодједном
јерјепоњиховомверовањуукрвидушапајенетребајести
заједносамесом.Уопште,култураисхранеЈеврејачестоје
билапредметкоментаранарочитоокопитањазабранекон
зумирањасвињскогмесаимешањамлечнихимеснихпро
извода.Ипакнајмонструознијапредрасудакојајеколалапи
ротскомчаршијом,билајевезаназајеврејскиобичајмеше
њабесквасногхлебаповодом,Пасхејерсепронелапричада
Јеврејиутестододајукрвхришћанскогдететапајеувезис
тимувећинипородицабилобрањенодецидасеприближа
вајујеврејскојмали.15Недовољнопознавањејеврејскекул
туремеђуПироћанцимачестојерађалоувредљивеинепри
меренегласиненарачунЈеврејакојисуупиротскомкрају
погрдноназиваничивутима.Великибројизмишљотинабио

14Др жа во пис Ср би је,књига11,стр.56.
15О Јеврејима уПироту види више:Лебл,Ж. (1990) Је вре ји у Пи ро ту,

Београд.
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јевезанизајеврејскогробљекојесеналазилоназападним
падинамабрдаСарлахузпутпремаселуГњилан,штојеге
нералнонегативноутицалонаоднослокалнезаједницепре
ма јеврејском културном наслеђу у периоду наконДругог
светскограта.

Иакообележенмеђусобнимпредрасудама,суживотверских
заједницауПиротуипак јеизнедриопоштовањеразличи
тостииспремностнатолеранцијуиприлагођавање.Отоме
достасведочиподатакдасеуПиротуувремеизмеђудва
светскаратанереткодешавалодасезавремедржавнихпра
зниканаконлитургијеуСаборнојцрквиодлазилонаслужбу
у Синагогу.16 Још значајнија јесте чињеница да је велики
број пиротских породица гајио изузетно присне пословне
иприватнеодносесапородицамаЈевреја.Освемутоменај
бољеговореподацидасуПироћанциосталитолерантнии
мирољубиви према Јеврејима и током периода отвореног
антисемитизмаупредвечерјеДругогсветскограта.Садру
гестраневеликавећинапиротскихЈеврејабавиласетргови
ном,увозомпамукаитекстила,извозоммлечнихпроизво
да,житарицаикожепасунатајначинизузетнопозитивно
деловалинаразвојварошкепривреде.Затемуовогтекста
изузетнојебитнопоменутидајепостојаоприличанбројви
сокообразованихЈеврејакојисуутицалинаразвојкултуреу
Пиротуињеноприближавањемодернимевропскимтокови
ма.Самопримераради,првиитадајединиклавируПироту
1879.године,купљенуБечу,биојевласништвотадашњег
рабина.ПрвуштампаријууПиротуотвориоје1892.године
ИсакБераха,апрвујавнучесмууПазаруподиглисубраћа
НисимиЈаковПапо.17ЗаПироћанцејевеликизначајимала
и јеврејскатехникаградњекућанамочварномтеренуи,у
томсмислу,највећесу заслугеималиАронРабениРафа
елАхарон који су први почели градњу објеката техником
издизањаземљишта.Окаквомјеквалитетуградњеречнај
бољеговориподатакдаипослевишеодједногвекадеотих
зградаидаљепоносностојиуцентруПирота.

Штосетичејеврејскихсакралнихобјеката,изворипомињу
дајесинагогауПиротупостојалајошод16.векаалисене
знагдејебилањеналокација.ПоследњасинагогауПироту
тзв.Но ви Калјереновирана1932.годиненаиницијативуЛе
онаБохораАбраванелаибилајеусвакомсмислуимпозант
најерјепоседовалагалеријузаженекаоипросторзахор,
апремасведочењимабилајепрепунаљудисвакесуботе.У

16Ћирић,Д.М.(1979)Је вреј ска ма ла у Пи ро ту,Пирот,стр.14.
17Вербер, Е. (1988)Пин кас је вреј ских оп шти на Ју го сла ви је, Јерусалим,

стр.957.
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дворишту синагогеналазило се обреднокупатило (микве)
каоишкола.Цеотајкомплекссеналазиопоредданашње
ЈеврејскеулиценапросторуизанекадашњекафанеСр би
ја.Зградасинагогеје1941.годинепретворенауватрогасну
станицу.18 Дефинитивно затрпавање преосталог јеврејског
културногнаслеђазавршенојенаконДругогсветскограта
па једанас запросечногПироћанца јединитрагоживоту
ЈеврејауПиротусамоназивјеврејскеулице.

Накрајупрогутаниустрашномвихорунацистичкезлочи
начкемашинерије,пиротскиЈеврејисунесталиалисуоста
вилиизасебезначајанинажалостујавностислабовидљив
траг дајућиПиротумогућност да се поноси слојевитоми
богатомисторијомалиидасестидисклоностидабришеи
заборављаоноштојебилањеговаличнакарта.

Пи рот ске ка фа не као по ди ју ми  
кул тур них де ша ва ња

Недостатак културне инфраструктуре, у смислу наменски
грађених објеката, није био хендикепмеђуратногПирота.
Напротив, стиче се утисакда су тиме културнадешавања
била отворенија, ослобођена везаности за просторшто је
омогућавало њихову лакшу перцепцију и конзумацију од
страневарошкогстановништва.Великуулогуутомсмислу
одигралесуварошкекафанекаонеформалниинајчешћеје
диниподијумијавногикултурногживотаПирота.

Првиелементарниусловизаозбиљнијебављењекултуром
уПиротупочелисудасестварајунакон1920.годинекада
сеобнављарадаматерскихдруштаваиорганизацијакојесу
ипрератабиленосиоцикултурнихдешавања.Утомпро
цесувеликиутицајјеимаотекишчилели,свегагенерацију
или две стар, грађански слој који је тежио да сешто пре
вратисвојимпредратнимнавикамаиначинуживота.Усуђу
јемседаприметимдасеубрзањеисвојеврстанбумјавног,
нарочитоноћног,животапочињедаседешавапосле1922.
године, када је спроведена електрификација вароши.19 Тај
догађај је свакакоотворионову етапусвакодневногживо
таПироћанацанудећизначајнопобољшањењеговогквали
тета.Прваелектричнасијалица једонеламогућностдасе
забавни садржајии слободно време све вишепочну вези
вати закаснепоподневнеивечерњесатешто је тој врсти
активностидавалоједанпотпуноновквалитет.

18Вербер,Е.нав.дело,стр.959.
19Цветковић, М. и Алексић, М. (1977) 55 го ди на елек три фи ка ци је 

Пирота,Пирот,стр.23.
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Описанаконстелацијаоколностијеупрвипланкаоепицен
трејавнихдешавањаизбацилакафанекојепостајуоличење
варошкогживота,местагдесуциркулисалиљуди,информа
ције,азаједносањимаипојавниоблицитадашњекултуре.
Каоглавневарошкепозорницесрпскогдруштва,кафанесу
посталеместа где су се конзумирали сви битни елементи
друштвенихдешавања.Укафанисте,какосетадаговорило,
могли бистрити политику, уживати у квалитетној музици,
ослушнутисвежеградскеприче,одгледатикојупредставу
илипровестислободновремеузиће,пићеиосећајслободе
од свакодневних обавеза. Наравно, опруге патријархалног
друштвапружалесупобројанемогућностипонајвишему
шкомделупопулацијекојијекафанскикомодитеткористио
идоживљаваокаодеосвогприватногживота.Женамајесве
тонајчешћебилоускраћено,семуслучајевимаколективних
забава,игранкиисличнихдешавањакојимасукафанебиле
домаћинипаитадаборавакособаженскогполазакафан
скимстоломбезмушкепратњенијебиодруштвенопожељ
наособина.Звучипарадоксално,алипостојалесуикафане
укојимастемоглипронаћиженесумњивогморалаштоје
наилазилонаопштуосудуизгражавањеали јекаопојава
билоприсутноуготовосвимградскимиварошкимсреди
намамеђуратнеКраљевине.

ШтосетичемеђуратногПирота,већупрвојполовинидва
десетихгодинапрошлогвекаживотпиротскихкафанапо
стајесадржинскисвебогатијипатимедолазиидоподеле
наонекојесунудилекласичнукафанскуатмосферуионе
којесуодређенимданимаприређивалевечерњезабавеврло
шароликогкарактера.Чинисе,дајетихгодинанајвећиброј
посетилацапривлачилатијабарскакафана Па ризгдејесва
ког четвртка и суботе наступао тамбурашки оркестар, а у
међувременујерадилашколаиграњазадевојкеимладиће.20
Удостаизраженојконкуренцијисвакаодкафанајенасто
јаладапрвауочитенденцијекафанскогживотапрестонице
какобитоодмахпонудилаварошанимакојисусетрудили
дапратеактуелнетрендове.Захваљујућитаквомприступу
културниживотПирота јеиз годинеу годинубиосвебо
гатијипричемусенијемногозаостајалоуодносунавеће
центреудржави.

Међу седамдесетак кафана колико их је радило уПироту
тогадоба,крајемдвадесетихгодинасусеиздвојилекафа
неНа ци о нал,Еснаф,Кња же вациМа ке до ни јакојебисена
основу данашњих параметара могле назвати елитним. Те
четири кафанебиле суместоокупљањаинтелектуалацаи

20Панајотовић,Т.Г.(1982)Пи рот кроз ве ко ве,Пирот,стр.121.



332

ДАВОР ЛАЗАРЕВИЋ

чиновника,амеђуњимајепредњачилакафанаНа ци о налко
јајеуживаланајвећиуглед.Њенположајтикузраскрсницу
главнихулицаивеликалетњабаштадавалисуовојкафа
нипосебанпечат,каоичињеницадасусеуњојдавалеи
првебиоскопскепредставе.Какобисекапацитетијошвише
прошириликафанаНа ци о налјепочеткомдвадесетихгоди
напрошлогвекареновиранаипроширенапајенасвечаном
отварању26.децембра1926.годинепромовисанакаоХо тел 
На ци о нал.21

ПоредНа ци о на латребапоменутијошједножариштеваро
шкихзбивањакојесеналазилоунепосреднојблизини,ато
је свакако био комплексРабеновог здања, подигнут давне
1883. године, захваљујући новцу Арона Рабена, угледног
пиротскогЈеврејина.22Запаланачкеусловеитипичноори
јенталну архитектуру са претежно малим и ниским стам
бенимзградама,Рабеновоздање јеморалобитиатракција
како по габариту самог објекта, а још више по модерном
стилуиспратунакојемсудоминиралачетирибалконаса
којихсепружаопогледпремаНишави.Уцентралномделу
здањапреПрвогсветскограта,радила јегостионицаСрп
ски краљ,међустановништвомпознатакаоРабеновамеха
начијисугостипоредкраљаМиланаОбреновићабилии
чувениСтојанНоваковићиЛазаЛазаревић,а1901.године,
краљАлександарикраљицаДрага.Самоздањејезбогсво
јихбалконачестослужилоикаоговорничкатрибиназапо
литичкемитингеиразнедемонстрације,аузападномделу
зграде (где једанаскафанаСрбија)извођена јенаставаза
пиротскегимназијалцеупериодуод1889.до1907.године.
НаконПрвогсветскогратаРабеновинаследницисупрода
лиздањечетворицикупацапајеононаставилопарцијално
дафункционише.Узападномделујеумеђуратномпериоду
наставиладарадикафанаСрп ски краљподстаримименом
алисановимвласникомибилајестециштесељака,ситних
занатлијаиварошанаузпокојегчиновникаилипрофесора.
Извесновремеовакафанајебилабазаокупљањапристали
цаДемократскестранке.

ЗанашутемумногојеинтересантнијицентралнидеоРабе
новогздањакојијеупериодуизмеђудвасветскаратабио
седиштеЗанатлијскогеснафауоквирукојег је1925.годи
непочеладарадикафанаЕснафкојајепоседовалавелику
салусабином.Акобисмокористилитерминологијукому
нистичког периода, кафануЕснаф можемо назвати домом

21Петровић,С.(1996)Исто ри ја Пи ро та,Пирот,стр.96.
22Ћирић,Д.М. (1972)Ра бе но во зда ње, Пи рот ски збор ник бр. 4,Пирот,

стр.219.
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културемеђуратногПирота.Такватврдњазаистаниједале
коодистинејерјепростортекафанебионајискоришћенији
усмислуодржавањазабава,матинеа,игранки,маскенбала,
приредбимађионичара,сокола,позоришнихибиоскопских
представа.Скоросвапутујућапозориштакојабисенашла
уПиротусвојепредставесудавалаусалиЕсна фа,анису
биларетканигостовањатадавеликанасрпскогглумишта,
попут ДобрицеМилутиновића,Жанке Стокић иЉубинке
Бобић.23НарочитоинтересовањеПироћанацаизазиваласу
гостовањамађионичараихипнотизера.

Поред тогашто је била домаћинмногимпрегаоцима кул
туреиздругихместа,кафанаЕснафјеотвараласвојаврата
многобројним варошкимудружењима која су ради ефика
сностиприкоришћењусалеималараспореднаступанапра
вљен годину дана унапред. Пиротска трговачка омладина
јеотвараласезонуорганизацијомБожићнезабаве,анакон
тогасусеређалисвиосталипрекоПевачкогдруштваМом
чи ло које је традиоционалнонаступало засрпскунову го
дину, ученици основних школа за Светог Саву, ученици
Гимназије и Учитељске школе на Сретење, и тако редом
сведодецембракадајесезонузатвараопиротскигарнизон
обележавањемгодишњицеослобођењаПирота.Узсвепо
менутокафанаЕснафјеималаисвојуобразовнудимензију
јер је сала коришћена и замногобројна предавањанарод
ногуниверзитетакојасунајчешћеорганизовалистуденти.
СудбинакафанеЕснафнаконДругогсветскогрататакођеје
осталавезаназакултурујерјенаконнационализацијепро
сторнекадашњекафанеуступљеннакоришћењепиротском
народномпозоришту.

Већнаосновудосадаизнетихподатакапостајејаснодасу
кафанебилесвојеврснеинституцијесрпскогдуховногпро
стораприлагођенестремљењимаидометимаграђанствау
повојуалиисвимварошанимакојисубилиспремнизаин
теракцију са друштвеном климоммеђуратног времена ко
ја се полако ослобађала патријархалних оквира. Данас је
тешкоразуметиулогукафана јероношто јеодњихоста
ло само је лепауспомена, а њиховопомињањеу контек
стукултуреиобразовањанемадодира сареалношћу.Ако
из тог угла посматрамо проблематику сигурно ће звучати
претенциозно кафанамамеђуратног доба доделити епитет
општеобразовнихелеменатадруштваалијетопоприлично
оправданоакоузмемоуобзирконтекствремена,невероват
нонизакобразовнинивостановништваиширокиспектар
друштвенихактивностикојесусеунутаркафанадешавале.

23Ћирић,Д.М.нав.дело,стр.230.
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УприлогтаквојтврдњиидесвакодневицакакоПиротатако
ивећихсрединаукојој јемалинеписменичовекпаметне
разговореизмеђугимназијскихпрофесорамогаочутиједи
ноукафани.Иститакавчовечуљаксамаргинедруштвених
дешавања једино је у кафанимогао да сенађе у друштву
елитемакакваонабила.Акоништадруго,кафанесунудиле
амбијенткојиједозвољаваомешањеикомуникацијуљуди
честоразличитогпореклаиваспитања,неупоредивогмате
ријалногилиобразовногнивоа.Посвојојсуштиниипома
лонадреалан,кафанскиживоттихвременанекаконајвише
подсећа на улогу и значај који у савременом свету имају
друштвенемрежеиуопштеинтернет.Мождапоређењеиз
гледанесрећноодабраноалијезапросечногПироћанцаиз
првеполовинепрошлогвеканајефикаснијеумрежавањеса
околиномисавременошћусвакакобиоодлазакукафану.

Ама тер ска дру штва као до ми нант ни  
пре зен те ри кул тур них са др жа ја

Акопосматрамо свеукупни културни амбијентПирота, не
можемосеотетиутискудајемеђуратнипериодпрошлогве
каизнедриовеликибројаматерскихудружењакојасубила
главни носиоци културноуметничких дешавања. Својевр
снибумаматерскихдружинакојесуосниванеширомКра
љевинебиојепоследицаиницијативевећстасалогграђан
скогслојаиактивнекултурнеполитикеодстранедржаве.
Конципиранакаодобровољна,поменутадруштвасуглавну
снагузасвојрадцрпилаизнепресушнеенергијеиентузи
јазмасвојихчлановакојису,безикаквематеријалненакна
де, удовољавали апетитима публике подстакнуте набуја
лим културнимпотребама. Један од разлога за својеврсну
културнусимфонијуаматеризматогадобавероватнолежи
учињеницидајевећинаприпадникадруштвабиласвесна
колико је култура важнаи да свакона томпољу треба да
допринесенасебисвојственначин.Утомсмислује,изда
нашњеперспективе,фасцинантанподатакдасусеаматер
скадруштвафинансиралапутемчланаринаидобровољних
прилогакојисусекреталиодпардинараизџепаобичних
варошанападонеколикостотинакојесуодвајалиимућни
трговци,занатлијеибанкари.Вођениидејамаопштегдобра
икултурнесолидарностиондашњиљудисуформиралимо
делпозитивногпонашањазаједницекадасуупитањуиден
тичнидруштвенипаикултурниинтереси.

Највећи број аматерских удружењамеђуратне Југославије
биојемузичкосценскогкарактераштосеможерећиикада
говоримоокултурномамбијентуПирота.Ограничениоби
момовоградазадржаћемосесамонаудружењимакојасу
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постиглависокерезултатеуобластисвогкултурногделова
њаикојасуосликавалавећописануконфесионалнушаро
ликостпиротскевароши.Акотакопоставимоствари,причу
требапочетиодПиротскогпевачкогдруштваМом чи локоје
је имало најдужу традицију, најшири спектар деловања и
препознатљивостнанивоуцеледржаве.Каоједноодпрвих
аматерскихдруштавауПироту,Мом чи лојепочелосарадом
априла1888.године,наиницијативукројачкоградникаЂо
кеПоповића.24Основаносациљемданегујесрпскеисло
венскепесме,оводруштвојеупочеткуокупљалозанатлије
и трговце.Време афирмације и успона дружинеМом чи ло
почињесадоласкомчешкогмузичараКарлаМаћејкенаме
стохоровође1890. године.25Каоизузетнимузичкизналац
КарлоМаћејка јеуспеодазанепунедведеценијеоформи
изузетанчетворогласнихоркојијемогаодасемерисата
данајугледнијимпевачкимдруштвимаКраљевинеСрбије.26
ДасеоПевачкомдруштвуМом чи лочулоширомтадашње
државенајбољеговориподатакдајеонобиломеђуретки
макојисуималичастдаучествујуусвечанојцеремонији
крунисања краља Петра Карађорђевића у Београду 1904.
године.27 За изузетне заслуге на пољу уметности и култу
редружинаМом чи ло јеодстранединастијеКарађорђевић
одликованаОрденомСветогСавепетогстепена.

Свој успешан рад друштво Мом чи ло наставља и након
Првогсветскограта,анаместухоровођеистичусеКрста
Љубеновић,ГригоријеКошевој,ВиљемБемидругиодко
јих је понајвише зависио квалитет рада самог друштва.28
МеђуратнипериодурадудруштваМом чи ло обележило је
увећањебројаактивнихчланова,побољшањерепертоараи
врлочестинаступикакобисештобољепариралотадавећ
свеизраженијојконкуренцији.Требадодатијошитодаје
дружинапоредхораималадрамскуимузичкусекцијупасу
јавнинаступиМом чи лачестобиликолажногкарактерашто
језаПироћанцебилаправапосластица.Највећибројсвојих
наступа ово друштво је имало на сцени кафанеНа ци о нал 
којајепосталасинонимзаактивностиМом чи ла.

Уз Певачко друштвоМом чи ло музичку сцену међуратног
Пиротакрасилојејошједноаматерскоудружење,Црквено

24Лилић, Б. (1994)  Исто ри ја Пи ро та и око ли не (18781918), Пирот,
стр.408.

25АрхивСрбије,МПс,ф.31,р.95/1890,ПБр.10785.
26ОделатностиКарлаМаћејкеиПевачкогдруштваМом чи ловиди:Лаза

ревић,Д.(2013)125 го ди на хор ског пе ва ња у Пи ро ту,Пирот.
27Аноним, (8.септембар1904),По ли ти ка,насловнастрана.
28ИсторијскиархивПирот,ф.Пи рот ска пе вач ка дру штва 19181941,Пе

вачкодруштвоМом чи ло,Списакхоровођадруштва.
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певачкодруштвоУс пе ни је Св. Бо го ро ди цекојејепочелоса
радом 1919. године.29 Оснивач и први хоровођа овог дру
штвабиојеслепигосподинМиланЏунићсаидејомдаоно
будепресвегаангажованоприСаборномхрамуиданегује
духовнирепертоар.МожесерећидајеоснивањемУс пе ни ја 
Св. Бо го ро ди цеПиротзаправодобиосвојпрвицрквенихор
штојеотворилоепохупостепеногупознавањаПироћанаца
садуховноммузиком.Тајпроцесиданастрајеусвомзано
вљеномобликујерјенакон1945.годинесвештојеимало
везесацрквомидуховношћуупилановаполитичкаидео
логијакојајекултуруангажоваланасебисвојственначин.

АктивностидруштваУс пе ни јесуупочеткубилескопчанеи
отежаневеликимбројемпрактичнихпроблемакојисуубрзо
превазиђенипа јевећкрајемдеведесетихгодинапрошлог
векацрквенопевачкодруштвопосталовеомазапажендео
варошкогкултурногпавиљона.Мождаинајвећуулогуура
дупоменутогдруштваималисудиригентимеђукојиматре
бапоменутичувеногмузичкогзналцаСтепанаГеоргиевича
Гушчинакојијенековремерадиосахором,анаконДругог
светскогратајесвојумузичкукаријерунаставиоуНишу.30
ПоредГушчинавеликидоприносдруштвудаојепрофесор
ГеоргијеОбермоккојиједостадугобионаместухоровође.
Радећисвеквалитетнијеиувећавајућибројсвојихчланова,
временомједруштвоУс пе ни ја Св. Бо го ро ди цепроширило
својрепертоаризводећивеликибројсветовнихпопуларних
композицијачимејепостајалосвеозбиљнијаконкуренција
ПевачкомдруштвуМом чи локојеједотадабиломалтенене
прикосновено.УрелативнократкомрокудружинаУс пе ни
јајеуспеладапоредхрамовногзапоседнејошједанвеома
важанпросторзатадашњуварошкукултурнутопографију,
атојебилакафанаЕснафкојапостајесталнидомаћинцр
квенопевачкомдруштву.Наступиначувенојсценикафане
Еснаф зачлановеУс пе ни јаморали суиматипосебан зна
чајусмислупотврдеквалитетаиширокејавнеафирмације.
Каопоследицауспехаобапевачкадруштватридесетихго
динапрошлогвека јавиосе занимљиви заукусеПироћа
нацанесвакидашњиривалитетизмеђуМом чи лаиУс пе ни ја,
спортскиречено,вечитидербинакултурнојсцениПирота.
Какосусеиједниидругиотималиоварошкупубликуна
послеткусусвојенаступепочелидазаказујуистогданаиу
истовремекакобивиделикоћевишепосетилацапривући.31
ПоштоваоцидруштваМом чи лосусеокупљалиуНа ци о на

29Аноним,(1932) Глас на шег ис то ка, бр.1,стр.2.
30Тошић,Н. (2012)Основ на шко ла за му зич ко обра зо ва ње др Дра гу тин 

Го сту шки,Пирот,стр.18.
31Аноним,(1932)Глас на шег ис то ка, бр.18,стр.2.
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лу, адруштваУс пе ни је уЕсна фу.Инспирисани такмичар
скимзаносом,члановиобадруштвасусесвојскитрудили
дабудубаремкоракиспредсвојихривалаштојеималопо
зитивнеефектенаквалитетњиховоградаатимеинакул
турнесадржајекојисусенудиливарошкојпублици.

БогатствокултурногживотамеђуратногПиротанијебило
условљеносаморадомпоменутадвапевачкадруштва, јер
јемузичкасценатогвременаималајошједногактера,ато
јеМуслиманскопевачкодруштвоБрат ствокојејеостало
упамћенокаоЦиганскопевачкодруштво.Разлогзанастало
преименовање,вероватнолежиучињенициштосуоснива
чиивећиначлановадружинебилиромскенационалности.
Каоплодизузетногбујањааматеризма,какоуцелојдржави
такоиуПиротудруштвоБрат ствојезваничнопочелоса
радом6.октобра1926.године,ањеговоснивачбиојепо
знатиромскимузичарМилеРеџеповић.32Потребазаједним
таквим певачким друштвом са изразитим националним и
верскимобележјимавероватнојепроизашлаиздискрими
нисаноститадашњеромскенационалнезаједницекојани
јебилаадекватноукљученауактуелнакултурнаиварошка
дешавања.Поредтогатујебилаичинисеодувекизраже
намузикалност Рома па је певачко друштво било свакако
логичнапоследицапоменутихоколности.Интересантанје
податакдасевећ1927.годинедруштвоБрат ствоодлично
представилоширој пиротској публицинаступима уНа ци
о на луиЕсна фу, сценамакојесудотадабилемалтенере
зервисанезадруштвапопутМом чи лаилиУс пе ни ја.Појава
Ци ган ског пе вач ког дру штванајавнојсцениПиротаимала
јеврлопозитивнеодјекеисасобомјеносилаједанпотпуно
новквалитетиенергијуобојенуспецифичностимаромске
интерпретацијештојезапубликубилоправоосвежење.За
само четири године колико је постојалоМуслиманско пе
вачкодруштвоБрат ствојеуспелодаостваризапаженере
зултатечинећикултурниамбијентПиротајошкомплексни
јимиквалитетнијим.

Насамомкрајупричеоаматерскимдруштвимакојасуути
цаланакултурнадешавањауПиротуизмеђудвасветскара
тасвакакотребапоменутииЈеврејскитамбурашкиоркестар
који јебиоврлоактиванпочеткомдвадесетихгодинапро
шлогвекакаоиПиротскотамбурашкодруштвоБран ко Ра
ди че вићкојејеоснованомарта1932.године.33Сасличним
амбицијама као и певачка друштва поменуто тамбурашко

32ИсторијскиархивПирот,ф. Пи рот ска пе вач ка дру штва 19181941,Му
сли ман ско пе вач ко дру штво Брат ство,Оснивачкиакти.

33ИсторијскиархивПирот,ф. Пи рот ска пе вач ка дру штва,Пиротскотам
бурашкодру штво Бран ко Ра ди че вић, Статутдруштва.
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друштвојеоснованоодстранезанатлијаВладимираТодо
ровића,ДушанаМилијића иПетраМитића, а свињегови
члановибилисуаматери.Иакотамбурицакаомузичкиин
струментнијетипичназапиротскикрајморасепризнатида
јемеђуратникафанскиживотПиротабиоузнакутамбура
шкихоркестара.

Акобисмонакрајуовоградапокушалидаизведемоодре
ђенезакључкемоглобисерећидакрозпризмукултурних
дешавања ми заправо назиремо слику једног другачијег
Пиротаодоноганакојисмонавикли.Скородавидимова
рошкојазрачисвојомбогатоммултикултуралношћу,можда
последњипут у својој историји.Период који је био наша
темајошувекнудивећбледуњавусликуминаретаСтроше
неџамијеиДавидовузвезду јеврејскесинагоге.И једнои
другоубрзоћенестати.Утаквомокружењукултурнидух
Пирота буја и излази ван крутихпаланачких граница, по
стављастандардетоликовисокедасуиданастешкодости
жни.Оснаженоинфузијомграђанскогелементатосвакако
полетновремеизнедрилојеплодовенаготовосвимпољи
макултуре,причемумузичкауметносткрозхорскопева
њеибројнеинструменталнесаставедостижесвојенајвеће
дометебаремштосетичедвадесетогвека.Притометреба
издвојитииглавникултурнизачинтогавременаатојеен
тузијазамаматера,чијисуосновнипокретачибилиопојна
емоцијастварањаиосећајзаопштедобро,анебилокаква
материјалнакорист.Наравно,уцелојпричинетребазабора
витиневероватноплодоноснекафанскепросторекојисуод
игралиулогудасакакојеживотзначезаготовосвекултурне
прегаоцетогвремена.Можесерећида јеувремеизмеђу
двасветскаратаПиротимаосрећедапроживиједнуспеци
фичнукомбинацијуисторијскиреткоспојивихелеменатаод
којихкултуранајвишепрофитирајербиваослобођенасте
гаидобијакриладанадлетипостојећедруштвенеоквире.
Нажалост,таквистимулативнипериодипоправилукратко
трају.УпламенуДругогсветскогратаипратећереволуције
распршићесенесамопостигнутадуховнанадградња,већи
грађанствокаоњентемељ.
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PIECESOFTHEPIROTCULTURALMOSAIC
BETWEENTHETWOWORLDWARS

Abstract

Thepaperdealswithcultural trends inPirotbetween the twoWorld
Warsfromtheaspectofamateurchoirsandmusicsocieties,atmosphere
infamousinnsasstagesofthePirotciviclifeandthemulticonfessional
structureof thequotidienne.Initsessenceandcontent, thetextaims
toshedlightonthecornersofhistoricalrealitiesofPirot inbetween
the twoWorldWars, reserved for culturalworkers often anonymous
andsometimesquiteforgotten.Thepaperisbasedonyetunpublished
originalmaterialdepositedattheHistoricArchivesofPirot,andbased
on the facts found in monograph publications dedicated to certain
periodsinthehistoryofPirotanditssurroundingarea.Itcanalsobe
treatedasacontributiontothehistoryofcultureinPirotbetweenthe

twoWorldWars.
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