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ПРомЕНЕ У ДЕмоГРАфсКоЈ стРУКтУРИ зАвоЈА, 
вЕлИКЕ И мАлЕ лУКАњЕ КАо ПослЕДИЦА ПотАПАњА 

сЕлА

Геолошке промене терена пиротског подручја Завоја настале 1963. 
године обрушавањем земље које је било последица климатских проме-
на, довеле су и до промене стања речних токова. То је проузроковало и 
новонастала дејства воде на стабилност терена на којем су се налазила 
станишта. Исто тако, веома плодне површине баштенског типа, затим 
оранице, али и квалитетни пашњаци били су заувек упропашћени. То 
је довело до стварања нове демографске ситуације. Села су исељена, а 
котлина потопљена и претворена у акумулационо језеро. Бивши житељи 
овог краја су се раселили и променили начин живота и занимања.

Кључне речи: климатске промене, рељефне промене, расељавање, 
културне промене...

Када је Етнографски музеј у Београду започео своја истраживања у Пи-
роту и насељима која припадају општини Пирот, пројекат је био у закашњењу 
више од двадесет година. Међутим, с обзиром на демографско стање, ипак 
су на време сакупљени прежици етнолошке и антрополошке заоставштине. 
Наиме, екипа Етнографског музеја кренула је 1987. године у свој последњи 
велики откуп предмета у Пирот и његову околину. Многа, сада скоро пуста 
села, још увек су постојала, као и најразноврснији стари облици привређи-
вања. Првенствено земљорадња и сточарство. Посебно занимљиви били су 
добро очувани стари обичаји, као и употреба старог посуђа, алата и пре-
возних средстава. Између осталог, постојала су и села као што су велика и 
Мала Лукања у којима је живело гостопримљиво и вредно становништво. 
Тада нам се пружила прилика да прибележимо значајне податке и откупимо 
изузетне предмете који се сада налазе у збиркама Етнографског музеја. Да је 
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то био последњи моменат да се нешто сачува за будућност говори чињеница 
да је после настанка природног феномена Завојског језера 1963. године и 
рађања идеје о потапању села велика и Мала Лукања, живот у овим краје-
вима почео да стагнира и временом одумире. Када је екипа била на терену, 
већина кућа је већ била празна. Млађи су већ почели да се запошљавају у 
граду, док су стари остали како би сачекали исплату имовине.

Река височица, која има важну улогу у геолошким променама терена 
на којима је данас формирано велико језеро, повезана је својим токовима за 
цео крај. Локални писци, углавном аматери, али и стручна лица, видећи шта 
се догађа, кренули су да пишу кратке књиге монографског типа о својим 
селима, бележећи последња сећања на разне обичаје, ношњу, привређивање 
и све што се могло да сачува од заборава. Без обзира на начин писања и 
професију, дали су велики допринос очувању сећања на раније периоде. За-
хваљујући многим од тих књига ми данас имамо извесне податке који би се 
изгубили да није било ових заиста савесних људи. 

Када смо посетили велику и Малу Лукању, наш први сусрет је био с 
делимично оштећеним мостом и првим превозним средством у овом крају, 
дугачким дрвеним санкама које су вожене по сувом летњем времену једнако 
као и зими. У санке су биле упрегнуте краве. Удолина је била испреплетана 
многобројним изворима преко којих се прелазило на најразличитије начине. 
По њима се могао пратити сегмент развоја саобраћаја кроз време, бар када 
је у питању премошћавање вода. Нажалост, снимци овог подручја нису на-
чињени услед недостатка адекватне опреме. Тако је остао недоречен овај 
пут по долини будућег језера.

вратићу се на почетак узрока демографских промена. „Природни до-
гађај, који се одиграо 26. фебруара 1963. године на локалитету Колничко 
Крајиште и Зли Дол ниже Завоја, Мале и велике Лукање допринео је егзис-
тенцијалној неизвесности која је потврђена накнадно урађеним пројектом о 
изградњи хидроакумулације у долини височице с хидроелектраном у Пиро-
ту“1. Клизишта су била без могућности било какве санације. Геолошке про-
мене настале услед деловања првенствено реке, а и нестабилност због већ 
поменутих многобројних потока и извора тражиле су рестриктивне мере. 
Тако су се поменута насеља у различитом току времена нашла под водом. 
Дакле, без обзира на напоре да се уз помоћ бране од земље и других начина 
заштите очува овај занимљив крај, становници Завоја су ипак били при-
нуђени да напусте своја станишта. вода која је надирала формирала је 1963. 
године велико језеро. То језеро је убрзо нестало. Година 1965. биће упамће-
на по високом приносу кукуруза и сунцокрета који су посађени на земљи 
која је остала након повлачења језера а коју је муљ обогатио потребним 
минералима. Река височица ће после исушивања тог језера још неко време 
тећи равно. Међутим, предлог о стварању великог акумулационог језера на 
истом овом месту биће покренут од стручњака који су знали да је овај те-

1 вукашин Петровић, професор, Велика Лукања, Пирот, 1985.
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рен трајно несигуран и да га овога пута треба унапред припремити за оно 
што би се поново неминовно догодило. То је значило исељење становника, 
припрему терена и стварање језера које ће имати важну функцију у електри-
фикацији пиротског краја, али и у новим начинима привређивања. При ства-
рању новог језера чији ниво треба да се налази на 612 м надморске висине 
захватајући површину од 5,53 км квадратних, а предвиђена дужина би била 
2,5 пута већа у односу на исушено природно језеро и износила би 16,35 км. 
Прорачуната максимална дубина језера би износила 60 м, а дужина обале 
око 40 км. Тиме је било предвиђено потапање 7,7 км лоших путева на десној 
страни и 13,1 км путева на левој страни и 520 хектара земљишта; од чега 
20 одсто чине неплодне површине, а 80 одсто воћњаци, оранице, пашњаци, 
ливаде и шуме2. Сам пројекат је указивао на то да ће његовом реализацијом 
настати значајне не само географске, већ и демографске промене. Поред 
села Завој које је потопљено природним језером потапање је чекало и села 
велика и Мала Лукања Ова села су имала своје историјско место и посебан 
значај за овај крај. Сматра се да потичу још из средњег века. Међутим, нај-
поузданији и најстарији писани документ о њима је џелепкешки попис даж-
бина из 1576–77. године којим се обавезују сточари да плаћају џелепкешки 
данак3. На поседовање сваких 25 оваца давала се једна што указује да су у 
овом крају доминирала велика стада. Становништво је имало своје пред-
ставе о пореклу својих родова. Преовладавало је мишљење да је њихово 
порекло, посебно велике Лукање, са Косова или из Поморавља. Мада нема 
неких генеалошких података који би то мишљење потврдили, евидентно је 
да постоји једна укорењена косовска митологија која се провлачи највише 
кроз славе и светковине, али и неке обичаје. На славама су се најрадије пева-
ле песме које припадају косовском циклусу. Интересантна је једна о Краље-
вићу Марку која гласи:

Два се снега на планин белеју 
Један лансћи, а други полансћи, 
Међу њи је малено језеро, 
Из језера бистра река тече, 
Па протиче кроз црне тавнице, 
У тавнице нигде никог нема, 
Само један Марко Тавничарко, 
На колена држи мало соколенце, 
Прсти крши те га с месо рани, 
Слзе рони те га с воду поји...

Насељавања јужноморавском и косовском струјом на подручју Шоплу-
ка нису изражена, бар не као учестали облик, па се ово веровање у великој 

2 Мр Стеван Станковић, Завојско језеро, Пиротски зборник 2.1969, 133 и даље...
3 Џелепешки – овчарски: примедба аутора. Џелепчија, џелебџија м (ар.-тур.), трговац сто-

ком, Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1979, 236.
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Лукањи сматра донекле необичним. Постоји доста индикација које говоре 
у прилог овој теорији. Међутим, ништа конкретно није разјашњено на на-
учном плану у вези с овим питањем. Када је дошло време за напуштање и 
исељавање села, житељи су били у ситуацији да нагло, мењајући средину 
коју су дуго времена насељавали, мењају и начин живота прилагођавајући 
се новим, друштвеним, економским и другим приликама. Један број је на-
селио град Пирот, други су отишли у Београд док је једна група мигрирала 
у војводину. Они који су се настанили у Пироту понели су своја основна 
обележја са собом. Начин организације породице, морала, културе, рели-
гијског живота и оно што су неговали у старом крају, а посебно изражену 
институцију сродства. Без обзира што су морали доласком у град да мењају 
многе своје навике, ипак су и они сами вршили одређен утицај на станов-
нике града. Мада су њихови обичаји великом брзином ишчезавали, они су 
прихватали и обичаје средине у којој су се нашли4. Почели су и да граде 
куће које личе на остале у граду али и на духовном плану су мењали своје 
навике. Прихватали су морал урбане средине, чији су назори били много 
шири и напреднији од конзервативних назора досељеника бивших села ве-
лика и Мала Лукања. Па ипак, без обзира на чињеницу да се морају прила-
годити новом окружењу, они су ипак у бити сачували неке основне норме 
које су такорећи неприметно вршиле известан утицај на суседе. У првом 
реду, то су били здрави начини размишљања на плану привређивања. Знање 
које су стекли док су били зависни од времена, климе, ослоњени сами на 
себе и сопствене способности, дало им је проницљивост и сналажљивост на 
овом плану а што је постала црта њиховог карактера. Ове породице највећу 
трансформацију доживеле су у области школства, затим породице која је 
од индивидуализоване патријархалне постала услед новонасталих потреба 
права радничка. Оснивају се мање породице које чине углавном родитељи 
и деца. Међутим, родбинске везе су остале и даље јаке. Такође, сачувале су 
се традиционалне славе и светковине. Старији људу су и даље наставили да 
се на неки начин у оквиру својих дворишта баве пољопривредом што им је 
и помогло да на тај начин сачувају део свог традиционалног бића а и да се 
лакше прилагоде условима урбане средине. 

Најтеже се адаптирала стара генерација. То се уочава код оних који и 
даље настоје да упорним покушајима раде оне послове које су обављали у 
својим селима и да светкују своје славе на начин на који су навикли.

Адаптација средње генерације се одвијала брже, али да би се привикли 
на индустријализацију били су у положају да похађају курсеве и вечерње 
школе, али и да се навикну на одређено радно време. То сада није више 
проблем. Изгледом, понашањем и одевањем не разликују се више од оста-
лих грађана. За свега једну деценију успели су да достигну градски стан-
дард. По питању школства промењена су стара схватања па се тако данас 

4 Паулина Игњатовић, Адаптација Завојаца у Пироту, Пиротски зборник 10, 1979, 53–
61.
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не прави разлика у образовању мушке и женске деце. Једини проблем је у 
прилагођавању родитеља на то њихова деца не морају бити само радници и 
да завршавају само средње и занатске школе, него да им се пружа могућност 
даљег образовања.

У некада конзервативном односу између мужа и жене створен је однос 
равноправности у чему се и деца прикључују када се доносе важније одлуке 
везане за поједине чланове, као и за целу породицу.

„Код ове генерације Завојаца осетно је опала религиозност. Променили 
су се њихови погледи на свет, обичаји, навике, ставови, вредности. У це-
лом овом процесу адаптације најфлексибилнији су омладина и деца. Међу 
њима готово нема традиционалнога, осим тога незнатан је број девијантних, 
отуђених понашања због тога што су мигрирале њихове породице; адапта-
ција код њих тече најбрже“5.

Од прве миграције после потапања села Завоја до следеће веће мигра-
ције деведесетих година XX века, стасала је у неким породицама и трећа 
генерација. Они немају баш никакав осећај према крају из којег потичу њи-
хове породице и с правом се сматрају грађанима Пирота. Та асимилација је 
била видна и код њихових родитеља. Носталгични су само још стари људи 
који жале „за старим добрим временима где су са комшијама заједно били, 
пуно су радили, али су ипак били своје газде и на своме“6.

О становницима овог подручја који су мигрирали у друге градове нема 
података. Међутим, судећи према овом обрасцу, вероватно је и њихова адап-
тација текла мање-више слично. Наравно, то зависи и од чињенице да ли 
су се настањивали у урбаним или сеоским срединама, као и од тога, да ако 
су у питању урбане средине, да ли су се настањивали у кућама с башта-
ма које нуде одређене погодности или стамбеним зградама које насупрот 
индивидуалним објектима, диктирају прилично строга и отуђена правила 
живљења као и далеко тежег уклапања у градске друштвене слојеве. Процес 
прилагођавања на нови живот је за генерације рођене у новој средини данас 
сасвим завршен. Све мање се прича о старом крају. Демографске промене у 
неком смислу могу бити у овом случају позитивне, али за прве мигранте су 
то били најтежи тренуци које су морали да прихвате.
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Sofija N. Kostić

CHANGES IN DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF ZAVOJ, VELIKA AND 
MALA LUKANJA AS RESULT OF FLOODING

Summary

geological change in the terrain of the Pirot region of Zavoj occurred in 1963 due to land 
stides as result of climatic changes which themselves led to modified river flows. This was cause 
for new effect of water on stability of the inhabited terrain. In addition, very fertile garden – type, 
arable and grazing land were endangered for good. This led to a new demographic situation. Vil-
lages were depopulated and the valley flooded and turned into a reservoir. Former inhabitants of the 
region moved away and changed their lifestyle and occupations.

Natural and artificial changes of the terrain inhabited by the population of several villages, 
Zavoj, Velika and Mala lukanja, resulted in important demographic changes that automatically 
involved changes in the field of economy and habitation, as well as in the sphere of spiritual culture. 
Particular customs, special family organization and all that made them specific disappeared. By 
migrating to urban environment, inhabitants of the region that had to be flooded became an integral 
part of some other living milieu, somewhat influencing their new environment which in turn af-
fected them far more, since it slowly but surely assimilated them into its cliché.


