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СТОЧАРСТВО НА ПЛАНИНИ 1АБЛАНИЦИ

Положа] Јабланице1

Планина 1абланица се диже у западном делу струшко-ох-

ридске котлинске области. Има ]единствен планински венац, уг-

лавном издужен од ]уга према северу. 1абланица се одлику]е

теренима различите висине: крећу се од 720 т у нсточном под-

нож]у до 2.730 ш на на]вишем врху Стрижак. 1абланица се из-

диже измеЬу поменуте струшкоохридске котлине у 1угослави-

]и и области Черменике (горњи део слива Шкумбе) у Албани]и.

Од ратова 1912—13. године, по врховима планине у правцу ]уг-

-север води део ]угословенско-албанске границе. Дужина планине

у поменутом правцу износи око 37 кт. Планински врхови по-

чев са ]уга су: Ра]ца 1.234 т, Три шшька 1.644 т, Беличко ба-

чило 1.950 т, Чума 2.135 т, Црн камен 2.257 т и Стрижак или

Калкан 2.730 т.

Како ]е изнето, 1абланица чини ]едан гребен правца ]уг-се-

вер. У северном делу ]е ограничена долином Лакаице, леве при

токе Црног Дрима. У облику дубоке корутине, та долина раз-

два]а 1абланицу на ]угу од мање Модричке планине или Радуч

(2.084 т) на северу. У ]ужном делу ]е ниско седло Нафа-сан 988 т

ко]е раздва]а 1абланицу на северу од планине Мокре на ]угу.

Научна путовања по 1абланици су тешка, а посебно тешка,

или бол>е рећи немогућна, у западном делу ко]и лежи у Алба

нщи. Стога се слика планине и сточарства ко]у желим прика

за™ овде односи само на источни, главни део 1абланице у на-

шо] земл>и. Поглед на планину и корито Црног Дрима у њеном

поднож]у особито ]е леп са суседне планине Караорман.2

1 Планина 1абланица представл>ена ]е на топографско] карти 1уго

слави]е, секци]а „Охрид", раз. 1:100.000.

2 Ова] рад ]е део из ауторових започетих проучавања (1977) простра-

не охридско-струшке области.
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Природни услови за разво] сточарства

У геолошком погледу, 1абланица се састс^и на]већим де

лом од кристаластих кречн>ака и шкрил>аца, а спорадично се

^авл^у серпентини.3 Планина ]ош нще геоморфолошки проуче

на, али се према досадаппьем знан>у може закгьучити да ]е била

област глацщацще. Глашуални феномен на ню] се развио само

на на]вишим врховима и то у облику малих циркних ледника.

На ]угословенско] страни планине, под врхом Стрижак, утврЬе-

на су три цирка, данас легла ]езера. Под врхом Крстац у вевчан-

ском синору су два цирка, такоЬе са ]езерима.4 На планини има

и морена.

У нижим деловима планине, на рел>еф су утицали флувщал-

на ерозща и кратки процеси. На нсточно] страни, ко]а лежи

у нашо] држави, виде се четири на]маркантнще долине: Лабу-

нишке, Беличке, Вевчанске и Боровачке речице. На гребенима

измеБу долина налазе се ту и тамо кречн>ачке заравни; има и

ман>их пепина (код Вевчана), поткапина и вртача.5

Речице са 1абланице у поднож]у планине нанеле су велике

плавине, саставл>ене од облутака и пиьунка различитих стена, па

]е подгорина ове планине у по]единим деловима саставл>ена од

плавинског по]аса широког 1—2 кш. Знатне су плавине код се

ла Лабуништа, Подгорца и Д. Белице. 1абланица ]е иначе бога

тита водом од осталих планина охридско-струшке области. На

ню] има ]езера, бро]них извора и неколико речица. Ово богат

ство у води има велики знача] за развитак сточарства. Пет су

планинска }езера: три изнад села Лабуништа (одакле извире

Лабунишка речица) и два изнад села Подгорца и Вевчана. На

1абланици посто]и и више водотека; знача]нщи су Лабунишка,

Величка, Вевчанска и Боровска речица, леве притоке Црног

Дрима. Местимично се виде суводолице — „сушице1' или „трапо-

ви" — ко]има протиче вода у доба вепих киша и отапан>а снега.6

Код бро]них извора у разним деловима 1абланице, сточари

су редовно подизали чесме и корита.7 У поднож^у планине су

]аки извори-врела ко]и су у вези са подземним отицан>ем воде

у кречн>ачко] маси. Врело у селу Вевчану ]е особито ^ако: има

пространу сабирну област у залеЬу, па од н>ега потиче читава

речица.

Клима 1абланице показу]е планинске црте и у основи ]е од-

реЬена н>еном висином и топографи]ом. Знача]на ]е чин>еница

3 В. Радовановип, Горгъа и Дон>а Белица у Струшком Дримколу, Гео

графски гласник, св. XXII, Београд, 1936, стр. 22.

4 М. ФилиповиЬ, Дебарски Дримкол, Скошъе, 1939, стр. 9.

5 Народни назив за вртачу ]е „кутел" (село Вишни).

6 1една Сушица ^е код планинског села Вишни.

7 Извори на 1абланици зову се Кормановски извор, Стрижак, Голем

извор, Петрчево, Бунарче, Марул, Млаки, Св. 1ован, Буров кладенац, Та-

фов извор, Шеипов извор, Студенец, Извор, итд.
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да планински гребен има правац ]уг-север, што у вези са његовом

знатном висином чини 1абланицу климатском пречагом; на њо]

се зауставл>а]у климатски утица]и ко]и се шире са запада. Зи

ме у вишем делу су снеговити]е, а ]есен и пролеће су краћи.

Нсточна страна 1абланице ко]а лежи у нашо] држави, од раног

пролепа до позне ]есени ]е инсолирана и добро загре]ана, услед

чега ]е вегетациона периода на њо] релативно дуга; тиме се об-

]ашњава велика бу]ност вегетаци]е. Ни]е без утица]а на вегета-

ци]у ни текупа вода.

На страни планине, идући на висину реЬа]у се вегетациони

катови. У ниском поднож]у су њиве и ливаде ко]е се разнолико

смењу]у према степену влажности и положа]у земл>ишта. У оби-

л>у влаге, топлоте и светлости, ту се вегетаци]а бу]но разви]а,

па се подгорска села кри]у у воћњацима и зеленилу. Наша под-

горина 1абланице окренута ]е истоку услед чега се виде култу-

ре лозе, ]абуке и кестена.

На планинско] страни изнад сеоских насел>а започиње про-

стран по]ас храстове шуме ко]а се на по]единим деловима го

тово не прекида. По простирању шума, 1абланица долази меЬу

на]шумовити]е планине струшко-охридске области. Од храста се

доби]а лисник за зимску исхрану стоке. Кржл>ава шума ]е ретка

по]ава на падинама ове планине. Изнад храстове шуме ]е по]ас

букве ко]им се завршава шумски регион 1абланице. На неко-

лико места виде се већи комплекси букове шуме — изнад села

Лабуништа, Подгорца, Боровца, Вевчана, Вишни.8 МеЬутим, бо

рова шума на ово] планини ни]е очувана; њу ]е потиснуо утица]

човека услед добрих особина дрвета, а и сточари су ширили

пашњаке на рачун борове шуме.9

Горња ивица шумског региона на делу 1абланице ко]и ]е

у 1угослави]и, сада ]е на висини 1.700 и 1.800 т; од те висине

углавном започиње суватски или травни регион, у народу зван

„голина". Ова] регион са пашњачким површинама ]е доста вла-

жан због велике висине на ко]о] се снег дуже задржава и ко]у

магле чешће обави]а]у. Стога на ]абланичким суватима има раз-

новрсне траве, па по]едина места обилу]у травом, особито за

кишних лета. Стари сточари кажу да се у суватском делу 1абла-

нице ретко може видети простор без травног зеленила. Посебно

су богата травом места звана Кокало, Црвен камен, Чума, Кр-

стац, Планински камен, Голина, 1езерце, Стрижак и др. Изла-

зак на њих награЬен ]е лепим видицима.10 Сва та места у целини

образу]у прави ботанички врт.

8 Буква силази дубл>е у речним долинама.

9 Тако су створене компактне пашњачке површине на вепем планин-

ском подруч]у. Места где су били четинари зову се Изгоре]нци, Пожари

и сл. Упоредити Б. Ж. Мило]евиЬ, Високе планине у нашо] Краљевини,

Београд, 1937, стр. 156.

10 11. IX 1977. боравио сам у Г. Белици и Вишни на 1абланици. Тога

дана сам с ведрим миром посматрао особито чисте видике у дал>ини.
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Рани]а сточарска кретања

1. На основама изложених одлика — претежно бшьног све

та и хидрографи]е — планина 1абланица ]е увек привлачила сто-

чаре. Трагови старог сточарског живота на њо] виде се готово

свуда. Планину иначе са свих страна окружава]у села. Са ]у-

гословенске стране има их седамнаест (у правцу ]уг-север): Ра-

дожда, Мали Вла], Франгово, Калишта, Радолишта, Заграчани,

Вишни, Шум, Д. Белица, Г. Белица, Октиси, Вевчани, Подгорци,

Лабуништа, Боровец, 1абланица и Лакаица. Све су то потпланин-

ска села сем Г. Белице и Вишни изразито планинских насел>а.11

Наведена села су већим делом стара и основана на додирно] ли

нщи измеЬу падина 1абланице и котлинске равни. У то] равни

]е корито Црног Дрима. Нека од села ко]а има]у наведени по-

ложа] су особито велика, нпр. Вевчани (502 1с), Лабуништа (580

к) Октиси (377 к) и др.12

Са положа]а ових села, становници су током прошлости ла-

ко искоришпавали три различите површине: раван котлине нс

точно од села, шумску зону западно изнад села, и сувати у висо-

ком делу 1абланице. Захвал>у]ући наведено] разноликости на

кратком расто]ању, сточари су могли да користе испашу крепу-

пи се из ]едног у други климатско-бшьни регион. До почетка

ма]а, сточари су били у сво]им селима и око њих, а потом су

излазили на планину: са козама у регион шуме, а са овцама и

другом стоком у регион сувати. Тамо су оста]али до кра]а ок-

тобра, а затим се опет спуштали у сво]а села. Овакав распоред

био ]е сталан; та кретања сто]е у вези са климатским прили-

кама и са стањем пашњака на планини.

У народно] традици]и очувано ]е сепање да ]е ]абланичко

сточарство било главна грана занимања у друго] половини

XVIII и током XIX века. Слично стање остало ]е до кра]а тур-

ске владавине 1912. године. Сваки део планине био ]е испуњен

животом; тада се богатство сеоских кућних задруга ценило по

бро]у укупана и по бро]у стоке, о чему налазимо очувана преда

н>а у народном причању и топонимима. Сточарством се бавило

становништво различите етничке припадности — Цинцари или

Аромуни (Власи), Македонии, Торбеши (муслимани)13 и Арбана-

си. У дал>ем излагању биће речи о свако] од тих група.

2. Цинцари или Аромуни су од на]стари]их времена — у

средњем веку14 и касни]е када ]е настала турска владавина —

са свим укупанима и стоком (овце и коњи) летовали у привре-

11 Нсточна подгорина 1абланице представл>а на]погодни]и предео за

л>удски живот. Опширни]е о селима и становништву писаЬу у другом раду.

12 Подаци су из службеног пописа становништва за 1971. годину.

а Торбеши су поисламл>ени Словени-старинци ; ислам их ]е доста

изменио. Касни]е су у н>их ушли и асимиловани арбанашки досел>еници,

ко]и су такоЬе на њих утицали.

м 1. Цви]ий, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд,

1966, стр. 216.
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меним сточарским становима на планини табланици. То ]е уг-

лавном тра]ало од почетна ма^а до кра^а октобра, период дуг

шест месеци, док су током зиме сви укупани и стока проводили

у ниско^ ]адранско] области Мусаюци (каже се ^ош Музаюца

и Музепща) на западу. Тамо има и зими испаша; она лежи из-

меЬу ушпа река Шкумбе и Семени. Цинцари су тада одржавали

право номадско сточарство пошто нису имали сталних села.

МеЬутим, каснщ]е од друге половине XVIII века, из наве-

дених лепьих станова на планини развило се код поменутих

Цинцара н>ихово стално и етнички чисто село — Горььа Белица

на висини око 1.400 т, као и мешовито словенско-цинцарско се

ло Вишни на висини око 1.200 тп. Нешто касшц'е су намножени

Цинцари из поменутих села образовали и сво]е трепе село —

Дон>у Белицу у планинском поднож^у (730 т).

• Цинцарско сточарство на 1абланици било ]е толико разви-

^ено да се н>ихова бро,)на стока нще могла зими издржавати

у поменутим селима, па су стога и надал>е тражили начин да

исхране стоку у дал>им кра]евима. Све до кра^а турске влада-

вине 1912, док нщ'е поставл>ена граница измеёу наше државе

и Албанщ'е, мушкарци су оа сво^им стадима ишли у поменуту

приморску низщу Мусакщу.15 Ова низщ'а ^е била покривена ста

дима вепином са планине 1абланице. То ]е била врста полуно-

мадског сточарства, или по класификащци Б. Ж. Мило^евипа,

то ]е било тзв. средоземно-планинско сточарство.16

Сточари су се спуштали са 1абланице обично кра]ем окто

бра. Сваки бул>ук оваца имао ]е по 300, 500 и више оваца, а уз

то ]е било доста кон>а. Проценте се да ]е бро^ оваца код свих

сточара износио осамдесет до сто хюьада. Чобани су се удружи-

вали по н>их неколико, а главни меЬу н>има звао се „па^а". Он

]е водио бригу о свему — управл>ао чобанима и стоком. Сточа

ри су редовно ишли истим путем: на^пре преко планинског пре-

во^а Крстец, западно од Г. Белице, па низ долину Шкумбе, пре

ко Елбасана и дал>е у Мусакщ'у; путован>е ]е тра]ало 8 до 10

дана. Сточари су боравили у зимовницима до друге половине

априла, кад су поново кретали на пут ка табланици. Били су

утврЬени не само правац пута него и места пренопишта.

Преданна говоре како су ^абланички цинцарски сточари из

Горн>е Белице, Вишни и Дон>е Белице имали до кра^а турске

владавине велики бро^ оваца и доста кон>а. Стога ]е знатан су-

ватски део на 1абланици био н>ихова сво^ина, а остали делови

сувата припадали су становницима из околних села.

Наведено номадско кретан>е цинцарских сточара ишчезава

тек од ратова 1912—13. године. Главна тешкоћа у томе била ]е

државна граница: летн>е испаше остале су у напку) држави, а

зимске у Албанщи.

15 Упоредити В. РадовановиЬ, нав. дело, стр. 27.

м Б. Ж. МиледевиЬ, нав. дело, стр. 175.
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3. У осталим селима 1абланице живе други становници —

Македонци, Торбеши и нешто Арбанаса. За разлику од Цин-

цара, сточарство ни]е било ]едино занимање ових становника.

Они су се поред сточарства бавили ]ош земл>орадњом и печал-

бом. Али и код ових становника се до кра]а турске владавине

живело у честим кућним задругама, па су оне могле имати зна-

тан бро] стоке. Сем оваца и коња, код њих ]е било коза и гове-

да. У ]абланичким селима под турском управом до 1912. ни]е

било чифлика, па ]е то такоЬе утицало на развитак сточарства.

Данас се прича о по]единим сегьацима са доста стоке код Ма-

кедонаца и Торбеша.

Када ]е било више стоке, онда су Македонци и Торбеши та-

коЬе вршили сточарска кретања. Пошто то ни]е било давно,

стари]и сел>аци се сећа]у како су са стоком лети боравили на

1абланици и то с козама у шумском региону, а са осталом сто

ком на планинско-суватским пашњацима. По класификаци]и Б.

Ж. Мило]евипа, то ]е било тзв. долинско-планинско сточарство.17

Интересантно ]е поменути да су пашњаци на 1абланици толико

пространи да су сел>аци лети могли напасати не само сво]у сто

ку него су узимали на пашу и стоку од становника у пол>ским

насел>има Велешта, Ташморуништа, Враништа, Лажана и дру

гих. Посебно ]е занимл>иво и то да су ]абланичка потпланинска

села до 1912. била дубл>е увучена у планинске долине због сто

чарства. Тек у нови]е време сел>аци се спушта]у ниже — ближе

путевима, односно ораницама.

4. У наведеном стари]ем периоду, ко]и ]е углавном тра]ао

током XIX века и иза тога до 1912. године,18 готово сви ]абла-

нички сточари — Цинцари, Македонци, Торбеши, Арбанаси —

имали су већу корист од сточарства; од стоке су доби]али гото

во све што ]е било потребно: месо, млеко, сир, одећу, постел>у.

Сочност и питомост бшьа утицали су на млечност стоке и какво-

ћу производа. То ]е повепавало вредност ]абланичког сточар

ства, а разви]ено сточарство нужно ]е унапредило трговину. По

томе ]е ]абланичко подруч]е у околини Струге постало чувено.

Разви]ена ]е била трговина стоком и свим сточарским произво

дима. Посебно су цинцарски сточарски трговци продавали сто

ку у Битол>у, Драчу и Валони у великом бро]у. Трговци су део

стоке продавали во]сци. 1ош су жива сепања на обо што сам

изложио.

Поменимо и то да су у XIX веку западни и мањи део плани-

не 1абланице, ко]и ]е сада у Албани]и, више користили албан

ски сточари, док су већи источни део (данас у 1угослави]и) више

користили Цинцари, Македонци и Торбеши. Да би се бранили

од напада Арбанаса шьачкаша19 са запада, Цинцари на 1аблани-

17 Б. Ж. МилојевиЬ, нав. дело, стр. 175.

18 Упоредити С. ТомиЬ, Сточарство и прерада млека код Срба, Глас-

ник Географског друштва, св. 7—8, Београд, 1922, стр. 241.

19 АнЬелко КрстиЬ, Одабране приповетке, Београд, 1954, стр. 104—121;

1. Цви]иЬ, нав. дело, стр. 504.
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ци су узимали у службу Албанце, по]едине добро плаћене чоба-

не из дебарске области. Од тих досел>ених Арбанаса намножили

су се у ]абланичким подгорским селима по]едини већи родови,

на пример род Рочи у селу Д. Белици и др.

5. Иза ратова 1912—18. године наста]у промене у сточар-

ству. На 1абланици ]е у правцу ]уг-север повучена данашња ]у-

гословенско-албанска граница. У близини саме границе био ]е

забрањен приступ сточарима. Ова планина ни]е више као рани-

]е била испуњена стоком и сточарима у сваком кутку. Граница

]е пресекла кретања цинцарских сточара у албанско примор]е,

]ер су летње пашњачке површине већим делом остале у нашо]

држави, а зимске у Албани]и.20

Па ипак у кратком периоду измеЬу два светска рата, сто

чарство ]е за све ]абланичке становнике ]ош увек било доста

важно занимање. Тада су се одржавала и поменута цинцарска

села Горња Белица, Вишни и Доња Белица. Код Македонаца,

Торбеша и Арбанаса било ]е и тада домаћинстава са по 100 ова-

ца и 50 коза. Наредни судбоносни период у развитку сточар-

ства ]авиће се тек у наше нови]е доба.

Данашње сточарство на Јабланици

Као и многе друге наше планине, тако се и 1абланица по

сле другог светског рата све више занемару]е у сточарско] прив-

реди. Данашњи становници села у подгорини не налазе више у

планинском сточарству сво]у економи]у. До великог опадања

савременог сточарства дошло ]е из следећих разлога: сеоско ста-

новништво тражи сада изворе прихода већином изван сво]их на-

сеља, школе и разна предузепа у градовима привлаче младе л>у-

де, домаћинства су постала инокосна, га]ење коза ]е око 1950.

сасвим забрањено,1 а и укупан бро] остале стоке ]е знатно сма-

њен. Због свега тога су се бро]ни Цинцари — традиционални

сточари из ]абланичких села Горње Белице, Вишни и Доње Бе

лице — сасвим иселили.й И Македонии се исел>ава]у у великом

бро]у изузев из села Вевчана. У њиховим купама се данас срећу

поглавито остарели л>уди; тако ]е сточарство код Македонаца

опало готово докра]а.

МеЬутим, Торбеши из ]абланичких села се не исел>ава]у, али

су се зато њихови млаЬи мушкарци масовно одали граЬевинар-

ству ко]е ]е последњих година веома рентабилно. Зато торбешка

домаћинства у селима држе релативно мање стоке, изузев у Ла-

буништу. Све то упућу]е на размишл>ање шта се овим губи.

20 Упоредити Б. Ж. Мило]евиЬ, мае. дело, стр. 192.

21 До око 1950. године, козарство ]е било добро разви]ено за прода]у

и разне домапе потребе. По]едина дмапинства имала су 20, 30 па и 50 коза.

22 Село Г. Белица не посто]и од 1967. године, а пред ишчезавањем ]е

и село Вишни. Исел>ени Цинцари живе вепином у Струги, Охриду, Бео-

граду и Панчеву.
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Данас ]е више стоке ]едино код Арбанаса. Они тек после

последњег рата стичу веће право на коришћење паше на 1абла-

ници, ]ер су они, како ]е већ речено, нови]и досел>еници.23 Чоба-

ни су углавном стари]и л>уди. Да би себи олакшали посао, они

се удружу]у по неколико и тако помажу ]едан другоме чува]ући

стада и радећи за]едно око стоке. По реду преузима]у овце на

испаши; ]едан овчар сакупи 50 до 70 оваца, а сваке вечери после

паше врапа овце домаћинима.

У га]ењу оваца и говеда ]ош се чува установа банило, али

у мањо] мери него пре последњег рата. То ]е удруживање дома-

ћинстава само преко лета, и то у суватском планинском региону.

За]еднички бачи]а]у домаћинства различитог имућног стања: са

по 30 до 60 брава, па у ]едном бачилу има око 200 оваца. Сто-

чари из потпланинског села Лабуништа има]у бачила на мести-

ма званим Локва и Стрижак. Сточари из села Д. Белице, Загра-

чана и Радолишта има]у бачила у суватстим деловима званим

Планински камен, Голина, 1езерце и др.

Иако су ]абланичко сточарство и сточарска кретања у на]-

нови]ем периоду веома опали, ипак се не може заюьучити да

ће они сасвим нестати. Сточарство и на ово] балканско] плани-

ни потиче из повол>них природних услова и има за собом дугу

традици]у. Зато ће сточарска кретања — понекад вепа или ма-

ња — посто]ати и убудуће,24 али не више цинцарска, већ оста-

лих становника подгорских села.

Сточарски станови

Сел>аци из поднож]а планине Јабланица зна]у за две врсте

привремених сточарских станова. Летњи станови зову се „ба

чила", а зимски „кошаре".

1. Бачила (бачи]е) се налазе на гребену планине 1абланице,

углавном на граници шуме и сувати (висина око 1.700 т). 1ош

су на заклоњеним местима и у близини воде. Бачилом се зове

цело привремено летње насеъе. Сада се могу видети остаци по-

]единих стари]их бачила ко]и су сво]ина цинцарских сточара.

На 1абланици има свега око 20 очуваних бачила, свако са мање

стоке, док ]е бро] бачила рани]е био пет пута већи; тада ]е сва

ко бачило имало и више стоке.

Данашња ]абланичка бачила су сво]ина сточара села у пла

нинском поднож]у — из Лабуништа, Д. Белице, Заграчана, Радо

лишта, Боровца. Из економских разлога, нека су бачила групи-

сана по родовско] припадности; два-три домаћинства има]у ]е-

дан летњи сточарски стан — бачило.

23 Упоредити 1. Цви]иЬ, Балканско полуострво ... , стр. 504.

24 Упоредити Б. Ж. Мило]евиЬ, нав. дело, стр. 195—196.
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Бачило ]е веома архаичан облик сточарског ~тана; састо]и

се из три дела: зграде за пастира, склоништа за овце и ограЬе-

ног простора за мужу. Први део ]е издужена приземна зграда у

ко]о] се налази огњиште; ту се кува млеко и храна, и ту чобани

седе и спава]у. Задњи део ове простори]е служи за чување млеч-

них производа. Ове зграде су редовно од камена, зидане слично

старим сеоским купама, а покривене су сламом. Уз ову зграду

обавезно се среће тор („трло") за стоку; направл>ен ]е од камена

у висини ]едног метра. Описани облик ]абланичког бачила ]е

веома стар. Слични облици налазе се и на околним балканским

планинама.

Живот у летњем сточарском стану посвећен ]е чувању стоке

и преради млека. МеЬусобним договором одреЬено ]е ко]и ће

сточар напасати стоку, а ко ће правити млечне производе и

спремати храну за чобане. Овце преко целог дана мора]у имати

сталног чобана. У бачилу ]е мањи бро] говеда и коња ко]и се из-

гоне у сампас, па се увече враћа]у.

2. Зимски станови — кошаре — подижу се на приватним

имањима ближе села, а у њима се борави само током зиме. Овде

се стока спушта са планине на презиму.25 У кюшарама код стоке

обавезно оста]е по ]едан стари]и мушкарац. Кошара ]е граЬена

високо од камених зидова облешьених блатом и покривена ]е

сламом. Стока се затвара у приземл>у, док ]е на тавану смештена

сточна храна — сено, слама, шаша. Из кошара се лакше гно]е

њиве. Бро] кошара ]е данас веома мали, ]ер домаћинствима ко]а

има]у мало стоке, више одговара да ]е она зими код купа у селу.

Закључни део

МеЬу балканским антропогеографским и етнолошким пита-

њима важно место заузима]у сточарска кретања на бро]ним пла

нинама. 1една таква истакнута планина ]е 1абланица на граници

наше државе и Албани]е. О сточарству на ово] планини ни]е се

досад знало много у литератури.

У заюьучном делу треба истаћи следеће. Са освртом на про-

шлост ]абланичког сточарства издва]а се сточарство архаичног

облика код Цинцара-Аромуна. Оно ]е углавном имало три пе

риода: први од средњег века до средине XVIII столепа; други

до кра]а турске владавине 1912; трећи измеЬу два светска рата.

МеЬутим, данашње сточарство Цинцара на 1абланици не посто-

]и зато што су се ти становници сасвим иселили.

Сточарство другог ]абланичког становништва ]е македонско,

торбешко и арбанашко. И оно ]е углавном имало три периода:

први до кра]а турске владавине 1912; други измеЬу два светска

рата; трећи ]е данаппьи. МеЬутим, у данашњем сточарству има]у

25 Упоредити М. ФилиповиЬ, Дебарски Дримкол, стр. 42.
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знача^нщу улогу Арбанаси, нешто мало Торбеши, а Македонии

нема^у виднщу улогу, ]ер се слично Цинцарима много исел>ава]у.

Тако ]е 1абланица, знача]на планина на Балканском полу-

острву, у свом сточарству током прошлости доживл>авала разне

промене. То ]е било последица чин>енице да н>ено сточарство

нще било условл>ено само природним него и друштвено-исторщ-

ским условима. На ^абланичко сточарство негативно утиче ^уго-

словенско-албанска граница од 1912, а после последн>ег рата не

гативно су се одразила велика исел>аван>а рани)их сточара —

Цинцара и Македонаца.26

ЁЬЕVАСЕ В\] ВЁТА1Ь БАЫ5 1Л МОЫТАСЫЕ 1АВЬАШСА

Кёзитё

Ъг. топ1а&пе с1е ТаЫатса (2739 т) з'ё1ёуе епгге 1е Ьаззш йе

81ги§а е1 сГОЬгк1 (Ьаззт аи Бпп 1>1о1г) е1 1а гё^юп с1е Сегтеп1ка

(Ьаззт сш соигз зирёпеиг сйе 1а 5ЬкитЬа) еп А1Ьате. А раг1лг скз

^иеггез с1е 1912—1913 1а ггопНёге уои§оз,1ауо-а1Ьа1па1зе втЧ 1ез

эотте1з с1е сеМе топЬа§пе с1а'пз 1а олгесгжт 8—N. Ьа кт§иег с1е

1а топ1а^пе с1апз сеИе шгесйоп ез1 сГепу1гоп 37 кт.

Ьез уоуа^ез заепйгщиез зиг 1а тоШа&пе с1е 1аЫатса зоШ:

1гёз сИШсПез. Ои рштог. Из зоп1 1трозз1Ыез с1апз за рагМе оссь

с1епЫе, зкиёе еп А1Ьате. Роиг сеие га1зоп 1е 1аЫеаи ^ие Гаи1еиг

с1оппе йе 1а топ1л§пе ег йе Гё1еуа§е пе зе гарроИе яи'а 1а рагйе

опепгак, р1из §гагк1е, еп Уоидов(1аУ1е.

Ь'ехрозё сш зщ'е1 с1е се тгауаП ез1 сиЧизё еп сЬар11гез зшуап1з:

зкиагюп с1е 1а 1аЫатса; сопсИйопз па1игеПез роиг 1е аеуе1орре-

теп1 с1е Гё1еуа§е; пи§гаЦопз раз1ога1ез сГаи1гегсиз; Гё1еуа§е соп-

1етрогат зиг 1а 1аЫатса; ЬаЫШюпз раз1ога1ез с1апз 1а топ1а§-

пе е1, а 1а йп, сопсшзюп.

Бапз 1е раззё, 1ез раз1еигз аез 1гоиреаих зиг 1а 1аЫатса ар-

раПепа1еп1 аих сИггегеп1ез рори1агюпз: Аготоипез ои Тгт12агез,

Масёсктйепз е1 ТогЬе&лв (пшзтдппапк). Ь'ё1еуа^е ргайяиё рат 1ев

Аготоипез ез1 ггёз апс1еп е1 о"ип гуре зрёсШяие. Из разза1еп1 1а

тоШё ез11Уа1е с1е Гаппёе ауес 1еигз тои1опз е1 1еигз спеуаих с1апз

1а глоп1аете, 1апсИз яие ГЫуег П зё;)оигпа11 с1апз 1а гё§юп Ниога1е

йе МоиззаЫа а ГОиезг. С'ё1ак атз! ]изяи' а 1а йп с1е 1а сЬтта-

1юп гигяие еп 1912, югзяие Гё1еуа§е зиг 1а тоШа§пе с1е 1аЫа-

гмеа ауак гМепА &ап аро^ёе.

А 1Ъеиге ас1иеНе, се зоп1 итяиетеп1 1ез А1Ьапа1з — 1тт1-

§гап1к а"ипе (За1е ге1а1луетеп1: гёсеш1е — ^^& розвё^епт с1ек 1гои-

реаих сГипе сенате 1трог1апсе. Из оп1 асяшз 1е йгоИ йе раса§е

зиг 1а топ1а§пе Ае 1аЫап1са зеи1етеп1 аргёз 1а с1еих1ёте §иегге

топсИа1е.

26 Сматрам угодном дужношЬу да се и овом приликом захвалим ли-

цима ко^а су ми помогла приликом прикушьала научне граЬе на терену

Оул и септембар 1977).
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