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Оригинални ниучнн рад

JOB3H Ф. ТРИФУНОСКИ

Београд

ЦИНЦАРИ Y BHTOJLY

Апстракт — Аутор се у овом чланку бави улогом Цинцара у ет-

иичким прожиманэима становништва Битол>а. Цинцари су се до-

селили KpajeM XVIII века из Мосхопол>а a KpajeM XIX века из

околних села и варошице Крушево. Тада су представлали изра-

зиту етничку целину. Навили су се трговином и занатством. После

I светског рата iiaJBchu део Цинцара се иселио у Грчку а ман>и

у Румушцу и САД. После II светског рата уочена je н>ихова аси-

милаци]а са словенским становништвом, тако да je полисом из

1953. године забележено само 100 цинцарских домаЬинстава.

Географски положа] и исторнjetea збивааа условл>авали су

да на територи^и данашн>е Републике Македожце током дуге

прошлости буду места насел>аван>а и мешаньа представника

разних народа и култура. Зато je oeaj ^угословенски део Маке

донце мозаик националних група, нарочито у градовима. Би-

тол> je посебно велико насел>е изразитог етничког и културног

мешан>а. До наших дана имао je ]едну словенску, TJ. македон

ску народност, и шест несловенских група: Турци, Албании,

Роми, JeepeJH, Грци и Цинцари (Власи, Аромуни).

Зна се да су Цинцари потомци старог балканског станов

ништва, Koje je у античко] епохи полулатинизовано, а касни]е,

углавном у среддьем веку, оно je примило визант^ску цивили-

sauHJy.1 Битоллки Цинцари били су релативно öpojna група.

На прелазу из XVIII у XIX век могло их je бити око 500 до-

майинстава са 2.500 душа, да би након ¿едног столеЬа (1900. го

дине) 6pojann 7.000 становника са око 1.400 домагшнстава.2

Тек 1913. спали су на 5.000 душа са око 1.000 Kyha.s

1 J. ЦвшиЬ, Балканско полуострво и ¡ужнословенске зем.ъе. Бео-

град 1966, 105.

* J. Цпи]иЬ, Основе за географщу и геологи/у Македонще и Старе

Cpôuje, к». III, Београд 1911, 1032.

» J. Деди]ер, Нова Србща, Београд 1913, 198.
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240 J- Ф. Трифуноски

Толики 6poj Цинцара у ]едном нашем градском насепьу

je велики, поготову што су у привредном животу Битол>а

имали знача]ну улогу- Битол> je неко време био град ça Hajee-

Ьим 6pojeM Цинцара у Haiiroj земл>и. Истичемо и то да о

битол>ским Цинцарима ни]'е посебно писано, а о н>има нема

података ни у познато] кн»изи Д. ПоповиЬа, об]авл>ено] 1937.

године.4

До Kpaja XVIII века, тачни]е до пре око 200 година, у

Битол>у Цинцара ни]е било, или ако их je било, öpoJHO су

морали бити незнатни. МеЬутим, Цинцари о ко]има he ce

овде говорити потицали су од досел>еника из познатог и вели-

ког града Москопол>а и н>егове шире околине у данашню]

]ужно] Албани]и. Пре тога Битол. je према Москогамьу, како

истиче J. Цви]иЬ, „био незнатно место".5 Москопол>е се веома

подигло KpajcM XVII и почетком XVIII века, када je постало

центар трговине измеЬу Епира, Албани]е, Македони]'е и нарасло

je на 60.000 до 80.000 становника.6 Y то време Москопол>е je

велики град Балканског полуострва.

KpajeM XVIII века, углавном од 1788, у нашим ]ужним

областима много се говорило о том цинцарском граду (око

15 км западно од града Корче) и околним насел>има — Ши-

писке, Воскопа, Пл>асе, Л>анге, Николице, Грамосте, Фуше,

Линостопа, Чаноске, Самарине, Бирина7 и другим. Територи]а

око ових насел>а чини ]едну природну целину и то планинску.

Y привредном cao6pahajy она je данас упуЬена на градове

Корчу, Берат и Елбасан, KOJH су joj y близини.

Код Цинцара се будила „национална свеет"8 и зато су их

нападали, шьачкали и расетъавали необуздани муслиманско-

-албански одреди окушьени око силног Али-паше 1ан>инског

(1741—1822). То je време Koje се подудара са истори]ским до-

rabaJHMa y суседно] Грчко] и Срби]и. Данашша ]ужна Албани]а

била je далеко од главног центра турске царевине, па je тамо

завладало велико безвлашЬе и жртве су падале сваког дана.

На Балкану je мало области у ко]има су православии хришЬа-

ни толико патили као овде. Око наведеног Али паше 1ан.инског

сакупили су се муслимани KOJH су живели на рачун хришНана

и били и.пхони HajcypoBHJH угиьетачи. То су судбоносни до-

rabaJH. Рецимо и то да je osaj силан турски паша био албан-

ског порекла, родом из ¿ужнобалканског насел>а Тепелини]а.9

Муслимански Албанци били су снажан ослонац турске власти

против хришКана KOJH су се бунили.

4 Д. Поповип, О Цинцарима, Београд 1937.
• J. Цви]иН, Основе . . ., 1026.

• Д. ПопопиН, op. cit., 36.

7 Цинцарски нсел>еници из насел>а Бирина у JY>KHOJ Албани]'и осно

вали су истоимено село Kpaj варошице Крушева.

8 Ibid., 24.
• Упоредити Д. Поповип, op. cit., 35—42.
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242 3- Ф- Трифуноски

БранеЬи домове приликом повлачен>а из csoje посто]бине,

Цинцари су делом оставляли кости у разореним насел>има,

док су се други, оставивши сву имовину и родну груду наве-

деном узурпатору, расгтршили по централним и источним де-

ловима Полуострва.10 Исел>ава№а су имала велике размере.

HejacaH OÄJCK ових догаЬа]а допирао je и до Цариграда, па

ипак пики mije помишл>ао да je тада, због насшъа, започело

HecrajaH>e Цинцара као посебног балканског народа.

Врло je интересантна и следеЬа nojaßa. Са територще да-

нашн>е jyжнe Албанке, ка Битол>у и H>eroBoj lunpoj околини,

тада je кретала и jeflna словенска хрипшанска CTpyja.

Y народу се говори да турска државна власт у Битол>у

HHJe имала никавих брига око збрин>аван>а цинцарских досе-

ллника, иако они нису готово ништа доносили. Турска власт

ocehana je да ти досел,еници HMajy друге погледе на живот, да

друкчщим дахом дишу, и зато су прелазили преко аихових

првих незгода. Нису их ничим помагали.

Битол, je за Цинцаре био привлачан град jep лежи на

crapoj 6anKaHCKOj комуникащци правда запад—исток, TJ. правда

Драч—Охрид—Битоиъ—Солун. Лежи у зцраво') подгорини Пе-

листера, а на реци Драгору. Битол> je naJBa>KHHJH саобра-

haJHH центар jyжiнoг дела |Македонще, а пoлoжaj му je по-

себно важан због тога што je главно средиште велике плодне

Пелагонщске области. Пружао je врло добре услове за рад

и зараду, а избеглим цинцарским хришНанима и бол>у безбед-

ност. Из Москопол>а и н>егове области водили су порекло Цин

цари других западномакедонских градова — Охрида,11 Ресна,1-

Крушева,13 као и пет веКих села око Битол>а — Магарева, Трно

ва, Нижепол>а, Маловишта и Голеша.14

Народна преданна калсу да je насел>аван>е Цинцара у Би-

тол>у извршено у два маха. Y npeoj групи KpajeM XVIII века

дошао je веЬи 6poj н>ихових породица директно из Москопол^а

и околних насел>а. А од почетка XIX века пристизале су цин-

царске породице и из околних битол>ских села, као и из ва-

рошице Крушева. И н>ихово дал>е порекло, како je seh рече-

но, такоЬе je из расельених аромунских насел>а у jyжнoj Ал-

6aHHJH. Трагови свих ових миграц^а сачувани су у народним

преда№има и у цинцарским песмама.

Да цинцарски становници Битол>а нису кренули само из

' места види се и по томе што су се у почетку унеколико

10 J. UiiHJuli, Балканско полуострво, 149.

11 J. Трифуноски, Цинцари у Охриду, Гласник Етнографског Myaeja,

кн,. 51, Београд 1987, 1—4.

11 J. Трифуноски, Цинцари у варошици Ресну, Гласник Етнографског

института САНУ, кн,. XXXIV, 'Београд 1983, 115—117.

11 J. Трифуноски, Варошица Крушево, Гласник Етнографског ин

ститута САНУ, к». IV—VI, Београд 1957, 185—200.

14 J. Трифуноски, О цинцарским селима на Пслистеру, Gcografski

horizont, Zagreb 1957, 54—56.
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разлиновали занимавшем, навикама, психичким особинама. Цин

цари насел>ени у велико] битол>ско] Црквено] махали десно од

реке Драгор били су трговци, углавном имуНнщи л>уди, док

су остали важили као занатли]е, неки и хашдце. Од битол>ских

Цинцара нико се ниje бавио обраЬиван>ем земл>е у Битол>ском

пол>у, мада je било неколико Цинцара власника чифлика у

околним македонским селима.

Y Битолэу, Цинцари су прихватани као предузимл>иви тр

говци и као занатли]е. Први су веНином држали бакалске, ма-

нуфактурне, житарске и кожарске радн>е, док су други били

KanajuHJe, ку]унци]е, терзи]е, hyp4nje, мутавци]е. ЬЬихове купе

налазиле су се у махалама, док су трговачке и занатске радн>е

биле у 4apiiiHJH. Лево од реке Драгор nocrojao je део града

звани Влашка чарши]а.

Цинцари су се брзо снашли у ново) географско] и друштве-

Hoj средний. Успоставили су живе везе са околним градовима

— Лерином, Ресном, Крушевом, Прилепом. Иако дошгьаци, по-

]единци су се смелим потезима брзо обогатили и водили у

Бигагьу важну реч. Како се проценте, половина битол^ске тр-

говачко-занатске производив припадала je Цинцарима. Н>и

ховом заслугом и друга наша градска насел>а постала су важ-

HHJa трговачко-занатска места.

Захвалэу]уЬи Цинцарима, Битол> je важно за познато тр-

говачко-занатско средиште15 и видно се развщао. KpajeM XVIII

века имао je 10.000—12.000 становника, вепином муслимана, да

би до 1836. нарастао на око 40.000 душа. Постао je управно

средиште великог Румели]ског вила]ета и на]важни|и центар

у западном делу европске Турске. Током прошлог века, Би-

тол> се у привредном смислу стално ширио, тако да je 1912.

имао око 50.000 становника.

Утица] Цинцара у привреди града био je снажан. И Цин

цари из суседних села Магарева, Трнова, Нижепол>а, како je

установио J. Цви]иК 1910, имали су занатске и трговачке рад-

)ье у Битол>у. Sapabyjyhn y граду они су ту проводили целу

недел>у, да би суботом увече одлазили у ceoja села, а у поне-

дел>ак се враЬали у Битол,. Мада ови Цинцари нису спадали у

становнике Битол>а, ]ачали су живот и привреду града, TJ. н>е-

гову цинцарску трупу.16

У CBOjoj nocTOJoHHH, у данашн>о] ]ужно| Албании, Цин

цари су углавном живели у етнички чисто] средний, али када

су дошли у Битол>, како je веК истакнуто, постали су трговци

и занатлщ'е и да би се споразумевали са другим становницима

морали су савладати турски и македонски ]език. То им HHJC

било тешко, што je пример брзог прилагоЬаваньа у ново] сре-

дини. МеЬутим, на]чисти]и народни говор чувале су цинцарске

15 Упоредити К. Костип, Наши нови градови па /угу, Београд

1922, 10.

11 J. lÍBHJnh, Основе . . ., 1025; J. Деди]ер: поменуто дело, 202.

16*
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жене, Koje нису ишле дал>е од CBOJHX купа. Чувале су и CBoje

народне обича]е.

Велики културни утица] на битсыьско цинцарско станов-

ништво вршили су Грци, KOJHX je такоЬе било у граду. Цин-

цари су се, као приврженици грчке цркве и грчке просвепе-

ности, радо служили грчким ]езиком, па су се неки издавали

као Грко-Цинцари (Власи) nperanajyhn ce y грчко становни-

штво. Зато je меЬу битол>ским Грцима било родова цинцар-

ског порекла. Тога je било и у другим нашим градовима.

Иначе, владала je велика подво]еност измеЬу битоллких хриш-

iiana, Jespeja и муслимана. Нико не памти да се цинцарска

дево]ка удала за муслимана.

BpoJHO станке Цинцара у Битол>у током XIX и на почетку

XX века било je знатно и зато су могли представл>ати изра-

зиту етничку целину са добро очуваним ¿езиком и начином

живота. Y односу на остале битолхже становнике били су

ендогами, изузев према Грцима. Важили су као jaKO религио-

зни, радни, штедгьиви. На Taj начин нису се дали асимиловати

од хришпана Словена, односно Македонаца. све до ратова

1912—1918. године.

Код битсмьских Цинцара током XIX века настао je зна-

тан економски полет, што се види и по н>иховим куЬама.

Имали су лепе простране купе на спрат, са неколико удобних

светлих просторна.

Данас очуване Kyhe показуjу благостан>е трговаца и за-

натлща. Ради зидан>а купа доводили су MajcTOpe са стране —

из околине Струге и Дебра. Цинцарска домапинства одлико-

вала су се смислом за конфор.

Основни облик друштвене за]еднице била je породица и

jaKa родбинска повезаност. Породицу су сачиаавали родите-

лл са неожен>еном и неудатом децом. Отац je био домаЬин

купе и представляю je домаЬинство у ]авним односима. Жене

су оста]але више по страни и биле конзерватившце. Дужности

жена у куЬи биле су велико, али не и н>ихова права. Свет се

чудио вештини Цинцара да добро живе. Било их je и врло

имугших.

И код Цинцара, слично као и код Грка, црква je била

народна заштита, па су зато изграЬени велики храмови, тзв.

„влашке цркве". Y цркве су ишли редовно неделюм и праз-

ником. Одржавали су и годшшье црквене саборе. Давали су

велике поклоне црквама и манастирима. Имао сам прилику

да разгледам цинцарске цркве у битол>ским селима Магареву,

Трнову, Маловишту, Гопешу, као и у селу Fopiboj Белици код

Струге. Ти особито велики и лепи храмови и данас стоje очу-

вани Kpaj разорених Kyha у натгуштеним насел>има. Утисак

се не заборавлл.

Током два Балканска (1912. и 1913) и током Првог свет-

скот рата (1915—1918) настали су судбоносни ;iorabajn по
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цинцарски живал у Битшьу и околини. Код овог града воЬене

су жестоке борбе. Разарани су и град и нajближa села. Ка-

CHHJe успоставл>ене ]угословеиско-грчка и ]угословенско-албан-

ска граница прекинуле су caoöpahaj на главном путу Драч—

Битол>—Солун, па се сман>ила гравитациона сфера данас по-

граничног града. Не само док су rpajann ратови, seh и у

меЬуратном периоду 6poj битолюких Цинцара нагло се сма-

н>ио. Иселили су се у суседну Грчку, Kojy су сматрали CBOJOM

домовином и тамо задржали у градовима Лерину, Водену и

Солуну.17 Мало их je отишло у Румушцу и С]един>ене Америчке

Државе, а било их je и у нашим всЬим градовима, на пример,

Скошьу и Београду.18 Исе.'ьавали су се и други несловенски

народи. Од 1912. до 1921. Битол> je ça 48.300 спао на 26.418

становника. Град се скоро преполовио. Цинцарска трупа у Би-

тол>у постала je мала егзотична оаза у маси словенско-маке-

донског становништва. То je био велики етнички потрес

Цинцара.

И након Другог светског рата вршене су промене у жи

воту битол>ских Цинцара. Тедни су потражили места са по-

вол>щцим условима за егзистенщцу, а они KOJH ce нису исе-

лили HMajy изразито мали наталитет. Има и затртих домаЬин-

става. Нестали су Цинцари и у околним битсыъским селима.19

Ново време Цинцарима je донело нова зашшан.а, на пример,

рад у индустрией и у државним службама. Све je преокренуто.

ÍCao малоброе'ни, од ратова 1912—1918. бигагьски Цинцари

нису се могли етнички одржати. ОроЬавали су се са Македон-

цима, па ним се Цинцарин ожени Македонком или Македонац

ожени Цинцарком у HOBOJ породици вепином се говори ма

кедонски. Тиме je етнички састав био преиначен. Асимилащцу

су покачали школа са наставом на македонском jesHKy и yTHuaj

других установа. У последнее време у Битол> ниоткуд не при-

стижу Цинцари.

Према службеном полису из 1953. у овом граду било je

само 483 Цинцара20 са око сто домаЬинстава. То су Kyhe y

KOJHMa ce говорило цинцарски, али су становници знали и

македонски. Према наведеном полису Битол> je имао свега

37.564 становника, a HajöpoJHHJH су били Македонии — 28.912

и Турци — 6.189 душа.

Следили су службени пописи 1961, 1971. и 1981, меЬутим,

они не наводе 6poj Цинцара у Битол>у. Уколико их je било

уведени су у рубрику под насловом „други народности и не-

познато". Од наведеног полиса 1953. до данас прошле су четири

17 Од битол>ских Цинцара у Солуну развило се више значащих

трговаца.

18 Y тим срединама, као MaAoöpoJHH, Цинцари су брзо изгубили

cBoje етничко обелеяда

11 J. Трифуноски, О цинцарским селима на Пелистеру, 54—56.

м Завод за статистика, Население по народност и населби во СР

Македонка, CKonje 1964, 7.
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децени]е током KOJHX ce губллнье цинцарског становништва и

цинцарског ]езика наставило. Углавном су се саживели са

хришЬанским Македонцима.

Ако би се са напред изнетим подацима саставио дщаграм

на №ему би ce jacHo истакла два дела: први део показивао би

успон до ратова 1912—1918, док би друти део представл>ао

нагло опадание све до данас.

Овим прилогом нису исцрпл>ена сва питан>а у вези са би-

тол>ским Цинцарима. Проучаваше je требало вршити рани}е,

на терену, са веЬим новчаним средствима. МеЬутим, новчана

средства увек су недоста]ала аутору овог чланка. Ипак на-

дам се да сам успео да скренем пажн>у на нека занимл>ива

питан>а.

На овом месту прилика je да поменем да планински ма-

сиви Пинд и Грамос, као и заклон>ена облает Епир Kpaj JOH-

ског мора, чине природну целину ]угозападног дела Балканског

полуострва. ИзмеЬу обала Епира и ]ужне Италике море je ca-

свим сужено. До владавине турско-албанског Али-паше Танлга-

ског (1741—1822), а то je Kpaj XVIII и почетак XIX века,

тамо je било више веКих насел>а Цинцара или Аромуна —

старог романизованог становништва. Насел>а су била зби]'еног

типа у сливовима ман>их река, на странама планина, брда, нека

и у епирским жупама. Поменути турско-албански паша са сво-

JHM одредима имао je y Епиру и на околним планинама ог-

ромну власт и тада су Цинцари принудно исел>авани. По по

дацима тамо je крадем XVIII века било 400.000 до 500.000

Цинцара.21

МеЬутим, ти раселзени Цинцари по eeponcKoj TypcKoj

више нису имали cnojy облает „у KOJOJ би били укорен>ени",

па су брзо грецизирани и словенизирани. KpajeM XIX века

(1890) могло их je бита само 150.000 душа.22

Hajsafl, како истиче наш познати етнолог М. Филиповип,

иза Првог светског рата чистих Цинцара на тлу Грчке, Алба-

HHJe, JyrocriaBHJe и Бугарске било je само око 40.000.23 Osaj

последней 6poj jacHo показу]e да су они као посебан балкански

народ нестали. То je углавном слика Цинцара Koje je судбина

сувише оптеретила, а наша наука их HHJC довольно проучавала.

11 J. Uiuiiiih, Балканско полуострво, 201.
в Ibid., 200; Д. ПоповиЬ, op. cit., 16.

м М. Филиповип, Цинцари v Басни, Зборник радова Етнографског

института, кн>. 2, Београд 1951, 57.
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TZINTZARS IN BITOLJ

Summary

Bitolj did not enter scientific annals because of its important

geographic position, but also because of an old Balkan population,

originally from present-day southern Albania, which had preserved itself

in the town for about 150 years, or some six generations. The group

comprised Tzintzars, or Vlachs (Aromanians). In 1900 they numbered

7,000 people, falling to 5,000 in 1913. According to the official census

of 1953, there were 483 Tzintzars in Bitolj with some 100 households.

Censuses of subsequent date have failed to cite the number of Tzintzars

in Bitolj. Unfortunately, science has failed to research them enough.

The opportunity is missed.
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