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Небојша Озимић

ЦИНЦАРИ НИША
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1.   Најстарији трагови насељавања Цинцара у Нишу и околним местима

Иако нема писаних доказа да су Ниш и околину преткосовске Србије насељавали

Цинцари, на основу распорстрањених топонима и првог турског пописа становништва

нишког краја из 1498. године, сазнајемо не само да их је било у 15. веку већ и много

раније. На овај закључак упућују, пре свега, имена села Власи  (једно од честих имена за

ову етничку групацију), Горњи и Доњи Барбеш, Бербатово, Раутово, Пунош, о чему ће

касније бити више речи. Овде ваља нагласити да су многи историчари често

терминолошки мешали два етнитета сличног имена и језика; наиме, назив Власи се

користи за Аромуне (Цинцаре) али и за Румуне, што је често извор многих грешака.

Из пописа становништва из 1498. године видимо да чак ни село Власи није имало

влашко становништво, што само говори у прилог тврдњи  да су се ту Власи досељеници

асимиловали са домородачким становништвом. Из тог периода познато је једино да су на

мезри Горња  и Доња Студена становали Власи и давали 300 аспри за годину дана Хамзи,

сину Јусуфовом.1 За разлику од првог пописа становништва други, обављен 1516. године,

даје потпуно другачију слику. Тако сазнајемо да су се рајетини из села Попшнице2

растурили и да у њему живе искључиво Власи  испуњавајући своје обавезе  од 700 аспри

годишње. Ситуација је иста на тимару села Доњи Барбеш и Чачине било 13 рајетина који су

се растурили а на њихово место су дошли Власи чије су годишње дажбине биле 300

аспри3.

Из истог пописа сазнајемо за данас већ непознато село Пунош а као влашка јављају

се села Селчаница4 , Суповац, Липовница5 , Горњи и Доњи Комрен, Церје и друга.

Испуњавајући своје рајетинске обавезе уредно и на време, Цинцари су стварали услове

својим сународницима да преко Заплања дођу и населе се. Тако се процес насељавања у

нишку регију наставља све до краја 16. и почетка 17. века. Попис становништва из 1564.

године даје још неколико влашких села: Церје, Јеленковац6, Радикина Бара, Црвени брег,

Средогошна, Бердуј и Влах7.

У нишкој околини и данас постоје трагови Влаха - Цинцара који су били сточари и

који су напасали своја бројна стада док на Сувој планини има података и изван
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топонимије. Тако су на плочи обновљеног манастира св.Николе изнад Просека поред

имена осталих ктитора и имена двојице Влаха: Панајота и Тодора.

Као што се види из изнетих чињеница, Цинцари на овом подручју нису новодошли

странци, већ још један део ентитета који је сачињавао  становнике Ниша са околином.
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2. Насељавање Ниша Цинцарима

За веродостојно праћење процеса насељавања Аромуна (односно Цинцара) у

крајеве Србије, од Приштине до Београда и даље, неопходно је скренути пажњу на то

откуда  су они дошли. Баш због тога што је много радова дато на ову тему, направићемо

кратак преглед историје цинцарских сеоба.

У свом капиталном делу "Карактерологија Југословена" Владимир Дворниковић

даје скраћени преглед цинцарских сеоба, још од Римске империје, из које наводимо

следеће податке:

"Југословени нису пошли трагом разних германских и монголских племена које је

пре тога прогутао грекоромански Балкан. Они су не само етнички и језично асимиловали

старе затечене ромејске поданике, него су се развили и у државотворне народе,

упуштајући се и са самом Византијом у борбу о политичко и хришћанско - цивилизаторно

вођство на Балкану. Сано на рубовима, по закону етничких преламања и слабљења

асимиловања на граничним зонама очувале су се групе староседелаца (подвукао В.

Дворниковић)... Још дуго се помицао тај вагантни влашки етнички слој по балканским

планинским висовима. Задржавши свој романски језик и претапајући се помало у

Југословене ( Дворниковић је под овим појмом подразумевао Србе, обзиром да се ради о

просторима које су они насељавали ), ти су се Власи вратили прастарој форми

периодичних сточарских миграција између летњег катуна у брдима и жупног зимовалишта

у низини или приморју."8 Топониме "Морлаци" (Црни Власи), Мантагне делла Морлацца

(назив за Велебит), "Романија",  "Стари

Влах", "Дурмитор" и сличне Дворниковић спремно приписује оним Власима који ће

касније постати - и остати - познати као Аромуни, Македонски Власи или Цинцари. Иако

често меша појмове Србија и Југославија, Дворниковић исправно примећује да

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

Србији. Као Аромуни, Македонски Власи, Куцовласи, Цинцари, они су се одржали до

турске окупације, склонили се под мимикрију грчког имена и језика (само за јавност!), и

као такви ушли у наше вароши, где се у нашим данима последњи њихови остаци

пословењују."9 Дворниковић је успео и да нам да, поред овога, и кратак географско -
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религијски осврт на историју Цинцара. Он каже: "Као преостали Римљани (Аромуни!), иако

језично Романи, они се, по ромејском византијском културном инстикту, прикључују

Грчима. Последњи Романи балканске Византије склањају се пред надирањем словенства

под грчке скуте. У Турској империји Грчи су уживали нарочите привилегије; ствар је дакле

имала и своју практичну страну.

Већина, нарочито варошких, Аромуна прогласила се отворено "Грчима" иако су код

куће говорили аромунски, цинцари, дакле један романски идиом... Само турчење је била

највећа реткост међу овим упорним ромејским православцима."10 О употреби грчког

језика код Цинцара   ово питање је прецизно обрадио новинар Радован Томашевић у свом

тексту "Проклетство као химна" где пише о овој карактеристичној цинцарској навици

следеће:

"У Москопољу, на пример, тој тако напредној цинцарској оази на тлу Албаније, у 18.

веку, раширено је било грчко национално осећање. То данас може изгледати чудно, али се

да објаснити сасвим уверљивим разлозима. Пре свега, настојање Цариградске

патријаршије да на Балкану рашири хеленизам, преко употребе грчког језика у цркви, које

је међу балканским словенима остајало без већег одзива, код Цинцара је наилазило на

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

хришћанства. Штавише, код већине Цинцара, поготово у градовима, грчки језик се био

усталио и као језик културне и друштвене комуникације, док је матерњи цинцарски језик

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

историјским примерима потврђено је цинцарско схватање да се узвишене религиозне и

филозофске мисли не могу изразити "простим" језицима као што су српски, бугарски,

албански, па и сам цинцарски, већ искључиво грчким језиком"11.

Цинцари почињу са сеобама средином 18. века, тачније после пада низа колонија,

као што су оне у Елбасану, Кавају, Драчу и Скадру, и других великих цинцарских градова

тога времена: ради се о градовима Грамос (Грамусте) и Москопољ који је, у време

шездесетих година 18. века имао око осамдесет хиљада становника и, чак, 72 цркве

!12Прво своје рушење, скоро до темеља, Москопољ је доживео 1769. године, због

отворених симпатија према Русији што Али - паша Тепелене, познатији као Али - паша

Јањински, неће толерисати. Други пут, 1821. године, Москопоље ће бити сравњено са

земљом због отворене подршке устаницима из Грчке (из истог разлога, исте године, у
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нишкој тврђави ће бити обешени владика Мелентије, Ђорђе Поповић, свештеник и Цинцар

са још петорицом угледних Нишлија о чему ће накнадно бити речи).

Шта је, дакле, иза  опустошења  преостало Цинцарима него да се, на товарним

мазгама, са нешто спашеног злата које ће им добро доћи где год да стану, отисну дуж

речне котлине Мораве све до Београда, да би се, опет, почели да спуштају низ главне

саобраћајнице? Земља која је већ претходно опустошена турско - черкеско - арнаутским

зверствима очекује оне који ће је обрађивати; градови су сведени на варошице а села на

мале засеоке. О било каквом духовном животу није могло бити говора јер је претило

физичко истребљење православних хришћана Срба .

У оваквој ситуацији, затеченој после Велике сеобе 1690., када се јавља потреба за

дахом православља на овим просторима, јавља се јак утицај грчке цркве на целом

Полуострву као својеврстан пандан политици Турске. Носиоци хришћанског православног

живота у Нишу, али не само у њему већ у свим већим српским градовима тог доба, су

малобројни грчко - цинцарски свештеници (фанариоти).13 Цинцари се јављају, још у

најранијем  периоду свог досељавања у Ниш, као изузетно богати и способни занатлије,

бакали, ханџије14 тако да седамдесетих година 18. века бележимо оживљавање, а већ

крајем века и изузетно снажан напредак нишке чаршије, пре свега захваљујући дугом

периоду мира и укидањем огромних ванредних намета за зидање тврђаве, које је

завршено 1756. године.15

Већ у том периоду досељавања у Ниш, Цинцари се међусобно повезују, правећи

читаве махале ("Ћибир - цинцар мала", "Цинцар мала") што ће се нарочито добро видети

на Винтеровом плану из 1878. године. Поред тога што су успели да заузму већи део

данашњег центра града ( око Саборне цркве, дела града познатог данас као "Маргер" све

до железничке пруге), Цинцари имају  велику заслугу за активирање Арнаут - пазара,

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

стотину дућана, протежући се од Тврђавског моста до храма Светог Николе у Палилули.

Према аустријским и турским изворима ширење чаршије је више него очигледно

крајем 18. века. До краја  18. века биће подигнуто 25 ханова, 9 кафана, велики број дућана

и магаза; после аустријско - турских ратова, добивши повољну прилику, са разних страна а

нарочито уз Мораву, поред Цинцара, долазе Грци, Јевреји, па чак и Мађари и Јермени.16
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У  условима не мале конкуренције било је изузетно неопходно поседовање готовог

капитала који ће се уложити у даље развијање послова. Урођена трговачка флексибилност,

иначе карактеристична за Цинцаре, прорадила је на време, тешко или никако не

дозвољајући трговцима Србима да, евентуално, преузму послове. Тих година доћи ће до

процвата трговине код оних трговаца који нису имали јасно изражено национално

осећање, или су га потискивали због пословних обавеза. Као да није било доста стеченог

имања, Цинцари почињу да раде на другој појединости за њих изванредно важној :

обезбеђивање правовремених обавештења и постављања својих људи, дакле Цинцара,

тамо где је то одговарало њиховом пословном интересу. Тако већ 1757. године трговци

хришћани имају на нишком ђумруку свог конзула или, како су га Турци завали, "базрђан -

везила". Те године берат на ово звање издат је Томи Константиновићу, Цинцару.17 На овај

начин, нишки трговци - Цинцари су имали ако не потпуни а оно далеко прецизнији увид не

само у своје трговање већ и у опште разграњавање живе трговачке везе што је било од не

мале важности.

У свом највећем напону  ће, држећи пола нишке привреде, цинцарска нишка

колонија достићи велики успон- од средине 19. века до прве деценије 20. столећа, када ће

се појавити и нездрави односи у дотада чврстој традицији, као што ћемо даље видети.

Захваљујући, пре свега, космополитски развијеном Нишу, од свих мањина једино ће

Цинцари наставити са губљењем властитог идентитета у чему им је врло успешно

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

историографи и етнолози касније наћи у великој дилеми  где се ради о Грчима а где о

Цинцарима.

Проблем нетачне идентификације Цинцара јавља се у првим пописима

становништва Ниша из 19. века при чему је јасно уочљив пад броја становника цинцарске

народности :
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Година

пописа

Укупно

становника

Грци Цинцари

1878. 12801 - -

1884. 16178 133 34

1890. 19877 141 21

Упоредни списак бројности

грко-цинцарског становништва

Потпуно је јасно да је у Нишу 1878. године било на десетине Цинцара ( Христодулу и

синови, Ламбрини, Гуте, Даде, Харисијадеси , Палигорићи и други) али нам није познат

разлог због кога се ни Грци, ни Цинцри  нису нашли на првом списку становништва. Како је

други списак рађен у време пуштања у промет железничке пруге Ниш- Београд (1884.),

може само да чуди још увек мали број Цинцара у Нишу чији број након шест година пада.

О процесу асимилације и његовом описивању дао је свој удео још један Цинцар,

Михаило Т. Палигорић, у своме делу "Економско - културна историја Ниша"  где је

записано:

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

осталим нашим местима. Тај се утицај огледа и у начину опхођења између Нишлија, као и

у самим именима Нишлија - Срба. "Ћир" је био већ одомаћен израз (ћир Коста) и Срби

узеше имена Сотираћ, Михалаћ и др."18

У наведеном пасусу из Палигорићевог  дела примећујемо, поред сажете и прецизне

констатације о улози Цинцара, још нешто: он сам себе сврстава у Србе ( "... и у осталим

НАШИМ местима."), вероватно се више осећајући Србином него Цинцаром. А ако је он,

који је писао то могао написати а не осетити, можемо мислити како је тек било осталима

чија јача страна није била изражавање.

Данас је Цинцара у Нишу доста, нарочито је порастао у годинама ратним и поратним

али је етнички свесних Цинцара изузетно мало. Процес асимилације још увек траје.
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2.1. Лоцирање по махалама

(градским четвртима)

Потреба Цинцара да остану једни са другима у контакту чак и када нису у истом

граду, није ни нова ни специфична за Ниш. Корени те потребе били су, у прво време, чисто

религијско - етнолошког карактера: на овај начин је цинцарски живаљ, заједно са

приспелим Грчима, желео да задржи одстојање према Турцима, увек похлепним на новац,

а са друге стране, да одвоје себе од "простог" и "неуког" српског народа којег, чињеница

је, нису превише поштовали али са којим су живели у апсолутном сагласју. Због тога није

чудо што су, на почетку свог насељавања, Цинцари одабрали управо област тадашње

ледине зване Арнаут - пазар око које се нико није отимао и у пределу од данашње

Народне библиотеке на југу до зграде Топлане и Старог гробља, на северу. Касније ће се,

управо на овом потезу, отворити велики број радњи а жив трговачки промет и после

ослобођења од Турака ће задржати све особине цинцарско - грчке трговине. Најзад, на

овом потезу ће нићи, углавном око данашње Саборне цркве, управо оне грађевине које ће

обележити градитељство Цинцара Ниша и остати као заштитни знак града (о кућама

лекара Захарија Статаса, касније претвореној у Раднички дом и кући Хаџи Ђоке

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

Анастаса Христодулуа, адвоката из Београда и брата Николе Христодулуа, постати

Етнографски музеј, видети у овој књизи поглавље "Споменичка оставштина").

На Винтеровом плану града из 1879. године,

уочавају се две мале са карактеристичним називима Ћибир - Цинцар мала19 и Сагр -

Цинцар мала20 која ће у трговачком смислу контролисати средњи део Покривене чаршије,

највећи трговачки центар турског Ниша. Стојанчевић је врло прецизно и исправно

приметио да је у "старој нишкој чаршији и хришћанским махалама владао онај познати

старо - балкански и цеховски поредак: махале су најчешће биле распоређене према

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

абаџијска, терзијска, пекарска махала и сл.), или по врсти трговине којом су се бавиле

породице које су их настањивале. Професија се у старим чорбаџијским нишким

породицама често наслеђивала са колена на колено"21. Повезаност грчко - цинцарских
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чаршија са српским довешће, још за турске владавине, до узајамног мешања Срба,

Цинцара и Грка што ће још више утврдити односе међу овим породицама (Тако ће, на

пример, велики број нишких трговаца Срба наставити да сарађује на пословном плану са

Николом Христодулом нарочито после његовог венчања са Зорицом Тодоровић, ћерком

Хаџи - Ђоке Тодоровића).

Осипање Цинцара из наведених махала започеће непосредно пред ослобођење од

Турака 1878./9 године када богатији Цинцари, као Чохаџићи, граде куће ближе Нишави и

двору Књаза Милана не би ли, и на тај начин, били ближи оку владара и показали своје

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

кнежевог двора, који се налазио иза данашњег хотела "Парк" до чесме књегиње Наталије

(то је неких пет минута хода, прим. Н.О.) налазила су се чак 93 дућана у власништву 12

лица и то: браћа Адровићи имали су 25, Јован Костић 11, Михаило Терзибашић 10, браћа

Адамушевић и браћа Јовановић по 7, Јакуп Мустафић 6, Риста Бојаџић и Таско Радојковић

по 5, Гаврило Смиљанић-Јовановић, Ђорђе Радојковић и Спира Јовић по 4 дућана итд.22

Разгледница Ниша из 1902. Јасно је уочљив велики броој дућана са леве и десне стране

фотографије

Дакле, до разбијања махалског настањивања је морало доћи, јер се требало

прилагодити налетима конкуренције која је, сваком годином све више, била оштрија. Са

оваквом апсолутном дезоријентацијом логично је било касније асимиловање Цинцара и

њихово посрбљавање. Данас, међутим, још увек на просторима ових двају мала живе

Цинцари насељени у другом таласу, по ослобођењу Ниша, потпуно изгубљеног етничког

идентитета.
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На Винтеровом плану Ниша из 1878. године

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

Хеленизовани Цинцару су, у новоослобођене крајеве Србије и Балкана, донели са

собом и врло специфичан начин одевања, код овдашњих Срба прихваћен као "знак

господства", који се, изнад свега, огледао у богатој ношњи која је ретко када бивала

неукрашена срмом и гајтанима. Са развојем трговине, основне али не и једине Цинцарске

делатности, природно је дошло до обогаћивања саме оригиналне старобалканске одеће

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

две културе био је незаобилазан и крајње нужан. Та и таква врста ношње остаће у делима

путописаца који су, нарочито по ослобођењу од Турака 1878./9. године, пролазили кроз

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

била усвојена.23 Таква одећа бива најчешће описана као обележје и карактеристика Ниша.

Та ношња је била уједначена, и по типу и по одликама, са турско - оријенталним

кројевима и називима и са доста очуваних елемената старобалканских утицаја.24 И док је

стара нишка варошка ношња, под налетом западноевропоске моде, нарочито мушка,

постала подложна промени, дотле је стара женска одећа остала непромењена све до

друге деценије 20. века. Код старих нишких еснаф - људи (чорбаџија, ханџија) до почетка

овога века могла се запазити старинска одећа, донесена на ове просторе са доласком

Цинцара. Њу су красили старински потури, широке, убране чохане чакшире, човали

фермени, срма џамадани, танке мушке кошуље, изнад појаса, преко струка ("до под

пазуке") омотан свилени траболоз појас, преко кога је висио златни сахат синџир, док су на

ногама носили беле вунене плетене чарапе до колена, са пусћилима (кићанкама увезене)

и турецке путине (коване кондуре). Поврх свега, на њима је обично долама или џубе,

крзном опточено, а на глави тунус фес - код млађих - или шубаре од коже и крзна, при врху

зашиљене и обично нахерене мало на једну страну.25
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Женска старинска ношња у Нишу је била нарочито китњаста и украшена срмом и

златном жицом. Као и у мушкој, тако и у женској старој нишкој варошкој ношњи овај начин

украшавања одела представља један од остатака византијских културних утицаја чији су

преносиоци били, углавном, Цинцари. Непосредно по ослобођењу Ниша, упоредо са

дахом западноевропске моде која је у Ниш, заједно са железничком пругом и

проглашавањем за званичну "другу престоницу Србије", дошла као донета ветром, могле

су се још дуго година срести старије жене у старинској варошкој ношњи коју су чиниле:

танка ланена кошуља домаће израде, украшена везом на грудима и око рукава; преко ње

црвени јелек, девојачки и разнобојни јелеци старијих жена, ... Поврх свега, имућније жене,

хаџике, облачиле су кафтан или ћурче, опшивено крзном. Преко фустана жене су

опасивале око струка лабаво везан кушак, свилен појас.26

Својевремено сведочење Феликса Каница, записано у време његове друге посете

Нишу, изванредно осликава прилике у једној од познатијих цинцарских нишких породица

непосредно пред ослобођење од Турака, на изузетан начин поредећи оно што је видео

1860. године, у првој посети и у другој, октобра 1889. године. Погледајмо шта он пише:

"Кад сам у лето 1860. године био у посети најбогатијем нишком трговцу Николи

Чохаџији, жене, које су у шареној цинцарској ношњи служиле кафу, редом су ме с дубоким

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

и турских обичаја сведоци не само њено појављивање у богатој и модерној тоалети на

улици, већ и њено присуство на концертима војне капеле, певачких друштава и хорова..."27

Начин одевања с краја 19.столећа



14

На руку одржавању цинцарске, старобалканске ношње у Нишу ишла је и чињеница

да су, углавном, платном, чохом, свиленим тканицама и памуком трговали најчешће

нишки Цинцари који су и диктирали одржавање старе ношње.

Па, ипак, време се није дало зауставити. Баш као што су Цинцари, између осталог,

својим одевањем допринели обогаћивању слике Ниша, тако су, неминовно, чврсто се

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

- европске моде. Време ће показати да ће нестанак старе цинцарске ношње са улица, у

ствари, сигнализирати почетак посрбљивања једне од најмањих етничких целина на

Балкану а , сразмерно величини, најмоћније.

3. Делатности нишких Цинцара

Скоро да нема народа који је , тако мали,  имао шири дијапазон делатности од

Цинцара. Опште је познато да су Цинцари пре свега били сточари који су се, са оснивањем

својих главних центара а пре свих Москопоља, врло успешно почели да баве трговином

сваке врсте. Временом је трговина постала главна делатност  тако да нема града у

Македонији, Србији, Босни и Војводини где нису представљали окосницу балканске

трговине. Захваљујући раном улагању у просветне делатности , као што су описмењавање

и оснивање разних институција високог школства , Цинцари су у сваком граду

представљали радо виђене људе. Писменост и познавање страних језика - дакле, све оно

што је недостајало и Србима и Турцима - чинило је Цинцаре свуда потребним. Тако су

Цинцари успешно развивши трговину били у стању да улажу у развој уметности а пре свега

просветитељства још у време Турака.

По жељи књаза Милана  Обреновића, након ослобођења од Турака   у Ниш се

премешта административни центар Кнежевине Србије. У административној престоници

долази до нагле либерализације и оштре трговачке конкуренције, нарочито отварањем
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пруге Београд- Ниш.   Тако нишки Цинцари отварају Прву акционарску штедионицу која ће

касније бити потпора Фабрици за предење памука.

Дубок траг су Цинцари оставили и у развоју нишке културе и здравства о чему ће

бити рећи у наредним редовима.

3.1. Трговина и индустрија

Главна осовина око које је цинцарски етнос, током свог расељавања у градове

Србије, обезбезбеђивао себи свакодневни хлеб, била је трговина - опет по узору на Грке .

Цинцари су често од малена били упућивани на трговину обзиром да се нису могли бавити

основним начином привређивања (сточарство), а имали су, толико неопходно и тражено,

нарочито за време Турака, образовање и писменост. Врло брзо су се, у неписменој Србији,

пели у трговачке висине као какве и данас памтимо једног Михаила - Мишу -

Анастасијевића, Лазу Пачу, министра финансија у Краљевини Србији а у Нишу породице

Чохаџић, Христодулу и Деља.

Већ смо поменули да средином седамдесетих година 18. века Цинцари полако,

насељавајући се, преузимају финансијску власт над хришћанским живљем. Тако 1757. г.

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

времена Поповић бележи да су Цинцари радо и често јамчили један за другог28. Тако су

1732. године Риста, Димо, Атанацко Јовановић и Коста Марко јамчили за једног рођака да

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

организовати крајем 18. века када почиње да запљускује Ниш други талас њихових

придошлих земаљака са, углавном, епирског тла. Тако се, у овом периоду, насељавају

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

Чохаџићи (за које се зна да воде порекло из Серфице - Србице)30 а, нешто касније,

Ламбрин, Харисијадес и Христодуло да би, после ослобођења Ниша од Турака, доселили
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се Зиса и Панајот Деља, и други који ће прославити име цинцарске трговине широм

Европе.

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

кожама на Балкану, дакле у време када Цинцари држе цели Београд и пола српске

културе. Уз то, породица Деља ће током своје доминације увек бити присутна у

свакодневном животу Ниша.

Као илустрацију јаке цинцарске доминације ван Ниша, у Србији, погледаћемо стање

Милошевог Београда у коме су, дуго времена, били неприкосновени господари

београдске царшије управо Цинцари: Ичко, Дана, Ђерман, Георгијевић, Тоска, Хаџи - Тома,

Јован Куманди (који је одржавао живе трговачко - политичке везе са Цинцарима Ниша),

Гуша "Велики", Дука Пешика, Христодуло (мисли се на Анастаса, рођеног брата Николе

Христодулуа). То су били, по Поповићевој тврдњи, ретко способни и честити људи који су

суверено одлучивали у својим пословима31.

Перјаница Цинцара у Нишу, Никола Христодуло, почео је као писар код Хаџи - Ђоке

Тодоровића, српског трговца и необичне личности којом ће се, надајмо се, посебно

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

Зорицу Тодоровић) почиње успон имена Христодулових. Најпре ће Никола наставити да

ради под фирмом Хаџи - Ђоке све до смрти свога таста када, добро испекавши занат и

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

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

и Никола Чолека отварају филијалу кожарске радње коју, за време Турака, држе у

Алексинцу32. Ова радња ће 1886. године, после пуних осамнаест година са седиштем у

Алексинцу, следећи законе трговине, бити премештена у Солун. Ево како овј прелаз бива

оглашен у тадашњим новинама: "Нашу кожарску радњу, вођену у вароши Алексинцу, под

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

Неготину продужавамо и у Солуну такову нову отварамо под овом фирмом".33

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

Ниш са источном Србијом и њеним трговцима - наравно, искључиво по цинцарској линији.

Тако сазнајемо да су за Ниш, посредством Зисе Деље, постали заинтересовани браћа

Динић и Стеван Најдановић из Рготине који су, преко браће Деље, 1881. године нудили

брашно из свог електричног млина.34 Одмах по ослобођењу од Турака, 1879. године, иста
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радња Панајота Деље и другова оглашава цењеним муштеријама првокласну робу из

Аустро - Угарске и Турске35 а радња Николе Христодулуа синови нуди разне врсте гајтана и

панајурско и природно сукно.36 Трговачко - комисиона радња Николе Христодулуо синови

водила је изузетно  живу трговину са Пиротом, не желећи да прекине пословне везе које

су трајале још под Турцима. Тако ће се, на обострано задовољство, јавити сарадња између

ове радње и Браће Стефановић којима ће трговачко - комисиона радња Никола

Христодулу синови, само у једном наврату, испоручити у Пирот 100 комада американ -

платна тежине 156 ока.37 Трговинско - комисиона радња Николе Христодулуа синови убрзо

ће се заситити оваквим пословима и, мада их никада неће до краја укинути, пред налетом

банкарства и духа једног новог времена ући ће са делом свог капитала у оснивање Нишке

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

Ни породица Чохаџић није престала са својим првобитним активностима - закупом

земље, који је нарочито био уносан за време Турака. Већ 1882. године ова велика

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

неколико села, једно насеље са педесет до шездесет купљених Цигана и цело Градско

поље крај Ниша, чиме се сврставају у ред највећих земљопоседника које Ниш памти.38 За

разлику од осталих нишких Цинцара, који, превасходно, у својим настојањима стреме ка

северу и Београду, Чохаџићи се чврсто држе југа, после ослобођења ,1879. године

откупљујући турске поседе. Пошто је Ниш са Заплањем већ постао мали за њихову

интересну сферу, Сотираћ Чохаџић, трговац, постаје господар села Буниброда код

Лесковца, чијих је осам домаћинстава, према решењу аграрне комисије, требало да му

плати 6240 гроша чаршијских.39

Па ипак, и поред изузетно великог финансијског потенцијала којим су у Нишу

располагали Цинцари, услед великог прилива конкурентских фирми, јавља се потреба за

још чвршћим повезивањем. Више није било довољно ни становање у истој махали или

делу града, па ни родбинска повезаност. Користећи повољност што се, у годинама после

ослобођења на северу Србије отварају велике банке као метод удруживања, нишки

Цинцари ће основати 25.новембра 1884. године Нишку акционарску штедионицу. Овај

новчани завод није добио своје име  случајно. У жељи  да искористе добар глас тадашњих

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

уплаћеним капиталом преко продаје властитих акција.40 Председник управног одбора био
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је Атила Околичањи (иначе фармацеут) а чланови су били: Ђока С.Нешић, угледни нишки

трговац, А.Хармијадис, Дим.Николић, Илија Милетић, Димитрије Ј.Коцић, Карло Матерни,

Никола Ј.Јаренди, Стефан Т.Христодуло, А.Печаковић и Михаило Х.Нешић.

После четири године рада Нишка акционарска штедионица је, крајем 1888. године,

имала: главницу 250.000, улоге на штедњу 120.899, меничне зајмове 351.644, добит за

резервни фонд 1256, добит за поделу акционарима 21.500, а на сваку акцију по 4,30

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

управног одбора је, овога пута, био Ђока С.Нешић.41

Већ на скупштини акционара 1894. године, њих 55 је депоновало 1265 акција.

Највише су депоновали: Хајм Хазан 75 акција са 5 гласова, Димитрије Јаренди и Панајот

Деља са по 50 акција.42 Са оваквим капиталом, акционари окупљени око Нишке

акционарске штедионице су, након десет година њеног постојања, били изузетно добро

обезбеђени тако да у том периоду почиње размишљање о озбиљнијем улагању у

непокретну имовину. Већ 1902. године, Нишка акционарска штедионица, смештена у

садашњој згради Симфонијског оркестра, има непокретно имање у вредности од 45.781

динар.43

На овом месту треба нагласити је руководство Нишке акционарске штедионице

чинило камен темељац прве масонске ложе у Нишу под називом  ''Немања'' која је

основана 1892. године44. Ђока С. Нешић је био њен први старешина док се , као чланови ''

Немање '', помињу Карло Матерни , Стеван Сремац и Атила Околичањи45.

Стеван Сремац – професор,
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књижевник иОснивач ложе '' Немања ''

Непрестано тргујући са родном грудом, Албанијом, Грчком и Бугарском,

неколицина угледних нишких трговаца, иначе чланова управног одбора Штедионице, ће

се огрешити о закон Краљевине Србије и њене интересе. Забележен је случај 1896. године

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

одржавали пословне везе са Бугарском и то у тренутцима изузетно заоштрених сукоба

између Србије и Бугарске. Обзиром да ће се такво понашање поновити, генерални конзул

Србије у Солуну је 1906. године осудио њихово понашање истичући да "Браћа Васковић,

браћа Станковић, Димитрије Сакирали, Никола Христодулу и синови, Аристотел

Харисијадес - тргујући са Солуном и преко Солуна - одржавају везе са бугарским

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

држања опомену".46

Није било разумевања за чувени цинцарски нагон за добром зарадом који,

једноставно, није признавао политичке границе, баш као што је био случај

средином 19. века када су нишки Цинцари трговали и са Србијом и са Пештом. Још мање је

дотични конзул имао разумевања за Николу Христодулуа сматрајући да његово чувено,

родољубљем доказано презиме, на себи не сме имати мрље.

Проницљиво претресајући могућности за даље улагање капитала, акционари Нишке

акционарске штедионице улажу велики део свог капитала у новину звану Предионица

памука Нишке акционарске штедионице, прве предионице памука у Србији.47 То је био

изванредно велики залогај за скромну штедионицу, тим пре што су за нешто слично овоме

биле заинтересоване и фирме из иностранства, увиђајући добар пословни потез  . Већ

1910. године, на седници Народне скупштине Србије "прочитан је реферат Индустријске

секције по молби Нишке акционарске штедионице, која моли да јој се издејствује

повластица за предење сировог памука и ткање разних памушних тканина и платна".48 На

истој седници је одлучено да се захтеву треба делимично удовољити "а тражено

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

памука почела да ради, као прва у Србији, под руководством А.Абеншоама, иначе члана

управног одбора Штедионице, који је постављен за надзорника Фабрике.50
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Предионица ће радити релативно добро, углавном улажући "у грађевинске објекте

и машине тако да је њихова вредност, само 1913. године, повећана за 6.165 динара"51 а

пред почетак Првог светског рата Предионица је запошљавала преко 100 радника, имала

је 6000 вретена и производила је годишње око 50.000 пакета енглеског памука од по 10

фунти.52 Али већ по завршетку Првог Светског рата, Предионица није више могла да ради

услед трајног онеспособљавања чак 75% њених капацитета, за разлику од нишких

конкурентских фирми које су прошле са много мањим оштећењима.

Нишки угледни трговци цинцарског порекла узели су активно учешће у

добротворним акцијама. Најчешће се јављају као донатори Недељно – празничне

трговачке школе као што је био случај 8. јануара  1932. Тада су у касу ове школе дали своје

прилоге следећи Цинцари : фирма Панајот Деља и другови 250 динара, Петар В. Нику,

трговац, 100 дин., Сотир Чохаџић ,60 дин. и Коста Дада 10 динара.53 Нишка Трговачка

Омладина, која је организовала забаве овога типа, изненада је 1936. дошла до велике

донације: 13. јануара је умро један од оснивача Школе Манојло П. Деља који је "за живота

свога имао живо интересовање за рад и напредак Нишке Трговачке Омладине…којој је од

првог дана њеног постанка намењена улога да буди и развија професионалну свест код

привредника и оспособљава подмладак за бољи живот" . Због тога, да би љубав покојника

према Трговачкој омладини овековечили "породица пок. Деље, попут примера великих

добротвора Нишке Трговачке Омладине, уписала је покојног манојла са улогом од 10.000

дин. за Великог добротвора фонда Нишке Трговачке Омладине"54.

За Нишку трговачку школу везано је  име Сократа Харисијадеса који је, све до своје

преране смрти 1924. године, у њој предавао политичку економију.  Права и трговачку

школу завршио је у Паризу, финансијске науке у Берлину. Један је од оснивача Нишке

Акционарске штедионице, и француског и енглеског клуба. Задњи посао који је фирма

Харисијадес имала за његовог живота била је продаја " шпиритуса рафинираног и

денатурисаног, производња Прве босанске фабрике шпирита из Брчка ... продаја на

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

продаје правог солунског ратлука, поново "на ангро и детаљ"56. Највећи пословни потез

ове фирме био је оснивање Нишког индустријског пиварског друштва НИШАВАЦ и продаја

његових акција.57У овом послу се, поред Харисијадесових, срећемо са још једним

познатим именом нишке трговине – Тодором С. Палигорићем.   Познате нишке Цинцарске
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трговачке  породице Чохаџић, Пахани и Христодуло почињу да губе свој ранији искључиво

трговачки глас активније се укључујући у политички живот Србије. У политичком животу

Ниша све је активнији Михајло Т. Палигорић, изданак трговачке породице која је

грађанству Ниша својевремено нудила "брашна устојаног за сва могућа теста; коњака

грчког и француског ; сира траписта из млекарске задруге В. Шиљеговачке; разне  бонбоне,

чоколаде; калодонт "Љубичица", помада, разни сапуни за лице, руке и прање рубља"58 .

Иста колонијално балканска радња Спире Палигорића и синова годину дана касније

оглашава продају великог избора сира и риба59 .

Иницијативом Нишког Трговачког Удружења, инвестициони зајам од 7 % уписују

бројни трговци а међу њима , од Цинцара, Коста Дада 2000 динара и Димитрије Чакаридис

1000 динара.60 Временом, финансијска снага нишких Цинцара слаби услед јачања утицаја

трговаца Срба. Предност коју су Цинцари имали у културном и финансијском погледу биће

до Другог Светског рата скоро поништена и сведена на заборав. Нишки Цинцари ће делити

судбину својих сународника у деценијама које следе, све чешће изложени процесу

посрбљивања.
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3.2. Просветитељство и свештенство

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

нераздељиво од просветитељства. У почетку се веома тешке долазило до књига писаних

на славјеносербском и грчком тим пре што  су власти прогониле писмене људе. Никад није

ухваћен први нама познати преносилац књига у Србију, Тома Константиновић, пореклом

Цинцар који је био конзул нишког ђумрука.61 О њему, на жалост, нема више података

остим оне да је његов унук Младен Константиновић, у борбама које су претходиле

ослобођењу Ниша, налазио пута и начина да поверљива документа и обавештења о

турској војсци дотури српским војним старешинама преко фронтовске линије.62

Већ у трећој деценији 19. века постојала је у Нишу поред српске и тзв. "грчка" школа

која је била организована за потребе грчке и цинцарске деце. По Јовану Х.Васиљевићу

настава и организација ове школе била је "на висини" док су издржавање учитеља

помагали трговци Грци и Цинцари.63 Овој школи је у набавци учила знатно помогла

Комисионо - шпедитерска кућа Николе Христодулуа из Ниша која се "није водила

искључиво својим материјалним интересима већ је у оквиру свог пословања извршавала и

одређене задатке у националној пропаганди јер је годинама преносила из Србије (мисли

се на тада ослобођени део Србије, Н.О.) књиге за српске школе у Југоисточној Србији".64

Остало је записано да је један од првих незваничних учитеља у Нишу био ђакон а касније и

епископ нишки Григорије а после њега извесни поп - Петар "Цинцарин" који је подучавао

познатог нишког учитеља Атанасија Петровића - Тасу.65 Најпознатији и дуго времена

једини нишки учитељ у каснијем периоду био је Цинцар Спиридон Јовановић који у Ниш

долази из Чакова око 1830. године. И поред повремених одлазака ван Ниша (Велес у два

наврата) овај велики реформатор нишког школства је оставио за собом дубок траг који су

следили каснији нишки учитељи. Спиридон Јовановић је дуго времена живео у кући

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

заволеле овог преданог учитеља који није правио разлику међу школама тако да су му са

путовања неретко доносили скупоцене поклоне. За узврат, Јовановић је успео да се

избори за помоћ владике нишког око набавке књига које је преко трговца Манојла

Стевановића слао како Београдски митрополит тако и кнез Милош Обреновић.66 Спиридон
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Јовановић је организовао наставу тако што је имао још два помоћника који су се уз њега

спремали за посао учитеља. Један од тих помоћника ("Калфе") био је Атанасије Петровић,

касније познати учитељ Таса. Спиридон Јовановић је умро у Нишу 1855. или 1856. године.67

Када је 1861. године изгорела школска зграда која је била подигнута 1843. по

заповести владике Венедикта покренуто је питање нове школске зграде. Тако је подигнута

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

Саборне цркве. Када стручна комисија први пут уђе у ову школу 1885. надзорник ће изнети

мишљење да школа не испуњује услове јер је склона паду.68 Тада ће Сотираћ Ц. Николић

уступити на одређено време своју кућу за потребе школе која је овако радила од 1885. -

1889. користећи куће Ђорђа Маринковића, Пере Васиљевића, Хаџи - Мијалковића и

Чохаџића а можда и још неке.69 На основу свега изнетог може се закључити да су у

просвети Ниша Цинцари одиграли битну улогу.

Што се свештенства тиче, врло је мало података о онима цинцарског порекла. Без

сумње је да су они били у оној струји фанарјота које је постављала Цариградска

патријаршија ради даљег ширења гркофилства. Осим попа Петра Цинцарина ког смо већ

поменули, познато је да су епископи Глигорије и његов наследник на епископској столићи

Венедикт II били Цинцари.70 Такође постоје индиције да је владика Мелентије, који је

обешен 1821. године у нишкој тврђави, био Цинцар баш као и свештеник који је са њим

обешен Ђорђе Поповић. Ову могућност поткрепљује чињеница да је српски живаљ често

Цинцаре сматрао Грцима71 због употребе грчког језика. Али, ово је само могућност коју

треба прихватити са резервом.

По ослобођењу Ниша од Турака провалио је набујали српски национализам. Поред

осталог нишки Срби су желели да слушају литургију на црквенословенском уместо

дотадашњег грчког у чему им је Цариградска патријаршија изашла у сусрет. Наравно, било

је доста Грка и Цинцара који нису могли да прихвате овако наглу промену. У сваком

случају верски живот Цинцара је очуван у оној мери у којој су се сами залагали. Тако су

виђенији Цинцари подизали капеле у оквиру куће о чему је детаљнији запис оставио прота

Петар В.Гагулић:

"Постојале су и капеле појединих имућнијих грађана. Тако је имао капелу у својој

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

је за вршење богослужења; срушена је заједно са кућом 1944. године приликом
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бомбардовања Ниша од стране Западних савезника. У њој се налазио и Градски народни

музеј. Друга капела налазила се у кући др. Захарија Статаса у данашњој улици Стојана

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

1.децембра 1928. године".73

Нишки Цинцари јављају се и као донатори појединих цркава. Породица Деља се

помиње као на мраморној плочи постављеној на самом улазу у цркву Св. Николе као један

од дародаваца. Још један храм посвећен Светом Николи, овога пута у селу Горњем

Просеку, бележи даривање Цинцара Панајота Фусте. На спољном зиду, десно од улазних

врата, утиснута је плоча од црвенкастог камена димензија 11 x 10 цм на којој

пише:"Под.(подиже) Панајот Фуста отац Тодор"74. У манастиру Ваведења Св. Богородице,

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

плочи димензија 45 x 35 цм. И на њој је уклесан следећи текст: "Ову су звонару подигли

Сотир Н. Чохаџић, пензионер из Ниша, Вука и Миодраг Маринковић, инжињери из

Београда" 75.

Још једна донација је везана за презиме Чохаџића и она је најстарија за сада и

најстарија ове врсте када је у питању ова нишка породица. Манастир Ваведења Св.

Богородице у својој збирци чува јеванђеље штампано у "грађе Вијеније" у штампарији

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

мастилом рукописно:"За спомен души покојног нам оца Сотира Н. Чохаџића, бив. из Ниша,

подарио ово Еванђеље Манастиру Сићевачком 11. Августа 1886. у Сићеву – Никола С.

Чохаџић, начелник среза нишког"76.

Поред наведених, јавља се и Сократ Харисијадес који битно доприноси , између

осталог, развитку верског живота у Нишу. Он , у сарадњи са епископом нишким Доситејем

сарађује на прослави годишњице Миланског едикта а  из истог извора сазнајемо да је

изградња цркве у Драгињању  његово дело.77

У Црквеноопштински савет је, 24. априла 1932. , изабран Сотир Н.Чохаџић78 док је

четири године раније за тутора Саборног храма изабран Драгутин Кражић , један од

чланова познате цинцарске трговачке породице из Лесковца.79

У Нишу данас живи и ради позната свештеничка породица Цинцаревић.
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3.3. Нишки Цинцари у култури

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

делатности не само у Нишу и Србији већ у свим местима где су се затекли, велики је значај

који је ова етничка групација оставила у српској уметности. Растерећени од финансијских

обавеза, уметници цинцарског порекла су били изузетно плодни у гранама свог деловања.

Тако у књижевности битно одскачу Алакабијад Нуша, алијас Бранислав Нушић, Јован

Стерија Поповић, Стеван Сремац а у новије време Никола Цинцар Попоски.Својим богатим

опусом из историје српске средњевековне књижевности и сликарства овој групи се

придружује академик Александар Дероко док се у позоришној уметности истичу Ташко

Начић и Олга Спиридоновић.

Широк је дијапазон културне оставштине Цинцара у Нишу, нарочито у 19. веку када

представљају једини хришћански народ који је успевао да изађе на крај са Турцима, пре

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

подигли уметност у Нишу и одржали је довољно дуго да би је прихватили Срби почетком

20. века.

3.3.1. Књижевност

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

књижевна мека југа Србије. Ту су, због обиља  тема из свакодневног живота, често

боравили списатељи свих струка. Због тога није необично што је својим делом Ниш

овековечио Стеван Сремац, професор у новооснованој  Гимназији " Краљ Милан Први".

Други познати Цинцар је Михајло Тодора Палигорић (Батушинац, 1916. - 11.03.1942,

Статовац). Пошто је завршио Правни факултет био је професор Државне трговачке

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

Сремчевим делима"80 жестоко је напао вулгаризовање нишког језика у Сремчевим делима

сматрајући да је писање тим језиком далеко од књижевности. У својим каснијим чланцима
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"Печалбар Милоје"81 и "Шта је фашизам?"82 Палигорић је наступао са искључиво

идеолошких позиција. Круна његовог рада је "Економско - културна историја Ниша" (први

део 1937.) која је послужила бројним историчарима као незаобилазна грађа за историју

овог поднебља.

Почетак Другог Светског рата је омео излажење другог дела ове књиге.Сходно свом

убеђењу, Палигорић ступа у Пасјачку чету Топличког  партизанског одреда.11. марта 1942.

године заробили су га четници Косте  Пећанца код села Статова и на лицу места

стрељали.Проглашен је за Народног  хероја  а данас  један кеј  поред Ниша носи његово

име.

Један од последњих књижевних стваралаца старије генерације је публициста и

борац за права Цинцара Христа Споа који је био сарадник више међународних часописа

увек пишући о Цинцарима. Био је један од учесника првог конгреса Аромуна у Мајнхајму

(Немачка) 1985. и Фрајбругу наредне  године. Богата збирка необјављених рукописа

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

буде објављена.

Након оснивања Српско - Цинцарског друштва ''Луњина'' са седиштем у Београду, у

Нишу долази до оснивања његове подружнице. На челу иницијативног одбора је проф.др

Михаило Ђорђевић- Циша  коме у раду помажу Петар Јовановић, професор француског

језика и Небојша Озимић, професор историје. '' Луњина'' у Нишу покреће издавачку

делатност . Уз несебичну финансијску помоћ проф.др Михаила- Цише Ђорђевића,

објављени су следећи наслови : ''Цинцари Ниша '' Небојше Озимића ( 1999.) као и збирке

песама младе нишке песникиње  Кристине Д. Марушић – '' Излазак из љуштуре '' ( 2000.)
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и ''Вечити путник '' ( 2004.).Ако се има у виду да се ради о младом аутору који је

обећавао већ првом књигом, јасно је да се издавачка делатност нишке ''Луњине'' везује за

праћење и неговање младих аутора.
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3.3.2.   Позоришна уметност

Пошто су успели да обезбеде егзистенцију себи и својим потомцима, нишки

Цинцари једновремено почињу са активнијим деловањем у културном животу града.

Истина, у овој њиховој активности нису били толико заступљени као у трговини али је онај

образованији слој тежио ка квалитнијем личном усавршавању. По свом много касније

изгубљеном обичају, Цинцари су се увек окупљали око матице па тако и у случају

формирања позоришне дружине "Стеван Синђелић" коју су идејно предводила два

Цинцара - обојица професори тадашње "Гимназије Краља Милана I", данашње гимназије

"Стеван Сремац" - и оба уметника: Стеван Никшић - Лала, сликар и професор ликовног и

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

професор Спира Калик, који ће са Хенрихом Лилером, Милорадом Петровићем, учитељем

из села Сићево и путујућим глумцем Михаилом Динићем, бити оснивач Позоришне

дружине "Синђелић"  11.марта 1887. године.84 Како наглашава Петровић, "с обзиром да су

припреме извршене раније, Синђелић је истога дана почео са радом "85. Стеван Сремац, не

желећи да ишта ризикује, за отварање позоришта поставља драму "Српски ајдуци" још

једног Цинцара - Јована Стерије Поповића.

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

власторучно правећи, Стеван Сремац почиње да пише за позориште а Спира Калик,

подржаван бројним цинцарским породицама брине о финансијама, позориште добија и

своју прву звезду која ће, случајно или не, бити Цинцарка.  Ради се о младој глумици Анки

Франсинели о којој новине пишу следеће:"...Ниш има глумицу - певачицу, која има школе,

и гласа, и осећаја, певачицу, која би била дика коме позоришту европског

запада...Госпођица Франсинели је врло добра глумица, пуна гипкости и лепих покрета на

позорници а зна увек добро своју улогу, о чему нас је уверила у свакој досадањој

представи, те је она свакако за наше позориште дупло корисна".86 Анка Франсинели је

глумила још кратко времена а онда јој се губи сваки даљи траг тако да ближих података о

њој немамо.

Онога трена када Стевана Сремца почне да болест обара у кревет, почиње један од

многих распада овог позоришта. Тако се, првих година овог века, дешава да, бар што се
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тиче оснивача, сви помажу колико могу позориште- нарочито Сремац- али се више не

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

Нишлија. Цинцари финансијски подржавају оснивање и разграњавање позоришне

дружине у позориште и све чешће неки Цинцар бива члан Одбора позоришта, као што је

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

првостепеног суда у Нишу о коме немамо више података.87

Са почетком двадесетог века и индустријализације Ниша, која је подразумевала

велики број људи који ће се укотвити у Нишу, наступа неумитни процес асимилације тако

да Цинцари, иако никада до краја потиснути у позадину збивања,  губе своје националне

одлике. Услед пораста конкуренције дојучерашње мецене позоришта сада се боре за

опстанак тако да долази до привременог кидања веза на релацији Цинцари - позориште.

Али и оно што су Цинцари дали Нишу кроз призму Народног позоришта није нимало

занемарљиво, чак се може поставити као задатак долазећим генерацијама.
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3.3.3   Ликовна уметност

И поред незавидног положаја у коме се налазила ликовна уметност у време турске

владавине, и поред свих могућих забрана, јачањем економске моћи нишких трговаца и

њиховим све бројнијим трговачким односима са Пештом и Бечом, долази до попуштања

наметнутих стега. Следећи западноевропски манир портретисања као видљиве

демонстрације богатства и економске моћи, цинцарски трговац Никола Христодуло

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

Христодулуов портрет био заправо прво сликарско дело направљено у доба турске

владавине које се налазило у дому неког Нишлије. Следећи пример свог сународника

трговац Димитрије Чохаџић користи боравак Косте Јанковића 1872. године и наручује од

њега портрет. О Кости Јанковићу се врло мало зна осим да је био из Баната као и да је био

осредњи портретиста. Портрет Димитрија Чохаџића урађен је у реалистичком маниру, са

фесом на глави али у европској ношњи чија је функција потенцирање моћи и утицаја

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

Свој допринос развоју ликовне уметности у Нишу и његовој околини дао је

фрескосликар Ђорђи Јоко Зографски коме је Ниш био тек станица у последњој деценији

19. века. Рођен у Галнику 1862. године, Ђорђи Јоко Зографски у својој тридесет трећој

години живота 1895. осликава иконостас цркве у селу Орљану надомак Ниша а већ три

године касније, 1898.г., прихвата се да, заједно са нишким сликаром Милутином

Марковићем , осликава цркву Свете Петке која се налази на самом улазу у Сићевачку

клисуру90. По завршеном послу, већ нарушеног здравља, прихвата потпуно живописање

цркве а Азбресници, селу недалеко од Ниша. Посао завршава већ 1905. године да би се

1907. године иконописао иконе у цркви у селу Белајнацу. Круна његовог стваралаштва је

живописање фресака у нишкој Саборној цркви уочи самог почетка Првог светског рата

1914.године. Занимљиво је да је сама Саборна црква дело Цинцара Андрије Дамјанова из

Велеса који је градио и цркву  у Смедереву91.

Саборна црква у Нишу, дело Андрије Дамјанова

Скромног уметничког дара, Ђорђи Јоко Зографски је давао ликове светаца превише

световно, из чега се да закључити да је његово сликарско образовање било изузетно

сиромашно. Иако је академик Александар Дероко његов рад оценио као "пресликавање

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

својим каквим - таквим делом дао печат нишком Православљу у тек ослобођеном Нишу.
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3.3.4.   Споменичка оставштина

Пред крај 18. и почетком 19. века у југоисточној Србији долази до снажног утицаја

старобалканске културе што се огледа, пре свега, у архитектури не само Ниша, већ и

осталих градова којима су тек приспели Грчи и Цинцари удахнули дух сачуване традиције.

Тако се, као ретки примерци оставштине овог типа, јављају следећа споменичка здања: у

Врању Пашини конаци (зграде харемлука и серамлука), у Лесковцу кућа Димитријевића и

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

Пироту конак Малог - Ристе и кућа "Бела мачка" и у Алексинцу зграда Музеја92.

Куће нишких Цинцара Захарија Статаса и  Христодулуових делиле су исту судбину.

Под налетом политичких страсти , кућа Захарија Статаса, претворена у Раднички дом, бива

спаљена 1. децембра 1928. док   је чардаклија Хрисодулуових 1944. године срушена

директним поготком авионске бомбе. Тада је у њој био смештен Историјско- етнографски

музеј.

Кућа Христодулуових

Кућа је, најпре, била власништво нишког Србина Хаџи Ђоке Тодоровића, познатог

трговца. Остаће забележено да је Хаџи Ђока Тодоровић оставио кућу своме зету (с

обзиром да није имао мушког порода) и ортаку Николи Христодулу који ће средином и

крајем 19. века основати и водити једну од јачих балканских трговина под фирмом

"Христодулу и синови"93.

Кућа Христодулуових је, по својим споменичким вредностима, представљала

"најрепрезентативнију српску кућу турског Ниша, која је по богатству архитектуре

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

заостајала иза конака кнеза Милоша у Крагујевцу и Београду".95 Била је асиметричног

типа, са великим тремом у приземљу, и доксатом на спрату и изузетно богато

изрезбареним таваницама и стубовима на трему и доксату, правим уметничким
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творевинама незнаних неимара за које се, на основу записа Јоакима Вујића96 с правом

сматра да су били из околине Дебра, а највероватније и сами Цинцари.

О дому Христодулуових и његовом изгледу најлепши опис је дала Миловановић

Драгана следећим речима: "Дом Христодулуових је био један од најлепших примерака

нишких чардаклија. Старост се процењивала на најмање 200 година и припадала је

Цинцарину, адвокату Христодулу. Налазила се у не много великом дворишту, опасаном

високом зеленом оградом са турском зиданом капијом. Сама кућа грађена је од слабог

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

су подови и таванице били израђени од дрвета. Кућа је имала свој амам и капелицу -

црквицу у којој су у доба Турака кришом вршена крштења, а верници долазили на

молитву. У време забране српских школа од стране Турака, српска школа и књига нашле су

у њој уточиште. 1918. године на њу се срушио један авион и оштетио је. Пошто је

обновљена још неко време је служила као одбрамбени објекат. 1934. године у њој је

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

бомбардовањем"97.

Осим споменичког значаја кућа Христодулуових је дуго времена важила за нишки

незванични културни центар. У њој су, не ретки гости, поред Срба, били Цинцари из других

градова, најчешће јавне личности: тако су гости овога дома били Спиридон Јовановић,

први нишки учитељ, Бранислав Нушић (Аликабијад Нуша), познати комедиограф (из

Београда), Никола Пашић, политичар, Стеван Сремац, професор и писац као и његов

сестрић Александар Дероко. У дому Христодулуових је 1840.г., приликом његовог повратка

из Цариграда, одсео кнез Михајло Обреновић, у њој се 1874. године састаје Комитет за

борбу против Турака,чији је члан био и нишки апотекар Ђорђе Блесидес, иначе и сам

Цинцар; у овој кући је био 1885. године, у време српско - бугарског рата,  смештен штаб

једне српске више команде. У овој кући се, као што видимо, састајао цвет будуће

Краљевине Србије који се у Нишу, управо захваљујући  и једном вишем значају дома

Христодулових, осећао као код куће.
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Полагање заклетве чланова Комитета

28. фебруара 1874. пред свештеником Петром Икономовићем. Међу устаницима је и

Ђорђе Блесидес

Кућа Захарија Статаса

Кућа Захарија Статаса, турског војног лекара родом из Јањине, није обрађена у

историји архитектуре и уметности ових крајева онолико, колико је то  случај са кућом

Христодулуових из много разлога. Иако неки историчари сматрају да је подигнута око

1870., ми овде износимо сведочење Феликса Каница са његовог првог боравка у Нишу

1860. када је записао да је "...године 1860. у Нишу затекао грчког лекара Милеријадиса,

који је поседовао сумњиву диплому, као и његов војни колега Захарије. Овај потоњи је на

претње свога пуковника да ће га због слабих резултата у лечењу оболелих војника

отпустити одговарао поклањањем коња и сличним потезима; у томе је имао више успеха

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

била само једна војна апотека у тврђави, ова господа су својим приватним пацијентима

продавала проблематичне лекове по врло високим ценама".98Строги али веродостојни

Каниц уочио је нерасположење које је у народу било присутно  . Овај његов портрет

Статаса објашњава приметно дистанцирање нишких Цинцара од овог свог сународника.

Тако долазимо до парадокса да  Захарије Статас, у етичком смислу, представља све оно

против чега су се Цинцари борили.
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Кућа Захарија Статаса подигнута је недалеко од Христодулуове куће (односно куће

Хаџи - Ђоке), за време Абдурахман - паше. Била је типичан пример старобалканске

архитектуре са свим угодностима - строго симетричног типа, са великим централним

улазом изнад кога је избачена, на дрвеним стубовима, диванхана и извученом спратном

конструкцијом. Поред куће се налазио хамам а у централном делу дворишта шедрван.

Објекат је децембра 1920. купио месни комитет КПЈ и Месно синдикално веће за потребе

Радничког дома Ниша који је у њему био смештен све до 1.децембра 1928. када је спаљен

у подметнутом пожару.99

Ово  нису биле једине лепе цинцарске куће али су значајне јер су својом лепотом

трајно обогатиле дух Ниша и утицале на грађење сличних објеката нарочито после

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

Захарије Статаса и Христодулуових биће утискиване на разгледницама Ниша и у

историјским делима која се баве овим просторима.

3.4.   Здравство

Доносећи са собом од 18. века дах старобалканске културе у полупразну и турским

најездама опустошену Србију, Цинцари ће Нишу даровати занимања карактеристична за

западну Европу. Тако ће први фармацеути и лекари бити управо Цинцари. У Нишу се као

први лекар појављује Захарије Статас скромног знања о чему је Каниц оставио запис

наведен у овом делу. За разлику од њега Цинцари који су тек долазили у Ниш избегавали

су сличне махинације. Тако ће једну од првих апотека отворити Ђорђе Блесидес, познати
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национални радник и један од чланова Комитета за борбу против Турака који се састајао у

кући Христодулуових. По ослобођењу Ниша бивају затечене две приватне апотеке: Ђорђа

Блесидеса и Димитрија - Митанчета Фредија (Фредића). Међу њима је дошло до велике

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

документа се није могло доћи). Обе апотеке су за даље вршење своје праксе морале да

усагласе рад са државним законом из 1865. а нарочито са санитетским законом из 1881.100

Комисијски преглед апотекарске радње Ђорђа Блесидеса обављен је од 8. - 12.

јануара 1884. а чланови комисије су били: др Фердинанд Шамс, окружни физикус, др

Антоније Заичек, помоћник начелника округа нишког и Миливоје Остојић.101 Према

Стаменковићу "комисија је извршила детаљан преглед радних просторија, лекова и

целокупног стручног прибора. Комисија је утврдила да у апотеци раде два недипломирана

помоћника и трећи, апотекаров син, као практикант."102 У свом делу Марјановић  нам даје

даља обавештења: "Други помоћник био је Никола Хаџипулос, стар 25 година, родом из

Јањине у Епиру. Он је изјавио да је у родном месту завршио четврти разред гимназије и да

је у Нишу практиковао раније у другој апотеци Димитрија Фредића а сада је већ четири

године у овој апотеци, где ради као недипломирани помоћник. На захтев комисије није

могао да покаже школску диплому правдајући се да му је остала код куће у Јањини. И код

њега је обављен кратак испит, после чега је констатовано да му је практично знање

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

а о обадвојици је речено да су доброг владања. Што се тице власника апотеке комисија је

била обавештена у граду и код власти да је доброг владања и да ужива поверење грађана

и власти."103

И поред добре репутације коју је Блесидес имао у Нишу чланови ове комисије ће га,

у наредне четири године, обасипати списковима справа које су неопходне за рад апотеке

по Закону. Новоуспостављена Кнежевина је захтевала европске вредности без обзира на

ранију традицију. Она иста комисија која је 1884. године извршила преглед апотеке поред

већ наведеног побројала је неколико дрога које нису одговарале или по саставу или по

квалитету тако да су после урађене анализе одбачене следеће: Радиx Филицис марис,

Хумулус Лупулус, Цортеx, Аурантиорум, Алое суццотрина, Сцилла мартитима ин тото и

Радиx Јалаппае.104 У извештају од 31.децембра 1884. године окружни физикус др Заичек

навео је све што је Ђорђе Блесидес исправио према тражењу комисије али је навео и
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пропусте који су били отежавајући по власника апотеке. Тако др Заичек набраја да

лабораторији недостаје масна преса за уља, Волфов или Хајдерфов апарат и многе друге

утелизије као и то да апотекарски помоћници још увек немају дипломе.

Ове незгоде су оптерећивале буџет Блесидеса тако да је он од 1883. до 1887. са

повременим прекидима из месеца у месец снабдевао Нишку болницу контигентима

лекова. Најбоље је сачувана грађа која показује пословање ове апотеке у 1887. Рад ове

апотеке престаће са смрћу Ђорђа Блесидеса 1888. или 1889. да би је 1890. купио мр Јован

Д.Јовановић, дипломирани фармацеут.

Личност Ђорђа Блесидеса је веома занимљива јер су за њега везани догађаји који

откривају једну универзалну личност. Наиме, доласком Комисије 1884. поред свега

наведеног утврђено је да се овај апотекар бавио лечењем људи тако да су чланови

комисије били једногласни  у одлуци да "(...) се Ђорђе Блесидес у Нишу бавио и лечењем

људи по турском обичају, наше власти су му забраниле да то ради и да се потписује као

доктор". Иако је Блесидес има диплому Медицинске школе у Цариграду која је имала

своју вредност у Турској и Грчкој, а са којом је могао да врши апотекарску праксу па и да

лечи, морао је да се помири са захтевом комисије која је стриктно спроводила одредбе

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

мелемима које је сам справљао и у чему је имао прилично успеха.

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

Али ово није била једина преокупација Ђорђа Блесидеса. За другу се сазнало 1882.

када су нишка вина први пут представљена на Међународној изложби у Бордоу

(Француска). На овој манифестацији нашла су се 28 узорака вина из Србије а свега

неколико из нишког краја. Ђорђе Блесидес је наступио са својим црним вином названим

по локацији винограда "Каменичко", произведено 1876. Са овом врстом вина добио је

почасну диплому за напредак.105

Након Првог Светског рата појављује се личност која ће снагом свог ауторитета

обновити рад Пастеровог завода у лику др Герасима Ализиватоса који је ово здање

затекао у очајном стању. Обнављајући зграду др Ализиватос се среће са новим

проблемом: када се 1919. појавила у Солуну куга, Министарство народног здравља

Краљевине СХС наложило је Пастеровом заводу да испита опасност и предложи мере

заштите. Постојала је велика опасност и од ширења беснила које је у послератно време
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доживело праву експанзију, тако да се број оболелих лица увећао за 100-300% којима је

било потребно антирабичко лечење.106 Захваљујући упорном раду особља Пастеровог

завода са др Герасимом Ализиватосом на челу пронађена је нова вакцина за припремање

вакцине против беснила која је позната у медицини по свом проналазачу као "Етер метода

по Ализиватосу".

Пред почетак Другог Светског рата јавља се у Нишком здравству једнако важна

Цинцарка Андросеа Лађевац, рођена Црцарић. Иза ње је био буран и плодоносан пут.

Започевши свој рад на здравственом просвећивању народа, Андросеа почиње као

наставница домаћичких школа 1928.107 а први течај је одржала у Пљевљу исте године.108

После службовања у Пријепољу, Гружи код Крагујевца и Сиригу код Новог Сада Андросеа

долази у Ниш 1937. и почиње са истим пословима у Хигијенском заводу где је дочекала

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

завода започела је октобра 1937. у Дугом пољу код Соко Бање који је трајао три месеца.

После тог течаја који је наишао на изванредан пријем код ширег дела становништва,

држала је шестомесечне домаћичке течајеве у селима Јелашница, Малча и Вратарница.

Последњи течај је Андросеа Лађевац, према др Милојевићу, водила 1940 у Вратарници.109

После Другог Светског рата наступило је време нимало погодно за све па и Цинцаре

навикле на своју традицију. Ипак, све до данашњих дана, у врху нишког здравства

одржаће се следећи лекари цинцарског порекла: др Елеонора Бонџовић, кардиолог; др

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

чувене цинцарске породице Споа; др Ида Пилагор (Палигорић).

Као и у свим ранијим одредницама, тако су и овде обрађени само они Цинцари са

очуваном националном свешћу.
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4. Учешће у политичком животу

Као што је то био случај са другим видовима  свакодневног живота, Цинцари су

активно учествовали и у политичком животу Ниша.Након ослобођења од Турака 1878.г. у

политичком животу Ниша долази до озваничења нове власти на изборима. У једном

документу срећемо податак да је 11.августа 1886.г. функцију начелника среза нишког

вршио Никола С. Чохаџић110. У предизборној трци, нишка Либерална странка штампала је

и растурала плакат под насловом '' Грађани'' који је у политичкој историји Ниша познатији

под називом Проглас нишких либерала. Овај проглас, којим су Нишлије позване да гласају

за Николу- Колу Рашића као кандидата либерала, потписало је педест угледних Нишлија

међу којима се налазио и Ђорђе Блесидес, апотекар и Рашићев саборац 111.

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

заједничком плакату Радикалне странке и Самосталне Радикалне странке. Ради се о

Тодору Палигорићу и Спири Харисијадесу, трговачким магнатима.112 Из породице

Харисијадес нарочито је био  активан у свом раду Сократ Харисијадес који је умро млад а о

коме пише:

'' У Сократа Харисијадеса био је и један ретко борбен политички темпераменат и

беседенички дар. Још врло млад он држи политичке зборове своје странке која је у њега

полагала велике наде. Његови политички пријатељи нудили су му високе положаје које

он никако није примао. (…) Без разлике сви, и ми који нисмо његових политичких начела,

сви смо желели да он ступи активно у политички живот, јер смо знали да неће служити

себи и интересима своје странке, но да ће изнад свега ставити интересе целог нашег

народа(…)'' 113

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

наредној деценији играти једну од носећих улога у ЈРЗ . Већ 1926.г. Стеван М.Стевановић

га је оптужио да је '' још као општински часник 1924. подигао аконтацију на име путних

трошкова ''које овај  није оправдао и након две године.114 На седници Одбора Општине од

21.12.1923. Влада Чохаџић за претседника власти за станове.115 Нишки гласник је објавио у

броју од 30.марта 1924. под насловом Партиско весеље следећу цртицу:
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У четвртак су око 8 увече добили извесни радикали вест да је Пашић са

Прибићеви]ем образовао владу..Чим су то извешће добили, одмах су се скупили пријатељ

и остали код "Оријента" и уз чашу пива и мезетисања провели су ту дуго. Ту се видео

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

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

председника општине др Петковића и потпредседника Чохаџића. Вођа странке Драгиша

Цветковић је, бојећи се великог Чохаџићевог утицаја, покушао да му подметне

злоупотребу службеног положаја. До отвореног цепања у странци дошло је након

одборничке седнице одржане 29.јула 1936. Када су одборници , супротно Цветковићевом

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

трајао. За остваривање даљих Цветковићевих политичких циљева требало је одстранити

Чохаџића са одговорног места које је имао у самој ЈРЗ. Због тога је сменио Чохаџића под

изговором да је овај  узео већа права и поред бурног неслагања присутних, па и самог

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

тешко уздрмао редове радикала, говори и вест о смрти Мате Радојковића, винарског

трговца и бившег народног посланика из Сићева на чијој је сахрани примећен и сам

Чохаџић .119

Управо у време ових превирања у ЈРЗ, на политичку сцену Ниша ступа још један

Цинцар , члан КПЈ - Михаило Т.Палигорић. Као студент права, он потписује документ у

политичкој историји Ниша познат као Проглас нишких омладинаца поводом бесрамних

напада “Нишког новог листа” на антифашистичку конференцију одржану 22.марта

1936.120 у том тренутку, он се налазио у Одбору за културу Удружења нишких студената.121

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

ослободиоцима Ниша раме уз раме са страначким противником Владом Чохаџићем који је

ту по дужности потпредседника Градске Општине.122 Те године он је написао своје познато

дело “Економско-културна историја Ниша” а излазак другог дела ове књиге омео је

почетак Другог светског рата када је Палигорић, сходно својим политичким убеђењима,

ступио у Пасјачку чету топличког партизанског одреда. Четници Косте Пећанца су га

заробили код села Статовца 11. марта 1942. и стрељали. Проглашен је за Народног хероја а

један кеј поред Нишаве носи његово име .
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У годинама које су уследиле Цинцари су се повлачилли из политичког живота. Као да

више нису имали мотив за овај вид ангажовања, Цинцари се враћају својој основној

преокупацији - трговини.
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5. Додатак

Списак цинцарских породица у Нишу

18. - 19.  век

БЛЕСИДЕС Ђорђе, родом из Јањине, апотекар. У Нишу је водио прву апотеку отворену у

новоослобођеној  Србији од 1874. - 1890., када је продаје мр. Јовану Јовановићу. Био је

један од оснивача Комитета за борбу против Турака и коначно ослобођење Србије а

заклетву је положио фебруара 1874. године у кући Христодулуових2). Поред апотеке,

поседовао је, надомак села Каменица, винограде од чијег грожђа бива направљено вино

које 1882. године у Бордоу, у Француској, добија почасну диплому за напредак. Ближих

података о потомству нема.

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

Касније су се отселили у Солун. Гутина жена била је из породице Христодуло (Г-ђица

М.Куманди).

ДАДА, становници Београда, пореклом  из Влахоклисуре. До 1902. живела је једна

породица у Цариграду. Осим у Београду, позната је једна породица с истим презименом у

Банату и у Нишу. На жалост, Душан Поповић не наводи имена нишких Дада.

ДЕЉА, Панајот и Зиса. Породица Зисе Деље је дошла у Ниш из Неготина, где се

раније населила. Панајот Деља је, по неким проучавањима економских гибања на

Балканском полуострву, био највећи трговац кожама на Балкану. Панајот Деља је имао 50

акција у Нишкој акционарској штедионици 1894. године. Ближих података нема.
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ЗИКОПУЛОС Атанас, из Епирије. Срећемо га искључиво као деоничара Нишке

акционарске штедионице чији  је члан Управног одбора. Нема ближих података.

ЛАМБРИН. Иако Поповић бележи податак да је ова породица дошла при крају 18.

века у Београд из Ниша, нису нам доступни никакви подаци о њој у Нишу. Према

Поповићу, они су око 1870.г. своје породично име променили у Димитријевић а славили су

Светог Николу.

МИТРОВИЋ Филип са породицом, према Поповићу, има своју породицу у Нишу.

Потпуно су се асимиловали и, како се наводи, "садашњи чланови породице не славе".

Ближих података нема.

ПАЛИГОРИЋ. Ова породица вуче своје порекло из Маловишта. У Нишу, најпознатији

Палигорић је Михаило, професор Нишке гимназије и један од зачетника и проширитеља

комунистичке идеје у Нишу. Аутор је познате "Историје Ниша" (1937). До њега, нишки

Палигорићи су славили Св.Николу. Народни херој.

ПУЉО Атанасије, лекар. У Нишу је почео славити Светог Николу 1914., а доцније

његов брат Ђорђе наставио ову славу. Атанасије Пуљо је касније постао професор

београдског Универзитета и само по занимљивости везаној за почетак славе Светог

Николе се име ове породице везује за Ниш.

ПАХАНИ. По саопштењу Леонида Пахани, преци породице Пахани су са отока Кипра,

где у месту и околини Левкара још и данас живе породице са именом Паханис. "... Мени је

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

Да ли је он дошао у Ниш или његови пређи, нисам могао изнаћи. У Нишу се 1803. године

родио мој деда Атанасије, који се преселио са прадедом Георгијем у Београд где је

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

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

ХАРИСИЈАДЕС. Око 1860. дошао је Аристотел Харисијадес из Јањине у Ниш, где се

бавио трговином колонијалне робе. Знао је грчки, цинцарски не. Имао је пјет синова:
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Константина, Спиридона, Перикла, Леонида, Сократа и кћер Александру. Сви су у Београду

осим Леониде који је у Нишу. Аристотела Харисијадеса бележимо као једног од деоничара

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

узела као имендан Светог Спиридона.

ХРИСТОДУЛО Никола (1817 - 1892), родом из Солуна, по доласку у Ниш ступа у

службу Хаџи - Ђоке Тодоровића који је био велики трговац. Сва трговина тога доба, која је

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

зване комисионарске. Брат Хаџи - Ђоке био је кир - Коста по коме је непосредно пред рат

једна нишка улица носила име. Ступивши као писар у радњу Хаџи - Ђоке око 1840., Никола

Христодуло се сродио са њим узевши му кћер Зорку (Хаџи - Зоица) за жену и по том, до

смрти Хаџи - Ђоке, продужио радњу и постао сопственик куће. 1853. године бечки сликар

Јохан Франкенбергер слика портрет Николе Христодулуа и та слика представља рво

сликарско дело које је у турском периоду Ниша било изложено у дому једног Нишлије.
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1 ИН, I 154 – 155
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3 ЕН , I , 19
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9 В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, 298
10 В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, 298
11 Р. Томашевић, Народ чија је домовина цео Балкан, 160
12 Р. Томашевић, Народ чија је домовина цео Балкан, 157
13 Ј.Цвијић , Балканско полуострво, 117
14 Ј.Цвијић , Балканско полуострво, 117
15 П.Петровић, Тврђава, 4
16 Б. Андрејевић, Етапе развоја чаршије..., 12
17 ИН, I , 227
18 М.Т.Палигорић, Економско-културна историја , 7-8
19 Турска имена градских четврти означавала су доминантну делатност тог дела чаршије или су добијала
имена по националној мањини која је већински заступљена у датом кварту. Тако су у називу Ћибир-
Цинцар мале заступљена оба наведена случаја – придев '' Ћибир '' има значење у турском '' поносит,
достојанствен, лијеп, укусан , допадљив, пробран'' (A. Škaljić, Turcizmi, 192 ) уз додату одредницу Цинцар
20 Sagr , sagrdžija – човек који се бави стругањем длаке са говеђих кожа (A. Škaljić, Turcizmi, 522 )
21 ИН, II, 36
22 ИАН НОН , 73, 173
23 ИН, II, 34
24 ИН, II, 34
25 ИН, II, 23 -32
26 ИН, II, 33
27 Ф. Каниц, Србија.., 169-170
28 Ј. Поповић, О Цинцарима , 109
29 Ј. Поповић, О Цинцарима , 109. О наведеним Цинцарима немамо ближе податке.
30 Х.Ј.Васиљевић , Тевтери нишке митрополије, 33
31 Ј. Поповић, О Цинцарима , 162
32 С.Андрејевић , Друштвено – економске промене, 63- 64
33 Српске новине , 27.март 1886.
34 Српске новине , 8. март 1881.
35 Српске новине , 4.октобар 1879.
36 Српске новине , 13. октобар 1879.
37 ИАН, оделење у Пироту, збирка Браћа Стефановић
38 М.Ђ.Јанковић, Из историје нишке трговине, Банкарство , 9, Београд, 1929., 408
39 Српске новине , 28.фебруар и  2. март 1882.
40 Б.Јованчић , Први нишки новчани заводи, 159
41 Б.Јованчић , Први нишки новчани заводи, 159
42 АС, МНП- Т -XVII - 4  из 1895.
43 Б.Јованчић , Први нишки новчани заводи, 161
44 Z. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji,
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45 Z. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji,
46 Производне снаге НР Србије, Београд , 1953, 478
47 Производне снаге НР Србије, Београд , 1953, 478-479
48 Српске новине , 14. јул 1910.
49 Српске новине , 14. јул 1910.
50 Трговина, 11.децембар 1911.
51 J.Grgašević , Industrija Srbije i Crne Gore , 214
52 J.Grgašević , Industrija Srbije i Crne Gore , 214
53 Нишке новине, 31. јануар 1932.
54 Нишке новине, 20. јануар 1936.
55 Нишки гласник, 17. август 1924.
56 Привредни лист, 4.фебруар 1926.
57 Трговина, 3.октобар 1910.
58 Трговина, 3. октобар 1910.
59 Трговина, 8.децембар 1911.
60 Напредак , 23. септембар 1921.
61 ИН ,I , 227
62 ИН ,I , 301
63 Ј.Х.Васиљевић, Просветне и политичке прилике у јужним српским областима, 25
64 ИН ,I , 227
65 ИН ,I , 301
66 М.Миловановић, Основно школство Ниша и околине, 29-41
67 М.Миловановић, Основно школство Ниша и околине, 41 напомена 84
68 М.Миловановић, Основно школство Ниша и околине, 41
69 М.Миловановић, Основно школство Ниша и околине, 45
70 М.Миловановић, Основно школство Ниша и околине, 45
71 АС, МНП, ф.XXIV , бр.197/ 1885
72 П. Гагулић, Мали нишки Саборни храм, 3. Чак и код Гагулића се јавља погрешно идентификовање
познатог цинцарског трговца Николе Христудула као Грка.
73 П. Гагулић, Мали нишки Саборни храм, 3
74 П. Гагулић, У Сићевачкој клисури цркве и манастири, 36
75 П. Гагулић, У Сићевачкој клисури цркве и манастири, 44
76 П. Гагулић, У Сићевачкој клисури цркве и манастири, 49-50
77 Нишки гласник, 3.октобар 1924.
78 П. Гагулић, Нишка православна црквена општина, 30
79 П. Гагулић, Нишка православна црквена општина, 27
80 N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, 153
81 N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, 153
82 N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, 153

83 Р. М.Петковић, Прва нишка гимназија, 55-59
84 Р. М.Петковић, Прва нишка гимназија, 57; N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, 154
85 Р. М.Петковић, Прва нишка гимназија, 57 – 58. Позориште  је у прво време наступало у кафани '' Булевар
'' Милана Радосављевића – Рапоње , која је подигнута 1890. У овој грађевини ће касније бити Официрски
дом.Ту је 1915. године заседала Насродна Скупштина Србије у којој је донета позната Нишка декларација.
86 Слобода , 7.април 1891. , чланак  '' Уметност у комадима Пуковник од 18 година и Љубавно писмо ''
87 50 позоришних година у Нишу, 38
88 ИН , I , 152
89 ИН , I , 153
90 N.Ozimić, Cincari Niša,  41
91 N.Ozimić, Cincari Niša,  41

92 И.Трајковић, Очувана староварошка балканска архитектура, 70
93 N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, 155
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94 ИН , I , 343
95 А.Дероко, Народно неимарство, 20
96 Ј.Вујић, Путешествие по Сербији, 178
97 Д. Миловановић, Ниш на раскрсници векова, Нишки зборник, 6, 53
98 Ф. Каниц, Србија, 158
99 Организовани радник, Београд, 6.децембар 1928., чланак ''Паљевина Радничког дома у Нишу ''
100 Dj.Stamenković, 100 godina farmacije u Nišu, 15
101 Dj.Stamenković, 100 godina farmacije u Nišu, 16
102 Dj.Stamenković, 100 godina farmacije u Nišu, 16

103 V.Marjanović, Farmacija u Srbiji u XIX veku, 373
104 Đ.Stamenković, 100 godina farmacije u Nišu, 15
105 С.Андрејевић, Развој друштвено-економских односа у пољопривреди и на селу општине Ниш, 31
106 EН, III, 40
107 Усмени исказ господје Лађевац дат аутору новембра 1995.
108 V.Milojević, Pasterov zavod u Nišu, 182
109 V.Milojević, Pasterov zavod u Nišu,182- 183
110 П.В.Гагулић, У Сићевачкој клисури цркве и манастири , I, 49-50
111 Ђ.Стаменковић, Кључ Старе Србије, 69
112 IAN-A- ZP-I-2-5
113 Нишки гласник, 3.октобар 1924
114 Ђ.Стаменковић, Кључ Старе Србије, 97

115 Привредни лист, 26. децембар 1923.
116 Нишки гласник, 30.март 1924
117 Ј.Златић, Политички живот у Нишу између два светска рата, 217
118 Ј.Златић, Политички живот у Нишу између два светска рата, 217; N. Ozimić, Niški Cincari u kulturnom i
političkom životu Niša, 155
119 Ревија, 10.јуни, 1937.,3
120 Народна реч, 23.април 1936.,3
121 Народна реч, 23. јануар 1936.,3

122 Нишки нови лист, 28 јун 1937., 22
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6. ИЗВОРИ

Необјављена грађа
 Архив Србије (АС ) – Министарство правосуђа (МНП) МНП – f. IX, бр. 87/1885; f.

XXIV,бр.197/1885.; f. X, бр. 213/ 1886 ; МНП – Т – XVII – 4 – 1895
 Историјски архив Ниш (ИАН) – УНИ I – бб; А- ЗП- I – 2 - 5; А- ЗП - I – 2- 7 ; збирка '' Браћа

Стефановић'', оделење у Пироту

Објављена грађа
 Напредак, 23. септембар 1921. ; Народна реч, 23.јануар 1936; 23.април.1936.; Наш лист,

12.новембар 1937.; 23 . новембар 1937.; Нишке новине, 31. јануар 1932., 4.мај 1933., 24.
децембар 1933., 20.јануар 1936. ; Нишка слободна  трибуна , 25.август 1926., 16.новембар
1930.; Нишки гласник, 22.август 1923., 19.март 1924., 30.март 1924., 15.април 1924.,
17.август1924., 3.октобар 1924., 5.октобар 1924., 3.март 1926.; Нишки нови лист, 28. јун
1937.; Организовани радник (Београд), 6.децембар 1928.; Привредни лист, 26.децембар
1923.,13.новембар 1924., 21.децембар 1924., 4.фебруар 1926., 11.фебруар 1926.; Ревија,
23.новембар 1934., 10.јун 1937.; Слобода , 7.април 1891., 9.јун 1893., 5.новембар 1893;
Српске новине (Београд), 4.октобар 1879, 13.октобар 1879., 8.март 1881., 28.фебруар 1882.,
2.март1882., 27.март1886., 14. јул 1910.; Трговина, 3.октобар 1910, 8.децембар 1911.,
11.децембар 1911.
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