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Опште карактеристике 

 

Врањска колтина, од Бујановца на југу, до Владичиног Хана на северу, 

представља пространу област око средњег тока Јужне Мораве и углавном је 

издужена од југозапада према североистоку. На југоистоку је ограничена масивним 

планинама Мотине, Бесне Кобиле и Верденика, на северозападу су планински 

масиви Карпине, Крстиловице и Облик- Кукавице, на североистоку област затвара 

масив Мачкатица- Јастребац у који се усекла Грделичка клисура, на југозападу су 

нижи масиви Рујем, Самољица и сутеска Моравица, притоке Јужне Мораве. 

Врањска колтина је област благо нагнута према току реке Јужне Мораве и 

кроз Грделичку клисуру веома добро повезана са Лесковачком и Нишком 

котлином, које леже на североистоку и северу. Својим нагнућем котлина је на 

југозападној страни, у јакој вези са Прешевском Моравицом, околином Куманова и 

Скопским пољем. На северозападној страни Врањска котлина има неколико 

природних веза са суседним областима, кроз Кончуљску клисуру са Горњом 

Моравом, кроз Вртогошку клисуру са Новобрдском Кривом Реком и долином 

Врањске реке са Пољаницом. На југоисточној, налазе се  високе планине, али и на 

тој страни има местимично долина и планинских превоја. Они омогућавају везе 

Врањске котлине са Горњом Пчињом, Власином и Босилеградским крајем. 

С обзиром на елементе од географског значаја, у Врањској котлини се могу 

издвојити три изразите зоне: једне је зона алувијалне равни Јужне Мораве и 

представља средишњу, уску низију непосредно поред Јужне Мораве, од Кончуљске 

клисуре на југозападу до Грделичке клисуре на североистоку. Другу зону 

представља зона језерске заравни, као благо заталасано уско земљиште које се 

пружа лево и десно од Јужне Мораве. Трећа, уједно и последња зона, јесте област 

котлинског оквира. Котлински оквир представља простране падине следећих 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   6 

 

планина Бесне Кобиле, Варденика, Мотине, Карпине, Крстиловице и Облик-

Кукавице. 

У Србији има мало крајева који су богати изворима као што је Врaњска 

котлина. У њој скоро да нема брда без извора, јаруга без потока, који тек за време 

летњих суша пресахну. На високим и релативно добро шумовитим планинама 

Варденику, Бесној Кобили и Кукавици има и неколико јачих извора. Они се дуго 

натапају из снежних сметова, због чега су доста хладни. 

Највећи ток у овој области је Јужна Морава, коју народ просто зове 

„Морава“. У њу утичу све воде Врањске котлине. Од свог уласка у Врањску 

котлину, по до изласко код Владичиног Хана на североистоку, Јужна Морава је 

дугачка 40 км. Главна притока Јужне Мораве је Врла. Она долази из дубљег залеђа 

са гребена Варденика. Најпре Врла протиче дугачком клисуром, затим улази у 

Масуричко или Сурдуличко поље, па се пробија кроз Прекодолску клисурицу и 

улива се у Јужну Мораву при њеном изласку из Врањске котлине. Количина воде у 

рекама и потоцима Врањске котлине зависи од распореда атмосферских талога и од 

биљног покривача. Већом количином воде и сталношћу особито се одликује Врла. 

Врањска котлина са долином Јужне Мораве представља део моравско 

вардарске удолине, која у меридијанском правцу пресеца Балканско полуострво. 

Између котлинског дна и околних високих масива који га ограћују, постоје знатне 

температурне супротности. Високи гребени имају ниже температуре. То је случај 

лети, а нарочито зими. У вишим деловима Врањске котлине, годишња 

температурна амплитуда је мања и у њима нема касних пролећних мразева. Летњу 

температуру на Варденику, Кукавици, Бесној Кoбили, поред знатне надморске 

висине, ублажава и шумски покривач. У дубоким долинама зими се спушта хладан 

ваздух са планина, тако да такви долински делови имају нижу температуру 

ваздуха., а планинске стране вишу. Поменуте температурне појаве јављају се у 

долини Вртогошке, Бањске рекеи реке Врле.  
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За пољопривреду Врањске котлине од нарочитога је значаја трајање 

вегетационе периоде, што је у вези с температуром ваздуха. Вегетациона периода 

за усеве биљне производње износи око 8.5, а за винову лозу 7 месеци. На тај начин 

дати су у овој области температурни услови за гајење разних култура. Вредност 

оваквих температурних прилика повремено се мења јер могу наступити рани 

јесењи и позни пролећни мразеви. Пролећни мразеви наилазе до краја априла а 

јесењи тек долазе у октобру.     

 

 

Старине и прошлост 

  

Политичка историја Врањске котлине, којој припадају и сама села 

Прекодолце, Лепеница и Мртвица била је доста бурна и зато је често мењала 

господаре. Почетком хришћанске ере, ови крајеви потпали су под римску власт. За 

Римљане који су продирали са запада у унутрашњост Балканског полуострва, био 

је у том погледу значајан пут који долазећи са Косова, кроз Кончуљску клисуру 

улази у Врањску котлину и из ње долином реке Врле води на исток. Овај пут имао 

је војно-стратешки, затим трговачки и културни значај, те је био погодан за 

оснивање људских насеобина. Остаци римских насеобина, који су се очували до 

данас, потврђује да су ови простори били густо насељени: дуж уздужног пута 

правца југозапад- североисток крај Јужне Мораве, затим у долини Врле, Бањске 

реке итд. Поделом Римског царства, крајем IV века, ове области потпадају под 

управу Источног Римског царства односно Византије.  

Прво продирање Рашке државе у Врањску котлину било је под жупаном 

Вуканом 1093. године. Међутим наредне године Византија је повратила поменуте 

крајеве. На кратко, ове области су поново освојене од стране великог жупана 
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Стефане Немање и његовог наследника краља Стефана Немањића, да би краљ 

Милутин ове области дефинитвно припојио српској држави 1282. године.  

Из историјских извора познато је да између 1402. и 1423. године српски 

ћесар Угљеша, син севастократора Влатка, по очинском наслеђу, био феудални 

господар трију жупа: Врања, Иногошта, Прешева. Први је Стојан Новаковић, у 

свом раду „Ново Брдо и Врањско поморавље у историји српској XIV и XV века“, о 

положају жупе Иногошта, објавио следеће: „Виногошта (Иногошта)  је предао од 

Владичина Хана па до Облака и све док не почне Пољаница...“ 

Средњовековна жупа Иногоште је заједно са јужним крајевима српске 

државе, потпала под Турску власт на лето 1455. године. У новоформираној 

административној управи Иногоште и околина су припадала Врањском кадилику, а 

као шира целина оно је припадало Ћустендилском санџаку. На основу турских 

пописних књига (Tapu tahrir defterleri) који датирају из 16. века, у састав Врањског 

кадилука улазило је неколико нахија Врање, Морава, Моравица, Прешево, Пчиња и 

Иногоште. Највећа нахија у Врањском кадилуку било је Иногоште. 

Иногоште као нахија остаје све до 1842.  када нестаје заједно са Врањским 

пашалуком. Исте године уместо Врањског пашалука формиран је Врањски 

кајмаканлум. Реформама укинута нахија Иногоште, подељена је на два кола 

(среза): Дервен кол и Виногош кол. Граница између ова два кола била је река Јужна 

Морава.  На њеној десној страни био је Дервен кол, које је обухватало и село 

Прекодолце, док је на левој страни био Виногош кол, са селима Лепеницом и 

Мртвицом. Колови у то време као и нахије раније, нису имале никакве старешине 

нити било какве друге органе власти. Сва власт је била у рукама кајмакама.  

Коначно ослобођење и прикључење матици српској, ови крајеви доживели 

су током српско-турских ратова 1876-1878. године. Шумадијски корпус и 

Добровољачки корпус Кнежевине Србије, ослободили су Владичин Хан и сва 

околна села 11-23. јануара 1878. године.  
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У новоослобођеним крајевима после 1878.године устројство српске цивилне 

власти, нарочито општинске, трајало је све до 30.марта 1881. године. Те године 

донет је закон којим се укидају сви прописи и почиње да се примењује закон 

Кнежевине Србије, што значи да за целу Србију, важи један закон и једнаки 

прописи. Почетком 1890. године ступа на снагу нови закон о устројству општина, 

донет 30. октобра 1889. године. Њима је допуштено да општински зборови могу 

давати предлоге о спајању и раздвајању општина министру унутрашњих дела, а 

овај би те предлоге упућивао народној скупштини на решавање. 

На општинском збору 13. децембра 1889. године, у Владичином Хану, 

договорено је да се села Прекодолце, Житорађе и Мало Калиманце из среза 

Масуришког прикључе Калиманској општини. Та је одлука потврђена од стране 

министра унутрашњих дела 12. јануара 1890. године. 

Владилин Хан је постао среско место иако није имао статус насељеног 

места, јер је у то време у Владичином Хану било неколико објеката и то: 

железничка станица, хан са чардаком у коме су смештене среске канцеларије, 

јужно од њега неколико дућана- ћепенака и механа са пекаром. 

Након завршетка Првог светског рата, захваљуљујући свом повољном 

положају Владичин Хан 1921. године бива проглашен за варошицу, те током 

времена постаје важно седиште варошког, трговачког и  саобраћајног  промета. 

Нови узлет Владичин Хан добио је након Другог светског рата и то на 

пољима привредног, просветног, здравственог и урбанисточког развоја. 

Данас општина Владичин Хан са седиштем у истоименом граду, 

административно припада Пчињском округу. Сама територија општине покрива, 

заједно са градом 51 насељено место у којима према по последњем попису из 2011. 

године живи 20.871 становника. У оквиру општине Владичин Хан спадају и села 

која су предмет овог истаживања, Прекодолце, Лепеница и Мртвица.   
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ПРЕКОДОЛЦЕ 

 

 

Положај и комуникације 

Владичин Хан са селом Прекодолце повезује државни пут I-B реда број 40. 

Деоница овог пута износи 53 км и почиње од Владичиног Хана, пролази кроз 

Сурдулицу и Власину а завршава се у Стразимировцима. На државном путу I-B 

реда бр. 40, за правац Владичин Хан–Сурдулица, у оба смера, одређена су 

стајалишта на следећим местима и то: Прекодолце, Прекодолце 1, Прекодолце 2, 

Прекодолце (Ханпласт), Житорађе, Житорађе 1, Житорађе 2, Житорађе 3, 

Житорађе 4. (Извор: Службени гласник града Врања (број IX, од 10.04.2019.). 

Село Прекодолце налази се на крајњем југу Србије и припада општини 

Владичин Хан. Заузима западни део Масуричког поља и лежи у доњем делу долине 

реке Врле, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву. Овај предео има облик 

котлине, уоквирене мањим и већим узвишењима. Између узвишења на западној 

страни, код села Прекодолца су два отвора према ужој Врањској котлини. Некад 

засебно село, удаљено од Владичиног Хана 2 километра, данас се сматра 

приградским насељем града.  

Поред села са северне стране пролази магистрални пут који везује Владичин 

Хан и Прекодолце са Сурдулицом, Црном Травом, Босилеградом, као и Бугарском 

и омогућује му улаз и излаз на све комуникације и сва места у нашој земљи. Како је 

ова област благо нагнута ка току Јужне Мораве, кроз Грделичку клисуру веома 

добро је повезана са Лесковачком котлином и Нишким пољем који леже на 

североистоку и северу. На југоисточној страни леже доста високе планине, али и на 
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тој страни има местимично долина и планинских превоја. Они омогућавају везе ове 

области са Горњом Пчињом, Власином и Босилеградским крајем. 

Топографски називи за потесе на атару су: Селиште, Стража, Ашанске баре, 

Бајрамова Орница, Равна Шума. Чарабак, Ширине, Умска долина, Јаовац, Забел, 

Ћерамидница, Лештар (сада шума), Гњилиште, Долина, Оскоруша, Чардак, 

Перовац, Миљак, Мишки дол, Костановац, Аниште. 

Приликом ослобођења од Турака, Прекодолце је имало два краја: ромски 

крај лево од реке Врле, и српки део десно од реке на падини (Аризанова падина). 

Временом је село постало веће и разбијеније, те се данас сматра саставним делом 

Владичиног Хана. Махале Прекодолца се зову: Шопска, Доња и Горња лево од 

Врле, затим Бигларска, Стара Циганска, Ташинска и Нова Циганска махала десно 

од реке.   
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Прошлост и старине 

 

Према казивању старих људи, Прекодолце је добило назив по томе што је 

посред села ишао Царски друм (некдашњи римски друм Via Militaris), који је 

везивао трговачка места севера и југа, и водио преко брда и долина. Када су се 

каравани кретали са југа преко Полома, Дурићевог рида и Калдрме, и са севера 

преко Кржинца, и Рида спуштали су се у долину Врле реке, а изговарали су иду 

„преко дола“, да би изашли на супротну стрму страну. Овај израз „Прекодола“ са 

додатним слогом „це“, даје назив насеља Прекодолце.  

Још увек није тачно утвђено када је село Прекодолце настало. Северно од 

села, на простору Градишта, још 1896. године нађени су остаци зидина и један 

камени суд, који је чувени српски археолог Михаило Валтровић идентификавао као 
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римски. Такође, у народу постоји веровање да је место Градиште било насељено 

„од латинско време“.  

 Први сигуран помен села Прекодолца у историјским изворима, налазимо у 

турским пописним књигама–дефтерима из XVI века. У пописним књигама органи 

турске власти су регистровали сва насеља која су у моменту пописа постајала у 

оквиру Врањског кадилука. Сва насеља осим града Врања, имала су статус села. 

Утврђено је да је у 16 веку на територији овог кадилука постојало 340 села, међу 

којима се налази  и село Прекодолце. 

 

Пописи су вршени 1519, 1528, 1570. године. На основу пописа из 1519. године 

може се утврдити да је у Прекодолцу живело 14 хришћанских, и једна муслиманска 

породица. У 1528. години налазимо да је у самом месту затечено 17 хришћанских 

породица, а у 1570. години видимо присуство 13 хришћанских породица. 
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 Вредност ових пописа лежи у томе што из њих можемо видети да је и у 

периоду Турске владавине село Прекдолце опстало као насељено место. 

 По ослобођењу ових крајева од Турака Прекодолце је почело нагло да расте, 

досељавањем новог становништва. Досељеници су из разних села Врањске котлине 

и суседних области. Ток досевања нових породица у Прекодолцу можемо видети на 

основу пописа из 19 века, тачније, из 1861, 1878. и 1884. године. Уочи ослобођења 

у  Прекодолцу је пописано укупно 7 хришћанских породица, у години 1878. када су 

ове области стекле своју независност било је 46 породица, да би попис из 1884. 

године показао да је број домаћинстава у Прекодолцу те године порастао на 53.  

Данас је село Прекодолце приградско насеље Владичиног Хана. По 

последњем попису из 2011. године броји 1.667 становника. Од тога 396 становника 

припада ромској, а 24 становника бугарској националној мањини/популацији 

 

 

Становништво 

 

  За време Турака у Прекодолцу живели су: Аризановци (8 кућа, Младенци), 

једна грана зове се Белаџије сматрају се старинцима, Ташићи ( 2 куће, Митровдан). 

Дољени почетком 19.века „од Јањине у Грчкој“. Њихов предак Стефан Грк, 

пореклом из Јањине у Грчкој, познати хајдук, доласком на ово подручје сазидао је 

хан од ког ће касније настати младо насеље Владичин Хан. У браку са својом 

женом добио је сина Љоту који је имао три мушка потомка: Дина, Аризана и Ташу. 

За Дину је саградио кућу и купио земљу западно од Прекодолске цркве, за Аризана 

саградио кућу и купио земљу источно од Прекодолске цркве и за Ташу саградио 

кућу и купио земљу у селу Прекодолцу. Следећи су Милошевци (4 куће, Св. 
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Никола), такође староседеоци. Клисурци (3 куће, Св. Архангел Михаило) дошли су 

пред крај турске владавине из Клисурице близу Врањске бање.  

 По ослобођењу од Турака доселили су се ови српски родови. Родови из села 

Врањске котлине: Бојчинци (3 куће, Св. Јован) дошли су из Калиманца, Поповци (5 

кућа Петковдан) дошли из Репинца, Себеврањци (1 кућа, Св. Архангел Михаило) 

дошли су из Себе Врања. Овде су обрађивали једно српско имање, и по томе се 

зову чифчије. Даље порекло воде из околине Босилеграда. Инџа (1 кућа Св. 

Никола), из Преображења. Овде је био поткивач (занатлија), затим се оженио и 

постао домазет. У Преображењу били су дољени као Цинцари негде из Македоније. 

 Роми су почели са насељавањем у селу Прекодолце у XVIII веку. Врањски 

Хусеин паша населио је Роме на левој обали реке Калиманке, а куће су им биле у 

близини корита реке. У XIX и почетком XX века Роми су се бавили 

пољопривредом, а поједина домаћинства обављала су занатске радове као ковачи, 

клинчари и корпари. Касније, када су се услови за живот побољшали и када су 

средили своја домаћинства  почели су да се баве музиком. По ослобођењу од 

Турака највише су се бавили производњом дувана. Од имућнијих сељака узимали 

су њиве и производили су кукуруз „наполе“, а за то су давали сељаку рушвет да му 

ожању одређену површину под житом. У сталним контактима са Србима Роми 

попримају савремене навике српског народа у граду.  

 Ромско становништво се дели на православно и муслиманско. У Прекодолцу 

живи и ради муслиманско ромско становништво. Матерњи им је језик цигански, а 

добро познају српски језик, који у разговору са Србима употребљавају, а добро га 

користе у службеним односима.  

У старије ромске породице спадају: Реџеповићи, Анковци, Селимови, 

Зенчићи, Ајдини, Џелини, Зунини, Шерићи, Жупан, Неџини, Љубичини, Ристићи и 

Стојиљковићи. Последње три породице припадају грани Ђорговаца чији је 

матерњи језик српски, а такође имена и презимена. У Владичином Хану има и Рома 
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чији је матерњи језик ромски. Ови Роми познати су као курбети, породице 

Мустафа, Ариф и Дестан. По ослобођењу од Турака доселили су се: Денковићи из 

Житорађа, Незир из Длугојнице, Мина из Моштанице. 

 

 

Храм Св. Николе 

 

Храм Св. Николе подигнут је у селу Прекодолце, на југу Србије и припада 

Врањској епархији и општини Владичин Хан. Храм Св. Николе је изграђен у 

периоду између 1900. и 1905. године. Налази се на десној обали реке Врле, на 

узвишењу које повезује Владичин Хан и Сурдулицу. Током времена око храма је 

настало гробље, тако да се црква данас налази у његовом средишту. Северно од 

западног прочеља храма подигнут је звоник 1956. године. Година подизања 

записана је на западној фасади звоника.  

Грађевина је подужне, правоугаоне основе, зидана од камена и опеке. 

Засведена је полубличастим сводом, и покривена је двосливним кровом. На 

источној страни налазе се три апсиде. Олтарска апсида је већа и петострана, за 

разлику од бочних које су мање и тростране. Ниже су од осталог дела грађевине, а 

свака је покривена посебним кровом. Певнички простори на јужној и северној 

страни, обликовани су као правоугаони испусти, прикривени једносливним кровом. 

 Фасада је једноставна, омалтерисана и обојена у белу боју. Оживљена је 

каменим соклом од тесаних квадера у најнижој зони и двостепеним, профилисаним 

поткровним венцем. Из једноставног зидног платна, истичу се три улаза у храм 

који су оивичени каменим тесаницима. На западној страни изнад портала, у 

полукружној ниши урађена је представа Св. Николе у мозаику, док је изнад јужног 

портала, који води у наос, мозаик са представом Богородице и Христа. Изнад 

певничких и олтарских апсида изведен је профилисани венац који иде дуж читаве 
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грађевине и дели фасаде на два дела. У пољима изнад овог венца, на западној и 

источној страни налази се крст. Овај декоративни елемент је урађен у штуком 

малтеру и обојен у жуто.  

 Спољашњи изглед храма одликује се једноставношћу и редукцијом 

украсних елемената, који би истицали његову сакралност. Таква пракса била је 

заступљена при подизању храмова у великом броју околних места, током друге 

половине XIX века. Сличности се уочавају на цркви Св. Петка, подигнутој 1855-

1858. године, на храмовима у селима Доња Трница, Ћуковац, Корбејевац, 

Бресница. Оно што издваја храм Св. Николе у Прекодолцу, јесу четири торнића 

постављена на крајњим угловима кровне конструкције. Полигонални су, 

постављени на четвртосто постоље, са капом и крстом на врху.  

 Унутрушњи простор храма, састоји се из олтара и наоса. Простор олтара 

завршен је полукружном апсидом, на источној страни, док су простори 

проскомидије и ђаконикона, решени у виду плитких ниша у зиду. Ниша 

проскомидије је полукружна, док је ниша ђаконикона правоугаона и затворена 

двокрилним вратима. Кроз улазе на западној и јужној страни ступа се у простор 

наоса.  

 Коначни изглед унутрашњост храма добија постављањем иконостаса. 

Настао је у периоду од 1904-1910. године, о чему сведоче записи на иконама. 

Поред забележених година настанка, на иконама су записана и имена ктитора који 

говоре о учешћу локалног становништва у опремању храма. Поред грађана из 

Прекодолца, као приложници појављују се и мештани из Владичиног Хана, 

Житорађа и Врања. Сликани програм извео је сликар Теофан Исаиловић 

Буџароски, који се потписао на већина икона. Представе Вазнесење и Крштења 

Христовог су потписане од стране сликара Т. Колевског. 

 Овај иконостас припада типу високих олтарских преграда, а дрвена 

конструкција није постављена праволинијски. Бочни делови прате цик-цак линију и 
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продиру у простор, док је средишњи део, омеђен престоним иконама Христа и 

Богодорице са Христом, увучен. Ова појава карактеристичнија је за македонске 

цркве, а најближи узор је монумелтални иконостас Саборног храма у Врању. Иконе 

су постављене у три зоне, међусобно одвојене једноставно профилисаним венцима. 

Подела између прве и друге зоне наглашена је насликаном врежом винове лозе. 

Лоза са грожђем има евхаристички карактер а среће се као декорација и у другим 

храмовима Врањске епархије.  

 Наглашена је хоризонталност иконостаса из које се издвајају царске двери и 

велики крст на врху. Једноличност декорације није нарушена ни издвајањем 

бочних двери који су идентичним решењем као и остале престоне иконе уклопљене 

у целину. На њима су приказани Свети Архангел Михаило, северно, и Свети Сава, 

јужно. Јужно од царских двери постављене су иконе Исуса Христа, Светог Јована 

Претече, Светог Саве и Светог Ђорђа. Богородица са Христом, Свети Никола, 

Архангел Михаило и Свети Димитрије, су насликани на иконама северно од двери. 

 Исус Христос приказан је на небесима како десном руком благосиља а у 

левој држи јеванђеље. Свети Јован Претеча дат је у пејзажу где се у позадини види 

река и секира поред дрвета. Десном руком благосиља, у левој држи дугачак крст и 

свитак. Свети Сава, као један од најпоштованијих нациналних светитеља, добија 

значајну улогу у обликовању тематског репертоара и иконостаса. Приказује се у 

многим храмовима у реду пресоних икона, чиме се преноси верски и национални 

идентиет. Насликан је у раскошној архијерејској одежди са митром на глави. 

Двооглави орао са српским грбом на прсима насликан је у виду медаљона на 

митри. Икона Светог Николе постављена је уз представу Богордице са Христом, 

северно од царских двери, што је уобичајено место за приказивање патрона и 

заштитника храма. Насликан је у пејзажу, одевен у архијерејску одежду како 

десном руком благосиља док у левој држи отворено јеванђеље на коме су исписани 

стихови из Јовановог јеванђеља. У доњем десном углу иконе стоји потпис сликара 
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Т.И. Буџароски/1905, и затим следи списак приложника иконе из самог села 

Прекодолца. 

 Испред престоних постављене су целивајуће иконе намењене клањању и 

целивању. Иконографски су поједностављене, а светитељи су постављени 

допојасно. Сачувано је седам целивајућих икона: Свети Димитрије, Свети Никола 

Мирликијски, Богородица, Исус Христос, Свети јован Претеча, Свети Сава 

архиепископ српски, Свети Георгије. Пракса постављања целивајућих икона на 

иконостасе била је заступљена током децетнаестог века на јужнобалканским 

просторима. 

 Друга зона иконостаса обухвата празнични ред. Одабир празника који улазе 

у репертоар овог дела иконостаса зависио је од догађаја из црквене историје који су 

били најпоштованији у одређеној парохијској заједници. Тако је на иконостасу 

храма Светог Николе у Прекодолцу распоређено шест представа великих празника, 

и још три празника који се односе на Христа. Око централне представе Тајне 

вечере постављене су четири иконе са сваке стране. Северно су Улазак Христа у 

Јерусалим, Вазнесење Христово, Сретење и Рођење Христово. Крштење Христово, 

Света Тројица, Воздвиженије Часног крста и Преображењ Христово су јужно од 

Тајне вечере. 

 Северно од Васкрсења Христовог су иконе на којима су приказани 

апостоли: Свети Петра, Свети Вартоломеј, Свети Јован јеванђељиста, Свети Лука, 

Свети Симон и Свети Филип. Сви апостоли су приказани допојасно, а издвајају се 

представе јеванђелиста који држе отворена јеванжеља и пера у рукама. Иконе на 

којима су представљени јеванђелисти, као и апостоли Петар и Павле приложили су 

верници из Прекодолца и Житорађа.  

Целину завршава велики крст на врху са распетим Христом изнад кога је 

голуб Светог Духа. Окружен је картушима на којима су приказани Богородица и 

Свети Јован. Поставњен је на два грифона урађен у дуборезу.  
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Олтарску преграду као визуелну целину обликовану према потребама 

богослужења, допуњује катапетазма на царским дверима. На платну је насликан 

Исус Христос подигнутих руку, десном благосиља, док у левој уздиже путир. 

Окружен је четворицом анђела у ставу молитве. Представа наговештава чин 

евхаристије, који се одвија иза двери на часној трпези. Дело је сликара Ђорђа 

Зографског из Велеса, настало 1926. године, о чему сведочи потпис у доњем, 

доњем десном углу.  

Програмски репертоар олтарске преграде Храма Светог Николе у 

Прекодолцу обликовао је сликар Теофан Исаиловић Буџароски, пореклом из села 

Галичник, у Дебарском округу. Био је један од најпродуктивнијих сликара на 

подручју Врањске епархије.  

Храм Светог Николе сведочи о активном учешћу локалне заједнице у 

његовом подизању и опремању. Цркав је више пута обнављана, а последњи пут 

1995. године, када је 16. априла исте године епископ врањски г. Пахомије извршио 

мало освећење. Исте године подигнути су парохијски дом и народна трпезарија. У 

периоду од 1995. до 2000. године, саграђена су два стана за свештенике и 

подигнута је капела, са пратећим просторијама за вршење опела.  

Поред визуелних карактеристика у самом проучавању храма, као сложене 

целине, долазимо до сазнања о његовом функционисању у приватној побожности, 

и побожности парохијске заједнице.    

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   23 

 

 

 

 

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   25 

 

ЛЕПЕНИЦА 

 

 

Положај и комуникације  

Село Лепеница налази се дуж државног пута II- B реда бр. 158 на релацији 

Владичин Хан – Врање.  За правац Владичин Хан–Врање у оба смера, одређена су 

стајалишта на следећим местима и то: Владичин Хан (Железничка станица), 

Владичин Хан („Турист“), Репинце (продавница „Кременко“), Сува Морава 1, Сува 

Морава 2, Сува Морава 3, Сува Морава 4, Лепеница (Дреново), Лепеница (Дом 

омладине), Лепеница (Видинска долина), Стубал 1, Стубал 2, Стубал 3 (насеље), 

Стубал 4, Стубал 5, Прибој 1 (Железничка станица), Прибој 2, Прибој 3, Прибој 4 и 

Мазараћ. (Извор: Службени гласник града Врања, број IX, 10.04.2019.) 

Село Лепеница већим делом лежи у долини и то у доњем крају Лепеничке 

реке, леве притоке Јужне Мораве. Околна су насеља Кацапун, Бачвиште, Грамађа и 

Сува Морава. Вода за пиће добија се из бунара и из слабијих извора. Називи за 

потесе су: Морава, Николчин Дол, Побијен Камен, Суво Поље, Орашје, Гађано 

Дрво, Голи Рид, Бел Камен, Циганска Падина, Текија, Меаниште, Церје,  

Кошарница, Дубрава, Мала Тршевина, Бели Брег, Ћајинска Орница, Црвени Брег.  

 Лепеница је јако развијено насеље, састоји се од три махале и од већег броја 

појединачних кућа. Махале се зову Средња или Куси Гра, Горња и Дреново. Прве 

две махале су у долини крај пута Врање-Владичин Хан.  
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Прошлост и старине 

 

 

Лепеница је старо село. То се види по малобројним старинцима и по 

црквици посвећеној Света Петки (VIII век), која лежи у Средњој махали. Ова је 

црквица „у камен ископана“ и у њу могу стати 20 људи. Према народној традицији 

поменута  црквица је много стара, зато што је у стени и обрнута западу. Због тога је 

у народу од давнина позната као Латинска црква. 

Територија самог села Лепенице била је насељена још у римско доба. О 

томе сводоче археолошка истраживања са ових простора са краја XIX и почетка 

XX века. Између земљорадничке задруге и основне школе, са обе стране пута који 

води према селу Кацапуну, налази се место Орашје. Терен се сасвим благо спушта 

према сеоској речици. Овде су мештани приликом обраде земље ископали опеке и 

текуле римског формата, као и фрагментоване керамичке посуде. Ископаване су и 

керамичке водоводне цеви, које су се пружале у правцу север-југ. Локалитет има 

веома леп положај и заузима велико пространство, тако да представља вероватно 

остатке већег античког насеља. 

У средњовековној српској историји, као део Врањског помораваља, само 

село Лепеница је припадало средњовековној жупи Иногоште. Границе 

средњовековне жупе Иногоште биле су предмет истраживања многих српских 

научника. У најприхваћенијој научној студији Стојана Новаковића, „Ново Брдо и 

Врањско Поморавље у историји српској XIV и XV века“, која се бави истраживањем 

средњовековне жупе Иногоште, побројана су следећа села која су улазила у њен 
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састав: Класинце, Бојин Дел, Сена (Обличка Сена) Горња и Доња, Гумериште, 

Островица, Тесовиште, Јаовац, Стубал, Прибој, Моштаница, Бизвиште, Лепеница, 

Мазараћ, Дреново, Кацапун, Куново, Калиманце, Билановце, Сува Морава, Горње и 

Доње Јабуково, Рдово, Брестово и Костомлатица.  

По освајању од стране Турака, средњовековна жупа Иногоште улази у 

састав новоформиране административне јединице Врањски кадилук. Лепеница је 

била насељено сеоско место и током турског периода. Управо то нам сведоче 

турски пописи становништва Врањског кадилука из XVI века, и то 1519, 1528, 

1570. године. 

 

 

Из поменутог прилога видимо да је село Лепеница подељено на Горњу и Доњу 

Лепеницу, које су припадале нахији Иногоште. Попис из 1519. даје податке да је у 
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Горњој Лепеници било насељено 3 хришћанске породице, а у Доњој осам. Према 

попису из 1570. године, у Доњој Лепеници је било једне хришћанске, и седам 

муслиманских породица. 

 Пописи из XVI века рађени су 1861, 1878. и 1884. године. Из података прва 

два пописа видимо да је по ослобођењу ових крајева 1878. дошло до повећања 

броја насељених породица. 

Пред крај турске управе у Лепеници је постојао анамски чифлик. Земља овог 

чифлика припадала је ћерки врањског Хусеин паше, у народу звана Анама. Њен 

брат Абдула бег имао је чифлик у суседној Грамађи. 

Данас је село Лепеница део општине Владичин Хан, која припада Пчињском 

региону. По последњем попису становништва из 2011. године Лепеница има 675 

житеља, међу којима има 92 припадника ромске националности. 

 

 

Стамовништво 

 

 

На основу антропо-географских истраживања др Јована Трифуновског, 

извршених током 50-их година XX века, у Лепеници је било укупно 82 српске, 11 

ромских православних, 13 ромских муслиманских кућа. 

Од српских родова, у поменутој студији, побројано је: Парамуљци (2 куће, 

крсна слава им је била Св. Никола), Недељковци (2 куће, Св. Никола) и 

Карапанџини (1 кућа, Петковдан). Ове породице се сматрају староседелачким. 

Дреновчани ( 13 кућа, који славе славу Св. Сава) потичу од предака Ранђела и 

Митра. Њихово је порекло из Радибужде код Криве Паланке. Они су око средине 

XIX века, дошли да граде чифлик-сахибиску кулу у суседној Грамађи. Тада су 

упознали Лепеницу и ту се населили. Јовановићи (2 куће) и Панџини (2 куће) славе 
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Св. Арханђела. Дошли су из Јовца где су чинили један род. Ђорђевићи (2 куће, Св. 

Архангел) дошли су из Ржане из Босилеграда. Стојанчићи (4 куће, Св. Архангел) 

дошли су из Белановца, даље порекло им је из Ћустендила. 

 Православни Роми: Крстићи (7 кућа), Стошићи (3 куће), славе Св. Николу. 

Прва два рода овде живе од турског периода, преци последњег рода доселили су се 

из Јовца. Сви православни Роми говоре српски и имају са Србима заједничко 

гробље. Брачне везе ови Роми склапају међу собом, као и са православним Ромима 

из других села.  

 Муслимански Роми: Камберовићи (4 куће), Ибраимовићи (4 куће), 

Мамутовићи ( 3 куће), Рамиз (1 кућа) и Маљо (1 кућа). Први род овде живи од 

турског доба, док су други касније досељени из Кацапуна. Све ове Роме Срби 

називају Гурбетима. Говоре ромски и српски језик. 

 

 

Црква Св. Петке 

 

 

Испосничка црква Преподобне мати Параскеве налази се у селу Лепеница 8 

км од Владичиног Хана. Црква је у народу позната и као Латинска црква, због 

олтара који је неубичајено окренут према западу. 

 Црква је у суштини дело природе, а не грађевина коју је направио човек. То 

је стена са два отвора у којима су се подвизавали монаси.  

 У питању је правоугаоно обликовано природно удубљење у стени, отворено 

на северној страни. На иточној страни је велика лучно надвишена ниша са 

ужљебљеном каменом плочом као ласна трпеза, мања ниша обележава простор 

проскомидије. У подужном јужном зиду је уклесано издужено правоугаоно 

удубљење. Изнад отвора пећине су два већа правоугаона удубљена дограђена 
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људском руком и повезана каналом кроз који је текла лековита вода. Неколико 

метара источно од пећинског отвора цркве, на висини од око 6 метара је улаз у још 

једну пећину у чијем патосу је уклесан квадратни базен испуњен водом, што 

указује да је овде била развијена институција Агијазме- освећене воде, кроз коју се 

наставља поштовање култа воде. И заиста, вода која тече кроз ове канале у стени, 

верује се, лечи главобољу и вид.  

У унутрашњости цркве донедавно су били видљиви трагови живописа и 

штуко декорације,без којих није могуће одредити њену старост коју наговештава у 

народу знано име „Латинска црква“. 
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Манастир Св. Илија 

 

 

Десет километара југозападно од Владичиног Хана код села Кацапун, у 

клисурастој долини Лепеничке реке, у сенци шуме налази се манастир посвећена 

Св. Илији. Данашња црква подигнута је у XVII веку на темељима старог манастира 

који датира из XIII.
1
 Због тога представља споменик културе и духовности од 

великог значаја. Код манастира, сваке године 2. августа одржава се векики сабор. 

                                                 
1
 Ракоција Миша, Манастири и цркве јужне и источне Србије 
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 У XIX веку манастир је играо значајну улогу у борби Срба у овим крајевима 

за нациоанално ослобођење. Милош Савковић у свом раду „Писма из Врања“ 

наводи следеће: „Кад се 1809. године побунио против Турака Лесковачки и 

Власотиначки крај, побунио се и Врањски дервен. Тада је овај манастир био 

средиште устаника у овом Врањском крају. Тада је у манастиру било три калуђера 

и игуман Симеун. Овај Симеун водио устанике против Мехмед пашиних јаничара и 

крџалије које је паша из Моравице довео. Тада је Мехмед паша угушио овај 

устанак; похватао многе устанике и старца игумана обесио пред црквом у 

манастиру. Тада паша растера одавде све калуђере и манастир затвори. Тада је из 

овог манастира читав товар књига (на кожи и на хартији) однесен у град паши.“  

Како се прича у народу једном је област око овог манастира опустела: народ 

се иселио, села су била порушена, манастирска зграда обрсла павитима, а око ње је 

избила густа шума. Када се касније овај крај населио онда су становници Кацапуна 

пронашли манастир.„На једном незнатном узишењу, на којем су расли павит и 

купине, а поред њих и густа сочна трава, побола се два бика. Борбу су посматрали 

сеоски дечаци, од којих је један запазио како се из сплета вињаге помолио крст. 

Увече је о томе обавестио своје родитеље. Сутрадан су Кацапунчани откили цркву , 

а после тога ракрчили шуму, направили овеће двориште и подигли манастирске 

зграде.“ 

Поред цркве налази се велики једноспратни конак саграђен у првој 

половини  XIX века и кула звоник.. У Првом светском рату Кацапунски манастир је 

страдао, а калуђери су морали да напусте манастир. Обновљен је после завршетка 

Првог светског рата 1918. године. У периоду од 2005. године до данас извршена је 

обнова цркве и изградња новог монашког конака. 

Црква Св. Илије у Кацапуну је скромна једнобродна грађевина са 

једновременом припратом на западној страни, и плитком тространом апсидом на 

источној страни. Једнобродна црква постављена је правилно у правцу исток – 
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запад, зидана је од грубо тесаних камених блокова, лепљених блатом.  Наос је 

пиластрима подељен на три правоугаона травеја, а припрата на два травеја. 

Надвишена је полуобличастим сводом који се ослања на бочне прислоњене луке 

подупрете пиластрима са стилизованим капителима. Препокривена је кровом на 

две воде са каменим плочама.  

На источној страни црквеног здања је тространа апсида која је такође 

покривена каменим плочама. На апсиди се налази један прозор, заштићен 

гвозденом  решетком Изнад улаза на западној страни је розета са крстом, и велика 

ниша у којој се налази слика са представом Св. Илије, заштитника храма. На јужној 

страни је још један улаз са прозорским отвором, док су на супротној страни зида 

јужна врата кроз која се улази право у простор наоса. Својим архитектонским 

облицима она је значајан представник цркава са прислоњеним луцима из прве 

половине XVII века, чији је унутрашњи склоп далеко сећање на средњовизаниске 

куполне грађевине.  

Унутрашњост цркве састоји се од припрате, наоса и олтарског простора. 

Припрата је једноставне правоугаоне основе у којој су уз бочне зидове прислоњене 

по две аркаде, конструисане највероватније да би ојачале зидове. Изнад се налази 

полукружна ниша у којој је фрескопретстава патрона цркве, Св. Илије. Из припрате 

кроз источни зид улази се у простор наоса. И бочни зидови наоса у доњој зони 

ојачани су слепим аркадама. На јужном зиду испод једног од лукова налази се 

прозор, док је испод другог јужни улаз у цркву. Олтарски простор је веома мали. 

Источни зид олтара је раван и на њему се налази централна полукружна ниша. У 

средини је часна трпеза, а северно од ње мања ниша проскомидије.  

Унутрашње зидне површине прекривене су фреско декорацијом. У припрати 

су насликане: сцена из чуда Св. Димитрија Солунског, сцене из живота Исуса 

Христа, Христова чуда. Од стојећих фугура осликани су Св. Симеон и Св. Сава, као 

и медаљони са попрсјима светитеља и светитељки, Страшни суд, док су на своду 
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Богородица Оранта, Христ Емануела и Христ Анђео Великог савета, уиквирене 

допојасним представама пророка. У наосу изнад стојећих фигура, у другој и трећој 

зони насликане су сцене из циклуса Великих празника и Христових мука, између 

којих су убачени медаљони са попрсјима светитеља. На своду је насликан Христ 

Пантократор, Христ Емануел и горњи део Вазнесења Христовог.  

Живопис карактерише несигуран и наглашен цртеж са анатомским 

грешкама, али складног колорита, примењеног на начин препознатљив за сеоско 

сликарство прве половине XVII века у овом делу Србије. Када се томе додају 

заједничке иконографске особености, онда се добије утисак да је у овом времену на 

овом простору била активна сликарска радионица чији се рад може препознати на 

простору Јужне и Источне Србије. 

Манастир, иначе, поседује око 52 хектара шуме и нешто обрадивог 

земљишта. Уз сам манастирски комплекс протиче поток чисте планинске воде, који 

се улива у Лепеничку реку. Недалеко од цркве, налази се споменик извесног 

свештеника Николе Ђорђевића из 1897. године који је највероватније опслуживао 

манастир, па је ту и сахрањен.  

Манастир је од главног пута удаљен 6,5 км. Највише верника из околине 

дође само на велике празнике: Божић, Васкрс и за манастирску славу Св. Илију. 

Манастир Св. Илије у Кацапуну дуго је био без монаштва. С благословом владике 

врањског Пахомија, а уз помоћ министарства вера Владе републике Србије и 

верника из Пчињског округа, 2003. године почела је обнова манастира. Озидан је и 

конак за смештај монаштва, и гостију. 

До манастира се може доћи старим путем Врање – Владичин Хан ( државни 

пут II- B реда бр. 158), где се на раскрсници код села Стубал, налази путоказ који 

упућује на скретање ка манастиру. На удаљености од 6,5 км, већим делом 

асфалтним путем, долази се до манастира.  Настојатељ манастира је игуман 

Серафим. 
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Манастир се налази на 700 м надморске висине и има велико природно и 

духовно богатство око себе. Поред самог конака и манастира протиче поток, који 

се зове Топлица. Некада је дуж реке Топлице било 20 млинова. У околини 

манастира Светог пророка Илије у Кацапуну, налазе се неколико лековитих извора. 

Путеви до извора су приступачни и богати природним лепотама.  

 

 

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   37 

 

 

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   38 

 

 

     

 

 

 



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   39 

 

Црква Светог Преображења  

 

На око 2 км од села Стубал, а 9 км од Владичиног Хана, налази се храм 

Светог Христовог Преображења. Храм је под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе Ниш. Смештен је изнад литице на стеновитом узвишењу 

ограђен стеновитим зидом. Због положаја, цркву је могуће непосредно сагледати са 

јужне, западне и северне стране. Источна страна цркве је на самој ивици стрмог 

узвишења па је њу могуће видети само из даљине, односно са пута у подножју брда 

на коме се црква налази. У црквеној порти налази се стари трем, звоник уз оградни 

зид, стари и  нови парохијски дом. 

Не може се са сигурношћу утврдити када је саграђена, према предању 

темеље је положио Краљевић Марко. Изнад улаза стоји натпис да је освећена 1870. 

године, од владике Пајсија. Ово се без сумње односи на обнову цркве. Стари 

записи откривају да је црква некад имала две припрате и стари живопис и подвлаче 

да се не зна када је озидана.  

У цркви постоји само један натпис, изнад западних врата на јужном зиду, тј. 

изнад улаза у цркву. Натпис је урезан у правоугаону плочу, уоквирену 

степенованим оквиром са декоративном бордуром. На њему пише: Храм Св. 

Христово Преображење 29.2.1870. од Влад. Пајсија, а на доњој ивици бордуре: 

Израд. Стојан П. Костић. Стубал. Такође, на једном од звона постоји текст: Ово 

звоно општине Стубалске храма Светог Преображенија Господња, салили Ђорђа 

Боте синови у Вршсцу 1884. године.  

Црква Св. Преображења је скромна једнобродна грађевина, засведена 

полуобличастим сводом са млом полукружном апсидом на истоку изнад литице. 

Отворени дрвени трем простире дуж јужне стране испод кога су двоје улазних 

врата у цркву. Црква је зидана од камена са три степеника укопана у земљу где су 

подне површине прекривене каменим плочама. 
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Унутрашњост цркве је окречена и не треба искључити могућност да се 

испод наноса креча налази стари живопис. 

Од зидног сликарства сачувана је само једна фреска и то на јужном зиду 

наоса између два улаза. На њој се налази представа Христовог Преображења. У 

цркви се налази иконостас са 21 иконом. Овај храм има и своје црквене сасуде, 

богослужбене предмете, као и 14 богослужбених књига. Скромна иконостасна 

преграда са у дубурезу изведеним царским дверима и крстом испуњена иконама 

које датирају из 1920-1926. године.  

Црква је потпуно обновљена 1993. и 1994. године, а дародавац је био Драган 

Митић из Врања, пореклом из села Бачвиште. Тада је на источној страни 

постављен велики камени крст, док је метални крст, који се до тада налазио на том 

месту, пребачен изнад главне каппије. 

За храм се везују бројне легенде. Према једном предању, храм је подигао 

Краљевић Марко. По предању старих свештеника, раније се село налазило на брду, 

а не где је сад. Људи из села су цркву градили у подножју брда, али све што изграде 

дању, анђели би ноћу преносили на брдо, јер се и Исус преобразио на врх планине 

Тавор, а не у подножју. Легенда даље наводи да је Краљевић Марко одредио тачну 

локацију цркве, и то бацивши топуз са Јелашнице. Топуз је пао на брдо, али се 

скотрљао на месту где су мештани првобитно почели са грађењем цркве.    
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МРТВИЦА 

 

 

Положај и  комуникације  

 

На територији општине Владичин Хан на државном путу II–B реда бр. 441 

за правац Владичин Хан - Предејане у оба смера, одређена су стајалишта на 

следећим местима и то: Владичин Хан (Аутобуска станица), Кржинце, Цвећа Лука, 

Момин камен, Џеп 1, Џеп 2 и Царичина долина.  Стајалишта Џеп 1 и Џеп 2 су 

полазишта према селу Мртвица. 

 

Просторни изглед и делови насеља 

 

На самом излазу из Грделичке клисуре, недалеко од железничке станице 

Џеп, на левој обали Јужне Мораве, налази се село Мртвица, смештено на источним 

падинама Кукавице. Село се налази на око 350 до 400 метара надморскле висине. 

Мртвицу окружују: са истока су села Граиње и Копитарце, на југу су Ружиће и 

Трговиште, са севера Репиште, а на западу су Јастребац и планина Кукавица. Село 

је разбијеног типа, груписано по засеоцима, односно махалама. Има укупно 13 

махала: Долача, Трстена Бара, Рид, Ћосинци, Падина, Деда Аранђеловци, 

Остриковци, Преслап, Куси Рид, Милатовица, Равниште, Лазиње и Градиниште. 

Село обухвата површину од 1222 ха. Од тога, индивидуалном сектору 

припада 824 ха, а друштвеном сектору припада 398 ха. Од укупне површине 

структуре села, на обрадиву површину отпада 1176 ха, док на неплодну површину, 

односно, на простор који захватају куће, зграде и путеви, отпада свега 46 ха. 

Дужина села је око 8 км, а ширина око 4 км.  
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Поред села, тј. поред махале Долаче протиче река Јужна Морава. Преко 

Мораве данас постоји мост који повезује село Мртвицу са страим путем. Накада је 

постојао дрвени мост, који није одолео чувеној поплави 1948. године, коју и дан 

данас памте стари мештани села. Касније је поново изграђен дрвени мост, али ни 

он није одолео „зубу времена“. Негде 1990. или 1991. године, село је добило 

бетонски мост, који је од непроцењивог значаја за села Мртвица и Репиште.  

Гравитациони центар села Мртвице је Владишин Хан, удаљен свега 12 

километара. Село је са гравитационим центром повезано асфалтним путем, 

односно путем првог реда, чија дужина од станице Џеп, тј. од Ораче, износи 12 

километара до Владичиног Хана. Пут је изграђен 1962. године. Некада је то био 

аутопут Е-75 (Коридор 10)  а данас државни пут првог А реда А1. До Мртвице се 

може доћи аутобусом или неким другим превозним средством. Затим се силази на 

станици Џеп или Ораче, и наставља се путем до моста преко Јужне Мораве. До 

манастира води новоизграђени асфалтни пут док до осталих махала воде 

макадамски путеви. Мртвица је са Владичиним Ханом повезана и старим путем. 

Поузданих података о изградњи овог пута нема. Сматра се да је он изграђен на 

остацима Византијског пута Via Egnatia, и њиме су се користили Турци, а како 

кажу мештани, попоравили су га Немци у току Другог светског рата. 
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Прошлост и старине 

 

У Мртвици и око ње постоје различите старине и карактеристични 

топографски називи. Они  јасно указују да је овде било становника још у раније 

доба. У североисточном делу Мртвице налази се стеновито узвижење Мађерница. 

На темену узвишења налази се манастир Успења Пресвете Богородице, који датира 

из XIX века. 

Не зна се поуздано када је село настало. У средњем веку ове области 

припадале су средњовековној жупи Иногоште. Након турског освајања ових 

крајева, жупа Иногоште постаје део Врањског кадилука. Године 1842. дошло је до 

административих промена којим је нахија Иногоште укинута, формиране су нове 
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административне целине, образована су 4 кола (среза) и то: Дервен кол, Виногош 

кол, Морава кол и Пчиња кол. Област данашњег села Мртвица спадао је под 

Виногош кол. Село Мртвица као насељено место, први пут се појављује у попису 

из 1861. година. У селу је тада живело 34 хришћанских породица. По ослобођењу 

1878. године, урађен је нови попис, евидетиран је повећан број насељених 

породица, који је износио 69. СЛИКА 

О називу села Мртвица постоји неколико теорија. Наиме, у манастиру 

Богородичиног Успења на северном зиду припрате, западни травеј а у првој зони 

стојећих фигура, сарадници Републичког завода за заштиту споменика културе 

Србије, историчар уметности Светлана Пејић и архитекта Благота Пешић, 

пронашли су грчки запис на хаљини Св. Григорија Великог, за који тврде да је 

накнадно писан, на великом, сувом малтеру. Запис је калковала Светлана Пејић, и 

из калке се види да запис има наслов, текст и потпис. Писан је невештим 

рукописом, и вероватно да писцу рукописа грчки није био матерњи језик. Битну 

реч овог записа представља грчка реч Θυματα - Жртвице. Грчко Θυματα због места 

где се налази на запису, представља име насеља. Пејић и Пешић су тај назив 

заменили данашњим топонимом Мртвица, из разлога да је лакши изговор био 

Мртвица него Жртвица. 

Још један разлог се узима у обзир када је у питању име села. Постоји један 

део села који обилује једном врстом земље – мртвицом. На таквом земљишту слабо 

успева било која биљка, тако да је логично да је народ из овог разлога дало селу 

назив Мртвица. Људи често кажу да земљиште „мртвичаво“, тако да је сасвим 

могуће да се назив временом одомаћио и село добило име Мртвица. 

 

 

 

Становништво  
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Према Јовану Трифуновском, који је истраживао крајеве Грделичке клисуре 

током 60-их година прошлог века, претпоставља се да је село настало крајем XVIII 

века. Село су основали Огњанци (њихови потомци славе славу Св. Јован). Од ове 

породице потекле су само две куће и у народу се говорило да „вучу неку 

проклетију“. Њихова кућа се налазила на осојној падини званој Мртвица. Због тога 

постоји веровање да је само село Мртвица добило назив. Остале куће рода 

Огњанци су биле куће „од призетовци“. Забележено је да становници овог рода 

имају најбољу земљу. По свему изгледа да су Огњанци у Мртвицу дошли са 

околних  планине.  

Затим су се доселили Прићевци (њихови потомци славе славу Св. Врачи). 

Од њих је потекао највећи број данашњег становништва, 40 кућа, а некада су 

такође имали задругу која је имала 72 члана. Једном је та задруга „настрадала од 

болести“, вероватно се мисли на кугу. Настао је „пустосел“, право мртвило. Према 

предању најстаријих мештана, изумрели су сви сем мајке Анђе и њене ћерке Јеле.  

Једног дана селом је прошао неки човек, по пореклу Влах. Анђа је пронашла 

домазета за ћерку Јелу. Од тог брака потицала су четири сина који представљају 

претке данашњег становништва, највећи број њихових потомака живе у махали 

Градиниште. 

Од осталих породица помињу се: Ћосинци (23 куће), њихови потомци славе 

славу Св. Никола. Затим Деда Марковци (28 кућа), славе Св. Архангела Михаила, 

Енџинци (10 кућа), потомци славе славу Св. Никола, Шукарци (5 кућа), славе славу 

Св. Никола.  

По последњем попису становништва 2011. године, село броји 300 

становника. 
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Манастир Успења Пресвете Богородице 

 

На излазу из Грделичке клисуре, недалеко од железничке станице Џеп, на 

левој обали Јужне Мораве налази се село Мртвица. Мртвичка црква Усепења 

Богородице смештена је на истуреном гребену, који се са западне стране завршава 

стеновитим одсецима. Плато на коме се црква налази једва да је шири од саме 

цркве и нагло се обрушава у дубоке долине са северне и јужне стране. Платоу на 

коме је црква једино је могуће приступити косом са истока. Са западне стране 

цркве плато је од голе стене која се нагло сужава и завршава вертикалним 

одсецима. До скоро се на њему налазила једноставна звонара од дрвене грађе. 

Срушена услед дотрајалости и изложености невремену. Тако је оштећено и звоно 

које сада виси у западном делу јужног трема цркве. 

Манастир Успења Пресвете Богородице представља јединствену и 

специфичну градитељску целину. Са сигурнишћу се може рећи да основа цркве у 

Мртвици нема ниједан карактеристилан елеменат грађевине моравске стилске 

групе, заступљеног у овим крајевима. Њено порекло треба тражити у старим 

триконхалним грађевинама. Непостојање травеја између олтара и бочних певница, 

као и потковичаст облик олтарске апсиде, карактеристичан за византијске 

грађевине 6 века, чине ову цркву готово јединственом на нашем подручју.  

Мртвичка црква има одређене аналогије са триконхосом из Плиске у 

Бугарској који је датован у 10 век. Сличне основе, мада са све три конхе налазимо и 

у Грчкој и Сицијији, чак у виду мале тробродне базилике са триконхалном 

апсидом, датоване у 6-7 век. Чини се да би најближу аналогију по облику основе 

представљала јединствена „базилика Крузо“ из Херсонеса, датована крајем 5 века. 

Очигледно је да је порекло облика ове основе са истока и да се у нашем крајевима 

користило само изузетно. На основу овога, првобитна култна грађевина у Мртвици 

могла би се оквирно датовати у крај 5 и почетком 6 века.  
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Не може се са сигурношћу рећи када је страдала првобитна култна 

грађевина настала крајем 5-ог или почетком 6-ог века. Такође се не зна када је и да  

ли је обнављана и живела у средњем веку, јер за то сада нема никакавих података. 

У релативно повољним временима по обнови Пећке патријаршије, почетком 17 

века обнавља се и осликава црква у Мртвици и тада свкакако постаје манастир. 

Тешко је утврдити како је тада црква изгледала. Чињеница да је битно страдао само 

њен источни део дозвољава претпоставку да је могла имати и куполу која је, 

статички осетљив део конструкције пала, повукавши за собом и горње партије 

наоса. Када су страдали манастир и манастирска црква, не зна се, можда у 

немирним временима аустро-турских ратова крајем 17 или у 18 веку. 

У периоду 1837-1843. године мајстор Трендафил захваљујући прилозима 

мештана обнавља некадађњу манастирску цркву, која сада постаје парохијска. 

Обнова је трајала пуних 6 година, а радови на цркви су текли у две фазе. У првој 

фази рада обновљен је храм, а у другој је дограђен параклис и трем. Године 1866. је 

живописана унутрашњост обновљеног храма. Педесетак година након обнове на 

цркви се поново врше грађевински захвати: вероватно се уклања ниски дрвени 

трем покривен каменим плочама и гради се нови виши на каменим стубовима, који 

се покрива ћерамидом. Такође се набављају свећњаци, иконостас, проширују 

прозорски отвори и гради звованара за звоно купљено у Вршцу 1892. Тада се, 

такође гради и дугачкој степениште које скраћује и олакшава прилаз цркви.   

У периоду од 2000. године до данас обновљени су фасада цркве и кровни 

покривач, а у непосредној близини цркве подигнут је нови манастирски конак. 

У веома занимљивом архитектонском склопу цркве Богородичиног Успења 

у Мртвици, очувало се фрескосликарство. Зидне слике ове цркве потичу из два 

различита периода. Старије сликарство, настало у турском добу, и новије ******** 

Фреске настале у доба турске владавине сачуване су у припрати, а сва је 

прилика да истој сликарској фази припада фрагмент на западној фасади. Сачуване 
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фреске на припрати налазе се на западном, јужном и северном зиду, док се на 

пресликаном источном зиду може реконструисати програм горњих зона. 

Крај улазних врата насликани су арханђели као ратници. Јужно је представа 

арханђела Михаила у фронталном ставу, са исуканим мачем у десној руци, док је 

арханђел Гаврило, осликан на северно уз врата, готово идентичан Михаилу, са 

измењеним положајем десне руке у којој држи мач. На северном зиду насликани су 

Свети Василије, Свети Јован Златоусти и Свети Григорије Богослов. 

Насупрот њима, на јужном зиду насликани су  Св. Симеон Немања, Св. 

Сава, Св. Антоније Велики. Св. Симеон десно руком држи крст, док је лева дланом 

окренута према посматрачу. Св. Сава је одевен у сакос дугих широких рукава 

украшен круговима са уписаним крстовима. Руке су му раширене, у левој држи 

затворено јебанђеље, а десном благосиља. Уз Св. Саву насликан је Св. Антоније ја 

великосхимник са затвореним свитком у левој руци и ослоњен на штап.  

Упадљива сличност Св. Антонија и Св. Симеона може се објаснити 

дугачким, посредним путем преношења образаца. Наиме, светогорски иконописци 

16 века сликали су српског светитеља према типу Св. Антонија. Образаца је 

прихваћен у техници дрвореза даље је ширен преко графике штампаних књига. 

Ликови Св.Саве и Св. Симеона припадају обавезном делу програма стојећих 

фигура и црквама по обнови патријаршије. 

 На јужном пиластру насликане су фигуре мученика Викентија, Виктора и 

Мине. Св. Виктор и Св. Викентије су представљени као младићи, док је Св. Мина 

старији светитељ. Они носе двокраке крстове и одевени су у тунике и огртаче са 

бордурама. У коси Св. Виктора је бисером украшен венац. 

Млади мученици Св. Акакија, Св. Агапије, Св. Јевстатије насликани су на 

северном пиластру. Одећа и положај исти су им као и код претходно описане 

групе.  
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У источном делу припрате представљени су свети ратници и то Теодор 

Тирон и Теодор Стратилат на јужном зиду, а као њихоци пандани на северном Св. 

Никита и Св. Севастијан. Слично осталим мученицима и они су сликани са 

венцима у коси и одећи коју ћине тунике и огртачи. 

Појава светих ратника у типу и одећи мученика необично је важна. У 

литератури је, наиме прихваћено тумачење да се они сликају без ратничких 

обележја у манастирским црквама, чиме се поштују захтеви монашке средине која 

је била наручилац. Овако представљени ратници су, дакле, једна од индиција да је у 

Мртвици постоајала манастирска целина. Такође је занимљиво да се међу светим 

ратницима појављује, код нас иначе редак, лик Св. Севастијана. Колико је према 

публикованом материјалу познато он је сликан 1623. године у цркви Св. Климента 

у Мостаћима, затим 1693. у цркви Св. Николе манастира Морача и средином 17 

века у западној иконографској варијанти, тела прободеног стрелама, у цркви Св. 

Димитрија у бањи Јошаници. 

Изнад зоне стојећих фигура, на површинама испод прислоњених 

полукружних лукова насликане су две сцене на северном зиду је Гостољубље 

Аврамово сигнирано као Света Тројица. Вишеслојна симболика старозаветног 

догађаја (Постање 18, 1-16) изражава једну од основних догми у хришћанству, 

догму о трипостазном божанству. Посета анђела кући Аврамовој тако постаје и 

прва појава Св. Тројице- Оца, Сина и Светог Духа на земљи. Почев од 13 века ово 

значење комозиције се у монументалном сликарству наглашава сигнатуром ( Св. 

Тројица уместо Гостољубље Аврамово) као и иконографским мотивом крстастих 

нимбова и гестом благосиљања за сваког од насликаних анђела. У распореду сцена 

у храму представа напушта уобичајено место у олтарском простору и слика се у 

различитим деловима наоса или нартекса.  

Под јужним прислоњеним луком насликано је рођење Богородице у 

развијеној варијанти. Сцена обухвата сусрет Јоакима и Ане, Рођење Богородице и 
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Јоакима над колевком коме се, као у Благовестима које прима у пустињи, јавља 

анђео. Треба такође, подсетити да се већ од 13 века представе Богородице и Сцете 

Тројице доводе у дуректну идејну везу. На иконостасу цркве Св. Тројице код 

Краниде у Арголиди насупрот композицији Свете Тројице насликана је Богородица 

Кириотиса чији лик прати сигнатура „она која је родила једнога од Свете Тројице“. 

Врло је вероватно да су са истом идејом наглашавања улоге Богородице у 

инкарнацији наспрамно распоређене сцене рођења Богородице и Свете Тројице и у 

припрати цркве у Мртвици.  

Изнад зоне стојећих фигура илустрован је Богородичин Акатист. Текст ове 

химне настале још у 6 веку у слику је преточен у доба идејних и стилских промена 

означених као ренесанса Палеолога, када се програми сликарства храмова знатно 

проширују и обогаћују олустрацијама поетских тема. Сликани акатисти појављују 

не само у монументалном сликарству Грчке и Србије 14-15 века већ и у 

истовременим рукописима. По паду Византије под Турску власт илустровање ове 

песме постаје особито популарно, па је у светогорском монументалном сликарству 

трпезарија и нартекса акатист готово обавезан део програма, а налази се и у 

припратама северногрчких цркава. 

У припрати цркве у Мртвици сачувано је двадесет сцена Богородичиног 

Акатиста, распоређених у две зоне. Свака композиција илуструје по једну строфу 

химне, уоквирена је, а при поља исписан је дужи натпис који представља почетак 

строфе. Пракса оваквог обележавања свена наслеђена је из сликарства 14 века.  

Служба Богородичиног акатиста обавља се у суботу пете седмице Великог 

поста. Песма и њена литургијска примена имау за циљ прослављење Богородице са 

двају аспеката- њену улогу у инкарнацији и, истовремено њено заступништво на 

Последњем суду. Преточене у слику, ове идеје имају дидактички смисао и постају 

доступне и лаицима. 
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Мртвичка је припрата пример на коме се види да су лик и значај храмовног 

патрона одредили укупну тематику сликарства. За илустровање су пажљиво 

одабрани поетски и химнографски текстови, што указује на високу теолошку 

обавештеност наручилаца. Притом је слика како у распореду на зидовима храма 

тако и композиционо подређена смислу текста који је њен извор. У постављању 

слика уочава се извесна структура са јасном теолошком подлогом: предодређеност 

богородице да „роди једног од Свете Тројице“ ветоватно је условила појаву 

композиције Гостољубља Аврамовог; сцена њеног Рођења увод је у илустрације 

Акатиста које славе њену улогу у отелотворењу, наговоштено већ пророчким 

визијама; најзад, она се као заступница обраћа Христу за спасење. Тако маријанска 

тематика у сликарству ове припрате потпуно дефинише улогу Богорице при 

доласку Христа на земљу као и њену улогу на последњем суду. 

И светитељи чији ће се ликови појавити у зони стојећих фигура пажљиво су 

одабрани, компоновани у две целине. Као у готово свим нашим црквама осликаних 

по обнови Пећке патријаршије, и у Мртвици се налазе представе Св. Саве и Св. 

Симеона Српског, Арханђела уз брата храма, ликови мученика Кирика и Јулите, 

Мине, Виктора и Викентија. 

Стилске одлике мртвичког сликарства, лако сагледљиве захваљујући 

високом степену очуваности фресака, омогућавају не само њено уже временско 

одређење већ и ближе везивање за један уметнички круг препознатљивих сродних 

обележја. Сликари припрате цркве у Мртвици служили су се ограниченом 

средствима, али су показали знатан степен ликовне културе у односу на уобичајене 

домете уметности тога доба. 

Новија истраживања показују да су у низу цркава осликаних током прве 

половине 17 века радили сликари који су долазили из северногрчких крајева. 

Њихово порекло одају стилске караткеристике, одређена иконографска решења, 

писмо или елементи грчког језика. Тако су сликари грчког порекла осликали цркву 
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Св. Николе у Крупцу, Св. Димитрија у Јаначком пољу, као и цркву Св. Петра и 

Павла у Тутину. Овом прегледу можемо придружити и сликарство припрате у 

Мртвици. 

 

Према податку који пружа клесани натпис на јужној фасади, године 1843. 

завршена је градитељска обнова цркве, а двадесетак година потом, 1866. 

унутрашњост цркве је осликана фрескама. О времену сликања и приложницима 

говори дугачак натпис на пиластрима. На јужном су наведена имена црквених 

настојника и световних приложника, док су имена свештеника издвојена на 

северном пиластру.  

Фреско-декорација наоса обухвата изнад готово два метра високог сокла 

одабране сцене из циклуса великих празника распоређених тако да је на свакој 

зидној површини насликана по једна композиција. Необично је што је изостављена 

сцена Богородичног Успења празника којем је храм посвећен. На западном зиду 

насликана је сцена Мироносице на Христовом гробу, на јужном Преображање, а на 

севетном Вазнасење. У полукалотама бочних конхи представљени су Христово 

рођење и крштење. Јеванђелисти су са симболима смештени на подужне зидове 

цркве, изнад певница. У олтарској апсиди, фронтално су насликане фигуре Св. 

Спиридона, Св. Василија Великог, Св. Јована Златоустог и Св. Григорија 

Богослова. Попрсје Христа Пантократора налати се у полукалоти апсидалне конхе, 

лик Богородице Знамења у своду централног травеја, а у западном делу свода је 

медљон са ликом Бога Оца. 

На источном зиду припрате, изнад високог сокла представљена је фигура 

Бога Оца у облаку, како одваја светлост од таме. 

У линети на западној фасади над вратима припрате декоративно је изведено 

попрсје Богородице са малим Христом у наручју.  



 
 

The Project is co-funded by EU through  the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 

   56 

 

Скромна иконостасна преграда вероватно је настала крајем прошлог века, а 

током времена је мењана и допуњавана. Једноставни дрвени оквир је померен у 

односу на старији чији се трагови на зидовима још увек прате. У низу престоних 

икона од старијих су сачуване оне са ликовима Св. Николе, Богородице са Христом 

и Св. Јована Кефалофороса док су иконе аспостола Петра и Христа Пантократора 

нове, сликане на платну. Ван иконостаса налазе се свега четири нове иконе. 

Највреднија међу њима је целивајућа икона са представом црквене славе, Успењем 

Богородице. Око Богородице на одру окупљени су апостоли које, носећи кандила 

предводе Петар и Павле. У горњем регистру, у облаку око којег лете анђели, 

наслкана је стојећа фигура Христа који узноси Богородичину  душу. Ова икона 

носи потпис аутора, Ђорша Јакова Зографског, једног од најзначајнијих 

македонских зографа са краја 19 и прве половине 20 века. Икона није датована. 

Судећи по стилу, као и по традиционалном приступу мотиву, икона је могла 

настати на прелому векова јер се позније у уметничком развоју њеног аутора 

појављују нове тенденције.  
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Легенда о Краљевићу Марку  

 

Ратовао Крељевич Марко по Крајишту и Влсинини. Побио много турских 

аскера и разбио буљуке акинџија који су пљачкали и одводили српски живаљ у 

ропство.  

Ратовао па се и уморио. Решио Марко да се врати у свој столни Прилеп. На 

том путу решио да предахне код извора Беле воде на Чемернику. Пошто је вечерао 

и Шарцу дао зоби у торби, заспао Марко дубоким сном. У сну му се јави 

посестрима вила Рајвијојла и рече: 

-Марко, Марко. Доста си ратовао, доста си Турака побио. Време је да одеш у 

најближу цркву. Помилиш се Богу и затражиш опроштај за проливање турске крви. 

Пробуди се Марко. Погледа унаоколо, али нигде ни села ни цркве. Попне се 

на сам врх Чемерника. Упре поглед према западу и угледа село. Помисли: тамо где 
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је село, ту је и црква. Ободе Шарца и крене у село. Село пространо, а цркве нигде. 

Пита сељаке, а они му рекоше да немају новца да граде цркву. Наљути се Марко и 

село од тада носи име Љутеж. 

Преко уске заравни крене Марко на запад да се спушта према клисури. 

Одједном Шарац упре копитама у згуснути пепео. Заустави коња и обрати се 

посестрими Равијојли: 

-Како ћу напред кад је свуда гареж и пепео? 

Вила му на то одговори: 

-Ти си Марко јунак над јунацима. Завитлај топуз, па где падне нека сељаци 

граде цркву.  

Завитла Марко топуз из све снаге, она прелете преко реке Јужне Мораве, 

удари у брдо Пирг, одскочи и заустави се преко брда. Од тада се село где се Шарац 

заусавио прозва Копитарци, спаљено село Гариње, а село испод брда Пирг на коме 

су сељаци вршили укоп својих најближих, Мртвица.  

Некако сиђе Марко низ стрмину са Шарцем, прегази Мораву и нађе се међу 

сељацима села Мртвице. Пружи им новац и рече да нађу неимара и крену са 

зидањем цркве.  

Сељаци нађу неимара и крену да зидају цркву на месту на ком је топуз 

ударио. Како је то било гробно место, што за дана сазидају, то виле у току ноћи 

поруше. И тако дуго време.  

Уплаши се неимар да сељаци не помисле да он намерно успорава зидање да 

би више новца зарадио, те да га то може коштати главе. У сну му се јави девојка 

сва у белом на суседном брду Мађарници и рече: 

-Брдо Пирг на коме сељаци врше укопе није погодно за зидање цркве. 

Најбоље да то урадите на Међарници. 

Пробуди се неимар и исприча сан сељацима. Сви се сложише да је најбоље 

да се црква гради на поменутом гребену. И гле чуда! За седам година на том 
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гребену подигнута је велелепна црква коју мештани посветише Пресветој 

владичици нашој Богородици. А поводом њене смрти прозваше је црква 

Богородичиног Успења.  

Сваке године о празнику Велике Госпојине (28. август), око цркве се 

одражаваа црквено-народни сабор. 

 

 

 

Народна традиција и обичаји   

 

Народне игре  

 

Ханска област, простор од Кончуљске до Грделичке клисуре, поседује низ 

мањих целина, које су уопштено гледано сродне, а ипак имају извесне особености 

како у материјалној и духовној култури, тако и у народном стваралаштву, чији део 

представљају и народне игре. 

Требало би истаћи да је унутар самог Поморавља вековима трајало 

непрестано кретање становништва, и преношењем многих обичаја, па и самих 

игара. У том преношењу игре су се мењале, допуњавале и добијале су временом 

локалне одлике. Велику улогу у преношењу, посебно мелодија појединих игара, и 

обликовања играчких образаца допринели су Роми Владичиног Хана. Веома често 

су свирали на многим свечаностима у Врању, Врањској Бањи и многим другим 

местима по Србији, а оно што су чули и упамтили преносили су на Владичин Хан и 

околна села. Прве записе игара урадиле су Даница и Љубица Јанковић у својој 

књизи „Народне игре“. Записале су једанаест назива игара и исто толико мелодија, 

у суштини то је пет различитих играчких образаца. 
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Према подацима из анкете Министарства просвете Србије из 1948. у 25 села 

из околине Владичиног Хана записано је преко 150 назива игара. Тадашњи 

информатори за најстарије игре сматрали су: големо оро, власинку, чачак, корчу, 

стару проћку, ситно коло, ситан чачак, бугарчицу, врањанку, стари чачак, 

осморку, пљусковицу ... Поред наведених игара дуги континуитет на овом простору 

имају тзв. дугачка или права кола која су извођена уз разноврсне песме често 

наративног карактера. Од песама које су се певале, издвојиле су се: Запросија 

Марко, Ожениш се зароби се, Поведи коло Бојано, Садим ружу у планини, Покрај, 

покрај Рушке.  

Ове игре биле су извођене уз пратњу гајди, дудука и трубача, а стидљиво и 

постепено је почела да се јавља и хармоника као пратња. На основу података из 

поменуте анкете сазнаје се да се за игру користио назив оро, за коловођу први, а за 

кеца задњак. Обичај је био да онај ко плати музикантима води коло, буде  коловођа. 

Док се не заврши његова песма нико не прекида коло, јер би то био знак 

непоштовања коловође. Игре су се изводиле у полукругу, а за играче се користио 

назив играорци. Основна и може се рећи једина традиционална плесна формација 

овог подручја јесте отворено коло у којој се истиче улога коловође. Одлика старих 

времена је била хватање за појас, док се од средине XX века извођачи хватају 

искључиво за руке. 

У дугачким колима уз песму извођачи оба пола су се у ранијој пракси 

повезивали за рамена, док је држање за руке подигнуте за рамена новија појава. 

Разлике између мушког и женског извођења нису изразите, мада се ипак могу 

уочити, нарочито у покретима слободне ноге које су у мушком игрању учесталије 

са изразитијим и слободнијим варирањем и вишим подизањем савијеног колена.  

Од обредних игара половином века биле су познате: големо оро, где је 

свекрва играла на свадби са ситом, и хлебом у ситу, а у неколико села су се за 

Ђурђевдан играле Игре краљице. Краљички опход изводило је осам девојака, 
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четири су певале а четири играле. Најдуже се очувао опход лазарица. Лазарице су 

биле девојчице где их је укупно било четири. Нема података колико њих је певало а 

колико играло, чак се и не зна да ли су уопште играле. Са сигурношћу се може рећи 

да су се све до 70-их година прошлог века очувале многе лазаричке песме које је 

1970. забележила Радмила Петровић у свом раду „Народне мелодије из Ханске 

области“. 

Сви наведене игре из друге половине 20-ог века имају јединствене обрасце 

корака, који су у току извођена могле да буду значајно индивидуално варирани што 

је зависило од тренутног импулса надарених и мотивисаних појединаца. За разлику 

од чачка и бугарчице, које су могле имати различите мелодије све остале игре су 

имале јединствене мелодијске окоснице које су у интерпретацијама талентованих 

свирача бивале промењене.  

 

Мртвица је нарочито позната по народним играма. Најпознатије игре су 

Власинка, Лесковчанка, Бугарчица, Бањски чачак. Чувени Бањски чачак се игра у 

целом Пчињском округу. Коло се састоји од десет латерално асиметричнх тактова, 

са трећим и шестим тактом као најчешћим упоришним тачкама, док је кинетички 

садржај осталих тактовамогао да буде изразито вариран. Бугарчица је латерално 

симетричан плес, са кључном разликом у ритмичкој дистрибуцији покрета.  

Овде су се доста игралла тзв. (х)орска кола, чија је одлика била игра и 

певање. То су спора, дуга кола, а песме које су се певале у таквим колима су Шано 

душо, Бело ленче и др. 

Од народних игара у селу Прекодолцу, заступљено је коло Прекодолка, коју 

је осмислио Јунуз Исмаиловић, чувени мајстор трубе из овог краја. Коло 

Прекодолка има одређене сличности са Бугарчицом, а популарно коло у овом крају 

представља и Власинка. Ово коло се, као и у суседним областима, изводи у 

дводелној ритмичкој пулсацији, чију препознатљиву карактеристику чине избачаји 
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слободне ноге. Игра се и коло Емчино, мада је ово коло више специфично за 

Врање. 

Познати трубач из Лепенице Павле Крстић, записао је око 40 народних 

игара. Због свог положаја, народне игре карактеристичне за Лепеницу под великим 

су утицајем народних игара у Врању. Познате игре које се овде играју јесу 

Клисурка и Плавка. Музика је под утицајем македонског, бугарског, косовског и 

моравског ритма, обзиром на географски положај Хана. Заступљене су 

дворитмичке игре, са тактовима 7/8 и 9/8. 

 

 

        Музикчко наслеђе  

 

 

Околина Владичиног Хана богата је, како народним, традиционалним 

играма, тако и разноврсним музичким наслеђем.  

Прекодолце представља колевку трубаштва, које почиње са својим 

интензивним развојем крајем XIX, и почетком XX века. Љубав и таленат према 

труби је посебно примећен међу Ромима, која у њиховој заједници представља како 

традиционално, тако и породично наслеђе. Први мајстор трубе је Биљал 

Исмаиловић, који је својим талентом и организаторском способношћу успео да 

обучи младе, талентоване људе да свирају разне инструменте. Почетком 20 века, 

формира се први оркестар тзв. блех–музике од следећих музичара: трубача Бајрама 

Куртића, Дестана Зунића и Демка Шерића; малих басисита Кадрије Ајдића, Јашка 

Еминовића и Алије Салијевића, велоког басисте Дурака Реџеповића, кларинетисте 

Исмаила Исмаиловића, гочобије Курте Ајдића и добошара Ашима Исмаиловића.  

Први оркестар блех музике својом мелодијом освојио је грађане села, а 

чувени су било по свирању у суседним местима, нарочито у Владичином Хану, 
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Предејану, Џепу, Прибоју и Врањској Бањи. Прославе, свадбе, или било које друга 

свечана дешавања, нису могла бити организована без присуства овог оркестра.  

Попут старе генерације, пошла је и млађа генерација музичара да се 

свирањем и музиком афирмише. Учествовали су на многим локалним, регионалним 

и републичким такмичењима попут Сабора трубача у Драгачеву (Гуча), на ком су 

постигли изванредне резултате, неколико пута освајали су прву награду. Први 

освајач прве трубе био је чувени Јунуз Исмаиловић са својим оркестром. Јунуз је на 

Драгачевачком сабору освојио три златне трубе: 1965, 1967, и 1981. године када је 

проглашен за мајстора трубе.  

Проглашењем Јунуза мајсторем трубе, отвориле су се нове прилике младим 

поколењима, да наставе истим путем попут својих старијих колега. Захваљујући 

свом таленту, Слободан Салијевић је, са својим оркестром, почео да привлачи 

позорност љубитеља трубе. И он је у пар наврата учествовао на Сабору трубача у 

Драгачеву (Гуча), на ком је освојио, такође у више наврата, прво место. Прву трубу 

је освојио 1984, 1986, 1987, 1989. а 1985. и 1990. освојио је златну трубу. 

 Захваљујући њиховом музичком умећу, Прекодолце, али и шира околина 

Владичиног Хана, постала је позната по незаборавном звуку трубе. Њихово наслеђе 

данас наставља да негује чувени оркестар Бобана и Марка Марковића. Бобан 

Марковић је рођен 1964. године у Владичином Хану, по мајци вуче порекло из 

Прекодолца. Овај српски музичар, трубач ромског порекла, освајач је бројних 

светских награда и признања. Његов оркестар броји двадеетак музичара дувача и 

носи назив Balkan Brass. Осим на локалном нивоу, оркестар Бобана Марковића је 

познат по сарадњи на филмовима које је режирао Емир Кустурица. Године 2002. у 

бенд је ушао његов син Марко Марковић, а 2006. постао је један од вођа оркестра, 

због чега мењају име име у Оркестар Бобана и Марка Марковића. 

 У Прекодолцу је извесно време боравио и Горан Бреговић, и овде су 

компоноване и снимљене чувене трубачке песме Месечина и Калашњиков.  
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 Звуци трубе могли су се чути, поред Прекодолца, и у Лепеници. За то је 

заслужан Павле Крстић, чувени трубач из Лепенице. Поред трубаштва, Павле се 

бавио и сакупљањем и бележењем народних игара. Својим залагањем сакупио је 

четрдесетак народних игара. Заједно са својим трубачким оркестром, Павле је 

наступао на манифестацијама у Владичином Хану, Врању, Лесковцу, Нишу и 

Београду, као и у Сарајеву и Загребу. 

Мртвица је, за разлику од Прекодолцa и Лепенице, позната по гајдашима. У 

овом крају су се свирале старе, традиционалне, српске дувачке гајде. Нажалост, 

традиција гајди се није одржала до данашњих дана, али су раније ови гајдаши били 

главна одлика Мртвице. 

Ове гајде припадале су јужноморавско-македонском типу гајди, које су се 

свирале на територији од Ниша, до југа Македоније. Овај тип гајди спада у групу 

двогласних гајди, које дају два гласа. Састоји се из следећих делова: дужи део, 

бордун, и краћи део, познат под називом гајденица, који се састоји од неколико 

елемената. Основни елемент гајденице и бордуне, који производи звук назива се 

писак, и углавном је израђен од трске. Ове гајде су карактеристичне у односу на 

друге због тога што имају закривљени завршетак на гајденици који се раније 

правио од бивољег рога. 

Следећи део гајди је мешина која се прави од овчије или јареће коже, на њој 

су постављени прстенови који се углавном праве од крављег рога и служе да би се 

остали елементи гајди причврстили за мешину.  

У врат коже убаци се писак у који гајдаш дува, у леву ногу се убаци дирка за 

прсте, а у десну предњу ногу се стави дрвена цев која служи за време свирања као 

бас.  

Осим по гајдама, Мртвица је позната и по хармоникама, и то по 

хармоникама дугметарама. Познати хармоникаш из овог места је Диса, пореклом 

из Репињца, оближњег села. Гајде су биле заступљене, све док хармоника, а затим 
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и труба нису почеле да се користе учесталије у овим крајевима, да би их временом 

потпуно замениле.    

 

 

      Сеоске славе и народни празници 

 

Прилика за играње је било доста, играло се на свадбама и за време народних 

празника као што су Беле Покладе, Ускрс, Спасовдан, Духови, Марковдан. 

Некадашњи назив за ове скупове био је „сабор“. Исто као и у породичном животу, 

тако је и сваки обичај везан за сеоску заједницу, „село“ праћен низом обреда и 

магијских радњи, у којима се манифестује традиционална повезаност сеоских 

родова, и свих чланова сеоске заједнице. Сеоске славе, „заветине“ и сабори до 

наших дана имају, осим друштвеног, и магијско-религијску функцију у животу 

становника Врањског Поморавља.  

У начину извођења ових обичаја, као и у њиховим називима, ова област има 

много сличности, и готово је идентична са другим суседним јужноморавским и 

осталим јужним крајевима. За „сеоску славу“ или „заветима“, читаво село је 

куповало заједнички „курбан“ (теле, брава, овцу, јагње), за крвну жртву, која је 

била главно обележје свечаности. „Курбан“ се куповао од прихода (продаја сена и 

др.) „сеоских заједница“ (ливада). Продајом коже жртвоване животиње сељани су 

куповали нешто за село, за цркву (нови крст и слично). Од заједничког курбана 

свако је морао да окуси месо, гостећи се на заједничкој гозби, на „славишту“.  

Карактеристично је да у планинским селима, која имају развијени махалски 

тип, свака махала слави своју „сеску славу“. Ово унеколико упућује на 

традиционално схватање „села“, по коме је једно село некада настањивао само 

један род. У овоме је, дакле, било изражено схватање патријархалног и крвног, 

сродничког јединства чланове сеоске заједнице, потомака заједничког претка.  
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За Врањско Поморавље такође је карактеристичан обичај да једно село (као 

једна породица), може да слави и више слава: „за поља“, „за говеда“. Треба 

нагласити да је Свети Илија био општа слава за све планинце сточаре. За тај дан је 

(поред „сеоске славе“) цело село заједнички куповало курбан, теле, од кога је свака 

кућа у селу добијала свој део у месу. 

„Сеоске славе“ и „завети“ су одиграле значајну улогу и у практичном 

животу становника: „сабори“ који су се том приликом одржавали, нарочито у 

турско доба, у условима неразвијене комуникације и привреде, били су главна 

прилика за разоноду и међусобно упознавање и зближавање села и појединаца. 

У Лепеници је Спасовдан сеоска слава. У цркви Св. Петка народ обележава 

летњу Св. Петку, која се пада 8. августа. Сeoска слава у Мртвици је Света Тројица, 

или други дан Духова. Славу су некад мештани села Мртвице славили окупљајући 

се око два крста, смешетених надомак Богородичиног манастира. Манастир 

Богородичиног Успења слави славу 28. августа – Велику Госпојину, када се у селу 

организује велики собор. Тада се окупља народ како из Мртвице, тако и из 

локалних села и градова, попут Владичиног Хана, Врања, Сурдулице и др. Сеоска 

слава у Прекодолцу је Св. Никола, Духови. Сваке године бира се домаћин и 

колачар, организује се закуска, прослава на којој се окупља велики број људи из 

шире и даље околине. 
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            Годишњи празници (традиција, обичаји) 

  

Поред сеоских слава, у овим крајевима се дуго времена посвећивала посебна 

пажња обележавању традиционалних, годишњих обичаја. 

  

Подлажња – Да би једно домаћинство током целе године живело у радости 

и благостању, раније је обичај био да их посети полазник, младић или девојкa, у 

раним јутарњим сатима. Веровало се да ће им полазник донети срећу која ће их 

пратити целе године. Посете су биле неколико пута у току године, а прва се падала 

22. децембра на Јанино зачеће, друга на Нову годину, трећа на Игњат 2. јануара, 

четврта на први дан Божића, а пета на празник Васуљицу (Васиљдан).   

 Полазник у руци носи храстову гранчицу, „шумку“, и кад улази у кућу 

изговара „Добро јутро, дошла Нова година! (Божић, односно празник који се слави 

истог дана када полазник долази код домаћина).“ Најпре прилази старешини куће, 

поздравља се и љуби руку, затим се поздравља са осталим члановима породице по 

старешинству. Домаћин куће овом полазнику даје као част новац. Полазник 

срдачно захваљује домаћину, а потом га укућани позивају да останена ручку. 

  

Коледари – У коледаре су ишли млађи људи, ожењени и неожењени, и 

обично је група бројала десетак младића. Окупљали су се од Игњата (2. јануар) до 

Бадњег дана (6. јануар). Коледари су били обучени у стара одела са маскама на 

лицу, а на леђима су носили кожу од животиња, док су им на каишевима била 

нанизана звона и клопетари, тако да мештани села знају када коледари долазе. 

Имају свог вођу – команданта, једног који води коња, свирача који свира гајде или 

фрулу. 

 Када у село дођу коледари, настаје општа „узнемиреност.“ Испред иде 

командант, а остали скачу („подрипкују“), да би им се чула звона и клопетара, а 
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домаћину се обраћају са „Помоз Бог домаћине!“ Затим улазе један по један у кућу, 

домаћин им поставља танур на сред куће на који се сервира храна и пиће (обично 

домаће вино и ракија, и исецкано суво месо). Песмопојци обилазе око танура и 

певају, а стали за њим круже око танура.  

Коледари тако иду од куће до куће у сваком селу, а у кући домаћина ког су 

посетили коледари настаје велико весеље. У свануће се сви разилазе и одлазе 

својим кућама, а коледари настављају да обилазе остале куће у селу. 

 

 Богојављање – У Прекодолцу је овај празник познат и као Водице. На овај 

дан млада жена, снаја, кћерка, узима тестије, кити их босиљком и одлази на извор 

да захвати воду. По повратку, када дође до кућног прага застане, јер се на прагу 

налазе жар и секира. Да би водоноша ушла у кућу, изговара речи:  

    

Секиру прођо, не исеко се; 

Ватру прођо, не изгоре се; 

Болест прођо, не поболе се. 

 

Кад све ово изговори, жена прескаче жар и секиру и улази у кућу. 

 На овај празник сваки домаћин и домаћица облаче нова одела и обућу и 

одлазе у цркву да се помоле Богу. После обављеног богослужења, сви грађани, 

заједно са свештеником излазе из цркве и одлазе на плато где је постављен казан 

пун воде у коме треба да се купа крст. Када се око казана окупи доста људи, 

почиње лицитација за купање крста. Онај ко понуди највише, има част да те године 

купа („обања“) крст. Раније се крст купао у реци Врла, и то на тај начин да 

свештеник баци крст у реку, док окупљени грађани пливају за крст.  
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 Вода у казану у ком је окупан крст зове се „светена водица“, коју народ 

захвата из казана и чува као лек. Овом водицом се умивају, нарочито када се осети 

да неког боле очи.  

 Раније су крст обично купали трговци, кафеџије и неко од имућних грађана, 

или који чиновник. Причало се о оном ко купа крст, и колико је новца дао за 

купање крста, што значи да је том домаћину растао углед. 

 

 Свети Трифун – Виноградари овог краја славе Светог Трифуна од како се 

зна, односно од сађења прве винове лозе. Насељавањем села Прекодолца, 

становништво је одмах почело да се бави виноградарством. По ослобођењу од 

Турака, садња винове лозе вршена је на примитиван начин. Свети Трифун се 

сматра заштитником виноградара, поклања му се велика пажња, и тај дан се 

празнује. 

 Раније су се сви виноградари из једног потеза, окупљали на једном месту 

како би изабрали колачара, тј. домаћина за наредну годину. Колачар у својој кући 

на сто поставља колач са свећом, флашу ракије и балон вина. Сви виноградари тога 

дана орезују виноград и једну „гиџу“ (чокот) заливају вином, како би те године 

виноград добро родио. Након тога колачар сече колач, и врши се избор домаћина за 

наредну годину.  

 

 Сирнице – Бела недеља – Прочке – Прочке или Беле покладе представљају 

последњу недељу пре почетка Ускршњег поста, односно када се кући једе масна 

храна или „блажно“. Тој недељи, поклаљала се велика пажња јелу и одећи, и сваки 

дан је сматран свечаним. Може се слободно рећи да је ова недеља и „мировна 

недеља“, због тога што се тих дана измирују сви они који су се у току дана 

замерили или посвађали, тако да млађе особе одлазе код старијих за опроштај. 
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 Од свих дана сирне недеље најсвечанија је недеља. За тај дан се спрема 

богат ручак и вечера. У махали по сокацима распоређује се слама по куповима коју 

су дала домаћинства, затим се купови сламе запале, а младићи и девојке их 

прескачу, и то се зове „крљавешница“. После завршетка крљавешнице сви 

учесници се разилазе и свако иде свом дому. Када се породица окупи у дому, 

поставља се вечера која је богатија него иначе. То је последњи дан када се једе 

„блажно“, и тај дан и вечера се називају Покладе.  

  

Младенци – У свакој кући у којој живи млади брачни пар и у којој је 

венчање обављено између два Младенаца, прославља се први дан овог празника у 

част младих. Домаћин куће припрема свечани ручак, кољу се телци, јагањци, да би 

се угостили сви они који долазе на „честито“. У подне долазе најближи рођаци, 

побратими, кумови, пријатељи, да младима честитају празник, срећан брак и 

дуговечан живот у благостању. Младенцима се даје новац, или нешто од посуђа, 

одеће или постељине. Млада дарује кума, куму, побратима, зета, заову, мужевљеве 

и своје родитеље.  

 

  Лазарице – У јужним крајевима Србије неговале су се лазаричке ритуалне 

игре и песме, од давнина. Са одласком Турака и досељавањем Срба из околних 

брдско – планинских села, дошло је до значајног оживљавања ових ритуалних 

обичаја и песама. Част и задовољство је било девојчицама да учествују у 

лазаричким играма, а част је била и за родитеље. 

 Неколико група девојчица ишло је од куће до куће, играло и певало 

лазаричке песме. Ове групе састајале су се 20 дана пре Лазареве суботе, а чиниле су 

их девојчице старости од 8 до 15 година. Група је бројала 5 девојчица, од којих две 

певају стих песме уз припев „дос, дос“ или „лазаре“, и налазе се на челу групе 

лицем окренутим задњим двема које понављју исти стих. У средини игра „лазар“ 
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који се на крају песме поклони. Када се лазарице крећу путем, лазар иде напред и 

игра, док за њим лазарице певају стих по стих. 

 Рано ујутру, обично пред зору, мајке спремају своје кћери „лазарице“, 

облаче им народну ношњу, на главу им везују свилено бело „шамиче“, облаче белу 

кошуљу са дугачким рукавиме, преко кошуље плишано јелече и лепо „футиче“, а 

на ногама кратке беле сокне са сандалама и плетеним опанцима. Лазар је окићен са 

преко 20 шарених марама, а на глави има фес са „китком“. 

 Када почиње раздањивање, група окупљена у једној кући полази са песмом. 

Људи у том месту, и старији и млађи, настоје да их лазарице не затекну у постељи. 

Зато се тога дана устаје раније но иначе. Младе жене и девојке водом прскају 

двориште, а затим га мету, да би се након тога средила и кућа.  

 Лазарице крећу од своје махале, и тако редом посећују домаћинства у селу. 

Певају одговарајуће песме зависно од тога куда иду и где се налазе. Има песама 

које се певају када лазарице иду путем, када улазе у двориште, пред кућом, у самој 

кући и када напуштају кућу у двориште. 

 Када иду путем обично се певало:  Играј, играј, наш лазаре, 

                 Играј, играј наш лазаре. 

                                                                   Ега би се наиграо, 

       Ега би се наиграо. 

       Наиграо, нарипао, 

 Наиграо, нарипао. 

       Лепо руво наносио, 

       Лепо руво наносио. 

Када би лазарице улазиле у двориште, домаћине би поздрављале уз песму: 

     Добро јутро, равни двори, 

     Добро јутро, равни двори, 

     Бог помого, мале моме,  
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     Бог помого, мале моме, 

     Ови двори пометени, 

     Ови двори пометени, 

     Пометени, окићени, 

     Пометени, окићени. 

Песме се певају у кући, на улуци,  путу, и разним местима. 

Када се сусретну две групе лазарица, певају се песме и гледају се – „прозиру 

се“ кроз свилену мараму. Поједине групе лазарица окупљале су се и пре Лазареве 

суботе, тако да су исте могле да посете и друга села, па и сам град Владичин Хан. 

Када лазарице заврше обилазак села, одлазе у кућу једног од чланова групе и у њој 

деле поклоне које су примиле у новцу или јајима. Затим се разилазе певајући 

пригодну песму, чиме се завршава певање лазаричких песама.  

Након Другог светског рата лазаричке песме нашле су се на удару мера 

којиме је требало ограничити стара веровања, обичаје, обреде и песме. Но, велике 

друштвено – економске и културне промене на теритприји општине Владичин Хан, 

додатно су утицале да обичај лазарица полако почне да ишчезава. Настаје 

миграција омладине из села у градове, индустријализација узима маха, граде се 

фабрике и велики број младих људи напушта родно село, а са њим заједно и 

локалне обичаје и традицију.  

 

Ђурђевдан – После Ускршњег (Великденског) празника народ слави 

Ђурђевдан који се пада 6. маја. Овај празник се, осим у српској, изузетно поштује и 

у ромској заједници. Ђурђевдан или на ромском Едерлези, сматра се даном пролећа 

и лета, даном када се слави живот и природа. Овим поводом доноси се изворска 

вода, у којој се потапају јаја, цвеће, гранчице младе врбе које служе за јутарње 

купање и умивање. Верује се да се овим чином одбацују негативности које су се 

десиле у протеклој години. 
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Едерлези је нејвећи ромски празник, којим се слави повратак пролећа. 

Многе традиције везане за овај празник потичу из заједничке традиције многих 

народа источног Средоземља. Као традиционално номадси народ, Роми су овим 

празником обележавали прекид зимовања и, покрећући своје черге наново 

полазили на пут. Тог дана Роми се особито свечано одевају, ставља се накит, 

одејекује ромска музика. Иде се по врбице, а затим се празник обележава у кругу 

породице. Роми Ђурђвдан славе три дана. Домови се украшавају цвећем и 

расцветаним гранчицама у знак добродошлице пролећу. Обреди овог празника 

укључују купање у води са цветовима, а понегде се и зидови кућа перу водом. На 

овај дан, обичај је да Роми излазе у зору на купање у оближњој реци, међутим, 

данас је мање заступљен овај обичај. 

 Ова слава у селу намењена је стоци. Зато се за овај празник у сваком 

домаћинству закоље најбоље јагње–ђурђевданско јагње. Домаћин традиционално 

зором закоље јагње те се његовом крвљу обележавају чела деце у облику тачкице. 

Плету се венчићи од разног цвећа којим се украшава кућа, а све то уз неизоставну 

музику и игру. Сваки део церемоније тог дана има свој смисао: цвет је за здравље, 

да буде здрав човек. Девојке га стављају на главу да би биле лепше, такође је 

обичај купати се у цвећу и гранчицама коприва да би током целе године били 

здрави.    

 

 

Васуљица – Други празник који се веома поштује у ромској популацији је 

Васуљица који се слави 14. јануара, на дан Светог Василија Великог. Према 

традицији, тог дана Роми кољу живину, од јела припремају купус (вариво 

углавном), баклаву и дочекују госте. Вариво, баница (пита) припрема се вече пре 

Васуљице. Око поднева, обичај је да домаћини дочекују полазника, млађу одоба за 

коју северује да ће њиховом дому донети срећу и благостање. По обичају, полазник 
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укућанима прво честита празник, затим пожели пуно здравља и успеха у 

предстојећој години. Након тога се укућани, заједно са полазником окупљају за 

богатом трпезом, како би празник прославили у весељу.  

На дан Васуљице, Роми излазе на гробље, да би одали почаст својим 

прецима и на тај начин одржали сећање на њих. Дугогодишњи суживот Рома и 

Срба на овим просторима учинио је да Роми преузму овај српски обичај. 

 

                    

 

Локалне манифестације 

 

Током 70-их година двадесетог века, у општини Владичин Хан, са циљем 

очувања локалне традиције, изражене у виду песме, игре, фолклора, народне 

кухиње, у континуитету је одржавана манифестација под називом „Сусрети села“. 

Организатори ове манифестације биле су месне заједнице, задужене за културно-

уметнички програм којим је требало на најбољи начин представити локалну 

традицију. Програмом су биле обухваћене народне игре, карактеристичне за ово 

поднебље, затим спремање традиционалних јела, певање народних песама, 

представљање рукотворина из домаће радиности. У завршној фази, финално 

такмичење би се одржало у Владичином Хану, где би стручни жири прогласио 

победничко село.  

Догађај је био изузетно поштован у народу, и њему су присуствовали, поред 

локалног становништва, и људи са стране, чији су корени са ових простора. 

Залагањем самих мештана, главних носиоца манифестације „Сусрети села“, чувала 

се традиција и култура овог краја од заборава.  
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Народна ношња Ханског краја 

 

Према народном предању, од периода досељавања становништва из 

суседних и даљих области у Врањско Поморавље, све до првих десетина XIX века, 

није било разлике у оделу и начину одевања између српског сеоског и варошког 

становништва. Опште историјско–политичке и економске прилике читавог јужног 

српског подручја, у периоду турске владавине, биле су мање–више уједначене, 

особито у погледу занимања и друштвених односа српског становништва. 

Становништво је већином било сточарско и мањим делом ратарско, чему је 

одговарао и начин одевања. Тек крајем XIX века, јачањем српског грађанског слоја, 

у првом реду трговачког и занатског, све више продире код српског становништва 

грађанско одело, под утицајем досељених грчких трговаца, занатлија и механџија, 

као и турских господара. По кроју и начину ношења оно је исто онакво какво се 

носило у то време и у осталим српским варошима. Усвајање ове грађанске ношње 

оријенталног типа означава, у ствари, све оштрије класно диференцирање између 

„аџија, чорбаџија, еснафлија“, и „чивчија, газда скоротечника, ћерпић-домаћина“, 

сељака. 

Културно–историјске прилике и друштвена кретања у прошлости су 

утицали да скоро свака генерација Врањског Поморавља оформи своју „рубу“ 

(ношњу), односно, да се створе знатне разлике и промене у ношњи у свим 

преломним периодима, после судбоносних историјских и политичких догађаја, у 

оквиримa најпре турске, а затим српске државе. Своју ношњу становници 

Врањског Поморавља називају једним именом „пољска, моравска руба“. Врањско–
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поморавском типу припада ношња Владичиног Хана и његове околине. У 

Мртвици, Лепеници и Прекодолцу, заступљена је сеоска, моравска ношња. 

Одело је могло бити свакидашње, „за носење“, и празнично „за 

променување“. У прошлости су тешки економски услови сиромашнијег 

становништва, особито чивчија, били такви да нису дозвољавали многима да имају 

„промену за благдан“, већ се и током празника носило исто одело, само окрпљено и 

опрано. У таквим животним условима у „турско време“, ношња је само вршила 

своју практичну улогу: потребама су биле подређене и скромне естетске одлике ове 

ношње. Тек у периоду после ослобођења, у време економског и друштвеног развоја 

у слободној националној држави, одело је постало и мерило имовинског стања, као 

и укуса појединца. 

Мушка ношња – Најстаријом мушком ношњом у овој области народ сматра 

ону ношњу, која је, по сећању најстаријих људи, била сва „од беле клашње“, „беле 

дреји“, украшена по шавовима и ивицама хаљетака црном вуненом „оптоком“. По 

ослобођењу од Турака у мушкој ношњи су задржани старински хаљеци, само су 

наступиле промене у тканинама, првенствено у боји и украшавању. Белу боју 

заменила је мрка, тамнија боја клашње, јер су се почеле гајити претежно овце са 

мрким руном. Такође, из националних побуда, замењено је бело, које је постало 

одлика туђинске ношње, мрким сукном, какво се носило у раније ослобођеним 

српским крајевима. Такође су и фес и пешкири око њих, као обележје турске 

ношње, замењени плетеним „пољским капама“ или кожним шубарама. У ратовима 

за ослобођење 1878. године, појавиле су се српске војничке капе као саставни део 

ношње. 

Најстарија женска сеоска ношња није била уједначена на читавом подручју 

Врањског Поморавља. У њој су се укрштали утицаји неколико типова ношњи 

карактеристичних за суседне области. Ово је поготово карактеристично за 
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погранична насеља између Врањског Поморавља, Крајишта и Власине, где су се 

укрштале врањско-поморавска ношња, као варијетет јужноморавске женске 

ношње, и ћустендилско-знепољска женска ношња.  

Стара ношња, са белом основном бојом, носила се свуда у овој области 

доста дуго, све до краја XIX века. Тада су наступиле промене у боји и материјалу, 

како празничног, тако и свакодневног одела. Са ослобођењем од Турака, и женска 

ношња, као и мушка, постала је складнијег кроја са више украса него иначе. 

Уместо белог сукна, женски хаљеци су се почели правити од мастеног, мрког 

сукна, али су задржали исти крој и димензије у горњим деловима, док су доњи 

делови женског одела постали нешто краћи.   

Одевање становништва у Владичином Хану и околини зависило је од 

прилике и сталежа. По ослобођењу од Турака староседеоци и досељеници су 

обично носили клашњену и пртену одећу. Ношња у Владичином Хану и околини 

веома је разнородна. Разликује се од породице до породице, тако да је већина 

породица носила ону ношњу коју су носили у селима из којих су дошли. Владичин 

Хан је био младо насеље, па се ношња прилагођавала онако како је одговарала 

појединим члановима породице.  

Особитост мушке ношње јесу кошуља дуге до колена са широким рукавима 

и „прекројене“ на грудима, преко које се облачио јелек, једноставног кроја и 

тамније боје, са преклапањем на прсима, извезан вуненим гајтаном, затим чакшире 

израђиване од мрког сукна, са везом око џепова, на коленим и ивицама, џамадан, 

чарапе, опанци и фес, који је касније замењен шубаром. Кошуља која се носила 

свакодневно била је од кучине, односно од конопља и звала се пртена кошуља. 

Преко кошуље мушкарци су носили јелек од клашња, до половине XIX века од 

клашња црвене боје, а касније углавном од црне. Преко јелека носио се минтан са 

дугачким рукавима. Јелек и минтан били су опшивени са више редова гајтана.  
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Старинске мушке вунене чарапе биле су плетене од беле вуне, или црне и 

црвене основе, са шарама на горњем делу стопала, са шаром „колиња“ („колца“, 

цветовима кружног облика). Старински опанци били су „прешњаци“, од 

нештављене овчије или свињске коже, са „врцама“, односно узицама од козине или 

конопљаног конца, чврсте и трајне.  

Поврх горњих хаљетака, зими се облачила „гуња“ или „гуњарка“, кабаница 

дуга до пета, од црне клашње. Имала је дугачке рукаве и капуљачу. Они који нису 

били имућни ову одећу су опшивали не гајтаном већ јефтинијим материјалом црне 

или плаве боје. Њу су носили у планини сточари, а у долини само овчари, све до 

балканских ратова када се почела губити. Гуњу су носили углавном одрасли 

мушкарци као знак зрелости. Неожењени младићи су се још опасавали црвеним 

појасом, украшеним разним парама и ресама.  

У посебним приликама, током обележавања појединих светковина, попут 

слава, крштења, свадби, носила се свечана (стајаћа) ношња. Свечану мушку ношњу 

чине фес са кићанком, ферман, џамадан – мушки прслук ношен преко кошуље у 

свечаним приликама, израђен од црног сукна, а понекад и од црвене чохе, затим 

тураци и дизлици.  
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Женска ношња – Карактеристике женске ношње су кошуља „пртењара“ од 

конопљаног платна, сукња (фута), јелече, скутача, марама (шамија) и чајче. Чајче 

су носиле девојке и младе жене. То је врста беле или шарене мараме, која се доста 

високо везивала на глави како би се истакла лепота лица и чела. Шамију су носиле 

млађе и старије жене, а разлика је била у величини, квалитету материјала и боји. 

Жене су плеле косу у виду плетеница и увијале их око главе. Поједине жене су 

увијале плетенице на потиљку у виду пунђе, док би код неких плетенице падале 

низ леђа.  

Основни део одеће била је кошуља, право кројена, са везом на рукама, 

грудима и уз доњу ивицу. Свакодневна кошуља била је од конопљаног платна, и 

она се као и мушка називала пртена кошуља. Вез је рађен вуненим или памучним 

концем на кудељној, ланеној или памучној основи. Кошуља је свему била домаћи 

производ, јер су жене саме плеле, ткале платно, кројиле и саме шиле. 

Преко кошуље облачио се јелек, колије, „џубе“. Јелек је најчешће прављен 

од вунених клашњи, закопчавао се на једну или три копче, опшивен црном 

гајтаном. Колија је била дугачких рукава, ишла је до струка и облачила се преко 

јелека, прављена од клашњи и била је опточена гајтаном. У Прекодолцу жене су 

носиле бојлек, дугачку одећу без рукава.  

Други карактеристичан део одеће била је пртена, једноставна сукња – фута 

отворена целом дужином која се од једног до другог краја разликовала по дужини, 

украсу, колориту. Основна боје фута је тамније нијансе, тегет, црне или браон боје, 

са пругастим и ситно геометријским шарама. Сеоска фута је била дугачка скоро до 

чланака, касније је почело њено скраћивање попут градске ношње. 
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Жене су некада носиле опанке од свињске или говеђе коже, штављене, 

плетене опанке или ципеле. Чарапе су биле од вуне, црне боје, дужине до колена, 

са више шара у односу на мушке.   

Жене су на глави носиле ручник обојен црвеном бојом, нанизан парама, 

прекривен белом марамом – шамијом. Уобичајено је било да женске особе носе 

накит, или од бижутерије или од злата. Имућније девојке носиле су низове златних 

дуката или дубли.  

 

Фута је била основни одевни предмет сеоске жене, како у свакодневним, 

тако и у свечаним приликама. Алене (црвене) футе, представљају посебан, одевни 

костим, који је свекрва носила искључиво на дан свадбе свог сина. Алена фута 

имала је ритуалну функцију – носиле ју је само свекрва, и у неким крајевима 

Врањског Поморавља, и невеста на свадби. Невеста је алену футу носила и у 

другим свечаним приликама (посета куму, старом свату и сл.), али само током прве 

године брака. Уобичајено је било да млада, док је још увек неудата девојка, алену 

футу тка у својој, девојачкој кући. Када се млада доведе у кућу свог мужа, онда она 

том футом обмотава свекрву (кити). Тим обмотавањем, „тафрењем“, свекрва себе 

представља поносном пред званицама. Што је фута богатија бојама, то је знак да 

млада потиче из имућније куће..Уколико свекрва није више имала синове, онда је 

своју футу поклањала снахи или кћерки. Алене футе су се као вредност чувале и 

преносиле.   

Осим алене футе, свекрва је на дан свадбе носила мараму пастелне боје, 

завезану у чвор испод браде. Црвени цвет у коси, са десне стране био је најбитнији 

индикатор њеног тренутног статуса (неисзоставан и код свекрве у граду). Овакав 

свекрвин костим могао је бити допуњен низом дуката или дубли око врата, или 

везаним пешкиром за појас са десне стране, да пада преко футе.Црвена боја, 
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обележје свекрвиног статуса, представља живот, радост, односно ватру, крв, вулву, 

а у контексту свадбеног ритуала, остварену плодност. 

Традиција је да свадба почиње чувеним, свекрвиним колом. Сродници и 

суседи се окупљају у дворишту куће младожење, а ту су и свирачи. Свеква их не 

дочекује, већ је она унутра, припрема се и облачи свечану одору. Након тога 

излази, и у дворишту, с ситом у рукама игра свекрвино коло. Поред ње је свекар, па 

даље према сродству, остали чланови заједнице. Сито је закићено цвећем, а 

покривено бошчом, док је у ситу пшеница, босиљак, шећер, бомбоне, ситан новац и 

„кравајче“ (мали хелпчић без квасца). Током игре, свекрва три пута избацује овај 

садржај у правцу истока. Овако она „сеје“ садржај сита да би младенцима 

обезбедила: пшеницом и „кравајчетом“ плодан брак, шећером и бонбонама сладак 

живот, новчићима обиље, док присуство босиљка, треба да заштити „сетву“.  

Свекрвино коло је тип отворено кола, чији је правац кретања удесно, 

кружном линијом и игра се јако дуго. Када се заврши, свекрва сама плаћа 

свирачима, а сито враћа девојци од које га је узела.   
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Дечија ношња – Уобичајено је било да жене, када се роди дете припреме 

пелене у којима би се дете повило. Тада мајке новорођенчету од пртеног платна 

секу пелене и од разнобојног вуненог конца плету повој. На крштењу (стрижби) 

дете добија чарапе, капу плетену од вуне, као и плетене опанчиће, док ближи 

рођаци детету доносе памучну кошуљицу, сандале или ципелице. Мушка деце до 
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своје пете носила су дугачку кошуљу прекројену на средини и џубе, чарапе и 

опанке. Деца су ишла гологлава, или су носила плетену капу, а за време Турака и 

фес на глави. После пете године, мушка деца су носила опанке, дугу кошуљу, 

панталоне и капут од вуненог сукна. Женска деца носила су мараму на глави, 

кошуљу, фустанче, јелече, футу, чарапе и опанке. Сва дечја одећа је била домаћи 

производ. Женска деца од малена учена су ткању, шивењу и производњи одеће за 

децу и одрасле.   

 

 

У околини Владичиног Хана у старој женској ношњи могу се запазити слаби 

утицаји женске шумадијске ношње, и то усвајањем само кроја женског јелека и 

кратких „српских“ кошуља од танког платна. Но, може се приметити да и поред 

наведених сличности, шумадијска ношња није извршила знатнији утицај на женску 

ношњу, као што је случај са осталим деловима Врањског Поморавља. Ношња  је 

тамних нијанси, без јарких боја. То се односи на футе, јелеке, гајтане. Боје које 

доминирају су углавном црна, тегет, браон, трула вишња, без отворених боја као у 

Шумадији, Нишу... Ношња је украшена црним гајтанима, и то не свиленим, већ 

вуненим, из разлога што је овај крај располагао таквим материјалима. 

 

Због своје близине Лесковцу, ношња карактеристична за Мртвицу може 

имати и одлике лесковчког краја. Прекодолце и Лепеница представљају 

мултиетничку средину. Ромска заједница чини око 30% укупног становништва, и 

богата је својом аутентичном, особеном традицијом и културом. Ромску ношњу 

углавном чине димије, јелеци, прслук (срма), испод којег се носи бела кошуља, 

папуче са јарким бојама и украсима.  

Од ромских обичаја посебно је карактеристична ромска свадба која је 

некада трајала и до седам дана. Овај веома значајан догађај у животу сваке ромске 
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породице, прати тардиција која се мењала временом. Иако су некад трајале до 

недељу дана, данас ромске свадбе у Прекодолцу трају два до три дана; почињу 

свекрвиним колом и завршавају се дочеком пријатеља трећи дан.  

Обичај канирања младе одржао са до данашњих дана. Младина коса се 

фарба у црвено, док окупљене жене певају уз даире, а свекрва млади доноси 

венчаницу. Спремају се и свадбени дарови које млада носи из куће, плету се венци 

од свежег цвећа за капије и украшава се печа или пећа – капица окићенима нитима 

злата коју млада носи уз народну ношњу на вече велике кане.  

Млада је одевена у шалваре са са свиленом кошуљом и јелеком, на глави 

носи тепелук и печу. Струк јој је опасан коланом, а на ногама носи папуче извезане 

златним или сребрним нитима. Поподне се код младожење игра са окићеним 

ситом, при чему се свира свекрвино коло.  

Последњег дана је свадбено весеље када млада носи белу венчаницу и вео. 

Сватови одлазе по младу, а након венчања, одлазе младиној новој кући. Обичај је 

да млада тада баца жито на кров, улази у кућу са хлебом и мушким дететом у 

рукама, маже мед изнад улазних врата три пута, док свекрва брише крпом. Верује 

се да ће се млада, захваљујући овим обичајима, задржати у овој кући као сито на 

крову, имати сладак и плодан брачни живот, рађати мушку децу и слагати се са 

својим мужем. Потом следи свадбена вечера.   

 

  

                 Народна кухиња  

 

 

Политичко-друштвене промене којима је подручје Пчињског округа било 

изложено у прошлости, али и одређени фактори, на првом месту квалитетно 
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земљиште, развијена привреда, економска моћ становништва, доступно тржиште, 

имали су извесног утицаја на исхрану становништва Владичиног Хана и околине. 

Чести покрети становништва на територији Врањског Поморавља, 

условљени напред поменутим историјским приликама и политичким догађајима, 

одразили су се и у народној кухињи, нарочито у погледу сличности, врло често 

истоветности у врстама и квалитету, као и у технологији обраде и терминологији 

народне исхране. У овом погледу има највише утицаја Горње Пчиње и Куманова, 

затим скопске околине, одакле су била јача струјања становништва у област. Како 

има доста сродности у етничкој композицији између Лесковачке Мораве и 

Врањског Поморавља, налазимо доста сличности и у исхрани становништва ове 

две области, нарочито у терминологији. Уз то исти услови економског, политичког 

и друштвеног развоја у прошлости допринели су да је начин исхране на читавом 

подручју Јужне Мораве од Лесковца до Повардарја и кумановске области остао 

доста уједначен.  

Под утицајем Турака и турске кухиње, у исхрани становништва ових 

области одомаћили су се оријентални називи и начин припремање хране. У 

Врањском Поморављу, као и у суседним областима заједнички су називи и начин 

спремања следећих јела: „червиша“, „јанија“, „ћуфте“, „туршија“, „кавурма“, а од 

зачина „кара бибер“. Уопште узев, локална кухиња се образовала под утицајем 

како турске, тако и кухиње суседних балканских народа. Како су у етничкој 

композицији ових области једним делом учествовали и Грци и Цинцари, осећа се 

такође и њихов утицај у исхрани становништа Врањског Поморавља. Њихово 

присуство се нарочито запажа по називима неких јела: „гибаница“, „тава“, 

„кромид“, „чорба“, по називима и употреби неких зачина: „манданос“, „лорбер“, а 

највише по јелима од „праза“, која су била њихов познати специјалитет.    
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Посуђе у којима се некада спремала и чувала храна углавном су производи 

домаће радиности. У Ханским селима посуђе се израђивало од више врсти 

материјала, попут посуда од биљних плодова („лејке“, „црпке“ – натега за пиће, и 

„корубе“ – од ткиве, служи као суд за воду), посуђе животињског порекла („ме'“ – 

кожји мех за држање пића, од животињске, најчешће овчије и говеђе коже, „рог“ – 

за држање вода код пастира), земљано („тенџерка“ – шерпа за печење, „кондир“ 

обредна посуда за служење вина, „зејтинличе“ – посуда за држања зејтина (уља), 

дрвено („наћве“ – за мешање хлеба и теста, „ковчег“ – за држање брашна, 

„танурчики“ – лопате за мешање теста у наћве, „бућка“ за мешање масти), метално 

(„ђугум“, „ибрик“– посуде за воду), емајлирано или „плаво“ посуђе, посуђе од 

порцелана и стакла.  

Метално посуђе је до скора било у употреби у многи домаћинствима, 

углавном је производ градске, занатске радиности у годинама до Другог светског 

рата. Емајлирано посуђе које је данас поред традиционалних врста широко 

заступљено у Ханским селима као што показује инвентар, носи традиционалне 

називе посуђа домаће и занатске радиности, која се употребљавала у прошлости 

пре појаве индустријског посуђа.   

  

Од давнина се у овим крајевима јео „пројан“ односно кукурузни хлеб, као и 

хлеб од пшеничног брашна обично у овим крајевима називан „чист хлеб.“ Када би 

недостајало пшенице у амбару, и уколико та количина није била довољна за цело 

домаћинство, мештани би онда мешали пшенично и кукурузно брашно и тај хлеб 

звао се „мешани хлеб“. На исти начин праве се и остале тестенине, као и укусна 

пшенична, односно „пројана“ погача испечена у црепуљи под ужареним вршњиком 

уз коју се угланвном, као прилог, једе домаћи сир. 

 Осим хлеба, у локалној кухињи је доста заступљен пасуљ, чорбаст, густ као 

ђувеч, или пребранац за славске потребе, затим боранија, грашак, вариво од 
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киселог купуса, ђувеч са кромпиром, пиринчем и свињским или телећим месом, 

подварак са киселим купусом у коме такође од додатака иде месо. Сва ова јела 

кувају се са или без меса. Заступљена је и паприка, и то свежа али и тзв. „жива“ 

која се ставља у туршији, парадајз, кромпир, пиринач и др. Тесто је такође доста 

заступљено, од брашна се често прави качамак, тарана, трошеница (или топеница, 

стари хлеб исечен на ситне комадиће и упржен у свињску маст). За празничне дане, 

и за дане када се завршавају пољски радови, за ручак или вечеру обичај је био да се 

обавезно послужи месо и баница. 

  Храна с југа Србије карактеристична је по употреби црног и белог лука, 

различитих врста зачина, и као што је већ напоменуто, незаобилазних паприка и 

меса, и то у свим варијантама. Јужњаци воле и добро заљућену храну, па ни не 

чуди што је „љутеница“ један од омиљених специјалитета овде.  
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                  Лепеница  

   

Поред својих културолошких, историјских, верских, традиционалних 

карактеристика, село Лепеница, као део Врањског Поморавља има своју особеност 

и у локалној кухињи. Припрема таране, карактеристичног јела јужне Србије, у 

Лепеници је деценијама уназад имала своју традицију, која се преносила са 

генерације на генерацију.  

 Домаћинства су тарану некада месила искључиво у августу месецу, пред 

Преображење Господње, када сунце иначе најјаче пече. Тада би у дворишту 

заиграле сукаљке, на дрвеним сточићима, под вештим рукама домаћице, које би 

дошле да помогну комшиници у започетом послу. Спремање таране је била иделна 

прилика за дружење у селу, али уједно и показивање умешности домаћица у 

прављењу овог јела.  

Свака кора је морала да се развуче танко као папир како би се што пре 

осушила на сунцу. Једна од њих је задужена да тарану простире на чаршавима, који 

се постављају на дворишту на бетону или земљи. Тесто је од белог брашна које се 

замеси цеђем уз додатак домаћих јаја. Цеђ се добија када се вода помеша пепелом и 

све то стави да прокључа и потом процеди. У новије време уместо цеђи се користи 

млеко, у зависности од укуса. Тесто се дели на лоптице и такво спремљено, када се 

развлачи, мора да игра на танкој оклагији, званој сукаљка, и не само на њој већ и на 

рукама.  

Колико се лоптица направи, толико се у просеку и развуку коре, 20 до 50 

њих. Када је лепо време, домаћица их осушује у дворишту, на као снег белом 

чаршафу, а када је време лоше коре суши у просторији коју загрева. 

  На крају дана, после добро обављеног посла, све домаћиице би заједно селе 

да попију по филџан кафе, и почастиле би се слатком од дуња или кајсија, уз 
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хладну, бунарску воду. У испијаљу кафе практикује се и збијање шале, присећју се 

анегдота из свакодневног живота. Тиме ће се свечано најаваити да је умешена 

тарана, као и претходних година.  

 Тарана се може спремати као слано јело, позната тарана – ђувеч. Поред 

„ђувечаре“ спрема се чорбаста, као и заслађена тарана са млеком, углавном за децу.  

 Ђувечара се прави тако што се скувана тарана стави у ђувеч, и са њом се 

машају црвена свежа паприка, парадајз, шаргарепа и неколико врста зачина. 

Мештани овог краја воле зачињену храну, тако да је пожељно да ђувеч тарана буде 

засољена и зачињена. На крају, у њу се умачу пилећи копани (батаци) што мањи, 

који морају својим дебљим меснатим крајем да штрче из ђувеча.  

   

   

Прекодолце      

 

У исхрани становништва овог краја, пите као што су пропећ, баница, 

зељаник и пита сеченица, заузимају посебно место. Често се сам пропећ назива 

краљицом пита, док се некада у народу говорило да ако девојка жели да се уда, 

мора да научи и буде умешна у прављењу баница, пропећа и осталих пита. 

Домаћи рецепт коришћен у прављењу пропећа преноси се традиционално с 

колена на колено. Састав ове пите чине домаћи производи, попут јаја, брашна, 

сира, масти, млека. Оно што издваја ову питу, што је чини посебном, јесте 

коришћење вреле масти, која се стално мора догрејавати, како би тесто било 

хрскаво, лиснато, а опет меко. „Фалтање“, односно преклапање коре представља 

још једну специфичност у припреми пропећа. Обичај је да се пропећ не сече, већ 

кида на парчиће. Пропећ се углавном служи уз разне млечне производе, попут 

домаћег киселог млека, јогурта као и чувене јужњачке љутенице односно 

„трљанице“ као је називају у овим крајевима. Трљаница је слична ајвару, а осим 
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паприке, у овај специјалитет иду шаргарепа, бели лук, уље, шећер, со и парадајз. 

Љутеница се може јести у различитим варијантама – глатка, са комадићима, са 

малим зачинским паприкама или патлиџаном, зачињену или благу. 

Пропећ се служи и у свакодновној исхрани, али је такође и незаобилазан део 

трпезе приликом обележавања разних празника и славља, попут сеоских и кућних 

слава.  

 

Мртвица 

 

Осим таране, разних врста ђувеча, баница, југ Србије познат је по још 

једном традиционалном јелу – капами. Капама се традиционално припрема на 

пролеће, на дан Светог Ђорђа односно Ђурђевдана. Обичај је тог дана поранити, 

ритуално се умити претходно вече посебно припремљеном водом са биљем, истог 

дана се плете венчић од ђурђевка, те не треба спавати преко дана. 

Спрема се богата трпеза, а као незаобилазно јело служи се капама, 

специјалитет од јагњећег меса и спанаћа. Капама се служи уз овчије кисело млеко.  
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Ова Студија  је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз 

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 

под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.  

За садржај ове публикације је одговоран Центар за културне 

делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан и 

ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или 

Управљачког тела програма.  
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