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Сажетак

Рад ана ли зи ра си стем те ро ра ко ји су ус по ста ви ли Бу
га ри то ком Пр вог свет ског ра та над ста нов ни ци ма ју жне 
Ср би је, са по себ ним освр том на на си ље ко је су бу гар ски оку
па то ри по чи ни ли у Вра њу и око ли ни. Оку пи ра њем те ри то
ри ја Ср би је, Бу га ри су у Пр вом свет ском ра ту на сто ја ли да 
оства ре иде ју “Ве ли ке Бу гар ске”, по зи ва ју ћи се пре вас ход
но на од лу ке Сан сте фан ског ми ра. Во ђе ни ире ден ти стич
ким иде ја ма Бу га ри су ко ри шће њем про па ган де и ре ви зи јом 
исто риј ских чи ње ни ца вр ши ли на сил ну бу га ри за ци ју срп ског 
ста нов ни штва, твр де ћи да је реч не о Ср би ма, већ о “Мо
рав ским Бу га ри ма”. С об зи ром да бу га ри зо ва ње Ср ба  ни је 
мо гло да се спро ве де мир ним пу тем, бу гар ски оку па то ри су 
ко ри сти ли раз не об ли ке по ли тич ког  на си ља. Ср би у Вра њу 
и око ли ни су  би ли ин тер ни ра ни, уби ја ни и му че ни са мо због 
то га што ни су же ле ли да се од рек ну свог  на ци о нал ног иден
ти те та. Иако је си стем бу гар ског те ро ра био при су тан на 
про сто ру чи та вог Вра ња, у Сур ду ли ци су се  из вр ша ва ле нај
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ма сов ни је и нај бру тал ни је ег зе ку ци је, о че му све до че  ма сов
не гроб ни це Ср ба у овом кра ју. 
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат (1914–1918), Бу гар ска, те

рор, Вра ње, Ср би ја, на си ље, иден ти тет. 

1. О срп скобу гар ским по ли тич ким од но си ма 

 Српско-бугарскиодносисукрозисторијупрошливи-
шеструкеетапе-одпријатељстваисавезништва,донепри-
јатељстваирата.Овомтемомсусеувидупутописа,публи-
цистикеиогледапосебнобавилиЈованЦвијић,Александар
Белић, Стојан Новаковић, Милован Миловановић, Свети-
славСимић1иЈованХаџи-Васиљевић,штојестворилодобру
увертирузадубљанаучнаистраживањаизмеђудвасветска
рата којима су се бавили научници попутАлексеИвића и
БожидараКовачевића.2Дубљоманализомсложенихсрпско-
бугарскиходносасусеупослератномпериодубавилиистра-
живачипопутВладимираСтојанчевића,КостеМилутинови-
ћа,ВојиславаВучковића,ИлијеНиколића,БориславеЛилић
итд.

ИзмеђуСрбаиБугарасупостојалевеомазначајнеди-
настијске везе (посебно у времеНемањића), док је рецимо
токомПрвогсрпскогустанкаКарађорђеимаоусвојимбор-
бенимредовимабимбашубугарскогпорекла,ДраганаПапа-
зоглуа,којисебориопротивТуракасведосвојесмрти1808.
године.3КнезМилош је такођенеговаодобредипломатске
односе саБугарима,што се видипо томеда јенапутудо
Цариграда вишеодмесецданапровеоуБугарскојкаора-
довиђенгост.4Српскикнезјемноготогаучинионаплану
културногпрепородаБугарапомажућиштампањебугарских
књигаидавањемстипендијабугарскимђацимазастудира-

1 МилованМиловановићиСветиславСимићсупрвимеђусрпскиминтелек-
туалцима  писали о српско-бугарскимодносима у периодупреБалканских
ратова(1912-1913).

2 Види: Предговор Владимира Стојанчевића за књигу Бориславе Лилић,Из 
про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполитичкестудије,Београд,
1999.

3 БориславаЛилић,Из про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполи-
тичкестудије,Београд,1999.

4 МилошјеимаозаказансусретсатурскимсултаномМахмудомII.
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њеуСрбији.5Осимтога,Србија јеувремеМилошевевла-
давине понекад индиректно, а некад и директно, помагала
бугарскинародноослободилачкипокрет.Непосреднопоза-
вршеткуДругогсрпскогустанкакнезМилошјесаБугари-
маодржаваопретежнотрговачкеодносе,алијеиприхватио
избеглице из Бугарске које су бежале у српску кнежевину
наконгрчкогустанка(1821-1827)итурско-рускограта(1828-
1829).Посебно су се становницииз западнобугарских кра-
јева добро уклапали у ново српско окружење због  велике
сличностисадомаћимстановништвом.Наиме,осимјезика,
бугарско становништво је показивало и низ етнографских
обележјакојисубилиприсутниикодСрба.6Значајнопомена
јеисклапањамешовитихбраковаизмеђуБугараиСрба,што
јепосебнобилокарактеристичноизмеђужитељаВидинске
казеиНеготинскенахије.

Основникаменспотицањаусрпско-бугарскимодноси-
мау19.векубилојеопредељењестановништва,којејемогло
даостанеубугарскојкнежевиниилидапостанесаставнидео
српскедржаве.Изтогпериодајепознатсукобизмеђустанов-
никаСофијскогиВидинскогсанџака.Доксупрвибилиза
останакуБугарској,другисусезалагализаприпајањесрп-
скојдржави.

Бугарскепретензијепремасрпскимтериторијамаотво-
ренопочињудасепоказујусаидејом“ВеликеБугарске”која
серађаподокриљембугарскецркве,кадајетурскисултан
1870.годинеиздаоферманоформирањусамосталнебугар-
скецркветј.Бугарскеегзархије.Увреметурскевладавинеје
целокупанправославно-хришћански свет биоподингерен-
цијомцариградскогпатријарха,којијебиоизредовагрчког
клера.ТимесуГрциконтролисаливеликидеодуховне,али
и световне власти, што није увек одговарало поробљеном
хришћанскомстановништву.Какобинаставилиборбузана-
ционалноослобођење(којанијебилаодувекподржаванаод
странецариградскепатријаршије),Бугарисупочелииборбу
зацрквенусамосталност.Међутим,постварањуЕгзархије,
Бугарска је показала своје освајачке амбиције које су биле

5 БориславаЛилић,Из про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполи-
тичкестудије,Београд,1999,стр.21-28.

6 Владимир,Стојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005,стр.39.
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усмеренене самокацрквеној доминацији, већипрема те-
риторијамајужнеСрбијеиМакедоније.Утовремепочиње
прогонцариградскихмитрополитаиепископанаЈугуСрби-
је,уместокојихседоводибугарскиклер.ПосебнојеуВрању
Егзархија користилашколско-црквену јурисдикцију коју је
добила од султана за “бугаризацију српског народа”.7 Тада
сеуврањскомкрајууспостављадвовлашћеизмеђуБугараи
СрбакојејебесомучнотрајалосведоБерлинскогконгреса.
Бугарисудоводилисвојесвештенствоалиисвојеучитеље,
какобиуВрањуиоколиниупотпуностибугаризовалидома-
ћестановништвокрозобразовањеирелигију.Захваљујући
Берлинскомконгресу1878.годинеослобођенјеврањски,ни-
шки,топличкиипиротскиокругодтурскевласти,штојеза
последицуималоиослобађањеодбугарскеегзархије.

Цариградскапатријаршија је 1872. годинепрогласила
Егзархијурасколничком.Егзархијасеубрзоодцрквено-бо-
гослужбеногпокретатрансформисалауекстремнонациона-
листичкуинституцијукојајепосебананимозитетпоказивала
премаСрбима.КоликосуБугарибилисуровиуобрачунуса
српскимживљем,апосебносасрпскимсвештенством,пише
усвојимделимаВладимирСтојанчевић.Наиме,Бугарскаје
1872/73.годинепопуизБелоградичкенахијезапретиладаће
газаједносазмијомимачкомставитиуџак,апотомбацити
уДунав,уколиконезабраниупражњавањетипичносрпског
обичаја–празновањеславе.8ИзразитикритичариЕгзархије
усрпскојјавностионогадобабилисуВасаПелагићиСвето-
зарМарковић.

Бугарисууклањалисвештојеподсећалонадобросу-
седскетраговесаСрбима,посебноиздобакнезаМилошакоји
јенасвеначинепомагаобугарскинационално-ослободилач-
кипокрет.ПалилесусецрквенекњигеуРилскомманастиру
које јештампао уСрбији кнезМилош, док се уСофијској
епархијипосебнорадилонадевастирањукултакраљаМи-
лутинакојијебиовеомапопуларанубугарскимкрајевима.9 

7 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.6.

8 ВладимирСтојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005,стр.83.

9 ВладимирСтојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005.
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Према ЈовануХаџи-Васиљевићу који се бавио истра-
живањембугарско-српскиходноса, становништвоуВрању
је7година (колико јетрајалаЕгзархијауовомкрају),одо-
левало бугарском утицају, те је своје покојнике опојавало
подведримнебом,адецукрштавалоукућама.10Ослобађа-
њемСрбије 1878. годиненије престала дапостојиидеја  о
“ВеликојБугарској”.Првиповољантренутакзареализацију
експанзионистичкеполитикесерађасаВеликимратому
комесуБугариучествовалинастраниЦентралнихсилатј.
НемачкеиАустроугарске.ДабисталанастрануЦентралних
сила,Бугарскајезахтевалатериторијалнопроширењекојеје
укључивалопростореИсточнеТракије,ЈужнеСрбијеицелу
Македонију.БугарскајенапалаСрбију14.октобра1915.го-
дине.Тадапочињеголготасрпскогстановништва.

2. Те рор Бу га ра у Вра њу и око ли ни

ОзлочинимаБугаранадстановништвомВрањаиоко-
линетокомПрвогсветскогратазнамонајвишезахваљујући
врсном емпиријско-теоријском истраживању ЈованаХаџи-
ВасиљевићакојијенепосредноучествоваоуВеликомрату,
тејепосматраобугарскитерорнесамосастановиштанауч-
ника,већикаовојник.11Драгоценеподаткеострадањуста-
новништванаЈугуСрбијејеоставиоиосведоченипријатељ
српскогнародаАрчибалдРајс,који јеучествоваоуписању
извештаја о покољу над становницима Сурдулице. Од са-
временихистраживачаможемоиздвојитиСретенаДинићаи
АлександраТрајковићакојисудалинемалидоприносуот-
кривањузлочинабугарскихокупатора.Иначе, прваштам-
панакњигаобугарскимзлочинимапубликованајенафран-

10 Види: ЈованХаџи-Васиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни (1915
1918),ПодружницапотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1912.
до1918.године“4.октобар”,Врање,2003.

11 ЈованХаџи-ВасиљевићјепрешаоАлбанијукаоприпадникМоравскедивизи-
јеIIпозива.Својеутискесаратиштајештампаоукњигама.Видетивишео
томеу:ЈованХаџи-Васиљевић,Кроз Ал ба ни ју 1915. го ди не,ШтампаријаСв.
Сава,Београд,1929;ЈованХаџи-Васиљевић,Са Кр фа на со лун ско во ји ште,
УдружењепотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1918.године,
Врање,2012;ЈованХаџи-Васиљевић,Срп ска вој ска у европ ском ра ту,Удру-
жењепотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1918.године,Вра-
ње,2008.
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цускомјезикуутритома,итоодмахпозавршеткурата1919.
године.12Наконпрегледаовихдокуменатаподигнутајеоп-
тужницапротив500бугарскихдржављана,атраженоједа
25лицабудуизрученакаоглавниратнизлочинци.Никола
Пашићјеупочеткусматраодабисетребалосудитибугар-
скомцаруФердинанду каои немачком владаруВилхелму,
алисеодтогаукаснијемпроцесуодустало.13  

ДабисморазумелирежимтероракојесуБугариуспо-
ставилиуСрбијитокомокупације,морамонајпреодговори-
тинаследећепитање:какосуБугариоправдавалитеритори-
јалнепретензијепремаизворносрпскимкрајевима?

Бугарскитероркаоињиховеосвајачкепретензијесу
билеутемељененанеоснованојпретпоставцидаСрбикоји
живеуВрању(иуопштеуцелојјужнојСрбији)нисуСрби,
већ“МоравскиБугари”,тејетакочитавсрпскипросторкоји
суокупиралибионазван“МоравскомБугарском”.

Овафашисоиднаидејајепониклазахваљујућиствара-
њуСанстефанскеБугарске.14Тојепрвиизговоркојисукори-
стилиБугариокупирајућиВрањеиЈугСрбије,адругиаргу-
ментсепроналазиоувишегодишњемофанзивномделовању
Егзархијенаовимпросторима.Иако  јецелокупнатерито-
рија Врања била  изложена стравичном терору окупатора,
најинтензивнијизлочинисуизвршениуселуРистовац15и
Ушевце,докуширемврањскомпродручјуСурдулицапред-
стављанајвећукланицуукојусуседоводилиСрбисасвих
странанамучење,убијањеиинтернирање.

12 Види:Do cu men tes re la ti ves aux vi o la ti ons des con ven cti ons de la Haye et du Dro it 
In ter na ti o nal en ge ne ral, com mi ses de 19151918. par les Bul ga res en Ser bie ocu
pee,I-III,Paris,1919.

13 Види:ПавловићМомчило(ур.),По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу 
Ср би је 19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.11-12.

14 “СанстефанскаБугарска”једобиланакраткосрпскетериторије,штосука-
снијеБугариузимализаосновокупацијесрпскихкрајевауПрвомсветском
рату.БугарисумислилидаћеселакоослободитиРусијепослеСанстефан-
скогмира.Истотакосусматралидаселакомогуослободитиинемачкогути-
цајапозавршеткуПрвогсветскограта.

15 СведоакцијеКостеПећанца,Бугарисузаводилитероруовомселу.Након
четничкеакције,БугарисуузнакодмаздежртвовалиРистовац(убијеноје53
житељаовогсела).Према:ХаџиВасиљевићЈован,Бу гар ска звер ства у Вра
њу и око ли ни,Културно-привреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,
1922.
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Одмах по окупацији Врања, Бугари су успоставили
системтероракојијетрајаосведокрајарата.Терорсенај-
општијеможе одредити као врста политичког насиља које
спроводеоникојисеналазенавласти,сациљемзастраши-
вања16целокупногстановништвакакобиреализовалисвоје
политичкециљеве.ОвладањуузпомоћзастрашивањаДра-
ганСимеуновићкажеследеће:“Симболичкафункцијанаси-
љаутерорусенеогледаунамеривршењадиректногнаси-
љанадсвима,већудоменуегземпалрнеегзекуцијеизрасле
измогућностида свакобудеобјектнасиља,иисто толико
уследстворененемогућностида се,безобзиранапотпуну
недужност,останезаштићен”.17Бугарисуувремеокупаци-
јекористилихипертрофиранонасиљекакобистановништво
Врањадржалиподконтролом.Отомесведочемасовнегроб-
ницеуовомкрају.18 

Режим терора је у Врању завео начелник округаЦо-
нев,19докмујеутомепомагаокомандантместа,мајорСтој-
менов.Непосреднозадуженизаспровођењестраховладеби-
лисувојнициозлоглашеног43.пука20којимјекомандовао
ПетарКалканџијев.ДоласкомуовуварошицунаЈугуСрби-
је,бугарскиокупаторисунајпрепокушалидаизвршедобро-
вољнубугаризацијустановништва,акадимтонијепошло
заруком,ондасупочелисаупотребомсиле.Направилису
спискове“подобних”и“неподобних”грађанаи“тајнеодбо-
ре”,сазадаткомпроцењивањаподобностиВрањанацаза“бу-
гарскуствар”.КакојевећинастановникаВрањаодбиладасе
бугаризује,заказнусуинтернираниуБугарску.Натомпуту
јевећинањихубијена,амногисеникаданисунивратилииз
заробљеништва.Хипертрофиранонасиље21токомбугарске
окупацијејеималозациљдапревасходноуништинајуглед-

16 Страхје,какојеЕрихФромтврдиопоредболи,најгораврстаосећајакојасе
можејавитикодчовека.Видетивишеотомеу:ЕрихФром,Ана то ми ја људ ске 
де струк тив но сти,IIдео,Напријед,Загреб,1986,стр.23.

17 ДраганСимеуновић,Те ро ри зам,Правнифакултет,Београд,2009,стр.23.
18 Тзв.“јамебезданке”.
19 Онјебиопрвив.д.начелникаокругауВрању.
20 ОвајпукјенајдужеостаоуВрању,аконтролисаојетериторијуодНишадо

Скопља.
21 Окултуринасиљавидетивишеу:SimeunovićDragan,“TheTraditionofCollec-

tiveGuiltastheMainSourceoftheCulturofViolence”,Sci en ce and So ci etyNa u
ka i dru štvo,br.2,2014,str.47-61.
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нијеВрањанце,какобислужилизапримердругима.22Тако
супрвинаударубугарскогтерорабилинајобразованијиљу-
ди,међукојимасупредњачилисвештеницииучитељи.

ОдбијањеВрањанаца да се бугаризују је имало стра-
вичнепоследице.Самоупрвих6месециокупације,Бугари
суубилиуврањскомкрајуоко4.000грађана,међукојимаје
билооко500интелектуалаца.23Насиљебугарскихокупатора
јеизвршаваноутрифазе:24 

1.Првафазајеподразумевалауништењеинтелигенци-
јеиугледнихљуди.

2.Другафазасезасниваланауништењужена,којесу
премабугарскојперцепцијисматраневеомаопаснимнепри-
јатељима(вероватноизразлогаштосудецуучилематерњем
језикуиваспитавалеусрпскомнационалномдуху).25Бугари
су“посебноопасним”сматралиженеизврањскогитоплич-
когкрајаистогасуимзабрањивалидасеслободнокрећуи
путују.Тосумоглечинитијединоуколикосубилеспремне
да путују са бугарским културним друштвом,што је под-
разумевалодаседобровољнобугаризујуиодрекнусрпског
порекла.

3.Последња,трећафазајетежилауништењусвегаоно-
гаштојебилосинонимзасрпсконационалнобиће.

Да би имали оправдање за терор који су спроводили
надсрпскимживљем,Бугарисусекористилинајстрашни-
јимпропаганднимтриковима.Такојенапример,уизвештају
Штабаморавскевојноинспекцијскеобластиподбројем7079
од20.новембра1916.писалокакоуВрањунаводноод9.577

22 ПремасведочењуЈ.Хаџи-Васиљевићанајпресуврбованикметовиза“бугар-
скуствар”.Првимеђукметовимакојисуодбиликолаборацијусаокупаторима
билисуТомаМихајловићиХаритонМиљковић,којисунаконтогаујануа-
ру1916.мучкиубијени.Види:ЈованХаџи-Васиљевић,Бу гар ска звер ства у 
Вра њу и око ли ни (19151918),Подружницапотомакаратникаослободилачких
ратоваСрбијеод1912.до1918.године“4.октобар”,Врање,2003.

23 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 1915-1918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.105.

24 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.9.

25 Како би искоренили српско становништво и смањили наталитет, Бугари су
подводилисрпскеженевојницимакојисуболовалиодвенеричнихболести.
Према:Према:ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,
Културно-привреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.
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становника,њих9.008чинеБугари.26Лажирањемдемограф-
скихподатакаБугарисужелелидапотврдеданаводношти-
теинтересе“МоравскихБугара”којисуживелинатерито-
ријиокупиранеСрбије.ЕвоштајеотомеписаоЈованХаџи
Васиљевић: “Поначинуи средствима којима су је спрово-
дили,њиховапропаганднарадњаизазиваодвратностсвега
културногасвета”27,идодајекакојепропаганднаактивност
уВрањувишеноигдеуцелојСрбијибилаустремљенапро-
тивсрпскогјезикаинационалногидентитета.

Дабиуспелиусвојимфашисоиднимидејамабугарски
окупатори суморали да промене свест аутохтоног српског
становништва у Врању. Како им је то ишло веома тешко,
определили су се за разне варијанте културног геноцида.
Једнаодзабранакојајеодмахуведенаприликомокупације
Врањајесте–забранаупотребесрпскогјезика.Врањанцису
моралинесамодаподноседокументанабугарскомјезику,
већимјебилозабрањенодакомуницирајунаматерњем,тј.
српскомјезику.Једнаодтихбескрупулознихмерауоквиру
спровођењакултурноггеноцидајебилоспаљивањесрпских
књига28,штојеучињенонаредбомГлавногштабаБугарске,
3.маја 1916. године.Какоистиче ЈованХаџиВасиљевић у
својимзаписима,децауВрањусувадиласвојекњигеизва-
тре,иакосуимбугарскивојниципретилисилом.29Ипактре-
барећиданисубашсвекњигеспаљене,јерсуБугарииздво-
јилионекњигеисписекојесусматраливажнимиоднелиу
Бугарску, док су посебно чували изводе изматичне књиге
рођених,јерсунаосновуњихмоглиправитиспискове“по-
добних”и“неподобних”грађана.

Бугарисускрнавилиспоменикесрпскихпокојникакако
биуништилидоказеотомедајенатериторијиградаВрања
икадапостојаласрпсканација.Непоштовањепремамртвим
српским ратницима из Балканских ратова најбоље описује

26 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.47.

27 ЈованХаџиВасиљеви,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.68.

28 Поседовање књига на српском језику је било кажњиво као и поседовање
оружја.

29 Поводомовогварварскогчинајевеомаоштрореаговалаженевскаомладина,
противећисеуништењукултурногидентитетаједногнароданаовакавначин.
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АрчибалдРајс:“Бугарисусепонашаликаонајгориварвари.
Они су чак профанисали споменик погинулима 1912-13”.30 
Осимтога,окупаторисумењалиипрезименапокојникана
надгробнимспоменицимауВрању,додајућиимевнакрају.
Ови“докази”суупућиваниуСофију,какобисеупотпуниле
тврдњеотомедајеВрањезаправобугарскатериторија.

Бугаризација  имена и презимена је спровођена како
над мртвим, тако и надживимВрањанцима. Родитељи су
билиприсиљаванидасвојојтекрођенојдецидајубугарска
имена,доксупрезименауместонаић(штојеодликасрпских
презимена),мораладасезавршавајунаев(каоштојетоина-
чеуобичајенокодБугара).

Велика пропаганда је реализована путем социјализа-
ције, те су сходно томе учитељи у Врању добили посебан
програмизБугарскепокомесудржаличасовенабугарском
језику.Историјајепрекрајана,подацисуселажирали,аде-
цасумораладаучекаконисуСрби,већ“МоравскиБугари”.
ДајеовобиладржавнастратегијаБугарскевидимоипото-
мештојеПарламентБугарске1915.годинепослаоучитеље
натериторијејужнеиисточнеСрбије,какобина“исправан
начин”образовалидецууСрбији.Српскиучитељикојиби
одбилиовакавпрограмсубилиинтернирани.Истасудбина
јечекалаиродитељекојисуодбијалидашаљудецууовакве
идеологизиранешколе.

Бугарима је сметала и српска ношња јер је била део
српског националногидентитета.Збогтогасузабрањивали
иношењешајкаче,српскекошуљеиопанака(посебносуби-
лизабрањеникаишевинаопанцима).31  

Уништење националног идентитета није могло да се
извршидокгодјепостојаојакутицајсрпскеправославнецр-
кве, која је вековимабила духовни стожер српскогнарода.
Дабинаметнулиутицајбугарскецркве,окупаторисумора-
линајпредасеобрачунајусасрпскимклером.Тосурадили
навеомаперфиданначин,вршећитајнеегзекуције(каконе
биизазвалиреволткодстановништва)идепортујућисрпске
свештеникеузаробљеничкелогореуБугарској,изкојихсе
већинаникаданијевратила.ПремаподацимаМеђусавезнич-

30 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.263.

31 Тојеизразлогаштосупредстављалиспецифичностсрпскогфолклора.
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кекомисијекојусусачињавала3Срба,ФранцузБонасијеи
ЕнглезХ.Б.Мен,уЈужнојСрбијијеубијеноукупно150све-
штенихлица.32Самоуврањскомокругујеод1915.до1916.
годинеубијено42свештеника.33Многасвештеналицасупо-
кушаласамоубиство,каконебиотишлаубугарскелогоре
у којимаих је чекала најгора тортура.Припаднициправо-
славногсрпскогклерасуодвођениуБугарскупрековласин-
скихпланина,ходајући7-10дана.Узатвореништвусумноги
умрлиодпегавогтифусаиосталихзаразнихболести,услед
нехигијенскихуслова.Премасведочењупротојерејатоплич-
когокругаТанасијаУрошевића,убугарскимзатворимасу
свештеницихваталистеницеузпомоћлистапасуља.Самоза
ноћбисвакоухватио80-150комадастеница.34 

Геноцидне намере бугарских освајача се виде најек-
сплицитнијеизтајногдокументакојиједонет29.маја1918.
годинеподназивом“ИнструкцијавојнеинспекцијеМорав-
скеобласти”.Уовомдокументусеизмеђуосталогнаводии
следеће:“Дабисеспровелабугаризацијаовеобласти,тре-
бапретходноуништитисвештојесрпско,паћесетакона
рушевинама србизмаизграђиватибугаризам”.35 “Опасност”
одсрпскихжена јенаглашенауовомдокументу јерсуби-
леоквалификованекао“најзначајнијиинајжешћишовини-
сти”.36

Бугарски“страх”одсрпскихженакаонаводнихноси-
лаца српског националног духа је прерастао у најгори тип
тортуре. Жене су злостављане како психички, тако и фи-
зички,билесупонижаванеиуцењиване,амногеодњихсу
убијаненанајбруталније начине. Један однајгорих облика
деперсонализацијеипонижавањаженскогбићасубилетзв.
ве че рин кекојесуБугариорганизовалисвременанавреме.
Речјезаправоопокушајудасесрпскеженеподводебугар-

32 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.12.

33 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.47.

34 СлађанаБојковић,МилојеПршић,Стра да ње срп ског на ро да у Ср би ји 1914
1918,ИсторијскимузејСрбије,Београд,2000,стр.333.

35 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.50.

36 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.56.
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скимвојницима,теочеви,мужевиисиновинисудозвољава-
лиженскимчлановимапородицедаодлазенаовакведогађа-
јебезњиховепратње.Токомбугарскеокупацијемногежене
наЈугуСрбијеиуврањскомкрајусубилесиловане,алио
томенепостојепрецизнизаписизбогстидакојесужртвеси-
ловањаосећале,каоизбогпатријархалногморалаизраженог
наовимпросторима.Коликосеишлодалекоупроцесупони-
жавањасрпскихжена,видисеизизјавебугарскогмитропо-
литаМилентијакојијеистицаокако“жененебитребалода
сесупротстављајубугарскимвојницима,јерчакидаостану
удругомстању,утоменемазла”.37

ЕгзекуцијастановништвасрпскогпореклауВрањујеу
почеткуспровођенатајно.Окупаторисутелаубијенихнајче-
шћебацалиуреке,бунареилиихзакопавалинапољимаиу
планинама.Бугарскаперфидностуизвршењуовихзлочина
је ишла до тих граница, да су често породицама убијених
говориликакосуњиховиближњидоброузаробљеништвуу
Бугарској,анекимасучакузималииновацкакобиганавод-
нодоставилизаробљеницима.38  

Насиље бугарских окупатора у Врању и околини је
ишлоупоредосапљачкањемстановништва.Подизговором
закона,окупаторскевластисунасвемогућеначинепљачка-
липоробљенииосиромашенинарод.Најмањеказнесуизно-
силеод1000до2000лева,алисуишлеипреко50000лева.39 
Застрашивањестановништвасеспроводилонаразненачине,
аједнаоднајприсутнијихметодабилајепретресстановни-
штва.Наиме,Бугарисунасваких10данадетаљнопретре-
сали куће српског становништва, наводно тражећи оружје
и комите.Да би сачувалиживоте својих ближњих (и куће
од спаљивања),Врањанци судавалипоследње залихенов-
цаипоследњикомадхлеба.Притомсуокупаториузимали
све-храну,новац,стоку,намештај,одећу,алат…Приликом
повлачењавојске1918.сучакоднелиделовемлиновазамле-

37 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.81.

38 ТокомПрвогсветскогратаизЈужнеСрбије(укључујућииВрање)јеукупно
интерниранооко100.000људи,одкојихсе50.000нијевратилоиззаробљени-
штва.Према:АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским 
зло чи ни ма у врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,
стр.83.

39 СретенДинић,Бу гар ска звер ства у Врањ ском окру гу,Штампаријакњижар-
ницаицинкографија,Народ,Београд,1921,стр.88.
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вењепшенице.УколикобипојединиСрбипобеглиодбугар-
скогтерораондабисењиховаимовинастављаланалицита-
цијуилибисеразграбиламеђусамимБугарима.40Пљачкане
суиапотеке(двеапотекеуВрању),тејетакостановиништво
осталобезикаквихмедикамената.41Уселиманијебилони-
штабоље-свисељаникојибиималистокусуморалидадо-
носемлекоусирарницекојесуносиленазив“мандра”,како
бисенаправиосирзабугарскувојску.

Бугарска окупација Врања, и уопште целе јужне Ср-
бије,билајепропраћенаразличитимоблицимаполитичког
насиља.ПринудајеобликанасиљакојисуБугариучестало
примењивалинадподјармљенимнародом.Овиоблиципри-
нудесусечакмоглиупоредитисатурскимзулумомкојије
трајаонеколикостотинагодинанадсрпскимнародом.Попут
Турака,иБугарисуувеликулучење,тј.принуднирад42,на
којисуодвођенинесаморадноспособнистановнициВрања,
већистаријегенерације(60-80година),женеинејакадеца,о
чемујеиАрчибалдРајсоставиодокументованеизвештаје.43  
ПриликомизградњеКичевскогпутамногиљудисуизгуби-
лиживоте јерсурадилиунехуманимусловима.Одвођење
нарадурудникјетакођебилачестапојава,асвакобекство
бисенајстрожекажњавало.Уколикобинекосамовољнона-
пустиопринуданрадкажњаванјебатинањем(25удараца)по
голомтелу,плусновчано.Накондругогбекстваокривљеном
бисеузималацелокупнапокретнаинепокретнаимовина,а
онбизавршаваоулогору.

Систем терорабугарскихокупатора јенаишаонако-
лективнуосудунесамопоробљеногстановништва,већице-
лемеђународнејавности,кадајепрекршен23.чланХашке
конвенцијекоји гласи: “Забрањено јеономеководиратда
приморавасународникепротивничкестранедаучествујуу
ратним операцијам управљеним противу њихове земље”.44  

40 Исто,стр.89.
41 Исто,стр.90.
42 ПосебнобисеугледниВрањанципринуђивалинанајтежеинајпрљавијепо-

слове(попутчишћењајавногтоалетаилиношењатешкогтерета),какобисе
омаловажили.

43 Према:Архив Југославије,Ме ђу на род на ко ми си ја за исле ђи ва ње бу гар ских 
зло чи на у Ср би ји и Ма ке до ни ји 19161922,бр.фонда14,бр.фасцикле2.

44 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.53.
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Збогпокушајарегрутовањасрпскихмушкараца(од17до65
година старости) за бугарску војску, развиће се бунт обес-
прављенихСрбакојићеипокренутиТопличкиустанак1918.
годинеподвођствомКостеПећанцаиКостеВојновића.45То-
ком25данаустанкаослобођенисуделовиврањског,нишког
и рашког округа, Прокупље, Лебане, Пуста Реку, околина
Бруса,РибарскаБања(устаницисудошличакдоСокобање).
Реваншизам бугарских окупатора је по свршетку Топлич-
когустанкабиокатастрофалан–погубљеноје20.000људи
украјевимаобухваћенимустанком(укључујућииВрање).46  

СтановништвоградаВрањајебилоподперманентном
тортуромбугарскихокупаторатокомцелограта.Манирбу-
гарскихокупаторајебиодаувекпреегзекуцијетукужртве
користећи“белепушке”,тј.великебатинекојимабипребија-
листановништво.47Најмањибројударацабиизносио25,док
максималнибројнијебиоодређен.Оникојибипукимслуча-
јемпреживелипребијање,увеликојмерибиостајалибогаљи
докрајаживота.48Некиподациомучењужртаваујужним
деловимаСрбијепревазилазесвеграницебестијалности.Та-
косурецимо,уЖитномПотокувојници25.пукаодралижи-
вумајкуПетраСтаменковића,доксууселуГргуреАврама
Тодоровићабацилиуказанискували.49Нитруднежененису
билепоштеђене.Ударанесуутрбух,пасумногеодњихна-
контаквогмучењапобацивалеилибиостајалесакате.

Бугарисукористилиразнеметодемучења:вешањеза
рукеиноге,паљењесламеисподглаве,чупањеженамадојки
клештима,спуштањежртаваубунаргдебииумиралиунај-
гориммукама…Посебносерадилонапсихичкомкажњава-

45 Усадејствусааустроугарскимснагама,Бугарисукрвавоугушилиустанак.
ПећанацсестационираонаКопаонику,гдеје1918.годинесачекаосавезничку
војску.КостаВојновићјекодселаГргурабиоопкољениприликомокршаја
санепријатељемјеизвршиосамоубиство.

46 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.13.

47 Ударалису100удараца,ачестоидо1000.Туклисупоушима,табанима,ру-
кама,стомаку,ачестоипогениталијама.

48 Дабиублажилинесноснеболовеодудараца“белимпушкама”,пребијениСр-
бисуувијалиранеуовчијукожукакобиштопрезацелиле.Према:Алексан-
дарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у врањ ском 
кра ју 19151918,Борба,Београд,1981.

49 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.79.
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њуцивилногстановништва.Смишљанесунајгнуснијемето-
дезамучење,попутприморавањаженауцрнинидаиграју
узмузикунагробовимасвојихнајмилијих,подпретњомда
ће бити убијен  и остатак породице уколико не послушају
наредбу.50Силовањакојасубиламасовнаикојасунајчешће
извршавалибугарскичиновницииофицири, можемоувр-
ститиупсихофизичкиобликтортуре.Собзиромдаокупа-
торинисумарилинизаживотеонихнајневинијих,атосу
свакакодеца,силованасуидецаод12година.51Нереткосу
сесиловаладецапредмајкамаиобратно.Заубијањесрпског
живљабугарскиокупаторисупретежнокористилибајонете,
алијебилоидивљачкихобликаполитичкихубистава,по-
путкувањауказану.52  

Егзекуције би се извршавале појединачно, а неретко
иугрупама(најчешћеод10-12угрупи).53Премасведочењу
АрчибалдаРајсаубиствауселуРистовцусубилаогромна:
“СадасмоустаројСрбијиионоштосазнајемовладањуБу-
гара,превазилазисвештосмомоглизамишљати.Ристовац
јепотпуноизгореоисвињеговимушкарциидечациодде-
сетегодине,побијенису”.54 

СелоУшевцејетакођебилоопустошено.Узнакодма-
здешто јесрпскавојсканапалабугарскевојнике,побијено
јескороцелосело(107људи).55Паипак,највећа“кланица”
српскогстановништвајебилауСурдулици56укојојјепоиз-
вештајуАрчибалдаРајсаубијено2000-3000људи.57Убиства

50 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.

51 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.

52 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007.

53 Бугарисуизвршавалиоваубистваумањимгрупама,какосенебиодмахот-
крилаперфидностиподмуклостњиховефашистичкеигеноциднеполитике.

54 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.стр.263.

55 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.113.

56 ВрелаРека,Дубрава,СтојковаШума,ДубокаДолина,Калифер,РадичевеБа-
ре,ВлашкиДолсусамонекаодместауСурдулицикојапредстављајуколек-
тивнегробнице.

57 АрхивЈугославије,Ме ђу на род на ко ми си ја за исле ђи ва ње бу гар ских зло чи на у 
Ср би ји и Ма ке до ни ји 19161922,бр.фонда14,бр.фасцикле2.
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уСурдулицисунајчешћеизвршавананоћу,апремаписању
америчкогновинараВилијамаДрајтона, лешевиумрлихсе
честоинисузакопавали,већсусеостављалипсимакаохра-
на.58

Током посете једној од масовних гробница у Сурду-
лици (Дубока долина) Арчибалд Рајс је, правећи извештај
опогинулимСрбима, тврдиокако јеблизучувенеДубоке
Долинезатекаочопореразуларенихпасакојисупобеснели,
јерсуихБугарихранилиљудскимлешевима:“Кадсмотамо
дошли,псикојисуподивљалијерсусехранилимесомбез-
бројнихжртавабугарскогбеса,бежеиспреднас.Свудакости
ихумке.СтрашнојештосуБугариовдеурадили”.59  

ОкупацијаБугарауврањскојобластијебилапраћена
изразитимрепресалијама,одкојихможемопосебноиздвоји-
тимасовнасиловањаинасилноодвођењедецеодродитеља
убугарскевојске60итд.Једнаоднајокрутнијихидејајесте
продаја 8000 девојчица српског порекла из јужних крајева
Србијетурскимхаремима,што јекаоподатакизнеоНико-
лаПашић.61Ништамањеокрутнобило јемасовнорасеља-
вањепородицауМалојАзијипонајвећимзабитима,какоби
сештовишеуништиосрпскинационалнидухподналетом
азијскетортуре.62

Бугарскинационализам,који је токомПрвог светског
ратапрешаоушовинизамифашизам,биојемотивисанекс-
панзионистичким претензијама и жељом да се реализује
идеја“ВеликеБугарске”.Овеиредентистичкетенденцијесу
биле присутне не само у редовима бугарских политичара,
већсуихподржавалиипојединиинтелектуалципопутИва-
наВазовакојијеупесмаманаглашаваодатребаизвршити
геноциднадСрбима,док јепак,дипломатскипредставник

58 Do cu ments re la tifs aux vi o la ti ons des Con ven ti ons da la Haye et du Dro it in ter na ti
o nal en général,com mi ses de 19151918 par les Bul ga res en Ser bie oc cupée,Paris,
tom I,цитиранопрема:АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о 
бу гар ским зло чи ни ма у врањ ском кра ју 19151918,Борба,Београд,1981,стр.
120.

59 Према:АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп
ште ња јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.264.

60 Регрутованисуималолетнидечациод12година.
61 АрчибалдРајс,Аустробу га роне мач ке по вре де рат них за ко на и пра ви ла: до

пи си јед ног прак ти ча ра кри ми на ли сте са срп ског ма ће дон ског фрон та,Др-
жавнаштампаријаКраљевинеСрбије,Крф,1918,стр.74.

62 РајссматрадасуБугариовајстравичанпланспроводилипонаређењуНема-
ца.
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приликомсклапањаБукурешкогмираистакаодасуБугари
спремнии сађаволомда сеудруже, самодабиуништили
Србију.63

Оваквиирационалниинеоснованиполитичкициљеви
судовелидовеликогбројажртава–познатоједајеСрбија
токомПрвогсветскогратаизгубилаједнутрећинусвогста-
новништва.64 Преамбициозни бугарски планови су такође
имали своју цену, па је такоБугарска на крају осујећена и
пониженанајвишеличилана“хијенусапочупанимзубима”,
какојеоњојписаофранцускилистSo leil du Mi di8.октобра
1918.године:“НајзадјеСрбијавраћенаСрбимауцелостиод
онихкојисехваљахудасујеосвојилииубилијојрасу.Веће
илепшесатисфакцијенемаодте,штојеправоиправдапобе-
дилакриминалитет.УЕврописенећевишенаћинародакоји
ћезажалитиБугареодкојихјесадаосталасамоједнахијена
саисчупанимзубима”.65 

Свакисистемтерора(укључујућиибугарскизавреме
Првогсветскограта)себазиранапретпоставцидасеможе
владатизастрашивањемиузпомоћнасиља.Оноштосепри
том често заборавља, јесте чињеница да се свест о нацио-
налномидентитетунеможеизменитибајонетимаисилом.
Покушајдасеодједнеетничкегрупенаправинекадругана
силу, никада у политици није давао дугорочне  резултате.
СвеснисвогетничкогпореклаСрбиујужнимкрајевимасу
се током Првог светског рата упорно одупирали асимила-
цијибугарскихокупатора,очемунајексплицитнијесведочи
покретањеТопличкогустанка.

Иакојенасиљеуполитиципонекадефикаснојердаје
брзерезултате,отпорхраброгстановништвауВрањуиоко-
линијепоказаодасесиломнеможеизазватиколективнаам-
незијакодједногнарода.Данаснаконједногвекаодбугар-
скеокупацијеВрања,гробовипогинулихсведочеоисконској
потребиљудскеврстедаочувајусвојнационалниидентитет,
безобзираколикобилохипертрофиранонасиљесистемате-
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Ma ri ja Djo ric

THE TER ROR OF BUL GA RIAN  
OC CU PI ERS IN THE VRA NJE DIS TRICT 

DURING THE FIRST WORLD WAR

Resume

This pa per analyzes the system of ter ror that the Bul ga ri ans 
had esta blis hed du ring the First World War aga inst the ha bi tants 
of the so ut hern Ser bia, with spe cial emp ha sis on the vi o len ce 
com mit ted in Vra nje and the sur ro un ding area by the Bul ga rian 
oc cu pi ers. By in va ding the Ser bian ter ri to ri es, the Bul ga ri ans ha
ve stri ved du ring the First World War to wards re a li zing the idea 
of “The Gre at Bul ga ria”, relying pri ma rily on the de ci si ons ma de 
by the Tre aty of San Ste fa no.  Lead by the ir re den tist ide as, the 
Bul ga ri ans car ried out a vi o lent bru ta li za tion aga inst the Ser bian 
po pu la tion by using pro pa gan da and re vi sion of the hi sto ri cal 
facts, ar gu ing that is was not the Ser bian po pu la tion, but “the 
Mo ra va Bul ga ri ans”. Gi ven that the Bul ga ri sa tion of Serbs co uld 
not be do ne by pe a ce ful me ans, the Bul ga rian in va ders used the 
system of ter ror. The Serbs in Vra nje and the sur ro un ding area 
we re in ter ned, mur de red and tor tu red only be ca u se they did not 
want to gi ve up the ir na ti o nal iden tity. 
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The oc cu pi ers ha ve, du ring the First World War, ap plied all 
forms of po li ti cal vi o len ce in Vra nje and the sur ro un ding area, 
from ba sic forms such as the thre at of for ce, co er cion, pres su re, 
po li ti cal mur der, tor tu re, to the com plex forms such as ter ror and 
re pres sion. 

The vi o len ce of the Bul ga rian oc cu pi ers was car ried out in 
three pha ses. Whi le the first pha se im plied the de struc tion of the 
in tel li gen ce and re spec ta ble pe o ple (te ac hers and pri ests in the 
first pla ce), in the se cond pha se, the Bul ga rian fa scists ha ve plan
ned ter ro ri zing wo men of the Ser bian na ti o nal ori gin. The Bul
ga ri ans re gar ded as “par ti cu larly dan ge ro us” the wo men of the 
Vra nje and To pli ca dis tricts, sin ce they we re most de ser ving for 
pre ser va tion of the Ser bian na ti o nal iden tity thro ugh the up brin
ging of chil dren. The last, third pha se, aimed at the de struc tion of 
everything that re pre sen ted a Ser bian na ti o nal be ing. 

Re gar dless that the city of Vra nje was ex po sed to the scary 
ter ror of the oc cu pi ers, the most in ten se cri mes had been com
mit ted in the vil la ges Ri sto vac and Usev ce, whi le Sur du li ca, in 
the wi der area of Vra nje, re pre sents the big gest sla ug hter ho u se 
in which the Serbs we re tor tu red, mur de red and in ter ned. The 
vil la ge Ri sto vac was com ple tely bur ned down, and all of its ma le 
ha bi tants ol der than ten we re mur de red. In the vil la ge Usev ce 107 
pe o ple we re mur de red, whi le in Sur du li ca the re are still do zens of 
tombs (in Vre la Re ka, Du bra va, Stoj ko va Su ma, Du bo ka Do li na, 
Ka li fer, Ra di ce ve Ba re, Vla ski Dol etc.), in which lie the re ma ins 
of the Serbs kil led. 

Even tho ugh the vi o len ce in po li tics is so me ti mes ef fec ti ve, 
sin ce it gi ves fast re sults, the re si stan ce of the bra ve ha bi tants of 
Vra nje and the sur ro un ding area has shown that for ce can not ca
u se a col lec ti ve am ne sia in one na tion. To day, one cen tury af ter 
the Bul ga rian oc cu pa tion of Vra nje, the tombs of the fal len te stify 
of a fun da men tal need of the hu man kind to pre ser ve its na ti o nal 
iden tity, re gar dless how hyper trop hied the vi o len ce of the system 
of ter ror in which they are kept is.  
Key words: First World War (1914–1918), Bul ga ria, ter ror, Vra

nje, Ser bia, vi o len ce, iden tity. 
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