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Апстракт: Овај рад је заснован на истраживању које је обављено у 
склопу рада на пројекатској теми Народно градитељство и становање 
у пиротском крају, у оквиру пројекта О етнолошким истраживањима 
у Пироту и седамдесет насеља која припадају општини Пирот (2000–
2005. године).

Метод рада био је непосредно посматрање свих карактеристичних 
стамбених и привредних објеката, фотографисање и анкетирање ста-
новника на терену, као и коришћење литературе. Пажња је усмерена 
на објекте и појаве с почетка XIX века, с тежњом да се проникне у што 
дубљу прошлост. Подаци сакупљени на тај начин садрже грађу о сеоској 
кући типа бондручаре грађене у скелетном систему, куће на ге или на гла-
гол као и карактеристике окућница поменутих кућа, као што су привред-
не зграде и зграде за повремени боравак људи и стоке у планини, пољу, 
појатама или поватама.

Кључне речи: народно градитељство, развој, станиште, бондрук, 
становање, покућство, окућје, обичаји

О народном градитељству у пиротском крају постоје многи подаци у 
антропогеографској, историјској и етнографској литератури, али их нема 
толико да би за различите периоде у прошлости пружили потпуну слику о 
изради сеоских кућа, начинима градње, основном грађевинском материјалу, 
као и о општим условима који су директно или индиректно утицали на 
њихов развој.

Узрок недовољном броју материјалних доказа за проучавање на род ног 
градитељства у даљој прошлости свакако је непостојаност грађевинских 
материјала, релативно слаба техника грађења, као и снажне промене иза-
зване под утицајем историјских, друштвених, политичких и привредних чи-
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Пиротски крај је претежно планински. Са североисточне стране пружа 
се Стара планина, а затим се ређају, нешто нижи, али ипак значајни планин-
ски масиви. Од врха Старе планине према југозападу повија се Бабин зуб. 
Паралелно са билом Старе планине је планински масив Видлич а између 
њих је Висок, релативно одвојено подручје које може и само за себе да 
представља целину.

На истоку се Стара планина повија у правцу југа и развија у разбацане 
планинске масиве, између којих се истичу Влашка планина, Руј и Велики 
сто, који с огранцима Суве планине затварају Пиротску котлину.

Пиротска котлина пружа се правцем југоисток – северозапад и најпро-
странија је у целом Понишављу2.

Клима је умерено континентална. Пролећа су влажна и пријатна, лета 
топла, јесени благе и дуге, а зиме претежно хладне. Ветрови су чести и 
дувају из разних праваца. У зимским месецима преовлађују источни и се-
верни ветар или северац – кошава. С пролећа повремено дува с југа топлији 
ветар. Њега називају и развигорац јер повољно утиче на развој биљака. У 
осталим годишњим периодима преовлађују ветрови са северозапада и за-
пада који доносе кишу3.

Флора и фауна, такође, носе одлике умерено континенталне климе. Од 
шумског растиња највише има букве, јасена, цера, храста, граба и др.

На благим и сунчаним странама брежуљака и на брдима налазе се вино-
гради. Земљишта за узгајање житарица, воћака и другог биља има у равни-
цама, котлинама и поред реке Нишаве и Јерме4. Истраживања рудног богат-
ства показују да је оно разноврсно. Руда урана пронађена је у Дојкинцима; 
бакарне руде има у Топлом Долу и Јеловици, а на Старој планини и Видличу 
има руде гвожђа.

У Тепешу североисточно од Крупца има белог мермера и тресета; каме-
ног угља доброг квалитета има код Покровеника, Темске, Паклештице итд.

У ХIХ веку становништво се бавило углавном, ради обезбеђивања жи-
вотне егзистенције, сточарством и земљорадњом. Главне етничке одлике 
овог становништва, према подацима Владимира Николића, су: упорност, 
издржљивост, бистрина, сналажљивост, опрезност, међусобна поверљивост 
и поверење, веровање у поштење других људи, уздржана веселост и 
духовитост.5

Општина Пирот је једна од највише распрострањених општина у Ср-
бији, и, поред Пирота као главног насеља, обухвата 72 села. Према свом 
положају, села се налазе или по планинским ободима, у равници или по пла-
нинским долинама. По типу, сва су села збијена, грађена без икаквог реда и 

2 Тодор Васић, Антропогеографске и етнодемографске карактеристике одабраних 
насеља у Општини Пирот, Зборник радова Етнографског института, књ. 14–16, Београд, 
1984, 335–336.

3 Вукашин У. Минчић, Упознај свој завичај, Пирот, 1989, 13, 19.
4 Исто, 19.
5 Тодор Васић, нав. дело, 334.
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плана, више чопораста, те насеља изгледају округласто. Улице су кривудаве. 
Језгро села обично је смештено у каквом усеку са скученим могућностима 
за просторни развој. Све је подређено функционалности, док су естетски 
елементи занемарени. Тек у новије време, села, ближа граду, ушоравају се 
дуж пута и уводе известан ред у грађењу. Села се деле на крајеве или ма-
хале. Ти крајеви могу бити одвојени природним препрекама: рекама, по-
тоцима, стенама, јаругама и др. Некад су их сачињавале сродничке куће, 
груписане по родовима. Међутим, данас су села подељена на крајеве, који 
се често додирују.

Слика 1а. Село збијеног типа, фотографија Зоран Родић

У положају, изгледу и напретку села (пиротског краја), одражавају се 
поједини историјски утицаји који су деловали у току дугог периода.

Доласком Турака на Балканско полуострво донесено је и успостављено 
њихово феудално уређење, којим је замењено постојеће. Режим турске 
владавине одликовао се окрутним односима феудалног завојевачког слоја 
турског живља, према српском народу, због чега тај период карактеришу 
и сталне сеобе, буне или немири. Увођењем чифлучког експлоататорског 
система, сељак остаје готово без земље, те је принуђен на честа кретања и 
пресељења6.

6 Др Јован В. ћирић, Насеља Горњег Понишавља и Лужнице, Пиротски зборник 8–9, 
Пирот, 1979, 126.
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Када је народна побуна која је из-
била у Пиротској нахији у 1805. годи-
ни, била угушена у крви, велики број 
становника, да би избегао турску од-
мазду, одселио се у нахије Видинског, 
Београдског и Софијског пашалука. 
Миграциони покрети становништва 
се настављају у 1806, 1807. и 1809. 
години. 

Године 1803, после угушеног 
срп ског устанка, у Хазбуршку монар-
хију избегло је око 150.000 Срба. О 
миграцији Пироћанаца у Београдски 
пашалук сведоче бројне сачуване на-
родне ношње из насеља у околини 
Београда7.

У тим и таквим условима, сељак је 
мало мислио на градњу добрих кућа, 
већ прави привремену кућу за основ-
не потребе која није задовољавала ни 
минималне хигијенске услове. Прави 
је такву, да му је кад се сели, није жао 
оставити. У задругама које су тада 
постојале, он је производио све што 
му је било потребно за живот.

Изменом политичких и економских прилика пред крај ХIХ века дошло 
је до знатног побољшања целокупног живота становништва, што се на кући 
одражава у променљивости просторних и конструктивних решења.

Развојне фазе куће пиротског краја испољавају не само историјско-
политичке и друштвено-економске прилике, већ и природно-географске 
услове, техничка знања и умећа. Зато је потребно нешто рећи и о тим еле-
ментима који су утицали на изградњу и развој куће.

Природа је веома важан и битан елемент и делује на више начи-
на: грађевинским материјалом, климатским условима и конфигурацијом 
тла. Она нуди материјал окружења у којем човек живи (дрво, земља, ка-
мен). Зависно од климатских услова, куће добијају разне специфичности 
у конструкцији. Крајеви с топлијом климом и жарким летом, као што је то 
случај овде, имају трем (ћошка, кревет), као функционални елемент куће, 
који не служи само као приступни простор, већ и као животни простор то-
ком лета. Конфигурација тла такође је битно утицала на њен развој, погото-
во у конструктивном погледу. Код грађења куће нарочита пажња приликом 

7 Оливер Андовски, Пиротски крај и српски устанак, Пиротски зборник, 2004/2005. бр. 
29–30, 49–52.

Слика 1б. Село Темска, пример збијеног 
насеља, фотографија Зоран Родић
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одабира земљишта обраћа на следеће: да земљите буде суво, оцедито и по 
могућству окренуто сунчаној страни, као и да не буде у дну плаца и на ве-
трометини. Посебно се водило рачуна о томе да у близини има довољно 
пијаће воде, да је у близини какав извор или поток.

Поменимо још један веома важан и битан чинилац, који је посебно 
утицао на развој куће и целокупне архитектуре ХIХ века. То су мајстори 
градитељи, сељаци и печалбари овога краја. У објекте материјалне културе, 
која се огледа у типовима сеоских кућа, човек овога краја је на конкретан и 
видљив начин утиснуо своје градитељско знање и умеће. Чињеница је да је 
сељак-градитељ тежио напретку, стварајући боље животне услове ако су му 
то дозвољавале материјалне могућности. На том стваралачком градитељском 
путу, прихватио је, користио и преносио знања својих предака8.

Сеоска кућа и становање у ХIХ и ХХ веку

Народно градитељство у пиротском крају, пружа разноврсну слику 
градитељских захвата, како у прошлости тако и у садашњости. Међу типо-
вима кућа, посебно место у овој области, свакако, припада моравском типу 
куће.

Да би се што боље размотрила сеоска кућа и облици становања у пирот-
ском крају, потребно је укратко приказати њен развој и стања у старијим пе-
риодима, пре свега почевши од једноставнијих и скромнијих станишта, која 
су овде претходила развијенијим и организованијим облицима становања.

На жалост, подаци о становању у даљој прошлости, који су значајни за 
ову област, веома су оскудни. Осим грађе која је резултат нашег истражи-
вачког рада, очуваних предања, постојећих података у литератури, и остаци 
некадашњих објеката указују нам да је некад на овим просторима, нарочи-
то у време поменутих миграција у турском периоду, постојало једноставно 
станиште, или, боље речено, привремено склониште. Таква станишта 
представљају трагове најстаријих облика становања. Према идеји и грађењу 
међусобно су врло слична. У суштини, она су само кров над одређеном 
површином, који штити омеђени простор, људе, и инвентар од кише, ветра 
и осталих непогода. Одликовала су се својственостима, одражавајући при-
роду тла на коме се граде, климу, као и потребе у вези с начином живота.

Једно од најстаријих и најједноставнијих станишта овога краја је ста-
ниште кружне основе, купастог облика. Конструише се слагањем облица 
поређаних у круг чији се врхови приближно спајају у једно теме и повезују 
павитом. Најчешће је покривено кровином, папрати, бусењем, шашом или 

8 Б. Којић, нав. дело, 11–15.
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ражаном сламом, притиснуто ле-
мезницама. За улаз служе мала вра-
та, исплетена прућем. Огњиште је у 
средини и леса над њим. Таквих ста-
ништа, „кулача“ које овде називају 
„шиљоварка“, „шиљкача“, „шиљча“, 
„шиљка“, било је по планинским и 
потпланинским пределима пиротског 
краја. „Избе“ или „земунице“, такође, 
су једноставна станишта која се овде, 
али и у суседним областима помињу. 
То су зградице правоугаоне осно-
ве, полуукопане у земљу, покривене 
кровином. Сматра се да је такав тип 
станишта стар и било га је по целој 
источној Србији, као и у суседним 
земљама, Румунији и Бугарској.9

Многи старији казивачи помињу 
још један од облика неразвијеног на-
чина становања, живота у колибама 
– кошарама, у којим се боравило у 
невољи, нарочито за време миграција 
и збегова. На то нам указују „кошаре“ 
у овом крају. Грађене су без икаквог 
темеља, оплетене прућем, облепљене блатом, ниске, покривене сламом. 
Имале су једно одељење с огњиштем у средини и најнужнијим кућним ин-
вентаром. Понекад је у таквим објектима, поред људи, боравила и стока, 
одвојена само оградом10.

У првим деценијама ХIХ века у овој области, јавља се кућа од бон-
друка или „бондручара“, која је, како каже Александар Дероко, поникла у 
крајевима где нема масивног дрвета, већ где има доста шибља и облица11.

Прве такве куће, бондручне конструкције биле су једноделне плета-
ре настале развојем колибе, у основи четвороугаоне, с темељом и лакшом 
конструкцијском грађом. Зидна платна су плетена прућем и облепљена бла-
том. Покривене су кровином или сламом. После ослобођења од Турака, с 
извесним предзнацима који се запажају још у турском периоду средином 
ХIХ века, долази до новог и снажног подстрека у даљем развоју сеоске куће. 
Економски и културни положај овдашњег становништва је побољшан, па 
се, следствено томе, и архитектура сеоске куће мења како у конструктивним 

9 Р. Хасанбеговић, Сеоске куће и становање у Србији, Етнографски музеј у Београду, 
Београд, 1969, 10.

10 М. Станојевић, Заглавак, СЕЗб, књ. 9, Београд, 1913, 52.
11 Александар Дероко, Народно неимарство, књ. 1, Београд, 1968, 29.

Слика 2. „Колиба“ новијег датума, 
фотографија Зоран Родић
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Слика 5. Црквена кућа поред цркве Св. Ђорђа, село Дојкинци, Пирот,  
фотографија Етнолошки атлас Србије

Слика 6. Кућа Јосипа Игића, село Темска, Пирот, фотографија Етнолошки атлас Србије
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Други део трема се издиже и назива се „доксат“. За њега се у овом крају 
употребљавају називи: „ћошка“ или „кревет“. ћошка служи као просторија 
за свакодневни живот, поготово у летњим данима када се ту одмарало и ноћу 
спавало. Обично жене на „ћошку“ износе ствари које се користе за спавање, 
ради ветрења и вешају испод стрехе о дугачке попречне мотке тзв. „врли-
не“. На „ћошки“ се врши и „лупење“ (комишање) кукуруза, вешају се венци 
лука и низови паприка. Понекад се намести и разбој за ткање. „ћошка“ не 
мора бити увек пред кућом. Често се начини иза куће те се из „иже“ улази у 
„ћошку“. На тим кућама трем је био не само елемент просторног развоја већ 
и елемент обликоване композиције који је дао карактеристичан печат њеном 
спољном изгледу. 

Обрада трема у лажним аркадама, према мишљењу Б. Којића, произ-
ашла је када се у сеоској архитектури указала потреба за декоративним и 
естетским ефектима12.

Циркулација у кући подешена је тако да се у кућу улази с приступ-
ног простора, трема. Пред сваким прагом је по један већи камен или више 
њих који служе уместо степеница. Врата су на свакој кући јака и масивна, 
направљена од граничевог, буковог или чамовог дрвета. Затварају се дрве-
ном бравом „кључарком“. Предњи део куће назива се „ижа“ а задњи – соба. 
„Ижа“ је, по правилу, пространија од собе. Она је одељење у коме гори ва-
тра, просторија у којој се окупља чељад, слави, радује и тугује. Она је и 
културни објекат који је изложен еволуцији и променама како у погледу кон-
структивних решења тако и у погледу распореда унутрашњих просторија и 
покућства13.

У „ижи“ је под од набијене земље. Огњиште је отворено, ограђено 
и омеђено камењем и налази се у средини просторије. Над њим је вели-
ки оплетен кош, „комин“ који вуче дим на врх крова. Иначе, огњиште је 
најстарији и најзначајнији елемент куће. Његов положај зависио је од више 
чинилаца: начина градње куће, разноврсности привређивања породице и 
бројности њених укућана. У овим крајевима огњиште се све до последње 
четвртине ХIХ века, налазило у средишту „иже“, када почиње да се помера 
према преградном зиду, и једном страном је увек отворено према среди-
ни простора „иже“. На огњишту увек гори „огањ“. Ако огањ није потре-
бан онда се жар и спаљене главње запрећу – покривају пепелом све док се 
не укаже поново потреба за ватром. Над огњиштем у камину висе вериге, 
„вериђе“ окачене о мотку „верижњачу“ или „верижњак“. Од прибора уз 
огњиште ту је „маша“, „ожег“ – гвоздена помагала за згртање и разгртање 
жара и пепела. У близини огњишта или на самом огњишту су „црепње“ за 
печење хлеба и гвоздени „вршник“ (сач). Око огњишта су троножне столице 
или како овде кажу „столичке“. У „ижи“ поред улазних врата је „водник“ са 
„стовнама“ (тестијама) или „товаријама“ дрвеним судовима за воду. Водник 

12 Б. Којић, нав. дело, 59.
13 Ј. Цвијић, Балканско полуострво, Београд 1966, 278.
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је место у „атули“ (испуст у зиду), патосан и заграђен даском. Близу водни-
ка је прислоњена „кобилка“ (обрамица) за ношење судова с водом. Ту су и 
чаше од тикве тзв. „кратуње“. Од осталог покућства поменимо велики дрве-
ни сандук за брашно или наћве (“нчви“, „начви“). У наћвама се меси тесто и 
држи хлеб. На зидним платнима налазе се чивилуци са дрвеним клиновима 
о које се вешају разни керамички судови. На зидној полици су плетена „ко-
шарица“ у којој се држе кашике – ложнице, чуркало или качамало – дрвена 
справа за ситњење, гњечење и туцање пасуља, коприва и др. Трпеза (синија) 
је округла и наоколо оперважена. За трпезом се руча и вечера и око ње се 
седи на „столичкама“ – троножним столицама. Трпеза када није у употре-
би качи се о клин на зиду. Поред округле трпезе за свечане дане приликом 
славе, свадбе или подушја, поставља се велика „софра“ око које може сести 
10–20 особа. Софра је у ствари дугачка и широка даска с једног или оба 
краја заобљена, наоколо окована малим дашчицама. Има ногаре у висини 
до пола метра. 

Софра се држи, када није у употреби, под стрехом у „ћошки“. Светлост 
улази у „ижу“ углавном кроз широки „комин“ или кроз мали отвор изнад 
наћви. Из „иже“ се улази у „голему собу“, која је најчешће окренута ка југу. 
Потавањена је даском, а под је од набијене земље. На соби су увек по два 
мања прозора, „пенџера“, застрта хартијом „пенџерлијом“. Прозори са ста-
кленим оквирима су ређи и називају се „џамови“. Прозори су увек окренути 
ка југу или истоку. На њима су профилисани дрвени стубићи „коленике“, а 
споља је дрвени капак. У соби се спавало махом на поду или „леси“, преко 
простирки. Кревет или „одар“ се ретко виђа по собама, а ако га има онда је 
то кревет сачињен од дасака и ногара и обухвата целу страну собе. По да-
скама је прострта слама или сено преко које је постављена рогозина (асура). 
Покривало се „цргом“. Наоколо су напуњени сламом вунени, ткани јастуци. 
На кревету је спавало више чланова породице. Ако у породици има мало 
дете оно спава у својој „љуљци“, која виси у соби. У соби су по зидовима 
постављени рафови или полице за судове: тањире, чаше, бакарне судове, 
шољице за каву – „вилџање“. Ту је и мала лампа „гасиљче“. О источном 
зиду собе окачена је икона или је направљен мали ормарић у коме је икона, 
кандило и остали реликвијски прибор. На зиду су још урамљена слика, огле-
дало преко којег виси убрус и оружје уколико га домаћин има. Поред зидова 
су постављене клупе за седење и ковчези – дрвени сандуци с рубљем. Соба 
се загрева „кубетом“, земљаном или плеханом пећи, која је увек била ближа 
зиду који дели „ижу“ од собе. Уз своју основну функцију соба је служила од 
самог почетка њеног настанка за репрезентацију – за славу, свадбу и друге 
светковине. Увођење новог одељења које углавном постаје преграђивањем 
„трема“ или „ћошке“ настаје „сопче“ које је служило за смештај и чување 
„стовалног рува“, хаљина, а касније када је добила репрезентативан карак-
тер, и за спавање гостију, соба за „госје“. У њу се улази махом из „иже“, ређе 
из „големе собе“, мада има случајева где је „ћошка“ повезана директно с 
овом просторијом те друга одељења немају с њом никакву повезаност.
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У планинским и потпланин-
ским селима као и код мање имућних 
домаћинстава, кош за кукуруз је ис-
плетен од прућа и сличан је „сала-
шима“ у другим крајевима. Вели-
чина се одређује према потреби, тј. 
према имовном стању. За стрмна 
жита плете се кош ваљкастог обли-
ка, добро облепљен изнутра блатом. 
При врху је отвор, уместо врата, за 
сипање стрмног жита. Кош је покри-
вен кровином или сламом. Имућнија 
домаћинства, у селима поред Нишаве, 
и даље по пиротској котлини, подижу 
под једним истим кровом кош за куку-
руз и амбар. У неким селима нарочито 
тамо где су „селишта“ тесна, прво се 
ископа подрум, па се над њим поди-
гне амбар и кош, а подрум служи за 
смештај стоке. 

Слика 18. Плевња, амбар и свињац под једним кровом, село Сопот, Пирот,  
фотографија Зоран Родић

Слика 17. Амбар, село Церова, Пирот, 
фотографија Милош Матић
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У новије време, кош с амбаром се често налази испред куће, поред пута. 
То се чини не само због недостатка слободног простора већ и ради лакшег 
пословања. 

Слика 20. Помоћне зграде у кругу „двора“, село Чиниглавци, Пирот,  
фотографија Зоран Родић

У дну „двора“, код имућнијих домаћинстава је „кошара“, зграда за 
смештај стоке. Пред самом зградом је настрешница која се зове „сајван“. 
Стока је преко зиме унутра где су постављене „јасле“, а лети је под 
„сајваном“. Кошара је углавном правоугаоне основе, подзидана само испод 
греде темењаче, оплетена прућем, а потом с обе стране облепљена блатом. 
Покривена је кровином, сламом или сеном, преко кога постављају „прити-
ске“ или „лемезе“. 

Кокошар и кочина за свиње су мале стаје, исплетене грабовим прућем, 
облепљене блатом, покривене кровином. Код кокошара који се налазе у 
основи круга, при дну је мали отвор, а изнутра су пречке са кокошијим 
седалима. 

Кокошар и стаје за живину у већини места и не постоје, већ се живина 
склања око свињца или испод стреха од кише или амбара или ноћива по 
дрвећу.

Свињац је обично само један већи оплетен кош, омазан блатом, покри-
вен шашом, сламом или трњем. Код имућнијих, свињци су боље уређени, 
патосани и покривени ћерамидом. Граде се обично даље од стамбене куће. 
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Слика 21. Помоћна зграда, село Гостуша, Пирот, фотографија Зоран Родић

Слика 22. Кокошар и кочина, село Топли До, Пирот, фотографија Зоран Родић
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Слика 23. Помоћна зграда „свињарник“, село Добри До, Пирот, фотографија Зоран Родић

Слика 24. Плевња са стајом, село Присјан, Пирот, фотографија Милош Матић
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која имају више од четрдесет „брава“, праве „појате“ изван села, јер већи 
број стоке захтева и већ простор.

Појате су биле сезонске и сталне. На сталним појатама су стока и један 
део укућана боравили током целе године. Кућа у селу и појата биле су једна 
економска целина. Богатије куће, са већим поседом, имале су и по две или 
више појата (Враниште). 

За изградњу појате се користи грађевински материјал који се налази у 
непосредном окружењу. Села као што су Темска, Нишор, Сопот, Паклеш-
тица и др. праве појате зидане каменом, пошто имају довољно камена на 
сопственом имању.

Слика 28. Појата, околина Пирота, фотографија Зоран Родић

Величина објекта зависила је од броја стоке. Појате су у основи, чет-
вртасте, покривене сламом и притиснуте јаким моткама – „притисцима“. 
Обично имају два одељења: једно веће за стоку, друго, мање за овчара. Око 
саме зграде је подигнута ограда од трња или је оплетен плот и то је онда 
„обор“, „трљак“, „јегрек“. Ту стока преко зиме борави дању и ту јој се по-
лаже храна. Веће одељење у једном делу је преграђено за јагњад и јарад.

Тамо где има више дрвене грађе „појате“, „повате“ или „колибе“ се по-
дижу од „кривуља“, оплетене прућем и облепљене блатом. Покривене су се-
ном, сламом или кровом. И у оваквој појати постоји одељење за стоку одно-
сно за ситнеж, „младеж“, као и одаја за пастира. Око овакве појате подигну-
та је висока ограда од „леса“, по врху покривена трњем, да дивљач не може 
лако да уђе унутра. Тај ограђени простор око појате зове се „обор“. Оваквих 
појата било је највише у Понишављу а доста и по Пиротској котлини.
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У планинским селима су прављене појате као „кулаче“. У ствари то су 
зграде сачињене од наслаганих тањих стабала у облику купе или стога сена, 
око којег је висок „обор“, где борави стока. Од стоке на „појатама“ се па-
стир – овчар, никад не одваја. Место појата, колиба „кривуљача“, касније се 
подижу објекти као што су на селу. Веома су интересантни они чији су сви 
објекти подигнути под једним кровом. У ствари, сви ти објекти обједињавају 
и затварају одређен простор. У оквиру њега налазе се: „појата“, „плевња“, 
„амбар“, „кошара“ и „трљак“. За улаз у „појату“ постоје двоја врата. Једна 
су „главна“, а друга служе за улазак оваца. У згради у којој живе чобани 
прерађује се млеко и други бели мрс. До ње је „јагњечарник“, у коме се 
држе јагањци, јер је ту најтоплије. Уз њу је зимска „појата“ за овце и козе, 
затим „појата“ за летњи боравак и „плевња“, понекад и „амбар“. „Кошара“ 
је обично испод „плевње“ и служи за боравак крупне стоке. 

После Првог светског рата, упоредо са преоравањем пашњака и 
крчењем шума, отпочео је процес напуштања „појата“. Утрине су постајале 
све мање, нарочито у нижим и равнијим селима. Тај процес је настављен и 
после Другог светског рата, када се услед спровођења аграрне реформе све 
више прелази на „стајско“ сточарење18.

Поменимо још један тип привредних зграда који је био карактеристи-
чан за ове крајеве. У селима чије се становништво бавило виноградарством 
било је „зевника“ или „колиба“ малих зградица у којима се чувало вино и 
алат за обрађивање „лозја“, винограда. Такве зградице, грађене су тамо где 
је виноград, обично с краја, ближе путу, подигнуте с неколико рачвастих 
грана, покривене прућем од лозе, „лозињем“. Служиле су и као склониште 
и место за предах у тешком раду у винограду, а у доба бербе, ту се правило 
и весеље. Пошто су виногради због појаве филоксере, већином пропали, 
ове зградице су напуштене и дотрајале. Обнављањем винограда на новој 
подлози поново се почело с уређењем старих и подизањем нових „коли-
ба“, „зевника“. Ти објекти су по облику и начину градње слични кућама у 
селу. Зграде су „чатмаре“ или „кованице“ са озиданим подрумом, укопаним 
у земљу. Обично имају два или три одељења: просторију у којој је огњиште, 
собу и „ћошку“. Покривене су ћерамидом или лозињем. Ако је над подру-
мом, само једно одељење а нема „ћошке“ онда се пред тим одељењем поди-
же настрешница, „трем“, „сушина“ или „сајван“. Често су окречене.

Од села која су имала добре и чувене винограде нарочито се истиче 
Гњилан. Виноградарска села су и Велики и Мали Судовол, Костур, Блато, 
Расница, Барје Чифлик, Суково, Војнеговци као и остала села у Пиротском 
пољу. Од даљих села поменимо Сопот и Темску, као места која су дала доста 
доброг и квалитетног грожђа19.

18 Исто, 161.
19 Владимир М. Николић, Из Лужнице и Нишаве, Српски Етнографски зборник, књига 

16, друго одељење, књ. 9, Београд, 1910, 47–80.
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Обичаји у вези с градњом куће

Обичаји и веровања у вези с градњом и одржавањем куће су бројни и 
нису карактеристични само за пиротски крај, већ их има, додуше сличних, 
и у другим крајевима. 

У немогућности да објасне поједине природне појаве, људи су их 
објашњавали на себи својствен начин. Веровали су да то чине неке невидљиве 
силе. Пошто их човек није могао физички уништити, он се довијао да их не-
ким тајанственим мерама сузбије. Зато је приликом почетка сваког важнијег 
посла приносио жртве духовима земље или воде20.

Према народном веровању, веома је важно изабрати срећно место за 
подизање станишта. То се чини на више начина. У неким пиротским селима 
се оставља посуда с водом или вином да преноћи, па се ујутру гледа да ли је 
„повређено“, односно да ли је онако како је остављено. Уколико се примети 
нека промена или мањак у вину, води, онда то значи да то место није чисто и 
здраво за подизање куће. Неки су пак носили земљу с онога места где мисле 
подизати кућу, врачари, „вражалици“ и ако она процени да је то место добро 
и здраво, тако ће и поступити. 

Изградња сваке куће везана је за приношење жртве. Према народном 
веровању, грађевина се на извесним местима не може одржати док се не 
„плати данак у крви“. Зато се згради давао курбан. Тим клањем курбана над 
самим темељом приноси се жртва Богу и моли се да сачува нову кућу од 
смртних случајева и од болести. Курбан може бити ован, овца, јагње, ређе 
петао или кокош. „На темељ“, домаћин баца нешто новца или сипа освећене 
водице и вина. Да би грађевина била чврста и дуготрајна, потребно је да 
се угради нечија сенка, мада то није добро за онога чију сенку мајстори 
узидају јер неће дуго живети. Даљи ток градње, такође, пропраћен је мно-
гим обичајима. Приликом подизања кровне конструкције, на рогове или 
слеме постављају се дарови у одећи и новцу намењени мајсторима. Када је 
завршена градња куће, у њу треба најпре да уђе здрав, млад мушкарац коме 
су сви здрави у породици, и да су му живи родитељи. Он унесе погачу, вино 
или ракију, неко јело. Тада се у кући ложи прва ватра и то „трудом“ уз помоћ 
„огњила“ и „кресова“. У кућу се никад не уносе стари или празни судови, 
већ нови и пуни због среће и напретка.

У селима око Пирота, људи имућнијег стања, кад доврше изградњу, 
врше и освећење куће. Домаћин који врши освећење нове куће, позива, за 
тај дан, свој род и суседе на усељење21.

Корени поменутих обичаја леже у дубокој прошлости, тако да се њихов 
развој може пратити од анимизма, манизма (поштовања душе претка), да би 
се данас у извесној мери сретали и у хришћанству. 

20 Б. Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, I део, Београд, 1960, 18.
21 Владимир М. Николић, нав. дело, 261–226.



139НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО И СТАНОВАЊЕ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ 

Уместо закључка

Народно градитељство и становање у Пироту и околини, као и у дру-
гим областима, одраз је културно-историјских и друштвено-економских 
прилика, природних и техничких збивања одређеног времена. Народно 
градитељство, почев од ХIХ века, представља логичан наставак развоја 
становања из знатно ранијих времена. Једноставна станишта, у виду кулача, 
шиљкача, изби и др. претходила су развијеним облицима куће и становања. 
Прелаз од ових станишта или склоништа чине, такође, једноставна ста-
ништа, колибе и кошаре у којима се боравило у невољи. Грађене су без 
темеља, оплетене прућем, облепљене блатом, покривене кровином. Из тих 
једноставних плетара развила се у првој половини ХIХ века, кућа грађена у 
новом конструктивном систему, од лаке дрвене конструкције тзв. „бондру-
чара“, са зидним платнима испуњеним „чатмом“. У периоду до ослобођења 
од турске владавине, те куће су имале једно, а касније и два одељења. Крајем 
ХIХ века, даљим развојем прераста у познати „моравски“ тип куће, који је 
распрострањен на ширем подручју Србије. Главна одлика тих кућа је над-
стрешница, „трем“ или „сајван“, и „ћошка“ или „доксат“. Карактеристичан 
печат спољном изгледу куће дају и лучни сводови на „ћошки“, који почињу 
да се праве крајем истог века. 

Унутрашњи распоред просторија и покућства прилично је уједначен 
и подређен функцији. Главна просторија је „ижа“ с огњиштем „комином“ 
изнад њега. Некада је огњиште било на средини, а с дограђивањем нових 
одељења, оно је померено уз преградни зид собе и постаје полуотворено. 
Соба је одељење у којем се спава.

Почетком ХХ века бондручна, лака дрвена конструкција, добија нове 
испуне зидних платана. Запажају се куће „кованице“ и „тугларе“ односно 
„ћерпичаре“. Сличне су претходном типу, како у конструктивним тако и у 
концепцијским решењима. Традиционални начин градње куће постепено се 
напушта после Другог светског рата. Стари грађевински материјали све више 
уступају место новим – цигли, црепу и др. У конструктивном погледу, оне 
све више личе на варошке куће. Као новина, поред већег броја просторија за 
становање, „ижа“ губи огњиште и постаје кухиња са штедњаком. Следећи 
тип куће, који се раширио не само овде већ и на знатно ширем простору у 
Србији јесу куће на „глагол“ или куће на „ге“. Истичу се масивношћу и ве-
личином, развијене су не само по хоризонтали већ и по вертикали. У новије 
време наилазимо на куће које се знатно разликују, не само од кућа у селу, 
већ и од устаљеног начина градње, те се не могу ни сврстати по конструк-
тивним и просторним решењима у одређене типове кућа. 

У прошлости су куће градили само сељаци, а касније и мајстори 
Пироћанци, градитељи по занату, остављајући препознатљив печат не само 
у овом крају, већ и шире по Србији.
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Архитектура привредних зграда у ХIХ веку, свакако одражава и 
некадашње системе грађења кућа. Величина и број таквих објеката увек 
је зависила од разноврсности економије, имовног стања домаћинства, 
друштвено-историјских прилика и географске средине. У збијеним 
насељима пиротског краја део привредних зграда увек се налазио поред 
куће, у дворишту, а део на осталим поседима домаћинства. Узрок томе је 
вероватно недостатак простора у збијеним насељима, као и некадашњи сто-
чарски начин живота, који је условљавао и повремено становање изван села 
„на појатама“.

Литература:

Оливер Андовски, Пиротски крај и српски устанак, Пиротски зборник, бр. 
29–30, Пирот, 2004–2005.

Снежана Бранковић, Сопот, Библиотека „Хроника села“ 71, Београд, 1997.
Тодор Васић, Антропогеографске и етнодемографске карактеристике 

одабраних насеља у Општини Пирот, Зборник радова Етнографског 
института, књ. 14–16, Београд, 1984.

Гаврило Видановић, Висок, САНУ, књ. 6, Београд, 1955.
Сретен Вукосављевић, Историја сељачког друштва 2, Социологија стано-

вања, Београд, 1965.
Александар Дероко, Наша фолклорна архитектура, Београд, 1935.
Александар Дероко, Народно неимарство, књ. 1, Београд, 1968.
Боривоје Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, 1 део, Београд, 

1960.
Никола ђорђевић Г., Сточарење и бачијање у Паклештици, Београд 2004.
Жива Влаховић, Сеоска кућа за становање у источној Србији, Саопштења 

Института за архитектуру и урбанизам, Београд, 1969.
Владимир Карић, Србија, Опис земље и народа, Београд, 1887.
Бранислав Којић, Сеоска архитектура и руризам, Београд, 1958.
Вукашин У. Минчић, Упознај свој завичај, Пирот, 1989.
Вукадин Митић, Враниште, Пирот, 2005.
Владимир М. Николић, Из Лужнице и Нишаве, СЕЗб, књ. 16, друго одељење, 

књ. 9, Београд 1910.
Доброслав Ст. Павловић, Народно градитељство на Балкану, Југославија, 

Београд, 1987.
Никола Пантелић, Етнолошка грађа из Буџака, ГЕМ 37, Београд, 1974.
Милан П. Петровић, Дојкинци, Библиотека „Хроника села“ 55, Београд, 

1977.
Часлав Р. Спасић, Присјан, Пирот, 2001.



141НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО И СТАНОВАЊЕ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ 

Маринко Станојевић, Заглавак, СЕЗб, књ. 20, Београд, 1913.
Персида Томић, Сточарство, ГЕМ 42, Београд 1978.
Јован ћирић, Насеља Горњег Понишавља и Лужнице, Пиротски зборник 

8–9, Пирот, 1979.
Јован ћирић, Развој и трансформација куће на селу, Социолошки преглед 

1/1977, Београд.
Ранко Финдрик, Народно неимарство – становање, Сирогојно, 1994.
Рабија Хасанбеговић, Сеоске куће и становање у Србији, Етнографски музеј 

у Београду, Београд, 1969.
Духомир Цветковић, Костур, Библиотека „Хроника села”, Београд, 2001.
Јован Цвијић, Антропогеографски проблеми Балканског полуострва, СЕЗб 

4, Београд, 1902.
Јован Цвијић, Балканско полуострво, Београд 1966.

Zoran Rodic

TRADITIONAL ARCHITECTURE AND HOUSING  
IN THE PIROT REGION

Summary

The traditional architecture and housing in the Pirot region, as well as in other areas, rep-
resent a reflection of cultural-historical and socio-economic circumstances, natural and technical 
processes of a specific period. As of the 19th century, the traditional architecture represented a logi-
cal continuation of housing development from much earlier times. Simple quarters, such as huts, 
shacks, etc., preceded developed forms of housing. The period of transition between such quarters 
or shelters and more developed forms also involved simple lodgings, cottages and cabins that were 
inhabited in time of need. They were built without foundation, made of wattle and daub, covered 
with thatch. In the first half of the 19th century, from these simple thatched huts, a house was devel-
oped, built in a new construction system from light wooden structure (“Bondruka-type”), with wall 
linen filled with wattle. During the period before liberation from Ottoman rule, the house first had 
one, then two rooms. In the late 19th century, it further developed into the well-known Moravian 
type of houses that is widespread in Serbia. The main characteristic of these houses is a porch with 
vaulted ceilings that were introduced in the late 19th century.

The interior of the house is rather uniform and function-oriented. The main room with a 
fireplace, “komin”, was called “iza”. The fireplace used to be in the center of the room, but when 
more rooms were added, it was moved into a partition wall and remained half open. The room is a 
sleeping cubicle.

In the early 20th century, a “Bondruka”, the light wooden structure, was filled with new wall 
linen. The houses like “kovanica”, “tutlara”, “cerpicara”, are similar to the previous type in their 
construction as well as conceptually. After World War Two, the houses gradually ceased to be built 
in this traditional fashion. Old construction materials were replaced by new ones – bricks, roof 
tiles, etc. In terms of construction, these resembled town houses. In addition to a larger number of 
rooms, the “iza” with a fireplace became a kitchen with a stove. The next type of house, widespread 
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throughout Serbia, is the house in the shape of the Cyrillic letter “Г”. These are massive and devel-
oped not only horizontally, but vertically, too.

Houses found in recent times are very different, and not only from the looks of villages, but 
also from the usual construction method, and therefore they cannot be classified as specific types of 
houses either by construction or spatial plans.

In the past, houses were built by villagers, but later professional builders took over and left 
their mark not only in this region, but throughout Serbia.

The architecture of economic buildings in the 19th century certainly reflects earlier systems 
of the house construction. The size and number of such facilities always depended on economic 
diversity, wealth of households, socio-historical situation and geography. In cramped settlements 
of the Pirot region, some economic buildings were always near the house, in the yard, while some 
were located in other estates. The reason for this was probably lack of space in cramped settlements, 
as well as the former cattle-breeding lifestyle that dictated occasional residence in sheds outside 
the village.


