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Занати у Пироту и околини
Апстракт: Прилог о занатима у Пироту и околини базира се на теренским истраживањима која су обављена од 2000. до 2005. године. Основна
тема овог прилога су традиционални занати и занатска делатност на терену Пирота и околине. Обрађени су занати који се баве прерадом дрвета,
метала, глине, коже, текстила, лесковине и камена. Села су истраживана у
планинском делу пиротског среза као и насеља у низинском делу тј. у околини Пирота, области познате као Понишавље. У раду Занати у Пироту
и околини указује се на очуваност старих заната на истраживаном терену
у данашње време, али и на обим занатске делатности на подручју Пирота.
На основу расположиве грађе на наведеном подручју истраживани су, поред осталог, начин рада и израда појединих предмета, као и називи алата.
Једно од питања које се наметнуло у истраживању је развој и положај
заната у целокупном привредном животу на терену Пирота и околине од
краја 19. и у 20. веку, али и у истраживаном периоду.
Кључне речи: Пирот, занати, алати, еснафи

Уводне напомене
У оквиру екипног истраживања етнографско-географске области Пирота и околине обављена су истраживања заната. Истраживања су вршена
од 2000. године закључно с 2005. годином. У 2002. години истраживања
нису обављана. У циљу што потпунијег сакупљања података терен је
подељен на неколико сегмената. Најпре су истраживана насеља у висинском делу који се простире од Пирота ка државној граници према
Бугарској. Истражена насеља у том делу су: Рагодеш, Шугрин, Топли До,
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Орља, Осмаково, Церова, Крупац, Темска. Даља истраживања су вршена у селу: Дојкинци, Брлог, Височка Ржана, Росомач, Јеловица, Рсовци,
Засковци, Расница, Сиња Глава, Крупац, Орља, Камик, Блато, Пасјач,
Станичење, Пољска Ржана, Срећковац, Рагодеш, Црноклиште, Сопот,
Држина и Горња Трнава. У наведеним насељима вршена су истраживања
оних заната који су били највише заступљени и који су се још могли наћи.
Занати су проучавани:
1. према начину израде предмета,
2. према заступљености сировинске базе на терену,
3. према традиционалној оријентацији и
4. на основу аутохтоног познавања занатске делатности.
Од заната су истраживани они који се баве прерадом: дрвета, метала, глине, коже, текстила, трске, козине и камена. Колико год су прилике и материјална средства дозвољавали истраживања су вршена у самом
Пироту као и у околним селима. У периоду 2000–2005. година вршено је
истраживање у наведеним селима системом: упитника, узимањем основних
података од казивача мајстора и његових рођака, фотографисањем радионица и рада у занатским радионицама. Додатно је вршен преглед и увид у
архивске податке у архиву у Пироту, где је нађено обиље података који су
искоришћени за писање рада. Такође је употребљена објављена литература
о историји Пирота – Пиротски зборници у издању Музеја Понишавља у
Пироту, коришћена је предметна документација Музеја Понишавља у Пироту као и предметна документација Етнографског музеја у Београду. У
сакупљању података, налажењу казивача, сналажењу на терену помоћ колега из Музеја Понишавља у Пироту била је веома драгоцена на чему им
свима топло захваљујем.

Занати у Пироту и околини
Уласком српске војске у Пирот 16. децембра 1877. године почиње да се
мења живот житеља Пирота и Понишавља из темеља. Пирот постаје средиште округа и присаједињује се Кнежевини Србији. Долазак српске војске
остаје забележен у више архивских и црквених записа као ванредан догађај
који је означио престанак вишевековне турске владавине али и ослобођење
целог Понишавља1.
Непосредно после ослобођења организује се Пиротска управа, почетком 1878. године. Њен први задатак је био да се обезбеди сигурност ста1
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новништва ових крајева, да се омогући неометано кретање и снадбевање
српске војске на ратиштима: храном, муницијом и транспортним средствима. Такође врши се попис заостале хране, стоке и непокретне имовине одбеглих Турака. Одмах је извршен попис села. И поред све предострожности на
пролеће 1878. године избила је глад међу становништвом нишавских села.
Ситуација је била утолико тежа јер је било и доста избеглица из књажевачког
краја од претходних војни2.
Пирот се од тада формира као урбана целина. Економске карактеристике, географски положај одређују даљи развој града и његове околине. Пирот
постаје привредно средиште области, а веома се развијају пратеће делатности као: пољопривреда, виноградарство, воденичарство и сточарство. Посебно се развија занатство и трговина који постају доминантно занимање
градског, а временом и сеоског становништва. Крајем 19. века Пирот постаје
град познат по својим занатлијама, нарочито, по бојаџијским, терзијским,
ткачким, ћурчијским, качарским, сарачким, грнчарским и мутавџијским
производима3.
Поред наведених заната Пироћанци су секли ћерпич, пекли циглу и
ћерамиду. Своје занатско знање су пренели у Шумадију. Такође су „пекли
угаљ“ тј. правили ћумур и научили Шумадинце том занату4. У то време и у
Београду се куповао ћумур из пиротског краја.
Још пре ослобођења од Турака Пирот је имао разне еснафе. То све говори о дугој традицији и развијености занатства у Пироту. Запис из 1808.
године на икони Св. Стефана у клисарници старе цркве у Пироту говори о
мутавџијском еснафу. Овај запис потврђује постојање занатлија мутавџија
организованих у еснаф већ почетком 19. века5. Почетком децембра 1835.
године Стефан Стојановић из Неготина пише кнезу Милошу да је Ранча
Ђурић занатом дунђерин из Пирота са женом и двоје деце у Гургусовац пребего6. Има још сличних примера. Из записа тефтера терзијског еснафа из
1843. године сазнајемо за прилоге дате у еснафску касу. Тако Даскал-Пејче
(Учитељ-Пејче) те године на празник Успења Богородице уписује суму од
190 гроша. За ту годину сачувано је више записа у тефтерима терзијског
еснафа. Терзијски еснаф основан је још 1843. године7. У циљу даљег развоја
заната доносе се три уредбе терзијског еснафа 1845. године, и то о забрани
трговине на пазару као и уредба о лимитирању цена за сукно8. Трећа уредба
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терзијског еснафа поред забрана, доноси мањи списак артикала за продају
са одређеним ценама9.
Већ почетком 1859. године у минеју Суковског манастира имамо запис
о поклону грнчарског еснафа из Пирота. Ово је први помен о грнчарском еснафу у Пироту. Из тог документа сазнајемо да је грнчарски занат толико био
развијен да је еснаф већ тада постојао у Пироту10. Игњатије Стаменковић,
пиротски абаџија је примио 1000 гроша од Митрополита Београдског
Михајла за манастир Суково11.
Велико признање за свој рад пиротски грнчари су добили великом
наруџбином 1866. године. Наиме увођење телеграфа у овај крај захтевало
је и производњу изолационих чаша од печене глине. Поручене чашице из
Пирота показале су се квалитетнијим (јефтиније, боље и чвршће) од чашица, које су изађивали једренски грнчари, те је тадашња поштанска управа из
Цариграда одобрила њихову употребу. Пиротске чашице су тада постављене
на телеграфске стубове поред новог пута, а Пирот је добио телеграф и успоставио везу са светом12.
После овог помена за дужи временски период немамо података о
занатлијама и занатима у архиву Пирота.
Године 1879. министар просвете Србије шаље управи трговачкозанатлијске школе у Пироту одлуку да се дотадашња школа преобрати у
дворазредну гимназију реалку. Тако сазнајемо да је у Пироту основана пре
тога трговачко-занатлијска школа. Током 1881. године за нижу гимназију у
Пироту сакупљају се добровољни прилози. Међу бројним даваоцима прилога налазимо само једног занатлију, обућара Јована Брандауа који даје три
динара прилога13. Те исте 1881. године суд општине Пирот шаље Начелству пиротског округа списак слугу и газди са занимањима и местима у
чаршији. Према том списку сазнајемо да тада у Пироту има разних занатлија
и то: обућара, казанџија, терзија, мумџија, опанчара, пушкара, сапунџија,
мутавџија, ковача, грнчара, кројача, поткивача, папуџија, самарџија, качара,
ћурчија, златара, абаџија, казанџија и једног сатлера14. Следеће 1882. године у корист сиромашних ученика пиротске гимназије дају прилоге између
осталих и занатлије следећих занимања: кројач, обућар, пушкар, берберин15.
У пиротском архиву се налази још један списак из 1882. године на коме су
занатлије који нису уписали своје момке. То су: терзија, обућар, самарџија
и кројач16. Године 1883. је организована принудна продаја имања Јованче
Гогића, качара из Пирота због дуга.Тако имамо сазнање да у Пироту крајем
Исто, 113.
Исто, 147.
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Исто, 152.
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Исто, 617.
15
Исто, 657
16
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19. века постоји занатлија качар, који због финансијских невоља пада у дугове17. Већ 1884. године пиротски дародавци поново дају прилоге за сиромашне ђаке. Међу њима има доста занатлија и то: Пера Ћирић обућар, Костадин
Ћирић кројачки калфа, Тодор Јоцић кројач, Мица Јовановић обућар, Коста
Тошић столар, Јеленко Клисаревић кројач, Стојан Станковић кројач, Стојан
Станковић ћурчија, Тодор Стаменковић абаџија, Ставрија Клисаревић
кројач, Сава Ћирић опанчар, Тома Ђорђевић кујунџија, Драгутин Пантелић
кројач, Ђорђе Тешић опанчар, Сотир Митић абаџија, Алекса Здравковић колар, Гала Маринковић ћурчија, Димитрије Петровић ћурчија, Кола Костић
опанчар18. Из овог списка сазнајемо да има много већи број занатлија даваоца прилога него претходних година као и већи укупан број занатлија.
Међу родитељима који не шаљу децу у школу због лошег имовног стања
1886. године су и занатлије и то: Здравко Тодоровић терзија, Ставра Танчић
терзија и Танча Богдановић качар19. Исте године поткивач Ђура Милошевић
из Пирота се жали министру унутрашњих дела на пресуду Начелства пиротског округа. Наиме он ради поткивачки посао а тужен је због упражњавања
и ковачког заната. С обзиром да он не зна границу та два заната моли да му
се та казна поништи20. То нам говори о времену у коме се сукобљавају интереси различитих занатских еснафа и о потреби раздвајања сличних заната.
Два месеца касније, те исте 1886. године министар унутрашњих послова,
поништава казну поткивачу Ђури Милошевићу21.
Занатлије учествују и у ослободилачким ратовима. Из тог разлога се
Димитрију Цакићу обућару из Пирота, који има петоро деце, издаје уверење
да је пострадао у српско-турском рату и да је слабог имовног стања22.
Димитрије Цакић обућар, обраћа се 1889. године Друштву Светог Саве у
Београду с молбом за помоћ. Он лежи у болници због бројних рањавања
која је задобио у српско– бугарском рату23.
Година 1891. је врло значајна за Пирот. Састављају се први статистички
подаци у Пироту за 1890. годину за начелство пиротско. Из те статистике
сазнајемо да у Пироту има разних еснафа и велики број занатлија. На пример
у немешовитом еснафу занатлија постоји: лончарски, рогожарски, берберски, мутавџијски, качарски, коларски, дунђерско-столарски, самарџијски,
поткивачко-налбантски, шлосерски и ковачко-казанџијски занат. У мешовитом еснафу има још заната: ћурчијски, обућарски, терзијски и абаџијски,
златарско-кујунџијски и опанчарско-табачки занат24. У циљу прикупљања
17
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што тачнијих података о еснафима и занатима суд општине Пирот шаље
упитнике. Тако сачињени упитници упућени су: обућарском, опанчарском,
табачком, мумџијском, берберском, мутавџијском, ћурчијском и качарском
еснафу25. Из овог податка произилази да су сви наведени еснафи постојали
и да су редовно обављали своју делатност на подручју Пирота и околине.
У циљу проширења основне делатности два опанчара, Ђорђевић и Савић
удружени у једну опанчарску радионицу у Пироту моле Народну скупштину Србије за повластицу увоза нештављене коже без плаћања царине26. Ову
молбу шаљу у циљу проширења своје основне делатности. Ова делатност
им је одобрена. Почетком 1893. године с више дописа Начелство пиротског
округа, захтева од Министра привреде да реши дилему да ли да се на вашару
у Пироту продаје само стока и сировине, без занатских производа27. Ова одлука наилази на протесте занатлија у Пироту па и шире у Србији28. Занатлије
сматрају да су прикраћени за основну делатност, тј. за продају својих производа на вашарима и сајмовима. Забраном продаје на вашару занатлије губе
знатан доходак. Пиротски кројачи се обраћају Министру народне привреде 1894. године са молбом да их издвоји из општетерзијског еснафа. Они
желе да оформе искључиво свој кројачки еснаф. То право полажу по 95.
члану устројства еснафске уредбе29. На тај начин се укупан број еснафа у
Пироту увећава. Супротан став имају Илија и Младен Цветковић мајстори
ћерамиџије који траже да се приме у лончарски еснаф у Пироту. Разлог је
тај што је њихова делатност најближа, односно најсроднија лончарском занату30. Месец дана касније на скупштини лончарског еснафа предложено
је да се на молбу Илије и Младена Цветковића позитивно одговори и да се
они приме у исти еснаф. Предложено је Министру народне привреде да се у
Пироту образује потпуно нов еснаф под називом лончарско-ћерамиџијски.
Такође је одлучено да се молиоци Илија и Младен Цветковић, као стари и
искусни мајстори приме у лончарско-ћерамиџијски еснаф без полагања испита према параграфу 97. уредбе еснафа31. Ове одлуке мешовито лончарскоћерамиџијског еснафа из Пирота су послате Министру народне привреде
1895. године од стране старешине лончарског еснафа Мана Ненића32. Жалбе
на продају занатских производа на вашарима не престају ни 1895. године
од стране лончарског еснафа у Пироту. Такође, жалбе са сличном садржином подносе и старешине неколико пиротских еснафа министру народне
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привреде33. Протести чланова еснафа се настављају и даље. Те исте 1895.
године упућују своје писмене представке и чланови дунђерско-тишлерског
еснафа, као и чланови пиротског поткивачког еснафа34. Жалбе еснафа се
настављају и у 1896. години, и то по питању одржавања вашара а у вези
продаје занатских производа35. Кроз архивска документа се даље може
пратити развој, али и опадање разних заната и еснафа у Пироту. Чланови
обућарског еснафа се жале 1896. године министру народне привреде због
оснивања обућарске задруге. Плашећи се конкуренције новоосноване задруге припадници обућарског еснафа траже њезино укидање36. Следеће године
се Министарству народне привреде шаљу спискови чланова обућарске задруге са исправама обућарског еснафа37. Спор је решен тако што је наређено
да они обућари који немају потребна калфенска писма да их што пре прибаве38. Став Министарства народне привреде по том питању је био да се заведе ред и да се занатлије држе на окупу, организовани у еснафе. Протести
против вашара који је само марвени у Пироту и даље се нижу39. И 1897.
године има представки од стране Пиротских еснафа и њихових чланова који
захтевају да се поново успостави мешовити вашар40. Да би се овај спор око
вашара најзад решио општина Пирот је одлучила да распише референдум и
да тако реши овај дугогодишњи спор.
Пре расписивања референдума општина Пирот је направила азбучни
списак гласача свог подручја41. Гласачи су се изјаснили на референдуму о
вашару септембра 1887. године. Гласањем је утврђено да је већина гласача
за поново увођење мешовитог вашара у Пироту42. У азбучном списку гласача налазимо велики број занатлија и то: ћурчија, обућара, терзија, опанчара, качара, поткивача, златара, пушкара, мутавџија, самарџија, абаџија,
сапунџија и кројача43. Врло је занимљиво да у списку гласача који су гласали да се не обнавља мешовити вашар у Пироту, има такође велики број
занатлија и то: опанчара, терзија, ћурчија, обућара, кујунџија, столара и
кројача44.
У име целог кројачког еснафа Пирота старешина Ђорђе Поповић се
жали Министру народне привреде због конкуренције других кројача. Наиме кројачи из других градова Србије долазе у Пирот с мајсторским писмима
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који су издати у тим градовима а које они, пиротски еснафлије и мајстори,
сматрају незаконитим45.
Стеван Петровић, по занимању качар из Пирота, обраћа се министру
просвете и црквених послова. У свом писму он пише да је слабог имовног
стања и није у стању да школује сина Љубомира, већ жели да га да на занат с обзиром на то да син већ има 14 година. Из наведених разлога моли
министра просвете и црквених послова да му сина Љубомира ослободе од
даљег тражења у школу тј. школовања већ да му дозволе да истог може
дати на занат46. Како се занатство све више развија у Пироту долази и до
несугласица између еснафа и појединих трговаца. Наиме трговци из Пирота Митковић, Бонић и Ћирић држали су у својој радњи прозорско стакло
и резали га на тражење купаца47. По решењу Начелства округа пиротског
њима је та стакларска делатност забрањена. С обзиром на чињеницу да су
се наведени трговци жалили на одлуку Пиротског начелства, она је укинута
јер по постојећим уредбама не постоји стаклорезачки занат ни стаклорезачки еснаф. На основу тога се трговцима дозвољава да даље настављају са
упражњавањем стаклорезачког заната48. Значајан корак у даљем развијању
занатства је доношење правилника Пиротске кројачке задруге. Њиме се обухвата комплетна делатност и рад задруге с правима и обавезама оних који
у њој раде као и управног и надзорног одбора и надлежних институција.
Такође су уређени односи око стицања и расподеле капитала у задрузи49.
Крајем 1899. године на прелазу из 19. у 20. век своди се биланс Пиротске кројачке задруге. У билансу кројачке задруге су разрађене ставке на:
готовину, еспап, обавезе, намештај, алат и дугове задрузи50.
Године 1900, једна природна непогода је знатно утицала на живот
житеља Пирота, између осталих и занатлија. Провала облака је изазвала велику поплаву у Пироту и околним селима. Уништене су бројне куће као и 10
воденица на реци Нишави. У Пироту на Тијабари, поплављене су све куће
као и занатске радње51. Стање радника и занатлија као и њихових помоћника
је врло тешко у то време-1901. године. Објављују се и наднице радника у
кројачким, обућарским, златарским и опанчарским радионицама. У просеку на дан добијају по: 1,50 дин, или месечно око: 40 дин.52 За избор сенатора Пиротске општине прави се азбучни списак. У том списку се налази
од 113 именованих и 13 занатлија различитих делатности53. То су: терзија,
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табак, опанчар, качар, ћурчија, обућар, златар, вунар, абаџија, и кројач54.
Занимљиво је сазнати какве су биле наднице запослених у занатским радионицама. У архиву налазимо податке за: кројачке, обућарске и златарске
мајсторе. Тако радници добијају на дан по: 1,5 дин. или на месечном нивоу
око: 40 дин.55
После вашара на ред долази и гимназија. Велики број грађана Пирота
петицијом, тражи да се врати гимназија са осам разреда. Гимназија у Пироту је некада имала осам разреда па је смањена на четири разреда. Стога
грађани Пирота сада траже да се врати на старо стање. Међу потписницима
ове петиције упућене Народној скупштини налази се велики број занатлија.
Најбројнији међу њима су терзије а има и других занатлија као: обућара,
кројача, кожара, опанчара, сарача и столара56. Крајем 1899. године у Пироту
се оснива кројачка задруга под називом „Пиротска кројачка задруга“. На
дан оснивања имала је једанаест чланова а касније јој се придружило још
четири задругара57. Током 1904. године долази до истраживања рада Пиротске кројачке задруге58.
Почетак индустријализације у Пироту везан је за стварање Пиротског
индустријског-електричног друштва. У списку акционара налазимо поред
људи разних занимања из свих друштевних слојева и један број занатлија.
Занатлије акционари су: лончари, казанџије, терзије, кројачи, ћурчије,
обућари и табаџије. Они су били међу првим акционарима који су део својих
слободних средстава уложили у први индустријски објект у Пироту, а који
спада међу прве такве објекте изграђене у Србији почетком 20. века59. Група
од 15 пиротских столара шаље молбу министру народне привреде с намером
да оснују засебан столарски еснаф, и да се издвоје из садашњег столарскозидарског еснафа60. На збору свих чланова еснафа та деоба је извршена и
основан је еснаф столара61. Појаве бесправног рада одређених занатлија се
сузбија. Николи Тошићу терзији забрањује се даљи рад јер нема мајсторско
писмо62. Врло брзо ће се питање терзије Тошића разрешити и ослободиће
се забране рада јер је установљено да није прекршио важеће прописе63.
Године 1903. врши се преглед касе пиротске терзијске задруге64. Исте те
1903. године столар Дојчин Димитријевић се жали министру народне привреде. Он се брани од оптужби дунђерско-столарског еснафа о бесправној
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делатности. Током 1903. године врши се преписка између столарског еснафа, Начелства пиротског округа, министра народне привреде. Овај спор се
после дуже преписке решава тако што ће се издати дозвола за рад столару
Дојчину Димитријевићу. Одлучено је да он ради искључиво на поправци
дрвених предмета а не и на њиховој производњи65. Године 1904. тражи се
провера рада и финансијског стања пиротске кројачке задруге. Уз то је дат
и списак чланова поменуте задруге66. Истраживање рада и пословања као
и саслушања појединих чланова пиротске кројачке задруге ће се наставити и каснијих година67. У 1904. години даје се коначан комисијски преглед
задруге68. Половином ове 1905. године оснива се пиротско индустријскоелектричарско друштво. Међу уписаним акционарима налази се и већи број
занатлија и то: лончар, казанџија, терзија, кројач, ћурчија, обућар и један
табак69.
Ковач Бајрам Рустемовић из Пирота 1907. године жали се министру
унутрашњих послова због тога што му се наређује да се исели из своје
куће која уједно служи и као ковачка радионица. По том наређењу кућа у
којој станује већ 15 година је нездрава те се мора иселити. По жалби ковача Бајрама све куће на Тијабари би требало иселити са ближим и даљим
комшијама јер су истоветне градње70. Из овог се закључује да је на Тијабари,
тада средишњем делу Пирота, било више ковачких радионица, вероватно и
поткивачких, које су пружале потребне услуге.
На оснивачку скупштину Црвеног крста Пирота 1908. године, долази и
један број занатлија. Из списка оснивачке скупштине Црвеног крста у Пироту сазнајемо да су у оснивању учествовали: терзије, кројачи, опанчари, и
шустери71. Године 1910. лончар Милисав Славковић жалбом указује на повреду свог сина војника. Посредним путем имамо сазнање да има лончара у
Пироту те 1910. године72.
О Пироту, његовим становницима, радницима и занатлијама имамо
опис Л. Павићевића73. Тако сазнајемо из непосредне близине, како су живели занатлије у Пироту 1911. године. Поред описа улаза у град Пирот преко
главне улице, у којој је поткивачка радња, аутор примећује да нема ниједне
једноспратне а ни двоспратне зграде. По Л. Павићевићу има само старих
и приземних зграда са ћепенцима и надстрешницама у којима су трговине наслоњене на радионице. Цела варош оставља суморан утисак, као неко
насеље велике беде, у којој се малтене умире од глади. Аутор сматра да
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на основу стварног истраживања за време свог бављења, треба назвати
Пирот никако другачије до „варош глади“. Аутор даље говори о лажним
банкротствима трговаца и занатлија и њиховом бекству „терзијским возом“
за Софију. Тако су пиротске занатлије остављали празне дућане и радње,
неисплаћене менице Београдским новчаним заводима и повереницима. Кад
опасност од хапшења и привођења пред лице правде прође, после месец до
два дана, поново отварају радње и радионице, обично овог пута на женино
име. Л. Павићевић у свом чланку такође износи наднице појединих занатлија
и то: бравара, казанџија, кројача, обућара, ћурчија, кожара и терзија74.
Године 1913. почиње Први балкански рат. И током тог рата у Пироту
ради опанчар Светозар Здравковић. Опанчар Здравковић је израдио 25 пари
опанака за војнике Пиротског градског артиљеријског одреда, по укупној
цени од 87 динара и 50 пара. Израђене опанке предао је Црвеном крсту
Пирота75. Ослобођење од Турака Пирот и пиротски округ су дочекали са
слабо развијеном трговином и занатством. Индустрије није било док је
пољопривреда била у прилично запуштеном стању. У Пиротском округу
тек је требало решавати тимарско феудалне односе заостале из времена Турака. Тада је било развијено само сточарство. Ова област привреде је била
развијена јер је сточарство било у традицији овог народа. Сточари Пиротског горја, беловунци и црновунци су били познати по бројним стадима
оваца, и производима од вуне. За време Турака сточарство је било основни капитал становништва. Пред најездом освајача сеоско становништво
се склањало са стоком у збегове. Село је живело у крајње примитивним
условима, пољопивредници су углавном задовољавали све своје потребе.
Сељаци су у домаћој радиности израђивали све оно што је им је било потребно за свакодневни живот.
Веза са градом се одржавала углавном због набавке соли и других
мањих потрепштина. У градовима су у већини живели Турци, нешто мање
Јевреји, Цинцари и Грци, док су Срби представљали реткост. У селима су
били скоро искључиво Срби. После ослобођења од турске владавине Србија
пролази кроз више фаза привредног развоја. Прва фаза је била привреда
углавном натуралног карактера као последица дугогодишње турске владавине. Од 1833. године сељаци у Србији стичу власништво над земљом којом
су могли слободно располагати. То је време великог напретка за Србију.
Србија је у то време била окружена с југа и истока Турском у којој је још био
на снази заостали војно-феудални поредак. Стога је Србија тражила ослонац у даљем развоју од Аустроугарске, тада знатно напреднијег привредног субјекта од Турске. Друга фаза је била прелаз од натуралне привреде ка
робно-новчаној привреди. То је период од ослобођења па до краја шестдесетих година 19. века. Тај период одликује диференцијација становништва
на различите слојеве по имовном стању. Из тог слоја сељака издвајају се
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занатлије и трговци који постају претеча буржоазије с једне стране, а с друге
стране потоњи индустријски пролетаријат Србије. Један од првих корака је
и освајање заната који у доба Турака Србима нису били доступни. Преко
Аустроугарске у Србију улазе западноевропски занати као што су: пекарски, шнајдерски, ливарски, штампарски, златарски, књиговезачки, столарски, кожарски, пушкарски. Са занатима овим путем у Србију улазе и називи
појединих заната и алата.
Развој занатства у Србији у 19. веку најбоље илуструју подаци из 1836.
и 1900. године па се према њима може вршити поређење. Према тим подацима у Србији је било 1836. године око 58 различитих заната са 5212
мајстора и 1190 помоћника76. Године 1900. било је у Србији 126 различитих
заната са 33476 мајстора и 21910 помоћника77. Почетком 1900. године у Пироту је било доста различитих заната. То су били мајстори: грнчари, ковачи,
поткивачи, колари, столари, кројачи, абаџије, ћурчије и тесари.
Даљи развој занатства у Пироту свакако иде узлазном линијом али су
нам подаци неприступачни. Због уништавања архива у Пиротуза период од
1913. до 1922. године регистар занатских радњи је мањкав. Један изузетно
важан догађај у историји заната у Пироту је подизање „Рабеновог здања“.
Тај назив је и данас често у свакодневној употреби. „Рабеново здање“ подигнуто је после ослобођења од Турака 1883. године78. Здање је подигао
Јеврејски трговац, Арон Рабен по којем је и добило име. Претпоставља
се да је на том месту био некад турски хан, који је служио и као мензулана, за преноћиште путника, мењање коња и коњске запреге. Рабеново
здање је била прва спратна зграда у Пироту крајем 19. века и деценијама
ће бити једина таква зграда после изградње. Приземни део зграде је имао
просторије с дућанима и кафаном. У једној просторији је дуго година била
златарска радња. У другој просторији је био модни салон Ангелине зване
„шнајдерка“. У осталим просторима је била смештена штампарија Исака С.
Бераха и Ђошића познатија по томе што је у њој одштампана књига „Боља
освета“, 1895. године, преведена с руског језика на српски језик од Полихрона Николића79.
Према подацима старих Пироћанаца механа Рабеновог здања је била
уређена по Европски, врло луксузно. Ходници и собе су били украшени
уметничким сликама и огледалима. У њу су долазили само богатији пословни људи, на путу за Цариград. Такође су долазили људи из унутрашњости,
знамените личности оног времена, политичари и државници, приликом боравка у Пироту. Једно време у Рабеновом здању је била смештена кафана
„Србија“, а нешто касније на истом месту Пиротска гимназија. Гимназија
76
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је заузимала приземље и спрат. Преко тридесет година у том здању је заседао и Пиротски окружни суд, а неко време одмах до суда је било и пореско
оделење за пиротски округ. После Првог светског рата наследници су продали Рабеново здање. Претходно је подељено на четири дела. Један од тих
делова је купио Пиротски занатлијски еснаф.
Идеја о куповини зграде за дом Пиротског занатлијског еснафа развијала
се међу занатлијама Пирота још од почетка двадесетог века. Године 1912.
уједињењем старих еснафа у један јединствен занатлијски еснаф за целокупан пиротски округ, дом пиротског занатлијског еснафа је постала нужна потреба. Покушај стварања еснафског дома су омели настали ратови
1913–1918. године. После завршетка Првог светског рата у децембру 1922.
године откупљена је четвртина зграде са плацем80. После великих поправки
зграде старе готово 40 година остварила се жеља пиротских занатлија. Приземни део је преправљен за кафану а у дворишту је подигнута нова сала
са бином. Пиротске занатлије су сада имали кафану коју су издавали под
закуп. Од 1925. године носи назив: „Занатлијски дом“, а кафана је названа
„Еснаф“81. На спрату је еснаф задржао једну просторију за састанке за седиште управе и састанке управног одбора. Председници занатске управе
су се мењали сваке године. У занатској управи су били занатлије разних
профила и то: столар, обућар и бравар. На челу еснафске управе су се временом смењивали по један: ћурчија, кројач и терзија, а грађевински одбор
су сачињавали, између осталих и два столара. Средства за све обимније радове око куповине, рестаурације и доградњу занатлијског дома добијена су
из разних извора. И то продајом зграда и дућана занатлија, прикупљањем
својине ранијих еснафа, затим уштедом од чланарине занатлија, давањем у
закуп зграда као и добровољних прилога занатлија.
Све до реновирања бивше кафане „Национал“ 1927. године, „Еснаф“ је
био најбољи хотел у Пироту82. Имао је предност што је под истим кровом
имао салу са бином. У тој сали су одржавана бројна окупљања друштвеног карактера и то: игранке, забаве, маскенбали, мађионичарске приредбе,
биоскопске представе, а највише су се на бини играли позоришни комади.
Често је гостовало путујуће позориште из Ниша као и Народно позориште
из Београда. Позоришта су некада гостовала и по месец дана. Сала у „Еснафу“ је увек била препуна када су гостовали познати српски глумци. И локална друштва, организације и поједине странке одржавале су своје забаве
и игранке у сали „Еснафа“. Тако је Пиротски занатлијски еснаф одржавао
своју славу на дан цара Константина и царице Јелене. Пиротско певачко
друштво „Момчило“ славило је Нову годину као и друге бројне организације
по утврђеном распореду83. Поред игранки ту су се одржавала предавања из
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најразличитијих области. У једном делу Рабеновог здања, у приземљу априла 1941. године била је била смештена Пиротска окружна штедионица. У
другом делу Рабеновог здања, била је смештена и апотека84.
У овом делу Србије развој заната је ишао нешто другачијим током него
у њеним другим деловима. У централним деловима Србије који су раније
ослобођени од турске владавине почиње се са оснивањем еснафа и таквом
организацијом занатске производње. У Пироту тај процес је започео тако
што су еснафи већ били основани иако Пирот и Понишавље још нису били
ослобођени од Турака. Прелаз од натуралне ка новчаној привреди у Пироту и
околини већ је био далеко одмакао. С једне стране се врши диференцијација
становништва у слој занатлија и трговаца будуће буржоазије. С друге стране
ствара се слој пролетаријата, од ситних занатлија, инвалида, осиромашених сељака и беземљаша. Већи значај за привреду овог краја има пре свега
занатство. Тада се већ прерађују различите врсте материјала: метал, глина, текстил, дрво, кожа, восак и природна биљна влакна. Занатлије такође
врше и услужне делатности везане за Пирот, Ниш, Зајечар, па и даље све до
Београда.
После ослобођења од Турака у Србију нагло продиру западноевропски
занати. Са занатима долазе и називи алата. То су пре свих: звоноливачки,
штампарски, књиговезачки, кожарски, седларски, столарски, пекарски, воскарски, браварски и лимарски занат. Поред ових заната још ће се дуго задржати у Србији занати турског порекла као што су: ковачки, налбантскопоткивачки, коларски, опанчарски, сапунџијски, грнчарски, абаџијски,
терзијски, ћурчијски, ужарски, мутавџијски и неки други занати. Од услужних заната то су пре свих: ћумурџије, сатлери па бербери који су вршили и
мање медицинске услуге85.
Следећа етапа развоја производних снага у тадашњој Србији је била
даљи развој робно-новчане привреде и зачетак фабричке производње. То је
период развоја индустрије и рударства у целој источној Србији. Тадашње
власти дају концесије бројним страним компанијама и домаћим капиталистима који експлоатишу рудно благо. Експлоатација рудног блага се врши
неплански, уз велику девастацију природне средине и околине. Околина Пирота није имала велике руднике ни мајдане, сем Темске, те стога није била
занимљива за већа улагања у рударство или сличне велике инвестиције.
Такође близина границе с Бугарском је била разлог да су улагања те
врсте изостала. Пирот је био највише познат по занатима и својим занатским производима. Почетком 20. века Пирот је имао већи број занатлија:
абаџије, налбанте-поткиваче, дрндаре, амрелџије, ножаре, барутџије, бербере, брдаре, бунарџије, вретенаре, воскаре, лончаре, дограмаџије, дунђере,
дугмеџије, дрводеље, јорганџије, каменоресце, кујунџије, коваче, коларе,
Исто, 232.
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84
85

ЗАНАТИ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

187

ужаре, казанџије, књиговесце, казасе, кантарџије, кириџије, кондурџије, капаре, калајџије, мутавџије, мумџије, оштраче, опанчаре, папуџије, плетаре,
пинтере, рогожаре, сараче, самарџије, стакларе, седларе, терзије, туфекџије,
ћерпиџије, кожухаре, цигларе, обућаре, шнајдере, штампаре86. И поред велике разноврсности заната пиротско и околно становништво муче бројни
егзистенцијални проблеми. Према објављеним подацима, око 1930. године
Пирот има доста занатлија, али мање него на почетку 20. века: 47 терзија,
34 обућара, 32 ћурчије, 24 пекара, 3 посластичара, 14 ковача, 17 столара,
9 кројача, 24 опанчара, 10 казанџија, 11 бербера, 6 бојаџија, 10 кожара, 3
колара, 7 бравара, 9 зидара, 4 качара, 8 сајџија, 2 сарача, 2 јорганџије, 3
мутавџије, и по једног лимара, кујунџију, златара, пушкара, воскара, каменорезца и самарџију87.
У борби за опстанак на тржиту имућније занатлије су одолевали
конкуренцији. За то време сиромашнији занатлије су подлегали притиску
богатијих занатлија повезаних у занатске коморе и еснафе. На тај начин се
продубљивала имовинска неједнакост и све више се ширило друштвено
раслојавање у окриљу занатства. Од тада имамо два слоја занатлија и то:
ужи слој богатих и шири слој сиромашних занатлија. Располажући већим
капиталом имућни еснафски мајстори проширују своје радионице и дућане,
отварају филијале у другим местима с већим бројем калфи и шегрта88. Они
под својим или туђим именом обављају друге занате самостално или у ортаклуку с другим. Поред тога држе механе, кредитирају сиромашне занатлије
с великим уделом у добити89. На тај начин врше експлоатацију својих радника. Такође се баве зеленашким пословима тако што дају новац под велики
интерес сељацима и ситним трговцима. Такво привређивање уз сталне отплате дугова и високе камате, уз непрекидна нова задуживања, оскудне послове доводи и до слабе зараде. Изузетно велика конкуренција умањује ситним занатлијама обртна средства и лишава их могућности ширења занатске
производње. Често они на крају фискалне године нису имали ни неопходна
средства за одржавање заната90. Ситуација је још тежа када обвезници немају
новац за плаћање пореза. Сваке пореске године финансијске власти Србије
отписују део ненаплативог пореза. У Београду за 1843–1845. годину било
је 27 занатлија који нису могли платити годишњи данак. Ово се наставља
и 1865–1866. године те суд Београдске општине предлаже да се ослободи
плаћања Митровданског данка чак 13 занатлија91. Оваквих случајева је било
86
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у свим варошима Србије. Тако општина Лесковац седамдесетих година
19. века предлаже да се 55 занатлија, већином ужара и терзија ослободи
плаћања пореза92. Сиромашење и пропадање ситних занатлија се наставља
на територији целе Србије па и Пирота с околином.
Грнчарство
Одвајкада је у Пироту био развијен грнчарски занат. Међу првим еснафима основан је лончарски 1840. године. У пиротском крају је забележено
неколико начина обраде глине и то: без кола, на ручном колу, на ножном
колу и у калупу. У досадашњој литератури обрађене су само три технике
рада са глином93. На основу теренског истраживања, увида у стручну литературу, као и на основу прегледа збирке керамике која се чува у Етнографском музеју техника израде керамике у калупу може се издвојити као
посебна техника израде грнчарије.
Техника израде керамике у калупу је присутна већ цео век у Србији.
Као посебна техника она се развија у Пироту још почетком 20. века. У
досадашњим етнолошким истраживањима она се помиње само спорадично94. Стога ће ова техника бити посебно описана у даљем раду.
У досадашњем раду на терену Пирота установљено је да постоје три
различита термина за израду предмета од печене глине. То су лончарство,
грнчарство и керамика. Ови термини су иначе различитог порекла али су
одомаћени у свакодневној употреби и литератури. Тако је термин „керамика“ новијег датума. Термин „грнчар“ је уобичајен термин за мајстора који
израђује предмете од глине и пече их у посебној грнчарској пећи, како код
градских тако и код сеоских занатлија. Термин „лончар“ је најстарији у употреби у пиротском крају. Један од најстаријих еснафа основаних у Пироту
још 1840. године био је лончарски95. По питању керамике рађене без кола,
зване женска керамика, ево шта је забележила етнолог Милица Петковић:
„Основни облици ове женске производње су црепуље и вршњаци, гломазни
и груби предмети од непречишћене глине са свињском длаком или травом
као везивом“.96 Милица Петковић такође износи да је у селима око Нишаве
било жена које су правиле црепуље односно „црепње“. По многим селима постоји нарочити женски рад познат под именом „газење црепњи“. Ово
важи за нека села у Нишави где нема пећи за печење хлеба. Но и да има
Исто, 109.
Персида Томић, Народна керамика у Југославији, Каталог изложбе, Етнографски музеј
у Београду 1966, 5.
94
Персида Томић, Данашња Аранђеловачка грнчарија, Гласник етнографског музеја у
Београду XVI, Београд 1953, 86.
95
Никола Вучо, Распадање еснафа у Србији, књига прва, Београд 1954, 78–79
96
Милица Петковић, Пиротска грнчарија – прилог проучавању, Пиротски зборник 11–12,
Пирот 1984, 138.
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пећи, опет је у кући потребно по неколико црепуља. Зато жене кад имају
времена саме раде овај посао. Сакупи се по неколико сусетки и накопају
потребну и добру земљу за овај посао, па је онда наквасе с водом и ногама
добро изгазе, и онда свака жена изради по неколико комада црепуља. Пошто се мало просуше на ваздуху, суше их око огњишта или у топлој пећи“.97
Милица Петковић износи да су жене у Пироту и околини радиле од исте
глине и у исто време кад и црепње и топке-топове. Топке су подметачи за
судове на огњишту и за разлику од црепњи не пеку се, јер се током употребе
на огњишту испеку. Топке су у облику цилиндра, зарубљене пирамиде или
чуна. У Пироту и околини се раде у облику купе која је при врху засечена,
да би предмет боље налегао. Међутим овде је веома рано напуштена израда „топки“ пошто је почела употреба металних топки – саџака98. Метални
саџаци су заменили глинене топке. Топке и црепуље (црепње) се не раде већ
дуги низ година и та се техника израде керамике може сматрати потпуно
заборављеном.
Током истраживања на пројекту Пирот, истраживачи кустоси: Вера
Шарац-Момчиловић и Марко Стојановић пронашли су на терену неколико црепуља. На терену су набављени 2000. године у селу Росомач две
црепуље-црепње инв. бр. 43 962 и инв. бр. 43 96399. Према теренским подацима те две црепуље су направљене шездесетих година двадесетог века
а употребљаване су до средине осамдесетих година двадесетог века. Служиле су за печење хлеба на огњишту. Направиле су их мештанке Драгић
Милинка и Драгић Богдана од земље донесене са оближње ливаде. Иловача
је донесена у центар села. Ту у центру села оне су газиле и месиле иловачу
са додатком воде, док је крајњи облик обликован руком. Црепуље су сушене
на сунцу а направљене су „на Лисе“, дан уочи Видовдана, 27. јуна.
У селу Јеловици такође је нађена црепуља и поклоњена Етнографском
музеју од Славише и Надежде Марковић. Брачни пар Марковић се бави
земљорадњом и сточарством. Употребљавана је у сеоском домаћинсту за
печење хлеба на огњишту. Прекривена металним сачем, црепуља (инв. бр.
44 017), је била подлога на коју се стављао умешен хлеб или погача, а пекло
се на жару или у врелом пепелу. Црепуља се правила од умешене земље са
сламом и водом100. Црепуље се и данас користе, али све ређе. То су последњи
примерци керамике рађени без кола нађени на терену Пирота101.
97
Владимир М. Николић, Из Лужнице и Нишаве, Српски Етнографски зборниk XVI, Београд 1910, 45
98
Миленко С. Филиповић, Женска керамика код Балканских народа, Посебна издања Етнографског института 2, Београд 1951, 19; Милица Петковић, Пиротска грнчарија, Пирот
1988, 138.
99
Црепуље инв. бр. 43962 и инв. бр. 43963 набавила је виши кустос Вера ШарацМомчиловић приликом теренских истраживања 2000. године у селу Росомач.
100
Црепуљу инв. бр. 44 017 набавио је виши кустос Марко Стојановић 2001. године приликом теренских истраживања у селу Јеловица.
101
Миленко С. Филиповић, нав. дело, 51.
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Грнчарија рађена на ручном колу је такође једно време постојала на
подручју Пирота и Понишавља. Од ослобођења од Турака 1877. године у
Пироту и околини престаје да се ради керамика на ручном колу. Керамика
на ножном колу је већ пре тог времена била у употреби102.
Од краја 19. века тј. 1893. године, ради заштите грнчара и њихове
производње забрањује се увоз грнчарије из Аустроугарске103. Домаћи грнчари су били у стању не само да задовоље домаће потребе већ нису могли да
продају све судове које би израдили током текуће године. Увезену грнчарију
трговци су продавали јефтиније тако да су домаћи грнчари имали већи
број непродатих грнчарских производа104. Ово врло неповољно стање за
развијање грнчарске делатности само делимично се одражавало и на занатство Пирота и околине. У другој половини 19. као и почетком 20. века Пирот
је имао веома развијене трговачке и занатске везе с Бугарском и Мађарском.
Пиротски грнчари користили су ту предност и одлазили су у печалбу у суседну Бугарску и Мађарску и ту правили грнчарске производе105. На тај начин су преносили своје грнчарско занатско умеће као и естетске елементе
у нову средину и самим тим утицали на развијање грнчарског заната како
у Бугарској тако и у Мађарској. У печалбу се одлазило око Младенаца, 22.
марта, или око Ђурђевдана, 6. маја. Из печалбе се враћало после Митровдана, 8 новембар. У печалбу су ишли сви, мајстори, калфе, и шегрти. Кретало
се на пут са „мајмун на рамо“. Мајмун у локалном значењу је печалбарска
торба106.
Данас у Пироту израда керамике је заступљена на два начина. То је керамика која се прави на ножном колу, као и керамика прављена из калупа. Керамика из калупа је била заступљена у Пироту и у другим градодима Србије
од почетка и током 20. века. Керамика из калупа је прављена нарочито после
Првог и после Другог светског рата, а највише је била продавана по бањама
Србије. То је било време када је општи стандард становништва био врло низак. Облици који су се најчешће правили су дечије играчке, украсни и мањи
употребни предмети. Керамика која се правила из калупа је била јефтина а
грнчари који су је израђивали су били највише пореклом Пироћанци. Они
су ту врсту керамике разносили по варошима Србије. Радионице су биле у
Прокупљу, Варварину, Зајечару, Јагодини, Књажевцу, Нишу, Новом Саду,
Смедеревској Паланци, Смедереву, Краљеву, Горњем и Доњем Милановцу,
Аранђеловцу, Неготину, Ораховцу на Косову и Метохији, као и по бројним
бањама Србије. И данас је доста развијена производња керамике из калупа
у Пироту. Калупи су обично прављени од гипса а састављени су из два дела
чије су унутрашње стране обликоване. Израда предмета се врши тако што
Милица Петковић, Пиротска грнчарија, Пирот 1988, 14.
Милисав Савић, Занати и индустрија, Београд 1914, 358.
104
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се у житком стању глина улива или се утискује у калупе а потом се остави да се осуши. Када се осуши, вади се из калупа, доради и тако осушен
глинени предмет ставља се у пећ где се пече. Данашњи пиротски грнчари
керамику из калупа, праве искључиво за познатог купца. Асортиман, поред
дечијих играчака, су разни чанци и много чешће кутије за накит. Предмети
се праве од квалитетне беле и црвене посне глине а украшавају се бојењем
и глеђосањем. Бојење се врши после првог печења, а глеђосање после другог печења. Бојење предмета се врши прскањем што повећава дијапазон
обојених производа107.
Предмети од глине који се праве на ножном колу имају дугу традицију.
Налаз грнчарије у манастиру Сукову 1974. године говори о веома развијеној
традицији израде грнчарије на ножном колу у пиротском крају108. У делу
испод кубета цркве, на простору од око 2,5 метра, откривени су керамички предмети. Били су постављени један поред другог или изнад другог, са
отворима окренутим наниже. Они су испуњавали шупљине већих размера,
што је веома редак налаз на нашим просторима, може се рећи јединствен.
Ово скровиште својом бројношћу и разноврсношћу и одличном очуваности
предмета је побудило велику пажњу истраживача. Мањи број предмета је
глеђосан док је већина преливена белом енгобом, врстом раствора размућене
и процеђене беле земље коју грнчари називају „белило“. Поред посуда које
су се употребљавале у скоро сваком домаћинству као што су: грнци, лонци,
панице, ђувечарке, зејтињаче и пљоске, нађене су и две цеви за водовод
од по пола метра. Овај инвентар употпуњавају и лепо украшене стомне и
варалице за увесељавање гостију. Укупно има 95 керамичких предмета различите намене. Претпоставља се да су ови предмети ту постављени да би
побољшали акустику у цркви. Налаз грнчарских предмета из средине 19.
века из манастира Суково данас се чува у Музеју Понишавља у Пироту109.
И поред индустријализације која је знатно потиснула керамичке предмете из свакодневне употребе и данас се прави више врста предмета110.
Заступљени су традиционални керамички облици: ђувечи, ибрици, тестије,
бардаци, бурићи, чутуре, тањири, чаше, вазе, гостаре, котлајке, ручконоше,
џезве, тенџере, чанци, лонци.
Од употребних предмета производе се, појилице за пилиће, шпаркасе,
саксије. Саксије су разних величина и облика, а најчешћи типови су: обичне
и зидне саксије. Саксије од печене глине, боље су од пластичних, показала
је пракса и веома су тражене на тржишту. Сеоски грнчари праве предмете
107
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за обављање култа: кадионице и чираке. Иконлуци и крстови се више не
праве. У репертоару грнчарских производа налазимо и музичке инструменте: окарине, пиштаљке или дарбухе. Последњих година су веома тражене
вазе посебне врсте и намене. Издуженог су облика, проширене по средини,
већих димензија са ручкама на рамену. С предње стране имају отвор у облику напуклине. Користе се у ексклузивним кафићима, кафанама, ресторанима, боље опремљеним становима, вилама и викендицама као обавезан део
њиховог ентеријера.
Данас се керамика на ножном колу прави у Пироту и у неколико села у
околини. То су Велики и Мали Суводол, Пољска Ржана, Расница111.
У Пироту и у околним селима у којима се израђује керамика употребљава
се посна црвена или бела глина. Глина што дуже стоји у влажном стању, и
што се више пута просејава и гази добија на квалитету. Некада се глина
газила ногама, а потом млела у ручним пресама, што је био веома тежак и
доста прљав посао. Зато су грнчаре често називали „каљавци“. Мушкарац
ради на ножном колу, и ставља готове производе у пећ за печење керамике.
Укућани помажу у споредним пословима, као што су доношење и мешање
глине, стављање на полице за сушење, ложење пећи и др. Обично жене у
томе највише помажу, док млађи укућани продају на пијацама готове производе или их разносе познатим купцима. Сада има доста машина у употреби
у грнчарским радионицама које раде на електричну струју. То је пре свега
ножно коло, затим млин и преса за саксије и електро-пећи. Сви додатни послови везани за обраду и прераду глине сада су знатно олакшани и убрзани.
Електричне пећи за печење керамике се ретко употребљавају због високе
цене струје.112 Превасходно су у употреби пећи за печење глине које се ложе
на дрва, како у Пироту тако и у околним селима Великом и Малом Суводолу,
Пољској Ржани, Расници. Пећи су зидане и до једног метра висине, основа
им је шира и до два метра. Доњи део пећи има ложиште, у средњем делу
је простор за смештај предмета. У горњем делу грнчарске пећи је мањи отвор који се затвара црепом. По боји пламена који се види на горњем отвору
пећи грнчари знају када је грнчарија достигла потребну температуру, то је
од 750 до 800ºC и тада је печење завршено. Печење траје обично до 24 сата
од почетка печења.
Тада пећ престаје да се ложи и постепено се хлади. Да се неби нагло
охладила, пећ се затвара блатом. Када се пећ потпуно охлади тј. изједначи
унутрашња са спољном температуром, пећ се отвара а испечени предмети
се ваде. Обично 50 до 60 посто предмета се може даље употребити, док
остатак иде у расход. Зависно од квалитета глине, од њезине припреме,

111
Према казивању грнчара: Живковић Ђорђе, Велики Суводол, рођен 1944. године;
Панић Милорад Велики Суводол, рођен 1962. године; Петровић Јефта, Мали Суводол, рођен
1958. године, Златковић Душан, Пољска Ржана, рођен 1936. године.
112
Пиротски грнчар Зоран Крстић употребљава пећ на струју за печење предмета.
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сушења, начина израде предмета, распореда у пећи и ложења зависи крајњи
квалитет предмета.
Бојење или глеђосање предмета, је завршна фаза у обради керамике. Када се керамика глеђоше поново се пече. Друго печење је краће и
траје око 12 сати. Израда грнчарије у Пироту има веома дугу традицију и
најразвијенија је занатска грана, стога јој се посвећује и највише пажње у
овом прилогу о занатству.
И у 14. веку постојали су грнчарски еснафи у Пироту113. За време турске
владавине и тимарског феудалног система развија се трговина и шире се
источњачки занати. Правила еснафских удружења-руфета су била доста крута, поштовали су се обичаји који су преношени с генерације на генерацију
мајстора, калфи и шегрта-чирака. Тек почетком 19. века еснафи добијају
писана правила и тим документом уређују међусобне односе114. На занат су
деца примана према очевим жељама.
Родитељ је бирао занат и мајстора најтраженијег заната. Између
мајстора и шегрта потписиван је уговор. У њему је било прописано време
шегртовања као и потпуна послушност мајстору. Мајстор је био обавезан да
обезбеди шегрту стан и храну као и учење заната. Чак и ако је из оправданих разлога шегрт прекидао уговор, на пример због болести, морао је свом
мајстору да да надокнаду, коју је причинио својим одласком. Бежање шегрта
с посла се строго кажњавало, те је силом враћан на рад у радионицу. Ако би
трипут заредом побегао с посла шегрт је доживотно искључиван с посла.
У случају промене власника радионице, власник је могао продати радњу
заједно са шегртом115. Трајање школовања, тј. шегртовање, калфенисање и
мајсторовање у грнчарској занатској радиноци трајало је око три године.
Почињало се са 12 до 15 година живота. Први ступањ је било шегртовање.
Шегрт је радио код мајстора тако што је помагао калфама и мајсторима у
свим пословима. Доносио је воду и преносио, газио и месио глину, прао
радионицу. Једном речју радио је најтеже физичке послове.
Није била реткост да служи газди у кући и помаже газдарици да спрема
ручак и ради друге кућне послове. Следеће године је радио на грнчарском
точку и тако је полако улазио у тајне заната. Као калфа-калфић, помагао је
мајсторима у раду и самостално радио једноставне предмете. После годину
дана рада полагао је калфенски испит. После положеног испита добијао је
плату а не ретко му је мајстор поклањао и алат. Калфа је могао да самостално замењује мајстора и врши све послове као мајстор али није могао да самостално отвори радњу116. Калфенски испит се састојао из практичног дела.
Добијао је задатак на испиту да направи тестију. Сматрало се да ако може
113
Миливоје Живановић, Понишавље – монографија историјско-етнографског карактера, Пирот 1933, 98.
114
Никола Вучо, Распадање еснафа у Србији, књига прва, Београд 1954, 8.
115
Милица Петковић, Пиротска грнчарија – прилог проучавању, 149.
116
Исто, 149.
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да направи тестију онда може да уради и сложеније грнчарске облике. Као
калфа радио је обично још три године а затим стицао звање мајстора. Калфа је морао да буде писмен, али диплома основне школе се није тражила.
Махом су грнчари били неписмени. Већ после Првог светског рата тражила
се завршена основна школа за оне који су хтели да се баве грнчарским или
неким другим занатом.
Мајсторски испит се састојао из теоријског и практичног дела. Практични део испита се састојао у изради керамичког суда обично неке: тестије,
ћупа или кондира. Разлика између калфенског и мајторског рада је била у
брзини и квалитету израде керамичких судова. Теоријски део испита се
састојао од питања: како се спрема глина, како се пече глина, шта је глеђ
и како се спрема, одређивање температуре печења глине и слично. Када би
калфа положио испит постајао је мајстор. Добијао је мајсторско писмо и тек
тада је могао да отвори самосталну грнчарску радионицу. Не ретко је новопеченом мајстору, газда поклањао основни алат за почетак успешног рада у
новој радионици.
Односи између шегрта, калфи и мајстора су били доста лоши скоро сурови, па су најчешће шегрти пребијани и за најмању ситницу. Та батинања
су калфе и мајстори оправдавали тиме да су „шегрти непослушни’’, и да ће
убитачним батинама боље и брже научити занат! Трагичне последице оваквог начина учења са смртним исходом нису били реткост. Болести и слаба
ухрањеност су били редовни пратиоци шегрта и калфи током учења.
Еснафска организација није имала само за циљ да штити интересе својих чланова еснафлија. Еснаф је помагао своје чланове у невољи у
материјалном погледу, давањем повољних дугорочних кредита, уступањем
шегрта или калфи на одређено време да би се завршио уговорени посао.
Вршило се и преузимање робе на тржишту. Материјална помоћ се вршила
у виду позајмице, или чак без повратно, када је члан еснафа био болестан
и не може да ради или је неко у породици занатлије био болестан и слично. Еснафска скупштина је заседала увек на дан Светог Спиридона, дан
еснафске славе, 25. децембар по новом, односно 12. децембар по старом
календару.
Тада је редовно вршен и увид у финансијско стање еснафске благајне.
Обично се тада одлучивало и о пријему нових чланова. Чауш из једне године је обично биран за устабашу еснафа за наредну годину. Такође се на
дан Светог Спиридона потврђивало превођење калфи у мајсторе. Устабаша је имао значајну улогу у раду еснафа када је мајстор хтео да отвори
радњу и кад су калфе полагале мајсторски испит. Устабаша је контролисао
и кажњавао мајсторе који нису поштовали ред или нису имали еснафско
писмо. Полагање калфенског или мајсторског писма се посебно плаћало.
Такође и годишња чланарина за чланство у еснафу се плаћала што је била
финансијска база грнчарског еснафа. Еснаф је такође вршио расподелу калфи, тј. код ког мајстора ће да раде. Исто тако водио је рачуна о времену
полагања испита за калфе и мајсторе.
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Одредбама еснафског статута, био је тачно регулисан број шегрта и калфи које може имати грнчар у својој радионици. Статут је одређивао и то шта
грнчар није смео производити. Тако грнчар није смео у својој радионици
правити цигле и црепове јер се то сматрало делокругом рада циглара и црепара. Празником и ноћу се није смело радити, осим кад се пекло посуђе. Пошто се посуђе пекло 24 сата, тај процес се морао непрекидно контролисати
због опасности од пожара, стога се радило ноћу само у таквим приликама.
На овим одредбама се веома инсистирало због угледа устабаше еснафа као
и угледа грнчарског еснафа у целини.
Колико је грнчарски еснаф био на гласу говори податак да у минеју
Суковског манастира постоји запис из 1859. године од 8. септембра који
садржи 26 имена грнчара. Они су те године поклонили манастиру 200 гроша за куповину минеја. Поклон је заведен код Нишке Епархије у Пироту
са потврдним потписом Владике Антима. Грнчари уједно и дародавци,
нису се потписали јер су вероватно били неписмени. Имамо доста података о давању прилога грнчарског еснафа и појединих занатлија. Сва тако
сакупљена финансијска средства су дата за изградњу цркве у Тијабари117.
Такође је постојао фонд у који су прилагали одређена финансијска средства
трговци и занатлије-грнчари118. Прикупљена средства из тог фонда такође
су кориштена за оправке црквених грађевина и одржавање манастира у
непосредној околини Пирота.
Даљи развој грнчарског заната у Пироту као и развој свих осталих привредних грана је почивао на индустријализацији. У суседној Бугарској пред
почетак Првог светског рата у градовима Трну и Софији оснивају се грнчарске школе и од тог времена грнчара печалбара из Пирота има све мање119.
Свесни тога у Пироту почињу с курсевима грнчарије, али тек 1937. године.
Први предавач на том грнчарско-мајсторском течају је био инжењер и преводилац Драгомир Пејчић120. На том је курсу било 25 полазника, али за сада не
располажемо подацима да ли се наставило с радом на даљем усавршавању
и развијању грнчарског заната у Пироту121.
Пиротски грнчари су били на гласу по својој вредноћи и квалитету
својих производа. Грнчарију су продавали не само на пијаци у Пироту и
ближим местима већ су почели да се селе и у друге градове у Србији и да
ту своје производе продају. Касније су се све даље од Пирота, насељавали
и отварали радње по целој Југославији. У почетку је њихов рад био сезонски, одлазили су на рад само у одређено доба године, од пролећа до јесени.
Касније, како су све више развијали своју занатску делатност стално су се
настањивали у градовима и варошима у којима су радили. Већ од 1914. годиИсто, 154.
Исто, 155.
119
Исто, 175.
120
Исто, 175.
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Инжењер Драгомир Пејчић je један од преводилаца књиге „Грнчарство“, аутора И. П.
Иванов-Даљ.
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не постоје подаци колико је где Пироћанаца грнчара радило у унутрашњости
Србије. Из те табеле сазнајемо да је грнчара у Србији 1914. године укупно
било 173.122 Од тога броја је 113 грнчара било само из Пирота. И касније
ће Пироћанци грнчари одлазити у печалбу, понекад повремено, а како су
године одмицале они ће се стално настањивати и оснивати породице у новим срединама. Формирањем државе Јужних Словена 1918. године они се
селе и отварају радње у новим крајевима тада Краљевине С.Х.С.123 После
1945. године и формирањем Ф.Н.Р. Југославије они се и тада селе и отварају
грнчарске радионице и заснивају породице. Живот печалбара је био веома
напоран и тегобан. Вести о печалбарима су се углавном преносиле усмено, преко пријатеља и познаника или повратника који су се враћали у села.
Већина печалбара су били неписмени па су стога писма била веома ретка.
Ако је печалбар и био писмен деца и жена су обично била неписмена зато су
печалбарска писма била ретка или их уопште није било. Већ од половине 20.
века печалбари су били описмењавани. Тако су остали трагови о тегобном
животу печалбара написани њиховом руком124.
Од средине педесетих година 20. века, после стабилизације привредних
прилика у земљи и нагле индустријализације и урбанизације бележимо извесно стагнирање и пад броја грнчара. Посуђе прављено на индустријски
начин све више улази у свакодневну употребу пре свега у градска а потом и
у сеоска домаћинства. Један број грнчара престаје да се бави грнчарством
и прелази у друге делатности или се запошљава у индустрији. Сувенири постају један од превасходних производа грнчара јер за ове производе
постоји велики интерес. Од педесетих година 20. века у Југославији се све
више развија туризам, те се грнчари из Пирота оријентишу ка Јадранској
обали и продају своје производе. Пре свега продају туристичке сувенире у
време туристичке сезоне. Од шестдесетих тих и седамдесетих тих година
20. века грнчари отварају сталне радионице у којима производе и продају
грнчарију. Поред сувенира грнчари праве и друге керамичке производе као
што су: ђувечи, свећњаци, лонци различитих величина, ибрици и бокали
за воду, бардаци, тањири за посластице, украсни тањири, шољице за кафу,
тегле, саксије, ћупови и др. Нарочито су били тражени комплети за кафу:
џезве са шољама, бурићи са ракијским чашама, затим рибе.
Од 1990. године распадом југословенске заједнице један број грнчара
који је био стално или привремено настањен у другим републикама враћа
се у Пирот и у околна села У Пироту и у селима, Велики и Мали Суводол,
Пољска Ржана, Расница и друга настављају са израдом грнчарије.

Милица Петковић, нав. рад, 162.
Боривоје Дробњаковић, Пиротски грнчари у Боки Которској, Прилози проучавању
наше народне керамике, Етнографски музеј у Београду, посебна издања 6, Београд 1936,
5–12.
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Обрада дрвета
Обрадом дрветa бави се више различитих заната: тесарски, дрводељски,
качарски или пинтерски, коритарски, коларски и столарски занат. Обрада
дрвета има дугу традицију у Пироту и околним селима. Дрво се одвајкада
прерађивало на више начина. Залеђина Пирота је имала богатих шума те су
се развили занати који су прерађивали дрво. Дограмаџије како су се звали
тесари у турско време, су обављали грубу обраду дрвета и припремали грађу
за прављење кућа, нарочито кровова. Да би припремили грађу они су великим секирама обарали дебла у шуми, а потом их превлачили до радионица.
Од алата за обраду дрвета су употребљавали велике тестере. Великим тестерама су дебло даље обрађивала два а понекад и три тесара тестерисањем. За
обраду су користили поред великих тестера и брадве са широким сечивима,
ручно коване.
У дебла су се укивали гвозедни клинови, како би га расцепили на мање
облице. Ручним тестерама су се облице обликовале по потреби. Мањим
ручним тестерама, кесерима и макљама греде су се равнале по дужини и
ширини. Од двадесетих година 20. века постоје и стругаре у којим су дебла
ношена машински обрађивана.
Као сировинску базу дрво користе и дрводеље. После примарне обраде дрвета дрводеље су секли, тесали и рендали грађу како за своје потребе, такође и за продају. Израђивали су и дрвену галантерију. Правили
су најчешће чутуре, сланике, заструге, чаше, тањире и кашике. Такође су
прављена вретена и стругови за вретена, дрвени чивилуци, корита за прање
и за свињокољ, кревети, клупе, полице и троношке. Сви наведени предмети који спадају у дрвено покућство су ручно направљени. Основни алати за њихову израду су: секира, тестера, дубач, длето и ножеви. У раду су
употребљавали рендета и стеге. Све радње су се обављаље на столарској
тезги. Такође и у селима околине Пирота су дрводеље правиле наведене производе. Специјалност им је била да праве дрвено покућство за своје потребе
и то: мање столице, троношке, кревете, клупе па и друге делове намештаја.
Од краја шесдесетих и почетка седамдесетих тих година 20. века купује
се индустријско покућство те је израда дрвене галантерије у кућној радиности изобичајено. Дрводеље су углавном били вешти сељаци у дељању
дрвета, самоуки, без школске спреме. Они су правили за себе и за своју породицу посуђе и задовољавали своје потребе за дрвеним покућством. Своје
производе ретко су износили на пијацу. Своје производе обично су мењали
за храну или неке друге потребе.
Поред дрводеља у Пироту и његовој околини било је и пинтера. Пинтери су правили бурад, буриће, каце или чаброве. То су посебно направљени
предмети које се употребљавају за чување и преношење хране и пића: вина,
ракије, кљука, стеље125, шире, пекмеза, џемова, купуса, кукуруза, зимнице,
125

Стеља или кљук је муљ од вина који остаје у бурету при претакању.
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сира, расола и комине. Израда буради, бачви, бурића и чаброва је сложен
посао који захтева велико знање и дужу праксу. Направити буре које не пропушта садржину изискује велику занатску умешност. Буре, бачва или каца
се прави тако што се најпре даска обруби у округло данце од добро осушеног
дрвета. Данце се утори, тј. близу ивице данцета се направи утор или олук
са унутрашње стране. У тај олук се стављају дуге, благо заобљене дрвене
стране које чине бокове бурета. На врху се дуге-стране поново спајају у уторе горњег данцета, тј. поклопца. Држати у једном низу обликоване дуге није
лако па пинтери употребљавају посебну алатку-стегу. Стега је алатка која је
направљена од дрвета и металних сајли. Дрвени део је стега, која се састоји
од две упоредне дебеле даске, а у средини имају дрвени завртањ, а некад је
направљен и од гвожђа. На крајевима стега закачене су дуже металне сајле.
Дуге се обликују помоћу ренда, тако што се по средини дубе или рендишу,
а крајеви се секу тестерама или секирама у унапред одређеној димензији.
Када се формира ред дуга и ставе се у данце, стега се причврсти на зид
бурета а сајлама се обухвати цело буре. Стегом се све дуге добро учврсте и
затегну да стоје у низу. Ватра се ложи да се крајеви дуга савију. Споља се
дуге квасе водом због кривине и да се ватра не прошири и не направи штету.
Притисак који сајле врше на дуге одржава их у правилном реду а стегом
се појачава или смањује тај притисак. Чап се доњим делом стави на данце
а страном на дуге да би се контролисала кривина. Тако формирано буре
се учвршћује металним обручима са спољне стране. Обручи се претходно загреју на ковачком огњишту и стављају на буре. Обручи су различитих
величина и ударањем дрвеним чекићима и клиновима учвршћује се буре.
Обично има од пет до десет па и више обруча на бурету или бачви, зависно
од величине. Бурад се прави од 40 литара и више. Зависно од величине буре
се прави по 3 евра по литру садржине. На пример буре од 100. литара кошта 300 евра. У употреби најчешће је бурад од 60. до 100. литара садржине.
Бурад су се правила углавном од храстовине или буковине. Храстовина или
буковина треба да се суши и до три године од сечења дрвета. Пошто је дрвена грађа добро припремљена може се употребити за израду буради, бачви,
каца и сличних предмета. На каце се стављају ручице са отвором за држање
или ношење. То је једна дужа дуга од осталих на којој се буши отвор. На
бурад се не стављају ручке. Бурад се ваља на страну или бок и тако товаре
на кола за даље транспортовање.
Од алата у употреби су најчешће: тестере, тесле, макље, ренда или
блање разних величина, стеге, маљеви, чапови, шила. Обручи или шине за
бурад праве ковачи или колари, ако их има у селу. Понекад пинтери у недостатку ковача или колара сами израђују шине. Некада су пинтери и бачвари
правили и дрвена корита.
Израда корита је била раширена на целом подручју Понишавља где има
погодне дрвене грађе. Корита су употребљавана за утовар грожђа у бурад и
пренос до винског подрума. Корита су употребљавана и за прање веша као
и за свињокољ. Некада су се правиле, канате-корита широких рубова која
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су се користила за прање веша. Била су постављена поред бунара. Некад су
ковачи имали дрвена корита. Пинтери су дрвена корита заменили куповним,
металним или пластичним посудама, кофама и ванглама. Израдом дрвених
корита данас се баве искључиво Роми. Копање корита захтева мањи број
алата: тестеру, секиру, и макљу. Корита се „копају“ од тврђег и трајнијег
дрвета. Корито се копа од половине дебла и то мокрог, ради лакше обраде.
Тај комад дебла обично је дужине до 1. метра а дебљине око 60–70 цм. Половина дебла се сече по дужини а затим се секиром дуби тј. копа. Секиром
се прво скида кора, па се потом грубо обради споља а затим изнутра, најпре
једна половина па затим друга половина дебла. Следи дубљење односно
„копање“ корита. Копа се тзв. „циганском’’ секиром која има уже сечиво и
заобљену оштрицу. Теслом се обраде рубови. На крају се на рубовима корита, макљом, праве мања удубљења за руке ради лакшег преношења. На исти
начин су прављене: начве, валови, копање или корита за напајање стоке.
Последњих година скоро сви ови производи од дрвета се замењују куповним пластичним или металним предметима.
Прерадом дрвета баве се и столари. Столари праве намештај или га
поправљају. Од намештаја су најчешће правили: столице, столове, клупе, кревете, хоклице, троношке, ормане, плакаре, затим оквире за прозоре
и врата, рамове за фотографије. Од краја шездесетих година 20. века доста се правио кухињски намештај. То су разни креденци, висећи плакари,
кухињске столице и столови, троношци, ормани, клупе, кухињски плакари. Столари су дрво набављали на стовариштима, углавном готове даске
фабрички обрађене, најчешће у облику панел плоча. Пуно дрво се ретко
користило због скупоће и тежине обраде. Разна ренда су употребљавана
за прављење оквира за прозоре и собна врата и за улазна врата и капије.
Такође су столари правили ограде и надстрешнице за привредне зграде. За
дрвену галантерију у кући су правили као посебне наруџбине: спаваће собе,
једнокрилне, двокрилне и трокрилне шифоњере. На цени су биле разне витрине са стакленим крилима, све зависно од наруџбине. Такође су правили
дечје кревете, тоалетне ормариће. Од седамдесетих година у моди су била
и шибер врата. За израду грађевинске столарије се употребљавала јеловина
или чамовина. Такође се често употребљавао храст као техничко дрво. За
израду спаваћих соба се употребљавала храстовина ређе буковина. Буковина се најчешће употребљавала за израду стилског намештаја. Тако ручно направљен кућни намештај је увек фурниран. Фурнирање намештаја је
дужи процес рада. Фурнир је купован.Коришћен је најчешће од ораховог,
храстовог, понекад трешњевог дрвета. Фурнир се лепио по дужини панел
плоче. Фурнирање намештаја као и израда панел плоча почиње од тридесетих година 20. века по градовима, док се на селу радило у пуном дрвету, сво
до педесетих и шестдесетих година двадесетог века.
После фурнирања, намештај се ручно полира. Политура се састоји од
мешавине шелака и шпиритуса. Политура се наноси на намештај тако што
се направи вунена лопта, у коју се сипа мешавина за полирање. Све заједно
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се завије у ланену крпу. Лопта се може направити и од памучне тканине а
облаже се крпом. Намештај се трља овом мешавином док се све поре на
деловима намештаја не попуне политуром. Овај део рада око намештаја је
мукотрпан, раде га углавном шегрти и ученици. Полирање се мора неколико
пута поновити, понекад и до три пута. На великој температури с пролећа
и лети полирање је квалитетније јер дрво тада брже упија мешавину. Полирано дрво је заштићено од жишка и трајније је. Столари су украшавали
намештај дуборезом по посебном захтеву. Дуборези су прављени искључиво
на трпезаријском ређе на собном а најчешће на комадном намештају. Столари су правили намештај у Војводини и Славонији где је комадни намештај
рађен према посебном захтеву био на високој цени.
Од алата столари су користили: шило, убодну тестеру, столарску тестеру с оквиром, равне врсте тестера за рад у шаблону, кружне и ручне тестере, различите врсте рендета (равна, кружна и профилисана), затим длета,
чекиће и маљеве, бургије, ручне бушилице, макље различитих величина и
дужина, мале и велике стругаче, ножевe и мале тестере за резање фурнираних плоча. Некада су употребљавали стругове на ножни погон, сада електричне. Сви столарски радови се врше на столарској клупи. Столарска клупа
је посебан радни сто, до два метра дужине: 60 до 70 см ширине и дебљине
8 до 10 цм. Висина столарске клупе с плочом је 85 цм. С предње стране има
стеге с дрвеним или железним завртњима за стезање делова за обраду. Столарски мајстори имају и помоћни сталак и подупираче за столарску клупу.
Лепљење дрвених делова се вршило туткалом, односно лепком органског
порекла. Туткало се правило на следећи начин. У бакарну посуду, са двоструким дном, стављају се животињске кости које се дуже време кувају на
слабој ватри. У мањем тј. унутрашњем лонцу се налази туткало док се у
спољашњем већем лонцу, налази вода. Вода се загрева и своју топлоту преноси унутрашњем лонцу у којем се кува туткало. Одавна се туткало правило
у сопственој режији у столарској радионици. Од краја педесетих година 20.
века туткало се набавља из фабрике. Од краја осамдесетих година 20. века
се употребљава синтетичко лепило за лепљење дрвених делова.
За премеравање дрвених плоча и делова, као и за састављање, неопходни су угаоници од 90. и 45. степени, шила, затим лењири, шестари, паралелници и метри. То су помоћни, мерни алати у столарској радионици. Столарски шаблони су у употреби али ретко. Столари сада имају гатере, бушилице,
блањалице, брусилице и друге столарске машине на електрични погон126.
Шегрти су учили столарски занат после 1918. године код „Привредника“. На занат су шегрти долазили из села из непосредне околине Пирота
и то: Градашница, Извор, Бериловац, Гњилан, Крупац, Држина. Ученици
и шегрти нису плаћали стан за време учења, а храну су доносили од куће.
Школовање на занату започињало је већ у узрасту од 14–15 година.
126

Према казивању мајстора Предрага Пешића из Пирота.
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Предраг Пешић је један од најстаријих столарских мајстора у Пироту.
Као шегрт је почео да ради у Пироту 1944. године код мајстора Маринковића
столара. Мајстор Маринковић је набавио столарске машине 1943. године
на сајму у Пловдиву. Исте те машине је продао 1948. године Пиротској
општини. Ове машине су касније постале база од које се оснива дрвноиндустријски комбинат „Полет“. Мајстор Пешић је радио на рестаурацији
зграде Музеја Понишавља у Пироту од 1976. године до 1978. године. Урадио је све унутрашње и спољашње столарске радове на музејском здању у
Пироту. Обновио је дрвени излог и врата апотеке у Пироту. Такође је урадио
улазна дрвена врата цркве Свете Петке у селу Мали Суводол. Сада има столарску радњу за израду трпезаријског и комадног намештаја у Пироту127.
Обрада метала
Обрадом метала су се бавили: ковачи, поткивачи, казанџије, пушкари, златари. Ковача у околини Пирота има скоро у сваком селу. С ковачима
су под једним кровом радили и поткивачи. У већини села нарочито оним
мањим, где није било много вучне стоке и коња, ковачку и поткивачку занатску делатност је вршио један занатлија. Стога су ова два заната неодвојива
и њихова се делатност описује заједно.
У центру Пирота на Тијабари било је одувек ковача и поткивача. Напред је речено да се ковач Бајрам Рустемовић жалио Министарству народне привреде у вези с пресељењем стана због нехигијенских услова живота
у Тијабари128. Тридесетих година у Пироту има чак 14 ковача129. Овде се
не помињу поткивачи, што не значи да их није било, већ су ковачи уједно
обављали и поткивачке послове.
Већ од шездесетих година 20. века број коња и говеда по селима знатно
опада и замењује их савремена техника: трактори, камиони, комбајни, те се
укупан број ковача и поткивача знатно смањује јер су потребе за ковачким и
поткивачким занатским услугама je све мање.
Ковачи су правили и пољопривредне алатке и оруђа: ораће справе, помагала за дрљање земљишта, за убирање плодова, за транспорт добара. Од
занатских алатки правили су алате за обраду: метала, камена, дрвета, коже и
текстила. Предмети ентеријера који су употребљавани и уграђивани у сеоске и градске куће такође су прављени у ковачким радионицама: пећи од
црног лима, чешагије, машице и делове долапа.
Ковачи су од алата имали у ковачкој радионици део за топлу обраду гвожђа и то: ковачки наковањ с мехом. Мехови су били углавном
127
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једноструки или двоструки. Поред наковња је обавезно корито с водом за
хлађење усијаних гвоздених предмета. Корито с водом је обично дрвено,
често и камено. Неопходне алатке су ковачка клешта различитих дужина,
чекићи и батови разних димензија, маказе и секачи за сечење лима и гвоздених полуга. На огњишту, са стране је и кишкало или чишкало, алатка с којом
се гаси ватра на огњишту. То је гвоздена полуга на чијем се крају налазе
штипаљке са сламом за гашење ватре. Слама се пре гашења умочи у воду.
Поред топлог дела, ковачка радионица има и део за хладну обраду гвожђа.
То је тезга са учвршћеним менгелама и стегама, тоцилом за оштрење алата
и производа, турпијама, обликачима за обликовање гвоздених предмета, калупима, пробојцима, нарезницама, сврдлима и цирклама. Сви ти помоћни
алати сложени су по рафовима дуж зидова радионице или на тезги. Ковачи
су некада имали шарајке или шарке за украшавање и пунцирање гвоздених
производа и алата. Ковачки производи означени шарајкама су били ознака
радионице и квалитета производа.
Некада су ковачи радили у јамама. Јаме су ископане поред наковња.
Таква једна архаична ковачка радионица с јамом поред наковња у којој ради
ковач, пронађена је у Темској, месту поред истоименог манастира. Ковачи
данас најчешће поправљају делове: плугова и дрљаче. Праве мотике, пијуке,
лопате, косире, секире, сатаре, грабуље, баштенске мотике, разне ножеве и
сечива. Један број ковачница се оријентише на оправке моторних возила и
пољопривредних машина, и оправке трактора и прикључних машина. Ковачи такође оправљају и тракторске приколице. У поткивачким радионицама
које имају истоветне алате као и ковачнице, праве се гвоздене потковице за
поткивање коња, волова и мазги. Потковице полукружног облика су за коње
а округлог за волове. Потковице се праве од пуног гвожђа. Поткивачи су
употребљавали исте или сличне алате као и ковачи. Поткивачи имају посебне ручне пробојце с дужим полугама за бушење отвора у потковицама и маказе за сечење гвозденог лима. Специфична справа у поткивачкој радионици је трокрака ракља за поткивање говеда. Истој сврси служи и дужи дрвени
балван. Сировине тј. гвожђе за рад ковача и поткивача, набављају на стовариштима или отпадима. Мајстори ковачи и поткивачи ту налазе различите
врсте гвожђа, профила и лимова за израду и поправку својих производа.
У Пироту је 1930. године постојао један број радионица које су
прерађивале метал и то: пушкар, лимар, кујунџија, и златар130. Поред наведених занатлија било је још и десет казанџија и седам бравара131. У време
истраживања 2000. године остале су две ковачке, две лимарске, две браварске, казанџијска, казанџијско-лимарска радња и четири златарске радионице. Већина радионица је смештена као некад на Тијабари.
У Пироту данас постоје две ковачке радње: Дурмишевић Драган,
и Агишевић Хама. Они праве гвоздене предмете кућног ентеријера и
130
131

Исти, 89.
Исти, 89.

ЗАНАТИ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

203

екстеријера као и пољопривредне алатке: секире, грабуље, српове, косе,
делове плугова, раонике, косире, мотике, ашове, пијуке, лопате, маказе. Такође ови ковачи врше оправке пољопривредног и другог алата као и
оштрење алата, током целе године. У послове сезонског карактера спада израда роштиља од лима и потковица као и поправка ораћих справа и справа
за обраду земље. Највећи део ковачких радова се састојао у прављењу и
оправци пољопривредних алата.
У селима у околини Пирота има ковача и поткивача. По казивању мештана, Роми су по селима били ковачи и поткивачи сем ретких изузетака.
Под једним кровом су биле и ковачке и поткивачке радионице. Често су у
тим радионицама мајстори обављали и коларске послове. Сеоске ковачкопоткивачке радионице имају исте алате као и ковачнице у већим градским
центрима. Ковачнице и поткивачнице имају огњиште, с меховима, наковњем
на пању, коритом, чекић, клешта, турпије, тоцило и менгеле. У сеоским ковачницама део шине замењује наковањ. Сеоске ковачнице и поткивачнице
су сиромашније у инвентару алата. То је стога што је обим њихове делатности знатно мањи од обима рада и делатности великих градских ковачница. Неретко сеоске ковачнице и поткивачнице раде сезонски, тј. по потреби. Пред сезонске пољопривредне радове неопходно је оправити све ораће
справе и будаке, пијуке, лопате, секире и друго. У сезони пољопривредних
радова ковачнице и поткивачнице раде пуном паром. Остало време током
године власници тих радионица баве се пољопривредним пословима или
сточарством. Скоро сви ковачи и поткивачи по селима власници су земље и
стоке. Обично од стоке имају понеку овцу и козу. На својим имањима саде
производе само за своје потребе а стоку чувају за славу или за продају. Слава ковача је Св. Атанасије 31. јануар.
Казанџијски занат
Казанџије се појављују још почетком двадесетог века као самостална
занатска делатност. У великим градовима као: Београд, Ниш, Прокупље,
Зајечар и др. казанџијски занат се развија и раније. Место где се налазе
казанџијске радње назива се „казан“.132 Та реч води порекло из персијског
језика. Казанџије су правили више врста казана и бројне предмете кућног
бакарног покућства. То су казани за печење ракије с пратећим прибором,
табарка, лула, капак, фуруна, превртач и цеви, затим казани за топљење сала
за прављење масти и чварака, казани за топљење масе за сапуне, казани за
топљење воска за свеће, казани за грејање воде, разне вангле, бакраче, велике и мале таве за спремање хране, кутлаче, чутуре, џезве и ибрике за кафу и
чај, млинови за млевење кафе, тањире, ручконоше. Казанџије су правили и
132

Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, Сарајево 1985, 2.

204

РАНКО БАРИШИЋ

разне украсне вазе од бакра. Такође су казанџије вршили оправке свих бакарних предмета. Поправљали су како употребне тако и украсне предмете
од бакра. Калаисање предмета је било обавезно, нарочито оних предмета
који су служили за спремање, чување и послуживање хране. Пре калаисања
мајстори су стругали бакарно посуђе помоћу „чарка“, једне врсте струга133.
Бакарни лим за израду предмета се одувек набављао у продавницама
или ваљаоницама бакра у таблама одређене величине и дебљине. Да би се
обрадила бакарна плоча се ставља на радни сто и исеца се тј. кроји. Кроји
се равно, тј. паралелним линијама, правоугаоно или у округлим линијама
зависно од предмета који се прави. Црталом или шилом у бакарни лим се
уцрта линија. По уцртаној линији се сече лим. Танки лим се лако сече и
обичним кројачким маказама. За сечење дебљег лима користе се металне
маказе. Да би се лим обликовао у округле, заобљене и кугласте површине, употребљава се чекић с округлом главом, метални али и дрвени. Мање
површине се обликују на наковњу, сличном ковачким наковњима, а већи и
шири комади бакра на мулији. Мулија се користи и за ковање бакарних трака које се кружно савијају и за обликовање производа. То је врста наковња
од челика, издуженог облика, на трокраком дрвеном постољу са седиштем
у средњем делу. Када се кују већи комади бакра најпре се загреју отвореним пламеном на огњишту. Тај процес олакшава и убрзава ковање односно
обликовање. Спајање бакарног лима се врши прекивањем површина једне
преко друге. Спојеви се исецају тако што се длетом избијају репови четвртастог облика или се секу маказама. Репови се спајају једни преко других преклапањем, прекивањем или савијањем. Лемљење је још један начин
спајања бакарних делова, пре свега дна посуда. То је загревање површина које се спајају а које морају бити непропусне. Највише се користи при
спајању дна и тела посуда. Те посуде су: мале и велике таве, бакрачи, казани
и кутије, ибрици и ђугуми. Све ове посуде од бакра су употребљаване за
спремање, чување, послуживање хране и чување воде. Казанџија је било
ретко по селима околине Пирота, углавном су били концентрисани у Пироту. Изузетак чини село Срећкова у непосредној близини Пирота. У селу
Срећковац казанџијску радњу има Манчић Китан, који прави казане и врши
оправке. По селима у околини Пирота ситније поправке бакарног посуђа су
вршили Роми, као амбулантне занатлије. Услуге за оправке су наплаћивали
обично у натури а ређе у новцу.
Обрада коже
Обрада коже је један од најстаријих заната. У обраду коже спада, табачки, сарачки, опанчарски, обућарски, ћурчијски и сарачки занат. Основна
133
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сировина за све ове занате је кожа. Кожа се добијала на различите начине,
ловом и узгајањем стоке.
На селу су сељаци ловили: зечеве, вукове, дивље свиње, лисице, ласице, ређе медведе да би од њихових кожа направили одећу. Постављали
су у шумама замке, ‘’кљусе’’ у који се ухвати нога звери а да би се сачувала кожа. Од домаћих животиња користиле су се: говеђе, телеће, јунеће,
свињске, овчије, козије и јагњеће коже. Ове коже су користили за прављење:
кожне одеће, торби, бисага и другог кожног прибора. За опанке се највише
користила свињска кожа. За израду опанака се користила и псећа кожа али
само за време ратова тј. у нужди, због несташице свињских кожа.
Опанчарски занат
„Пресни“ опанак је био основни тип народне обуће у Србији у 19. веку.
Тај опанак од пресне, сирове коже израђивали су сељаци првенствено мушкарци али и жене. Израда пресних опанака је била једноставна и уносна па
су почели да их израђују и бакали, трговци, болтаџије па и други. Оваквим
радом конкурисали су правим опанчарима који су живели искључиво од
свог рада. Опанчари су се због тога масовно бунили, а придружио су им се и
санитетски савез Србије. Ношење пресних опанака је проглашено штетним
јер су се преко њих преносиле заразне болести. 1887. године забрањена је
израда и ношење пресних опанака. Облик пресног опанка је остао исти јер
је био практичан за обување и скидање, утолико пре што је омогућавао да се
брзо избаци земља која упадне у њега. Облик пресног опанка је пренешен
и у занатску производњу, с тим што су мајстори од тада, 1887. године користили штављену кожу као основну сировину134.
Већ од краја 19. века опанчарски занат се брзо развија у Србији. Велики
део њених становника, а то су били сељаци, носили су опанке. Опанци су
били распрострањени и по варошима Србије. Ципеле или чизме су носили
појединци чак ни сви чланови једне породице. Све су то били услови да
се опанчарски занат развије у пуној мери у Србији. Прави развој опанчарског заната почиње увођењем ђоновских опанака. Све је ово имало одраза и на развој опанчарског заната у Пироту и у околним селима. Употреба
црвеног опанка ширила се од западне ка источној Србији. Стога се у Пироту и околини још употребљавао пресан опанак док је у осталим деловима
Србије ношен црвени опанак или „црвењаш”. Преношењем преко занатлија
и продајом по вашарима и забраном, истискује се пресан опанак и из овог
дела Србије. У време балканских и Првог светског рата у масовну употребу
улази и ђоновски или шабачки опанак. Већ крајем 19. века се појављују
опанци чији је ђон штављен. Ђоновски опанци су били трајнији и солиднији
134
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од пресних а добро се показао и у ратовима. Ђоновски опанак се производио и у Пироту али тек после 1918. године. Кожа за опанке се штавила на
посебан начин. Највише се штавила употребом храстове шишарке, коре од
смрче, коре од јеле и у рују. За ђон се највише употребљавала воловска кожа
или кожа старих јуница.
Табачки занат
Сирова кожа пошто се одере лако и брзо труне на ваздуху. Да би се то
спречило кожа се конзервира сушењем и сољењем. Основне занатске радње
за очување коже су:
1. квашење у води,
2. скидање длака грипкама или стругачима,
3. скидање мешине,
4. прање у стајаћој води и по десетак дана и
5. размекшавање у кречу.
По сушењу на кожу се ставља со, поготову лети због високих температура. На тај начин се она припреми за штављење. Кожа се кваси у базену
пуном воде. Ту се стави двадесет до тридесет кожа. Прање траје и до 14
дана, а да би се прање убрзало вода се чешће мења. Стављају се и хемијска
средства да се квашење убрза. После квашења кожа се суши а кора која
се ухвати разбија се тупим ножем, или дрвеним чекићем на дрвеном пању.
Коже су се квасиле и у бурету, које се повремено окреће.
Скидање длака је следећа радња у преради коже и то се ради кречењем.
Креч делује споро и уништава корен длаке па оне полако отпадају. Зависно
од количине и квалитета длака на кожи стављају се строго ограничене количине креча. Код малих додавања креча длака остаје на кожи цела и лако се
скида руком. То се исто ради у базену с водом у којем се коже држе и додаје
се сумпор натријум. Та се радња обављала у бурету које се лагано окреће.
Скидање меса се врши оштрим ножем. То се ради опрезно да се кожа не
засече. Скидање креча се вршило прањем кожа у води које је трајало неколико дана. Прањем се креч не скида у потпуности. Заостали креч омета
штављење, а уклања се водом или мешавином воде и киселине која раствара
креч а при том не сме да оштети кожу.
Размекшавање коже се вршило мазањем лица коже псећом балегом. Тиме
кожно ткиво постаје млитаво и када се притисне прстом остаје удубљење
које се не исправља. Последњи процес је штава које има више врста. То су
биљна штава, хромна, бела уљна штава и комбинована штава. Ми ћемо се
у овом раду бавити највише биљном штавом која се највише користила у
селима у околини Пирота. Наиме, током вишегодишњег искуства сељаци су
дошли до сазнања да се штављење коже може вршити разним средствима
биљног порекла и то: корењем, лишћем, кором и соковима дрвећа, жбунова
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и биљки. Спремљена штавна супстанца помаже да се кожно ткиво претвара
у трајни облик који не може иструнути. Да би дошли до потребне материје
за штавну мешавину сељаци су у дрвеним аванима дробили кору дрвећа и
осушено лишће. Истуцана кора и друго се испирало у нарочитим судовима
и тако добијена штавна супстанца је била екстракт велике концентрације.
Највише су биле у употреби коре храста, смреке, кестена и брезе које се
и данас употребљавају да се праве екстракти. Понекад се увозио из Јужне
Америке врло цењен екстракт добијан из биљке „кебрно“. Такође из наших шума се вадио екстракт из кестена. За прераду мешина нарочито се
користио „руј“ кога су табаци-кожари много користили. Све ове материје
биљног порекла сељаци називају танин. То је у основи погрешно јер је танин тачно одређена штавна супстанца хемијског порекла. Због истоветног
својства сељаци танином називају све материје за штављење, како природног тако и вештачког порекла. Употребљава се и локални назив: „чинење“
и „штава“.135
Основни алати које су кожари користили су: буре за квашење кожа,
клешта за превртање кожа, ножеви за дерање кожа, нож за скидање длака, дрвени чекић за табање-ударање коже, дрвени аван за туцање кора или
лишћа за штаву. Понеки боље стојећи мајстор је имао и базен за квашење и
превртање кожа као део табачке радионице.
Од мајстора табака који су радили по селима у околини Пирота добио сам
податак да су коже стављали у рупе ископане у земљи. У те рупе су штавили
коже од уловљених дивљих животиња: лисица, ласица, зечева, куна, вукова,
вепрова, и врло ретко медведа. Штавили су и коже од домаћих животиња:
козе, овце и свиње. Те штављене коже су употребљавали искључиво за сопствене потребе а највише за прављење опанака. С обзиром да су опанци
одавно изашли из употребе тај поступак пада у заборав.
Сарачки занат
Реч сарач је арапског порекла а користи се за занатлију који прави предмете од коже136. Сарачи су правили коњску опрему, бисаге, кожне опасаче
с преградама, кожне кубурлије за мале пушке или револвере, кесе од коже,
плетене канџије и разно украсно ремење за коње.
Сарачки занат је био развијен у Пироту. Пирот је имао неколико сарача. Последњи од њих је Ђорђе Ђорђевић који и данас понекад направи
по неки мањи предмет од коже или врши мањe оправкe. Сарачки занат је
почео да учи док је био интерниран током 1943. године у фабрици обуће
135
Борисав Јовановић, Из речника старих заната, Пиротски зборник 31, Пирот 2006,
116–117.
136
Абдулах Шкаљић, нав. дело, 549; Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза,
Београд 1991, 467–468.
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„Бата-Борово“ у Вуковару. У Вуковару у фабрици остао је да ради и после
завршетка рата све до 1953. године, када се враћа у Пирот. Ту почиње да
ради у друштвеном предузећу „Седлар“. Све до пензионисања радио је у
том предузећу као сарач. У предузећу „Седлар“ су правили опрему за коње
и то: седла, разно ремење, каишеве, амове, бичеве, оглаве, дизгине. После
пензионисања отворио је сарачку радњу у којој врши ситније оправке а прави предмете од коже: новчаници, футроле за ножеве, футроле за лично и
ловачко оружје, ловачке торбе, бичеве, украсе за коњске амове, коњске бисаге, појасеве за мушку и женску ношњу. Мајстор Ђорђевић је израђивао и
поправљао женске ташне и торбе. Правио је и поправљао путничке и поштанске торбе. Све што је у вези коњске опреме данас се ретко израђује јер
се коњи као запрежна и вучна стока последњих тридесет година све мање
користе. Коњи се користе за транспорт углавном у брдским пределима у
околини Пирота. Ретко се користе у низинским пределима око Пирота. Заменили су их техничка превозна и транспортна средства као што су: аутомобили, камиони, аутобуси и трактори с приколицама. Мајстор Ђорђевић је
својевремено употребљавао сем коже као основну сировину и синтетичке
материјале као што је поливинил. Синтетички материјали су кориштени у
недостатку коже, највише за украшавање разних торби, појасева, коњске
опреме и разних футрола, педесетих и шездесетих година 20. века.
Сарачки алати који су употребљавани за обраду коже су пре свега:
шиваћа машина, разни сарачки ножеви, ножеви полумесечастог облика,
зумбе-пробојци различитих дужина и пречника отвора, клешта дужа и широка, клешта за нитовање, шила, игле, дрвени наковањ, маказе, разне радле,
различита дрвена глачала, сарачка тезга и сарачко ресло. Такође је мајстор
Ђорђевић имао и сарачкемустре, које је користио у раду а помоћу којих је
кројио поједине предмете137.
Ћурчијски занат
У Ћурчијском занату прерађена кожа се користи као основна сировина.
Од те коже праве се шубаре и кожуси. Назив ћурчија и ћурчилук су турцизми у значењу занатлије који прерађују производе од крзна138. Кожухари
су куповали коже од касапа из града а добрим делом из оближњих села.
Ћурчије су кожу сами прерађивали. За прераду коже ћурчије су користиле
следећи алат: буре за кисељење кожа, дрвену ступу са гвозденим тучком
за туцање печурки, шишарки и другог биља и кора за бојење кожа. Грипку,
врло оштар нож за чишћење тј. одвајање кожа од меснатог дела, као и менгеле. Менгеле су алат у облику дрвеног рама на којем се коже разапињу за
137
Према подацима добијеним од Милорада Поповића кустоса музеја Понишавља у Пироту и казивању мајстора Ђорђевића којима се овим путем срдачно захваљујем.
138
Абдулах Шкаљић, нав. дело, 200.
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сушење после обраде. Коже се спремају за кројење на исти начин као што је
припремају сарачи. Стога га овде нећу понављати. У Књажевцу, на терену
сам добио податак, да се за бојење кожа употребљава дудова, орахова, брестова кора, шишарке јела и борова и јабукова печурка139. Припрема боја је
вршена на следећи начин. Осушене биљке, шишарке и коре су се туцале а
потом ситниле тучком у авану, а потом се дуже време кувале на слабој ватри
у казану или грнчарским ћуповима.
После бојења коже се суше а вишак боје се скида грипком, посебним ножем. Овим су коже припремљене за кројење. Кројење коже је завршна фаза
у њеној обради. Ћурчијски алати који се употребљавају за кројење су слични
алатима кројачког заната: напрстак, маказе за сечење, игле за шивање, различити шаблони за кројење, некад аршини а данас метри. Дрвени калупи за
шубаре и дрвена тезга су обавезни алати у ћурчијској радионици. Калупи су
обично направљени из једног комада дрвета. Неки мајстори ћурчије имају
калупе – састављене из два дела који се завртњем шире или стежу, односно
подешавају по потреби. Тезга на којој се врши кројење и остале мајсторске
радње је направљена од дрвета, радне површине од 1,5 метра дужине до 1
метра ширине стоје на четири ногара а имају фиоке за смештај алата.
Ћурчије су првенствено радили шубаре од овчијег руна, затим кожухе и
јелеке. Све до тридесетих па и четрдесетих година 20. века кројиле су дуге
мушке кожухе за хладне и ветровите зиме. Индустријском производњом капута и друге мушке и женске одеће која се нагло развија током педесетих
и шездесетих година двадесетог века у Србији, израда кожуха од коже и
ћурчијских производа се постепено смањује и полако излази из моде. Шездесетих и седамдесетих година двадесетог века биле су у моди навлаке које
су се стављале на седишта аутомобила као и тзв. раднички кожуси с рукавима али и без рукава. Радничке кожухе највише су употребљавали тесари,
зидари, дрводеље, столари и други грађевински мајстори који су их носили
на грађевинама и градилиштима под отвореним небом да би се заштитили
од лоших временских прилика. Правили су и дуже капуте, који су споља
били од дебљег платна а изнутра постављени углавном овчијом кожом.
Ћурчијски занат данас се може сматрати занатом у изумирању.
Абаџијски, терзијски и кројачки занат
Од почетка 19. века у Србији која је још под Турцима почиње тенденција
ка промени начина одевања. Тежња је ка што бољем и лепшем одевању. Као
што је познато Турци су у том погледу наметали одређене забране раји односно немуслиманском становништву. После доношења Хатишерифа из 1830.
године ове забране полако излазе из свакодневне праксе. Утицаји са Запада у
139
Ранко Баришић, Занати у Књажевцу, Гласник Етнографског музеја у Београду 61,
Београд 1997, 135–139.
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одевању су све већи и становници градова, поготову добростојећи слој прихвата моду одевања која долази из Беча, Будимпеште и Париза. Друга половина и крај 19. века означава скоро потпун прекид с турским начином одевања.
Нову моду у одевању прате занатлије пре свега терзије, а пре њих абаџије,
које се прилагођавају новим захтевима и уводе нове мере и кројеве у своје
радионице. Из терзијског заната ће се временом развити и кројачки занат.
Тон том новом начину одевања пре свих дао је Кнез Милош Обреновић
који своје турско одело замењује западноевропским оделом. После повратка
из изгнанства 1859. године он је обучен на потпуно западноевропски начин. Отварање терзијских а нешто касније и кројачких радњи најпре у великим градовима Србије: Београду, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, а после и у
мањим варошима отвара пут другачијем начину одевања. У Пироту се под
тим утицајем отвара неколико терзијских радњи. Разлика у раду терзијских
и абаџијских радњи је следећа: терзијске радње углавном раде за градско
становништво док абаџије шију за сеоско становништво. Алати које су
употребљавале абаџије а потом и терзије скоро су истоветни.
Алати који се употребљавају у терзијским радионицама су следећи: маказе, аршини, данас се употребљавају метри, мустре, игле, напрстак, шила,
закачка, металне утије с басаџиком, колтата-даска за пеглање и шиваћа машина. Маказама се текстилни материјал секао, аршинима односно метрима
се мерио, по мустрама се кројило, иглом се шило, напрстком се чувао прст
од убода иглом при шивању, шилом су бушене рупе за шивање копчи и дугмади, закачком се затезала чоја при везењу прслука. Уместо шила се некада
употребљавао рог од срндаћа или јелена. Таква шила су била у употреби
нарочито код абаџија, терзије су имали у својим радионицама већ металне
игле. Игле су биле куповне. Металним утијама се пеглало, то су биле претече
пегли. На утије се стављао басаџик, дрвена педала да терзијски помоћник не
опече ногу приликом пеглања. Дршка утије се увијала крпама да се онај који
пегла заштити руке од велике топлоте приликом пеглања. Утије су замењене
пеглама на ћумур, да би се од краја четрдесетих година 20. века постепено
уводиле пегле на електричну струју. Дрвена даска колтата, употребљавана
је за пеглање или притискање веша. Шиваће машине улазе у употребу већ
крајем 19. века и оне су покретане на ножни погон, педалама преко каиша. Истовремено су се појавиле машине које су употребљаване за шивање
коже, такође покретане на ножни погон. Шиваће машине су употребљавали
терзије и касније су наставили да их користе кројачи а користе их и данданас. Шиваћа машина – је била обавезан део кројачке радионице. Већ од
тридесетих година 20. века улазе у употребу електричне шиваће машине за
текстил и кожу, употребљаване како у индустријске сврхе тако и за кућну
употребу. Из терзијског заната ће се временом развити кројачки занат. Током
тридесетих година 20. века у Пироту има 47 терзија140.
140

Милисав М. Савић, Наша индустрија и занати, трговина и пољопривреда, 89.
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Увођењем царинске заштитне тарифе Србије за целу земљу занати су
заштићени од стране конкуренције и дампинг цена и услуга141. Ова царинска
заштита је деловала тако да занати почну да се развијају како у повећаном
броју занатских радњи и занатлија тако и у укупном увећаном имовном
стању. Овом заштитном царинском тарифом обухваћени су између осталих
и занатлије које су прерађивали текстил а то су највише терзије и кројачи,
али и модискиње142.
Данас у Пироту ради само један кројач. Он се бави углавном оправкама
и мањим преправкама одеће. Најчешће су ту скраћења панталона, оправка
сакоа поправке сукања и др. Дечија мушка и женска конфекција се оправља,
најчешће се продужава у складу с дечијим узрастом.
Текстилно предузеће „Први мај Пирот“ основано 1959. године је имало
велики удео у одевању становника Пирота и околине, па и С.Ф.Р. Југославије.
Текстилна индустрија у Пироту је забележила и значајне извозне резултате док
је постојала. Велики увоз јефтине текстилне конфекције из Бугарске и одевних предмета из Кине гуши текстилну производњу. Оправка конфекције се
купцима скоро не исплати, јефтиније је купити увозне текстилне производе.
У селима у околини Пирота је било кројача народних одела. Последњи
којег сам нашао је Здравковић Милорад143. Ишао је од села до села тј. био
је амбулантни занатлија, и понајвише је зими шио мушка одела. Од алата је
имао маказе, метар, игле, шило и напрстак.
Мутавџијски занат
Мутавџијски занат је био тесно повезан с гајењем оваца у висинским
деловима околине Пирота. Напред је већ напоменуто да је у Пироту крајем
19 века постојао мутавџијски еснаф што говори о великој развијености овог
заната. Већ од двадестих година двадесетог века мутавџија је све мање у
Пироту. Од краја тридесетих година 20. века мутавџија у Пироту више нема.
Њихове радионице су сада у планинским селима.
Сматра се да су Турци донели мутавџијски занат на Балкан у Бугарску144, у Србију145 на Косово и Метохију146 и у Босну и Херцеговину147. У
Исто, 393.
Сашка Велкова, Куварице пиротског краја, Гласник Етнографског музеја у Београду
70, Београд 2006, 75.
143
Према казивању Миодрага Здравковић, абаџије, рођеног 1921. године.
144
Вера Венедикова, Мутавџијски занат в Булгариа, Известиа на етнографски институт с
музеји, књига прва, Софија 1953, 71.
145
Јованка Николић, Мутавџије у Нишу, Гласник Етнографског музеја у Београду XVIII,
Београд 1955, 138.
146
Татомир Вукановић, Мутавџије у Приштини, Годишњак музеја Јужне Србије, Скопље
1939, 39.
147
Душан Дрљача. Мутапчије у Мркоњић Граду. Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине XII, Сарајево 1957, 47–67.
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Србији је 1888. године било чак 210 мутавџија148. Међутим и пре доласка
Турака на Балкан још у средњем веку, била је позната прерада козје длаке.
Високе чарапе од козје длаке зване клашње, биле су коришћене у околини
манастира Бањске149.
У току истраживања заната у пиротским селима установио сам да су
термини употребљени у мутавџијском занату, називи алата, називи делова
разбоја као и мутавџијских производа исти као и у другим крајевима где
се прерађивала козина. Јованка Николић сматра: „да се мутавџијски занат
није развијао као наставак домаће радиности него је производ чисто градске
културе која је услед природних услова на селу лако утицала да се овај занат
тамо развије“.150
Да би се упражњавао мутавџијски занат неопходно је сакупљање
основне сировине – козје длаке тј. козине. У брдским селима око Пирота
увек је било доста стада коза неопходних за мутавџије. Козе су се шишале
око Спасовдана. Сваки домаћин је за себе шишао сопствене козе маказама
којим се шишају и овце. После шишања козина се „треби“. То је одвајање
козине које се врши према боји. Одваја се козина смеђе боје од козине сиве
и козине беле боје. Остатак козине се зове „арџија“ а користи се највише
за потку у ткању. Требљена и очишћена козина се стављала на „изагач“ –
справу за разбијање козине. Изагач је даска правоугаоног облика, дужине
до једног метра, ширине до пола метра, и укопана у земљу. На једној страни
су укуцана четири клина закачена на канапе дужине до 3–4 метра. Крајеви
канапа су закачени за штап. Мутавџија држи штап обема рукама са којим
„разбија“ кострет. Штапом удара по кострети разасутој по дасци. Кострет се
тако растреса неколико пута. Приликом трећег растресања кострет се прска
водом. Козина се кваси кроз полуотворена уста прскањем кроз зубе. Овим
се козина смекшава и тиме је лакша за предење. Тако припремљена козина се савија у „својке“ а потом ставља у мешине од овчије коже. Данас се
ставља у пластичне вреће. Потом следи предење козине на „чекрку“. Чекрк
се састоји од два дирека пободена у земљу. На диреке је постављена хоризонтална соха, која се ставља ка зиду заједно с точковима а којих обично
има три. Точкови су спојени „колагачем“, савитљивом гредицом с два испуста кроз која се провлачи игла са „ћучетом“ – дрвеним ваљком. Колагач има
три „бурме“ које су повезане за точак „шелтом“ тј. вуненим или памучним
концем.’’ Бурме’’ служе за предење и „врткање“, односно усукавање испреденог конца. Горња гредица има две металне куке повијене према чекрку.
Кроз куке се провлачи крива даска. Даска држи два „бубрега“, тј. дрвене
лоптице кроз које се провлачи канап до другог краја радионице. На другом
крају је „тачмакара“– ракља са дрвеним точком. Ту су и коци са „штипкама“
учвршћеним за дрвени дирек. Кад почне предење „предач“ канапом којим је
Владислав Карић, Србија, Београд 1887, 411.
Константин Јиречек, Историја Срба, књига три, Београд 1923, 290.
150
Јованка Николић нав. рад, 139.
148
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опасан око струка вуче калем конца. Предач иде уназад, вуче канап за који
је закачена кострет, а с њим се покреће и цела конструкција. Предач има и
мању мешину, коју држи испод леве мишке из које извлачи козју длаку, спаја
са концем. Идући натрашке непрестано вади из торбе по два-три прста козине и трља је да буде мекша. Та се радња непрестано понавља. Са колаца се
испредени конац савија у клупчад са којим се тка.
Ткање се врши на вертикалном разбоју слично као код ткања пиротских
ћилима. Разбој чине две дебеле дрвене сохе пободене у земљу, на горњм
делу су учвршћене за зид. Сохе држе попречне даске, и то горњи и доњи
„ирит“, а по средини „цуњак“. Попречне даске су учвршћене „чаповима“.
Ткач док тка седи на дасци пред разбојем. Раније око двадесетих година
20. века седели су на земљи с ногама у рупи пред разбојем151. Док тка ткач
ногама додирује доњу соху. Доњи ирит је покретан и употребљава се за
затезање „струка“ тј. основе и њиме се регулише дужина ткања. Померање
горњег ирита врши се тако што се померају клинови који су углављени у
избушеним рупама у сохама. Сновање се врши преко горњег и доњег ирита.
Преко основе се ставља дрвени штап „чибук“ који је придржава. Пре ткања
у разбој се ставља „зербалица“ и „шимшира“. Шимшира је пљоснат гладак
штап зашиљен на врху и служи за отварање зева на ткању. После шимшира долази прут на који је намотан упреден конац којим се проткива ткање
на разбоју. Једном се ткање отвара ‘’зербалицом’’ а следећи пут руком, те
се тако врши ткање. Свако провлачење потке набија се „тарком“ коју предач држи у крилу. Тарак је направљен од дрвета и гвожђа. Тарак има облик
чешља, основа је правоугаоног облика дрвени део а у продужетку је чешаљ
од гвожђа. Дужина ткања се отка по наруџбини и може да буде дужине и до
неколико десетина метара. До почетка двадесетих година 20. века кострет
је била употребљавана само у природној боји. Од тада почињу са бојењем
и то искључиво анилинским бојама. У случају несташице коза и козине
употребљавала се људска коса која се мешала с козином. Мутавџије су узимали и отпатке од прераде кожа из кожара. То се дешавало обично после
ратова када би фонд коза потребних за сакупљање козје длаке знатно опао.
Мутавџије су производили: вреће, бисаге, покровце, зобнице, торбе и
колане. Покровци су служили за покривање стоке: крава, магараца, коња и
волова, у хладнијим и кишним данима. За нужду су покривке од кострети
користили и људи, јер мутавџијски предмети добро штите од кише. Кострети су ширине до 70 цм, а састављањем две поле добија се и до 1,50 м ширине. Вреће од кострети су прављене за чување брашна и жита садржине
су до 100 па и 200 кг. У њима се чувало брашно преко целе године. Бисаге
су прављене запремина 40 до 80 кг. Употребљаване су за ношење жита у
воденице, приликом сетве па и за позив кумовима на свадбу или славу. Зобнице су четвртастог облика, величине 30 са 40 цм. Зобнице са стране имају
узице за качење коњу око главе. Коњ једе из зобнице обично зоб. Мутавџије
151

Исто, 152.
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праве и торбе с преклопом које се обично носе о рамену. У торби се носи
ручак радницима на њивu, носи се славски колач, јело и пиће за гробље за
задушнице. У мутавџијским торбама се преносе ситнице које се купују на
пијаци за свакоднeвну употребу. Мутавџије су још правили коланe, појасевe
који иду преко трбуха коња а с њим се учвршћују седло, или самар на мули
или магарцу.
Мутавџијске радионице су увек биле издвојене зграде у склопу сеоског
домачинства. У мутавџијској радионици су се вршиле све наведене радње
сем гребенања односно разбијања козине које је вршено у посебној шупи.
Корпарски занат
У селу Брлогу приликом истраживања наишао сам и на мајстора који
је правио корпе. У овом селу некада је било пет мајстора корпара. Данас је
остао само један. Основна сировина за израду корпи је била надомак самог
села Брлога. Поред река у јаругама су расле леске од којих су се правиле
корпе. Корпе су прављене од лесковог прућа. Пруће се после брања суши,
а потом сече по дужини на четири дела. Најпре се огули кора па се добро
осушене леске исплету. Плете се на калуп. На калупу се стегне да би све
корпе биле истоветне. Најпре се направи основа кружног облика па се онда
наплићу стране. Корпе се праве до 40 цм висине и до 40 цм ширине. Праве
се корпе носивости до 50 кг. Раније су израђивали корпе носивости и до 100
кг. Употребљаване су за преношење кукуруза, кромпира, пасуља, парадајза,
паприка, јабука, грожђа, шљива тј. свих плодова с њива и из башта. Да би се
израдила једна корпа средње величине потребно је до три дана рада. Дршке
се ојачавају металном жицом да издрже терет и да дуже трају152. Данас су
плетене корпе замењене платненим торбама. Корпари су правили и седишта
за столице од плетеног прућа.
Каменорезачки занат
Обрада камена има дужу традицију у пиротском крају. Камен се вадио
из оближњих каменолома или мајдана. Највећи мајдан камена је у Темској
који је у експлоатацији већ дуже од једног века, а налази се у непосредној
близини истоименог манастира. По околним селима има мањих мајдана које
су сељаци користили за своје потребе. Камен из мајдана су сељаци најчешће
употребљавали за зидање темеља кућа и привредних зграда, покривања кровова кућа каменим плочама, за покривање привредних зграда, најчешће стаја.
Такође су се каменим плочама покривали кровови зграда као што су: школе,
152

Према казивању Милије Илића корпара из Брлога.
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месне канцеларије, земљорадничке задруге, амбуланте. Од шездесетих година
20. века масовно улази у употребу индустријски цреп за покривање кровова,
те се камене плоче за покривање мање употребљавају. За ограђивање торова
су се употребљавале и употребљавају четвртасте камене плоче. Прагови и
степеништа кућа, ограде око бунара и бунари, као и темељи кућа тесани су од
камена. Посебно су тесана камена корита ‘’сандук’’ за коваче, појила за стоку
и ручни жрвњеви. Све потребне алате за каменорезачку делатност израђивали
су сеоски ковачи. Сеоски каменоресци су били приучене занатлије. Углавном
нису имали школе ни посебног образовања. Они су скоро сви били шегрти
код старијих каменорезаца где су изучили занат. Каменорезачким занатом по
селима су се бавили и дунђери. Често су своје знање и умеће преносили и у
друге крајеве, кад су ишли у печалбу.
Посебна делатност у каменорезачком занату је прављење и подизање
надгробних споменика. У селима су подизани надгробни споменици од камена пешчара, у току 19. века па све до четрдесетих и педесетих година 20.
века. Надгробни споменици у то време су били у облику крста или правоугаоника, постављени над плочом. Један од најразвијенијих заната у Пироту,
је каменорезачки занат. Данас каменоресци у Пироту праве надгробне споменике како за градска гробља тако и за гробља у околним селима сходно
финансијским могућностима наручиоца.
Од педесетих и шездесетих година 20. века, за надгробне споменике
све мање се употребљава камен пешчар а све више у употребу улазе и други
племенити каменови односно мермер. За „последњи пут“ својим покојнима
подижу споменике од скупог увозног мермера и то: белог, сивог и највише
црног „шведског“. Пре 1941. године надгробни споменици од црног мермера су били реткост и привилегија за најбогатије грађане, пре свега трговце
и берзанске шпекуланте. Црни мермер је одувек био веома скуп а због своје
трајности, лепоте и елеганције је доста тражен. Надгробни споменици од
црног мермера су били симбол статуса и ствар престижа по којем су се богати људи разликовали од обичних грађана. И данас је споменик од црног
мермера симбол статуса.
Србија не оскудева у племенитим врстама камена те је тражен мермер
из Венчаца. То је разнобојни мермер погодан за израду надгробних споменика и плоча као и за израду осталих украса а знатно је јефтинији од увозног
камена. Доста је тражен и јабланички „габро“, мермер високог квалитета и
приступачне цене. Такође је јабланички „габро’’ тражен и у грађевинарству.
Тражен је и бели мермер из Прилепа. Увози се и користи и мермер из Италије
и Африке. У последње две деценије све више се тражи мермер „импала’’
који се увози из Индије.
Поред израде надгробних споменика, што је основна делатност каменорезаца, занатлије су правиле разне украсе: стубиће, коцке, постаменте, кружне и четвртасте плоче, вазе за цвеће, свећњаке, разне мермерне фигуре. Као
посебна наруџбина су урезивани украси као што су звезде, крстови, полумесец, лишће, венци, украсно цвеће а урезивани су и стихови као последњи
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поздрав покојнику. Почетком деведесетихтих година, у употребу је ушао
вештачки камен „гранит“. Гранит је као имитација најближи мермеру, те је
због цене и општег пада стандарда био у масовној употреби. На споменик
се стављају украси сходно занимању покојника. Украс у облику алата се
урезивао ако је покојник био занатлија. Ако је покојник био нпр.: фудбалер,
стављана је фудбалска лопта исклесана од мермера, или је постављана цела
фигура фудбалера. Нису ретке урезане фудбалске лопте или фигуре фудбалера. Оном који је погинуо у аутомобилској несрећи уцртаван је волан или
моторно возило и сл. На надгробне плоче су уцртавани најосновнији подаци
о покојнику, име и презиме, датум и место рођења, време и место смрти. На
споменик се урезује и име оног који га поставља. Као посебан знак пажње и
успомене урезивани су и стихови као последњи поздрав покојнику. Натписи
се боје црном или златном бојом с тим да треба да трају и 50 до 60 година.
Надгробни споменик се обично поставља до године дана од дана сахране.
На парне године се не поставља споменик. Није реткост да се надгробни
споменици подижу и за живота. Приликом постављања споменика мајстори
се даривају пешкирима и кошуљама и позивају на ручак.
Алате које употребљавају каменоресци су разноврсни. Каменорезачки
алати су масивни, направљени од квалитетног челика. Некада су каменорезачки алати ковани и набављан од ковача, сада се набављају из индустријске
производње тј. продајне мреже. За вађење и обијање камена из мајдана
мајстори се служе великим пијуком и ћускијом за вађење камена, затим великим маљем, шпицевима, мацолом од 4 до 8 кг тежине. За обијање камена
користи се ручни чекић. Глето служи за равнање. Шестаром или цирклом,
џунијом и метром се камен премерава. Великим и малим штокомерима од 1
до 3 кг камен се дотерује. Шпицевима се урезују слова и украси на споменицима. За мерење и намештање споменика на гробљу се употребљава либела,
висак и угаоник као основни алати. За подизање споменика употребљавају
се и зидарски алати.
У ранијем периоду како је већ речено за прављење надгробних споменика вадио се камен из мајдана. Вађење камена из мајдана је веома напоран и тежак посао. По налажењу мајдана најпре се скида слој земље. На
површинском делу мајдана је обично шљунак и ситнији камен који мора
да се претходно одстрани да би се дошло до здравог камена. Када се дође
до „здравца“, здравог камена, у жилу се набија већи број гвоздених клинова. Камене плоче се одвајају великим маљевима, мацолама, пијуцима и
ћускијама. Када је мајдан на неприступачном терену, употребљава се динамит с којим се камен из мајдана разбија у мање комаде. Тај део посла
обављају професионални минери. После минирања рашчишћава се мајдан,
мањи комади камена се одстрањују а велики четвртасти комади камена се
натоваре на кола да би се транспортовали до радионице. Некада се то радило тако што је неколико радника гурало камену громаду преко дасака на
кола. Данас се то ради помоћу дизалица и камен из мајдана се претовара у
камионе велике носивости. У каменорезачкој радионици се камена громада
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истоварује. Ту се камен разврстава по величини и прерађује према каквоћи.
Сече се у правоугаоне или четвртасте плоче различитих димензија. Некад се
сечење камена вршило великим металним тестерама. Претходно су забијали
клинове у камен да би се одвојио у мање делове који су били лакши за обраду. Тај поступак обраде камена се данас врши машинским путем.
Цене надгробних споменика су различите и зависе од више фактора. Ти
фактори су: квалитет уграђеног мермера у надгробни споменик, димензије
споменика, затим број и величина уграђених украса и дужина натписа, потом боја мермера бела, сива или црна, као и цена додатних обављених радова око споменика, ограде и друго. Цене најскупљих надгробних споменика
се крећу и до више хиљада евра. Каменорезачки занат а посебно израда надгробних споменика сада се сматра најпрофитабилнијим занатом у Пироту
и околини153.
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Ranko Barisic
TRADITIONAL CRAFTS OF PIROT AND ITS SURROUNDINGS
Summary
As part of the team research of the ethnographic-geographic region of Pirot and its surroundings, the research on traditional crafts was carried out from 2000 through 2005. The research was
suspended in 2002. In order to gather information as thoroughly as possible, the field was divided
into several segments. The research was first conducted in settlements located in the highland area
spreading from Pirot to the state border with Bulgaria, namely in Ragodes, Sugrin, Topli Do, Orlja,
Osmakovo, Cerova, Krupac, and Temska. Further research was carried out in villages of Dojkinci,
Brlog, Visocka Rzana, Rosomac, Jelovica, Rsovci, Zaskovci, Rasnica, Sinja Glava, Krupac, Orlja,
Kamik, Blato, Pasjac, Stanicenje, Poljska Rzana, Sreckovac, Ragodes, Crnokliste, Sopot, Drzina,
and Gornja Trnava. The most represented crafts as well as those that still can be traced were researched in the above mentioned settlements. Crafts were examined by:
1. workmanship,
2. representation of raw materials in the field,
3. traditional orientation, and
4. autochthonous knowledge of crafts.
The research focused on crafts involved in processing of wood, metal, clay, leather, textile,
reed, goat’s hair, and stone. As much as circumstances and funds allowed, the research was carried
out in the very town of Pirot and the surrounding villages. From 2000 to 2005, the research in the
above mentioned villages was conducted by questionnaires, in talks from craftsmen and their relatives, and by taking photographs of workshops and the work they performed. In addition, records
were examined in the archives in Pirot, where multitude of information was found and used in this
paper. The books about history of Pirot were also used, as well as the Pirot miscellanies published
by the Museum of the Nisava Region in Pirot, relevant documents found in the Museum of the
Nisava Region in Pirot and the Ethnographic Museum in Belgrade. I would like to thank colleagues
from the Museum of the Nisava Region in Pirot for advice and help in the field.
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