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САОБРАћАЈ И ПРЕНОС ДОБАРА

Апстракт: Рад је донесен у облику сређене грађе, синтезе теренских 
истраживања с основном темом проучавања трагова некадашње развијене 
саобраћајне мреже путева, чије је познавање неизоставно за разумијевање 
традиционалне културе, нарочито привреде у овој области. Окосницу 
чини велика међународна саобраћајница, Цариградски друм, уклопљен 
у цијелу мрежу других, мањих локалних путева, различитог усмјерења, 
значаја и врсте саобраћаја који се њима одвијао. Пренос и транспорт до-
бара одвијали су се на неколико начина: помоћу људске снаге и помоћу 
снаге домаћих животиња. 

Сакупљени су подаци и о начину градње путева, савладавању пре-
прека, о жељезничком саобраћају. 

Кључне ријечи: саобраћајна мрежа путева, Цариградски друм, 
транспорт и пренос добара, савладавање препрека, жељезнички саобраћај

Истраживање теме традиционалног саобраћаја и преноса добара, у окви-
ру екипних истраживања проведено је у три наврата у више села општине 
Пирот, и то: у области Висок (Дојкинци, Брлог, Јеловица, Росомач, Височ-
ка Ржана, Рсовци), у селима сјеверно од Пирота (Станичење, Црноклиште, 
Осмаково, Засковци, Топли До), селима источно и југоисточно од Пирота 
(Мали и Велики Суводол, Понор, Блато, Гњилан, Пасјач, Сиња Глава, Рас-
ница, Камик, Присјан) и неким селима у Понишављу (Крупац, Чиниглав-
ци, Суково, Војнеговац). Највише теренске грађе прикупљено је приликом 
разговора с казивачима: домаће старије становништво које је рођено дваде-
сетих и тридесетих година двадесетог вијека и на њиховим сјећањима из 
периода око Другог свјетског рата. Овај рад написан је на основу резултата 
тих истраживања у контексту истражених сусједних области источне Србије1 

1 Др Михајло Костић, Белопаланачка котлина, Друштвеногеографска проучавања, Гео-
графски институт „Јован Цвијић“, Посебна издања, књига 23, Београд 1970; Драгослав 



284 ВЈЕРА МЕДИћ

и представља синтетизовану грађу за научну анализу теме у оквиру ширег 
централнобалканског подручја. Позиција пиротског краја у таквим оквири-
ма одређена је сличним географским карактеристикама којима се, у великој 
мјери, прилагодио и друмски саобраћај. Кроз Пирот и Нишавску долину про-
лазила је велика међународна саобраћајница, Цариградски друм који је давао 
виталност свим крајевима кроз које је пролазио. Од њега је, у одређеној мјери, 
овисило усмјерење и других, мањих путева као и врста саобраћаја. 

На повољан положај ове области и града указали су многи путопис-
ци: „У дну присојне падине Старе планине а у Пиротскому пољу находи 
се варош Пирот. Готово на средокраћи између највиших планина у Србији, 
ова варош има околину величанствену и доиста живописну“.2 Та околина, 
окружена „редовима небројених виших и нижих брда свакојаког облика“,3 
била је, по путописцима из XVI вијека, „котлина веома плодна и обрађена“.4 
Кроз Пирот су путовали „калдрмисаним путем, који становници зваху 
Трајановим“.5 Тај пут био је дио великог Цариградског друма, најважније 
међународне саобраћајнице Балканског полуострва, којег су трасирали 
Римљани, пратећи углавном логику рељефа, а који је спајао Сингидунум са 
Цариградом. Значај овога друма увидјели су и Турци, који су га поправи-
ли и повратили му стратегијски и трговачки значај, задржан током читавог 
османског времена. 

И град Пирот је за вријеме турске владавине, од војне постаје време-
ном све више добијао занатски, трговачки и привредни значај. У XIX вијеку 
био је средиште развијеног међународног и регионалног промета. Крупну 
улогу у развоју града и саобраћаја имао је Пиротски панађур, сајам који је 
трајао мјесец дана (почињао 18. августа) и био нарочито чувен због промета 
ћилимова, мануфактурне, грнчарске и колонијалне робе. Сајам је детаљно 
описао и Феликс Каниц, фасциниран живошћу града, у који се у то доба сли-
вао велики број кола, товарних животиња и људи са свих страна6. Између 
осталих, препознао је трговце који су стигли из Ниша, Софије, Пловди-
ва, занатлије из Приштине, Прилепа, Скопља, као и посреднике из Лома, 
Рушчука, Солуна и Цариграда. Одржавање овог сајма потицало је стално 
одржавање постојећих и изградњу нових путева, особито према бугарској 
граници: према Берковици, преко Крупца, Ржане и Св. Николе. 

Антонијевић, Алексиначко поморавље, Српска академија наука и уметности, Српски етно-
графски зборник, књига LXXXIII, Живот и обичаји народни, књига 35, Београд 1971, 72, 
Трговина и саобраћај; Велибор Стојаковић, Традиционална привреда књажевачког краја, 
саобраћај и транспорт, Гласник Етнографског музеја у Београду, 61, 1997, 123; Софија Н. 
Костић, Збирка саобраћаја и транспорта добра у једновековном трајању Етнографског 
музеја, ГЕМ 65–66, 2001–2002, Београд, 2002, 47. 

2 Владислав Карић, Србија – опис земље, народа и државе, Београд 1887, 769.
3 Исто.
4 Ј. Ердељановић и Р. Т. Николић, Трговачки центри и путеви по српској земљи у средњем 

веку и у турско доба, Београд, 1899.
5 Исто.
6 Феликс Каниц, Србија земља и становништво, друга књига, Београд 1985, 209–217.
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Пиротски панађур био је од виталног значаја за локално становништво, 
нарочито за оне из удаљенијих села, које се снадбјевало неопходним по-
трепштинама једном годишње за вријеме трајања панађура. Такође, тамо су 
продавали своје производе: стоку, коже, вуну, восак, мед, и друго.

Услијед сложених политичких и ратних прилика, нарочито након 
одређивања границе Берлинским конгресом 1878. године, изван Србије и 
Пирота остао је предио од сто четрдесет и осам села и три варошице (Ра-
домир, Трн, Брезник) и припао је земљописно и саобраћајно Бугарској. Од 
тада је, због неуређених односа између Србије и Бугарске, трговачки промет 
сведен на најмању мјеру, а сам Пирот морао је „у назадак поћи“.7 То се наро-
чито одразило на смањени извоз сира у Бугарску и преко ње. Нову наду и по-
вратак у живот града и околине представљала је изградња жељезничке пру-
ге Београд – Ниш према Софији и Цариграду, с више или мање испуњених 
очекивања8. 

Сјећање на златно доба Цариградског друма и Пиротског панађура са-
чувано је у богатој топономастици и народној књижевности. Тако се, нпр. 
пут кроз село Понор, дионица пута Паланка – Пирот, назива Пут за Друм, 
дио села се зове Друм, а житељи Друмци. На постојање караванских путева 
упућују и њихова имена: нпр. Каравански или Преки пут у Сињој Глави, 
Латински пут у Дојкинцима, Влашки пут у Суводолу. Казивања станов-
ништва овог краја обилују причама и легендама о караванима камила и маз-
ги који су преносили трговачку робу, називану турско благо, и о хајдуцима 
који су их сачекивали и пљачкали. 

Осим спољашњег саобраћаја, који је повезивао Пирот с далеким и 
сусједним градовима и областима, саобраћај пиротског краја каракте-
рише и унутрашњи саобраћај, прије свега срески путеви усмјерени пре-
ма некадашњим или садашњим административним и занатским центри-
ма (Пирот, Бабушница, мјеста у Бугарској) као и сеоски путеви. Они су 
одраз кретања у вези с основним привредним потребама становништва 
(комуникација између кућa и сточарских појата, пасишта, пренос млијека, 
обрада земље). Унутрашњи саобраћај у највећој мјери прилагођен је 
природној конфигурацији терена, планинског или равничарског. 

Срески путеви

Град Пирот је и микрорегионални трговачки и административни центар, 
са живом комуникацијом са својом околином и шире, са регионима горњег 

7 Карић, В., исто, 772.
8 Др Јован В. ћирић, Географски положај и границе Пирота и пиротског региона, Пирот-

ски зборник 3, Пирот, 1971, 25.
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Понишавља, Буџака и Лужнице9. Осим неколико села поред жељезничке 
пруге, комуникација се највише одвијала друмским саобраћајем. То су кол-
ски путеви; дио их је пробијен раније, само су повремено утврђивани дру-
гим подлогама. Изузев природно каменитих дионица, најтврђа подлога сре-
ских путева била је калдрма, постављена за време турске управе. Временом 
је калдрма оштећена па су путеви поправљани набијаним ситним каменом. 
Називали су их ваљани пут. Поправљани су заједничким радом, кулуком. 
Седамдесетих година двадесетог вијека велики дио путева је асфалтиран и 
тиме је кретање значајно олакшано. 

Један дио пиротских путева, нарочито у планинским предјелима, об-
ласти Висок, стрми су и прате природни ток ријека, те су под сталним 
дјеловањем вода. Набујале бујице у сезони киша, као и сњежни наноси до 
данашњих дана повремено чине непроходан пут од Темске до Топлог Дола. 
Појава аутомобила у Топлом Долу, љета 1972. године била је својеврсна 
атракција која је забиљежена на породичним фотографијама. И данас, не-
колико одбачених аутомобила фића у селу Засковци свједоче о правим по-
духватима у савладавању свих препрека на путу да би се стигло до овог 
планинског села. 

И кретање равним путевима, са траговима калдрме било је врло тешко 
кад падне киша. У Војнеговцу, нпр. већ назив старог пута за Пирот, тзв. Ка-
царица, указује на чести проблем ових путева: блато10.

Према причи становника пиротских села, до града су најчешће ишли 
пјешке, пешком, пречицом или путем. Нарочито се тога живо сјећају Висо-
чани, којима је, нпр. из Рсоваца до Пирота требало око 6 сати. Од Јалботине 
се, преко Војнеговца пјешице стизало за 3 сата. Пазарним даном, петком 
или суботом, окупило би се 5–6 људи како би ишли заједно. Носили су на 
продају на пијацу: кромпир, лук, ракију и понеко јагње у бисагама. Мла-
де жене су, уз то, носиле и бебе на леђима у љуљки. Већи терет, као дрва 
или тарабе, понеко је преносио на коњима, а онда су ишли около путем. 
Од Камика и Присјана до Пирота коњима су стизали за 3–4 сата. Кретали 
су ујутро прије сванућа. У Дојкинцима се препричава догађај о једном 15 
годишњем младићу који је у току дана трчао до Пирота и назад. 

Постојала је цијела мрежа пјешачких путева којима су у Пирот стизали 
из ближих и удаљених села, међу којима из Царев Дела и Беровице пре-
ко Камика и Присјана. Неке од њих, као што је пјешачки пут кроз Сињу 
Главу, куда су пролазили становници лужничких села према Расници (због 
промјене среза и општине), проширила је за потребе артиљерије српска 
војска 1911. године и тако су постали колски.

Осим према Пироту, ријетки су колски путеви који између себе повезују 
поједина села, што указује на висок степен затворености села као привред-

9 Др Јован В.ћирић, исто, 21.
10 Ко је имао бицикл, стављао га је на раме и тако преносио преко блата и воде. Пјешаци 

су од куће кретали у опанцима, а у граду се преобували у чисту обућу.



287САОБРАћАЈ И ПРЕНОС ДОБАРА

но заокружене цјелине. Комуникација је постојала услијед потреба за услу-
гама које у одређеном временском периоду нису могле бити остварене у 
оквирима села. Тако су, нпр. из Сиње Главе Столским путем, ишли у млин, 
на мељаву у Стол и Бабушницу, а у ваљавицу у Звонце.

И некад развијена мрежа путева преко Старе планине према Бугарској, 
која је била од велике важности за височка села, у савремено доба изгубила 
је на важности. Чинили су је пјешачки или товарни путеви којим су из Бугар-
ске доносили со. За вријеме рата граница према Бугарској била је отворена. 
Становници тих села, која су обиловала шумом, често су дрводељством под-
миривали недостатак жита. Већину производа (тарабе, ковчеге за дјевојачку 
спрему, наћве) терали су коњима и продавали у Бугарској, или су носили 
пјешке у села Славиња и Криводол. Такође, тим путевима су радно способни 
мушкарци одлазили на печалбу, занатске или сезонске пољопривредне по-
слове у Бугарску или даље у Румунију и Истамбул. На своја дуга путовања 
до одредишта окупљали су се и заједно кретали у скупинама од 20 до 50 
људи, док су се за повратак удруживали, ради сигурности, њих 200–500 
душа.11 

Сеоски путеви

Највећи број села у околини Пирота по свом положају спадају у тип пла-
нинских села или селa на благој падини. Основно традиционално занимање 
било је сточарство. Узгој оваца и у мањој мјери коза, говеда и понегдје коња, 
био је заснован на сезонској испаши по планинским пасиштима и смјештају 
на појатама, које су биле неодвојиви дио сеоског домаћинства. Кретање 
становника и стоке било је ограничено унутар граница сеоског атара. Због 
лакшег чувања и муже, љети су домаћинства удруживала овце музнице у 
заједничке бачије. Тај период је почињао од празника ђурђевдана, када се 
премузу овце, обави се прва мужа, која је одлучујућа при расподјели млијека 
или сира, и трајао је до јесени, када су се овце разлучивале и размјештале 
у своје појате. Бачија, понегдје звана и баскија, представљала је термин за 
удружене овце (стадо од 200–300 комада) као и за мјесто гдје се доносило 
млијеко за сирење сира за даљу прераду у качкаваљ. У бачији су задужења 
имала тројица чобана, од којих је један био мљекар. 

Зими је стока храњена сијеном, а сушних година и лисником, шумом. 
Овце су гајене у великом броју: мањи дио за личне потребе а већи дио за 
продају млијека, сира, качкаваља, јагњади и коже. У периодима економског 

11 Јеленко Петровић, Печалбари нарочито из околине Пирота, Београд 1920, 14–20; Д. 
Манић Форски, Печалбари и М. Младеновић Мирац, Цигларство у нашем крају, Власоти-
начки зборник 2, Власотинце, 2006.
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напретка пиротских села, када је сточарство било најисплативије, као нпр. 
између Првог и Другог свјетског рата, свако домаћинство имало је просјечно 
по 50–100 а понеко и 200 оваца. У Рсовцима је, нпр. по казивањима, било 
19000 брави оваца. У посао око стоке били су укључени сви укућани и 
дјеца, те је удаљеност пашњака и појата био један од битних фактора за 
лоцирање насеља. Уз рјеђе примјере градње појата у самом селу (Јалботина, 
Станичење) или градње двије (једна стална за љето и друга привремена за 
јесен), највећи број појата било је удаљено 2–3, 5–6 а понегдје и по 7–10 км 
од села. 

Осталу стоку: козе, говеда, свиње и коње чували су током дана на пла-
нини заједнички сеоски козари, свињари, говедари и коњари, а навече су 
их враћали у село. Свака кућа је имала од 2 до 4 вола, укупно у селу око 
200–250, које су говедари за вријеме љета (од ђурђевдана до Митровдана) 
напасали на планинским ливадама, саватима и браништима. Држање коза 
је, у циљу очувања планина, законски забрањено 1948. и 1950. године. 

Појате су, осим за смјештај оваца, служиле и за спремање сијена 
сакупљеног на оближњим пашњацима, саватима. Ту је стално боравио 
један брачни пар, са утврђеним задужењима која су имала и дјеца. Зими 
су хранили и појили овце и помагали око јагњења. У село нису ни силази-
ли, изузев у периоду муже и преноса млијека. У предвојеним насељима с 
организацијом породичне задруге, обавезе на појати сваке године је преузи-
мао други ожењени брат. 

Поред ливада и шума, нека села су на планини имала и оранице где 
су узгајали: раж, јечам, овас, пасуљ (успијевају до 1400–1500 м нв), док 
су ниже, поред села узгајали кукуруз. Данас се на планинским њивама тек 
понегдје сади кромпир и углавном су претворене у ливаде. Овисно о ис-
кориштености појединих ораница, мијењао се и боравак волова на појатама. 
Овисио је о врши жита, једном од главних послова који су обављали волови 
на гувнима, направљеним на појатама или у селу. 

Овце и козе из низинских села биле су током зиме и прољећа на појатама 
а након жетве и брања кукуруза силазиле су до села, на оближње њиве, на 
јегрек, јагрек. Та испаша била је од особите важности за гнојење земље, које 
се обављало торењем, помјерањем мјеста где је стока ноћивала, трла. 

У селима која су била оријентирана према источној страни, већа ко-
личина сунца омогућила је њиховим становницима додатне дјелатности: 
виноградарство и повртларство (узгој винове лозе, лука арпаџика, лубени-
ца и др.). Положај планинских села, међу становништвом пиротског краја, 
цијени се као најбољи. Један од разлога представља близина шуме и чистоћа 
ваздуха, што истичу становници Пасјача и Раснице, који вјерују да је то раз-
лог њихове дуговјечности (и до 102 године).

Карактеристика села у широј области Понишавља, јесте да су се у про-
шлости често премјештала из неколико основних разлога. Најчешће је то 
било због страдања становништва у епидемијама, али и због несигурности 
и страха од одмазде турске војске и хајдука, те су се настојали удаљити од 
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друмова. Доказ о овој појави налазимо и у топонимији многих села гдје 
се врло често појављују и селишта. Примјер представља село Понор, које 
је, према казивању његових становника 3 пута понирано, пресељено. Не-
достатак воде био је разлог пресељења неких села, међу којима Беровице 
и Суводола. Старо село Суводол било је насељено на обронцима планине 
Белаве, одакле се пружа поглед на стрми пут којим се село постепено пре-
селило у ниже предјеле, у посљедњој фази (од 1951. до 1968. године) и до 
друма. Након Другог свјетског рата интензивирала се оријентација према 
нижим предјелима услијед измијењеног начина привређивања и већих еле-
ментарних непогода. 

За селишта се у овом крају везује низ легенди и прича. У Сињој Гла-
ви забиљежили смо сјећање на свињарa који је, чувајући свиње на паши, 
пронашао лубеницу. Мјесто где је расла лубеница свињар је оградио и ту се 
постепено читаво село преселило са старијег положаја.

Села смјештена у Пиротском пољу, у привредном смислу нису се много 
разликовала од планинских. И овдје је сточарство било примарно, с варијантама 
у односу на удаљеност појата или квалитета обрадиве земље. Село Блато, које 
је према вјеровањима добило име по блату, калишту и мочварном терену, 
саграђено је и настањено након насипања камења. Село је организирано у 
три цјелине (Церовик, Лопашница и Блато), окружено обрадивом земљом 
различитог квалитета: од лошије земље пескуше до боље, црне земље. Њихове 
појате у којима су држали овце и козе биле су удаљене око 2 км изнад села. 
Становници села Пољска Ржана, Крупац и Јовановац су на плодним њивама 
поред Нишаве примјењивали развијене и исплативије облике земљорадње: 
дворедни плодоред пшенице и кукуруза, узгој дувана, баштованство итд., али 
су се у једнакој мјери бавили и сточарством. Тако је и највеће село у Пиротској 
општини, Крупац, велики дио свог иметка стекло узгојем оваца, коза и свиња 
на обронцима удаљеног Видлича. Плодност својих поља становници села 
Војнеговца приписују стадима оваца које су већи дио године пасле по пољу, 
осим у периоду забране (од Ђурђевдана до Пејчиндана), када су их чували 
по сеоским утринама и браницима. Појате за овце су, у овом типичном 
равничарском селу биле изграђене на крај или изван села. 

Насеља су збијена, организирана на махале, маале, са груписаним 
кућама по сродничком принципу (Доња, Средња и Горња маала), различитог 
положаја и усмјерења према главном путу. Унутар насеља се одвијала жива 
комуникација на уским сокацима и мањим проширењима: средсело, крајсело 
и раскрсницама, крстоутина, а одвијао се друштвени живот, свакодневна и 
повремена окупљања, збирштине, играориште, паљење обредних бакљи за 
олалије, итд. У многим селима пиротске околине на тим мјестима и данас се 
окупљају, углавном старији људи. 

Називи за споредне путеве у селу често су настајали према њиховом 
усмјерењу. Тако су у Гњилану, нпр. забиљежени називи за путеве: конто 
Крајиште, конто Корита, конто наприсело (конто = према). Стрми путеви 
кроз село, понегдје носе имена према врсти подлоге којом су утврђивани 
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због воде (камени или набијен). Најчешћи су називи за путеве који воде 
до појединих махала одговарали презименима или надимцима појединих 
фамилија: Видарчина, Станкова, К’чина, Ћеина, Витанова ма’ла, Чукарица, 
и Ђоргов сокак, Гаротин сокак, Ђатин сокак (Камик).

Унутрашњи сеоски путеви

Основне привредне потребе становника села пиротске околине облико-
вале су њихова свакодневна кретања унутар сеоског атара која су се, у одно-
су на конфигурацију терена, одвијала у два различита правца: вертикално и 
хоризонтално. Унутрашња кретања одвијала су се путевима који су, овисно о 
проходности, били колски, товарни или пјешачки. У околини Пирота јављају 
се и специфичне варијанте путева, карактеристичне за одређена транспор-
тна средства. Према појатама су најчешће трасирани стални колски путеви, 
пратећи природне облике, стрмине и косе са природном каменом подлогом. 
За пут према њивама у брдима, користи се термин рудина (Камик). Понегдје 
се до савата на високим чукама, због неприступачног терена, стизало путе-
вима којим се могло проћи само предњим колима или санкама. 

Према појатама су били усмјерени и бројни товарни и пјешачки путеви 
које су првенствено користили овчари за свакодневно кретање, за тјерање 
оваца или говеда на пашу (прогони), и мљекари за пренос млијека до бачија. 
Пјешачким путевима: врвиште, врвина, потека, путањица ишло се и до 
пласишта због сакупљања сијена и у шуму због дрва. 

Путеви могу бити и привремени, сезонски, просјечени кроз њиве и ли-
ваде у вријеме када се сакупља и одвози љетина: жито, кукуруз. „Најзад, 
режимом потеса (смењивање усева) уређује се и саобраћајна мрежа у ата-
ру: утрвени путеви за поједине потесе и сезонски прелази преко приватних 
имања“.12 Такви су пјешачки путеви: дуж њива бразде (уједно и међе) и пре-
чице, врвине преко парцела које се преору па се поново праве. У виногра-
дима се прелазило преко прекопа, прекопје, укошених канала који се копају 
како би спречили испирање земље на стрмом терену13.

12 Др Михајло Костић, Белопаланачка котлина, 97.
13 На истраживаном терену утврђено је слободно кретање преко туђих парцела, по одре-

ђеним правилима, као и цијели низ знакова власништва на њивама, ливадама, шумама, итд.
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Градња путева

Колске путеве кроз село и између махала редовно су одржавали сами 
становници помоћу кулука или гарије. То је годишње задужење за сваку 
кућу, које је на сеоском збору одређивао кмет за сваког одраслог станов-
ника. Тако су се поправљали путеви послије обилнијих киша када бујица 
однесе пут, најчешће недјељом и празником. Алат за набијање и утврђивање 
пута доносили су од куће (пијуке, лопате, шук, ћускије, полуге за пренос 
камења), а кад се пут зидао онда су довозили и кола и волове за превоз ка-
мена, калдрме и пијеска. Зидали су потпорне зидове, шкарпе, и са стране 
правили јарке за одвод воде. 

Облик заједничког обавезног рада кулуком био је примијењен и на-
кон Другог свјетског рата, али у мањем обиму. Тако на примјер, код изра-
де мостова становници су сакупљали камен, а за саму градњу су плаћали 
мајсторима Сврљижанима. Приликом увођења струје, село је организирало 
кулук за вађење камена од којег се правио креч14.

Савладавање препрека

Трасе путева у овој области пресијецају природне препреке. Поред низа 
других природних непогода: бујица, поплава, снијега и леда, то је знатно 
отежавало кретање становника. Водену препреку саобраћајним правцима 
пиротског краја представља једна од најгушћих водених мрежа у Србији: 
ријека Нишава у коју се, с различитих страна уливају: Темштица, Расничка 
река, Градашница, Јерма и друге мање ријеке, притоке и потоци. Поједини 
прелази били су укључени у међународни, регионални или међуградски 
друмски саобраћајни систем још за вријеме турске управе. То су мостови у 
Станичењу, Бегов мост, у Пироту, Темској, Мртвачки мост, мост између 
Великог Села и Малог Јовановца. Ови мостови дјелимично су зидани од ка-
мена, а другим дијелом од дрвета, па их је често односила вода. И мањи сео-
ски мостови, које су правили сами становници удруженим радом, морали су 
да се поправљају или изнова граде. Тек је употреба бетона и гвожђа, почет-
ком шездесетих година XX вијека продужила трајање мостова до савременог 

14 У истраживаним селима околине Пирота неријетко сам добивала податке о трудова-
цима. То је био принудни рад на путевима за вријеме бугарске окупације. Радно способни 
мушкарци, интернирани у Бугарску, били су у обавези да раде на путевима. Имали су норму 
од 25 колица земље, коју су дневно морали да откопају. Храна им је за цијели дан била само 
400 г хљеба.
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доба, са константном потребом за сталним одржавањем15. То је од нарочи-
те важности за планинска подручја, гдје су путеви често оријентисани дуж 
клисура и кањона ријека и потока, и тиме изложени сезонским бујицама. 

У Завоју, подручју које је 1963. године захваћено великим геолош-
ким промјенама, у чему је ријека Височица имала важну улогу, у готово 
опустјелим селима: Великој и Малој Лукањи, 1987. године, екипа теренских 
истраживача Етнографског музеја забиљежила је своја запажања: „Удоли-
на је била испреплетена многобројним изворима преко којих се прелази-
ло на најразличитије начине. По њима се могао пратити сегмент развоја 
саобраћаја кроз време, бар када је у питању премошћавање вода“.16 

Град Пирот и околна поља били су изложени ћудима Нишаве. Ова ве-
лика ријека, по сјећању његових становника раније је била плића, често се 
разливала и плавила поља и села. Тек је изградња обрамбеног кеја у Пи-
роту и продубљавање корита ријеке то зауставило. Село Пољска Ржана је, 
према казивању, због честог плављења Нишаве пресељено на другу обалу 
ријеке17. На старију локацију и данас указује топоним Селиште. Велики дио 
плодног пољопривредног земљишта у селу Крупац налази се преко Ниша-
ве, па је прелаз преко ријеке за становнике овога села готово свакодневан18. 
Тамо смо забиљежили највише различитих начина савладавања водених 
препрека, заступљених и у осталим дијеловима истраживаног подручја. 
Најједноставнији начин је прелаз на мјесту где се ријека разлива и гдје је 
најплића. Таква мјеста зову се: растоке, газ или брод. Туда су пролазила 
кола и волови, стока, а преко љета су и пјешаци газили, ћапкали. У близини 
винограда на прелаз су набацивали камење, због лакшег захватања воде за 
прскање. Након што се у јесен покупи љетина са њива престајала је потреба 
за прелаз ријеке колима. За прелаз пјешака преко дубље воде правили су 
дрвени мост, мос’, ћуприју од једног или више брвана и дасака, с оградом 
или без ње. Овисно о величини, у градњи таквих мостова од брвна, понегдје 
званог било, вешаљћа, учествовали су сви који су се њиме користили. У 
Крупцу је, на средини села, после Другог свјетског рата био висећи мост, 
на сајле.

У планинским крајевима забиљежили смо мостове за прелаз оваца и 
коза у зимском периоду. Основну конструкцију таквих мостова чине двије 
дрвене мостице (греде или балвани) са попречно постављеним пондилима 
(леса, салпе). 

15 Године 2006. направљен је мост на мјесту старог код манастира Суково. 
16 Софија Н. Костић, Промене у демографској структури Завоја, Велике и Мале Лукање, 

Гласник Етнографског музеја 71, Београд 2007, 114.
17 Повод пресељењу био је, по казивању, тај што је сеоско гробље било на другој обали 

ријеке. Када се Нишава разливала дешавало се да неколико дана нису могли прећи ријеку, 
доћи до гробља и сахранити покојника. 

18 У Крупцу су се шалили са својим сусједима из села Војнеговац и Држина да се плаше 
газити Нишаву!: Ми смо знали за Нишаву, они за воз!
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У Нишави су се током љета дјеца купала. Ријека им је била омиљено 
мјесто за игре, међу којима и такмичење у преласку помоћу дрвених штула, 
званих куке или гиге, ђиђе. Правили су их од рачвасте гране бреста и цера, 
висине која је одговарала висини дјетета. Због удобности, испод стопала су 
подметали изношене вунене чарапе или сијено.

Умијеће ходања на гигама дјеца су учила у школи и одрасли људи у 
овом крају нису се њима служили. Изузетак у овом крају, такође представља 
и податак о употреби чамца за прелаз преко ријеке. Забиљежили смо га у 
Станичењу, и односи се на период око 1941. године, када је услијед ратних 
дешавања локалном становништву био забрањен прелаз преко жељезничког 
моста. Тада су становници овог села до својих башти, њива и винограда с 
друге стране ријеке Темскe прелазили чамцем. То је био мали чамац који 
је могао примити 10 људи са алаткама. При том су се помагали затегнутом 
сајлом преко ријеке. 

Према казивању, у зимском периоду ријеку су најчешће заобилазили а 
у крајњој нужди су је газили. У Темској се сјећају преласка преко замрзнуте 
ријеке Темштице колима са житом како би дошли до воденица.

Лед и снијег били су велика препрека кретању становништва. Нарочито 
су томе били изложени сточари, иако су појате у зимском периоду функ-
ционисале самостално и није било великих потреба за даље кретање. Де-
шавало се да овчаре, приликом селидбе стада изненади и затрпа снег. Тада 
је у спасавању учествовало цијело село19. У усменој народној традицији 
Горњег Висока познато је вјеровање о смрзнутој бачији, на коју сваке годи-
не подсјећају учесници обредне поворке: баба носи бабу Марту20. Велики 
проблем на појатама представља и јак вјетар кривуц, који спречава овчаре 
да, понекад и по два дана изиђу и нахране стоку. 

По снијегу се прави пртина, пут куда се крећу пјешаци. При том, онај 
први који прти, прође кроз високи снијег не користи никаква посебна по-
магала, него пропада у снијег до струка. „Опрему за снијег“ у овом крају чи-
нила је уобичајена слојевита обућа: пресни свињски опанци, 2 пара чарапа 
и обојци, навошта од сукна који се везују око ногу врпцом. Када је снијег 
влажан, југов, онда су ноге штитили и скорњама, овчијим или козијим ко-
жама са руном. Спорадично су поменути и нејасни подаци о кориштењу 
мачки од гвожђа како се обућа не би клизала по снијегу, леду, а понегдје и 
по трави21.

Кориштење скија за снијег забиљежили смо у планинским подручјима, 
нарочито у области Висок (Дојкинци, Јеловица). По сјећању казивача, 
прве скије у ове крајеве донијели су око 1920. године војници граничари 

19 На Видличу, гдје Рсовчани имају појате и буду до св. Николе, једне зиме је овчара зат-
рпао снег. Помагали су му сви тако што су овце спуштали у рукама а јагањце у цедилу. Ма-
гарцима су обували чарапе да се не клижу по снијегу и леду.

20 Драгољуб Златковић, Обичај Прва Марта, Етно-културолошки зборник, књ.VI, Сврљиг 
2000, 115–120.

21 У Станичењу су их носили стари људи јер се трава клиже. 
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на оближње карауле. По узору на те скије, почели су сеоски момци сами 
правити скије и скијати се по појатама. Природно закривљено дрво јасена 
или букве, стањивали су, као тарабу, и обликовали изнад ватре. Скије су 
дотеривали, да држе правац, мазали их лојем и везали каишима за ноге. 
Од педесетих година, скије су дотеривали мајстори столари и стављали им 
предњи оков од гвожђа. 

По снијегу дјеца су се санкала ниским дрвеним санама, а омиљена 
дјечија забава била је и клизање помоћу постављених шашки од кукуру-
зовине или дрвених плочица испод обуће или помоћу врткала, нарочито 
обликованих дрвених папуча. 

Жељезница

Међународна жељезничка пруга Ниш – Цариград, у коју су полагане ве-
лике наде кад је 1888. године пуштена у саобраћај, по мишљењу неких ана-
литичара22, услијед сложених историјских околности, нагло је угасила улогу 
Цариградског друма на овај крај. Иако су једнако оријентисани током про-
ласка кроз пиротски крај, у техничком смислу пруга је морала савладати и 
сложеније природне препреке, па су на овој секцији саграђени жељезнички 
мостови и тунели. 

Већи утјецај пруге као саобраћајнице код домаћег становништва 
забиљежен је у мјестима кроз која непосредно пролази: Чиниглавци, Суко-
во, Држина, Пирот, Станичење, итд. На станици у Станичењу до данашњих 
дана чекају воз многи становници пиротске околине који одлазе у печал-
бу, углавном у Београд. Тако су и становници Великог Суводола до воза 
пјешачили преко планине Белаве. У Сукову се сјећају и Ћире, малог технич-
ког воза, који је направљен 1928–1929. године за превоз креча и угља.

ПРЕНОС ДОБАРА

Изузимајући организирани транспорт трговачке робе, за свакодневне 
потребе становништва у овом крају највише се примјењивао пренос добара. 
Иако локалног обима, пренос је имао значајан културни садржај, јер је у 
технологији сачувао многе архаичне облике рада, помагала и средстава23.

22 Др Јован В. ћирић, исто, 26.
23 Душан Масловарић, Саобраћај и транспорт добара, каталог изложбе, Етнографски 

музеј Београд, 1973–1974. 
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У околини Пирота познати су сви традиционални облици преноса, 
заступљени и у ширем подручју источне Србије: пренос који врши појединац 
или више људи заједно, користећи снагу тијела или помоћу различитих по-
магала, затим пренос добара помоћу снаге домаћих животиња. Начин пре-
носа зависи од многих фактора. Најзначајнији су конфигурација терена и 
раздаљина, као и тежина и врста преноса. Неријетко се као одлучујући фак-
тор појављује и родни поларитет. Значају ових традиционалних начина пре-
носа добара доприноси и чињеница да се користе до данас. 

Пренос добара помоћу људске снаге

Карактеристика овог начина је да се одвија на кратким растојањима и за 
лакши терет. Различити су начини преноса: у рукама, преко руку, на рамену, 
испод мишке и на леђима. Ношење на глави у овом крају није познато. Ек-
сплицитан одговор је и за начин на који мушкарци носе терет: на рамену! 

То је нарочито видљиво током сточарења које садржи многе архаичне 
елементе, међу којима и специфичне дијелове опреме и транспортна помага-
ла. У селима Гостуша и Топли До забиљежена је употреба неких од њих. По-
кретна испаша подразумијевала је и промјену мјеста гдје су овце коначиле у 
тзв. јагрецима. Све неопходне ствари (храну, опанџак, дреје, судове) овчари 
су, због паса, морали подизати. Држали су их на високој грани, остроги, 
одсјеченој у непосредној близини и коју су у близини коначишта овчари 
забадали у земљу. Кад су се са стадом помјерали на друго мјесто, ствари су 
стављали на обрађену мотку тојагу и преносили на рамену. Тољагa им је 
служила и за одбрану од звјери, вукова. 

На планини су најдуже боравиле козе које је чувао сеоски козар, у чијој 
се опреми налазило и низ специфичних дијелова ношње за заштиту од 
снијега и влаге: кожух, навошта и скорње, скројене од козије коже.

Употреба козије коже у изради помагала за пренос забиљежена је у ви-
сочким селима. У мјешинама од мекане јареће коже, овчари су у појати пре-
носили и чували пројино брашно, као и вурду и масло за кајмак. За мјешине 
се сматра да су чисти судови, којима, осим штављења, није била потребна 
велика дорада. У појатама су висиле закачене о клин, осигуране од мишева. 
У великим мјешинама до 80 кила тежине, становници височких села пре-
носили су брашно из воденице. Носили су их преко рамена помоћу ручице, 
штракло или помоћу 2 каиша. 

Кориштење овчијих мјешина у селу Рсовци везују се уз Грке Ашане, 
који су у њима, на коњима, преносили сир. У осталим дијеловима пирот-
ског краја, ријетки су подаци о употреби мјешина. У Чиниглавцима је, на 
примјер забиљежен податак о мешинама катрањачама у којима су ста-
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новници брдовитих села Старе планине на коњима довозили и продавали 
катран за подмазивање, поред других дијелова за дрвена кола. Катран или 
ракију у мјешинама у Осмаково су доносили Ужичани, док се код домаћег 
становништва такав начин категорички негира. 

Од козје, овновске или телеће коже највише су израђивали јанџк (пл. 
јанџци), торбак који су овчари носили пребачен преко једног рамена за своје 
потрепштине. Обично би га забрамчили позади помоћу кожног каиша укр-
штеног преко прса. Правоугаоног облика, торбак је имао и поклопац, капак, 
често украшен ресама и пулама. Украшени јанџк, поред звона, један је од 
елемената, који су овчари сматрали за украс свога стада. У височким се-
лима и данас се могу наћи у употреби или се чувају као знак некадашњег 
богатства и бројних стада. Шивали су их и штавили кожухари или вјештији 
људи у селу. У Рсовцима је јанџке правио Паун Костић и китио их ресама и 
сјајним дугмадима, пуловима са војничког одијела. Овце је дозивао звуком 
ударања по јанџку. 

За ношење хране (леб, сир, лук) до појате, на кошење, на њиве или на 
пут мушкарци су употребљавали торбу, окачену непосредно преко рамена 
или на грабље или виле. Израђивале су се од остатака материјала за пре-
кривке или су ткане од козје длаке. Козина је у околини Пирота имала ши-
року употребу. Торба козињавка била је веома заступљена, сличног облика, 
функције и начина ношења као и кожни торбак. 

Козина се, након шишања није прала јер је коза чиста. Жене су је, између 
осталог, стављале као везиво у смјешу за прављење црепње. Највећу количину 
козине откупљивали су трговци и занатлије мутавџије, мутабџије. Развијена 
занатска дјелатност на ширем подручју источне Србије, израда текстилних 
предмета од козје длаке, била је заступљена и у овом крају, код домаћих сео-
ских мајстора или оних који су повремено долазили у село. Највише их је било 
у селу Брестов Дел код Бабушнице. Осим торби: козињавки, страњеницa, 
зобница, мутавџије су ткали и бисаге, покровце и вреће. 

Бисаге, дисадзи облик дупле, састављене торбе, мушкарци носе тако 
да провуку главу кроз отвор у средини или их пребаце преко рамена. У би-
сагама су носили хлеб, колач за свадбу и производе намијењене продаји на 
пијаци. Приликом сијања у бисагама су носили жито, тако да их пребаце 
преко лијевог рамена. 

Неизоставан дио сточне опреме у пиротским селима чине и покровци, 
прекривачи у којима се најбоље виде све особине козије длаке као материјала. 
Основна особина је непромочивост, која се огледа у заштити волова, крава 
или коња од сунца или кише док раде или се одмарају. Непромочивост се 
настојала постићи и мијешањем материјала, најчешће вуне и козијe длакe, 
понегдје (Топли До, Сиња Глава) и код других производа: прекривки ступа-
лина или кабаница опанџака. 

Покровци, црге или струњаче од козине служилe су и за простирање на 
лежај, сушење жита и пасуља на гувну, и мијешање жита (пола жито – пола 
кукуруз) прије ношења у воденицу. 
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За пренос жита и брашна у воденицу, али и земље (да се кућа и вурња 
подлепе) користиле су се козињаве вреће, козињавке или страњеници, 
веома чврсте вреће, отпорне на влагу и погодне за пренос на коњима или 
магарцима. Са сваке стране имају петље, аљћи. 

Једна од основних намирница у сточарској култури јесте сијено за 
зимску исхрану стоке. За вријеме дугих зима са снијегом овчари су морали 
обезбиједити велику количину сијена. Основну мјеру потребну за једну 
овцу представљале су једне пуне санке, воз или 200–250 кг сијена24. Зато 
су га морали косити на свим површинама а највише на ливадама близу 
појата, гдје су га и садјевали у стогове. Због смањених потреба у новије 
вријеме, сијено се углавном спрема у плевње, објекте од прућа или дасака и 
покривене сламом. 

Сабирање или плашћење сијена био је посао за све укућане у трајању од 
10 до 30 дана, када су сакупљали сијено чак и с ливада на највећој надморској 
висини. То су често врло стрме и неприступачне ливаде, окружене шумом. 
По неколико навиљака сијена сакупљало се у круг, срк, а онда преносило до 
равнијег мјеста гдје се обликовао пласт, плас или воловник. На мјесту гдје 
се сабере, пласт се обиколи грањем и повеже ужетом да га не однесе вјетар, 
одакле га, најчешће вучом превуку до појата. Стог се прави без ступца, са 
укрштеним приткама које отежавају стог на врху да не падне. 

Познато је неколико начина сакупљања сијена. Најједноставнији начин 
је вуча помоћу гране, на вејћу. То је ширa, одсјечена ракљастa грана од 
букве, на коју свако стави сијена колико може да повуче. На већој грани 
превлачили су и пластове сијена, тако да помоћу ланца вуку упрегнути 
волови или краве а понегдје и коњ. То се зове свлачез. Превлачење помоћу 
врлине, забиљежено и као топлодолски начин, карактеристично је за високе 
планинске ливаде у којима нема шуме за вејћу па су волови вукли мотку 
дужине 4–5 метара, подвучену испод пласта25. 

Најчешћи и најсигурнији начин за превоз сијена са стрмих ливада био 
је помоћу санки, иако се многи становници сјећају несрећних случајева са 
претовареним санкама. Сада се брдске ливаде косе у много мањој мјери.

Приликом ношења сијена користило се уже, јуже. У Топлом Долу, 
забиљежена је употреба посебног ужета од струка свјеже траве за везивање 
пласта, којег су мотала двојица људи заједно, без икаквог помагала. Због 
брзог сушења трава се током сукања поливала водом. Најчешће се користи 
дугачко јуже (4 – 6 м) од конопље, грснице, козине или од вуне, које су 
мутавџије израђивале помоћу витела. 

24 Мјера се односи на брдске крајеве, за разлику од равних терена где сане могу повући и 
два пута већу количину сијена, до 600 кг. 

25 О начинима на који Топлодолци свлаче сијено са стрмих ливада доста смо чули од ка-
зивача у Темској. Међу њима и непровјерени податак о ливадама с којих су људи клечећи на 
кољенима сакупљали сијено, или су га увезаног котрљали надоље. 
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Мања количина сијена приликом сакупљања увезује се ужетом у 
бреме. Тако увезано бреме мушкарци преносе на рамену или на леђима. 
Код већег терета бреме се понекад на рамену преносило помоћу вила или 
тољаге. За лакше стезање ужета око бремена у височким селима помагали 
су се дрвеним прстеном, званим коло или колач. Користили су га и овчари 
зими на појатама, када су хранили овце на отвореним раништима на 
снијегу. То је помагало величине длана природног кружног или срцоликог 
облика, направљено засијецањем живог стабла јавора или букве. Кружни 
облик настаје растом дрвета након 20–30 година, око мјеста где је стабло 
засјечено, тако да изнутра остане суво. Коло за везување сена поклоњено 
Етнографском музеју у селу Јеловица направио је на овај начин Александар 
Мадић око 1953–1954. године. Одликује га велика чврстина. У селу Топли 
До, према казивању, ова помагала су раније и украшавали. 

Жене су, као и мушкарци носиле бреме на раменима или на леђима 
помоћу ужета или цедила. Занимљиво је да, ношење бремена сијена помоћу 
ужета на леђима, није зазорно ни мушкарцима, за разлику од другог терета 
и других помагала. У новије вријеме, када је стока и сијено близу куће, за 
пренос сијена или сламе до јасли користе старије покровце или кошеве. 
Кошеви се плету од љесковог и дреновог прућа или од врбе у различитим 
величинама. За пренос ситних ствари (жита, кукуруза, кромпира) кошеви се 
изнутра омажу смјешом земље црвештице и сламе. 

У Великом Суводолу забиљежен је податак о спуштању сијена са 
стрмих ливада помоћу двије дугачке мотке које један човјек држи у рукама 
и вуче а други придржава да се не преврне. Двије мотке, сарци су облик 
несастављених носила од дрвета, 3,5 – 4 м дужине, најчешће од бора или 
чамовине с благо обликованим врховима за држање. Употреба ових помагала 
приликом сакупљања сијена карактеристичан је примјер удруженог преноса 
добара, веома заступљен на планинским и низинским ливадама пиротске 
околине. Погодни су за сакупљање и ношење сијена на краћем размаку, на 
подводној равној ливади или у журби, прије кише. Двојица људи на сарци 
могу да подигну и носе цијели пласт. Користе се и приликом жетве.

О преносу жита водило се рачуна још приликом сјетве. На њивама 
поред појата раније су сијали пшеницу и раж заједно, није се двојило, према 
објашњењу: због здравијег леба, али и због везивања снопља. Из сакупљеног 
снопа извлачила се раж, увијала као јуже од раж, натезала и везивала око 
снопа помоћу дрвеног помагала, врзача. Како би се сачувало свако зрно 
жетва је почињала прије него жито сасвим сазри, па се остављало 10–14 дана 
да преври на крстине. Сваки жеталац, осим српа имао је и свој сарак, мотку 
са зашиљеним врховима, дужине 1.80 м, на коју забоде са сваке стране по 
један сноп, и тако преноси на рамену. Уз то, у руци су носили и трећи сноп, 
што је представљало основну мјеру за мале крстине (13 снопова = 3×4 + 1 
горњи). Рјеђе су снопове преносили испод обје мишке или су их вукли по 
земљи, што се старијим људима није допадало.
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Једна од варијанти дрвених мотки јесте обрамица, звана обрамка 
или чешће кобилка. У околини Пирота имала је и до савременог доба има 
широку примјену. У свакој кући има их по 3–4 комада. Носе је углавном 
жене а праве мушкарци, једноставном дорадом природног облика дрвета. 
Лучно савијена мотка са зарезима или кукама на крајевима, погодна је за 
пренос до 10 кила тежине, на свакој страни. На краћим растојањима помоћу 
кобилке се преносила роба за прање на ријеци, ручак за раднике и вода, 
а на дужим растојањима углавном млијеко у судовима. Ручак који спреми 
код куће (најчешће кисело млијеко, пасуљ или чорбу) жена сипа у рукатку, 
земљану ручконошу с дршком и носи у руци или je окачи на кобилку. Осталу 
храну, манђу (хлеб, сир, лук) стави у једно или два цедила, пa их окачи на 
кобилку или понекад носи у корпи.

Водом су се снабдијевали на изворима, кладенцима, чесмама, чешмама 
или мушатима а касније на бунарима. Сипали су је и преносили у котловима, 
земљаним бакрачима и тестијама стовнама или у дрвеним посудама 
мушатима. Запремина стовни била је од 2, 5, 8 или 10 л и жене су их носиле 
по двије на обрамици или у рукама. Округли дрвени суд за воду, товарија, 
који се носи помоћу кожног каиша, такође је имала неколико различитих 
запремина. За косаче је садржавала 12 литара, што је била неопходна 
количина воде за 2 дана. У мањим товаријама најчешће је ношена ракија.

На дужим растојањима, до појата, на кобилки су жене сваки дан носиле 
бакраче с водом, а с појата сурутку и млијеко на бачије у 2 котла. Кад терет 
отежа, кобилку пребаце преко главе на друго раме. Управо због веће тежине, 
није необично да, понекад, млијеко на кобилки доносе и мушкарци (Понор, 
Блато).

Веће количине млијека, воде и друге теже ствари, нпр. ракијски казан, 
преносили су удруженом снагом двоје људи. Носили су га између себе, на 
раменима, на повирицу помоћу дебље мотке зване чабрњак, чобрњак. То је 
дебља мотка, углавном од јасена, дужине око 3 м, зарезана на средини да 
се суд не помјера. За пренос текућине овим начином кориштени су котлови 
различите запремине: котлетија за качамак, месењак 20–30 кг, големи 
котол 40–50 кг, котал водоношњак од 60 л за воду намијењену прскању 
винограда. Приликом ношења млијека у котловима с врха су стављали мало 
церовог лишћа, шуме или коприве да се млијеко не би пролило, испискало. 

Помоћу чабрњака преносило се и грожђе у корпама од прућа, као и 
цједило с младиним башчалуком у оквиру свадбеног ритуала. Иако се сматра 
да су жене слабије и да не носе већи терет, и оне су понекад користиле 
овај начин преноса котлова с водом, углавном приликом испирања одјеће 
на ријеци. 

У традиционалној култури пиротског краја присутан је родни поларитет 
у области преноса добара помоћу људске снаге. Већина мушкараца до 
данас зазире, како од обрамице, тако и од кориштења цедила, неизоставног 
женског помагала. Жене га носе готово свакодневно на леђима, те се овакав 
начин ношења сматра „женским“. 
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Цједило се у најширем смислу сматра врстом торбе26 или ужета, иако по 
облику и функцији више припада типу тзв. „увезача“ или „упртњача“. То је 
„квадратни комад вунене тканине с упртама помоћу којих се везује терет“.27 
У овом крају до данас служи у многим приликама за пренос тежих и лакших 
ствари: сијена, пасуља, кукуруза, хране, дрва, при чему се ситнији терет 
најприје стави у џак па положи на цједило. У свакој кући има их по 2, 3 или 
4 комада у употреби, а неријетко и некориштених у сандуцима с осталим 
дијеловима невјестинске спреме. 

Цједило ткају жене у 4 нита, од вуне бијеле или тамније, црне суре или 
чађаве боје. Боја се бира према функцији: за град се ткало бијело цједило а 
за коришћење око куће израђивало се шарено цједило, на коцке од тамније 
вуне. Неријетко су се од исте основе ткали и џакови за жито и кукуруз. 
Посебно цједило чувало се за ношење печења и хљеба за заједнички ручак 
на Крсту, у којем је на ђурђевдан учествовало цијело село. 

Упрте за цједило, тракови у облику дебље узице плету се од 3 или 5 
струка, тако да се закаче за дрво или за куку у кући. Дужина се одређује пре-
ма троструком распону руку.

Кад се терет положи на цједило подигне се, врже се на леђа, провуку 
се руке кроз тракове и завежу на грудима. За жену која тако преноси терет 
кажу: уврзала се у цедило! Понекад се ручак у лонцу увеже у цједило и тако 
преноси на обрамици или у руци. 

Осим цједила жене у овом крају нису носиле друге торбе, а оне које 
су ткале од мијешане вуне и тежине носила су дјеца у школу. Лакши те-
рет понекад су преносиле и у кецељи, опрешки. Тако су из баште, градине 
преносиле разне плодове, прљачку: лук, кромпир, паприке, шљиве, јабуке, 
дивље крушке, пасуљ, боб. На појатама су тако преносиле ситна дрва или 
јагње које се ојагњи28.

Као и с цједилом, жене се на исти начин увржу са љуљћу. Љуљћа, 
љуљка је носиљка у којој су мајке носиле бебе. Израђивала се као и цједило, 
само је убава: ткана од бијелог памука с претканим црвеним и црним пру-
гама, по димензијама је већа и има дуже тракове. У љуљци се беба положи 
дијагонално на мајчина леђа а тракови завежу на прсима, па се на леђима 
преко дјетета прекрсте и поново завежу на прсима. Ноћу су бебе и спавале у 
љуљки, увезаној траковима о куке на плафону сваке собе у кући. За вријеме 
пољских радова бебе су носили у поље, где су љуљку везивали на стабло 
или на импровизирани сталак од дебљих грана, љуљала. 

Често је жена уз љуљку на леђима, носила и кобилку с теретом на ра-
мену. Осим ријетких изузетака29 мушкарци нису носили љуљку и цједило. 

26 Д. Масловарић, нав. дело, 21.
27 Јелена Аранђеловић Лазић, Народне торбе по збирци Етнографског музеја у Београду, 

књига XXI, Београд, 1958, 115.
28 У Пасјачу сам забиљежила причу о жени која се породила у браништу, док је жела и 

бебу је донијела кући у кецељи.
29 Близанце у селу Росомач носили су у љуљћи и жена и муж. 
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Највећу одбојност имају према ношењу на леђима: мушкарци се не увржу!30 
Изнимне ситуације ношења терета у цједилу, најчешће описују: само кад 
морају! То је био случај када је воденица била близу куће па нису била по-
требна кола, него су жито и брашно преносили. Спремљене џакове у цједилу 
на леђима, на грбини, мушкарци су носили јер је тешко, или да заштите 
слабију жену, мора да је чува! Иначе, најчешће би завезали тракове цједила 
и пребацили га преко рамена или на штапу. Адекватно цједилу као женском 
помагалу при преносу добара, код мушкараца се појављују бисаге, које пак, 
не носе жене. 

Пренос добара помоћу снаге домаћих животиња 

Бржи и већи пренос добара, као и пренос на дужим растојањима одвијао 
се помоћу снаге домаћих животиња. У оквирима основних привредних по-
треба организиран је товарни, јахаћи и запрежни саобраћај. 

Товарни саобраћај је заснован на великој покретљивости и издржљи-
вости товарних коња и магараца, које је имало свако домаћинство, нарочито 
они који су се бавили сточарством на појатама. Свакодневна комуникација 
између кућа, појата или ливада укључивала је и пренос различитих ствари, 
багажа: алата, судова, воде а у обрнутом смјеру, с појата, пренос млијека и 
дрва. Неријетко се, до бачија и појата, доносила вода и за овце. Мање коли-
чине воде у бакрачима и дрвеним судовима (товарији или панагону) носио 
је водоноша на кобилки а веће на самару на магарцима или коњима. 

Кориштење магараца било је различитог интензитета у појединим 
дијеловима ове области и тумачено је на различите начине: као новији, старији 
или сиромашнији облик. Бројчано, магараца је било више него коња јер су, пре-
ма мишљењу казивача, због мање висине погоднији за пренос млијека: магаре 
лагано гази! На пасиштима су били с овцама и уз њих су, као мљекари биле 
жене, дјеца или старци, док су коњима мљекари углавном били младићи. 

Основна опрема за пренос млијека с појате састојала се од: самара, два 
дрвена сандука и судова. Самаре за магарце и коње израђивали су од дрвета 
мушкарци у селу или мајстор самарџија од више дијелова: двије попречне 
кривуљице, бочних дијелова, кука за качење, праћки, џака испуњеног сла-
мом за омекшавање и од колана ширине 4 прста за учвршћивање преко 
стомака. 

Од судова за млијеко, постепено су, у периоду након Другог свјетског 
рата, уобичајене куповне лимене, поцинковане канте, од плек, запремине 25 
литара. У посебним кантама преносила се сурутка, од које се кувао цвик, 

30 Најчешћи одговори су били: нема шансе; то је стидно; то би био циркус; сви би се 
смејали!
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храна за бачијашке свиње и овчарске псе. Истовремено, за млијеко су ко-
риштене и дрвене вучије и боте, пљоснати судови различите запремине (10, 
15, 20 л) који су везивани на самар. Осим млијека, на самар су пребацивани 
дисадзи с водом (у 2 тестије или у товарији), храном и хљебом, козије 
мјешине за брашно, со, храна за псе и на крају, на магарца сједне и овчар. 
О тешкоћама магарећег живота познате су бројне узречице, као нпр.: ву-
чеш ко магаре! Или: учи школу, само да немаш 4 ноге! Због великог тере-
та који су преносили магарци су поткивани плочама а коњи потковицама. 
Често су преосталу количину млијека мљекари преносили и на обрамици. 
Највише млијека носили су коњи: до 200 литара млијека у 4 канте или дрве-
не вучије.

Употреба коња у товарном саобраћају била је уобичајена нарочито у об-
ласти Висок, гдје су домаћинства имала по два или три коња. Неке су чували 
само за одлазак у град. Из села Дојкинци, Јеловица, Пасјач, Сиња Глава у 
Пирот на коњима су, у бисагама, носили су за продају: масло, сир, вурду и 
поврће, као и дрва и угаљ, а враћали купљено жито и курузу, до 80 – 100 
кила терета. Из Пирота, а раније из Бугарске су доносили груменове соли31, 
ракију у стакленим балонима и вино у дрвеном панагону. 

На савату, гдје су љети коњи ишли на испашу, у периоду прије Другог 
свјетског рата, било је од 100 до 400 коња из појединих села. Зими су бо-
равили у шуми близу села гдје су јели брстину и остатке хране од оваца: 
сијено, лишће и сламу. Неки су носили звоно, клопотар. У селу Сиња Глава 
до данас памте деда Гмитра који је чувао 40 коња, од којих је само неколико 
држао у штали. Почетком деведесетих година двадесетог вијека у височким 
селима још увијек је било коња, а данас се ријетко могу видјети. 

Товарни саобраћај коњима био је карактеристичан и за нека професио-
нална и полупрофесионална занимања. Ваљавичар је на самару преносио 
сакупљено сукно, пртенице до ваљавице и враћао у село. Такође, живо је 
сјећање и на кирајџије који су преносили дрва и трговачку робу. Највише 
кирајџија било је у селу Суково, 20–30, који су за пиротске трговце прено-
сили дрва са Влашке планине.

Коњи су највише служили за вршидбу, вршу жита на гувнима. Четр-
десетих година двадесетог вијека издвојио се одређен број људи који су 
својим коњима обављали вршидбу другима и били плаћени житом32. Таквих 
коњара највише је било у селима Камик, Цaрев Дел, Базовик и Рагодеш, као 
и међу овчарима, званим Грци, Цинцари и Црновунци. То су били сезонски 
сточари, из околине Јањине који су у љетном периоду са стоком и својим 
породицама стизали и до планина у близини Пирота. Уз бројна стада оваца 
(1000–1500) чували су и продавали коње, просјечно око 30–40 комада. Они 

31 За једно бравче преко љета потребно је 1 кг соли. 
32 У Топлом Долу, Чиниглавцима и другим селима говорили су: Ћи' идем у вршу! Плаћа, 

кирија се рачунала од добијених 10 шиника – вршиоцу је ишао 1 шиник или по једном коњу 
1 мерник: 10–12 кг жита.
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су им служили за сталне селидбе на боља пасишта и за вршидбу. На вршид-
бу се у село са коњима спуштала и цијела породица и остајала у кућама 
домаћина док се посао не заврши. С домаћим становништвом су имали до-
бре односе а појединци су се и орођавали и трајно остајали у селу. Етно-
лози су указали на многе сличности и утјецаје културе балканских сточара 
на нашу традиционалну културу33. У области преноса добара то је товарни 
саобраћај помоћу коња, с одговарајућим прибором, употреба врећа, козијих 
мјешина, овчарских торбица, итд. 34 

Јахаћи саобраћај у пиротском крају био је заступљен у малом обиму. 
Јахање коња и магараца забележили смо код случајева удаљенијих појата и 
ливада за косидбу, у највећој мери код Височана. Коња су јахали на дрве-
ном седлу које су сами правили (сачињеног од предњег и задњег облука и 
страница) или куповног, од коже35. Скупоцјену коњску опрему, коју су по-
ред седла, чинили и: зенгије, колан и подопашнице, могли су приуштити 
ријетки појединци, а током истраживања пронашли смо је у селу Пасјач, 
изван функције. 

Магарце су јахала дјеца, дјечаци и дјевојчице, на поњави или на самару. 
Мада је понегдје било прихватљиво да коње и магарце јашу и жене, у већини 
случајева је било неуобичајено. Такво друштвено неприхватљиво понашање 
извргавано је руглу погрдним називом: мушкајана. У ријетким случајевима 
када су јахале коња жене су сједиле на самарима, са скупљеним ногама на 
једној страни и покривеним кољенима. И саме жене су се срамиле јахати 
и гледале су да јашу по мраку. Томе су се најчешће одупирале дјевојке, за 
које, у Блату нпр., постоји вјеровање да је добро да јашу магарца, како би им 
тијесто, које ће мијесити кад се удају, брзо надошло, стваше. 

Јахање коња из забаве, без седла и самара, најчешће су практиковали 
младићи, приликом свадби и на Туровден, дан коњске славе. На тим утрка-
ма, понекад су учествовале и дјевојке. 

На истраживаном подручју, код домаћег становништва није забиљежена 
употреба коња у запрежном саобраћају, осим у ријетким приликама када су 
помагали слабијим кравама на стрмом терену. Такође је неуобичајено, и чак 
подсмјешљиво, када се у вучу упрегне магарац. Таква превозна средства 
углавном су одраз смањених потреба онемоћалог старијег становништва и 
знак њихове сналажљивости и вјештине. Једно такво средство смо срели 
и 2007. године у Топлом Долу, гдје се још увијек магарци гаје и користе у 
већем броју, а у њему смо сазнали и за јединствен податак о кориштењу 
мазге.

33 Антонијевић Драгослав, Обреди и обичаји балканских сточара, САНУ, Балканолошки 
институт, посебно издање, књ. 16, Београд 1982. 

34 Феликс Каниц, Србија земља и становништво, друга књига, Београд 1985, 220.
35 У селу Сукову сјећају се 17 руских емигранатa, монаха у оближњем манастиру, који су 

јахали коње са седлом.



304 ВЈЕРА МЕДИћ

Запрежни саобраћај у пиротском крају почивао је на снази говеда: во-
лова и крава. У сваком од села било их је просјечно по 600 – 800. Највећи 
значај у локалном запрежном саобраћају и у традиционалном привређивању, 
имали су волови. Они су били неопходни за вучу, орање и вршидбу и у свакој 
кући је било најмање по 2 вола. Воловима се посвећивала велика пажња већ 
од набавке и узгоја, за разлику од крава које су служиле само за расплод 
и нису их музли36. Говеда су набављали и од џамбаса, путујућих трговаца 
стоком који су туда пролазили према Лужници. Највећу вредност имали су 
волови на врхунцу радне снаге, од 7, 8 и 9 година, до максимално 20, колико 
им је трајао радни вијек. 

Период изобичавања волова у пиротском крају започео је око 1955–
1960. године, постепеним упрезањем крава за обављање истих послова, које 
су истовремено доносиле и приход. У исто вријеме у ова села почели су 
стизати и први трактори37. Међу првима, 1960. године Велико Село и Мали 
Јовановац заједно су купили трактор. 

Један од послова где су волови били незамјењиви био је премјештање 
тешке парне вршалице, којом се у овом крају обављала вршидба од 1935. до 
шездесетих година. Од једног до другог мјеста вршалицу је вукло по 2 или 
3 пара волова, а по мекшем терену и по 5 пари.

Различити су начини и средства за вучу терета. Најједноставнији начин 
је била вуча помоћу ланца, затим вуча санки и вуча кола. Основно пома-
гало за вучу био је јарам у који се упрезало пар говеда, са системом пре-
носа оптерећења до врата животиње. Јарам се правио од неколико дрвених 
дијелова (обично од јасена), у облику једноставне конструкције од два па-
ралелна грубо обрађена трупца (горњег јарма или вратњака и доњег дијела 
полице), који су повезани са 4 усправне дрвене или гвоздене жегле (2 средње, 
2 спољне, рамењаче), као и од дијела за учвршћивање са рудом, скрупуше. 

У истраживаним селима разликују се двије врсте јармова. Једна врста 
јарма служила је за запрегу а друга за орaње, од којих се разликује јарам 
за орање ралом, ширине око 3 м, од ужег јарма за орање плугом. Јарам за 
једног вола за вучу металне копалнице приликом браздења или шпартања 
кукуруза на овом подручју сматрају новијом појавом.

Јарам за краве истог је облика као и воловски. Регулација појединих 
дијелова јарма осталим дијеловима у систему вуче (преглабица, скрупу-
ша) омогућава подешавање висине према грађи и јачини говеда како би се 
олакшала вуча кравама слабије грађе, успорила запрега на стрмом терену, а 
неријетко им се јарам и омекшавао подметањем овчије коже. Од кише или 
јаког сунца током орања краве су, као и волове штитили тканим покровцима. 

36 Након септембра, када се прекидала мужа оваца, у селима се ријетко гдје могло наћи 
крављег млијека.

37 У Блату се сјећају отпора појединаца према увођењу трактора. Један човјек је легао у 
бразду како би спријечио да трактор уђе у њиву.
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Такође су и краве због своје тежине поткивали. Вуча запрега помоћу крава 
ипак представља велики напор38.

Најчешће средство за превоз терета у традиционалном привређивању 
пиротског краја, а које се користи и данас, јесу саонице, сане, санће. Кон-
фигурација терена и тип саобраћајница, нарочито у планинским дијеловима 
издвојиле су ово превозно средство као примарно. Предност им даје и 
могућност кориштења током цијеле године: зими лагано клизе по снијегу, у 
јесен по блату, а љети су погодне на стрмим и каменитим путевима, какви су 
у области Висок39. Према казивању, до Другог свјетског рата кориштене су и 
на равничарским теренима, зими и само у одређеним случајевима. Сане су 
правили људи за своје потребе од буковог дрвета. Два одговарајућа дрвета 
са кљуном (2 м дужине) за санке, одабирали су у шуми, тамо их сјекли и 
остављали да се просуше 2–3 мјесеца. Нове сане су правили у прољеће и 
јесен, кад се истроше старе. Раније су једне санке трајале око једну радну 
сезону, односно трошили су пар санки годишње. 

Поред двије санке, једноставну конструкцију саоница још чине и: два 
попречно постављена прага, оплена и на њима 4 ступца, пречница, затим 
систем за вучу од двије струке, клини, руда и јарам. За успоравање и кочење 
запреге саоница коју вуку говеда на стрмом терену, низбрдици, служи зака-
чени ланац на задњем дијелу.

У планинским крајевима санкама се превозио сав терет: дрва и грање 
(шума) из шуме, сијено, снопље до гувна на појати и жито до воденице, 
гнојиво на њиву, камен, дрвена грађа и пијесак за градњу куће. За превоз 
ситног и растреситог терета додају се посебни дијелови, плетени од прућа: 
тарге за пијесак и гнојарце за ђубриво. Натоварено сијено на санама се 
осигурава грањем, док се сложена дрва везују ужетом или ланцем и затежу 
завијачем. 

Превоз дрва и сијена до појата у неким равничарским селима (Крупац, 
Темска, Блато) одлагао се до зимског периода када падне снијег, како би 
се могао превозити санкама40. Становници села у Пиротском пољу, дрва су 
куповали од Височана, који су их из Висока довозили на санама у сред љета 
чак до Војнеговца, и тамо изазивали чуђење41. 

У самом Високу, међутим, до савременог доба је уобичајено кориштење 
саоница. Током теренских истраживања стручњака Етнографског музеја, 
проведених у време јесењих радова, редовно смо биљежили употребу овог 
превозног средства. Тако смо и 2006. године у Топлом Долу на стрмом путу 

38 У Крупцу је забиљежена прича о крави, којој је отпао један рог, па су је продали у Ви-
сок. Жене су је због тога много жалиле, јер ће јадна целе године вући сане. 

39 О тврдим и каменим путевима у Топлом Долу постоји узречица: Саонице иду уз ковани 
до а волови уз кривуљице. 

40 У Црноклишту се сјећају како су зими превозили санкама жито до воденице с друге 
стране Нишаве преко замрзнуте ријеке. 

41 Чуђење је изазвао и досељеник у село из височког села Росомач, који је донио и сане. 
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сусрели запрегу крава са санкама пуним сијена42, које су великом брзином 
клизиле преко камења и блата до плевње. Тамо смо, такође, наилазили и на 
изврнуте санке поред пута испред капије (поступак са превозним средством 
за превоз покојника до гробља)43. 

О превозу плуга и опреме за орање, урутке, до њива, забиљежили 
смо низ занимљивих података у домену духовне културе44. Старије сред-
ство за орање, рало, превозили су нарочитим средством, влачегом. Казива-
чи га описују као рачвасто дрво, попречно спојено, са куком на врху. Ово 
једноставно средство за превлачење тежег терета (пањева ћутука, дрва, 
камена) на неприступачном терену у појединим мјестима помиње се као 
самостално средство а понегдје и као додатак санкама или предњем трапу 
кола, који се нпр. за вучу сијена назива и воз. У планинским селима је, по-
ред влачега, за превлачење камена, греда и трупаца забиљежена и употреба 
ђавољских сана. Оне су, према казивању краће и ниже од обичних санки, а 
од дијелова имају само предњи праг, оплен, на који се терет само наслања а 
доњим дијелом плази. Несумњиво је да у функционалном смислу постоји 
веза између ова два превозна средства45, потврђена и веома заступљеним 
термином влачити за клизање санки.

Једна од врста санки јесу и мале овчарске сане, саставни дио сточарског 
инвентара на појатама у којима овчар по снијегу довози дрва за дневну по-
требу, онолико колико сам може повући.

Поред санки, запрежни саобраћај у околини Пирота одвијао се и колима. 
Због могућности лакшег и бржег савладавања дужих раздаљина и равних 
терена ово превозно средство је временом уобичајено и, у нешто модифи-
цираном облику, још понегдје задржано у употреби до савременог доба. Тај 
процес се одвијао у контексту запуштања ораница на великој надморској ви-
сини и оријентације према равничарској привреди. Старији облик су дрвена 
кола или кола без шина, која су, према казивањима од дрвета сами правили 
за своје потребе. Понегдје их зову и рабаџијска кола, а онога који води гове-
да (волове или краве) рабаџија. Овај термин односи се у најширем значењу 

42 За превоз сијена на санке се поставе литре, решеткаста дрвена конструкција састављена 
од уздужних дијелова такође повијеног врха и од попречних летвица.

43 Уобичајено је да покојнике до гробља возе на санкама или колима. Санке, које лагано 
иду, погодне су на каменитом терену, на путу до гробља на узбрдици и у зимском периоду. 
У низу обичаја током сахрањивања појављује се и поступак извртања ствари које су биле с 
покојником у контакту, као што је стол на којем је покојник био изложен у кући и санке на 
којим је довезен до гробља. То се уради непосредно поред гробља, гдје санке остају 2–3 дана 
или их одмах врате па их изврну испред капије. До гробља се за санкама вуче конопац. 

44 Вјеровало се да испред запреге нико не смије прећи, да мине пут, како се не би напра-
вила штета, да се не изврну или истроше сане. Неријетко је, по мишљењу казивача за њихове 
незгоде са запрегом, био крив душманин. Нарочито на то пазе жене и чекају док не прођу 
санке, кола или трактор како би онда прешле преко пута. Такође, мјерило за доброг човека је 
и то да ником није прешао преко пута. 

45 Жарко Илић, Влака или влачуга, Гласник Етнографског музеја 39–40. Београд 1976, 
191. 
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на све који воде говеда, али и за специјализиране водиче волова који су за 
друге орали и својим запрегама превозили терет, дрва и камење46. И превоз 
качкаваља до Пирота, такође под именом рабаџилук, упућује на запрежни 
транспорт робе воловским колима између градских трговачких центара, 
развијен у другој половини XIX вијека а који се на овим просторима пову-
као након успостављања жељезничког саобраћаја47.

Називи појединих секција локалних путева указују на начине на који су 
их савладавали колима. Тако на примјер, четвер или четверка представљају 
узбрдицу на којој су 2 пара волова морала да вуку тежи терет (један пар 
вуче рудом а други ланцем). За мањи терет на таквим теренима често се 
користи само предњи дио кола, прва осовина с два точка звано колесар или 
колесарка. 

Точкови и осовине дрвених кола били су веома изложени хабању, па 
су их облагали металним оковом или шином. Гвоздена или шиносана кола. 
уобичајена су у периоду од 1912. године до Другог свјетског рата. Иако су 
у основи састављена од истих дијелова, али технички дотјеранијих, израда 
ових кола била је занатска, производ мајстора два заната: колара и кова-
ча. Временом су се ова два заната објединила, а поред Пирота, мајстора 
коларско-ковачког заната било је и у већим селима његове околине (Бла-
то, Темска, Камик, Топли До, Бабушница, Стол,...). Између осталих, многи 
се сјећају и кола Димитрија Златковића, мајстора из Војнеговца који је од 
1926. до 1951. године имао радионицу за производњу кола, с бројним шег-
ртима и калфама од којих су неки и сами постали мајстори и обучавали 
млађе. Код једног од њих занат је учио и Томислав Славковић Тока, мајстор 
ковачко-коларског заната. Од 1962. године, када је отворио радионицу у Ве-
ликом Селу а касније у Крупцу, Тока је, по свом казивању, за муштерије 
широм пиротске околине све до бугарске границе, израдио око 500 кола. 
Данас је у овом крају један од ријетких који још ради. У својој радионици 
детаљно нам је описао поступак израде и навео дијелове свих врста кола 
које је израђивао48. Према његовом казивању, комплет окивана кола (дрво 
и гвожђе), звана и шинска кола садржe ове дијелове: руду, гаће, предњу и 
задњу осовину, предњи и задњи праг, 4 точка (главина, шпице, наплати и 
шина), бабицу (рашље), алке, дно душаме и странице канате од дасака, 
стлпце у прагу, растоку за продужавање кола, ручну кочницу. Неријетко се 
у опис запреге уврсти и јарам, клин и гвоздена бабица, као и додаци за пре-
воз одређеног терета: литрила, крљешка, решеткасте конструкције за пре-
воз лаганијег и тежег терета, камењарка. 

У вријеме када су у пиротска села већ стигли први трактори, око 1965–
1967. године, мајстор Тока је почео правити кола с гуменим точковима, гу-

46 Рабаџијало се углавном у јесен. Рабаџијска кола имала су звонце.
47 Д. Масловарић, нав. дело, 36. 
48 Уз то, од овог мајстора добили смо и низ других занимљивих података: о цијенама, 

ковачкој слави, пословицама и анегдотама из ковачког живота, итд.
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мена кола. Колико су била цијењена казује нам и цијена њихове израде, која 
је износила 300 хиљада динара док су гвоздена шинска кола коштала 45 
хиљада динара! У многим селима у околини Пирота у употреби су до данас. 
Сретали смо их у Пиротском пољу натоварена кукурузовином и сијеном, 
стављеним на дружила, посебну подлогу за терање сијена. Гумена кола у 
техничком смислу су комплементарна са савременим начинима транспор-
та, те се неријетко, код веће количине сијена или кукуруза, кола користе и 
као допунска тракторска приколица. У Гостуши и другим височким селима 
оваквим колима, према казивању, почели су се служити касније, око 1980. 
године. Као веома погодно превозно средство тамо се уобичајио колесар, 
двоколице с гуменим точковима, које помоћу руде и јарма још увијек вуку 
краве. За извлачење и транспорт дрвених трупаца у Сињoj Глави смо за-
текли спреман конвој трактора велике снаге са нарочитим приколицама 
дрваркама. 

Из радионице мајстора Токе изишла су и друга превозна средства, међу 
којима и она за превоз путника: чезе и фијакери, која су била врло ријетка из-
ван градских средина. Чезе су имале само веће газде, у Крупцу њих двојица. 
То је врста двоколице с једном осовином и рудом. Вукао их је један, поне-
кад и два коња. Становништво ове области коњску запрегу везује уз транс-
порт качкаваља, који су од хладњаче до трговаца у Пироту вршили Цин-
цари из Црноклишта. Код домаћег становништва представља ријеткост и 
забиљежено је само за веће раздаљине, као што је лончар из Суводола транс-
портовао своје грнчарске производе за продају. На стрмом сеоском путу у 
Станичењу 2006. године забиљежили смо у употреби расходована војна са-
нитетска кола, лагану и врло покретну запрегу са издвојеним сједиштем за 
путнике, прилагођену садашњим сеоским потребама, коју је вукао коњ. 

Vjera Medic

TRAFFIC AND TRANSPORTATION OF GOODS

Summary

Traditional traffic in Pirot and its surroundings is based on different configuration of terrain, 
location of villages and occupations of the population, as well as distance from economic and 
administrative centers. The important fact is the existence of the ancient, developed international 
thoroughfare Via Militaris, with intensive flow of various cultures and peoples of the broad central 
Balkan region. In the complex field of transportation of goods, certain elements of these cultures 
found the way to the traditional culture of the Serbs in the Pirot region. We have followed them 
from the main thoroughfare via network of smaller local roads with different directions, importance 
and types of traffic, to complex terminology that has been preserved even today.
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Internal movements of the population from the Pirot region was mostly limited to economic 
needs, which were vertically oriented until World War Two – towards sheepfolds, located at higher 
altitudes.

The basis of such movements consisted of transportation of smaller loads – food, beverages, 
equipment and other necessities of shepherds, while milk needed for production of cheese was 
taken in opposite direction. The main part of work involved preparation, transport and storage of 
hay, where specific methods were used to get the loads down the steep slopes by means of branches, 
stretchers and wooden rings.

An additional activity was significant for part of the population – woodwork, production and 
sales of wooden objects such as roofing shingles, trousseau chests, dough boxes, etc. Horses were 
used to transport such products. In Visok, horses were also ridden, so that two or three horses per 
household could be found quite often. Unlike other cattle-breeding and alpine cultures, this region 
tolerated women’s horseback riding. Also, horses were used for transportation only if fitted with 
pack saddles, and for the threshing of wheat, while oxen, were used for draft and tillage, and so 
were cows, though later,

The basic means of transportation of commodities throughout the year was sledge. It is im-
portant that they made them for their own needs and since they were prone to wear, they were 
frequently changed. We have recorded production and use of certain sledge parts in the village of 
Jelovica. As of 1930, wooden carts came into use, the wheels of which were fettered with metal 
parts only after World War Two. The customary use of such means of transportation became a clear 
sign of economic changes, based on the more significant farming in plots near villages, as well as 
more intensive horizontal movements, specific to plain regions.

In Visok, loads such as receptacles for liquid, food and small fruits, sacks of flour, small chil-
dren, etc., were carried in various ways by people. The most frequent way of such transport in the 
researched area of the Pirot region is use of an unsealed bag of specific form, the so-called “cedilo“, 
which only women carried on their backs.

In addition to villages with marked characteristics of alpine areas (the region of Visok, vil-
lages Pasjac, Sinja Glava, Prisjan, Kamik, Ponor, and Suvodol), we also researched villages defined 
by different configuration of terrain, plain culture and nearness of towns (Suvodol, Blato and Gnji-
lan). We recorded various methods of overcoming water obstacles, as well as the populations’ vivid 
memories of old roads and professional ox carts. In addition, there was also a highly developed 
network of various craftsmen who produced and maintained such carts, and who are sporadically 
active even today (wheelwrights and blacksmiths). They helped us to record constructive elements 
of oxcarts, as well as parts used today. Based on various shapes of a yoke, the principal tool for 
draft, one can identify which animals were used for draft. As of 1960, oxen stopped being used, 
with the simultaneous introduction of agricultural mechanization. The arrival of first tractors in vil-
lages of the Pirot regions is still remembered and anecdotes told.

The synthesized material from this field work opens possibilities for new researches of pri-
marily origin and development of certain archaic forms, as well as complex terminology. Also, it is 
clearly needed to continue the research of these topics beyond the current administrative limits in 
order to survey the prevalence of specific phenomena in the wider context.
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