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Апстракт: Рад је настао у склопу монографских истраживања 
пројекта Етнографског музеја у Београду – Етнографске одлике пиротског 
краја, с тим што резултати истраживања овде презентовани обухватају 
предео Висок, и присутне карактеристичне елементе народне (традицио-
налне) земљорадње. У раду су још презентоване границе и географски 
положај предела Висок, климатске и педолошке одлике, заступљеност 
појединих пољопривредних култура у традиционалној и савременој 
производњи, системи прераде и чувања пољопривредних произво-
да, одлике привредних зграда и облици допунских занимања. Посебна 
пажња, како у току самих истраживања, тако и у презентацији резултата, 
посвећена је овде основним карактеристикама рала у пиротском крају. 
Резултати презентовани у овом раду постављају рало у пиротском крају у 
шири историјски и антропогеографски контекст присутности на Балкану 
и у југоисточној Европи. 
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Висок – положај и границе

Предео Висок, у пиротском крају, обухвата простор смештен између 
највишег гребена Старе планине и Видлича, од Кома до Миџора, а то је 
и северна граница предела. Западну границу чини развође Топлодолске и 
Црновршке реке. Јужну границу већим делом чини стрми одсек Видлича, 
дуж развођа Градишничке реке и Калуђерског потока, који се спушта у до-
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лину Височице и завршава недалеко од Мртвачког Моста. Овако омеђен 
простор Висока (без дела територије која се налази у Бугарској) заузима око 
580 квадратних километара. /1/

Клима и земљиште

Климу Висока сагледавамо непотпуно, без директних података с терена, 
већ у комбинацији доступних података из Пирота и Зајечара. У општим на-
знакама клима Висока је одређена положајем између Старе планине (висине 
од 600 до 2.169 метара) и масива Видлича, те присутном висинском раз-
ликом у рељефу. Друга одредница климатских одлика је велика удаљеност 
овог предела од Црног и Јадранског мора. Висок зато има другачије климат-
ске прилике на планинском гребену, а другачије у долини Височице. То је 
посебно видљиво кроз температурне просеке у току године. Јануар месец је 
најхладнији с просеком испод –8 степени Целзијевих. Екстремно ниске тем-
пературе бележене су и у децембру и фебруару месецу, са апсолутним ми-
нимумом и до –20 степени. Овако ниске температуре, често у комбинацији 
са снежним вејавицама и леденим ветром, наносе велике штете озимој пше-
ници и другим зимским усевима, посебно ако нису под снегом. И летње 
температуре су ниже на планинском гребену, а више у долини Височице 
(просек за јуни месец је +22,5, а у нижим пределима апсолутни максимум 
се креће око +30 степени). Високе температуре у току лета, у комбинацији 
са евентуалном сушом, наносе штете пролећним усевима (јечму, овсу, куку-
рузу). Занимљива је појава да су јесени овде топлије од пролећа, посебно је 
септембар месец топао са средњом температуром око +17 степени. Оваква 
температура у комбинацији са сувим периодима посебно погодује приноси-
ма у воћу. /2/ Атмосферски талози неједнако су распоређени по појединим 
деловима овог предела. Падавине су обилније на планинским гребенима, 
а оскудније у долинама. Поред киша које се јављају у току целе године, 
атмосферски талози се у овом пределу јављају још у виду снега и слане у 
зимском и града у летњем периоду године. У току периода вегетације про-
сечно овде падне до 400 милиметара атмосферског талога. 

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Број дана са 
кишом

1,0 1,6 3,4 6,0 10,5 8,1 6,1 6,1 4,6 7,4 5,9 2,0 83,0

Број дана са 
снегом

6,5 4,2 3,1 2,2 0,3 0,1 0,5 1,2 5,3 23,1

Број дана са 
градом

0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 1,0

Број дана са 
сланом

4,1 5,9 3,5 0,7 0,2 0,4 1,2 4,1 4,1 24,5
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Годишња месечна учесталост појединих падавина види се из претход-
ног табеларног прегледа састављеног на основу података кишомерне стани-
це у Дојкинцима за период између 1930. и 1939. године. /3/ 

Педологија у пределу Висок 

Овде су формирани веома различити типови продуктивног тла, с 
разли читим физичким, хемијским и биолошким особинама. Тако нпр. 
на алувијалној равни Височице и њених главних притока (Топлодолске, 
Јеловичке, Дојкиначке, Каменичке, Росомачке, Гостушке и Белске реке) ство-
рио се алувијум настао од речног наноса и још увек је у периоду стварања. 
Ово земљиште је лако за обраду и садржи велике количине минералних и 
органских материја, те представља најплодније тло. Изнад алувијума раз-
вио се посебан тип земљишта састављен од ситног шљунка, песка и глине. 
По карстним улегнућима – вртачама, увалама и сувим долинама, развио се 
слој живице састављен од резидијалне глине – црвенице, која представља 
најплодније земљиште кречњачке зоне предела Висок. /4/ 

И подаци прикупљени приликом истраживања на терену, уклапају се у 
стручне налазе наведених геоморфолошких испитивања у пределу Висок. 
Према прикупљеним подацима врсте земље у Високу су: смо(л)ница, песку-
ша, црница и муљак (ближе води). Казивачи из Височке Ржане сагласни су 
да у целом Високу преовлађују пескуше и смо(л)нице. Етимологија термина 
пескуша показује нам врло конкретне појаве и односе приликом појашњења 
појединих географских појмова, топонима и назива. 

У вези са називом Височка Ржана упутно је скренути пажњу на Вука 
(Рјечник) и Франа Курелеца (Руње и пахуље...) који, сваки понаособ, прила-
жу објашњења за особине земље пескуше, пескуље, пржине. Вук – прљуша, 
опрљуша – terra sabulosa. /5/ Курелец износи објашњење за порекло назива 
полуострва Пељешац и наводи старији назив ПРЉЕШАЦ, доводећи то у 
везу са италијанским термином sabbia – песак и sabbione – пескуља, пржи-
на, посна земља. /6/ Сасвим је дакле извесно да је назив Ржана изведен из 
термина пржина (пескуља), а о чему сличних података налазимо и у другим 
крајевима Србије. О томе детаљнији прилог дајем у одељку о техникама 
обраде земље и карактеристикама рала у пиротском крају. Иначе, занимљив 
податак који, с другог аспекта, упућује на могуће тумачење термина Ржана, 
забележен је у с. Јеловица, а који нас подсећа на некадашњу праксу сетве 
ражи и пшенице заједно, на истој парцели, и тако смешано жито називано је 
„рженица“. „У Србији су се свакако сејале још сумјешица и суражица... на-
стале мешавином семена приликом сетве... код суражице је обавезно присут-
на раж и још нека врста житарице, данас најчешће пшеница, али и јечам.“/7/ 
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Као важна одредница у избору (и могућности) гајења одређених култура, 
формиран је компатибилан систем – земљиште, сорте, техника обраде, што 
представља основу традиционалног (народног) привређивања у ратарској 
производњи. Тако је смо(л)ница најбоља за жито и кукуруз јер „држи вла-
гу“. Смо(л)ница је „ладна“, а на пескуши усев страда када је суша! Смо(л)
ницу „обузима пиревина“ (коров) и ту је најбоље било за орање рало ушан 
са џевгалом које је прилагођено за сечење „пира“ и превртање земље. /8/ 

Основне одлике народне (традиционалне) земљорадње  
у пределу Висок

Први предмет који је у средњем веку с ових простора продат приморском 
трговцу у Дубровнику, био је сточарски производ. Ову чињеницу илуструје 
део садржаја писма деспота Стефана Лазаревића упућеног Дубровчанима у 
којем између осталог каже: „... за прве године нису другу трговину износили 
из Србаља осим: коже, восак и сир, а сада износе сребро и злато“. /1/ Како 
тада тако и у данашње време становништво Висока претежно се бави сто-
чарством, а земљорадњом у мањем обиму.

„Привредна структура, као резултат квалитативног и квантитативног 
утицаја природних и друштвених услова, сходно променама које су се у 
њима дешавале и сама се мењала“. /2/ Сточарство је била доминантна при-
вредна грана од времена средњовековног феудалног друштвеног и привред-
ног система, уз развијену домаћу радиност и печалбарство. Капиталистич-
ки систем је омогућио изразит развој земљорадње, трговине, занатства, а 
почиње и развој индустрије и електропривреде. После Другог светског рата, 
печалбарство замире, а сточарство и земљорадња се издвајају као главне 
привредне гране, у односу на остале, као допунске. 

Као једна од главних грана, земљорадња се у Високу интензивније 
јавља тек 30-их година XIX века, а то је време ослобађања од турског феу-
далног система и постепеног прихватања капиталистичких друштвених и 
привредних односа. 

Климатски и педолошки утицаји условили су врло разноврсну биљну 
производњу. Да подсетим – на алувијалним равнима и речним тераса-
ма Горњег Висока и речним долинама Топлодолске, Гостушке, Белске, 
Дојкиначке, Јеловичке, Росомачке и Каменичке реке, уобичајило се гајење 
пшенице, кукуруза, повртарских култура, воћа (шљива, крушака, јабука, 
итд.), те у новије време индустријског и крмног биља. Земљиште и климат-
ски услови на гребену Старе планине, условљавају гајење јечма, овса, ражи, 
брзозрелог кукуруза, кромпира, а треба имати у виду да је овде највећи про-
ценат земљишта под шумом, ливадама и пашњацима. /3/ 
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Као и у другим крајевима и овде се посебно водило рачуна о положају 
обрадивих површина, те се оне углавном налазе на сунчаним – присојним 
странама (кажу овде „на лице“), а врло ретко на осојним, неосунчаним стра-
нама („на мртвинама“). 

Традиционални начини орања констатовани у централнобалканској 
културно-економској зони, у основи су присутни и у пределу Висок, уз забе-
лежена минимална локална одступања. Опште одлике обраде зирата у зони 
су следеће: Јесење орање почиње када се дигну усеви и траје све до првих 
зимских мразева. Пролећно орање доста је зависило од врсте земљишта. Од 
краја фебруара до краја априла ору се смо(л)нице, а плавуше и друге врсте 
земљишта, као оне у кључевима, ору се у мају, све до почетка јуна месеца. 

Обрадиве површине које се налазе на бреговима и косама оране су 
плиће, док су земље у кључевима оране дубље. Ради лакшег и економичнијег 
орања и да би се снага стoке боље искористила, орање се увек започињало 
са уже стране њиве. 

У централнобалканској зони разликују се два традиционална начина 
орања плугом, а то су орање „изокола“ („около“, „из крајева“) и орање 
„из средине“ (на „склад“, „уврат“). Ова два традиционална начина орања 
наизменично су у пракси мењани – једне године орано је „изокола“, а друге 
„из средине“, да би се земља боље превртала и поравнавала. 

У време када је орано дрвеним плуговима, остављан је већи „уврат“ 
(од 3 до 5 метара), да стока и плуг приликом окретања не би правили штету 
околним њивама. Тај део земљишта – „уврат“, после обављеног орања, 
изорали би на исти начин као и њиву: једне године „изокола“, а друге „из 
средине“. 

Обрада зирата и сезонски радови на простору Висока не одвијају се 
у исто време. Наиме, како почне вегетациони период у Горњем, Доњем и 
планинском делу Висока, тако започињу и одвијају се поједини сезонски 
радови. Тако сетва овса и ражи, а ређе јаре пшенице и ражи обично траје 
од краја марта до краја априла, а сетва кукуруза после ђурђевдана. Обрада 
земљишта (орање) рађена је гвозденим и полугвозденим плугом, а на 
појединим парцелама планинских села и ралом. Почетком 60-их година XX 
века у Високу је техничка основа за обраду земље била разнолика, па је и 
то утицало на свеукупан однос према земљорадњи у Горњем или, с друге 
стране, Доњем Високу (види опширније у одељку о ралу). 

Жетва се обављала српом, ређе косом, а због неравномерног сазревања 
јесењих и пролећних усева, трајала је у току целог месеца августа. Жетву су 
српом претежно обављале жене – „жетварке“. Обично је жело 15 „жетварки“ 
на 1 хектару жита. Онолико жита што руком захвати и српом пожање „из 
једна“ је „рукољча“. Три (3) до четири (4) „рукољче“ је „пешчица“. Од пет 
(5) до шест (6) „пешчица“ добије се „сноп“. Снопови иду „у крстине“ и 
тако је жито спремно за „вршидбу“ или „вршај“. Ако не може одмах да се 
врше „дене се стог“ и чека „вршај“. У стог је могло да се „дене“ и по 400 
снопова жита. Вршај жита претежно се обављао коњима (ређе воловима) 
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на земљаном „гумну“ са „стожером“. Вршалице су биле ретке – пре Другог 
светског рата сопственици вршалица из Пирота допремали су их у Горњи 
Висок. После рата, због смањења броја вршалица, ова пракса је замрла. 

Берба кукуруза, орање и јесења сетва су завршни сезонски радови и 
трају од почетка септембра до половине октобра месеца. 

Као и у другим крајевима плодоред и угарење и овде има главну улогу 
у повећању приноса. На зиратима поред река примењује се двогодишњи 
плодоред: кукуруз-пшеница, а у брдским пределима овас – зелени угар или 
јечам – зелени угар. Вишегодишњи плодоред почео је да се примењује после 
Другог светског рата (нпр. у с. Влковија, с. Изатовци): кукуруз – пшеница – 
грахорица или детелина. /4/ Према прикупљеним подацима (нпр. у с. Брлог) 
земља се угари с намером да се ђубре „не спере“, ако су ту овце „лежале“. 
ђубрење земље помоћу оваца овде називају „на егре“ или „на јегрек“. Земља 
се изоре, а на пролеће се „пусти бразда“ и сеје кромпир или кукуруз. Затим 
једне године пшеница, па друге кукуруз и тако наизменице 4—5 година, те 
се онда земља „одмара“ са овцама („на егре“). У зависности од величине 
парцеле било је и до 300 оваца („јаловица“) које „ставе у ограде од трн“ и 
померају док не „израде“ (поторе) целу њиву. У Височкој Ржани практикују 
лети на јегрек, а зими на појату! Овде земљу за обраду такође припремају са 
овцама које затварају у ограду – „јегрек“. Неки зову „јегрек“, неки „трло“, 
неко опет „трљак“!! Овце ту (у огради) „леже“ и ђубре земљу. Ова ограда са 
овцама се периодично помера и тако се нађубри цела њива која је остављена 
„на одмор“. „Јегрек“ је задржаван на једном делу њиве по две ноћи, па се 
помери, па опет две ноћи, и тако док не нађубре њиву. „Ако си ове године 
орао пшеницу, догодине ћеш орати кукуруз. Слабије парцеле једне године 
обрађујеш, а друге одмараш са овцама на јегрек“. „Кад нагноји парцелу с 
овцама, онда иде и угари, тј. оре је, задрља дрљачом ( „с дрљачу“) и остави 
да одмара догодине и тек онда у пролеће пусти бразду и засеје, обично, 
кукуруз, па наизменице тако пшеница – кукуруз неколико година“. После се 
угари и понови цео радни процес. /5/

Заступљеност жита у пољопривредној производњи Висока

Према подацима с почетка друге половине XX века, жита су овде 
сејана на око 50% од укупне обрадиве површине, а то је око 4.350 хектара. 
Претежно је гајена пшеница, затим кукуруз, док су раж, јечам и овас били 
мање заступљени. /6/ У основи, такав однос је присутан и почетком XXI 
века. 

 Пшеница је по засејаним површинама, количини жетве и важно-
сти у исхрани становништва на првом месту. Од заступљених сорти овде 
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најчешће сеју банатску „црвенку“ и „шишуљу“, које називају једним име-
ном – „банаћанка“. Сеје се озима пшеница, а јара само у случајевима јесење 
суше, кад закасни сетва или кад усеви измрзну услед оштре зиме. Тада се 
њиве у пролеће морају преорати и поново засејати јарим усевима. Парцеле 
под пшеницом могу се у Високу оформити и до 1.000 метара надморске 
висине. 

 Кукуруз је по засејаним површинама, квалитету и економској важности 
одмах иза пшенице. Сеје се где и пшеница (у плодореду), али и на висинама 
преко 1.000 м/н.в. Употребљава се како у прехрани, тако и као сточна хра-
на. У зависности од положаја и педолошких одлика парцела сејало се не-
колико сорти кукуруза (“муруза“). У Горњем и Доњем Високу најчешће се 
гаји „зубан“, јер је клима умеренија. Бели муруз, „брзозрелац“, стара брдска 
сорта, заступљен је у планинској зони и означен је на терену као „брдски 
бели“. И „зубан“ и „брдски бели“ су старе сорте „муруза“, познате на ширем 
подручју источне и југоисточне Србије. /7/ 

Овас је отпорна цереалије која успева и на земљишту са лошијим пе-
долошким одликама и које се слабије ђубри. Пре Другог светског рата овас 
је био свуда изузетно заступљен као сточна храна (тада је војска била вели-
ки потрошач овса који је користила за исхрану војних коња) и достизао је 
цену кукуруза. Смањењем сточног фонда опала је потреба за интензивним 
гајењем овса. Већ половином XX века у Високу је овас сејан на незнатних 
800 хектара. 

Јечам се у Високу већ дуго гаји као хлебно жито и као сточна храна. 
Сеје се на већим висинама него овас (око 1.500 м/н.м.), јер раније сазрева, 
и то највише домаћи јари, а нешто мало и озими јечам. Најбоље успева на 
парцелама које су биле угарене, или се први пут разоравају. Половином XX 
века био је овде заступљен на свега око 300 хектара. /8/ 

Раж се нeкада највише гајила у атару с. Дојкинци, те у планинском делу 
Висока (од 1.200 до 1.300 м/н.м.). Половином XX века, по приносима ражи 
издвајају се Височка Ржана, Топли До и Дојкинци. Највише се гајила домаћа 
озима сорта ражи, а Височка Ржана је у Високу тада била на трећем месту 
по приносу. /9/ 

Повртарске културе 

У највећој мери се гаје као међуусев кукуруза (кромпир, пасуљ, 
боранија), али и на посебним парцелама („градинама“). Половином XX 
века констатован је одличан принос кромпира на Старој планини и то пла-
нинских сорти „месечари“ и „бинте“. Ове сорте успевају на висинама до 
1.600 м/н.м., отпорне су према мразу и болестима од штеточина, а приноси 
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су мерени од 120 до 200 метричких центи по хектару (1 мц = 100 кг). У 
„градинама“, које се налазе на сасвим ограниченим просторима поред река, 
заступљене су све повртарске културе, али су приноси мали. Осим планин-
ског кромпира („компира“) који се гајио на појатама, и то на посебним пар-
целама – „огњиштима“, и имао, као што је већ назначено, високе приносе, 
остале културе у „градинама“ као што су празилук (кажу „зелени лук“), па-
прика („шушпа“), парадајз („петлићање“), репа и зеље („цвекло“), бела репа 
(„ћишир“), купус („зеље“), „краставице“, бели лук, бели пасуљ („васуљ“), 
шарени пасуљ и боранија („иглија васуљ“), имају мали принос, те је поврће 
додатно набављано из Ниша, Алексинца и Лесковца. 

Воћарство у Високу је одувек имало мали економски значај и у основи 
је споредна делатност. Ипак, половином XX века шљива је била највише 
заступљена и процена заступљености је око ¾ од укупног броја стабала 
воћа или око 30.000 стабала. Најчешће сорте су „џанарика“, „јесењка“, рана, 
„белвица“ и „маџарка“. /10/ 

Прикупљени подаци на терену Висока, приликом истраживања 2000. 
године, показују следеће. „Џанарике“, кажу и „шливе“ или „сливе“, 
„јаралице“, „аралице“, „јаралке“ доспевају пре свих шљива, затим сазревају 
ране „белвице“ и „жолтарће“ (око Илиндана), касније пристижу „црвенице“ 
и „маџарке“. По заступљености иза шљиве је јабука, а сорте су у толикој 
мери изукрштане са дивљакама да се практично могу разазнати само киселе 
и слатке јабуке, док су високоплемените сорте заступљене на приближно 
2.000 стабала. Дивље и полудивље, киселе јабуке овде називају „ћисалице“, 
а „припитомљене“ су „јаблан“ и „врбова јабука“. Крушке су заступљене 
на око 2.500 стабала. То су претежно дивље крушке које издржавају мраз, 
имају угодан мирис и укус, дају ракију одличног квалитета („крушковац“), 
па је то разлог што није дошло до увођења у производњу племенитих сорти. 
Разликују крушке „зимоваче“ и „калуђерке“ (јесење крушке).

Системи прераде и чувања пољопривредних производа 

Привредне зграде 
Допунска занимања

У периоду феудалног друштвено-економског система, када је у Висо-
ку сточарство било доминантна привредна делатност, није било посебних 
помоћних објеката, привредних зграда, за смештај производа. Грађене су 
велике (простране) куће „иже“ с одвојеним просторијама за становање као 
и посебним за стоку и одлагање пољопривредних производа. Тек у време 
интензивније пољопривредне производње, израђују се посебни „кошеви“ за 
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жито. Најчешће су били кружне основе, израђени од плетери и облепљени 
блатом. Брашно је одлагано у „нћви“ (у кући) или у „пресек“ – дрвени сан-
дук („под шупу“). Воће се једним делом приноса сушило на „љесама“ (на 
сунцу, а ређе у „вурњи“) и тако осушено зову „воћка“ (крушка, шљива, 
јабука). „Воћке“ су одлагане у „пртене“ торбе, а у новије време и у папирне 
„натрон“ кесе. /11/ Већим делом воће су прерађивали у ракију од шљиве, 
крушке, јабуке, често и мешану („од чега има“)! Воћњаци су највише били 
„са стране, по међама, а уз кућу по која јабука и крушка“. 

Ракија од воћа пекла се у бакарним „казанима“, на озиданом ложишту. 
Док је становништво живело у великим фамилијама, свака је имала по казан, 
а касније (деобом породичних задруга) неколико кућа је имало заједнички 
казан. На заједничком казану пекла се ракија по унапред договореном реду. 
Ракијски казани су најчешће били смештени у „грађеном“ (зиданом) објекту 
– „казаници“ (у старије време од плетери, с кровом на четири воде). Уну-
тар казанице је на озиданом огњишту бакарни „котао“, раније са дрвеним 
„капком“ (касније бакарним), бакарном лулом и дрвеном „кацом“ за воду. 
У најновије време користе се тзв. „машински казани“ („лампеци“), које 
израђују казанџије. Ракија се пекла за сопствене потребе, али и за „кирију“ 
онима који нису имали свој казан. „Кирија“ (ујам) износио је око 10% од 
укупне количине испечене ракије. Ракија се одлагала у дрвену бурад, за-
тим у „шуле“ – мања керамичка глеђосана посуда и „шише“ – стаклени суд. 
Грнчарски суд „ибрик“ служио је само за воду. 

Цртеж „казанице“ из Височке Ржане
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Обиље водених токова дало је могућност да је у Високу скоро свака кућа 
некада имала воденицу. Увођењем електричне енергије престала је потреба 
за воденицама, уводе се у експлоатацију електрични млинови, воденице се 
не одржавају и временом пропадају. Као утваре су разбацане дуж водених 
токова и тек по која је под кровом и делимично с очуваним механизмом и 
инвентаром.

Цртеж воденице Богдана Васића из с. Јеловица
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Oбиље водених токова и велике залихе у дрвету омогућили су градњу 
стругара (резница) које су најчешће биле својина неколико удружених 
домаћина. Стругаре су радиле углавном преко целе године, осим у време 
три зимска месеца. Број стругара у Високу просечно изгледа мали, али је 
с обзиром на потребе и захтеве тржишта увек био довољан. Прва стругара 
је направљена 1870. године у Дојкинцима, после десет година било их је 
три. Највише (10 резница) је било 1930. године, 1950. било је четири, да би 
потпуно нестале већ шездесетих година, јер је тржиште било преплављено 
занатским и фабричким производима. У стругарама су углавном произво-
дили: копање (зделе за мешење хлеба), заструге, буклије, сланике, пејаре 
(чорбалуке), тањире, чаше, корита и друго. Домаћинства која су имала свој 
струг, на тржишту су остваривала додатан годишњи приход. Село Дојкинци, 
„које је од Пирота удаљено 7 сати коњских, има 110 кућа; пре је било 130, 
али један је део отишао у Бугарску, а један део у Пирот, јер је у њему велика 
сиротиња да и несољен хлеб једе. Из сваке куће раде пармаке од дрвета, 
поред сточарства и мршаве пољопривреде. Из добре букве, која се купи за 
1,50 комад, док је ранијих година била 1,20 дин., може да се изради 130 пар-
мака. За недељу дана један радник може да изради 100 пармака и да дотера 
на коњу у Пирот за шта добије 3 – 3,50 – 4 – 4,50 дин., те му је то надница 
за себе, за коња и цена за букву. Поред израде пармака њих 7 баве се изра-
дом чанака (багана), буклија (чутура), паница, лучница и ступа од вишњева 
дрвета. На чанцима се може више да заради него на пармацима и то 10 дин. 
на недељу и раде их на струговима тераним на воду и то док вода не пресу-
ши или се не замрзне. Тако исто има људи, који раде сандуке и продају их по 
5 дин. комад, а израде један сандук недељно. Сандуци су букови и шарани 
су у виду кругова анилинском бојом. У селу Брлогу такође њих 15 радника 
раде сандуке. У Топлом Долу је један радио чутуре али је престао да ради. 
... Они што раде пармаке и лопаре и држаље, ако је дрво добро, него они 
прерађују у пармаке танке чурук букве. Пармаке сељаци раде преко целе 
године, осим три месеца док трају пољски радови“. /12/ На овом допунском 
занимању, стално или повремено, било је, у периоду од 1930. до 1940. годи-
не, ангажовано око 1.500 сељана из предела Висок. /13/ 

ПЕЧАЛБА

Као допунска привредна грана печалба се у привредном животу височ-
ког становништва појављује већ од средњег века. Упражњава се у неколико 
видова: кириџилук, вршидба и аргатлук. Почев од средњег века, главни увоз 
у српске земље био је увоз соли. „Велика потражња соли тумачи се тиме 
што је српска земља била сточарска, па је српским сељацима,..., требало 
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много судова и товара соли за крмљење њихових стада оваца и џелепа во-
лова“. /14/ Со се набављала из Влашке, Босне, Солуна и Дубровника, а на 
тим тржиштима продавана је вуна, кожа, сир, восак. Посебно прилагођен 
систем транспорта поспешио је развој узгајања коња и установљење сао-
бразних занимања. Каравански транспорт и трговина (кириџије и рабаџије) 
чинили су основу транспорта на Балкану, све до развоја савремених облика 
транспорта (железнички и друмски). Коњима се врхло жито на гувну, те су 
сточари са својим коњима ишли у земљорадничке крајеве, врхли коњима 
жито за натуралну надокнаду и тако обезбеђивали део жита за исхрану /15/ 
Плаћање у житу најчешће је следило систем од 10 ока жита по коњу, за један 
дан вршидбе. Појава вршалица је временом потиснула коришћење коња. 

Половином XIX века аргатлук постаје у пределу Висока честа појава 
и постепено преузима примат у допунским занимањима становништва. И 
све већа потреба за новцем условила је развој ове печалбарске делатно-
сти. О ђурђевдану, када стоку изгоне на планину (на бачије) у селима се 
формирају дружине – радне групе, бира радни старешина – драгоман, који 
их води на путу и у раду. На рад су из Висока одлазили у Загорје, Влашку, 
Србију, Стамбол, Добруџу. /16/ На раду су остајали по шест месеци радећи 
све пољске радове (сетва, жетва, косидба, вршидба), а враћали су се у Ви-
сок по завршетку јесење сетве (око Митровдана). У то време јачина једне 
патријархалне задруге није се овде ценила по величини поседа, већ према 
броју људи способних да сваке године оду у печалбу. /17/ Аргатлук је по-
себно био развијен у периоду између два светска рата. Ишло се на Косово 
и Метохију и у Војводину, посебно у јесен на бербу кукуруза. „Због опште 
сиромаштине иду (из Дојкинаца, прим.аут.) у печалбу у Румунију 40 људи, 
а отишли су у Америку њих 10. Са печалбе у Румунији донесе сваки по 100 
– 120 динара, а из Америке по 500 динара. Прошле године вратили су се без 
ичега са печалбе кући, јер им је драгоман био рђав“. /18/ У то време развио 
се и нови облик печалбе – слугарење. Градски трговци, земљопоседници 
и занатлије узимају са села најамну радну снагу за обављање трговачких, 
пољских и домаћих-кућних послова. Слуга је узиман на шест месеци или 
годину дана, обично од ђурђевдана до Митровдана. У периоду око 1930. 
године и по 1.000 људи из Висока је слугарило код пиротских газда. /19/ 

Основне карактеристике рала у пиротском крају

„Један сељак (из с. Дојкинци, прим. аут.), кога сам ја испитивао, имао 
је 30 ралица земље код које нађе 500–600 ока ражи и овса“. /1/ Овај ци-
тат упућује на препознавање чињенице да је употреба рала (ралице) у овим 
крајевима садржана у народној старини и то тако живо да се још у првој 
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половини XX века мера површине зирата исказивала по овој ораћој справи. 
О томе сведоче и статистички подаци за Пиротски округ према попису у 
Краљевини Србији 1893. године, а где је забележено да број домаћина који 
имају обрађене земље је био 17.196, број волова и бикова био је 20.047, број 
плугова 1.859, а број ралица 8.668. /2/ 

Орање као начин обраде земље у процесу припреме за сетву, основни 
је термин за изведени назив ораће справе – рало, ралицу. У неким словен-
ским језицима задржан је назив у основном значењу. /3/ Најстарији писани 
помен на српском језику, о ралу као справи за орање, сачуван је у српском 
преводу византијског Земљорадничког закона из XIV века. У члану 59. овог 
Закона регулише се надокнада штете за крађу „орала“, „ралника“, „бране“ и 
„јарма“. Очито је да се ту говори, између осталог, о ралу и раонику. /4/ 

Изразом ралица најчешће се означава рало код којег су ручица и плаз 
израђени из једног комада дрвета. /5/ Етнографски музеј у Београду под инв. 
бројем 5086 поседује рало из с. Завој код Пирота. Ручица и плаз овог рала 
начињени су из једног комада буковог дрвета. Уши су кратке, а џевгало дрве-
но. Гредељ (оје) по облику одступа од установљеног типа, јер је у пресеку 
округао, уместо четвртаст. Основне карактеристике рала ушана са џевгалом 
(или црцаљком) дате су у монографији Горња Пчиња, а потврђене резулта-
тима истраживања у Зајечару, Горњој Ресави и Књажевцу. /6/

Цртеж рала ушана Г. Пчиња, МСФ и ПТ
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Карта распрострањености рала ушана показује његову концентрацију у 
источним и југоисточним деловима Србије. Ово рало је Б. Братанић сврстао 
у рубни тип (под ознаком Аа1). /7/ 

Карта распрострањености
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Цртеж рала – Брлог, Дојкинци, Јеловица...
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Цртеж рала из Понора
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упоређујући га с примерком рала из фундуса Етнографског музеја у Загребу, 
а убицираног у с. Иванска код Бјеловара (у Хрватској). В. Грубић описује 
ово рало равног плаза и гредеља, с две ручице и даскама за одгртање поора-
не земље, те каже: „слично је старосрпском четвородјелном ралу које на-
лазимо у западној Бугарској око Софије и у источној Србији на горњем току 
Мораве“.

Цртеж рала из Иванске, срез Бјеловар

Даље, В. Грубић прилаже и карту распрострањености овог рала, урађену 
према картама Ј. Обребског, а захваћени простор се, посебно на делу који 
припада Србији, поклапа са установљеном распрострањеношћу четворо-
делног рала „ушана“. /14/ 

Особитост података из Височке Ржане огледа се у прецизно датим 
основним елементима рала типа четворострано, равног плаза, са даска-
ма за одгртање, две ручице и посебно архаичног раоника (практично се 
ради о риљу) – што све заједно неодољиво подсећа на рало из с. Иванске 
код Бјеловара. После неколико поновљених интервјуа и провера назива 
појединих делова описаног рала (постојала је сумња да у ствари разгова-
рамо о плугу!?), установљен је код казивача прецизан меморат и као такав 
преточен у опис и цртеж.

Посебна пажња и провера посвећена је облику раоника, који практично 
то и није, јер има облик дрвено-металног риља. Под инв. бројем 25747 збир-
ке предмета уз виноградарство Етнографског музеја у Београду чува се при-
мерак риља из с. Ржаница, Жупа Александровачка, набављен 1981. године, 
када је тада кустос Д. Масловарић на картону записао следеће:

Осим за наменске радове у винограду, риљ се употребљавао и за додат-
но прекопавање крајева изоране њиве, посебно на смоничавој земљи. У том 
контексту свакако је занимљив и назив Александровачког села – Ржаница! 
Лопатасти облик металног окова неодољиво подсећа на археолошке пример-
ке келтских и старословенских лопатастих лемеша (раоника), пронађених и 
на ширем простору Балкана. /15/ Веома сличне, али непрецизно дефини-
сане и детерминисане раонике поседује и Етнографски музеј у Београду 
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Комплетан цртеж с текстом
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сличног рала из с. Височка Ржана, те примерци симетричног плуга (по Б. 
Братанићу – рала) из с. Врхпоље код Камника и „сомерно орало – четворо-
котно рало на оје ... из с. Средњи врх над Мартуљком“. /17/

Завршна разматрања 

У већем обиму изложених резултата истраживања на простору Висока и 
дела пиротског краја, у основи је одређен тип рала и локална заступљеност. 
Сачувани примерци рала у фундусу Етнографског музеја у Београду, прет-
ходна истраживања суседних етнографских области и консултована лите-
ратура, омогућили су прецизно убицирање и типологизацију рала ушана 
са џевгалом. Најважнији делови и припадајући називи који се односе на 
конструктивну типологију овог рала јесу „оје“ (гредељ) и „раоник“ (ле-
меш), с локалним варијететима: „оиште“ и „ралник“. Према номенклату-
ри Б. Братанића назив ралник припада централном типу рала, док термин 
оје „иде међу називе својствене рубним типовима рала на Балканском по-
луотоку“./1/ Како су већ раније установљена два подтипа рала ушана – са 
џевгалом (црцаљком) и без џевгала, приликом истраживања књажевачког 
краја испоставила се линија разграничења ова два подтипа. Ова је линија 
ишла потезом између села Бели Поток, Орешац, Жуковац, Градиште и Ал-
динац. Јужно од ове линије преовлађује рало ушан са џевгалом, док север-
но од ове линије џевгала нема. Резултати истраживања у пиротском крају 
и примерак рала из с. Завој, потврђују исправност овако постављеног 
разграничења. Локална одступања приликом употребе џевгала у вези су са 
положајем смоничавих и песковитих зирата унутар сеоских атара. Рало ушан 
са џевгалом употребљава се на тешкој, смоничавој земљи. Џевгало је слу-
жило за превртање земље и сечење пира, а симетрични ралник био је томе 
и прилагођен. /2/ Овај тип рала је доспевао и у друге крајеве миграцијама 
становништва, па је тако са досељеницима из Пирота стигао и у Горњу Ре-
саву. /3/ Извесно је да појаву овог рала у Белици можемо довести у везу са 
досељеним становништвом из Сврљига и некадашњег Књажевачког округа. 
/4/ Некадашњем Књажевачком округу припадала су неколика села која су 
касније административно прикључена Зајечару, па је рецентна појава рала 
ушана са џевгалом у нпр. с. Леновац вероватно последица локалних утицаја 
у комбинацији са педолошким карактеристикама зирата. /5/ 

Kao што је већ констатовано, потребна су додатна истраживања како би се 
до краја разјаснила рецентна појава рала у Височкој Ржани, а компатибилног 
четвоространом ралу из с. Иванска код Бјеловара које је В. Грубић означио као 
„сличног старосрпском“. Рало истих конструктивних карактеристика убици-
рано је још и у Словенији код Камника и у с. Средњи врх над Матруљком. /6/ 
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Претпостављено разјашњење стреми у два правца. Први представља 
могућност да је рало ушан развијени тип изведен из „старосрпског чет-
воространог рала“, при чему су даске замењене лакшим ушима. Тиме је 
цела конструкција олакшана и тако прилагођена одликама тла и потребама 
експлоатације. На ову могућност може да упути податак из с. Леновца код 
Зајечара, где се уши локално означавају термином „даска“, а овај назив је 
присутан и код рала из с. Иванске, с. Средњи врх код Камника и рала из 
Височке Ржане. /7/ 

 У другом правцу може се објашњење потражити у једном приме-
ру модификације рала коју је констатовао Д. Масловарић. „У брдско-
планинским селима јужно од Зајечара, између два светска рата, ушла је у 
употребу посебна врста ораће справе, која се, за разлику од рала, назива ра-
лица („плужица“, „плушка“). Она се састоји од дугачког и правог гредеља, 
у који су са стране углављене две ручке, а са доње је монтиран пањ плуга са 
раоником и даском... Ралица нема цртало. Ралицом се може радити уз упо-
требу само једног пара запрежне стоке“. /8/ На жалост немамо цртеж или 
фотографију описане ралице како бисмо је упоредили са рецентним при-
мером рала из Височке Ржане. Већ сам напред нагласио сумњу коју сам 
имао приликом разговора с казивачем у Височкој Ржани да, у ствари, раз-
говарамо о плугу, а ту сумњу су ми тада поткрепили и управо изнети подаци 
Д. Масловарића о ралици („плужици“). О разликама у коришћењу термина 
рало и ралица, најпрецизнију одредницу је дао Б. Братанић: „Назив ралица, 
који се често налази у литератури, у народу је рјеђи, а како има још и друго 
значење у номенклатури ораћих справа (означује ручицу с плазом заједно), 
боље га је не употребљавати за цијелу справу. Битна је одлика рала симе-
тричност – како цијеле справе, тако и њена лемеша (раоника) – па одатле 
ровање и разбацивање земље на обје стране, без превртања (у ту сврху рало 
може – али и не мора – имати и нарочиту симетричну направу тзв. уши, 
или централно и симетрично намјештену особиту косу даску)“. /10/ Налази 
„ралица“, према Б. Братанићу, нотирани су у околини Крагујевца, у Гружи, 
у с. Рековац област Левач, затим Темнић и Варварин, а у зајечарском крају 
– не! 

Захвалан сам на угодним разговорима, дружењу и датим подацима: 
Станковић ђорђе (1927), с. Брлог; Димић Јордан (1931), с. Височ-

ка Ржана; Васић Богдан (1916), с. Јеловица; Манић Христивоје (1935), с. 
Дојкинци; Савић Б. Радисав (1914), с. Дојкинци; Нонић Спасен (1938), 
с. Росомач; Петровић ђорђе (1939), с. Рсовци; ћирић Љубиша (1954), с. 
Дојкинци; Митић Воја (1926), с. Гостуша; Пауновић Драгољуб (1938), с. 
Градиште; Костић Властимир (1947), с. Понор. 
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Напомене

Висок – положај и границе 
/1/ Гаврило Виденовић-Сазда, Висок, привредно-географска испитивања, 

САН, Посебна издања, књига CCXXXVIII, Географски институт, књига 6, 
Београд 1955, 11–12. (даље: Висок) 

/2/ Исто. 
/3/ Висок, 15–16. 
/4/ Висок, 28–29. 
/5/ Вук Стеф. Караџић, Српски Рјечник истумачен њемачкијем и 

латинскијем ријечима, III издање, Штампарија Краљевине Србије, у Био-
граду 1898, 479 и 620. (даље: Вук) 

/6/ Преузето из Жарко Илић, Мало рало или прљ у околини Требиња, 
ГЗМ, Нова серија, XXXII/ 1977, Сарајево 1978, 213–223; Речник српскохрват-
скога књижевног језика, Матица српска, књига пета, Нови Сад 1971 (даље: 
Речник СХ): стр. 129 – прљуга ж (дат- зи) = прљуша, мршава земља која се 
састоји од иловаче и песка. – Раж је могла у тим крајевима по прљушама... и 
дивље да расте; стр. 128 – прљ* м.а. мотка која је на једном крају зашиљена. 
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Velibor Stojakovic

FOLK (TRADITIONAL) AGRICULTURE IN VISOK  
(THE PIROT REGION)

Summary

The paper was written as part of monographic research project of the Ethnographic Museum 
in Belgrade – Ethnographic Characteristics of the Pirot Region, but the research results presented 
herein include the area of Visok and characteristic elements of folk (traditional) agriculture. The 
paper also presents boundaries and geographical position of the area of Visok, climate and soil char-
acteristics, the prevalence of some agricultural crops in traditional and contemporary production, 
systems of agricultural products’ processing and storing, characteristics of commercial buildings 
and forms of subsidiary occupations. Special attention, both during the research and the presenta-
tion of results, has been paid to the main characteristics of a plow in the Pirot region. The results 
presented in this paper put plow in the Pirot region in a broader historical and anthropogeographical 
context of its presence in the Balkans and Southeastern Europe.


