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Вовед
Почитувани читатели!
Почитувани колеги!
Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола.
Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат.
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото
издавање во далечната 1979 година.
Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат!
Битола, 2012 година
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НАРОДНАТА АРХИТЕКТУРА ВО ПОВАРДАРИЕТО
Апстракт: Последните неколку години етнологијата како наука и
етнолошките истражувања од сите сфери на традиционалното живеење
заземаат се поголем простор во истражувањата во Општина Неготино.
Пред безмилосниот фактор, време, кој полека но сигурно ги откраднува
последните податоци за македонскиот бит и култура, се обидуваме да ги
сочуваме за идните генерации етнолошките податоци и артефакти од XIX
и XX век.
Клучни зборови: Селски населби, Повардарие, куќа, конструктивни
карактеристики.

Народната архитектура, како составен дел од архитектонското
традиционално творештво, зазема значајно место во развојот на
целокупната профана архитектура не само во Повардарието, туку и на
целата територија на Македонија.
По својата местополпжба Повардарието претставува центар и
раскрсница каде што се вкрстуваат патиштата на бројни миграции и
имиграции. Етнографски дефенираниот предел на Повардарието се
наоѓа во Централната-вардарска зона со посебни природни
карактеристики коишто даваат специфична етнографска слика. Тука се
наоѓале терените на чифличките села, каде што реката Вардар им
претставувала природна и етничка граница. Од левата страна биле
населени Јуруците во мали села со прилично тешки услови за живот.
Од овие предели имало иселувања во големи размери особено до 1912
година. За разлика од левата, десната страна од реката Вардар
изобилува со плодно земјиште, којашто била и една од најголемите
причини за интензивна исламизација на локалното староседелско
население, особено по текот на Повардарието. Познато е дека пред
миграциите од 1955-1963 година, тука, на своја земја, живеело бројно
македонско исламизирано население коешто во јазикот и домашниот
бит ги чувало традициите на локалната, македонска етничка култура.
Кон тоа придонесувал фактот што често на ист простор живееле
христијани и исламизирани христијани.
1

Dragica ^ekorovska, etnolog-viш kustos, Muzej na grad Negotino.
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Во етнографски поглед, населбите во Повардарието се делат на
полски, ридски и подридски, што условува редица други етнографски
особености во поглед на населеноста, стопанските дејности, верата и
друго. Населението во Повардарието, земено во целина, се одликува со
трудољубие, каде што главно занимање им е земјоделието, а во
ридските краишта вешти сточари. Во денешно време на оваа
регионална територија се сретнуваат стари куќи кои се дел од
народната архитектура во Поварадрието и коишто се белег и
сведовштво за материјалната култура на овој народ на овие простори.
СЕЛСКИ НАСЕЛБИ
Типолошки, селските населби во Повардарието можеат да се
класифицираат во два типа на населби: населби од збиен и разбиен
тип. Ваквиот тип на населби е условено од конфигурацијата со
соседните поголеми населби.
Кога се анализира територијалната посатвеност на населбите може
јасно да се забележи издвоеноста на збиениот тип на населби од
разбиениот по тоа што првите се лоцирани во правец на поголемите
населби.
Кај збиениот тип на населби постојат сите елементи кои ја
карактеризираат населбата како таква и тоа со сретсело, со јасно
поставени објекти и територијална поставеност на дворните места.
Додека кај разбиениот тип на населби постојат групации кои се сосема
териториално издвоени и кои опфаќаат голема површина како и дел од
обработлива површина со земјоделски култури. Тие се тешко
пристапни во планинските предели, каде што како примарен фактор
при одредувањето на положбата на куќата бил одбранбениот карактер
на населбата.
Дворните места најчесто се просторно оградени со дрва или
гранки. Обработливите земјишта се делеле и означувале на ќошевите
со камења или пак со појаси од ископани дупки кои не се
обработуваат. Во однос на забраната за поминување низ нечиј имот,
односно земјиште кое треба да се коси, домаќинот поставувал суво
дрво кое е забодено и на кое се поставувало слама.
РАЗВОЈНА СТРУКТУРА НА КУЌАТА ВО ПОВАРДАРИЕТО
Врз основа на историските податоци, социјалните, климатските,
природните услови, како и економските можности создале услови за
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развој на куќата. На оваа територија се среќаваат два основни типа на
куќа и тоа приземна куќа и куќа на спрат.
И во приземната куќа и во куќата на спрат постојат две основни
простории и тоа куќа и одаја. Во овие две простории се задоволуваат
основните функции на членовите на фамилијата во таа куќа а за тоа се
куќата-простор за подготовка на храната и одајата - простор за дневно
престојување. Со текот на времето се создавале можности за изградба
на поголеми куќи кои што биле изградени со поголем број на одаи и со
повеќе катови.
Куќите при градбата најчесто биле ориентирани кон исток или југ.
КОНСТРУКТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Основните конструктивни материјали при градбата на објектите за
живеење и стопанските објекти во Повардарието се каменот, дрвото и
земјата.
Каменот е едно од најчесто употребуваниот материјал во текот на
изградбата на селската куќа. Во пониските краишта каменот најчесто е
употребуван во основата при градбата на куќата. Каменот како таков
го наоѓ|але во околината на населбата и најчесто е употребуван како
цел, а понекогаш според потребите и го кршеле. Од каменот правеле и
камени плочи коишто се користеле како плочи за покривање на куќата.
Земјата (глината) како материјал се употребувал за зајакнување на
конструкцијата, за изработка на подовите, таваните идната облога кај
бондрук-стилот. Бондручната конструкција е формирана како систем
од вертикални и хоризонтални греди, поврзани меѓ|у себе, а просторот
меѓ|у нив е исполнет со коси греди.
Дрвото како конструктивен материјал доминира над фасадата, а
претставува носечки дел и основа на конструкцијата на куќата. Од
дрвото се изработуваат ентериерните елементи - вратите, прозорците,
мусандрите, подовите, столбовите, еркерите и слично. Се употребива
бор, бука, даб, ела.
При градењето на sидовите на куќата во Повардарието се
вметнуваат хоризонтално поставени греди кои се нарекуваат кушак
или кусак заради поголема еластичност на sидовите.
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ
Составен стопански дел од еден селски двор се шталата, амбарот,
фурната, плевната.
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Шталата, како стопански објект во селскиот двор на селската куќа,
е секогаш присутна и е лоцирана во приземјето од куќата. Таа е
изградена од камен и служи како просторија за чување на добитокот.
Амбарот претставува стопански објект и најчесто е изграден од
дрво и тоа на две нивоа. Служи како просторија за чување на храна,
посебно зрнеста храна, како пченка или мароска.
Фурната најчесто е изградена од камен и се користела за печење на
леб и приготвување на рзани јадења.
Плевната е самостоен објект во селскиот двор со приземје и кат.
Направена е од камен или бондрук и служи за чување на добиток и
храна.
РЕЗИМЕ
Регионот на Повардарието е лоциран
во централниот дел на
Македонија долж реката Вардар. Според историските податоци социјалните
прилики, економските капацитети и природните услови создале можности за
развој на селската куќа во неготинските села. Во глобални рамки
разгледувајќи ги сличните повраности и аналогии на архитектурата како
целина и како сегмент се потврдува дека имаме градежна традиции на една
нација.

Dragica Chekorovska,
RURAL ARCHITECTURE IN POVARDARIE REGION
Summary
Povardarie region is located in the central part of Macedonia by the
river Vardar. According to the historical date, the social circumstances, the
economic capabilities and the natural conditions created the possibility for the
development of the house in the Negotino villiges. In a global framework,
throught similar connections and analogies of the architecture as a whole and
a segment, we have building traditions of one nation.
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