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UDC 728.3 (497.11-18) 
Даница ЏОКИЌ,1 

 
МУЛТИКУЛТУРНИОТ АСПЕКТ НА НАРОДНОТО 
ГРАДИТЕЛСТВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ НА 

ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО  
ВО БРАНИЧЕВСКИОТ РЕГИОН 

 
Апстракт: Браничево  уште од античко време имало статус на по-

гранична област. Како таква била изложена на различни влијанија кои, по-
меѓу останатото, се одразиле и на градителското наследство. Народното 
градителсто настанало и се развивало во согласност  со посебните култур-
но-историски прилики, етногенетските процеси и антрополошките фак-
тори. Доминантниот тип на куќа, како што е „куќата моравка“, настанала 
под влијание на соседните области и мајсторите кои доаѓале од источна и 
јужна Србија. Мајсторите од југозападна Македонија го пренесувале гради-
телското знаење кое тука наидувало на прифаќање, пред сè благодарение на 
историското паметење и потеклото на населението кое во миграциските 
струи доаѓало во Браничевската област. Елементите на народното гра-
дителство се препознаваат и во градската архитектура. 

Клучни зборови: Браничевска област, пограничен регион, народно 
градителство, куќи од моравски тип, вазантиско наследство, егејски тип на 
куќи, југозападна Македонија. 

 
Браничевскиот регион се простира во североисточниот дел на Србија, 

јужно од Дунав. Неговите природни граници се:, на север - реката Дунав, на 
запад реката Велика Морава, на југ – планината Бељаница, а на исток, запад-
ните падини на јужните Карпати, односно Кучајнски Планини. Топонимот 
Браничево се јавува уште во средниот век и ја означува областа Браничево, во 
граници скоро исти како и денес и со истоимениот град кој бил средновеко-
вен центар на оваа област.2 

Уште од античко време тоа била погранична област во која се препле-
тувале различни влијанија. 

Од првиот до половината на петтиот век, територијата на денешното 
Браничево припаѓала на римската провинција Горна Мезија (Moesia Superior). 
Римјаните на Дунав, северна  граница на оваа провинција, така наречен Ду-
навски лимес, низа градови кои имале одбрамбена улога од варварските пле-
миња, населени во Панонската низина и во нив биле сместени воени единици. 
Така настанале, почнувајќи од влевањето на Велика Морава , Magrum (де-

                                                            
1 Етнолог, кустос советник, вработена во „Народни музеј Пожаревац“, Република Србија. 
2 Михајло Динић, Браничево у Средњем веку, Народни универзитет у Пожаревцу, Пожаревац 
1958, 3-9. 
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нешното село Дубравица), Viminacium (денешното село Стари Костолац), Li-
derata (данашње село Рам), Pincum (денешниот град Велико Градиште и 
Cuppe (денешниот град Голубац). Најзначаен и најголем бил Виминациум, ој 
од воен логор прераснал во главен град на провинцијата Горна Мезија. Оста-
тоци од античкиот Виминациум се наоѓаат во атарот на селото Стари Косто-
лац, во непосредна близина на Дунав, некогаш непсредно на неговиот брег.3 
Остатоците од античката архитектура долго време, дури и на почетокот на 
20-от век, се користеле како градежен материјал при градењето на селските 
куќи – камен, римски тули, подна опека. Освен профани, античките остатоци 
се вградувале и во сакралната архитектура. Таков е случајот со вградената 
римска сполиа од покривниот венец на манастирот „Рукумија“, кој исто така 
се наоѓа во близина на античкиот град Виминациум. 

Во текот на раниот среден век, на возвишението над селото Стари Кос-
толац, се развил средновековниот град Браничево и истоимената епархија во 
рамките на Охридската архиепископија (од VIII – XII век). Браничево било 
профано и сакрално средиште на областа која според него го добила и името. 
Во тоа време, во Браничевската област се сменувале византиските и бугар-
ските влијанија и власт.4 

При крајот на 13 век, околу 1291 година со победата на српските кра-
леви, браќата Драгутин и Милутин над бугарските велмошти Дрман и Куде-
лин, Браничевската област влегува во состав на Српската средновековна др-
жава, како нејзин северен, пограничен дел кон Унгарија.5 

Со падот на Српската деспотовина под турска власт, во 1459 година, 
Браничево станува турска погранична провинција со посебен статус на вој-
водство со краишка двојна автономија.6 Постојаната воена опасност и неми-
рите на границата влијаеле врз миграциите на населението од оваа област 
преку Дунав во Унгарија, додека на испразнетата територија на Браничево се 
доселувало ново население од јужните краеви бегајќи од турските зулуми, 
особено после воениот поход од страна на Унгарија, која продрела дури до 
Косово. Турската држава вршела колонизација на Власи сточари во 15 век од 
областа Сјеница, Требиње, Никшиќ, Стари Влах и Подриње поради пополну-
вање со население на прилично испразнетата област од Браничевскиот ви-
лает.7 Значајно влијание при формирањето на етничката структура на населе-
нието во Браничевската област имале токму миграциските движења на насе-

                                                            
3 Повеќе за античкиот Виминациум и животот во него  по сведоштво врз основа на археолош-
ките ископувања  види: Драгана Спасић-Ђурић, Виминацијум главни град римске провинције 
Горње Мезије, Народни музеј Пожаревац, Пожаревац 2002. 
4 Денес на тој простор се вршат археолошки ископувања, кои го потврдуваат постоењето на 
градот. Скоро е откриен објект со многу луксузен покретен материјал (ккерамика, порцелан, 
стакло) кои даираат од ЏИИ ве, како и монети од византискиот цар Манојло Комнен. 
5 Михајло Динић, Браничево у Средњем веку,19 
6 Ема Љ. Миљковић, Александар Р. Крстић, Браничево у XV веку, Народни музеј Пожаревац, 
Пожаревац 2007, 39 
7 Ема Љ. Миљковић, Александар Р. Крстић, Браничево у XV веку, 49 
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лението, а за време на турската доминација и ослободувањето на Србија. 
Многу значајни струи биле косовско-метохиската, моравско-вардарската, ти-
мочката и подоцна, во 18 век доселувањето на население од Ердељ и Алмаш, 
сегашни Власи, кои зборуваат на дијалект од романскиот јазик. Постоеле и 
помали, инверзни струи, кога населението се враќало од областите северно од 
Дунав.8 

Значајно влијание оставиле и Србите од „преку“, областа на Војводи-
на, која се наоѓала во состав на Австро-Унгарското Кралство.9 Тие во поголем 
број доаѓале во Србија по ослободувањето од Турците и се населувале во по-
големите градови. Главно, тоа биле образовани луѓе (учители, лекари и др.) 
како и занаетчии, носејќи ја со себе и културата на западна Европа. Сите овие 
миграции, условени од историските прилики ја вообличиле етничката слика 
на населението и оставиле трага во народната култура на овој крај во која 
спаѓа и народното градителство. 

 
Народното градителство и неговото влијание врз градската архитектура 

Народното градителство е вештина и знаење кое настанало и се разви-
вало во рамките на традиционалната култура како одговор на човековата по-
треба да создаде посебен микрокосмос во кој ќе ги задоволува своите соци-
јални, економски, естетски и духовни потреби. Тоа настанало на со векови 
стекнатите и усовршените пракси, во посебни културно-историски прилики, 
прераснувајќи во занаетчиско умеење, но останувајќи во рамките на општото, 
народно знаење. Со текот на времето вештите поединци и групи се издвоиле 
и станали познати ширум средишниот дел од Балканот според областите од 
кои доаѓале. Особено биле ценети и барани мајсторите градители од југоза-
падна Македонија и источна Србија (Црна Трава), кои доаѓале во Браничев-
ската област. Браничевската област и градот Пожаревац како нејзин центар, 
почнуваат да се развиваат во економска смисла, по ослободувањето од Тур-
ците во 1815 година. Печат на административното, економското, општестве-
ното и културното средиште, на Пожаревац му дал кнез Милош Обреновиќ 
одбирајќи го за втора престолнина 1825 година.10 Пожаревац припаѓал на та-
канаречениот тип на патријархален варош во која од турско-источните 
влијанија не останало скоро ништо. Најголемиот број доселеници биле 
трговци и занаетчии од околните села кои ја формирале чаршијата. Во него-
вите периферни делови, населението се занимавало со земјоделие. 

                                                            
8 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, основе антропогеографије, 
књига прва, Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1922, 229-
231; Михајло Миладиновић, Пожаревачка Морава, Српски етнографски зборника XLII, Бе-
оград 1928, 25-50; Петар Влаховић, Србија,земља,народ, живот, обичаји, Етнографски музеј 
у Београду, Вукова задужбина, Београд 1999,79-80. 
9 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље,229-230 
10 Даница Ђокић, Занати у Пожаревцу крајем XIX и почетком XX века, Народни музеј По-
жаревац, Пожаревац 1996, 5. 
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Експанзијата на јавното, индустриското, градското и народното градителство 
почнува со подобрување на економската положба на населението, особено од 
втората половина на 19 и почетокот на 20 век. Воочувајќи ја убавината и 
функционалноста на традиционалното градителство, одделни јавни и при-
ватни објекти го следеле овој стил. Најдоминантен тип од народното гради-
телство во браничевскиот регион била таканаречената куќа „моравка“, при-
сутна во сливовите на сите три реки Морава и во источна Србија. Овој тип се 
вкоренил под влијание на миграцијата на населението која во браничевскиот 
регион дошла од пограничните области на источна Србија и од јужните кра-
ишта со таканаречената вардарско-моравска миграциска струја. Најстарите 
куќи од овој тип ги граделе мајстори печалбари од областите на горниот слив 
на Вардар, врањанскиот, пиротскиот и књажевачкиот крај, особено од Дар-
ковци, Црна Трава, Жлне.11 Со текот на времето и локалното население се из-
вештило во градење на ваквиот тип на куќи, така што печалбарите биле се по-
малку ангажирани. За куќите од моравски тип кои се градени во овој крај, во-
главно, од плет кој локално се нарекувал „чатми“ (плетени гранки или шти-
чки – „цепки“ облепени со кал) карактеристичен е тремот, по кој тие се пре-
познатливи. Тремот може да биде подолжен од едната или од двете страни на 
куќата, поставен на агол, вовлечен или централно исфрлен (Слика бр. 1). Во 
браничевскиот крај ваков трем се нарекува „дивана“. Главно е изработен со 
лакови помеѓу столбовите, што е уште една карактеристика на моравскиот 
тип на куќа. Лаковите се формирани со техника на „чатми“, облепени со кал 
или со помош на тесни штички. „Куќата“ (со функција на денешната кујна) во 
потесен смисол со изѕидано огниште, кое го заземало централниот дел и две 
соби, лево и десно од неа. Ваков распоред на просториите задржан е и подоц-
на, кога почнале да се ѕидаат куќи од печени тули. Освен во селата, куќи „мо-
равки“ со „дивана“ се граделе и во градовите. Во Пожаревац се регистрирани 
во периферните делови на градот, во кој населението се занимавало со земјо-
делие. Во делот на градот кој се вика „Бугарска маала“ сочувани се две куќи 
од овој тип. Жителите на Бугарска маала и денес се сеќаваат дека нивните 
предци дошле селото Велики Извор, во околината на Зајечар, кое е населено 
со жители со шопско (бугарско) потекло. 

Трем или „дивана“, како препознатлив елемент на куќата „моравка“ 
користен е и при градењето на некои луксузни приватни објекти. Таков при-
мер е вилата на капетанот Драгутин Тодиќ, бродосопственик, во селото Стари 
Костолац (Слика бр. 2) и зградата на народниот музеј во Пожаревац (Слика 
бр. 3). Капетанот Драгутин Тодиќ со своите бродови пренесувал јаглен од 
рудникот во Стари Костолац. На ридот над рудникот, кадешто порано се нао-
ѓаше средновековниот град Браничево, изградил вила, летниковец, 1923 го-
дина и изградил црква 1925 година. Оваа вила има вовлечен трем поставен на 
аголот, како на куќите кои припаѓаат на традиционалното народно градител-
ство во овој крај. 

                                                            
11 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље,268-269 
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Зградата на народниот музеј некогаш била приватна куќа на адвокатот 
Крста Николаевиќ изградена во 80-тите години на 20-от век. Карактеристич-
ниот трем изграден е по желба на неговата мајка, која потекнувала од село, 
која сакала да има трем на кој ќе може да се одмара, да преде волна и да ја 
набљудува околината.12 Ова е единствен пример на спој, за тоа време, на сов-
ремената архитектура, која настанала по примерот на западна Европа и 
народната архитектура. 

Византиско-егејскиот стил, кој бил негуван во средниот век, бидејќи 
српскиот двор го копирал византиското лијание, а кое се потврдува и на ма-
настирските конаци, го наоѓаме и на некои приватни и јавни објекти во бра-
ничевскиот крај. Во тој стил се изградени и рударските станови во село Стари 
Костолац во првата денеција на 20-от век за потребите на работниците ин-
жинерите вработени во рудникот Костолац, кој е отворен во 1870 год. (Слика 
бр. 4). 

Во браничевскиот крај биле многу ценети мајсторите од југозападна 
Македонија, кои оставиле свој печат во народното градителство на оваа по-
гранична област. На тоа ни укажуваат и објектите по селата Стари Костолац 
(Слика бр. 5) и Трновче (оддалечено околу 20 км јужно од Пожаревац) во кои 
се регистрирани објекти типични за народното градителство од југозападна 
Македонија (Слика бр. 6). 

Заклучок: 
Во повеќевековниот историски период, почнувајќи од првиот век, бра-

ничевкста област имала пограничен статус. Како таква била изложена на 
различни влијанија кои, меѓу другото, се одразиле и на градителското нас-
ледство. Народното градителство настанало и се развивало во склад со по-
себните културно-историски прилики, етногенетските процеси и антропо-
лошките фактори. На формирањето на распространетите типови куќи се 
огледува влијанието на соседните области и на мајсторите кои доаѓале од 
оддалечените краеви како што е југозападна Македонија. Тие го пренесувале 
своето градителско знаење кое наидувало на прифаќање, пред сè, благодаре-
ние на историското паметење и потеклото на населението кое со миграци-
ските струи доаѓало во браничевската област. Населението по потекло од 
село кое ги формирало градовите од патријархален тип, како што бил По-
жаревац, ги пренесувало своите навики и свест за функционалноста на на-
родното градителство врз објектите од градската архитектура, проектирани 
по примерот на европските градови, а понекогаш поединци препознавајќи ја 
убавината на народното градителство настојувале да ги вклопат во 
репрезентативните објекти од јавен и приватен карактер. 

 
 
 

                                                            
12 Према кажувањето на Милан Предиќ (1925-2007) колега археолог. Во пеесеттите години на 
20.век, во времето кога тој бл директор музејот бил преселен во т.н. „Крстина“ куќа. 
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Summary: 
Branicevo area is located in the northeastern part of Serbia. Since ancient 

times it was the border area. Development of folk architecture was due to the 
specific cultural and historical circumstances, migration of population and arrival 
of folk bilders from eastern and south Serbia, and southwestern Macedonia. The 
houses of “Moravian” type are the most widespread in Branicevo area. They have 
characteristic porch with decorative arches. Another type of houses had developed  
the influence of Byzantine – Aegean style that dates from the Middle Ages and the 
influence of  folk builders from southwestern Macedonia. Folk architecture has 
influenced the development of the city’s architecture. Some public and private 
houses from the end of ninethen century have   elements of folk architecture. 
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Examples include porchs on building of National Museum of Pozarevac (earlier 
there was private house), summer hous of Dragutin Todic and mining houses at 
village Stari Kostolac. 

 




