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Народно градитељство – 
стамбена архитектура и култура 
становања у насељима општине 
Смедерево

A с рак : У раду су наведени начини формирања смеде-
ревских насеља, њихов развој и порекло становништва. 
Нарочито миграциони процеси који су од половине 20. 
века довели становништво са југоистока као грађевинске 
и индустријске раднике, али и неколико таласа досељени-
ка са Косова, који у последњем великом таласу долазе као 
избегла и расељена лица; њихово груписано насељавање, 
које је карактеристично и за ромску заједницу. Наведени 
су традиционални типови кућа, у којима се и данас живи. 
Некадашње разлике и данашње сличности у окућници и 
привредним зградама шумадијске и поморавске области. 
Организација, коришћење и опремање стамбеног просто-
ра који је сачуван у традиционалној градњи и новине које 
настају променом животних услова, од увођења кованих 
шпорета, струје, кућних апарата, савремених машина… У 
раду су наведени утицаји других средина и народа, као и 
покушаји очувања традиционалних вредности села.

Кључне речи: насељавање, традиционални типови кућа, 
окућница, привредне зграде, уређење стамбеног просто-
ра, намена просторија

Термин наро но ра и ељс во усталио се након употребе сличних 
термина (народно неимарство, фолклорна архитектура, стара сео-

ска архитектура) означавајући старе, традиционалне зграде. С ам ена 
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архи ек ура, као ужи појам, одређује да је зграда за становање људи 
– кућа, предмет нашег интересовања, док термин кул ура с ановања 
указује да се у раду бавимо сагледавањем целокупног живота друштвене 
заједнице, кроз истраживање насеља, окућнице и стана.1 Нарочито, кроз 
сагледавање стамбеног простора са свим његовим садржајима и карак-
теристикама, од опремања, организације и коришћења, до утврђивања 
традиционалних елемената који трају у новим околностима и савреме-
ним елементима који су се инкорпорирали, као и њиховом заједничком 
битисању.2

Истраживано подручје обухвата села у смедеревској општини, која по-
крива крајњи североисточни део Шумадије. Шумадијски брежуљкасти 
терени преовлађују на западној и јужној страни општине, северни део 
припада Подунављу, а источни Поморављу. Становништво се у прошло-
сти углавном бавило земљорадњом и виноградарством, док је рибарство 
било развијено у деловима уз Дунав и ушће Велике Мораве. Данас је 
мање домаћинстава која се баве пољопривредом, а више радничко-пољо-
привредних, нарочито у селима ближим граду. Као последица убрзане 
индустријализације, нарочито од друге половине 20. века, формирају 
се у непосредној близини града и нова радничка насеља, уз постојећа 
места. Општини Смедерево припада 26 насеља, а теренска истражива-
ња спроведена су у десет Поморавских, седам Шумадијских и једном 
Подунавском селу у периоду од 2008. до 2010. године. Временски оквир 
истраживања обухвата период 20. векa.

Н

Стара насеља датирају од времена турске управе, а нова настају до по-
ловине 19. века. Многа од њих премештена су на погоднија места, услед 
плављења земљишта, расељавања и поновног груписања по наредби 
власти, нарочито у време кнеза Милоша Обреновића.3 Кнез је одређивао 
положај насеља, просецањем нових путева, а новим насељеницима, како 

1 Бреда Влаховић, Култура становања подунавског региона Крајине и Кључа, 
Гласник етнографског музеја 57, Београд 1993, 83.

2 Бреда Влаховић, Савремена и будућа истраживања архитектуре и културе 
становања, Гласник Е но рафско  Инс и у а  Београд 1992, 176–7.

3 Боривоје М. Дробњаковић, Сме еревско По унавље и Јасеница, , Насеља и 
становништво, књ. 19, Београд 1925, 216–219.
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да зидају куће, шаљући им мајстора.4 Сва ова насеља у наредном периоду 
увећавала су се прираштајем, због чега долази и до појаве формирања 
заселака, који настају исељавањем породица из насеља на имања која 
су даље од села. Насеља смедеревске области су: области збијеног типа, 
разбијеног типа шумадијске врсте и друмска насеља.5

Миграционе струје довеле су у овај крај преко 90% становништва до 
половине 19. века. Најјача струја је Косовско-метохијска, затим Динар-
ска, Тимочко-браничевска, Вардарско-моравска и Шопска. Услед те-
жње да сви саплеменици остану заједно, формирана су насеља у којима 
преовлађују досељеници из једне области или краја.6 Становништво из 
источних крајева које је говорило влашки стопило се са осталим ста-
новништвом још у 19. веку, а и остали досељеници су се асимиловали 
(Цинцари, Грци…).
Насељавањем ромских породица основани су у појединим селима и 

нови крајеви, циганске мале, као у Михајловцу, а нарочито у моравским 
селима: Мала Крсна, Сараорци, Лугавчина и Осипаоница. Циган мала 
у Вранову има око 100 кућа. Налази се на крају села. Ту су се Роми насе-
лили пре Првог светског рата. Одувек су се бавили музиком, свирали 
виолину и бас. Данас раде у фабрикама, а већина прима социјалну помоћ. 
Изјашњавају се као Срби. Око 30 породица Рома досељено је са Косова 
у Радинац након 1999. године.
Црнотравци се насељавају у села смедеревске општине од педесетих 

година 20. века, а становништво са Косова у више таласа.7 Досељеници 
са југо – истока земље раде као грађевинари, а насељавају се у сели-
ма ближе Смедереву. У Враново долазе из Црне Траве, Димитровграда, 
Пирота, а од 1970-тих Косовци и они живе у насељу Орница (Липљан, 
Штрпце, Косовска Каменица, Ново Брдо, Лепосавић, Гњилане су места 
порекла). Купују везане плацеве. У селу има 360 породица, које су досе-

4 Кнежев мајстор направио је прву кућу у Водњу Јанку Ћосићу, погледати: Радослав 
Костић, Во ањ, ро ослови во ањски, Смедерево 2002, 9.

5 Боривоје М. Дробњаковић, op. cit., 228–231.
6 Косовско-метохијска струја најјача је у јужном делу општине: Вранову, Добром 
Долу, Друговцу, Лугавчини, Осипаоници, Сараорцима, Суводолу. Динарско 
становништво основало је насеља на брежуљкастим теренима: Бадљевици и 
Водњу, а преовлађују и у Врбовцу, Ландолу, Михајловцу, Малом Орашју, Петријеву 
и Удовицама. Тимочко-браничевско становништво је највише насељено у 
моравским селима. Види у Боривоје М. Дробњаковић, op. cit., 239–253, 265, 270–271.

7 Подаци о насељавању од 50-их година 20. века добијени су у разговору са 
представницима месних канцеларија. Теренске белешке Гордане Милетић и 
аутора текста.
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љене са Косова. Изградњом Смедеревске железаре ово становништво 
долази у таласима, а последњи и најбројнији талас насељеника одвија 
се од 1999. године приливом 7500 расељених лица са Косова и Метохије. 
Нека насеља, као Радинац, имају део насељен скоро искључиво станов-
ништвом са Косова. То је део насеља, преко пруге, Бр о, са преко 95% 
становништва с Косова, највише из Косовске Каменице и Новог Брда. 
Остали су досељеници из околине Врања, Босиљграда и Тутина. Око 
30% становништва у Раљи чине досељеници са Косова и Црне Траве, 
који се насељавају од 70-их година 20. века; у насељу Тикинац највише је 
досељених са Косова. Не баве се пољопривредом. И у Петријеву, насељу 
које је ближе граду, у Новом елу, већину становника чине досељеници 
са Косова. Још 70-их година доселили су се са Косова у Удовице и Вучак. 
У Коларима, у насељу Дивич, живе досељеници са Косова и Метохије, из 
Хрватске, Босне, Црне Траве…
У општини Смедерево живи 28 различитих етничких група, од којих 

Срби чине око 94%; затим Роми, док су остали испод једног промила: 
Црногорци, Македонци, Југословени, Хрвати, Мађари… Демографска 
слика показује општу тенденцију смањења броја становника, али услед 
досељавања избеглих и расељених лица, број становника је понегде и 
увећан. Због економске и политичке ситуације у земљи, на привреме-
ни рад у иностранство млади одлазе од 1990-их година. Из Радинца су 
претходних деценија одлазили у Немачку и Швајцарску, а у последње 
две деценије у Италију. Скоро 90 домаћинстава има бар једног члана у 
иностранству, а слично је и у другим селима.8

Т  

Старији тип традиционалне куће смедеревског краја, карактеристичне 
је бондручне конструкције (дрвени скелет од греда) и различите испу-
не: ча мара, ле ара, кованица, кућа о  на оја и кућа о  ечене ци ле. 
Старијем типу припадају и куће леваре (грађене од непечене цигле или 
ћерпича) и зи анице, које имају зидове од печене цигле. Грађене су у 
периоду од краја 19. века до данашњих дана. Многе су у рушевном стању, 
остављене да саме пропадну, а у многима се и живи.
Народно градитељство изнедрило је више типова кућа, у зависно-

сти од времена изградње, које својим материјалом, положајем, распо-

8 Теренске белешке
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редом и функционалношћу одговарају потребама породице. Најстарије 
су ча маре, грађене од половине 19. века, у бондручној конструкцији са 
испуном од чатме – цепки које су преплетане и лепљене блатом (фото 
1). Скромније су дводелне, а има кућа са три, четири или пет одељења. 
Подови су од набијене земље, оџаклије патосане циглом, а велика соба 
даском. Шашовац је на таваници, негде коленика, док је кровни покри-
вач ћерамида. Квадратна основа, са кровом на четири воде, каракте-
ристика је старије градње, као и наспрамна врата у оџаклији. Темељ је 
рађен тако што је греда директно постављана на земљу, а кад су почеле 
да труну, дизали су кућу, поткопавали и убацивали циглу. Почетком 20. 
века чатмаре су куће правоугаоне основе, на темељу од рингловске ци-
гле, покривене бибер црепом. Одавно се не праве, а стоје и користе се 
у многим селима.9 Кућа чатмара, са лучно засведеном комком позната 
је као моравска кућа (фото 2). То је тип куће карактеристичан за шире 

9 У селу Друговцу таква је кућа Милије Радосављевића, остављена да је потроши зуб 
времена. Ипак, у њој се још увек може видети уградна клупа у зиду – миндерлук, 
раф на зиду и топлије – дрвене решетке на прозору.

Фо о 1. Троделна чатмара са комком, која је накнадно претворена у собу, Сараорци
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подручје око реке Мораве. Аутентична је кућа са ових простора, типичан 
представник народног градитељства, уклопљена у природно окружење.10

Типови станишта, попут бурдеља, сламара, кровињара, брвнара, по-
лубрвнара-получатмара, заборављени су.11 У моравским селима још увек 
постоје и ле аре (у Ландолу их зову ше еруше). Ове куће грађене су у 
бондруку, са зидом од преплетеног прућа облепљеног блатом измеша-
ним са плевом. Темељ је рађен од велике рингловске цигле, осамнаести-
це.12 Куће од на оја правили су пречани. Зову их на ојнице или ла аре. 
Зидови ових кућа су танки, са конструкцијом од греда и испуном зида 
од набијеног блата.

10 Једна од преосталих је у Радинцу, кућа Милована Манасића.
11 У Михајловцу још увек постоје две полубрвнаре (полубрвнаре – плетаре) 
Марковића и Николића.

12 Душанка Вучковић, рођ. 1920, из Мале Крсне, живи у плетари, са темељом од 
цигле. Кућа је прављена 1913. Има комку, оџаклију и две собе.

Фо о 2.
Моравска кућа
са комком, Скобаљ
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Кованице су куће прављене између два рата. Темељ је од камена или 
цигли, а зидови у бондручној конструкцији са хоризонтално поставље-
ним летвама, између стубова, које су попуњене смесом блата и плеве. За 
кованицу се каже – рошће ковано (фото 3). Распоред просторија је као 
и у чатмари, а постојала су и наспрамна врата у оџаклији. Неке су имале 
трем са стубовима. Мајстори за ове куће су били домаћи, самоуки. Кова-
нице су и прве куће у селу са црепом (Бадљевица), који је купован у Ма-
ђарској. У селу Осипаоници постојао је ћерамиџија, Црнотравац, који је 
радио до 1900. године. Бибер цреп се користи после Првог светског рата.
Плевара је грађена од непечене цигле (ћерпича), блата помешаног са 

плевом. Ове куће прављене су још почетком 20. века, а негде после Пр-
вог светског рата. Зову их и куће о  живе ци ле (фото 4). Вишеделне су и 
прављене су са распоредом просторија какав су имале и куће од других 
материјала.13

13 Приликом деобе од браће 1909. Михајло Младеновић је у селу Врбовцу направио 
петоделну кућу од живе цигле. Казивач: Јаблан Младеновић, рођ. 1934. Врбовац.

Фо о 3. Кућа кованица, Бадљевица
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Цигла се користи као грађевински материјал после Првог светског 
рата.14 Ко је имао велике за ране могао је да пече циглу. Таква је школа 
у Осипаоници, грађена дванаестицом у бондруку, са темељом дубине 
90 цм. И ова школа наставља градитељску традицију – испуна зида је од 
цигли. Овакав начин градње задржан је и на помоћним зградама, али 
сасвим ретко.
Карактеристика зи анице је класично зидање опеком и ове зграде 

често немају малтерисану фасаду. Сва лепота је у цигли и нијансама које 
настају приликом печења (фото 5). У овом периоду по селима су пра-
вљене и типске градске куће, као и велике куће богатијих сељака, тзв. 
газдинске куће.15 Било их је у сваком селу по неколико. Као новина, на 

14 Изузетак је кућа велепоседника у селу Друговцу, прављена 1891/92. године, као 
грађанска кућа у неокласицистичком стилу, данас под заштитом државе у склопу 
окућнице породице Милосављевић, као и кућа велепоседника Ивановића, из 
истог села.

15 Таква је кућа Радмиле Станисављевић у Радинцу, грађена 1939. од печене цигле. То 
је шестоделна кућа правоугаоне основе, са наспрамним вратима, која је подужно 

Фо о 4. Некадашња кафана од живе цигле, Лугавчина
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кућама се јављају и подрумске просторије. Темељ је рађен на циглу и по 
(цигла 25х12х7 цм). Куће од печене цигле прављене су и током Другог 
светског рата. На терену смо видели више таквих кућа, у селима Бадље-
вица и Скобаљ. Поједине куће имале су темељ од тесаног камена. Ма-
совна изградња кућа од печене цигле наступа после 1945. године (фото 
6). Велика фабричка фуруна – ринглов за печење цигле, постојала је у 
Сараорцима и пре Другог светског рата. Готова цигла куповала се у ци-
глани и за кућу изграђену од куповне цигле каже се да је од рин ловске 
ци ле.16 Осушену циглу припремљену код својих кућа, носили су сељани 

постављена уз улицу. Улаз води у салу за гозбу, право је кухиња, а лево и десно 
су собе. Грчко порекло објашњава назив сала за гозбу, иако славе Св. Ђорђа. И 
ова кућа је претрпела измене водећи корак са хигијенским потребама њених 
становника. Накнадно је преграђивањем једне собе направљено купатило.

16 Земља за цигле се купује у селу или је ваде из својих парцела, преко зиме, да 
мало промрзне, како би се лакше обрађивала. Направи се гумно и поспе песком 
да се поравна терен. Песак је моравски или мајдански. Затим се направи тезга 
величине три стола. На њу се стављају цигле које се ваде из калупа, у који је 
претходно убачен песак, ради лакшег вађења. Цигла се покрива сламом да не 

Фо о 5. Кућа зиданица, 1939, Радинац
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и пекли током зиме у ринглову. Мајстори који су правили ове куће по-
знати су као Бу араши из Црне Траве.
Утицаји других средина и народа на изградњу објеката народног гра-

дитељства одувек постоје. Кућа Александра Јовановића из 1936. у селу 
Друговцу, по породичном предању, прва је кућа од печене цигле у селу. 
Направљена је по узору на куће у Пољској, у Кракову, где је као војни 
заробљеник живео њихов предак током Првог светског рата и након 
њега (фото 7). Распоред просторија у кући у свему је карактеристичан 
за традиционалне типове кућа са ових простора. Ширином зграде води 
ходник из кога врата лево воде у велику собу, а десно у две мање.
Куће од цигле, грађене у олми, имале су зидове пуњене једном ци-

глом, односно са пола цигле, која је постављана ужом страном. Неке дол-
мљене куће прављене су и живом циглом; неке су грађене са подрумом 

кисне. Суши се 1-2 месеца, па се онда прави банкет за печење. Земља се просејава, 
ако је са каменом, кроз сито. Ручно сечење цигле блатаром се плаћало. Цигла је 
ношена у ринглов на печење у Сараорцима. Пекла се око Нове године 24 сата, а 
затим се хладила 7 дана у циглани.

Фо о 6. Кућа зиданица, Бадљевица
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испод пола куће и темељом од камена. То су јефтиније и самим тим ло-
шије куће.
Куће грађене од 1950-их су зграде од цигле која се прави и пече мо-

бом.17 Кућа зидара започета 1956. у Липама, репрезентативни је пример 
нових кућа, које се граде од половине 20. века. То су куће веће површине, 
основе на лакат, са већим бројем просторија. Оне имају веће, троделне 

17 Цигла се прави после жетве. То је бела земља, која се меша са плевом и водом 
мотикама, пакује у калупе, вади и суши. Неки су изнајмљивали машину која 
сече циглу. Ова цигла је пресована без воде и плеве, помоћу пресе коју покреће 
трактор преко шајбне. Обичнио су Црнотравци били мајстори који су секли циглу, 
а домаћини су припремали земљу. Сложене у банкете цигле се скупе у фуруну. 
(Једна четвртка 5х6 или 10х10 спакују циглу). За печење цигле у фуруни, ископају се 
зумбари, шанчеви за ложење. Преко се сложи цигла, омаже блатом и непрекидно 
ложи 7–8 дана, а хлади 15–20 дана. Одједном се може испећи и 20 000 цигли. 
Обично се у фуруни пече око 5000 комада, па се направе редови по 5, 6 фуруна и 
ложи се 48 сати непрестано. Зида се кошуљица споља, па се омаже блатом. Врх је 
отворен, а кад пробије ватру, затвори се земљом, да се тишти. Не отвара се док се 
не охлади.

Фо о 7. Кућа од цигле, направљена по узору на куће у Пољској, Друговац
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прозоре и бојене лимене украсе на улазном трему (фото 8). Кућа је од пе-
чене цигле коју је правио власник са комшијама. Репрезентативност ове 
зграде огледа се у томе што ју је радио зидар који је настојао да примени 
најсавременија достигнућа свог заната. Тако је настала четворособна 
кућа са славарском со ом, кухињом, купатилом, ходником и накнадно 
затвореним великим тремом. Радови су се одвијали фазно, тако да је фа-
сада завршена 1958, а трем је затворен због наноса кише и снега 1968/69. 
године. Лимарски радови су изведени 1964. У кућу су уграђена и двоја 
врата са старе куће: улазна, двокрилна врата и споредна, дворишна. Све 
просторије у кући су малане различитим дезенима, као и плафон, а на-
рочита пажња је поклањана детаљима и издвојеним мотивима, чиме је 
власник настојао да представи молерско умеће тога доба (фото 9. и 10.). И 
ова кућа, као и многе друге, има лу кице од гипса у таванским отворима 
и уписану годину изградње са иницијалима власника.
Лимарски радови на тераси као украс зидане куће извођени су обично 

неколико година по завршетку грађевинских радова. Богато украшене 

Фо о 8. Кућа мајстора зидара, зиданица, Липе
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Фо о 9.
Молерски радови, Липе

Фо о 10.
Молерски радови, на зиду
 и плафону, Липе
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терасе имају много детаља и животињских фигура: паунова, голубова, 
змајева (фото 11)… На многим кућама, као посебна карактеристика, ја-
вљају се натписи са именима власника и сина или њиховим иницијалима, 
као и годином градње, очувани у малтеру или на лимарским украсима.
Са доласком Црнотраваца од 1950-их почињу да се граде куће са кро-

вом на две воде. Бетон и арматура се користе у изградњи од 1960-их, а 
блокови од 1970-их. Нови начини градње омогућавају да се праве спрат-
не куће са истуреним балконима. Од тада наступа велика разноликост 
у градњи и неадекватно преузимање стилова градње из других средина. 
Драстичан пример су велике куће гастарбајтера, али поједини пољопри-
вредници имају и веће куће (Водањ).
Мода са гипсаним украсима на фасадама кућа долази са Косовцима од 

1981. године. За њих је карактеристично да браћа на истом плацу праве 
једну кућу са два улаза или две одвојене куће. Све куће су спратне, гра-
ђене од блокова и имају трем, као на Косову. Сви имају ле ње кујне. 
Поједини имају и фуруне. Код помоћних зграда праве кош над шупом 

Фо о 11. Лимарски украси на тераси, Бадљевица
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и свињцем, како је и на Косову, али ове зграде праве од цигле коју сами 
пеку, док су их на Косову правили од ћерпича.18

О    

За Шумадију је карактеристична ограђена окућница, са посебно нагла-
шеном капијом: малом и великом. Улазна капија од цигле са кровним 
покривачем од ћерамиде, који је касније замењен бибер црепом, старији 
је тип, из периода првих деценија 20. века (фото 12). Нове, зидане капије 
од цигли праве се од 1950-их. Велика лучна, са две мање у Ландолу, напра-
вљена је од 7000 ком. цигли. Правио је самоук мајстор из села по узору 
на капију коју је видео у Живковцу код Београда (фото 13). У време када 

18 Кућа Живорада Васића, рођ. 1940, досељеног из Стрелице код Косовске 
Митровице 1963, прво у Радинац, а затим у Враново, спратна је кућа са два 
подрума у којој живи 11 чланова породице. По доласку их звали Врцани.

Фо о 12. Капија имућног домаћинства, Липе
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су лимарски радови били популарни (1960-их и 1970-их), поред радова 
на терасама и крововима бунара, биле су модерне и лимене капије, које 
су бојене у више боја. Њих наслеђују бетонске ограде, којима се ограђује 
понекад и цела окућница.
Некада су у дворишту стајали, а данас се ретко срећу: вајат (клет), мле-

кар, амбар, ар, кош, качара… грађени од дрвене грађе (фото 14. и 15.). 
Штале су биле кованице, чатмаре… Кокошињци су прављени од сламе, а 
свињци грађени од коља (проштака), прекривени сламом. Овчарник од 
живе цигле озидан је и покривен ћерамидом. Ове, појединачне, зграде 
смењују вишенаменске зграде, које под једним кровом имају амбар и кош, 
а често су то магазе, које замењују млекаре, клети и качаре. Под именом 
з ра а и под једним кровом, ове нове зграде, грађене од печене цигле, 
вишенаменске су. Многе имају и собу због које се не издвајају у део дво-
ришта за привредне потребе. Соба је са једне стране, а са друге штала, 
док је између кош и отворен трем засведен са једним или са два лучна 
отвора; или је са једне стране магаза са подрумом испод, кош са тремом 

Фо о 13. Капија, Ландол
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Фо о 14. Магаза за жито, брашно, трице и јарму, Друговац

Фо о 15.
Кош за кукуруз, 
Осипаоница
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у средини, а соба на супротном крају (фото 16. и 17.). Овакве зграде од 
цигли распоређене су уз ивицу окућнице и оријентисане су ка дворишту. 
Често се и настављају једна на другу, а постављају се насупрот стамбеног 
дела. Понекад ограда раздваја економски део од стамбеног (фото 18).
У Поморављу су мање окућнице, што је условило подизање двоспрат-

них зграда, постављање више зграда под један кров, или отварање кол-
ске капије у самој згради, испод заједничког крова коша и амбара. Ка-
рактеристичне зграде у Осипаоници имају кош са амбаром и тремом, 
који је грађен у комбинацији цигле и дрвене грађе (фото 19). Раније су 
подруми, кошеви и амбари били изван села на трлама, а данас су код 
кућа, у зградама од печене цигле. Својим габаритом ове зграде превази-
лазе све претходне типове, а могу да имају и по десетак одељења у низу. 
То је условљено новим потребама у пољопривреди и већим бројем по-
љопривредних машина. Од 1950-их ове зграде праве се са сводовима и 
од тада почиње веће уједначавање у градњи, тако да нема већих разлика 

Фо о 16. Зграда са шталом, тремом и собом, Друговац
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Фо о 17. Зграда са магазом, подрумом, кошем и собом, Друговац

Фо о 18. зграда, Врбовац
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у архитектури помоћних зграда друге половине 20. века између шума-
дијских и поморавских села.
Карактеристика смедеревског краја су и фуруне за печење у дворишту, 

које имају многа домаћинства, као и бунари, који су у многим селима 
пратили трендове у украшавању: негде дрвеним летвицама, а у многим 
селима кровови бунара украшени су лимарским вештим радовима, са 
изведеним украсима који се појављују на терасама и крововима кућа, 
нарочито 60-их и 70-их година 20. века.

К  

Организацију простора на окућницама са очуваним, старим зградама из 
19. века, које се могу видети и данас, карактерише окренутост куће и свих 
зграда ка дворишту и дешавањима у њему. Зато старе зграде имају улаз 

Фо о 19. Кош са амбаром, Осипаоница
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у кућу са унутрашње стране дворишта. Од 30-их година долази до про-
мене и многе нове зграде зидане од цигле имају улаз директно са улице.
Деобом имања и формирањем новог домаћинства прављене су нове 

зграде на окућници, обично у периоду од по 30 година.19 Деобом имања 
најмлађи син по традицији остаје са оцем, а остали се одељују на пла-
цеве на којима граде своје куће.20 Изградњом нове куће стара кућа није 
рушена, већ је остављана на плацу, где год је то било могуће. Некад се 
користе њене собе као остава за пољопривредне производе и непотребне 
ствари. Некада таква кућа стоји у рушевном стању, али се и даље спора-
дично користи. У неким живе старији чланови домаћинства, а негде се 
користи само један део куће као ле ња кујна.
Просторни распоред и унутрашње уређење условљени су условима 

живота и због тога је на селу важна функционалност и повезаност са при-
родним окружењем. Главни простор на најстаријим објектима је кућа – 
оџаклија, у средини, простор у који се улази и из кога се иде у собе лево 
и десно, а на наспрамна врата излази. Простор се усложњава поделом 
ових просторија. Улазна просторија – оџаклија некада је имала зидано 
огњиште уз преградни зид. Данас је оно затворено металним вратница-
ма. Револуционарну промену донела је употреба кованих шпорета, који 
замењују оџаклије. Почињу да се користе у првој половини 20. века, а 
половином 1950-их замењују их шпорети сме еревци. Простор тиме до-
бија и нову намену. Најчешће се у њему проводи добар део дана, јер је 
топло и пријатно. Због тога се у њему појављује и лежај. Традиционални 
делови покућства замењују се новим. Дрвене кашике, које су коришћене 
до краја Другог светског рата, замењују се алуминијумским. Керамички 
тањири појављују се 1960-их година и замењују тануре (дубље дрвене 
судове сличне застругу). Синије, које су правили колари и које су има-
ле удубљење за со и место за чорбалук, одлазе у заборав, карлице које 
су служиле уместо умиваоника, као и бакле за воду, у којима су носили 
12 до 15 литара воде на њиву. Све то се премешта у помоћне просторије.

19 Деобом формирано домаћинство 1938. било је у прилици да направи кућу, стају 
и капију, а 1960. године направили су шталу и зграду за коње и волове, да би 
1990. направили на окућници још једну, велику кућу за младе. Казивач Живота 
Павловић, рођ. 1931, Липе.

20 У Скобаљу поделили су се отац и три сина и сваки је добио нову кућу, па 
и најмлађи брат. Деоба је започета изградњом прве куће 1942, а завршена 
изградњом треће куће 1946. године, на дан преславе. Уз три нове куће изграђени 
су и идентични кошеви, док је најмлађи брат остао са оцем и наследио постојећи 
кош; казивач: Славиша Пантић, рођ. 1934.
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Увођење струје у села доводи до нових, такође драстичних промена, 
које омогућавају опремање куће уз употребу радија, телевизора и беле 
технике и олакшавају свакодневни живот. Савремени услови живота уво-
де купатила у куће смедеревских села половином 1960-их. Тада се прегра-
ђују собе и кухиње, дограђују просторије са спољне стране, до којих се 
долази избијањем зидова, или се праве купатила у новим кућама, на ис-
том плацу. Да се новине тешко прихватају, иако олакшавају свакодневни 
живот, показују нам бројни примери. Кућа из 1978. године, без купатила, 
направљена је у Малом Орашју, по угледу на кућу из Младеновца, а на 
предвиђеном месту за купатило има шпајз. И други, слични примери, 
указују на недовољну свест о хигијенским потребама. Негде је изговор 
немаштина, тако да у новој кући грађеној од блокова 2000. године није 
завршено купатило (истраживање спроведено 2011, Мало Орашје), већ 
се и даље користи пољски нужник. Такође, у кући која је у изградњи не 
предвиђају изградњу купатила, јер га већ имају у старој кући (истражи-
вање 2008, Врбовац).
Уређење стамбеног простора прати животни стандард, тако да се и у 

селима прате актуелни трендови. Тако се зидни тапети 70-их година, а 
касније, 80-их, и ламперија, лепе и уграђују у куће оних који су хтели да 
имају савремена домаћинства.
Култура становања вишеструко је условљена природним, економским 

и друштвеним факторима – наслеђем, потребама, околностима… На ис-
питиваном подручју показано је да колико је разноврсних типова кућа 
у којима се живот свакодневно одвија, толика је и разноликост начина 
живота. У неким од најстаријих типова кућа живи се као пре сто година, 
а у некима уз савремена технолошка достигнућа. У кући чатмари у Ма-
лој Крсни, грађеној почетком 20. века, у улазном ходнику, уз затворену 
оџаклију, користе се шпорет и веш-машина (фото 20). Уобичајена слика 
живота у овим селима подразумева поред шпорета смедеревца и елек-
трични шпорет, с тим да се он ретко користи (фото 21).
Измене намене појединих просторија условљене су променом годи-

шњих доба. Очит пример су кухиња и летња кујна. Најчешће постоје 
упоредо и користе се према временским приликама. Многи у летњим 
кухињама кувају преко целе године, док у кући гледају телевизију и спа-
вају (Лугавчина). Кујна је у неким домаћинствима истовремено дневна 
и спаваћа соба. Уобичајено је да се у старој кући или летњој кујни одвија 
живот старијих чланова домаћинства, а у новој млађих.
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Фо о 20.
Оџаклија, шпорет
 и веш-машина, Мала Крсна

Фо о 21.
Смедеревац и електрични шпорет у кухињи,
Радинац

Фо о 22. Украшени зидови везеним платнима куварицама, Скобаљ
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Личне склоности житеља највише су изражене у опремању просто-
ра, нарочито дневног боравака. Тако домаћица у селу Скобаљ украшава 
зидове дневног боравка везеним платнима – куварицама (фото 22). У 
неким славским собама још увек ткани и везени пешкири висе над ико-
нама и сликама (фото 23). Многа старачка домаћинства имају уређене 
просторе и начин живота као из прве половине 20. века, са предмети-
ма који су и даље у употреби: комоде са фиокама, клупе, креденци, на 
зидовима чешљаре и четкаре из младости, а на креветима ткани ћили-
мови и крпаре на поду. Враћање коренима, тамо где је било простора и 
могућности, као у Водњу, реализује се формирањем етно-куће у старој 
дводелној згради, која је у потпуности опремљена старим предметима, и 
користи се као лични и породични музеј, са истакнутим родословом по-
родице (фото 24). А негде, где је носталгија ухватила маха, на зиду виси 
куварица из Аустрије, где је на привременом раду боравила домаћица 
из Малог Орашја (фото 25).

Фо о 23. Славска соба, Липе
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Фо о 24. Етно-кућа, детаљ, Водањ

Фо о 25.
Куварица на зиду,

Мало Орашје
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Неке куће на селу не разликују се по спољном изгледу и опремљености 
од кућа у граду. Било да су њихови домаћини пољопривредници, зана-
тлије или из радничко-пољопривредних домаћинстава, заједничко им 
је савремено уређење стамбеног простора и животног окружења. Ипак, 
највише одударују куће које су препуне помодарских елемената, који 
се јављају последњих година. То су гипсани украси на фасадама, које 
су јарких боја: ружичасте, плаве, жуте, љубичасте… Куће са бетонским 
античким стубовима који придржавају трем, док су у дворишту распо-
ређене обојене фигуре печурки, патуљака, дизнијевих јунака, магараца, 
коња, лабудова…
Изградњом гастарбајтерских кућа, у последњих тридесетак година, 

по пројекту из иностранства, преноси се у потпуности модел живота 
из стране средине, који огољен стоји на ледини, у згради на којој су све 
ролетне спуштене. Такве, данас најчешће вишеспратнице, не изазивају 
дивљење, за које претпостављамо да је био главни мотив њихових вла-
сника, већ пре зачуђују својом појавношћу. Примера има много и нећемо 
их илустровати, јер ни на који начин не кореспондирају са темом. Мо-
рамо их поменути, као нерационалан начин престижа.

•

Куће карактеристичне за смедеревско подручје, које потпадају под за-
једнички именитељ – зграде народног градитељства су: чатмара, пле-
тара, плевара, кованица, кућа од набоја и кућа од печене цигле (зидани-
ца). Опстају кроз читав 20. век, јер се у свим набројаним типовима кућа 
живи. Ипак, немају никакву будућност, јер се не праве последњих деце-
нија. Замениле су их куће од других грађевинских материјала, блокова 
и бетона са гвозденом арматуром, које не следе градитељску традицију 
смедеревског краја, ни у просторном распореду, ни у габариту, а ни на 
друге начине. Како старачка домаћинства претежно бораве у оваквим 
кућама, у догледно време и оне ће нестати. Чак и куће под заштитом 
државе, које имају статус културних добара, делом не постоје, делом су 
урушене, а преостала трећина животари. У градитељском смислу свака 
веза са традицијом се прекида и потпуно ће нестати у скорој будућности. 
Оно што остаје је мешавина разноразних стилова.
Велики број старих и рушевних кућа опстаје иако је потребно њихово 

уклањање. Где је плац својом величином захтевао, или су кућа и плац 
купљени, рушено је и зидано ново. Кућа као симбол породице, заједни-
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штва, сигурности траје на овим просторима упоредо са новим типовима, 
тик уз нове зграде, у рушевном стању, али је нико не дира и оставља да 
сама заврши свој век. То нам говори да нико неће да разграђује оно што 
је рука његовог претка створила.
Животне околности су наметнуле одређене потебе, тако да ни више 

силе, као што је то рат, у овом случају Други светски, није омео деобе 
задруге и породице када су становници села сложно, мобом градили 
куће за одељене чланове. Ти примери из данашње перспективе звуче 
невероватно, али су реализовани у неколико села.
Појава натписа и иницијала на фасадама кућа од цигле, од краја 1930-

их, а нарочито 50-их и 60-их година, говоре о значају који је изградња 
ових објеката имала за њене чланове. Накнадни радови, као што су за-
стакљивање терасе са лимарским радовима, такође су половином века 
биле један тренд… За власнике који су градили куће, карактеристична 
је економичност и уградња делова са старе куће на нову, посебно врата, 
као и фазно извођење радова, које је трајало по неколико година. 
Од 1950-их година наступају крупне промене, поред увођења шпорета 

и затварања оџаклија. Оне се дешавају на више планова. У градитељском 
смислу, цигла постаје доступан грађевински материјал. Неколико година 
затим и помоћни, привредни објекти граде се од истог материјала. Са 
простором се економише и под истим кровом се гради више разнород-
них, а потребних одаја. Ови нови типови зиданих привредних зграда 
бришу постојећу разлику између поморавских и шумадијских села. Не-
гативна последица тога је да нема јасног разграничења стамбеног од 
економског дела у неким случајевима, а тиме су погоршани хигијенски 
услови живљења.
Струја је драстична новина, која у села доводи савремене уређаје и 

машине. Оне олакшавају тегобан живот на селу. Изградња путева и ус-
постављање аутобуског саобраћаја омогућавају везу са градом, који је 
индустријски центар и у коме су велике могућности запослења. Многа 
домаћинства постају радничко-пољопривредна. Ритам живота на селу 
се мења. Нове потребе и другачија организација времена радника – се-
љака доводи до стварања нових, одвојених домаћинстава. За то време 
домаћинства која се искључиво баве пољопривредом остају вишегене-
рацијска, јер су такав начин живота и привређивања повезани.
Сада у истом насељу живе различитим животима, породица до поро-

дице, кућа до куће, свака на свој начин, у складу са својим потребама. 
Измешана су радничко-пољопривредна домаћинства, која преовлађују у 
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насељима ближим граду, где је мали проценат чистих пољопривредника, 
а надвисују их затворене породичне зграде запослених на привременом 
раду у иностранству. Утицаји једних на друге постоје, тако да свако према 
својим могућностима изналази начин да се представи средини у којој 
живи. Да ли је то монументална троделна капија, или јарка боја куће, или 
дограђена тераса са античким стубовима… Свако село има своје особе-
ности. Негде су то бунари са лименим крововима, негде капије, негде 
бојене куће… Веће промене су се одиграле у селима која су и најближа 
граду, због чвршћих веза и већег броја досељеника, као и у друмским, 
односно моравским селима, која су на путном правцу ка граду. Села у 
брдовитим пределима Шумадије нису била на удару ових промена, зато 
су оне у њима мање видљиве.
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Sum mary

Nataša Nikolić

Vernacular Architecture, Residential Architecture 
and Housing Culture in the Settlements of Smederevo 
Municipality

Vernacular architecture in the Smederevo region maintained many tradition-
al house types. The earliest types of timber-framed structures with diff erent 
material used for the walls include wattle and daub houses, thatched huts, 
houses with noggin infi ll, rammed earth houses and houses made of baked 
bricks. There are also plevare (houses built of unbaked bricks i.e. adobe) and 
zidanice, houses built in classic manner of baked bricks often with unplas-
tered façade, which emphasizes the distinctiveness of such construction and 
attractiveness of baked brick. These houses, which were built from the end 
of 19th century until 1970s and in some areas even later still survive as they 
are inhabited even today. Nevertheless, as in such houses usually live older 
members of the household their life will end with the life of their residents.

Since 1950s great changes have been taking place in the villages – electri-
fi cation, obtaining of new household appliances and furniture, building of 
roads and introduction of regular bus lines, possibility of employment in the 
industry and immigration from other areas… All these are factors, which con-
tributed greatly to the transformation of village in all aspects of life. It is par-
ticularly the case in the villages closer to the town and those, which are along 
the road leading to the town thus making possible permanent connection 
between these villages. Although numerous innovations have made life in the 
village easier, possibility to get employment in town transformed previous 
agricultural households into mixed households where people worked in the 
town and also worked in the fi eld. The consequence of this is that multigen-
erational agricultural households survived in the villages, while above men-
tioned mixed households, which have less possibility for soil cultivation are 
being divided into smaller lots. Because of many diverse infl uences changes 
in residential architecture are quite radical not only regarding the use of dif-
ferent materials in construction (concrete, reinforcing, block) but regarding 
also form, number of stories, architectural elements (balconies), complex 
roof structures, uncritically copying models from other milieus, particularly 
from foreign countries…
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Besides changes in residential architectures there are also changes in ar-
chitecture of economy structures where since 1950s and use of baked brick 
for building new forms, which are more practical have also been adopted in 
the villages in Šumadiaja and Morava valley. Some of distinct traits of the 
Smederevo region are still surviving: entrance gates, wells, summer kitchens 
in auxiliary structures, old and ramshackle buildings standing until they 
collapse, large houses of people working temporarily in foreign countries, 
houses built of baked brick in classic manner, tin decorations and facades 
of bright colors.
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Nataša Nikolić, senior curator, ethnologist,
National Museum Kragujevac, natasanikolickg@gmail.com
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