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ПОПИСИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ОДРЖИВОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД

Aбстракт:
Стање занатске делатности у општинама
Сурдулица и Босилеград (Пчињски
округ)
У тексту се разматра актуелна ситуација у
вези са занатском делатношћу у наведеним
општинама Пчињског округа. После
уводних напомена везаних за контекст
историјског развоја и економских прилика
овог краја фокус рада представљају
традиционални занати. Дат је кратак попис
заната који су донедавно представљали
културолошку
особеност
локалних
заједница, као и данашње стање које
карактерише
рапидно
гашење
традиционалних заната. Остало је тек
неколико активних радионица у целом
крају. Ипак, занати имају своју перспективу
и као ресурс се могу апликовати у
савременом дизајну, производњи сувенира
(везано за туристички развој), на подручју
примене
еколошки
прихватљивих
технологија, као и у области услуга

(поправке старих ручно рађених производа
и сл.).
Actual stand of handicrafts in the
municipalities of Surdulica and Bosilegrad
(District of Pčinja)
The paper envisages the actual situation related
to crafts in the mentioned municipalities of the
Pčinja District. After the introduction on the
context of relevant historical developments and
local economy the focus of this work is placed
in the field of traditional handicrafts. There is
the brief listing of crafts which constituted
local cultural specificity until recently.
However, the actual stand marks the rapid
vanishing of traditional crafts. Only a few
workshops have remained in the area to this
date. Nevertheless, handicrafts still have the
perspective. As resources they can be applied
in the domains of modern design, production
and sale of souvenirs (as related to tourist
offer), acceptable ecological technologies, as
well as in the field of services, such as repair
of handmade products etc.

Състоянието на занаятчийски дейности в общините Сурдулица и Босилеград
(Пчински окръг )
В даденият текст се разглежда настоящото положение във връзка със занаятчийската дейност
в посочените общини в Пчински окръг. След встъпителните обяснения, свързани с контекста
на историческото развитие и икономическите възможности на този край в центъра на
вниманието са традиционните занаяти. Дадено е кратко описание на занаятите, които
доскоро представляваха културната характеристика на местните общности, както и
настоящето, което се характеризира с бързото изчезване на традиционните занаяти. Останали
са няколко активни работилници в целия регион. Обаче, занаятите имат своя перспектива и
като ресурс, те могат да бъдат прилагани в съвременния дизайн, производство на сувенири
(свързани
с
развитието
на
туризма),
могат
да
се
прилагат
и
в
екологически приложими технологии, както и в областта на услугите (ремонт на стари ръчно
изработени изделия и други подобни.).

ПЧИЊСКИ ОКРУГ

Пчињски округ се налази на крајњем југу Републике Србије и простире се на површини од 3520
км2. Чине га град Врање, шест општина: Бујановац, Прешево, Трговиште, Владичин Хан,
Сурдулица и Босилеград, и Градска општина Врањска Бања. Пет општина округа су граничне.
Према Бугарској граничне су општине Босилеград и Сурдулица, а према Македонији општине
Трговиште, Бујановац и Прешево. На територији Округа живи укупно 201.157 становника у 336
насеља. Просечна густина насељености округа је 57 становника по км2, највећу густину
насељености имају општине Прешево 103 и Врање 122 становника по км2.

СУРДУЛИЦА
Класична студија о традицијском животу и култури у Сурдуличком крају је антропогеографски
зборник Ристе Николића ''Крајиште и Власина'' из 1912 године.
Још од праисторијских времена људи су насељавали просторе на којима се данас налази
Сурдулица. Данашње име-Сурдулица је романског порекла и потиче од Влаха Сурдуличана.
Постоје јасни трагови живљења у више културних слојева, почев од старобалканског
становништва.
Богатство краја у ливадама и пашњацима омогућило је развој сточарства. Уз то на овим
просторима је од давнина живело и рударско становништво које се бавило топљењем и
прерадом руде, што сведоче налази из периода римске и византијске владавине. Историјске
прилике су условиле су пак нестабилан развој ових крајева, због ратова, економских недаћа и
честих миграција.
У средњем веку, Сурдулица се налазила у саставу српске државе Немањића, а од 1455.године
до друге половине ХIХ века је под влашћу турске империје. Ослобођење Сурдулице од Турака
1877. год. има огроман значај за развој насеља. Сурдулица је 1887. године проглашена за
варошицу. Ипак, наредна ратна разарања (Балкански ратови, Први и Други светски рат, а потом
и агресија НАТО 1999.године) донели су нова разарања и велика страдања становништва.
Данас општина Сурдулица броји око 22.000 становника.
Кратак период између два рата у периоду владавине династије Карађорђевића био је довољан
да се Сурдулица развије у привредном смислу, који се углавном састојао од индивидуалног
занатства, али и трговине, банкарства и енергетике. Након Другог светског рата Сурдулицу је
задесио убрзани привредни односно индустријски развој.

БОСИЛЕГРАД
Једини писани подаци о прошлости општине Босилеград налазе се у књизи
"Ћустендилско крајиште" етнолога Јордана Захаријева, који је рођен и одрастао у
Босилеграду.
Постоји помен из VI века п.н.е. о старом племену Поенаца који су на овом простору
живели. Касније, овај крај је био насељен Трачанима, који су се највише бавили
сточарством и рударством. Исту територију су потом освајали и насељавали Бугари,
Византија, средњовековна Српска држава те и османска Турска империја.
После ослобођења Бугарске од Турака 1878 г. Босилеградски крај припада територији
Кнежевине Бугарске , а 1886. он постаје административни центар области Крајишта.
Након Балканских ратова и Првог светског рата, на име ратне одштете поражене
Бугарске, Босилеград је 1919 године је припојен краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
а данас се налази у саставу Републике Србије.
Народ овог краја се је од давнина бавио пољопривредом, занатством, дунђерством и
трговином.
Занатство је било заступљено углавном само за потребе становништва као и
пољопривреда.
Од раније, а нарочито после другог светског рата, читаво сеоско подручје је захваћено
јаким миграционим процесом.

Босилеград

Стари и уметнички занати, односно
послови домаће радиности
Стари занати
Старим занатима сматрају се послови
израде и дораде предмета на начин, под
условима и од материјала којима се чува и
одржава израз традиционалног народног
стваралаштва.
Старим занатима сматрају се: лончарски
(грнчарски), црепуљарски; казанџијски
(котларски);
коларски;
бачварски,
пинтерски и качарски; ткачки (ткање на
ручном разбоју ћилима, тепиха, крпара,
платна, свиле и др.); терзијско-абаџијски;
израда народних ношњи; јорганџијски;
оштрачки (брусачки); ковачко-поткивачки;
израда звона свих врста (звоноливачки) и
прапорака;
опанчарски;
кожарски
(табачки);
кожухарски
(ћурчијски);
крзнарски;
сарачко-седларски
(ручни
дуборез у кожи, пресовање у кожи и сл.);
дрводељски; кломпарски и израда нанула;
ручна израда уникатне обуће из обућарског
заната; сајџијски (поправка, одржавање и
ручна израда делова за сатове и
часовнике);
асурџијски;
папуџијски;
мутавџијски; вуновлачарски (дрндарски);
ужарски; каменорезачки (клесарски) и
ручна обрада и израда предмета од
природног и вештачког камена; корпарскоплетарски и израда предмета од лике,
рогоза, комушине, рафије, сламе, трске,
сите
и
сл.;
воскарско-лицидерски;
гајтанџијски; стаклодувачки; бојаџијски;
сапунџијски; власуљарски; ситарски и
решетарски. Старим занатима сматрају се и:
печење креча, ћумура и прављење катрана;
израда фењера (ферала); израда гребена за
гребање вуне и кучине; израда гребена и
брда за ткање; поправка, калаисање,
емајлирање и цинковање посуда; израда
каљева за пећи и ватросталне опеке;
израда и рестаурација народних музичких
инструмената на традиционалан начин
(гусле, фруле, двојнице, гајде, окарине,
виолине и сл.); ваљање (ступање) сукна и
пустовање вуне; производња свиле на
традиционалан начин; израда четки, метли

и других сличних производа (од длаке,
сирка, прућа, жилица и сл.); копање
бунара; израда млинских каменова и
брусева; препарирање и пуњење птица и
животиња; пречишћавање перја; ручно
испирање злата на традиционалан начин;
ручно
плетење
рибарских
мрежа;
оџачарски; превоз фијакером (фијакериста);
ручна израда чамаца од дрвета, на
традиционалан
начин;
калдрмџијски.
Старим занатима сматрају се и занати
којима се припрема и производи храна, на
традиционалан
начин
и
то
су:
бомбонџијски; содаџијски; бозаџијски;
млевење житарица преко воденица поточара; припрема биљних производа на
традиционалан начин; припрема хлеба под
сачем и у црепуљи; медичарски; цреварски;
припрема појединих производа од меса на
традиционалан начин; припрема појединих
производа од млека на традиционалан
начин. Старим занатима сматрају се и
грађевински занати чији су производи у
целини (или већим делом) грађевински
објекти. Овим занатима одржавају се и/или
обнављају
споменици
традиционалне
културе који су под посебном заштитом
државе. У том смислу старим занатима
сматрају се: градња и/или реконструкција у
техници
сухозида;
градња
и/или
реконструкција у техници набоја, набијача;
градња и/или реконструкција техником
бондрука; израда шиндре (за покривање
кућа, привредних зграда и цркава брвнара);
производња ћерпича и зидање ћерпичем.

Уметнички занати
Уметничким занатима сматрају се послови
обликовања
племенитих
материјала,
камена, метала, дрвета, текстила, стакла и
других материјала, при чијој изради долази
до изражаја лични укус и вештина
произвођача по његовој замисли или
нацрту, односно по замисли или нацрту
другог лица.
Уметничким занатима сматрају се: израда
таписерија и других уметничких ткања;
уметничка обрада дрвета, камена, стакла,
глине, гипса и сличних материјала;
уметничка обрада племенитих метала
(кујунџијско-филигрански;
златарскојувелирски и сл.); обрада драгог и
полудрагог камена (ломљење, сечење,
брушење, полирање и др); ручна израда
уметничких гравура и печата; калиграфско
исписивање слова (калиграфија); сатлери
(фарбање и украшавање фијакера и кочија
ручним писањем, цртањем грбова и сл.);
уметничка израда предмета од кованог
гвожђа, бакра и других метала; сликање на
текстилу
и
текстилним
влакнима;
уметнички
вез;
уметничко
штоповање; израда у дрвету уметничких
предмета, интарзија и дубореза; израда и
рестаурација стилског намештај и других
сличних стилских производа од дрвета;
рестаурација старих и раритетних књига,
слика и сл.; уметнички књиговезачки занат
(уметничка обрада повеза књига, албума и
сл.); израда и рестаурација уметничких
фотографија; конзервација, рестаурација и
реконструкција покретних и непокретних
културних
добара;
препарација
и
конзервирање папира, текстила, коже,
дрвета, керамике, стакла, камена, метала,
зидних и штафелајних слика; сликање на
стаклу, керамици, дрвету, камену, јајима,
тиквама и сличним предметима и
материјалима; израда собних и других
светиљки и сенила; ручна израда украсних
и уметнички обликованих предмета од
папира и картона; уметничка израда,
односно дорада сакралних и других
украсних и употребних предмета и
иконописа, позлаћивањем - ручним
обликовањем и наношењем златних

листића (позлатарство); уметничка израда
накита од метала (осим племенитих),
клирита, стакла, штраса и сличног
материјала; уметничка израда витража;
модистеријски занат (ручна израда шешира
и других врста капа са пратећим детаљима
и ручна израда рукавица); кројење и
шивење сценских костима; ручна израда
лутки од различитих материјала за
луткарска позоришта и сл. (луткарски
занат);
ручна
израда
уметнички
обликованих макета (брод, крст и сл.) у
стакленим
флашама
и
сличним
амбалажама
и
других
уметнички
обликованих сувенира; оружарски занат за
израду копија нефункционалног оружја
према постојећим музејским узорцима
ватреног и хладног оружја, као и пратеће
опреме за то "оружје".

Домаћа радиност
Домаћом радиношћу сматрају се послови
израде и дораде предмета код којих
преовлађује ручни рад и који имају
естетско обележје изражено народном
уметношћу.
Домаћом радиношћу сматрају се: плетење;
кукичање - хеклање и нецовање (израда
чипке, столњака, украсних детаља, одевних
предмета и сл.); вез разних текстилних
производа; премотавање и упредање
(цвирновање) конца и вуне; израда
сувенира; израда предмета са народним
везом; израда производа дрвне домаће
галантерије (вретена, преслице, оклагије,
дрвена корита, карлице, чиније и сл.); ручна
израда предмета од ситних отпадака од
коже и текстила (пачворк), клирита и
сличних материјала.

Пројекат пописивања старих заната
Задатак пројекта је евидентирање традиционалних заната у општинама Сурдулица и
Босилеград. Такође, потребно је указати на перспективу ове врсте делатности у
савременом контексту. Циљ пројекта је обнова појединих заната и њихово укључивање у
модерне економске токове (туризам, грађевинска решења инспирисана традицијом, дизајн
и сл.). Методологија пројекта обухватила је прикупљање писаних извора те архивског
материјала о традиционалној култури овог краја, као и опсервацију, интервјуе с појединим
занатлијама, фотографисање и видео-снимање. С обзиром да је писана грађа о теми
прилично оскудна претежни део истраживања је обављен теренским радом.


* * *

Према овим наводима, општине Сурдулица и Босилеград које припадају Пчињском округу
имају богате и разноврсне занатске традиције наслеђене из више бурних историјских
периода. У варошима и градовима су се развијали занати који су у знатној мери примали
утицај оних култура које су наметале владајуће администрације (нарочито се то односи на
период владавине турске империје, који се протезао преко 4 столећа); сеоски занати су се
пак развијали и одржавали махом пратећи економске потребе земљорадничких и
сточарских делатности екстензивног типа, тј. производило се углавном за потребе уже
сеоске заједнице. Поред тога, домаћа радиност се такође развијала у селу и граду за
потребе појединачних породица и задруга, а карактерисале су је превасходно женска
радна снага и махом текстилна производња. У време развоја заната значајно је било тзв.
печалбарство – занатлије су нудиле своје услуге и одлазиле на рад ван свог места
становања (дунђери, на пример).
Индустријски развој ових подручја, који је нарочити замах доживео од половине ХХ века
те следствена експанзија стандардизованих индустријских производа, довели су до
драстичног смањења тражње за уникатним ручно израђиваним производима. То је
условило постепено опадање занатских делатности, тако да је до данас у крају очувано тек
неколико таквих радионица, а активности занатлија су се углавном угасиле. Занатска
знања и вештине, преношена што породичним наслеђивањем и усменим преносом
традиција, што својевремено систематским практичним изучавањем вештина од шегрта до
мајстора, данас већ постају део историје. Већина од ретких преосталих носилаца
занатских традиција и знања зарађују за живот радећи неке друге послове, а заната се лате
тек у ретким приликама. Углавном они више и не поседују административно регистроване
занатске радионице, јер не желе да плаћају неразумно високе порезе за делатности које
имају све мање тржишног оправдања, а међу такве спада и традиционална занатска
производња.
У сурдуличком и босилеградском крају су донедавно функционисале следеће занатске
радионице: ковачи, поткивачи, дунђери, ћерамиџије, лимари, столари, алваџије, клонфери,

качари, ужари, кројачи, шустери, берберини, корпари, метлари, ћурчије и кожари,
казанџије, опанчари, сајџије, фотографи, грнчари, бојаџије, вуновлачари, каменоресци,
дуборесци, колари, воденичари, копачи бунара и други. Женско становништво се бавило
текстилном радиношћу и то углавном за потребе индивидуалних домаћинстава (ткање,
трукерај, вез, плетење и сл.). Данас су се једва одржали и на ивици опстанка су само још
поједини столари, корпари, лимари, ковачи, пекари, шустери, кројачи, опанчари и
израђивачи накита, као и неколико женских удружења која махом израђују текстилне
предмете (по поруџбинама) и справљају традицијска јела.
Изузетно занимљива личност је Здравко Георгијев, сељак из околине Босилеграда који
још увек израђује куће од набијене земље. Поред тога, он на свом имању званом ''Осми
дан'' негује и један магичан свет импровизованих верских објеката, олтара и порука те
тумачења различитих религија, уз уметничке инсталације од природних и рециклираних
материјала, затим и једноставне архаичне привредне објекте, уз високу еколошку свест.
Занатски производи су се у прошлости у великој мери продавали на вашарима и саборима,
којих је данас све мање. Ипак, у поменутим општинама, као и у целокупној Епархији
Врањској још увек су активни вашари о следећим празницима :
1. Владичин Хан - 11.септембар - Крстовдан
2. Бујановац - 12. јули – Св.Петра и Павла
3. Трговиште - 19. август - Преображање
4. Босилеград - 21.септембар - Мала Госпоина
5. Босилеград – ''Умни петак'' - први петак после Васкрса
6. Сурдулица - 2.август - Власина Рид - Св.Илија

Занимљив феномен одиграва се већ годинама и то не само на плану традиционалних и
старих заната, већ би се могло рећи и у разним другим видовима традицијске културе
(одржавање појединих старих обичаја и сл.). И то није само особеност Сурдулице и
Босилеграда, већ и многих других средина у Србији. Ради се о томе да Ромско
становништво на спонтани начин одржава и негује неке облике традиције – у овом случају
облике традиционалне занатске производње, а које је Српско и Бугарско становништво
које насељава овај крај углавном одавно напустило. Што се тиче ковачког заната то није
новина с обзиром да су се том делатношћу одувек и бавили Роми, међутим, данас они
одржавају и браварски занат, лимарски, корпарски и још понеке форме традиционалних
економија.

Г. Суљо Рамадановић (годиште ?) из Горње (Циганске) махале је данас један од
последњих активних занатлија у Сурдулици. Ковачко-поткивачки занат је готово престао
да ради, јер више нема наруџбина. Учио је занат од деде Алима, сећа се да је почео тако
што је помагао деди да искује потковице. Данас више нема муштерија за то, јер се више не
траже ни окретачи ни раоници (тј.плугови с пратећом опремом), као ни секире. Отресити
Суљо сада вели да људи више на жалост ''не раде пољопривреду'', па нема потребе ни за
тим алатима. Сада израђује само браварију и ограде за сеоска домаћинства, за цркве и
гробља. Понекад и оправку старих и употребљаваних занатских и машинских производа.
Иначе је поред породичног наслеђа изучио машинбраварски занат у Техничкој школи
''Никола Тесла'' у Сурдулици. Суљо каже да је ''ковачки занат уметност'', али нико више из
његове заједнице не жели да се бави занатима и ''сви само беже на Запад''. Да постоји
некакав занатски центар као локална, регионална или државна установа радо би своја
знања пренео млађима.
* * *
Према нашем увиду у ситуацију на терену занатске делатности су углавном спорадичне и
преостало је тек неколико активних радионица на територији општина Сурдулица и
Босилеград. Стицај околности и неповољних фактора у друштвено-економском окружењу
довео је до гашења многих заната на овом подручју.
Ипак, ресурси за развој занатства постоје у овим општинама и недовољно су
актуелизовани. Поједини вешти мајстори још увек су живи, неки од њих чак и радно
активни, углавном привређујући у другим економским сферама. Производња сировинских
материјала је данас у целој Србији на веома ниском нивоу, иако природних богатстава за
експлоатацију има сасвим довољно. Ликовни мотиви, орнаменти и други визуелни
атрибути који су одувек одликовали квалитетне занатске производе махом су сачувани те
су нам и даље на располагању, иако углавном таворе по фондовима музеја и у приватним
архивама. Ти ликовни предлошци се успешно могу користити у савременом дизајну, што
су само донекле препознали поједини дизајнери у нашој земљи. А познато је у каквој је
експанзији дизајнерска професија у свету.
Поред тога, развој туризма такође може значајно погодовати обнови појединих занатских
активности и то на плану производње сувенира. Многе породице се издржавају од тих
делатности у земљама у нашем непосредном окружењу, што би могло и нама да послужи
као узор. Такође, захваљујући вештини ручног рада коју занатлије поседују један од
значајних извора њихових прихода може бити подручје услуга, односно поправке и
одржавање постојећих занатских па и индустријских производа. Даље, градитељски
занати и вештине (градња еколошких кућа, креирање и украшавање ентеријера и сл.) се
могу пласирати у савременом грађевинарству те и на тржишту. Један пример за примену
традицијских занатских знања код обновљивих извора енергије је планска обнова

неимарског елемента баадгир у Ирану, који служи за усмеравање енергије ветра ради
хлађења просторија и воде у кућама које се налазе у пустињским пределима.
И у том погледу су потенцијали традиционалних заната недовољно препознати у
Сурдулици, Босилеграду, па и у Србији уопште. Један од стратешких докумената општине
Сурдулице говори о специфичном развоју насеља кроз обнову и развој локалних
градитељских знања и вештина а на основу још увек постојећих узора. Верујемо да ће се
поједини од бројних занатских потенцијала у овом крају и остварити.
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