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Апстракт –. Предмет рада је истразивање и анализа постука изградње  старе 

архитектуре , као и евидентирање израза на горанском језику карактерстичних за објекте 

на подручју Горе. Анализа објеката , као и истраживања на терену и разговори са 

неимарима на овом подручју, послужили су као база за ово истраживање и обраду 

објеката. У оквиру овог рада је извршено представљање Горе са анализом њених 

природних и географским карактеристикама подручја са посебним освртом на типове 

насеља и архитектури њихове градње. 

 

 

Кључне речи – анализа,изрази, грађевински материјал,Гора 

 

1 УВОД 

 

Кључна обележја за очување  јдног народа су : његов језик, култура,  традиција, 

обичаји, а поготову за  мале народе као што су Горанци , који живе на крајњем југу 

Косова и Метохије у призренском региону на падинама Шар-Планине. Ово подручје је 

веома богато објектима израђених од традиционалног материјала,који су грађени неимари 

из ових крајева.  

Неимара је све мање и мање због исељавања свих категорија становништва на овим 

просторима који су  протеклих 20-так година због осећаја несигурности и слабе економске 

ситуације масовно напустили ове крајеве. Зато је веома важно сачувати предања о начину 

израде  објеката  од традиционалног материјала и изразима који се користе за означавање 

појединих делова објеката на подрућју Горе. 

Предмет рада у ужем смислу обухвата анализу израде објеката  за 

становање,економских објеката, дворишних оградних зидова kapija и чесми, и евиденција 

карактеристичних израза за поменуте објекте који су грађени трациционалним 

материјалима, на горанском језику .  

 

 

 

 



Главни циљ рада је да се изврши детаљна  анализа изградње објеката старе 

архитектуре као и сакупљање и евиденција свих крактеристичних израза делова 

грађевинских објеката који су грађени од традиционалних материјала у селима на 

подручју Горе. А као посебан циљ овог рада се може истаћи очување старе традиције 

изградње и грађевински изказа на горанском језику  за будућа покољења, јер због разних 

превирања и миграција становништва на простору Горе , потребно је сачувати 

сведочанства за будуће генерације и престојећа времена. 

Овим радом је покушано да се забележе грађевински изрази и начини израде 

грађевинских објеката и сачува дух неимарства као сведок постојања једног народа и 

његово језика 

 

2 ПРОСТОР  И   НАСЕЉА НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ГОРА  

 

 
Опшина Гора се налази на крајњем југу Републике Србије на Косову и Метохији, 

припада Призренском округу. У њој преовладава високи планински ланац Шар планине са 
источн стране и Коритник са западне стране , представља оазу нетакнуте природне лепоте 
на тромеђу између Бивше Југословенске Репубике Македоније на истоку и Републике 
Албаније на западу. Општина Гора  заузима површину од 385,6 kкм². 

Општина Гора  представља планинску жупу  која је оивичена Шар планином са истока и 
југоистока, Корабом на југу, Галаићем на југозападу и Коритника на западу, док је према 
северу са благим падом општина Гора отворена према Призрену.  

Општина Гора повезана је са другим делом територије Косова и Метохије путем Драгаш 
– Жур, који је у Журу  и директно  повезан са новим аутопутем између Албаније и Мердара 
и даље са централном Србијом. 

У општини Гора има укупно 19 насеља : Бачка, Брод, Враниште, Диканце, Глобочица, 

Млике,Крушево, Доњи и Горњи Крстац, Доња и Горња Радеша, Зли Поток, Орчуша, 

Љубовиште, Љештане, Доња и Горња Рапча и Кукуљане, и централни део општине град 

Драгаш, од чега 3 насеља имају преко 1.000 становника. Најнасељеније је село Рестелица 

са око 5 000 становника.  

 



Како се насеља у Гори налазе претежно на висини од 1000 до 1500 м.н.в, на 

формирање истих поред надморске висине утицај су имали и многи други фактори од 

којих се издвајају положаји села , земљиште, грађевински материјал, броја чланова 

домачинства као и утицаја архитектуре у суседним крајевима. 
Насља у Општини Гора, су планинског типа са збијеним стамбеним објектима и уским 

сокацима(улицама).У селима поред објеката за становање и  еконоских објеката (штале и 
плевне) има и здраствених центара, основе школе,сеоске чесме. 

 

 

3. АНАЛИЗА  ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНАТА  И ИЗРАЗА 

 

Анализа сеоске архитектуре на подрућју општине Гора је вршена обиласком објеката 

на терену, као и разговором са неимарима који су сами учествовали или неко од њихових 

чланова породица учествовао у изгадњи објеката на којима је вршена анализа. Овом 

анализом су обухвачени карактеристични објекти грађени традиционалним материјалима 

од којих су нјзаступљенији камен, дрво,блато,плит(цигла од земље),слама и камене плоће. 

 Одабир објеката за анализу је урађена увидом на лицу места и одабиром  

карактристичих објеката код којих је значајно изражена архитектура градње 

традиционалним материјалима.  

Разговором са неимарима из овог краја извршена је детаљна анализа  изабраних 

објеката, поступци њихове градње и евидентирање грађевински израза на горанском 

језику који су карактеристични за ово подрућје. 

Анализа предвиђа обраду објеката за становање(куће),економских објеката(штале и 

плевне), зидови за преграђивање дворишта и потпорни зидови, капије и ћесме. Вршена је 

анализа њихове градње,анализа карактеристичних елмената грађених традиционалним 

материјалима и евидентирање тих израза на горанском језику који се говори на овим 

просторима. 

Куће су на просторима територије Гора  грађене су  мешовитим материјалима, а 

највећим делом су грађене од камена ,блата и дрвета. Објекти који су предмет овог рада су 

из два  дела приземни део и спрат. Темељи, спољашни зидови ( дебљине 70цм) су 

изграђени од камена, док су преградни зидови израђени од Плита ( цигле од блата). 

Приземље и спрат спојени су степеницама направљених од дрвета. Плоче су израђиване о 

дрвених греда, трске и блата. Кров се до краја другог светског рата израђивао од камених 

плоћа и трске. Врата и прозори  су израђивани од дрвета. А за учвршћивање (везивање) 

објекта коришћене су дрвене гредице које су се вертикално постављале на зидовима на 

одређеним висинама. 

Земљиште  на којима су се изграђиване куће у овом периоду је било углавном  неплод 

и непогодно за обраду, јер у овом периоду једини извори хране становништва 

пољопривреда и сочарство. Зато су вечина села у овом крају изграђена ван обрадивог 

пољопривредног земљишта. 

 

Као и за објекте за становање тако и остали објекти су израђивани од традиционалних 

материјала, међутим један део објеката за чување сена (плевне) и штале  су ирађивани 

само дрвеним материјалима. Стубови и греде су од дрвета ,а зидови су плетени прућем од 

леске. Карактеристично је за ове објекте да имају врата и капиђек(прозор). 

 



Једна од главих карактеристика за овај крај је да се изолација зидова вршила од блана 

које су прављене од говеђег измета.Након сушена тих блана , осушене се скидају и 

користе се као огревно средство, на зидовима се постављају нове. 

Због патријахалних односа  у поменутом периоду   изграђивани су велики преградни 

зидови који су били висине и до 2,5 метара који су изграђивани  од камена и дрвета а као 

покров се користиле камене плоће и слама, које су данас замењене плехом или црепом. 

Како села у овом периоду нису имала воде у домаћинству,у свакој махали је постојала 

( а у већини села и дан данас постоје) ћесма која се користила за прање веша,пијаћу воду и 

остале потребе. 

 

 

4. ЕВИДЕНЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ ИЗРАЗИ НА ГОРАНСКОМ ЈЕЗИКУ 

АНАЛИЗОМ ЈЕ ЕВИДЕНТИРА ЈЕДАН ДЕО ИЗРАЗА КОЈИ СУ ДАТИ ТАБЕЛОМ 1. 

ТАБЕЛА I.  ГРАЂЕВИНСКИ ИЗРАЗИ НА ГОРАНСКОМ ЈЕЗИКУ 

 Грађевински изрази на горанском језику 
 

Горански језик Српски језик 

Каф Малтер од земље 

Атуље Цокло-церклаж 

Плит  Цигла од земље 

Каратаван Прва плоћа 

Сбице/Слубице Степенице 

Ћардак Ходник на спрату 

Шинде  Задња плоћа 

Ћатија Дрвена конструкција крова 

Пенђер Прозор  

Аманђек Купатило  

Ћенеф WC 

Изба Шпајз 

Порта Капија 

Пољезок Кров изнад капије 

Аар/клећ Штала 

Плевна Простор за чување сена 



 Грађевински изрази на горанском језику 
 

Блане Сушени измет стоке 

Долап У штали место намењено за кокошке 

Котар Јасли 

Капиђек Отвор за убацивање сена 

Черћиван Шток врата/капије 

Ментешине Резе врата 

Кљепало Механизам за отварање и затварање 

Прапољец Звоно  

Котар Јасли 

Капиђек Отвор за убацивање сена 

Черћиван Шток врата/капије 

Ментешине Резе врата 
. 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Након анализе  карактеристичних грађевинских објеката на просторима територије 

Гора могу се извести следећи закључци: 

Грађевински објекти на овим просторима, крајем  19 и почетком 20 грађени су од 

природних материја који се могли набавити на овим просторима.Најчешће се користили 

мешовити  материјали камен, дрво,  блато и слама.  

Облик објеката и унутрашњост просторија, и састав материјала је био веома сличан. 

Зидови свих грађевинских објеката грађени на исти начин  са  истим материјалима и исте 

шитине од 70 cm, различитих висина. Висина зидова на објектима за становање је до 2 

метара а зидови економских објеката и дворишних зидова су драђени и више од 2 метара 

висине. 

Кров готово свих  објеката је грађен на исти начин и од истог материја,кровови су 

благог нагиба и готово  сви објекти  грађени на овим просторима имају 4-водне кровове. 

Постоје две врсте објеката једни код којих се на горњи спрат пење дрвеним 

степеницама који се налазе у унутрашности куће–ходнику, и друге код којих се на спрат  

пиде преко  дрвених спепеница са саспољашне предње стране објекта. 

Већи део објеката на овим просторима је ограђен дворишним зидовима од камена који 

имају двокрилне Порту/Капију које су готово исте  код свих објеката. 

Негде до 80-тих година 20 века на овим просторима користиле су се сеоске ћесме за 

одржавање хигијене , израдом сеоских водовода након 80-тих оне су замењене али се и 



даље користе као пијаћа вода. Оне се сада преуређују и добијају изглед новије 

архитектуре. 

Анализом је евидентиран велики број израза делова грађевинских објеката на 

горанском језику који се говори на овим просторима. Може се истаћи да очување старе 

традиције изградње и грађевински изказа на горанском језику је веома битно за будућа 

покољења, јер због разних превирања и миграција становништва на простору Горе , 

потребно је сачувати сведочанства за будуће генерације и престојећа времена. 
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