
Ранко ФИНДРИК

О МЕСТУ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА 
У КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ СРПСКОГ НАРОДА

Kao и код сваког другог истраживачког рада, тако и код ироучава- 
ња нашег богатог и особеног народног градитељског наслеђа нису се 
могле избећи неке неутемељене a и произвољне оцене, из чега су проис- 
текле и озбиљне заблуде. Највеће, мада не и једино je и уверење о 
ниском ступњу материјалне, a са њом и стамбене културе код Срба у 
даљој историјској прошлости. Веровало се, a и данас се верује, да je све 
оно што je вредно и значајно донешено, пренето или преузето. настало 
под утицајима развијенијих кулгура са којима смо били у додиру, док je 
сопствена сгваралачка црта била потиснута у други план. Једни су 
тражили западне узоре, други, гласнији и агресивнији видели су оријен- 
талне утицаје, које су поистовећивали са турским, османеким. Ha основу 
таквих убеђења, и једни и други градили су иостгојано слику, лажну, која 
није, чини се, била без утицаја на наш целокупни даљи однос према 
овоме делу културног наслеђа.

Како je могло доћи до тога. Вероватно да je на такав однос највише 
утицало то што народно градитељство није било довољно познато. Све 
доскоро мало се радило на проучавању овог дела наше културне остав- 
штине, na се због тога није стигло, a на основу тадашњег скромног 
познавања народне архитектуре, није ни могло да ради на озбиљнијем 
студијском проучавању, Разумљиво je онда, пгго због тога много онога 
што je већ било познато у народној стамбеној култури, није ни могло 
добити своје право и потпуно тумачење. Због тога je и рад на проучава- 
њу народног неимарства у односу на рад у другим обласгима материјал- 
ке културе заостао. Сакрална архитектура, сликарство, уметнички зана- 
ти, боље су и потпуније проучени. Уверењу да je материјална култура 
села иа ниском нивоу, дорпниели су и описи села и сеоских грађевина, a 
и градских насеља, забележени у путописима старијих путника, која 
кајвише говоре о запуштеним касабама, паланкама и селима, о неугле- 
дним и неудобним сеоским кућама. Такву слику смо примили и прихва- 
тили као истиниту и верну. при чему се испустило из вида да су готово 
увек описана насеља смештена уз неодржаване друмове, na су и насеоби- 
не уз њих морале бити скромне и веупадљиве, Стални проласци што 
војске, што државних званичника, или што je било најгоре, доконих 
градеких склеција и бад:;вацаја свих врста, сваљивали су се највише на
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околно сеоско становншитво. A сељак, да би се колико толико зашти- 
тио, све да je и могао, није смео да гради ооље, Била je то уствари, нека 
врста мимикрије. Ha крају, то je слика нашег балканског света виђена 
очима западњака, na најчешће није непристрасна, Запад нас je одувек 
посматрао са отстојања, као део тајанственог и њему туђег света истока.

Тек понеки од њих, са већим даром запажања и више благонахло- 
ности описују наше крајеве, na се право стање ипак може наслутити. 
Кратак, пун добрих запажања, a помало и противречан опис пута кроз 
Србију енглескиње леди Монтегју из 1717. године, много говори: »Про- 
шли смо кроз пустош Србије, која je потпуно обрасла шумом«. »Њихове 
куће или пре њихове бедне колибе олепљене су блатом, na осушене на 
сунцу. Они ове своје колибе одмах остављају и беже у планине на 
неколико месеци пре него пгго османска војска предузме марш, само да 
би спасли своје породице и своја стада од беса и грабежи сурових 
војника, У осталом, народ je иредузимљив и радан и како има око себе 
врло много земље, која нихом не припада, он je ради no својем начину и 
има отуд леп приход. -  Пила сам овде више врста вина врло укусних и 
изврсних«.1

Представу о сиромашном и убогом селу и сеоској кући у нашој 
науци прихватили су чак и они који су старо село добро познавали. Тако 
на пр. Стојан Новаковић v студији о средњовековном селу каже: »Куће 
су биле мале, јадне, покретне«2, A. I. Цвијић на чијој се систематизацији 
заснивају сва наша досадашња знања о кући и становању у народу, 
сматра да je у сеоској кући »соба са нећи махом рецентног порекла« и 
како »у почетку XIX века није било соба у брвнари. изузев можда у no 
неког кнеза, који се угледао на муслимане«3.

Овакво уверење нису могли променити ни описи које je оставио Вук 
Стефановић Караџић, 4 a шт каснији, са пуно топлине насликан живот у 
једној српској кућној задрузи од аустријског научника Ф. Каница5. Па се 
из изузетно богате грађе о кући и становању у селу, коју су прикупили 
1783/84. године аустријски обавештајни официри, као да узима само ono 
што je одговарало слици која je већ позната: куће су мале, слабо грађене 
колибе, оц једне просторије.6 A управо у овим извештајима наводи се да 
куће у једном делу села Србије имају уз »кухињу«, (како називају »кућу«) 
и собу, која се загрева са пећи.7 To све je довело дотле да je народао 
градитељство чак и међу неким људима од струке подцењивано и 
оспоравано, или да су се у најбољем случају потпуно равнодушно 
односили према њему, не признајући чах mi споменичку вредност*.

При таквој клими која се стварала, није ни чудо што je отворен 
простор да се корени и извори нашег народног градитељства траже на 
другој страни, Тако аустријски научник Р. Мерингер, јога крајем прошлог 
века упућен у Босну да проучи стару архигектуру саопштава: »Тако ће 
дакле босанска кућа остати карактеристична специја горњо-њемачке, или 
ако тко хоће, средњо-европске куће од кухнње и собе, која од фрашзуске 
гравице, преко Швајцарске, Њемачке и Аустрије допире на Балкан«.9

Тек су новија истраживања са обиљем прикупљене грађе довела до 
промене у оценама. Видело се, да je и раније стамбена хултура на оелу
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била на завидној висини, и да je станбени простор поседовао изузетне 
архитектонске и просторне вредности. Да сеоска кућа ни издалека, није 
била само склониште, примитивно изграђен заклон, већ напротив смиш- 
љено организована целина, увек прилагођена потребама и могућности- 
м а средине. Стан je био такав да je омогућавао да се релативно удобно 
смести велика задружна породица, да се обделава земља и гаји стока, да 
се извршавају обавезе према власнику земље, феудалцу, спахији, цркви 
или државној власти. И да се упоредо одвија богат друштвени живот. 
М нога веровања, обреди или обичаји везани за кућу и за живот у кући 
имају дубоке корене и припадају старијем културном слоју, насталом у 
још  увек недовољно познатој и испитаноЈ прошлости.

И  још нешто, што помало зачуђује. T o k o m  свог историјског пута 
сеоска кућа имала je еопствени развојни пут, na je тако и могла да 
изврши снажан утицај на стварање скромније градске куће. Највећи део 
кућа no старим градским насељима настао je под снажним утицајем 
сеоског градитељства. Али о томе нешто више на крају овог рада.

Дакле, настанак наше старе сеоске стамбене архитектуре треба 
тражити у далекој историјској прошлости. О томе сведоче готово сви 
елементи грађевине, просторни састав, конструктивна решења, матери- 
јал, технологија обраде грађе. A колико je ово уверење тачно потврдиће 
чак и саевим ограничено разматрање сваког битнијег дела ове архитек- 
туре. Како би тако нешто заузело превише простора, мораћемо да се 
ограничимо само на два значајнија дела стана: два улаза тј. двоја врата 
на кући, и на посебну собу, или просторије за госта која се гради у 
оквиру стамбене целине -  било у дворишту, било уз прилаз задружном 
насељу.

Двоја наспрамна врата на »куђи« служила су, како je то остало 
запамћено у народном сећању, да би се несметано могло умаћи из куће 
у случају опасности, склонити породиду код доласка ненаданих и незван 
их гостију, или no некима, да би се лакше усмерио одвод дима са 
огњишта, Ипак, извесно je, да се двоја врата на кући нису због тога 
градила. Зграде, саграђене око куће (са једне и са друге стране), наметну- 
ле су да се на куђи отворе двоја врата, јер je тако веза између делова 
стамбене целине најлакша.

Зна се да распоред зграда у дворишту једног домаћинства није 
произвољан. Зна се пгга се подиже са источне a шта са западне стране 
куће, јер je кућа увек оријентисана у правцу исток-запад. Ha источној 
страни граде се »зграде« - вајати, млекар, амбар, салаш, a на западној 
кошара, стаја, ђубриште, котар за сено. Мало no страни, или на прилазу 
породичном насељу je зграда за госте, Према овоме граде се и врата на 
кући: главни улаз »велика врата«, су на источној страни, a споредна 
»мала врата«, на западној. Називи »велика« и »мала« само означавају 
њихову улогу у животу - обоја су исте величине.

Обичаји и правила која се односе на живот у кући везана су за једна 
или друта врата. »Кућа« се увек чисти од велтсих према малим вратима, 
тј. од истока према западу, на мала врата се избацује смеће. II коњ 
натоварен дрвима уводи се у »кућу« кроз велика врата, a изводи на
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мала. Ha источна »велика врата« уводе се гости, уноси славски колач, 
бадњак, уводи млада. Укратко то je свечани улаз у кућу. Ha западна 
»мала врата« избацује се смеће, жеравица, и при сахрани умрли члан 
породице10.

Ово последње, сасвим сигурно, потиче из неких старијих погребних 
ритуала шш веровања и није својствено само нашем селу. У градовима 
Далмације сачувана су често на старијим сггамбеним зградама, често двоја 
врата: једна већа и уз њих друга нешто мања, зазидана. Према Цвити 
Фисковићу »у Дубровнику се ова нижа врата, тик до главног кућног улаза 
понављају у току XV и XVI стољећа у готичким и ренесансним кућама. 
Тамо постоји предање да су служила изношењу мртваца из куће. У 
Италији се налазе на кућама XV стољећа, a називају их »порте дел 
морто«11. И проф. Ђурђе Бошковић, код проучавања урбане целине Стopo
ra Бара, на стамбеннм зградама je забележио више оваквих зазиданих 
отвора12.

Ипак, када се ради о нашој сеоској кући, најпре ђе бити да je то још 
увек живи остатак неког обичаја, правила заснованог на веровањима 
чије je порекло знатно старије. Једно сведочанство упућује на његово 
могуће прастаро порекло: забележено je да у старој Индији градитељска 
правила прописују да се главна врата на кући никада не окрећу западу. 
Ta страна припада мртвима13.

И соба или просторија за госте указује на старије порекло куће. У 
више наших жрајева гради се или посебна просторија или посебна зграда 
у којој се примају гости или путници намерници. У кули у Метохији, a и 
у дргим крајевима где се граде куле, на највишем спрату уређене су 
посебне просторије за пријем пријатеља и суееда, али првенствено за 
путника кога ноћ затекне у селу. И no селима Србије, у неким крајевима 
још увек има очуваних већи број таквих зграда, на пр. »оџаклије« no 
селима Такова, »башкалук« у ваљевском храју. Чак и у оквиру сточар- 
ског стана на пештерском Коштан Пољу, који je састављен од више 
грађевина, налази ее посебна зграда »стан за госта«. To помало зачуђује
-  у једном малом домаћинству, које je уз то повременог карактера 
изградња посебног стана за госте очито није неопходна, већ изгледа 
више као испуњавање неке старе обавезе, него као стварна потреба. 
М орао je за то постојати неки други разлог.14.

Да je брига за госта основана на старим неписаним обичајима, 
показује однос према путнику у Средачкој жупи код Призрена. Одредбе 
старог обичајног права кажу да би за село била срамота када би путник 
којег вече затекне у атару села тражио ноћиште на другом месту.Путник 
се прима у »појаке куће«, трошак je сеоски, a ако би се путник разболио 
село je дужно да га чува и уколико je потребно обавестиће и његову 
кућу. По ноћењу село je давало пратиоца до суседног насеља15.

Све ово говори да je морао постојати неки други, снажан разлог 
који je одредио да се гради посебна просторија или зграда за госта. 
Изгледа да je то остатак средњовековног обичаја, који je истовремено 
био и обавеза и дужност. Један од чланова нашег најзначајнијег средње- 
вековног правног споменика Душановог законика, који у члану »О 
трговцима« захтева да се гхутник прихвати и прими: »Купци који пролазе
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ноћу, на ноћиште где дођу, ако их не припусти владалац или господар 
села тога, да преноће у селу купци, no закону цареву, како je у законику, 
ако nrro изгуби путник, онај господар, и владалац и село све да плате, 
јер их нису у село пустили«. 16.

И у »Канону Леке Дукађина«, зборнику обичајног права код Албанаца 
обавеза према путниху je јасно одређена: »Кућа Албанца припада Богу и 
госту«. »Госту се чини част крухом, сољу и срцем«, »Канон налаже да се 
rocr испрати, да га ne снађе нека неприлика, и да не учини неку штету на 
твоме круху.«17.

Овакав обичај je задржан и доцније под Турцима: за све nrro се 
дешавало у селу и атару села, одговорност je делило село у целини. Сеоска 
заједпица морала je да води рачуна о понашању својих чланова, али исго 
толшсо и о онима који кроз еело пролазе или се у селу задржазају. Временом 
су изграђена одређена правила понашања која су постала део обичајног 
права. Te обавезе одржале су се, како то на једном месту каже Стојан 
Новаковић, у народном памћењу дуже од Захона са којим су установљене18.

Ha послетку, да додамо, изгледа да су ови законски прогшси били 
само део већ устаљеног обичаја, који je имао утицај и на структуру 
краљевских дворова у средњовековној Србији. У једној веома уверљивој 
хипотези професор Сима Ћирковић истиче да се: »из малобројних изво- 
ра које смо унознали видело да није било уобичајено да владар дели 
двор са гостима.. ..Можда je потреба да се пружи уточиште онима који 
долазе у двор дала повод за настанак пратећих дворова уз главни, који 
би био у Паунима. У прилог овој хипотези може се навести околност да 
се Неродимље, Штимље и Сврчин налазе на приближно једнаком расто- 
јању од Пауна, свако на no једном важном путу«.19.

A зар место и положај зграде за госта у једном сеоском домаћин- 
ству не подсећа на распоред грађевина у двору у Паунима, Неродимљу, 
Штимљу и Сврчину.

*  * *

За разлику од села и сеоске архитектуре где оријенталне или боље, 
турске, османске наслаге није било лако пронаћи, јер нису ни могле да 
ухвате дубље корене, (највише због тога што je село изоловано и повучено 
живело својим сопственим животом), кућа у граду лакше je примала и 
остављала видљивим спољна обележја архптектуре каква je преовладава- 
ла на просторима Балкана. Но то су, видећемо то боље напред, само 
спољне ознаке, што ипак није сметало да се градска кућа и градско насеље 
у целини посматра искључиво као импорт који су донели Турци. Заступ- 
ници таквих схватања били су изузетно гласни, успели су да се наметну, 
na и данас, нажалост, немали број стручњака није променио схватање. A 
требало се само мало окренути озбиљнијим истраживањима.

Архитект Зденко Стрижић, говорећи о »утицајима ислама или точ- 
није речено османлијске архитектуре«, каже да »Увијек поштују право 
сусједа на једнака права, на инсолацију и поглед. Тако долази до 
прописа и без писаних закона..«20. И Д. Грабријан говори исто: »Свако
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који зида кућу отвара joj месгто, a ко зида доцније сматра да са својом 
кућом не сме затворити видиж постојећим кућама, и томе се састоји то 
»ираво на видик«.21.

Исту мисао наћи ћемо код Д. Грабријана и Ј. Најдхарда: »Оријентал- 
на кућа не тражи толико сунца, колихо видике, гдје год се они пружају22.

Уверења као ова напред наведена још увек су распрострањена. A 
показало се да je ово толико хваљено право на видик, за које се истиче да 
je до нас стигло са Турцима, већ било записано у нашим законским 
споменицима. У једној од редакција Душановог законика, Паштровском 
рукопису, у чл. 57, који говори о грађењу кућа, прописује се: »Ако суседа 
имају кућу уз кућу, и хоће један од њнх да кућу гради изеове, да не 
затвара (заклања) суседу са прозора поглед на море, или поље, или 
виноград, или на коју другу страну...«23.

Друти, који су се бавили овом материјом, отшили су још и даље -  за 
све што je грађено и саграђено на нашем тлу дугујемо исламу или боље 
Османима - Турцима. Хусреф Рецић, чах у три књиге понавља исти текст: 
»Номад-Турчин je унутар ограђеног тора разапињао своју јурту, коју je 
пред полазак склапао и на новом положају поново расклапао. Јурта се 
касније претворила у павиљон у ограђеном врту. Taj павиљон je сачувао 
централни простор који се отвара према најлепшем погледу. Преко овог 
раствореног звда врт се увлачио у саму кућу. Овај најврједнији простор 
куће подсјећа на простор јурте...«24.

Ова идилична слика, очито je, не може бити поткрепљена чињенидама. 
Позиато je да кућа са просторијама распоређеним око дворане постављене 
у средишту, на наше просторе je стигла преко византијске архитектуре. To 
je било неизбежно, стални додири a касније no освајању византијских 
области још тешње везе морали су довести и до преузимања културних 
тековина. A византијска градска кућа (о којој истини за вољу много 
незнамо) била je развијена и пре појаве Турака на историјској позорници. И 
још нешто. Ова кућа, коју познајемо као кућу са симетричним распоредом 
(no термину који je увео нроф, Б. Којић), код нас je прихваћена a да на њој 
није много мењано. A како je у њеном склопу изосхао простор у коме je 
ватра, огњиште, који се у свим нашим крајевима назива »кућа«, није код 
нас ни могла бити много заступљена. Настала у другој средини, није се код 
нас могла одржати, a ни развити, нашем малом, скромном човеку у граду, 
махом досељеншсу са села није одговарала. Познато je да je становншптво 
наших градских насеља у време наглог развоја градова no турском осваја- 
њу наших крајева, нарочито у XVI и XVII веку, потиче највише из сеоског 
залеђа, и да je било, разумљиво, махом словенског порекла25)

Нови грађанин подиже кућу no узору на своју коју je оставио на селу. 
Друкчије није могло -  прва генерација досељеника исувише je нејака за 
веће подухвате. Тек доцније, временом развојем сеоске куће у граду, 
долази до образовања посебног типа стана у који je уграђено сопствено 
градитељско искуство. Због тога кућа, онаква каква се највише градила у 
градским срединама има много више сопствених, аутохтоних црта.

Овоме треба додати и то да све urro je прихваћено са стране или 
касније додато на градску кућу, није могло да битније утиче на образо-
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вање типа. Утицаја je било, али су се они могли да покажу само на лицу 
грађевине - начину украшавања, другостепеној пластици (где су чести 
елементи тзв. турског барока), a никако на одлучујућим чиниоцима који 
одређују тип грађевине: распореду простора, распореду маса, материја- 
лу. Због тога стилске ознаке преузете из европске еклектичке архитекту- 
ре са краја XVIII или XIX века, какви се виде на фасадама наших 
градских кућа не могу одредити тип грађевине.

Ова декорација je видљива само на фасадама или унутрашњој 
опреми просторија, и нема утицај на композицију маса, која произилази 
из унутрашње структуре и расиореда простора. A уколико и има тај 
утицај je само маргиналан, занемарљив. Испод украшеног оклопа, који 
се својим украсом намеће, сакривено je право лице архитектуре, са 
старијим изворним елементима.

* *  *

Намерно je избегнуто да се говори о чисто конзерваторским темама
-  о заштити материјала, конструкција, технологије градитељског по- 
ступка, просторног склопа и лика грађевине. Није то учињеног због тога 
што се сматрало да су у тој области сва питања већ рашчишћена и да се 
о њима готово све зна, или, што су од мањег значаја. Учињено je то 
највише због тога, што смо се са њима већ no природи посла, морали 
више бавити, na су се морали и следити токови науке на овоме пољу.

Насупрот овоме, истраживачки део посла, анализе и свестрана раз- 
матрања ове архитектуре су била и остала у другом плану. Због тога се и 
десило да су битне ознаке стамбеног простора (као што je појам »кућа«, 
»вајат«, »зграда«, гостинске одаје или двоја врата на кући) нису добиле 
још увек право и потпуно тумачење. Овим се не тврди да се о овим 
значајним деловима стана није ништа знало, али ипак стоји чињеница да 
правих одговора на питања која се постављају није било. Није још увек 
потпуно одговорено на суштинска питања, као што je порекло, путеви 
настајања, a још je најмање утврђено право место и значај разних култур- 
них кругова, са којима смо се у прошлости сусретали, милом или силом 
дружили, a и оних са чијим смо се културним тековинама сусретали 
посредством других, преко других и заобилазних путева.

Због тога се и могло десити да се олако прихвате оцене које су 
рођене у главама других. A сопствену стваралачку црту, или не признаје- 
мо, или je бојажљиво и стидљиво само помињемо. A када би се све ово, 
о чему смо на овим страницама говорили, више знало и уважавало, 
верујемо да би и наш однос према овоме делу наше културне оставшти- 
не био бољи.

Жича, Eeoipad, ав1уст, 1994.
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Ди.шшрије СТЕФАНОВИЋ

СРПСКО МУЗИЧКО НАСЛЕЋЕ

Господине председниче, поштоване колеге, покушаћу да Вам украт- 
ко изложим историјски пресек нашег музичког наслеђа.

Наше музичко наслеђе се развијало t o k o m  векова у два вида: усмено 
предање, највише заступљено, и неумски записи.

За наше прве проучаваоце и музикологе неумски записни представ- 
љали су нешто неодређено, недовољно познато. Између два рата знало 
се само за музички зборник који je садржавао и дела доместика -  
управитеља хора, кир -  господина Стефана Србина из XV. века. Велика 
се непознаница крила у тим византијским неумама. Припремајући своја 
предавања на Музичкој академији у Београду, Коста Манојловић je 
1937. године снимио 12 страница из овог рукописа, пре него пгго je цео 
рукопис од преко 300 фолија, приликом немачког бомбардовања Беог- 
рада 6. априла 1941. изгорео заједно са Народном библиотеком. Ове 
фотографије чувају се у Архиву Српске академије наука и уметности у 
Београду и имају значај оригинала. Још за време студија привлачила ме 
je та загонетна нотација прошлих времена, a посебно неразјашњена дела 
кир -  Стефана Србина. Није било стручњака који су познавали »кључ« 
за тумачење неумске нотације. Ha Музичкој академији учили смо о 
грегоријанском коралу. Студенти и данас знају напамет делове мисе, a 
немају појма колико имамо литургија у православној цркви, a још мање 
који су делови литургије св. Јована Златоустог.

Сазнао сам за научне резултате професора Егона Велеса у Оксфор- 
ду. Он ми je штедро открио тајне византијске неумске нотације и на тај 
начин отворио пут да упознам стару српску музику.

Било je то једне дуге хладне ноћи у Оксфорду, далеко од Београда, 
када сам се после више покушаја најзад уверио да je транскрипција кир -  
Стефановог творенија »Ниља сили« била исправна. Веома je тешко 
речима описати ту, толико дуго очекивану радост сазнања да je та, до 
тада »скривена« мелодија песме »Ниња сили« стара пет векова, овога 
пута разјашњена нотама, постала разумљива и певљива. To неисказано 
узбуђење било je довољно да у мени учврсти смисао трагања за трајним 
вредностима. Наравно, није се могло на томе стати. Неминовно се 
наметала потреба да се песма изведе, да зазвучи.

После првог извођења у цркви свете Софије у Охриду, поводом 
Међународног конгреса византолога 1961. године -  где je примљена као 
право откриће -  снимљена je ова прелепа песма на плочу у извођењу 
Андрије Јаковљевиђа. Дошло je касније до бројних извођења у земљи и
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