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проф. др арх. Доброслав - Бојко Ст. Павловић  

(28.11.1916. Париз - 7.9.2009. Београд) 

конзерватор - виши саветник 

одликован Орденом Св.Саве I реда 

 

Доброслав - Бојко Ст. Павловић, син српског 

дипломате, рођен је у Паризу 1916. године. Преко осам 

деценија стално je живео у кући својих предака – у 

Господар Јевремовој, што му је омогућило да 

непосредно прати живот улице. Последње његово дело 

„Улица наших предака – Господар Јевремова“ 

заокружило је Бојкову плодну мисију.  

Француску основну школу учио је у Букурешту, 

реалну гимназију у Београду, где је матурирао у Другој 
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мушкој 1935. године. Дипломирао је на 

Архитектонском  одсеку Техничког факултета 

Универзитета у Београду 1941. године. Као студент, 

награђиван је у два наврата за Светосавске темате, а 

изведен му је и први пројекат виле на Космају. За 

време окупације специјализирао се у музејско-

конзерваторској струци: на Музејском течају при 

Музеју кнеза Павла и као волонтер у новооснованом 

Централном заводу за чување старина у Београду. 

После савезничког бомбардовања 1944. године у 

Николичеву код Зајечара градио је спомен цркву 

брвнару, али она никада није била завршена. Тада 

бива повређен у ногу, оставши инвалид целога  свог 

века. У службу је ступио тек по одласку Немаца, и тада 

поставља Америчке изложбе у Београду и Новом Саду. 

По оснивању Пројектантског завода Србије, пуне 

четири године пројектује већи број типских школа, 

задружних домова, пољопривредних зграда, као и 

поједине управне и стамбених објекте. У сарадњи са 

старијим колегама, награђен је на великим 

конкурсима за Председништво владе, и ЦКЈ на Новом 

Београду. За студију ,,Где је све заседавао 
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Правитељствујушчи совјет Србије“, 1954. године је 

добио награду Министарства просвете Србије. 

У  Заводу за заштиту и научно проучавање 

споменика културе НРС, прераслом у Републички 

завод за заштиту споменика културе, од 1950 – 1977. 

године као саветник – конзерватор, а у својству шефа 

Архитектонског атељеа и начелника Одељења за 

заштиту, у потпуности се посвећује проучавању и 

непосредној заштити споменика у земљи: археолошких 

локалитета (Сирмијум, Трајанова табла на Ђердапу), 

средњовековних тврђава, цркава, манастира и конака 

(Дечани, Љубостиња, Велуће, Смедеревска гробљанска 

црква, Рача на Дрини, Бајракли џамија у Београду, 

Пашини конаци и амам у Врању), сеоских и градских 

целина (Карађорђев град у Тополи, Тешњар у Ваљеву), 

етнопаркова, цркава брвнара, угоститељских здања и 

спомен обележја.  Пројектује црквене и друге објекте: 

прва адаптација Народног музеја у Београду, 

Споменик косовским јунацима на Газиместану, 

Спомен костурница Колубарске битке у Лазаревцу, 

Спомен чесма и костурница на гробљу у Сјеници, 

Спомен гробље на Палама, Владичански конак у 

Кливленду, Црква брвнара на Златару.   
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На Архитектонском факултету Универзитета у 

Београду 1961. године одбранио је, као први 

докторант из области архитектуре, докторску 

дисертацију „Цркве брвнаре у Србији“.  

Проблеми туризма заинтересовали су га још од 

1948. године, када на семинарима у организацији 

Туристичког савеза Србије говори о културним 

добрима у Југославији. На Вишој туристичкој школи 

на Новом Београду професор је био од 1975 – 1980. 

године док је за ванредног професора на Одсеку за 

туризмолошке науке Природно-математичког 

факултета Универзитета у Београду изабран 1977. 

године. У пензију је отишао 1982. године као редован 

професор. На позив Универзитета у Поатјеу 

(Француска) 1966. године предавао је на 

постдипломском течају о средњовековним 

истраживањима, док је на Политехници у Лозани 

(Швајцарска) студентима приказао народно 

градитељство у Југославији. У више наврата, још од 

1936. године, посећивао је Хиландар и остале 

манастире на Атосу и писао о њима. 
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Током своје богате каријере сарађивао је са 

одговарајућим институтима у земљи и иностранству. 

Један је од оснивача и председника Друштва 

конзерватора, те Међународног комитета за 

споменике и споменичке целине (ICOMOS) у Паризу, 

чији је и члан управе и члан његових комитета за 

народно градитељство, туризам и дрво. Активно је 

учествовао на многим међународним скуповима у 

земљи и иностранству, предавао на конгресима, 

симпозијумима, курсевима у удружењима, 

институтима, универзитетима, академијама, 

црквеним организацијама. Предавања из своје струке 

држао је широм Европе, у Турској, Тунису и САД. 

Радове је објављивао на српском и више страних 

језика: Саопштења, Гласник ДКС, издања САНУ и 

СПЦ, Monumentum у Паризу, Музеј села у Букурешту, 

Цркве брвнаре у Србији (Београд 1962, 1984), 

Споменици у Југославији (Београд 1975), Споменичко 

наслеђе у Југославији (Београд 1980, 1986, 1991), 

Народно градитељство на Балкану (Београд 1987), 

Architecture Traditionnelle des Balkans (Атина 1990), 

Молитва у гори (Београд 1995), Наша културна добра 

и туризам (Београд 2001), Господар Јевремова улица 
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(Београд 2003), Улица наших предака – господар 

Јевремова (Београд 2009). Учествовао је у стварању 

неколико документарних филмова: Цркве брвнаре 

(Дунав филм 1962), Српски сакрални објекти у 

Хрватској (1990) и изложби: Молитва у гори 

(Етнографски музеј 1995, Београд, Крагујевац). Члан је 

био техничког одбора за изградњу Храма Светог Саве 

на Врачару. 

Добитник је многих признања, повеља и медаља, 

Плакете грчког ICOMOS, италијанског ордена, и 

ордена Светог Саве првог степена. Награђиван је 

спомен медаљама Савеза конзерватора Југославије, 

Друштва конзерватора Србије и Републичког завода за 

заштиту споменика културе Србије, Музеја Кижи 

(СССР), Музеја села у Букурешту. 

Наследивши дар од родитеља, од малена је био 

привржен музици. Певао је и биолину свирао на свим 

свечаностима током школовања а био је и редовни 

хорски певач-бас у АПД „Обилић“ и носилац његове 

повеље. Такође, био је члан Камерног оркестра КУД 

„Абрашевић“ и тек основаног оркестра 

„Хумористичког позоришта“ на Црвеном крсту.  
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Као јуниор у Боб клубу на Сави, 1934. године је 

освојио Првенство београдског подсавеза у прсном 

пливању и један је од оснивача пливачког клуба 

„Север“. 

 

архитекта Ђорђе Павловић 
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Градитељско наслеђе у Србији. Зборник у част др 

Доброслава Бојка Павловића 

Реч уредника 

На Новом Београду сваког радног дана улазим у 

аутобус. Излазим на станици Бранков мост. Пењем се 

Поп Лукином улицом. Скрећем у Иван Бегову. 

Прелазим Кнез Михаилову. Спуштам се најпре делом 

улице Краља Петра, до Узун Миркове улице. Педесетак 

метара даље поново скрећем и поново се спуштам, 

улицом Цара Уроша. Скрећем у Господар Јевремову. 

Најзад долазим до ћошка улица Господар Јевремова и 

Риге од Фере. Улазим у улицу Риге од Фере, стижем до 

броја 4 и ту сам, у Заводу за проучавање културног 

развитка.  

Пут од куће до Завода, дакле, креће од солитера 

на Новом Београду, води ме поред пословних зграда с 

мање или више стакла, поново поред блокова 

стамбених зграда изграђених у различитим 

деценијама али већим делом архитектонски 

уједначених. Најчешће не размишљам о лепоти једних 

или ружноћи других зграда. Опет, на тренутке 

помислим како у неким деловима моје готово 
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свакодневне путање зграде сведоче о духу који се у 

мом граду разви(ја)о. Осим групе зграда у подножју 

Бранковог моста на мојој путањи нема зграда које 

наликују уџерицама које би причале о некадашњем 

животу сиромашнијих становника Београда, али део 

пута у једном наставку Бранковог моста, ћошак улица 

Поп Лукина и Бранкове, подсети ме да су пре више 

деценија уџерице срушене да би уступиле место 

широким улицама које кретања чине лакшим; подсети 

ме на Османову реконструкцију Париза.1 Део улице 

Краља Петра, између улица Грачаничке и Цара 

Лазара, на месту где се налази Народна банка, подсети 

ме да је на том месту, вероватно доле негде у подруму, 

како сам каже „негде у трезору“, рођен Нушић.2 

Празнина, градилиште између Кнез Михаилове и Узузн 
                                                           
1 Барон Жорж Еуген Осман (Georges-Eugène Haussmann) је 
од Наполеона III добио задатак да преуреди Париз. Иако су 
радови трајали до краја 19. века, највећи део посла обављен 
је у периоду од 1853 до 1870. године због чега је подухват 
познат и као реформа у Другом царству. У суштини реч је о 
остваривању комплексног урбанистичког планирања током 
чије реализације је порушен велики број кућа и зграда а на 
њиховом месту направљени су дугачки булевари, широке 
улице и паркови међу којима се посебно истиче Булоњска 
шума те изграђен систем водоснабдевања и канализације. 
Постављена је регулатива у погледу фасада и означавања 
зграда те настао Париз каквим га данас знамо.   
2 Нушић Б. (1978) Аутобиографија Београд: Просвета 



12 
 

Миркове, дијагонално од некадашње кафане (данас 

кафе пицеријe) „Снежана“, и поглед на усамљену 

зграду у чијем је приземљу и даље кафана „Парк“ 

простор је који, иснпирисана ликом кога тумачи 

Харви Кајтел у филму „Дим“, годинама намеравам да 

чешће фотографишем као документ времена у 

Београду. Најзад долазим до зграде која је међу 

последњима са доксатом подсећајући на доба када је 

Београд био изразитије место сусрета истока и запада.  

Имагинација (тренутак инспирације не дешава 

се свакога дана али и понекад је довољно) о духу и 

карактеру града јесте омогућена постојањем објеката 

градитељства. Управо они стоје као углавном тихи 

сведоци и мог живота и живота генерација пре моје. 

Сваки прозор поред кога прођем, било да је прозор 

стана у стамбеној згради или канцеларије у пословној 

згради или излог радње или угоститељског објекта, 

прича своју причу, личну, породичну, пословну, 

друштвену или неку комбинацију неких од ових 

прича. То није случај само у Београду. Куће, зграде, 

административне или сакралне грађевине, улице, 

остаци некадашњих градова и утврђења у непосредној 

близини градова и места у Србији чине амбијент у 
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коме се одвијао и и данас се одвија свакодневни 

живот, амбијент у коме људи комуницирају градећи 

друштвене везе и односе, стварајући мале личне 

историје које говоре о месту и заједници али и ону 

велику значајну за идентитет народа и нација. Такође, 

објекти архитектуре, било оне народне било оне 

прихваћене и усвојене као специфичан уметнички 

израз епоха, стоје као показатељи знања и вештина 

које су обликовале свет каквим га данас знамо. 

Очување лепоте и карактера пејзажа и 

локалитета у међународној заједници препознато је 

као тема која заслужује посебну пажњу те су на 31. 

Пленарном заседању УНЕСКО 1962. године усвојене 

Препоруке о очувању лепоте и карактера пејзажа и 

локалитета. Препоруке су настале с обзиром на 

уочене лоше регулације урбаних центара у којима је 

развој индустрије и трговине нарушавао „естетску 

вредност пејзажа и локалитета, њихов природом или 

људском руком створени културни и научни значај“ за 

људе и њихово разумевање света у коме живе; те с 

обзиром на то да су државе укључене у рад УНЕСКО 

заједно са стручњацима ове организације установиле 

да постоји потреба да се пејзажи и локалитети очувају 
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зато што „репрезентују физичке, моралне и духовне 

регенерацијске утицаје у животима људи“. Притом, 

подстицај за формулисање и усвајање ових Препорука 

чини и препознавање пејзажа и локалитета као 

важних фактора у економском и друштвеном животу 

људи који се могу инструментализовати „као допринос 

одржавању здравља људи“.3   

Препознавање да пејзажи и локалитети ипак 

чине значајан фактор у социо-економском развоју у 

свакодневној пракси се очитава и на другачије начине 

него што то списак лепих жеља у УНЕСКО 

препорукама чини.4 Дајући мишљења и обавезујуће 

                                                           
3 Recommendation concerning safeguarding of the beauty and 
character of landscape and sites Видети: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
l  
4 За разлику од конвенција, препоруке које УНЕСКО усваја 
немају обавезујући карактер те се често дешава да их и 
државе које су их потписале у пракси не примењују. Такав 
случај је био и са Препорукама о очувању фолклорног 
наслеђа усвојеним 1989. године а њихово не примењивање 
у пракси је и резултирало настојањем да се усвоји 
обавезујући документ па је тако 2003. године усвојена 
Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа. 
Видети: Blake, Janet (2002) Developing a New Standard-setting 
Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 
Elements for consideration, UNESCO и Kurin, Richard (2007) 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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препоруке у којим правцима треба деловати, УНЕСКО 

документи ипак остављају пуно простора за питања 

као што су питање односа старог и новог посебно у 

контекстима очувања материјалних објеката – да ли 

очување старог суспендује настојања ка 

модернизацији? Који је однос традиције и савременог? 

Како инкорпорирати ново у старо? Како знатижељу 

људи усмеравати ка конструктивном без или с 

минималним могућим ризиком деструкције? Како све 

то уклопити у планове одрживог развоја људи, група, 

заједница па и целе нације? 

У свакодневници у Србији постоји јаз између 

теорије и жеља припадника професионалне заједнице 

која се бави заштитом и очувањем непокретног 

културног наслеђа с једне стране, и свакодневних 

пракси великог броја грађана Србије с друге. У 

пракси, жеље припадника професионалне заједници 

                                                                                                                             
„Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Key Factors in 
Implementing the 2003 Convention“. International Journal of 
Intangible Cultural Heritage Vol. 2. UNESCO. Југославија није 
потписала ни Препоруке о очувању лепоте и карактера 
пејзажа и локалитета ни Препоруке о очувању фолклорног 
наслеђа, нити је то Србија као правни наследник 
Југославија учинила. 
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која се бави непокретним културним наслеђем 

базиране су на теоријским постулатима заштите - да 

се објекти конзервирају тако да што је могуће више 

задрже свој изглед и функцију коју су имали пре 50, 

100 или више година. Међутим, пракса у 

свакодневном животу обичних људи поставља велики 

број изазова у остваривању ових жеља јер споменици 

се руше, куће се разграђују, преуређују и мењају 

сходно личним интересима и интересовањима људи 

који у или у непосредној близини објеката живе. Иако 

настојања да се објекти који чине непокретно културно 

наслеђе у Србији јесу свакодневни део рада и залагања 

професионалаца у заводима за заштиту споменика 

културе, музејима и институтима, веома су ретки 

подухвати да грађани (којима професија није очување 

наслеђа) сазнају и науче зашто су ови објекти важни. 

Одсуство разговора ван професионалних заједница 

пак доприноси томе да положај градитељског наслеђа 

у Србији данас буде незавидан. Подухват да се 

разговара и о градитељском наслеђу, његовом очувању 

и интегрисању у савремени живот тако да и будућим 

генерацијама буде на располагању као могући извор 

знања о прошлом животу, животу предака, али и о 
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потреби да се размишља како да ови разговори изађу 

из оквира професионалне заједнице представља и 

комшијска иницијатива Завода за проучавање 

културног развитка, Културног центра Дом породице 

Павловић и Завода за заштиту споменика културе 

града Београда изражена на скупу „Градитељско 

наслеђе у Србији. Скуп у част др Доброслава Бојка Ст. 

Павловића“ одржаном 14. новембра 2013. године у 

Дому породице Павловић и Заводу за проучавање 

културног развитк, скуп који је изнедрио радове у 

зборнику који држите у рукама. 

УНЕСКО документи су општи, они износе 

начела и опште сугестије шта би посебно ваљало 

очувати у различитим областима живота људи. 

Препоруке и конвенције су често резултат 

компромиса, остваривање концензуса међу 

различитим групама, заједницама и народима који на 

планети Земљи живе. Као такве, оне (конвенције и 

препоруке) нуде могуће одговоре на питања шта и 

зашто нешто очувати. Оне не нуде могуће одговоре на 

питање „како“ већ сугеришу да сами, на нивоу 

државе, треба да изнађемо одговоре на ово питање. 

Притом, сами (као грађани једне земље и људи који се 
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на различите начине баве културним наслеђем) треба 

да се потрудимо и да изнађемо сопствене одговоре на 

питања шта и зашто баш то очувати за будуће 

генерације.  

Пут ка изналажењу одговора може бити и 

преиспитивање личних праваца кретања. На почетку 

овог уводног текста у зборник описала сам најчешћу 

путању у мом пост-факултетском животу. У књизи 

Улица наших предака. Господар Јевремова Доброслав 

– Бојко Ст. Павловић, први доктор архитектуре у 

Србији, на свакако вештији начин је пружио један 

документ свакодневица које су обликовале и Београд и 

српску науку и уметност. Књига Улица наших 

предака. Господар Јевремова само је мали део 

Павловићевог опуса. Заоставштина Бојка Павловића 

коју чине књиге и чланци али и установе као што су 

Друштво конзерватора Србије, Културни центар Дом 

породице Павловић5, па и ICOMOS стоји као скуп 

материјалних артефаката. Осим њих, предусретљивост 

Павловића за разноврсне идеје, иновације и подухвате 

данас живи у сећањима чланова професионалне 
                                                           
5 О Културном центру Дом породице Павловић детаљније 
погледати www.domporodicepavlovic.org.rs  

http://www.domporodicepavlovic.org.rs/
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заједнице која се бави градитељским наслеђем чини 

Павловићев нематеријални допринос унапређењу 

положаја градитељског наслеђа у Србији и његовом 

интегрисању у процесе савременог живота. Стога и 

зборник пред вама чини врсту омажа лику и делу др 

Доброслава Бојка Павловића. Део текстова се 

надовезује на Павловићева настојања да се истраже и 

анализирају различити аспекти живота објеката 

градитељства као огледала живота људи који су их 

користили било као приватан простор било као 

простор за духовно и друштвено уздизање. Део 

текстова је потакнут и Павловићевим настојањима да 

се објектима градитељства да нови живот кроз 

туризам и програме очувања културног наслеђа у 

његовој материјалној и нематеријалној целовитости. 

Заједно, текстови чине разнолик покушај да се 

одржава разговор јер кроз разговор у различитим 

амбијентима живимо.     

 

др Маша Вукановић 

 



др Љубинко Раденковић 

Балканолошки институт САНУ, Београд 

 

СЕМАНТИКА КУЋНОГ ПРОСТОРА  

(на примерима српске традиционалне 
куће) 

Апстракт: 

 Умеће грађења кућа је један од преломних етапа у 
културном развитку људског рода и представља једну од 
најважнијих цивилизацијских тековина. Тек са освајањем 
основних знања за градњу трајнијих склоништа, људске 
заједнице су се стабилизовале на одређеном простору, који 
су почеле да опажају као „свој“. Код Срба, као и код осталих 
Словена, за грађевину где људи живе сачуван је 
индоевропски назив дом, док је назив кућа прасловенска 
иновација. Осим овог у српским народним говорима постоје 
и неки други, општесловенски називи, као што су: (х)ижа, 
изба, храм. 

 У народној култури, кућа се опажа као свој, затворен 
и сигуран простор. Најстарије словенске куће су биле 
четвороугаоне, једноделне, где је у идеалном положају свака 
страна куће одговарала страни света; укопане у земљу у 
дубину до једног метра, без прозора и са утврђеним местом 
за огњиште. Најважнија култна места куће била су праг и 
огњиште. У раду се анализира развитак куће из једноделне 
у вишеделну, као и симболичко значење простора унутар 
куће. 

Кључне речи: кућа, дом, простор, градитељство, народна 
култура, Срби, Словени. 
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 Називи 

 Кућа је затворен, сигуран простор за живот 
људи. Иза врата (прага) почиње свој свет, с одређеним 
системом правила и вредности.  

Општесловенски назив за грађевину где људи 
живе, али и за социјалну организацију – породицу, 
јесте дом. Овај назив је посведочен и у старим 
словенским споменицима (домъ) и он има 
индоевропско порекло (гр. domos, лат. domus, ст.инд. 
dama, од ие. *domo-s) (ЭССЯ 1978/5:72-73). Првобитно 
ова ознака (*dem-) је имала социјално значење, да би 
касније дошло до контаминације са ознаком истог 
лика, са значењем „градити“ (уп. Бенвенист 2002: 203-
204). У неким руским дијалектима ознаком дом, 
домовиште, код Белоруса – домовина, назива се и 
мртвачки сандук.  

Као ознака за „кућу“ код свих Словена 
распрострањени су и називи изведени из hyzъ: ст. 
слов. хызъ (Супрасаљски рукопис XI века), у 
глагољском рукопису XV века – his, у Белој Крајини и 
Истри – hiš, пољ. диј.  chyż, словен. hiža, словач. сhyža, 
укр. хижа, буг. и срп. диј. ижа. У пиротском крају, 
ижа је средишња, понекад и једина просторија куће, 
квадратног облика, са огњиштем у средини са 
спољним вратима. Може да означава и породицу: 
„Таја ижа је богата, там ми је воља девојчето да 
оженим“; „Теја паре су ижње, неје ђи она донела у 
мираз“ (Златковић 2000: 115, 117). У северној 
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Метохији ижина је спаваћа соба (Букумирић 2012: 
193-194). Сматра се да у основи овог назива стоји 
прасловенска позајмица из ст. германског  *hus „дом“, 
нвнем. Haus (уп. Фасмер 1972/IV: 235; Skok 1971/I: 
668-669). 

Један од општесловенских назива за кућу јесте 
и изба: срп. изба „сеоска кућа“, „мала просторија у 
приземљу за становање или за стоку“ („Лети у појате, а 
зими у избу“, Метохија – Букумирић 2012: 194; РСАНУ 
1971/VII: 274); словен. izba, мак. (Прилеп) – визба, рус. 
укр. изба, чеш. jizba „соба“, пољ. izba. Долази из 
ст.словен. истъба (од прасл. *jьstъba). Према неким 
етимолозима реч је позајмљеница из германских, а 
према другима из романских језика (уп. Фасмер 
1986/II: 120-121;  ЭССЯ1981/:243-245). 

Општесловенски је и назив храм (ст.сов. храмъ), 
који данас најчешће означава цркву; словен. hram 
„грађевина, дом, соба“, рус. укр. хором, хоромина, 
хоромы „дрвена кућа, зграде“ (Фасмер 1973/IV: 265). 

Назив „кућа“ има прасловенско порекло, али 
није општесловенски назив. Данас, у значењу 
„грађевина за живот људи“ среће се само код Јужних 
Словена (буг. къща, словен. koča). По свој прилици 
раније је ова реч означавала грађевину или просторију 
у којој је огњиште, уп. рус.диј. кутница „део сеоске 
куће испред пећи“.  Етимологија назива доводи се у 
везу са глаголом кутати „умотавати, скривати, 
одгајати“, што се задржало у локалним говорима 
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источне Србије у глаголима кутати, скутати 
„скривати“ (уп. Skok 1972/II: 221-222), или са кут 
„унутрашњи угао“, где је било смештено огњиште 
(ЭССЯ 1985/12: 70-74). 

Свакако да је архаичан назив за кућу – сухота, 
који се може срести у неким српско-хрватским 
народним говорима. У средини такве куће је било 
огњиште (РСКЈ 1976/6: 111). 

 

Четвороугаони облик куће 

Древна кућа, као стално станиште, по правилу 
је четвороугаона форма, која на најбољи начин 
представља оријентацију у простору – свака страна 
куће представља страну света. Према археолошким 
налазима, до појаве прозора улаз куће код Словена, у 
периоду од VI до X века, је био окренут југу, где су 
врата представљала и извор светлости и топлоте 
(Байбурин 1983: 129). И куће на Косову, у XIX веку, 
увек су биле окренуте југу (Нушић 1986: 105-106). Али, 
зависно од конфигурације терена, што је случај у 
брдско-планинском подручју, положај куће, као и њен 
улаз, могу бити и друкчије постављени.  

Четвороугани облик куће, оријентисан у правцу 
север-југ посведочен је у неолитском насељу Гомолава 
у Војводини, које припада млађој Винчанској култури. 
Овде су зидови грађени од плетара, облепљени блатом 
с обе стране. Ту већ имамо поделу унутрашњег 
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простора куће на три дела, где је средњи, са 
огњиштем, био главни део (Петровић, 1992/34: 20). 
Четвороугани облик куће нађен је у многим културама 
неолита у читавој средњој Европи па и у Трипољској 
култури Украјине. Захваљујући култу прављења модела 
кућа, може се пратити и њихов спољни изглед. Наиме, 
у овим културама па и у раном металном добу, била је 
распроострањена пракса да се у оквиру погребног 
култа у гробове остављају и модели кућа од теракоте. 
Један такав модел из доба бронзе, са орнаментима, 
откривен је и у једној некрополи на Карабурми у 
Београду (Тодоровић 1970: 139-145). Према 
археолошким подацима, трагови најстаријих 
словенских станишта на Балкану, такође указују на 
четвороугаону основу кућа (уп. Милошевић 1997: 24-
108). Код Паштровића у Црној Гори, када се почне са 
градњом куће, мајстори закопају главу петла под 
првим каменом који ставе на један од кућних углова. 
Чим се зидови доврше, домаћин коље брава на врху 
кућног угла који је на десној страни од улаза и полива 
га вином (Вукмановић 1960: 362). 

У ст. руском језику једна од ознака за кућу јесте 
оугълъ (уголъ) (Срезневский 1903/III: 1141), где се 
потврђује представа о кући као угластој грађевини. У 
једном руском изразу, који се изговара приликом 
пијења вотке се каже: „Без четырех углов изба не 
строится“ (Нема куће без четири ћошка) (Толстой 2003: 
269-282). У дому код Источних Словена постоји 
посебан угао, где стаји икона, који се назива красный 
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угол, или кућни свети угао (кутный святой угол). То је 
место где за време ручка или у породичним 
свечаностима седи домаћин или се ту поставља 
угледни гост. Поред осталог, када окупају и обуку 
покојника у Смоленској области стављају га да лежи на 
клупи у том углу куће „под Бога“ (тј. испод иконе) 
(Похоронный обряд 2003/2: 25). Код Срба угао куће је 
схватан као периферни простор куће. У лесковачком 
крају, после порођаја, жену-породиљу су смештали у 
један угао једноделне куће, који је био преграђен 
чергама (Ђорђевић 1958: 82). На Бадње вече, била је 
широко распрострањена пракса у Срба, да се у 
угловима куће остављају ораси (вероватно као вид 
угошћавања својих предака).   

Супротно од тога, митолошка бића немају дом 
са четири ћошка. Тако, према једном руском предању, 
неки момак је хтео да види где се то зими сакрива 
лесник (рус. леший),тј. шумски дух. Пошао је у шуму 4. 
октобра, када се он спрема у свој зимовник. Лесник га 
је одвео до свог боравишта, па када је момак то видео, 
рекао му је: „Каква ти је то кућа? Наша кућа, брате 
мој, има четири ћошка, кров и под. Има у кући пећ, 
где деца леже, има преграду где се спава са женом, 
има клупе, где гости седну. А у твојој кући – ни дна, ни 
покривке“ (Новичкова 1995: 432) .   
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 Типови кућа 

Становници ђердапског подручју, близу Дунава 
(Лепенски Вир), у дугом периоду од IX до V миленијума 
пре нове ере, судећи по археолошким налазима, нису 
познавали вертикалне зидове, већ су своја станишта 
градили с укошеним зидовима, тј. с кровом који 
непосредно належе на основу. Тај унутрашњи, 
ограђени простор имао је више облик круга или 
троугла, јер се кућа схватала као склониште, попут 
пећине. И ту већ имамо стабилну диференцијацију 
унутршњости куће: на њиховој средини налазило се 
камењем ограђено огњиште, а иза њега су постављане 
скулптуре везане за религијски култ тих, 
ранохолоценских становника. Архитектура Лепенског 
Вира је оригинална и њен развој је аутономан (PJZ 
1979/II: 38). То наводи на претпоставку да је можда 
реч о специфичном станишту везаном за религијски 
живот раних становника на данашњој територији 
севроисточне Србије, а тиме је и њихова градња била 
различита од уобичајене, профане, тог времена.   

Према причи из околине Лесковца некада су 
људи живели у примитивним шиљастим кућама, са 
округлом основом, које су биле покривене слојем 
папрати и бусењем траве, које су називане бусарнице. 
Биле су налик садашњим сточарским колибама у 
планини Кукавици - бусарама (Ђорђевић 1958: 79), у 
Метохији – шиља (Букумирић 2012: 692), у Пиви – 
дубирог (Гаговић 2004: 56), у Војводини - кулача. 
Вероватно, да је реч о привременим склоништима за 
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људе, без прозора, која су могли брзо, и са мало 
средстава, да сами начине. 

Шездесетих година прошлог века у источној 
Србији се могла чути прича стараца, да се по 
казивању њихових живих предака некада живело у 
забојницама. По свој прилици такве куће су прављене 
од “забоја”, тј. зидова од плетеног прућа (па се у 
Тимочкој крајини називају прућаре, у Метохији – 
плотаре или плотњаче), негде плетњаче. Ове куће су 
покривене сламом. Сећање на такве куће забележено 
је и у околини Лесковца, од људи рођених крајем XIX 
века: „Дођомо у Шишанце а ми деца бесмо малецки. 
Нема зграда а татко узе секиру, отсече колци наби ги у 
земљу па исплете плот... за ч'с дођомо до кућу“ 
(Ђорђевић 1958: 80). Ради сигурности и чувања 
топлоте, на малом размаку плетена су два плота а онда 
је површина измеђи њих попуњавана блатом. У Бачкој 
кућа, чији су зидови од блата, назива се набојица 
(РСГВ 2005/5: 122).   

Куће плотаре, плетаре замениле су куће 
чатмаре (или чакмаре) (из тур. čatma „дрвени зид од 
греда, оно што је спојено, састављено“ (Škaljić 1979: 
166). Оне најчешће имају темељ од камена, на коме се 
постављају хоризонталне (темељаче) и верикалне  
греде (диреци). Простор између дирека оплетен је 
прућем а затим премезиван блатом, прављеним од 
глине са додатком сламе. Ове куће, крајем XIX и 
почетком XX века замениле су куће кованичарке. У 
овим кућама зидови нису од прућа, већ су на гредама, 
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са спољне и унутрашње стране исковане кованице – 
танке гредице од располућених облица. Простор 
између кованица пуњен је ваљцима од свеже 
припремљене глине измешане плевом. Након тога 
зидови се премазују глином с једне и здруге стране и 
крече (зато су све такве куће беле). И данас многи 
људи у селима живе у таквим кућама. По правилу 
овакве куће покриване су ћерамидом, касније црепом. 

Локална традиција избора материјала за градњу, 
као и тип кућа, зависили су од природног окружења и 
климатских услова. У шумовитим пределима грађене 
су куће од дрвета (брвнаре, у Тимочкој крајини - 
брвнице), некад покриване кором дрвета или лубом, 
па се називају лубаре, лубњаче. Трајнија покривка је 
била од дасака, тзв. шиндра или шимла. У околини 
Ивањице, куће од дрвета су покриване танким 
плочама, које су вађене из мајдана у том крају. До 
наших дана задржале су се дрвене куће покривене 
сламом (нпр. у селу Црна Глава на Копаонику). Према 
сведочењу Јанићија Поповића, 1891. године на Косову 
и Метохији све српске куће су биле покривене сламом 
и ниједна није имала димњак (Поповић 1987: 86). 

Врата 

Назив врата долази од конструкције овог 
заслона. Уместо металних шарки, раније су врата 
имала на једној страни, у горњем и доњем делу, 
коленичасто издужење, на коме су се вртела 
приликом отварања и затварања. У руском језику 
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називом ворота означава се капија, мада се на северу 
Русије одржало и значење „врата на кући“. У руском је 
преовладао назив за обична врата - дверь, ст. слов. 
дуал двьри (двокрилна врата), чеш. dveři, док је код 
Срба тај назив постао архаизам (двери), или се њиме 
означавају средња врата на иконостасу у цркви, тзв. 
„царске двери“. Назив је у вези са двор- „оно што је 
испред куће“, тј. отворени простор. У руском на дворе, 
значи „напољу“. У неким балтичким језицима, као и 
српском и неким другим словенским језицима, 
концепт дом/ван дома, означен је опозицијом 
дом/поље - срп. напољу, пољ. na pole (wyjść) (уп. 
Непокупный 1976: 77). У индоевропском ознака 
*dhwer- јавља се у значењу границе између 
унутрашњости и спољашности, сагледане изнутра -  
опозиција domi: foris „у кући: напољу“ (Бенвенист 
2002: 196). Назив капија у српском језику представља 
позајмицу из турског (kapi). 

 У старим српским кућама најчешће су била 
двоја спољна врата – главна и споредна. Споредна су 
служила за ноћно излажење укућана, као и за бежање 
у случају опасности. 

 

Прозори 

Назив прозор  у вези је са гледањем -  настао је 
од глагола зрети “гледати”, рус. окно, од “око” (*oko-
ъno). Отуда и веровање на Косову, ако се зазида 
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прозор на кући, неко ће из куће умрети (тј. заувек 
затворити очи) (Косовска Каменица) (Вукановић 2001: 
23). 

 Прозор је касно ушао у културу грађења куће и 
зато је слабо заступљен у обредној пракси. У 
пословицама које је објавио Вук Караџић врата се 
спомињу 28 пута, а прозор – ниједном. 

 Према етиолошким предањима људе су Бог или 
свети Сава научили да отварају прозоре (када су као 
путници ходали по земљи и завршавали уређивање 
света). Пре тога су, како се наводи у предању, људи 
светлост решетом уносили у кућу. 

 У почетку је отвор прозора затваран танком 
говеђом кожом, а ради сигурности и помичном 
даском. На планини Голији (с. Рудно), старији људи се 
и данас сећају како су некад уски прозори кућа 
затварани танким провидним јунећим кожама, које је 
требало штитити да их не поједу мачке. У XIX и 
почетком XX веку, многе куће у Србији на прозорима 
су имале уместо стакла папир. 

 У источној Херцеговини, у турско време, грађене 
су куће од камена, али без прозора, већ су само имале 
„пенџерице“, уске отворе у зиду, кроз које је улазило 
мало светлости. „Свјетлост је пуштана поглавито кроз 
врата“ (Мићовић 1952: 73). Код Куча у Црној Гори, све 
до почетка XX века постојале су куће сламнице 
(сламњаче), грађене од ломљеног камена и покривене 
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сламом, које немају соба него је цела кућа једно 
одељење. Није било ни правих прозора, већ само по 
један или два мала отвора (Ердељановић 1907: 248). И 
у пиротском крају, ижа није имала прозоре већ мале 
отворе, где је могао изићи дим: „Ижа је полумрачна јер 
има само једно прозорче у виду отвора (колко да може 
мачка да улезне) при врху северног или источног зида, 
који помаже уклањању дима“ (Златковић 2000: 116). И 
у околини Лесковца стара кућа чатмара, покривена 
сламом, није имала прозоре: „Прозора није било, него 
су остављане у зиду по једна или две рупе, које су, 
готово увек, биле запушене крпама. Касније су те рупе 
лепљене белом хартијом („пенџерлијом“), која је била у 
употреби све до 1920. године у многим кућама на 
селу“ (Ђорђевић 1958: 81). 

Улаз у кућу кроз врата је регламентиран, а кроз 
прозор и димњак нерегламентиран (могу ући и изаћи 
вештице, вампири, тодорци итд.). Забрањено је 
бацање воде или отпадака кроз прозор. 

 Огњиште/пећ  

Други извор топлоте и светлости у кући била је 
ватра на огњишту, или у зиданим пећима, обично 
смештеним на северној страни, супротно од улазних 
врата. „Ниједна кучка кућа не само сламница него и 
свих других врста нема димњак“ (Ердељановић 1907: 
248). Пошто огњиште није могло бити постављено уз 
сам зид куће, који је у ранијој постојбини био од 
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дрвета, огњиште је делило унутрашњи простор на 
предњи и задњи део (запећак).  

Према улазним вратима и огњишту, у том 
простору се могла разликовати десна (мушка) и лева 
(женска) страна куће. На левој страни спремана је 
храна, обављани женски послови (предење и ткање) и 
чувана мала деца, а на десној се обедовало, саветовало 
и примани гости. Све што је било нежељено или са 
ниским статусом смештано је иза огњишта или пећи. 
Отуда и пословица: Звао га на част, а посадио га за 
пећ (Караџић 1987: 112). У српским кућана на Косову 
(XIX почетак XX века), по земљаном поду од улазних 
врата па до средине собе је била постављена  
преградица - „перде“, метар висока. Од те преграде на 
исток пружала се греда поред огњишта све до 
источног кућног зида. На тој греди седе мушкарци, па 
се она назива „мушка“ или „велика страна“. Супротна 
њој јесте женска страна, и тамо стоје троножне 
столице (Нушић 1986: 105-107). 

 

Велика и мала соба 

 Од десне стране једнособног кућног простора 
одвајањем гостинске собе, где су приређиване све 
главне кућне свечаности и примани гости (крштење 
детета, свадба, посмртни обреди, слава), развила се 
дводелна кућа. Одвојену просторију, која се често 
назива велика соба више није могло загревати 
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огњиште, па се она зими, по потреби загревала помоћу 
пећи.  

Сам назив „соба“, како се сматра, дошао је из 
мађарског (szoba), што је иначе значило „пећ“, 
„просторија у којој је пећ“. Назив соба у значењу „пећ“, 
задржао се у бугарском говору села Широка Л'ка 
(Девинско). Одвајањем улазног дела куће у посебну 
просторију – ходник, створена је троделна кућа, која је 
до 19. века била и највише распрострањена на 
Балкану (уп. Мерингер 1899: 188-189). Или се пак 
„лева“ страна дводелне куће делила и тако је добијена 
посебна просторија, која је после свадбе давана 
младожењи и његовој невести и често се назива мала 
соба. У неким кућама ту су држане резерве хране 
(маст, бели мрс, брашно) или сандуци са одећом. 

 

  Хоризонтална и вертикална подела простора 
куће 

 Семантика кућног простора може се 
анализирати по хоризонтали и вертикали. 

 По хоризонтали издвајају се  праг (врата), 
прозори, огњиште и углови. Може се разликовати 
предња и задња као и десна и лева страна. Код 
Источних Словена од значаја је и уздужна греда која 
држи плафон куће, која се у руском назива матица. 
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 По вертикали, разликује се простор где се 
борави и спава, затим горњи  тавански и доњи 
подрумски простор. 

 Праг материјализује границу између унутрашњег 
(затвореног, свог) простора куће и спољашњег 
(отвореног, туђег) и симболизује почетак и крај: преко 
прага се уноси новорођенче у кућу (ако се жена 
породила ван куће), или дете после крштења у цркви, 
и износи покојник. На прагу почиње пут сваког 
појединца из куће, а при повратку ту се завршава. 
Зато праг има велики ритуални значај и подлеже 
одређеним забранама. 

На Косову су новорођенче, пре уношења у кућу 
умивали водом из рупе испред прага. Када млада 
крене из куће својих родитеља није повлачиле ноге 
преко прага, да не би пренела богатство у другу кућу. 
Када невеста дође пред кућу младожење увек се пред 
прагом одвија неки ритуал: нпр. млада маже тестом 
горњи праг и довратак, љуби праг, удара ногом у праг, 
улази с хлебом у рукама, прескаче праг, уносе је у кућу 
и сл. (уп. Босић 1989-1990/32: 272). 

 Забрањено је седети на прагу куће, сећи дрва, 
руковати се преко прага. Према неким подацима у 
прошлости су, поред осталог, сахрањивали умрлу 
некрштену децу и испод прага куће. 

 Огњиште је централно место породичног култа. 
Породица у Лесковачком крају називала се и „дом“, 
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„кућа“, „огњиште“, „пепелиште“. Деоба родова од 
једног претка називана је „од једног пепелишта“ 
(Ђорђевић 1958: 150). У области Пиве (у Црној Гори), 
огњиште, као и дом, називају се плоча (вероватно по 
томе што је поплочано): „Не море мене нико 
заповиједати на мојој плочи“ (Гаговић 2004: 191). У 
околини Врања за породиљу се каже “паднала у 
пепел”, зато што је био стари обичај да се жена порађа 
поред огњишта. Такође, новорођенче је први пут 
купано поред огњишта да се “врже за дом, да не скита 
к`д порасне” (Стојанчевић 1974/LXXXVI: 416, 418). 

 Огњиште може симболизовати женски принцип. 
У Босни (Герзово) на Мали Божић мећу колач три пута 
волу на рог, и при том гатају. Ако падне тако да му је 
„лице“ (шара) горе, стеоне краве ће отелити мушко, 
ако горе буде „огњиште“ – женско (Пећо 1925: 371). 

 Кад невеста уђе у кућу у Лужници с торбом у 
којој је хлеб, жене јој узму торбу и дају у руке нови 
земљани ибрик пун воде, и она с том водом три пута 
обилази огњиште и сагиње се те сипа по мало воде у 
лонце поред ватре. Кад год сипа воде у лонац, она 
погледа горе у димњак (Николић 1910: 225). 

 Кад умре човек, гасила се ватра на огњишту и 
храна се спремала код суседа. То је опасни период 
када се душа покојника још није у потпуности 
одвојила од свога тела и свог бившег дома. Гашење 
ватре је вероватно један облик њене заштите од 
повреде, пре него што она изађе из куће. Можда и 
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затварање ризичног „пута“ који води кроз огњиште у 
онострани свет. 

Једна од заклетви код Срба, била је: „Тако ми се 
огњиште мојом крвљу не угасило“ (Караџић 1987: 276). 

 Димњаком се успоставља веза између 
унутрашњег и спољног, између небеског и земаљског. 
Њиме се на очигледан начин реализује “оса света” (axis 
mundi), један од универзалних класификатора у 
култури многих народа света. У Метохији, кад се зида 
димњак, обавезно ваља заклати петла (Радуновић 
1988: 319). 

 На зид димњака качили су ноге или главу пилета 
„мартинчета“ да ту виси као заштита куће од 
нежељених демонских гостију. Према веровању из 
Војводине, демони тодорци могу ућу кроз димњак 
током Тодорове недеље и казнити жене које ноћу 
преду или ткају. 

 Преко димњака може се остварити и 
симболичка комуникација с прецима. У неким селима 
Срема када невесту уведу у младожењину кућу, 
свекрва је прво одводила под отворен димњак да 
погледа кроз њега. Пошто је заборављен прави смисао 
те обредне радње, каже се да се то чини, како би 
невеста имала црномањасту децу (Босић 1989-
1990/32: 272). 

 Димњак, а тиме и „осу света“ могу 
материјализовати вериге, уп. загонетку из 
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Херцеговине: Црно цријево из неба виси (Мићовић 
1952: 354). У Тетову, када домаћин прода кућу, он 
скида из оџака вериге, што значи да је „само кућу 
продао а не и срећу“ (Протић 1937: 45). 

Таван је горњи периферни простор. Забележен 
је свадбени обичај у Мачви, где се свекрва, сутрадан 
по венчању, пење на таван и игра (Радосављевић 
1899: 246-247). Вампир, када се врати у своју бившу 
кућу, најчешће ноћу лупа на тавану. 

 Према веровању из Метохије, кад се роди прво 
мушко дете, ваља ослушнути, јер тада цео кров 
шкрипи од радости (Радуновић 1988: 320). 

Подрум је доњи периферни простор и као такав 
погодан за комуникацију с оностраним светом, пре 
свега с прецима. Најчешће су младенци свођени у 
подрум. Према руским демонолошким предањима 
кроз подрум, као предворје оностраног света, може се 
видети свадба девојке коју је мајка проклела, па ју је 
зато однела нечиста сила. У варијантама приповедака 
и предања са мотивом „како се престало са убијањем 
стараца“, често син сакрива оца у подрум, из кога он 
њему даје мудре савете. 
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Ljubinko Radenković  

Semantic of domestic space  

(examples of the traditional Serbian house) 

Abstract: 

  The art of house building marks a turning point in the 
cultural development of mankind and one of the most 
important achievements of civilization. It was not until man 
mastered the basics of the art of building more permanent 
shelters that human communities began to settle down in one 
place, which they came to perceive as “their own”. The Serbs, 
as all other Slavs, have preserved the Indo-European word 
dom, “home”, to denote the structure in which people live, 
while the word kuća, “house”, is a Proto-Slavic innovation. 
Apart from these, there are in local dialects of the Serbian 
language some other, Common-Slavic terms, such as 
(h)iža, izba, hram. 

In folk culture the house is perceived as one’s own 
closed and safe space. The earliest Slav houses were 
rectangular, one-room dwellings with, ideally, each of their 
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sides facing one of the four cardinal directions; they were sunk 
into the ground to a depth of one metre, with no windows and 
with a fixed place for the hearth. The most important parts of 
the house in terms of cultic significance were the threshold and 
the hearth. The article analyzes the evolution of the one-room 
house into a multi-room structure, as well as the symbolic 
meaning of the indoor space. 

 Key words: house, home, space, house building, folk culture, 
Serbs, Slavs 
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Kuće orijentalne arhitekture 

Značajno graditeljsko nasleđe u Novom Pazaru 

 
 

Apstrakt: 

Stare, gradske kuće orijentalne arhitekture svrstavaju 
se u značajno graditeljsko nasleđe u Novom Pazaru. Te kuće 
predstavljaju riznicu kulturnog blaga, a njihova tradicionalna 
arhitektura prikazuje kombinaciju maksimalno iskorišćenog 
stambenog prostora sa ekonomičnim i praktičnim načinom 
korišćenja. 

Arhitektura starih kuća u gradovima Balkana, pa tako i 
u Novom Pazaru, ostala je u nasleđe iz perioda turske 
vladavine i veoma je važna za današnja nastojanja u građenju 
kuća jer predstavlja fond velikih vrednosti (Krunić 1980:214). 
Orijentalna kultura stanovanja prisutna je u Novom Pazaru od 
njegovog osnivanja, odnosno od XV veka. Potiskivanje i 
nestajanje ove arhitekture počelo je u drugoj polovini XX veka 
kada je, zbog izgradnje novih, savremenih objekata, srušen 
veliki broj starih, gradskih kuća orijentalne arhitekture i svake 
godine ih je sve manje u Novom Pazaru. Ove kuće i njihovo 
tradicionalno unutrašnje uređenje predstavljaju važno 
graditeljsko nasleđe kome je neophodna stručna zaštita od 
daljeg propadanja i nestajanja.  

 

Ključne reči: kultura, tradicija, kuća, baština, arhitektura, 
objekat, prostor, zajednica 
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Kultura stanovanja predstavlja odraz opšte kulture 

društvene zajednice i odražava se u formiranju, 

opremanju i korišćenju stambenog prostora. Na 

formiranje kulture stanovanja utiču potrebe, navike i 

mogućnosti pojedinca i šire društvene zajednice 

(Влаховић 1988: 15).  

U gradovima orijentalnog tipa specifičnost 

strukture gradskog tkiva jeste težnja za izolacijom 

porodičnog života, kao i želja građana da njihova kuća 

bude orijentisana prema unapred utvrđenom pravcu, 

odnosno jugoistoku (Krunić 1996: 40). Ovakva 

orijentacija uobičajena je kod muslimana jer se u tom 

pravcu nalazi muslimansko svetilište Meka.  

Urbani razvoj Novog Pazara, kao orijentalnog 

grada, usmeravale su upravo ovakve težnje njegovih 

građana u toku izgradnje kuća. Spontani urbani razvoj 

grada, bez planera, stručnih arhitekti, ipak je doveo do 

dobrih rezultata u urbanom razvoju Novog Pazara, 

njegovih kuća, rasporeda ulica i mahala od njegovog 

osnivanja pa sve do XX veka. U toku XX veka orijentacija 

kuća prema jugoistoku je potisnuta orijentacijom kuća 

prema ulici. U toku savremenog planiranja i izgradnje 

kuća, tradicionalna orijentacija ka jugoistoku smatra se 
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kao zdrav  princip izgradnje i osnovna norma pri 

planiranju stambenih naselja, što zaključuje poznati 

arhitekta Jovan Krunić (ibid, 45). 

Novi Pazar, kao i ostali gradovi poznije islamske 

civilizacije, sastojao se iz dva glavna dela i to privrednog i 

stambenog. Turci su, dolaskom na Balkan, prilagodili 

dalju izgradnju gradskih naselja i utvrđenja prema svom 

sistemu, a sedište svake varoši bila je čaršija sa svojim 

dućanima, bazarima, hanovima, hamamima, karavan-

sarajima, džamijama, mesdžidima i mektebima. Upravo 

po tom sistemu se i Novi Pazar razvijao (Чар-Дрнда 1984; 

Зиројевић 1977; Šabanović 1964; Istorijski arhiv 

Dubrovnika: Lamenta de foris, vol. 35 f 61 v; Kahrović 

2003: 13).  

 Novi Pazar je po svojoj urbanoj strukturi 

predstavljao sintezu mahala, odnosno kuća grupisanih u 

manje celine, koje je povezivala glavna „žila“ grada, 

njegova čaršija.  

Stare gradske kuće orijentalne arhitekture su bile 

prizemne i sa spratom, orjentisane prema jugoistoku. 

Prema shemi svoje geometrijske osnove, konceptu plana i 

organizaciji prostora, ove kuće mogu se podeliti na dva 

osnovna tipa (v: Krunić 1994: 118) 
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1. tip kuće asimetrične sheme osnove odnosno kuće na „na 

glagol“ (sl. 1 ) 

 

Sl. 1: Kuća porodice Rasovac, porušena savremenom 

urbanizacijom grada 

 Tip kuće asimetrične sheme osnove predstavlja 

jedan otvoreni tip kuće. U ovakvim kućama je skoro 

jedna četvrtina zgrade otvoreni prostor, odnosno donji 

trem, kao i divanhana iznad trema. Ovakav otvoreni 

prostor je osnovna karakteristika ovog tipa kuće koji je 

stariji i originalniji od tipa kuće simetrične sheme osnove. 

Analizirajući raspored prostorija, tip kuće asimetrične 

sheme osnove predstavlja jedan četvorodelni kvadrat sa 

četiri jednaka dela. 

 



47 
 

2. tip kuće simetrične sheme osnove (sl. 2 ) 

 

 

Sl. 2: Kuća Ejupa Ferhatagić, porušena zbog  izgradnje novih 
objekata 

  

 Tip kuće simetrične sheme osnove jeste jedan 

zatvoreni tip kuće. Ovakve kuće od prednjeg do zadnjeg 

zida svoje fasade su zatvorene. Glavni ulaz kuće spreda, 

kao i sporedni izlaz pozadi natkriveni su produženim 

holom na spratu. Prema rasporedu prostorija, ovakav tip 

kuće čini veliki kvadrat podeljen na devet manjih, 

jednakih kvadrata, od kojih srednja tri predstavljaju hol, 

a preostali čine sobe levo i desno od hola. 
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 Nivo prizemlja kuća u ovom  gradu uzdignut je od 

nivoa terena nekad i do jednog metra, a naročito u 

kućama simetrične sheme osnove, odnosno  u kućama 

zatvorenog tipa. Ovo je takođe jedna od karakteristika 

starih novopazarskih kuća po kojima se razlikuju u 

odnosu na kuće u ostalim gradovima na jugu gde je 

prisutna potpuna izjednačenost prizemnog dela kuće sa 

terenom, odnosno baštom i dvorištem.  

 Fasada navedenih tipova kuća u Novom Pazaru 

karakteristična je i odudara u odnosu na fasade kuća 

sličnih shema u drugim gradovima. Tu specifičnost daju 

umetnuti drveni medaljoni koji su urađeni u gornjem ili 

srednjem frizu fasada ovih kuća. 

 Kada je u pitanju konstrukcija i struktura starih 

gradskih kuća orijentalne arhitekture, one su solidno 

konstruisana masa, bez ikakvih ekscesa, maksimalno 

standardizovane i većinom okrenute unutra, a ređe spolja 

(ibid, 120). 

 Prema debljini i sastavu zidovi ovih kuća mogu se 

podeliti na dve vrste: 

1. debeli zidovi, zidani u prizemnom delu kuće 
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2. tanki zidovi, zidani na spratnom delu kuće 

           Zidovi debele, masivne strukture izgrađeni su od 

nepečene opeke ili od kamena i zidani su na severnom ili 

zapadnom delu kuće.  

Tanki i laki zidovi su drvene konstrukcije, 

ispunjeni od pletera kao i jednim redom nepečene opeke. 

Ovi tanki, spoljni zidovi, uvek puni prozora, nalaze se 

prema jugu ili istoku kuće i predstavljaju jednu tanku 

pregradu bondručkog sastava. 

 Krovovi ovih kuća su konstruisani po 

tradicionalnom, opšte usvojenom neekonomičnom 

sistemu „stolice“, sa ubačenom vrstom rešetke koja je 

oslonjena na srednji zid. Rogovi krova su postavljeni 

preko horizontalnih ''baskija'' koje su oslonjene na 

kosnike trougla povezja. Preko rogova krova su 

horizontalno stavljene daske, letve ili pruće, a preko njih 

ćeramida (ibid, 121). 

Ako je prostor dozvoljavao, kuće su uvek bile  u 

maloj  avliji, odnosno ekonomskom delu dvorišta ispred 

koga je bila veća dišer avlija, zidom odvojena u koju se 

ulazilo kroz veliku drvenu kapiju. Bašta ispred kuće 

odvajana je zidom od ulaznog dela čime je ekonomsko 
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dvorište potpuno izdvajano kao jedna celina (Findrik 

1994: 135). 

U prednjem delu dvorišta bogatijih porodica 

nalazio se selamluk, odnosno zgrada  namenjena samo za  

boravak muškaraca i njihovih gostiju, uglavnom 

poslovnih partnera i drugih saradnika iz raznih krajeva. 

Ova „muška“ kuća je bila poprečnim zidom odvojena od 

drugog dela dvorišta u kome se nalazila porodična kuća.  

 Stambeni prostor za porodicu se nalazio u drugom 

delu dvorišta  u kome se nije nalazila samo zgrada 

odnosno kuća, već je kuća-stan imao šire značenje. 

Dakle, svakodnevni život odvijao se i van kuće. Mutvak 

(kuhinja) je bio u kući, a u letnjem periodu korišćen je 

letnji mutvak u dvorištu, odnosno avliji, odvojen od kuće. 

Tu je bila i manja zgrada za poslugu. Intimnost porodice 

je bila vrlo bitna zbog čega su građeni visoki okolni zidovi, 

dok se komunikacija sa najbližim komšijama obavljala se 

preko kapidžika, manjih vrati na graničnom zidu (ibid 

142).  

 Unutrašnjost starih gradskih kuća u Novom 

Pazaru predstavljao je jednu skladnu ambijentalnu 

celinu. Prostor je bio maksimalno iskorišćen, praktično, 
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ekonomično i skladno uređen, uz tradicionalne 

rukotvorine sa praktičnom i estetskom funkcijom. 

 Prizemni deo tradicionalnih, spratnih kuća činile 

su su prostorije  namenjene za rad i dnevni boravak. Prvi 

ulazni prostorni deo bio je hajat, a povezivao je dve sobe, 

kuhinju i magazu, odnosno izbu, u spratnu celinu. Sobe 

u prizemlju bile su toplije od soba na spratu jer su 

spratovi bili građeni od drvenog skeleta sa slabijom 

izolacijom. 

Na spratu, iznad hajata bila je divanhana (čardak, 

ćošak) koja je povezivala sve prostorije sprata u jednu 

celinu, a to su bile dve sobe za spavanje članova 

porodice, zatim soba za dnevni boravak i soba za goste - 

velika odaja, odnosno alaturka . 

U sobama je pod bio zastrt ručno tkanim ćilimima, 

koga su krasili vešto izatkani biljni ili geometrijski motivi 

(Kahrović 1989: 173). Sobe su bile velikih dimenzija (6 x 

4 m) opremljene uglavnom nepokretnim nameštajem, 

lepo osvetljene i prijatne za boravak.  
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Sl. 3: Ručno tkani ćilim sa biljnim motivima u kući porodice 

Hamzagić 

U donjem delu soba (u prizemlju i na spratu) nalazio se 

dogram, nepokretni drveni deo nameštaja koji je ugrađen 

u zidu. Sastavni delovi dograma su: hamam, furunluk, 

džamluk, teredže, dušekluk, pomoćni dolap i podjukluk 

(Kahrović 2003: 167).  
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Sl 4: Dogram u kući Hamzagića (s leva na desno): hamam, 

furunluk, teredže, džamluk, dušekluk 

 

Sl. 5: Dogram u kući Šuševića: pomoćni dolap, dušekluk, 

teredže, džamluk, furunluk i hamam 

 Hamam je deo dograma namenjen za kupanje 

članova porodice i održavanje higijene. Za odvod vode bila 



54 
 

je ugrađena odvodna cev, zbog čega je hamam uvek 

građen uz spoljni zid sobe koji je okrenut ka bašti.  

Korišćenje hamama, odnosno kupatila u kući 

uticalo je na podizanje stambene kulture na visoki nivo 

koji zapadni svet dugo vremena nije mogao da dostigne 

(Samardžić 1961: 159 – 160). 

 Furunluk je rađen do samog hamama i bio je 

namenjen za furunu, odnosno peć od zemlje ili lima. 

Toplota iz furunluka činila je atmosferu u sobi 

prijatnijom, a naročito u hamamu pri kupanju. 

 

Sl. 6: Furunluk je uvek bio do hamama 
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 Džamluk je zastakljeni deo dograma, korišćen za 

ostavljanje čaša, fildžana sa bakarnim postoljem, 

grnčarskih posuda, šolja i sl. U okviru dograma džamluk 

je imao bitnu estetsku funkciju. 

Teredže su manja dva ili tri otvora (jedan nad 

drugim) u okviru dograma, sa lepo urađenim lučnim 

vrhovima. Teredže predstavljaju ostavu za sitnije 

predmete kao što je degrmen (ručni mlin za kafu), zatim 

igle, konac i dr. 

 

 

Sl. 7: Teredža koju krase zanimljivi motivi 
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 Dušekluk je najveći deo dograma, namenjen za 

smeštaj dušeka, jorgana, jastuka. Svoj naziv je dobio po 

dušeku, podnom ležaju namenjenom za udoban odmor i 

spavanje. Za goste je bio namenjen poseban dušek, kao i 

jorgan. 

Pomoćni dolap u gornjem delu dograma namenjen 

je za ostavu raznih namirnica potrebnih za domaćinstvo, 

kao što su ratluk, šećer, so, kafa i sl. U donjem delu 

dograma bio je podjukluk, pomoćni dolap do furunluka, 

namenjen za ostavu drva namenjenih za furunu. 

 U gornjem delu „uvrh“' sobe, do samog zida i 

prozora, bilo je mesto za sećiju, uzdignuto sedište 

napravljeno od drvenih dasaka. Po drvenoj sećiji je 

prostrt minder ili vuneno šiljte, a preko mindera platno 

(najčešće od kadife, vrste pliša) kojim su se pokrivale i 

drvene daske sedišta. Preko platna, najčešće bordo boje, 

stavljana je bela, uštirkana patiska, oivičena heklanom 

čipkom tentelom. Preko bele patiske prostirale su se 

ručno tkane staze - pervazi tako da se samo bela čipka 

videla. Do samog zida, za prijatniji naslon duž celog 

sedišta bili su poređani tvrdi, slamom popunjeni jastuci 

dembeluci, opšiveni plišanim platnom, kadifom najčešće 
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bordo boje, a krasila ih je bela patiska, oivičena 

heklanom čipkom. 

U svim prostorijama plafon je rađen je od 

šašovaca, daščica od bukovog drveta, koje su posle 

izglačavanja užljebljene jedna u drugu, po svojoj širini. 

Malo niže od plafona bili su drveni rafovi, postavljeni uz 

sva tri zida sobe, osim četvrtog u okviru kojeg je bio 

ugrađen dogram. Na rafovima su bile bakarne, kalajisane  

posude za serviranje jela i to sahani, lendžeri, ćasa, 

meterizi i dr.  

 Veliki broj prozora pružao je maksimalno 

osvetljenje u svim sobama. Sa spoljašnje strane prozora 

često su postavljane mreže mušerabije, rađene od manjih, 

drvenih letvica ili od metala, a imale su estetsku, kao i 

zaštitnu funkciju, pružajući maksimalnu intimnost i 

zaštitu od okolnih pogleda članovima porodice. 
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Sl. 8: Tradicionalno opremljena divanhana porodice Raždaginac 

 

Sl. 9: Savremeno opremljena divanhana porodice Bajraktarević 

 

 Divanhana, odnosno „ćošak“, pružala je prijatan 

odmor za članove porodice, naročito ženama. Prozori 

divanhane gledali su na baštu i dvorište, a nekad i na 

ulicu. Ogradni zidovi dvorišta stvarali su distancu i 
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izolaciju od okolnog sveta, dok su prozori sa divanhane 

stvarali otvorenost i neposrednost sa baštom, dvorištem, 

okolinom. 

 Soba za goste poznata kao velika odaja, odnosno 

alaturka, bila je najveća i najlepše opremljena prostorija. 

Sama reč alaturka nastala je od francuskih reči „a la“ sa 

značenjem „kao, po“ i reči „turc“ sa značenjem „turski“ 

(Škaljić 1973:86). Dakle, alaturka je soba uređena na 

turski način. Ovaj termin je počeo da se koristi sredinom 

XX veka i potisnuo je termin velika odaja, do tada 

korišćen za ovu prostoriju. Za ovakvu sobu su tkani 

najlepši ćilimi sa geometrijskim ili biljnim motivima u 

obliku raznobojnih cvetova upletenih u jedan veliki 

venac.  

 

Sl. 10 - Alaturka porodice Hamzagić 
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 Na spratu kuće u najlepše opremljenoj prostoriji, 

odnosno  alaturki, prednost su imali muškarci. U 

muslimanskim porodicama kada su gosti dolazili, 

muškarci su dočekivani u jednoj, a žene u drugoj sobi. 

Naravno, za muškarce je to bila alaturka, u kojoj takođe 

nije bilo mesta ni za omladinu. Mesto za gosta je bilo 

„uvrh“ sobe, na lepo opremljenom minderu, a do njega je 

mesto za „glavu porodice“, odnosno za domaćina. 

Za tradicionalna društva je karakteristično da su 

svi članovi društva prihvatali uspostavljeni vrednosni 

sistem i društveni red. Proučavajući kako su nekada 

korišćene prostorije u starim gradskim kućama u Novom 

Pazaru, dolazimo do činjenica koje nam potvrđuju 

potčinjenost socijalnih kategorija u tradicionalnim 

društvima, kao što su žene i mladi, a ustvari to je bilo 

prihvatanje tadašnjeg „društvenog reda“. 

U tradicionalnim društvima muškarac predstavlja 

svetiljku spoljašnjosti jer najviše od njega zavisi ugled 

porodice, a žena simboliše svetiljku unutrašnjosti jer kuća 

napreduje preko žene, a za lepotu njene spoljašnjosti 

zadužen je muškarac (Burdije 1999:51).   
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U Novom Pazaru je tradicionalna kultura vekovima 

imala velikog uticaja na život njegovih građana. 

Maksimalno je poštovan tradicionalno uspostavljeni 

vrednosni sistem i društveni red. Međutim, napredak 

celokupnog društva i društvenog razvoja u svim 

oblastima života u toku XX veka i praksa, koja je 

potvrđivala pozitivnost tog napretka, rezultirali su 

potrebu i težnju ka modernizaciji.  

Dinamičan tok modernizacije, kao i neki pokušaji 

stopiranja (od strane starijih članova porodice), najbolje 

nam pokazuju stare gradske kuće, odnosno promene u 

načinu korišćenja prostora u njima, novine u  

unutrašnjem uređenju, kao i neminovne promene u 

međusobnim odnosima članova porodica. 

Uslovi u kojima pojedinac odrasta i „uči kulturu“ 

utiču na strukturu mišljenja i ponašanja koja nisu 

prihvaćena kao eksplicitna pravila već kao implicitne 

šeme, „kognitivne mape“ (ibid 7). Kognitivni sistemi, to 

jest načini na koji ljudi opažaju i klasifikuju stvari koje ih 

okružuju, shvataju i tumače svet u kome žive, nisu 

rezultat samo prirodnih procesa. Na sistem mišljenja 

utiču i socijalni faktori, odnosno struktura društvenih 
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grupa kojima pripadaju, a naročito njihov međusobni 

odnos.   

 Materijalni predmeti zaista mogu transcedentirati 

generacije, ali ipak korporativne grupe sa kojima su oni 

povezani imaju sklonost ka promeni. (Miler 2005: 249) To 

nam upravo pokazuju vidljive promene i u načinu 

uređenja ovih starih, gradskih kuća. U mnogim 

pomenutim kućama tradicionalni nameštaj je potisnut 

novim, savremenim, što predstavlja želju za promenom, 

kao i potrebu za novim nameštajem. Savremeni nameštaj 

je većinom pokretnog tipa (za razliku od starog), a 

postavljen je uglavnom u centralnom delu sobe. 

 U nekim od starih, gradskih porodica uočljiva je 

težnja da sačuvaju tradicionalni nameštaj kao što su 

dušekluci, minderi, mangali i dr. a naročito sobu alaturku 

kao celinu i bitan deo kulturne baštine na ovom 

području.  

 Bitan faktor koji utiče na očuvanje tradicionalnog 

nameštaja jeste i singularizacija, odnosno emotivna 

vezanost članova porodice za neki od predmeta. Najbolji 

primer je vezanost domaćice za seharu, odnosno, drveni 

sanduk u kome je, pri svojoj udaji, donela devojačka 
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sprema. Mnoge prijatne uspomene vezuju starije članove 

porodica i za druge predmete, na primer za mangal oko 

koga su se svi članovi porodice okupljali, pili čaj, kafu i 

sl.  

Proučavajući  sadašnje stanje kuća orijentalne 

arhitekture može se zaključiti da je došlo do velikih 

promena od njihove izgradnje do danas. U početnom 

periodu izgradnje svaka od ovih kuća bila je namenjena 

za život članova samo jedne porodice, njihove posluge, 

gostiju i prijatelja. Kasnije, posle uglavnom oko jednog 

veka od njihove izgradnje, u retko kojoj od tih kuća živi 

samo jedna porodica. Sada prostor kuće koriste dve, tri, 

pa i četiri porodice, uz dogradnju novih, neophodnih 

prostorija i to uglavnom savremenog kupatila, zatim 

kuhinje, manje ostave odnosno špajza ili manje dečije 

sobe. Posmatrajući kuću sa prednje strane ovi dograđeni 

delovi se retko mogu primetiti jer su povezani sa zadnjim 

zidom kuće.  

Kada je u pitanju tradicionalna arhitektura, većina 

prostornih i urbanističkih planova ovog grada nije 

sadržavala dovoljno i odgovarajućom metodologijom 

obrađen segment valorizacije, zaštite, kao i revitalizacije 
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za kulturu važnog graditeljskog nasleđa. U toku talasa 

urbanog napretka u drugoj polovini XX veka, mnogi 

prostorni planovi uopšte se nisu bavili pitanjem zaštite 

prostornih kulturno-istorijskih celina, vrednih ne samo 

za ovaj grad već i mnogo šire. U tom periodu je društvena 

svest totalno potisnula potrebu i neophodnost zaštite 

tradicionalne arhitekture i veoma važnih kulturno-

istorijskih celina. Zbog realizacije urbanističkih planova i 

izgradnje novih stambenih celina, kao što su dve velike 

lučne zgrade u samom centru Novog Pazara, srušeno je 

nekoliko važnih kulturno-istorijskih celina u čijem 

sastavu je bilo preko dvadesetak starih gradskih kuća 

tradicionalne, orijentalne arhitekture.        

Vremenom su odgovorne institucije uvidele 

neophodnost zaštite kulturno-istorijskih celina, odnosno 

važnog graditeljskog nasleđa, zbog čega je donet Zakon o 

zaštiti kulturnih dobara, kao i Zakon o prostornom 

planiranju. Međutim, odluka o zaštiti tradicionalnog 

graditeljskog nasleđa u ovom gradu bila je simbolična jer 

je realizacija bila minimalna. Zbog izgradnje novih 

objekata, starih gradskih kuća je svake godine sve manje 

i potpuno su nezaštićene. 
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Po mišljenju arhitekata, stare gradske kuće u 

Novom Pazaru građene su „po principima i metodama 

koje su i danas ne samo savremene nego predstavljaju 

ideal i program savremenih nastojanja u arhitekturi 

sveta.“ (Krunić 1994: 134) 

Kuća porodice Trtovac, ul. Sarajevska br.6 

Ova kuća je građena oko 1905. godine. Bila je 

namenjena za život jedne porodice. Uslovi i komfor koje je 

pružala članovima porodice bili su na zavidnom nivou. Tu 

porodicu činili su Trtovac Osman, njegova supruga Esma 

(u njenom mirazu je bila ova kuća), sinovi Asim, Hilmo, 

Mehmed, Fadil i ćerka Sarija. 

Usled povećanja broja članova kuća je uzdužno 

podeljena pregradnim zidom u prizemlju i na spratu. 

Nastala su četiri nezavisna dvosobna stana čime su 

obezbeđeni uslovi za život četiri porodice. Prizemni deo je 

proširen u zadnjem delu kuće dogradnjom kuhinje i 

kupatila. 

U skoro svim sobama ove kuće sada je stari 

tradicionalni nameštaj je potisnut novim, savremenim 

(osim ofarbanih šašovaca na plafonu soba). Jedino je u 

stanu u kome živi Fadila (najstariji član ovih porodica, 
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rodj. 1932. god.) u dnevnoj sobi, osim šašovaca, „opstao“ 

i drveni nepokretni nameštaj, odnosno dogram, ali sa 

izmenjenom namenom. Hamam se više ne koristi za 

kupanje (jer je napravljeno novo kupatilo) već služi za 

ostavu. Fadilina ćerka Zina je rekla da ima želju za 

promenom tradicionalnog dograma novim regalom, ali 

neće to uraditi iz poštovanja prema svojoj majci jer „njoj 

puno znači i dok je god ona živa ja ga neću menjati“. 

 

 

Sl. 11: Kuća porodica Trtovac je jedna od najlepših starih 

gradskih kuća u Novom Pazaru 
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Sl.12: Kuća porodica Trtovac sada je zgrada  sa četiri nezavisna 

stana 

 

 

Sl. 13: Dnevna soba Fadile Trtovac (gornji deo) 
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Sl. 14: Dnevna soba Fadile Trtovac sa savremenim nameštajem 
i šašovcima na plafonu (donji deo) sa tradicionalnim 

dogramom, uz savremeni kompjuter 

 

 



69 
 

Kuća porodice Šušević, ul. Ramiza Koce br.1 

Kuća je građena 1907. godine. Prvi vlasnik bio je 

Nazif  Šušević, a živeo je u ovoj kući sa suprugom i 

osmoro dece. Od četiri sina i četiri ćerke Nazifa i Naje 

Šušević, u ovoj kući nastavio je da živi sin Nasirudin sa 

svojom porodicom, suprugom Nafijom i ćerkom Safijom. 

Sada u toj kući živi Safija sa svojom porodicom: mužem 

Eshadom, sinom Muhamedom, njegovom suprugom 

Aidom, njihovim sinovima Mirzom i Hamzom. 

U ovoj kući sada ima znatnih promena. U 

prizemlju je napravljeno novo kupatilo. Kuhinja je 

opremljena savremenim nameštajem, kao i ostale sobe, 

osim jedne u prizemlju u kojoj je i dalje tradicionalni 

drveni nameštaj dogram, uz savremeni regal. Na spratu  

je jedino alaturka opremljena starim, tradicionalnim 

nameštajem. . 

Tradicionalni nameštaj kojim je opremljena soba 

za goste, odnosno alaturka je dosta očuvan zahvaljujući 

najstarijem članu ove porodice Nafiji Šušević (preminula 

2013. godine). Zbog interesantnih detalja u okviru 

alaturke mnogi turisti i posetioci Novog Pazara obiđu ovu 
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kuću sa željom da putem fotografija ne zaborave Novi 

Pazar i njegovu tradicionalnu kulturu. 

 

Sl. 15: Kuća porodice Šušević, građena 1907.god. 

 

Sl. 16 – Kuća porodice Šušević okružena soliterima 
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Кuća porodice Jovanović, ul. Gojka Bačanina 20 

Kuća je građena oko 1898. godine. Vlasnik  kuće 

bio je Jovanović Avakum, a u kući je živeo sa svojom 

suprugom i sinom Živkom. Živko je nasledio vlasništo 

nad kućom u kojoj je nastavio da  živi sa suprugom 

Ružom, sinovima Milanom i Predragom.  

Spratni deo ove kuće porodica Jovanović nije 

mnogo koristila. Sredinom XX veka te prostorije opština 

je dala radnicima policije na korišćenje, smatrajući da je 

za porodicu Jovanović dovoljan prizemni deo. Kasnije je 

te sobe na spratu porodica Jovanović izdavala drugim 

stanarima na korišćenje. 

Sada, u prizemnom delu ove kuće, živi Jovanović 

Milan , njegova supruga Zorica, ćerke Jovana i Anđela i 

majka Ruža. Na spratu, zbog svoje dotrajalosti, sobe se 

više ne koriste pa su potpuno prazne. 

Nekadašnji hajat je sada prostorija za dnevni 

boravak ove porodice. U sobi u kojoj je bila stara kuhinja 

sa ognjištem, sada je kuhinja sa savremenim 

nameštajem, a u prostoriji u kojoj je bila izba sada je 

dečija soba. Jedna od dve veće sobe je namenjena za 
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goste. U toj sobi se sada, ispred tradicionalnog drvenog 

nameštaja dograma, nalazi novi regal, čime je dogram 

potpuno potisnut iz upotrebe. Od druge, veće sobe (sada 

spavaće) jedan deo je oduzet i tu je napravljeno kupatilo. 

U svim prostorijama na plafonu su i dalje drveni šašovci. 

Ova kuća je veoma dotrajala i neophodna je njena 

zaštita od daljeg propadanja.  

 

      

Sl. 17 i 18: Kuća porodice Jovanović građena oko 1898.godine. 

Kući je neophodna restauracija i zaštita 
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Muradija Kahrović – Jerebičanin 

Old houses of oriental architecture are an 

important architectural heritage in Novi Pazar 

Abstract: 

Old houses of oriental architecture are an important 
architectural heritage in Novi Pazar worthy of detailed study. 
These houses with typical interior design and layout. The 
interior of the old city houses accounted for an interesting unit 
for which are detailed its role and purpose. In addition, it is 
important to study the lives of people in those houses and how 
to use the premises, of course it is important to see where was 
the place  for the woman, for the man, then for the guests and 
for the children. Showing the interior of the house, we foun 
important facts and data of material, social and spiritual 
culture of the families who live in them. 

In the opinion of architects, old houses in Novi Pazar 
were built "on the principles and methods that are today not 
only contemporary but an ideal and program efforts of modern 
architecture in the world.“ (Krunić 1994: 134) 

 

Key words: culture, tradition, heritage, architecture, objects, 

space, community 
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Завод за проучавање културног развитка, Београд  

 

Црква брвнара у селу Врба  

У сусрет конзервацији 

Апстракт:  

Црква брвнара у селу Врби посвећена је Светом 
Николи летњем и датира из 1831. године како је записано у 
шематизму Митрополита Михаила. Увршћена је у скупину 
цркава брвнара код Доброслава Ст. Павловића и у групу 
цркава брвнара са припратом аутора Бојане Михаљевић. 
Издужене је правоугаоне основе са полукружном олтарском 
апсидом. Садашњи кровни покривач је ћерамида. 
Првобитно састојала се од одвојене припрате, наоса и 
олтара. Због топлотне изолације са унутрашње стране нанет 
је слој малтера. Током времена богомоља је више пута 
поправљана. Нова црква, сазидана 1903. године чији је 
ктитор била краљица Драга. Нова црква је срушена 
гранатирањем 1944. у борби Немаца и Руса, али је брвнара 
опстала. На месту срушене нове цркве подигнуто је ново 
здање и црквена сала са звонаром који су данас главни 
простори за богослужења и окупљања. Брвнара је закључана 
и има службу и литију само на дан светог Николу летњег. 

Кључне речи: Врба, црква брвнара, Доброслав Ст. 
Павловић, градитељско наслеђе 
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Село Врба налази се 9 км јужно од Краљева, 
чијој територији припада. Географски, лоцирано је на 
десној обали Западне Мораве, при ободу Краљевачке 
котлине која се у непосредној близини граничи са 
Врњачком котлином. Село образују два насеља: Горња 
Врба  на брежуљкастим обронцима Столова и Гоча и 
равничарски потес Доња Врба, где је саграђена црква. 
Непосредно изнад црквене порте је железничка пруга 
Краљево – Сталаћ, изнад које паралело води 
саобраћајница Краљево – Крушевац. Врба се граничи 
са селима Ратином, Заклопачом, Драгосињцима и 
Вранешима. Терен је погодан за гајење житарица и 
воћа, пре свега шљиве, док је у XIX веку, све до 1886. 
године било веома заступљено гајење дувана. Од  XIX 
века па све до Другог светског рата Врба је била 
позната по својим виноградима.  

Бавећи се називима насеља у Општини Краљево 
Радослав Д. Павловић претпоставља да топоним води 
порекло од врбе, врсте листопадног дрвета које успева 
уз реке. По легенди испод данашње цркве на обали 
Западне Мораве била је велика стара врба, под којом 
су коначили сплавари који су спуштали грађу и стоку 
тада пловним путем Ибрском клисуром и Моравом. 
(Павловић, Р. Д. 1987:127) По другој верзији помињу 
се бројни врбаци који су расли у тзв. „кључевима“ 
Западне Мораве.  

Континуитет становања датира од праисторије, 
на шта указују археолошки локалитети са налазима 
неолитске културе. Трагови насеља из доба Рима су на 
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потесу Степандело и Врпска Главица, међутим 
археолошки потпуно су неистражени. Данашњи пут 
који води од Врбе ка Краљеву поклапа се са римским 
путем који је водио у правцу Чачка и Пријепоља. За 
разлику од села Ратина и Заклопача (Заклопита лука), 
село Врба се не помиње у Жичкој повељи, мада постоји 
претпоставка да је то заправо село Тополница. У 
самом насељу налазе се некрополе тзв. грчкаре, 
односно грчка гробља, која су у њивама поред Западне 
Мораве, код  куће породице Букоња и код потока 
Товарнице, на имању Радовића. У Букоњском воћњаку 
постоји црквина и старо сеоско гробље са крстовима 
од студеничког мермера. На Салашарском брду по 
колективном памћењу били су салаши спахије аге 
Челиковића. (Павловић Р. Љ. 1948: 370-371) 

У турским катастарским пописима који се 
чувају у оријенталном институту у Сарајеву помиње се 
село Врба. Најстарији помен је у детаљном попису 
Смедеревског санџака из 1476. године. За Доњу Врбу 
пише да је имала 12 влашких кућа у којима је осим 
домаћина било још 11 мушких глава. Примићур села 
био је Иван син Влатка. (Милановић 1973: 38) Године 
1510. село је имало 7 кућа  које су плаћале спахији 
феудалну даћу од 1013 акчи. У сумарном попису 
смедеревског санџака из 1523. године Оријенталног 
института у Сарајеву село Врба припадало је Пожеги и 
имало је 13 домова, 1 удовицу, 2 ратаја, а међу 
именима помиње се поп Никола син Богдана.(Аличић 
1985: 208) У дефтеру из 1560. године Доња Врба је 
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имала 3 куће и плаћала је порез од 308 акчи 
(Милановић 1973:38; Шабановић 1968:8), док је 1572. 
године имала само 4 куће (Шабановић 1968:8). У 
Доњој Врби 1746. године било је 12 кућа. По предању 
пред Карађорђев устанак село је имало само 6 кућа. У 
харачким списковима из 1818. године Верба је имала 
40 домова и 119 харача.1 У харачком тефтеру 
Капетаније подибарске из 1832. године Врба је имала 
76 домова, 83 пореске главе и 179 арачких глава 
(Перуничић 1966:59). Године 1844. Врба је село које 
припада Карановачком срезу у Чачанском округу и са 
засеоком Заклопачом имала је 147 кућа и 800 
становника. 

На карти Краљевине Србије из 1717/1718. 
године коју су израдили аустријски војни картографи, 
капетан Ебшелвиц и инжењер Хауптман, прецизно је 
уцртана Врба сигнирана као Verba (Корићанац 1995: 
102-104). 

                                                           
1 Карановац (Краљево) ослобођено је од Турака у Другом 
српском устанку 1815. године тако да се у вароши и 
околним селима врло брзо повећава број становника. 
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Црква брвнара у Врби, југоисточна страна 

Врпска црква саграђена је у Гајића Мали, где је 
центар села са школом, железничком станицом, 
амбулантом и домом културе са задружним домом. Пре 
Другог светског рата ту је била судница сеоске 
општине, бакалска и три занатске радње. 

Врпску цркву митрополит Михаило уврстио је у 
шематизам из 1874. године у оквиру Епархије ужичке, 
Окружја чачанског, где каже да је црква саграђена од 
дрвеног материјала 1831. године и да је посвећена 
Светом Николи који се празнује 6. децембра. Првој 
парохији припадала су села Врба, Заклопача и Ратина, 
а другој Вранеши, Драгосињци и Рафаиловићи 
(Митрополить Михаиль 1874: 16). У шематизму из 
1895. године је измена да црква слави Светог оца 
Николаја 9. маја и пише да је зидана од слабог 
материјала, односно брвана. Тада је имала једну 
парохију од села: Врбе, Ратине, Драгосинаца, 
Заклопаче и Метикоша, са 421 домом, док је парох био 
Живко Путниковић.(Митрополит Михаило 1895: 58) 
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Епископ Сава Дечанац у извештају 
Архијерејском сабору о визитацији 1896. године 
врпску цркву сврстао је у Срез жички. Каже да је 
посвећена светом оцу Николи који се празнује 9. маја, 
да се не зна када је подигнута и да се из протокола 
види да је постојала 1837. године. С обзиром да је 
направљена од дрвета наређено је да се у што краћем 
року подигне нова црква. На крају извештаја је 
белешка да је комисија служила у овој 
цркви.(Дурковић Јакшић 1989: 84) 

Парохијска црква у Врби налази се у групи 
цркава брвнара обухваћених докторском 
дисертацијом Доброслава Ст. Павловића (Павловић 
Д.Ст. 1962: 127 – 129, цртеж 106). Припада сеоским 
црквама саграђених у време владавине Милоша 
Обреновића и то годину дана после објављивања 
хатишерифа (1830), на основу кога је српска црква 
добила велика овлашћења. Аутор за годину градње 
цркве прихвата податке митрополита Михаила, а што 
се тиче поређења са другим објектима из непосредне 
околине највише сличности има са црквом у 
Чукојевцу, која јој је и територијално најближа јер их 
дели их само река Морава.2 На самом почетку текста о 
врпској цркви Доброслав Павловић помињу борбе за 
ослобођење 1944. године, када је гранатирана и 
срушена нова црква, док је дејством експлозије 
страдао кров старе цркве. Црква је прецизно измерена 

                                                           
2 На Западној Морави у правцу Врбе и Чукојевца постојала 
је скела. В: Сотировић 1966: 160. 
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и описана, што је за будуће подухвате рестаурације и 
враћања у првобитно стање врло драгоцено јер је 
временом дошло до извесних измена. 

Облик храма је уобичајен, правоугаоне је основе 
са полукружном олтарском апсидом. Црква је средње 
величине, површине 87 м, дужина је 13,20 м, а 
ширина 6,90 м. Сачувана је само олтарска преграда, 
док је преграда која је одвајала припрату временом 
уклоњена и њено место показује жљеб на таваници 
предњег дела храма. Грађена је храстовим брвнима и 
висина зидног платна је 2,5 м, док је дебљина талпи 8 
цм. Изнутра црква је облепљена трском и окречена.3 
Споља је остао видњив начин градње. На угловима су 
усправни диреци, кулацима ужљебљени. Брвна се 
настављају закошеним вренгијама, а везе се закивају 
дрвеним или гвозденим пишљацима. У угловима су 
гвоздене затеге постављене под нагибом од 45 
степени. Тавањаче су видљиве, док је изнад плитак 
коритасти свод од шашоваца. Нагиб крова је низак са 
широком стрехом, а кровни покривач је ћерамида. 
Под је подашчан. Врата су са западне и северне 
стране. Црква има врло мало укарасних детаља, само 
су јужна врата издељена на шест вертикалних поља. 
Помиње се и оригинални прозор, са малим капком 
                                                           
3 Пишући о заштити оронулих брвнара Д. Павловић је 
указао „Има више случајева да ce унутрашња и спољна 
површина брвних зидова облаже лепом (такозваним 
'мелезом') па je дрво бивало засецано — кљуцано брадвом, 
како би леп што боље приањао. То je, наравно, y знатној 
мери упропашћавало брвна.“ Павловић, Д. Ст. 1956: 87  
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који се помера у жљебу који више не постоји. Из 
приложененог цртежа основе и детаља, види да је 
постојала и ћенарека са рецкастим профилом, 
уклоњена приликом недавних поправки крова, али се 
може захваљујући томе реконструисати. 

 

Цртеж Доброслава Ст. Павловића 

 

У монографији места Краљево и околина, у 
посебном одељку о црквама брвнарама, дате су у 
кратким цртама, њихове заједничке стилске одлике, а 
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затим је описано свих пет цркава тог типа, које се 
налазе у околним селима: Чукојевцу, Цветкама, 
Тавнику, Врби и Мрсаћу. За врпску цркву Душан 
Тасић користио је текст Доброслава Павловића. Каже 
да је цркву 1831. године сазидао народ и да је кров 
обновљен 1944. године и „да нема детаља од посебног 
интереса.“ (Тасић 1966: 256) 

Пишући о градитељству Кнежевине Србије 1815 
– 1848, у одељку о црквама брвнарама, Бранко 
Вујовић за врпску цркву да су њене апсидалне равни 
сличне обраде као код цркава у Вранићу, Брајковцу и 
Смедеревској Паланци.(Вујовић 1986: 106) 

Приликом израде изложбе Молитва у гори 1994. 
године која је садржала квалитетне црно-беле 
фотографије црквене архитектуре и ентеријера, 
укомпоноване са експоинатима мобилијара и дарова, 
увршћена је и црква у Врби, мада се не помиње у 
каталогу који је прати.4 

Радећи типологију цркава брвнара у Србији, 
Бојана Михаљевић је у скупину цркава са припратом, 
уврстила цркву у Врби и констатовала је да је 
                                                           
4 Молитва у гори – Цркве брвнаре у Србији, каталог 
изложбе, Београд 1994. Аутор изложених али 
непубликованих фотографија је Јован Шурдиловић, 
фотограф Завода за заштиту споменика културе у Нишу, 
који је ангажован као врстан стручњак од стране Завода за 
заштиту споменика културе у Краљеву. Комплетна изложба 
остала је у библиотеци у Приштини и не зна се шта се 
догодило са њом. 
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преграда уклоњена као што је случај у Вреоцима, 
Љутовници и Селевцу. (Михаљевић 2008: 224) 

Бавећи се улогом, функцијом и стањем брвнара 
у краљевачкој општини, Ирена Гвозденовић обрадила 
је цркву у Врби користећи текст Доброслава Ст. 
Павловића, документацију Завода за заштиту 
споменика културе у Краљеву које сам лично сакупила 
за потребе пројеката Молитва у гори и казивања 
садашњег врпског свештеника Добринка Топаловића. 
(Гвозденовић 2005: 62-68) 

Црква брвнара у Врби сазидана је 1831. године 
на имању Николе Шарца који је поклонио земљу за 
изградњу школе и цркве.5 Његова надгробна плоча 
налази се уз јужни зид у висини припрате. На њој је 
натпис из 1861. године у коме се каже да је покојник 
пре 30 година поклонио земљиште у ту сврху. По 
сведочењу свештеника Топаловића, приложник није 
имао деце, што у ствари није тачно јер он није имао 
мушке деце али су његове кћери потписане да подижу 
оцу спомен плочу. 

Археолошка ископавања у цркви и око ње нису 
вршена тако да се не зна да ли је подигнута на старом 

                                                           
5 Овај податак указује да је положај српског сељака од 
хатишерифа био  много бољи, јер је могао имати приватну 
својину и свој посед са којим је слободно располагао. Стање 
поседа 1815. године указује да је домаћин имао само кућу и 
окућницу, а да је за коришћење земљишта агама 
неизоставно плаћао десетак. Павловић, В. 2011: 108 - 123 



86 
 

култном месту. По колективном сећању народ се код 
црквине окупљао на молитву, где је по добијању 
хатишерифа направљена богомоља. У темељ цркве са 
северне стране, узидан је део белог мермерног крста 
студеничког типа са представом стилизоване главе 
мушкарца са брковима, изведе у рељефу. То указује на 
могућност да је црква сазидана на већ постојећој 
старијој некрополи, а детаљнији подаци биће познати 
када се буду обавили археолошки радови. Око цркве 
сада се налази некропола, али многе надгробне плоче 
су под земљом. Њиховим откривањем и чишћењем 
постојећих свакако ће се доћи до значајних података у 
вези историјата. 

 

Фрагмент мермерног крста на северној страни цркве 

Врпска црква је скромна, једноставна 
грађевина, малих димензија, са оскудним, 
упрошћеним декоративним елементима, која је 
конципирана на исти начин као дрвене куће тог 
времена. Правоугаоног је издуженог облика са 
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олтарском апсидом са источне стране. Постављена је 
на низак темељ зидан каменом, истоветан као на 
стамбеним објектима од брвана. На њега належу греде 
темељаче, тако да је објекат уздигнут од земље и на тај 
начин заштићен од влаге. Зидна платна образују 
обрађена брвна - греде, наслагане водоравно једна на 
другу које су унизане у кулаке на дирецима 
постављеним на западним угловима. Са северне и 
јужне стране због дужине објекта, да не би дошло до 
деформација распон је скраћен диреком са усецима, у 
којима су на исти начин унизана брвна. Са источне 
стране кривина апсиде је изведена полукружно, без 
прелома, што је карактеристично за цркве преко 
Мораве: Чукојевац (Лукић-Цветић 2010: 111) и 
Вукушицу (Лукић-Цветић 2009б:89). Брвна на 
крајевима имају закошене вренгије које се спајају 
дрвеним и металним клиновима. Довратници такђе 
преузимају функцију дирека и на њих се наслања 
надвратник. 

 

Источни изглед 
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Таваница је ниска у облику благог полукруга и 
формирају је унизани шашовци. Хоризонтално су 
постављене греде тавањаче. Кровна конструкција 
изведена је на четири воде и састоји се од рогова 
везаних у слемену, која излази из венчаница ван 
равни зидова. На тај начин формирана је стреха око 
грађевине, да се атмосферилије не би сливала низ 
брвна. Нагиб крова је нижи што захтева ћерамида с 
обзиром на своју тежину. У слемену крова постављен 
је само један стари равнокраки крст са тролистом на 
крајевима од кованог гвожђа, што је уобичајено за 
цркве овог типа. 

Као грађевински материјал употребљено је 
храстово дрво, које расте у оклоини на нижим 
обронцима Столова и поред Мораве. Оно је 
квалитетно, чврсто, компактно, отпорно на влагу и 
теже га напада жижак. Претходно је припремљено, 
заштићено и обрађено на традиционалан начин и 
траје близу двеста година.  

Унутрашњост цркве се састоји из три дела. 
Олтарски део са источне стране одваја и затвара 
иконостасна преграда. Наос је средишњи преостор 
кога је од припрате одвајала на западној страни 
такође преграда, која се може реконструисати. Осим 
стубова имала је вероватно и парапете.  

Црква има двоје врата, са западне и северне 
стране, са равним надвратницима. Јужна врата о 
којима говори Доброслав Ст. Павловић у свом опису су 
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нижа, и преко њих су постављена у новије време још 
једна неадекватна врата, док је на западним вратима 
украс у облику рибље кости које образују приковане 
танке летвице са жљебовима. Осветљена је помоћу три 
прозорска отвора, који нису оригинални, заправо 
замењени су двокрилним прозорима. Два се налазе са 
јужне стране, а један је на апсиди. 

Црква је изнутра малтерисана и окречена због 
топлотне изолације и да би се брвна заштитила од 
труљења. (Павловић Д. Ст. 1962: 64) Под је подашчан 
и могућно је да се оригинални амвон налази испод 
пода. У доњем делу, уз зидове је банак, који служи као 
седиште. На северној страни је проширењем за 
постављање пећи. Оригинални црквени намештај није 
сачуван. Уз иконостас су два метална свећњака, док је 
један камени избачен напоље и налази се са њене 
северне стране. Управо он се налази на цртежу 
Доброслава Ст. Павловића и висина му је 1,30м. 
Правоугаоне је основе са смакнутим и ужљебљеним 
ивицама, док је на врху завршетак попут 
геометризованог кубичног капитела, на чијој су равној 
плочи лепљене и паљене свеће.  

Иконостас је најједноставнија подашчана 
преграда са различиутим иконама. Веће уметничке 
вредности има икона у медаљону са представом 
младог Светог Јована, која је донета из неког другог 
објекта и датира са краја ХIХ века. Она представља 
иконографску реткост, заправо лице светитеља 
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прекривено је потпуно убрусом, јер он заправо рида 
поред Распећа. 

 

Иконостас 

Изузетне вредности је икона Светог Николе, 
насликана уљем на платну у стилу академског 
реализма, коју је са собом донео руски емигрант 
царски пуковник и касније учитељ Сергије Зелински 
(1891 – 1959), чији је гроб срушен у другом светском 
рату и налази се у порти. 

Међу предметима црвеног мобилијара који су 
ван функције налазе се месингана кандила, свећњак и 
петохлебница слични предметима из цркве брвнаре у 
Такову који захтевају хитну конзервацију. 

У црквеној библиотеци су старе руске штампане 
богослужбене књиге (видети: Павловић 1961) са 
драгоценим записима. Један од натписа гласи: 
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Послао Цар Никола 100 комада црковни књига у 
Сербију на дар од којих пошиља се овој Апостол у 
Цркву врбску за спомен Цару Николи. 

1846 лета, Ужички епископ Никифор Максимовић 

Луксузно јеванђеље штампано у Москви 1898. 
године исто је као јеванђеље из брвнаре у Љутовници. 
Корице су пресвучене сомотом преко којих су металне 
апликације, а бочно су копче од месионга. Са предње 
стране је медаљон са представом Васкрсења 
Христовог, а са задње Света Тројица. Оба су рађена 
техником искуцавања.  

Око цркве је некропола са старијим плочама са 
уклесаним крстовима, а затим следе плоче свештеника 
и виђенијих људи са натписима. Око цркве су и 
кенотафи из првог и другог светског рата, а има и 
празних гробова из којих су есхумирани руски војници 
страдали у Другом светском рату. 

Нова црква је срушена у рату, а затим 
обновљена. Њена ктиторка је иначе била краљица 
Драга Обреновић, која је у Врбу долазила код својих 
кумова. (Лукић – Цветић 2009а) 
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Брвнара и нова црква 

 

У тешким историјским околностима, цркве 
брвнаре су биле упориште православне вере. Обнова 
нове цркве порушене бомбама и запуштање цркве 
брвнаре говори о односу мештана према објектима 
градитељства. На индиректан начин она говори и о 
општем приступу у Србији током протеклих деценија – 
веће је боље. С друге стране, рад је написан у освит 
конзерваторских радова планираних за 2014. годину. 
Будући да су у цркви брвнари, а посебно на њеном 
тавану, смештени бројни предмети који нису обрађени 
у смислу документације и претходне заштите, током 
планираних радова ће се врпска прича о прошлости 
цркве, селу и његовим мештанима свакако 
употпунити. Обнова цркве брвнаре и враћање 
елемената који недостају ће бити начин да се откључа, 
да јој се врати функција и народ који се ту вековима 
окупљао и богу молио. Свакако и свештеник ће имати 



93 
 

где да служи литургију која неће бити везана 
искључиво за славу светог Николу младог. Обнова 
цркве брвнаре, у контексту односа према 
градитељском наслеђу, најзад, омогућава и да се 
преиспитају досадашњи приступи планирању и 
изградњи те промену фокуса ка реалном и одрживом 
развоју заједница у Србији.  
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Marina Lukić – Cvetić 

Wooden church in the village Vrba 

Abstract 

Wooden church in village Vrba near Kraljevo was dedicated to 
St. Nicholas in the summer. According to schematism of bishop 
Mihailo (Mitropolit Mihailo) it is was built in 1831. Dobroslav 
St. Pavlović included this church in the group of wooden 
chirches and Bojana Mihaljević included it in the group of 
wooden churches with narthex. It has rectangular base with 
semicircular alter apse. Roof is made of clay tile. Originally it 
consisted separate narthex, naos and alter. For the purposes of 
termal isolation plaster was applied on inner side of walls. 
Throughout decades church was repaired in several 
occassions. New church was built in 1903 thanx to donations 
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of Queen draga. This new church was demolished in battle 
between Germans and Russians in 1944, but the wooden 
church remained. After the war new church was rebuilt with 
bell tower and church hall and presently is used for religious 
practices whereas wooden church is locked and used only for 
ceremony on St Nicholas in the summer day. 

Key words: Vrba, wooden church, Dobroslav St. Pavlović, built 
heritage 
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Значај изградње Цркве Св. Димитрија у 
северној Косовској Митровици из угла 

локалног српског становништва 

 

Апстракт:  

У раду разматрам значај који за српско 
становништво у северној Косовској Митровици има 
изградња Цркве св. Димитрија 2005. године. Пажњу у том 
смислу посвећујем ставовима испитаника из угла њихове 
свакодневице коју од рата 1999. године и поделе града на 
етничкој основи карактерише готово стално ванредно 
стање, испуњено, са једне стране, међуетничким тензијама 
и ризиком од избијања сукоба са албанским 
становништвом, и, са друге стране, неизвесношћу у погледу 
решавања институционално-правног статуса (севера) 
Косова и Метохије. У раду, такође, дајем приказ празновања 
Божића и Митровдана у северној Косовској Митровици у 
организацији Црквене општине, односно Цркве св. 
Димитрија. Резултати истраживања указују на то да 
изградња Цркве св. Димитрија и наведени празници за 
Србе у северној Косовској Митровици садрже важну 
симболику, са значењем најтешње повезаним са њиховом 
потребом да у конфликту са онима другима, односно 
Албанцима, искажу свој верски и етнички идентитет. 
Истраживање сам у северној Косовској Митровици спровео 
у више наврата, од средине 2011. до краја 2013. године. 
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Кључне речи: Косовска Митровица, свакодневица, 
Црква св. Димитрија, Срби, Божић, Митровдан. 

 

У раду представљам део резултата истраживања 
свакодневног живота српског становништва у 
Косовској Митровици, које сам започео 2011. године. 
За истраживање на тој локацији одлучио сам се 
имајући у виду сложеност друштвено-политичке 
ситуације у том граду, који је од рата на Косову и 
Метохији 1999. године реком Ибар подељен на два 
дела – јужни, насељен готово искључиво Албанцима, и 
северни, настањен већином српским становништвом. 
Оно што поделу града на етничкој основи чини 
додатно специфичном јесте свакодневица Срба коју 
карактерише скоро стално ванредно стање, испуњено, 
са једне стране, међуетничким тензијама и ризиком од 
избијања сукоба са албанским становништвом, и, са 
друге стране, неизвесношћу у погледу решавања 
институционално-правног статуса (севера) Косова и 
Метохије. 

Тема коју за потребе рада истражујем тиче се 
улоге Српске православне цркве у животу српског 
становништва у Косовској Митровици данас. Посебну 
пажњу у том смислу посвећујем разматрању односа 
Срба према изградњи Цркве св. Димитрија у северном 
делу града 2005. године, подигнутој у стилу рашког 
средњовековног црквеног градитељства, односно 
разматрању значаја њене изградње у средини која је 
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под својеврсном опсадом, а у којој, у светлу наведене 
свакодневице, српско становништво несумњиво има 
потребу да искаже свој верски и етнички идентитет. 

Истраживање сам у северној Косовској 
Митровици обавио у више наврата, од средине 2011. 
до краја 2013. године. Спровео сам га на ограниченом 
броју испитаника, претежно међу млађим и средњим 
генерацијама Срба који у Косовској Митровици живе 
још од пре рата 1999. године, али и међу једним 
бројем оних који су се након њега са ширег подручја 
Косова и Метохије јужно од реке Ибар ту доселили. У 
циљу прикупљања чињеничне грађе користио сам 
комбинацију структурираног и полуструктурираног 
интервјуа, што значи да сам разговор са 
испитаницима водио помоћу јасно дефинисаних 
питања, али и на основу подсетника са назначеним 
темама и циљевима унутар сваке теме. У прикупљању 
грађе, поред тога, користио сам и метод опсервације 
са учествовањем, уз бележење појединих догађаја 
фотоапаратом. Резултате истраживања сматрам само 
делимичним и прелиминарним, због чега их видим тек 
као полазну основу за продубљивање проучаване 
проблематике. 

Свакодневица у подељеној Косовској 
Митровици 
 

Случај Косовске Митровице у научним 
анализама и у широј јавности већ доста дуго уназад 
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наводи се као проблем подељеног града. Подела је 
установљена одмах после рата на Косову и Метохији 
1999. године, када су након повлачења српске војске и 
полиције са тог подручја на територији града северно 
од Ибра, у намери да се одбране од могуће албанске 
одмазде, Срби поставили контролне пунктове и 
формирали групе „чувара моста“ који су били у стању 
да мобилишу стотине људи у року од неколико минута 
како би спречили сваки покушај косовских Албанаца 
да преко реке пређу из јужног дела града. Тако је град, 
контролним пунктовима физички, а страхом од 
албанске најезде и психолошко-политички подељен на 
два дела. Река Ибар од тада представља физичку, али 
и симболичну граничну линију, док мостови преко 
реке, нарочито главни, централни мост, уместо као 
симболи повезивања фигурирају као симболи 
раздвајања (Janjić 2007: 137-138). 

Подела Косовске Митровице није прошла без 
крупних демографских промена. Процењује се да су 
сви Срби, којих је пре рата на подручју града јужно од 
Ибра било око 6.000 (Janjić 2007: 137), избегли на 
северну страну, на којој их данас, укључујући и 
оближње село Суви До, према подацима OSCE има 
укупно око 22.530 (OSCE 2013). Процена је и да је 
већина од 6.000 Рома који су до 1999. године живели 
јужно од Ибра такође прешла у део града са друге 
стране реке или у унутрашњост Србије (Rajčević 2008: 
78). У супротном правцу, пак, одвија се кретање једног 
дела албанског становништва којем је након рата 
повратак у властите домове био забрањен (Derens 
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2009: 170). На подручје северне Косовске Митровице, 
осим из дела града јужно од Ибра, прелазе и Срби из 
Приштине, Истока, Вучитрна, и других места и 
градова који се налазе јужно од градске општине. То 
се досељавање одвија одмах након рата, али и након 
мартовских немира 2004. године. По подацима којима 
располаже OSCE, од око 22.530 Срба колико их данас 
има у северној Косовској Митровици и у селу Суви До 
између пет и седам хиљада је оних који су се доселили 
са наведених локација (OSCE 2013). Поред Срба, са 
исте стране реке истовремено живи и око 4.900 
Албанаца, настањених у самом граду и у селима Суви 
До, Гушевац и Винарце, око 1.000 Бошњака, 580 
Горанаца, 210 Турака, 200 Рома и 40 Ашкалија (OSCE 
2013). 

Свакодневица становништва у подељеној 
Косовској Митровици одвија се наизглед као у било 
којој другој урбаној средини. Омладина иде у школе и 
на факултете, састаје се у бројним кафићима, док 
старији привређују, бавећи се трговином, 
угоститељством, превозом робе и путника, 
станоградњом. Један део Срба запослен је у државним 
институцијама Републике Србије, пре свега у 
здравству, просвети, локалној самоуправи, 
захваљујући чему има редовна примања, увећана за 
додатак који је нарочитом уредбом српске владе 
својевремено прописан за све раднике који плату 
добијају из републичког буџета, а чије је пребивалиште 
на Косову и Метохији. Прилив средстава из државне 
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касе на име пензија, социјалних давања, нарочито на 
име плата запослених у јавним установама, главни је 
финансијски извор за многе Србе у северној Косовској 
Митровици. Није мали број оних, са друге стране, који 
нису задовољни својим економским положајем. 
Инвестиција у производњу и отварања нових радних 
места нема, због чега и степен незапослености није 
незанемарљив. 

Специфичност свакодневице у Косовској 
Митровици уочљива је пре свега у једном, а то је да се 
она одвија у два паралална света – српском и 
албанском. Поделом града 1999. године, међутим, 
живот у паралелној свакодневици није зачет, већ је 
само настављен. Приликом истраживања готово да 
нисам наишао ни на једног испитаника који ми није 
поменуо да су се Срби и Албанци у граду увек држали 
на извесној дистанци. Скоро да није било саговорника 
који ми није скренуо пажњу на то да су се пре 90-их 
година 20. века са Албанцима „мешали, пословали, 
сретали на улици, па и у одређеној мери дружили, али 
да са њима никада у неке дубље и блискије, 
пријатељске односе нису улазили“. Након рата 1999. 
године међусобна дистанца само је додатно увећана. 
Два паралелна света нашла су се један насупрот 
другоме, у међусобном сукобу и са високо подигнутим 
зидом међусобног неповерења. То важи за српско-
албанске односе на нивоу Косовске Митровице у 
целини, где једне од других одваја река Ибар, али и на 
нивоу северног дела града где припадници српске и 
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албанске заједнице живе углавном одвојено, по 
принципу енклава које су углављене једна у другу као 
руске бабушке (Derens 2009: 170).  

Подела града и дословно се очитава на терену, 
будући да су преласци са једне на другу страну Ибра 
само спорадични и искључиво по потреби. Јула 2011. 
године, када су власти у Приштини покушале да на 
прелазима према Србији поставе своју царинску 
службу, Срби су у граду блокирали главни мост преко 
Ибра који због тога није проходан за саобраћај све до 
данас. Тензије између Срба и Албанаца праћене су 
антагонизмом, перцепцијом једних од стране других 
као противника, и у нераскидивој су повезаности са 
настојањем да се задржи или успостави контрола над 
кључним ресурсима политичке и економске моћи. Оне 
понекад резултирају и правим сукобима, чија је 
хронологија у последњих 15-ак година испуњена 
бројним догађајима. Најтрагичнији сукоб, са највећим 
бројем жртава, одиграо се 17. марта 2004. године, 
када су у атмосфери општег насиља према Србима на 
Косову и Метохији у јужном делу Косовске Митровице 
организоване демонстрације, у којима су хиљаде 
албанских демонстраната, предвођене екстремистима, 
покушале да на силу пређу мост преко Ибра. Војници 
КФОР-а том приликом су савладани, а укупан биланс 
сукоба са српском страном био је велики број мртвих и 
повређених међу Албанцима (Derens 2009: 178).  

Сукоба између Срба и Албанаца било би више да 
на линији раздвајања нису присутне међународне 
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снаге УНМИК-а и КФОР-а. Иако су њихове патроле 
свакодневна појава у северном делу града, 
међуетничке тензије, које веома лако могу да доведу 
до тежих инцидената, код Срба изазивају велику 
забринутост. О томе сведочи податак да међу 
испитаницима са којима сам током истраживања 
разговарао није било ниједног који тај проблем не 
доживљава као највећи у граду. Једна од саговорница 
(ж. рођ. 1973) с тим у вези каже: 

 

Овде живимо као у вакууму. Од данас до 
сутра. Ситуација је потпуно 
недефинисана. Мислим на нерешен статус 
града, али и уопште овог дела Косова. 
Безбедност је највећи проблем. Никада се 
не зна шта може да се догоди и све се 
врти око поделе између нас и њих. То је 
основа свега. 

 

На питање како се односи према тензијама, и с 
њима скопчаном опасношћу од избијања 
међуетничких сукоба, иста испитаница одговара: 

Навикла сам. Као и већина. Није ми 
свеједно, али трудим се да водим 
нормалан живот колико је то могуће. 
Имали смо до сада пуно непријатних 
ситуација. Од брањења моста, како га 
Шиптари не би прешли, до немира овде, у 
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самом северном делу града. У једном од 
тих немира, који се одиграо у Бошњачкој 
махали, од удара шок бомбе погинуо ми је 
колега, док је једној колегиници разнето 
стопало. Тај догађај никада нећу 
заборавити. Људи са стране, из Србије, на 
све то гледају другачије. Не разумеју како 
је нама овде. Питају ме зашто се буним. 
Кажу ми да имам добру плату од које могу 
да живим много боље него, на пример, у 
Београду. Ја им одговарам да плате нису 
толико високе, како мисле, али и да оне 
никако не могу да надокнаде оно чему смо 
стално изложени, а то је лоша безбедност. 
Овде су нам ипак животи угрожени. 

 

Избијање сукоба као исходиште међуетничких 
тензија, у којима може доћи до повређивања и 
страдања, није, међутим, једино што након рата 1999. 
године изазива стрепњу међу Србима. Њу у далеко 
већој мери изазива помисао на крајње последице 
постојећег конфликта које би могле да доведу у питање 
њихов пуки опстанак у Косовској Митровици. Најмање 
пожељан сценарио у том смислу подразумевао би 
потпадање северног дела града под албанску управу. 
То би, по схватању Срба, вероватно значило гашење 
постојећих српских институција, као што су Општина, 
Болница, Дом здравља, Суд, Универзитет, односно 
увођење институција независног Косова. Неки од 
испитаника кажу да у том случају не би чекали да им 
било ко од Албанаца закуца на врата, већ да ће радије, 
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додуше тешка срца, отићи. Једна испитаница (ж. рођ. 
1985), која памти како је током рата 1999. године са 
члановима породице морала да напусти Косовску 
Митровицу, наводи да се још одавно припремила да 
реагује уколико до поменутог сценарија дође: 

 

И најмања ситница може да доведе до 
ескалације сукоба са Шиптарима. У 
орману за сваки случај и даље држимо 
кофер са најнеопходнијим стварима, 
уколико, далеко било, будемо морали 
поново да се склањамо. Јер никад се не 
зна. Може се догодити да мораш одмах да 
идеш и да немаш времена да се пакујеш. 

 

Питање опстанка у својим домовима Срби у 
северној Косовској Митровици доживљавају као 
најважније. Доводе га у везу са осећајем несигурности 
због међуетничких тензија у непосредном окружењу, 
али и у везу са очувањем српских институција, тј. 
институција Републике Србије, у којима виде гарант 
очувања властитог идентитета. То истовремено 
подразумева непристајање на увођење институција 
независног Косова, чиме би била извршена 
интеграција целокупне Косовске Митровице у 
симболички и уставно-правни поредак нове албанске 
државе, а што би, како сматрају, довело између 
осталог и до тога да укидањем српских установа многи 
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Срби остану без својих радних места, самим тим и без 
основа за егзистенцију на Косову и Метохији. 

 

Црква св. Димитрија у северном делу 
Косовске Митровице 

 

До рата на Косову и Метохији у Косовској 
Митровици постојала је само једна православна црква, 
и то Црква св. Саве подигнута 1912. године.1 Поделом 
града она је остала у делу јужно од Ибра, самим тим и 
далеко од свакодневице српског становништва 
сконцентрисаног на подручју северно од реке. Црква 
св. Саве је, при том, током неколико дана ескалације 
насиља према Србима на Косову и Метохији марта 
2004. године запаљена и девастирана од стране 
албанских екстремиста (Јокић 2004: 28). Тај догађај 
се, међутим, одиграо у време када је у северном делу 
града већ увелико трајала изградња нове цркве, са 
чијим се подизањем почело крајем 2001. Локација за 
нову цркву одабрана је пажљиво, тако да она буде 
видљива из свих делова Косовске Митровице, што 
значи са обе стране Ибра. У питању је узвишење 
непосредно изнад града, за које Митровчани сматрају 
да представља место на којем је некада давно 

                                                           
1 Изградња цркве започета је у лето 1896. године, када јој је, 
по први пут прошавши кроз Косовску Митровицу, камен 
темељац ударио митрополит призренски Дионисије (Нушић 
1986: 288). 
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постојала црква из средњовековног, немањићког 
периода, посвећена св. Димитрију Солунском, 
античком заповеднику Солуна који је страдао због 
ширења хришћанства, а по којој је, према веровању, и 
град Митровица добио име. Са изградњом нове цркве 
завршило се 2005. године, када је, добивши назив по 
св. Димитрију, освештана 8. новембра, на празник 
Митровдан. 

 По свом изгледу, Црква св. Димитрија (сл. 1) 
подсећа на споменике рашке стилске групе која се у 
историји средњовековне црквене архитектуре повезује 
са периодом монументалног немањићког градитељства 
од краја 12. до краја 13. века, заступљеног у 
областима са центром у рашком крају (Дероко 1985: 
19). Реч је о споменицима међу којима се као 
најзначајнији убрајају Ђурђеви ступови, Студеница, 
Жича, Милешева, Сопоћани, итд, затим Бањска и 
Високи Дечани, иако последња два по времену 
грађења, а то је крај 13. и прва половина 14. века, 
припадају више српско-византијској стилској групи 
(Ђурасиновић, Живковић, Симоновић, Смиљански 
2006: 26). 

 Црква св. Димитрија једнобродна је 
седмокуполна грађевина са једном главном 
централном куполом и четири мање куполе између 
кракова уписаног крста, са још две додате мање 
куполе изнад проскомидије и ђаконина, са одвојеном 
кулом звонаром на западу. На главном броду налазе се 
проширени делови који образују неку врсту бочних 
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бродова неједнаке висине. У најширем делу, црква је 
широка 25,40 метара, а у највишем висока 21,80. На 
западној страни налази се једини улаз у припрату. 
Припрата је широка 7,40, а дубока 3,30 метара. 
Нартекс је проширен параксалима на северној и 
јужној страни и деловима зида одвојен је од простора 
наоса. На тај начин, нартекс је добио укупну ширину 
од 14, са отвором према наосу ширине 7, и растојањем 
између унутрашњих зидова од 3,40 метара. Изнад 
нартекса је хорска галерија на коју се пење 
једнокружним степеницама, које су, заједно са 
оградом галерије, обрађене у белом мермеру. Простор 
наоса проширен је певницама на северној и јужној 
страни и јужном преградом одвојен је од олтарског 
простора (Crkva sv. Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici: 
2011).  

 

Сл. 1. Црква св. Димитрија у северној Косовској Митровици. 
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Апсида црквеног олтарског простора 
полукружног је облика и споља и изнутра, при чему 
унутрашњи полупречник износи 3,50 метара. Са 
северне и јужне стране на апсиду су прислоњене две 
конхе унутрашњег полупречника 1,35 метара, које су 
кружне и споља и изнутра, чиме формирају просторе 
за проскомидију у североисточном делу олтара и 
ђаконикон на његовој југоисточној страни. Олтарски 
део ширине је до 11,50 метара. Припрата је засведена 
са три полуобличаста свода постављена на висини до 
6,60 метара. Нартекс је засведен са две мање куполе 
са осмостраним тамбуром над параклисима и у 
централном делу са полуобличастим сводом распона 
7,40 метара. Наос је засведен крстастим сводом 
ослоњеним на фасадне зидове и на два кружна лука 
распона 7,40 метара. Уписани крст јасно је видљив у 
спољњој структури објекта (Crkva sv. Dimitrija u 
Kosovskoj Mitrovici: 2011). 

 Централно кубе цркве ослоњено је на четири 
слободно стојећа стуба, без директне везе са сводном 
конструкцијом. Кубично постоље које носи централну 
куполу веома је плитко и на њему је постављен 
дванаестострани тамбур висине 3,05 метара, са 
куполом кружном споља и изнутра. Мање куполе су 
потпуно истих димензија и постављене су у паровима, 
две по две, изнад параклиса у нартексу и певница у 
наосу. Тамбур малих купола је осмостран, а сама 
купола је кружна и споља и изнутра. Још две мање 
куполе постављене су изнад најнижег кубичног дела 
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цркве на висини од 9 метара (Crkva sv. Dimitrija u 
Kosovskoj Mitrovici: 2011). 

 Црква је подигнута од армираног бетона, док јој 
је унутрашњост од опеке. Има троје врата. Главни 
портал налази се на западној страни на припрати, а 
остала два бочна постављена су на северној и јужној 
страни цркве. Композиција основе изведена је од три 
квадрата различитих димензија. У први базични 
квадрат уписан је простор нартекса са наосом. Овом 
централном квадрату додата су још по два мања 
квадрата на западу, у које је уписан простор 
припрате, и два већа квадрата на истоку, у које је 
уписана апсида (Crkva sv. Dimitrija u Kosovskoj 
Mitrovici). 

 

Црква св. Димитрија у ставовима 
испитаника 
  

 Црква св. Димитрија изграђена је средствима 
Црквене општине Косовска Митровица, локалне 
самоуправе, донацијама више домаћих привредних и 
политичких субјеката. У њеној изградњи учествовали 
су и сами грађани северне Косовске Митровице 
личним прилозима или кроз издвајање дневница у 
предузећима у којима су запослени, а која финансира 
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Република Србија.2 На подизање цркве испитаници са 
којима сам током истраживања разговарао гледају 
само у позитивном светлу, сматрајући да је то био 
оправдан, али и више него потребан потез. У наставку 
рада покушаћу да изнесем неке од ставова који 
поближе осветљавају значај који изградњи цркве 
испитаници приписују. Као прво, наводим шта по том 
питању каже сâм црквени старешина, протојереј 
ставрофор Милија Арсовић, који је личним залагањем 
увелико допринео да црква буде подигнута и 
довршена: 

  

Када се десила ова ратна ситуација, 
прогона Срба 1999. године, наш народ 
остао је на северу без храма. Велики број 
нашег православног живља није имао где 
да се крштава, где да се венчава, није 
имао где да се помоли Господу Богу, и због 
тога је и направљен овај храм. Ми осећамо 
посебну радост, заиста, и духовну, јер 
знамо да је тај наш храм осветила рука 
нашег светог патријарха Павла и колико је 
она благодата види се по томе колико 
народа долази у овај наш храм. 

                                                           
2 Запослени у Градској болници, на пример, у којој је за 
време изградње цркве било преко хиљаду радника, 
издвојили су у ту сврху по две дневнице, што је у периоду 
када су Срби на Косову и Метохији из буџета Републике 
Србије примали 100% додатка на плате износило приличну 
суму новца. 
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 Са друге стране, ево шта сами грађани о 
подизању цркве мисле. На питање „Да ли изградњу 
Цркве св. Димитрија сматрате важном и зашто?“ међу 
испитаницима чују се следећи одговори: 

  

Да, сматрам. Срби овде морају да имају 
бар једну цркву у којој ће, уколико за тим 
имају потребу, моћи да се помоле и да 
запале свећу. Важно је да она постоји због 
духовности и исповедања вере. А без наше 
српске, православне вере овде нам нема 
ни опстанка. Добро је што је црква 
подигнута јер она људима колико-толико 
помаже да истрају. Није то од пресудног 
значаја, али ипак значи. Значи када знаш 
да постоји неко или нешто за шта можеш 
да се ухватиш, да кажеш ‚то је моје‘, 
‚обележје мог народа‘, и да те то онда тера 
да наставиш даље. (м. рођ. 1970). 

 

Ја сам Српкиња православе 
вероисповести и сигурно је да ми 
постојање цркве у граду доста значи. Не 
идем у њу превише често, али ипак гледам 
да одем с времена на време. Много теже 
би било да је нема уопште, као што је то 
било до пре неког времена. Овако... Када 
сам тамо, пружа ми неки осећај 
сигурности, мира, спокоја, оно што сваког 
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дана због посла, сталне трке и гужве и не 
можеш баш увек да имаш. Овде поред 
тога ипак живимо и у скоро сталном 
ванредном стању, због претњи Шиптара и 
опасности од избијања сукоба са њима. 
Мораш да знаш ко си и шта си, ако хоћеш 
да имаш снаге да се томе одупреш. Ако си 
Србин и православац онда ће ти то што 
православна црква постоји у твојој 
близини вероватно значити. Ако ниси, 
онда неће. Бар мислим да је тако. (ж. рођ. 
1973). 

 

И старији испитаници, који памте време бивше 
Југославије, још од средине 20. века, када у Косовској 
Митровици, како кажу, подела и тензија између Срба 
и Албанаца као данас није било, подизање Цркве св. 
Димитрија такође виде као примерен и више него 
оправдан потез, и то управо са аспекта опстанка 
српског, односно православног становништва у граду. 
Један од испитаника (м. рођ. 1937), иначе потомак 
колониста досељених између два светска рата из 
Херцеговине у Метохију, а након Другог светског рата 
пресељених прво у Звечан, затим у Косовску 
Митровицу, с тим у вези каже: 

Шиптарима смета што не контролишу и 
овај део града. Због лоше безбедности и 
ситуације уопште неки су се и одселили. 
Поготово млади. Ми старији немамо где да 
идемо. Овде смо провели цео живот и 
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намера нам је да ту и останемо. Зато 
морамо да се надамо да ће бити боље. 
Одлука да се подигне црква може да буде 
веома важна јер би тиме требало да се 
покаже да као Срби само желимо да 
живимо на својој земљи, у властитим 
домовима, са својом традицијом и 
културом. Црква св. Димитрија треба да 
буде доказ нашег присуства и наше 
намере да на овим просторима упркос 
свим притисцима опстанемо. 

 

Са разлозима изградње Цркве св. Димитрија сви 
су испитаници веома добро упознати. Они се доводе 
у везу са ратом 1999. године и поделом града на 
етничкој основи, када је Црква св. Саве, до тада 
једина црква у Косовској Митровици, српском 
становништву северно од Ибра остала недоступна. 
Положај на којем је нова црква подигнута, те одатле 
и њен значај, једна испитаница (ж. рођ. 1984) 
коментарише овако: 

 

Црква је намерно подигнута овде, на овом 
месту, тако да буде видљива не само из 
северног, већ и из јужног дела града. Због 
висине на којој се налази, звуци звона чују 
јој се далеко, чак и преко Ибра, што њима 
посебно смета. То им је трн у оку. 
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Доживљај Цркве св. Димитрија као својеврсног 
бедема против албанског надирања из правца јужног 
дела града присутан је и у ставовима следећих 
испитаника: 

Срби су до рата у читавом граду имали 
само једну цркву. А онда је она остала у 
јужном делу. Шиптарима је од тада главни 
циљ да заузму и овај део, што ми не 
желимо. Не можемо да прихватимо 
њихову власт и њихове институције. То 
што је црква подигнута говори да је ово 
део Србије и да овде живи српски, 
православни народ. Она свакога на то 
треба да опомиње. (м. рођ. 1978) 

 

Та црква је подигнута пре неколико 
година. Знам да је то зато што у стару 
цркву, у другом делу града, није више 
могло да се иде, па је људима требала 
нова. Та је стара црква и уништена. Стоји 
празна. Она није била као ова нова. 
Мислим, била је некако мања, 
неупадљива, а ова је подигнута баш на 
правом месту. Тако да се види из целог 
града, као симбол српске, православне 
вере. Види се и оданде, са друге стране 
Ибра, због чега би Шиптари највише 
волели да је нема. Смета им јер и овај део 
града хоће да ставе под своје. Да буде 
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скроз њихов. То нико од Срба, међутим, 
овде не жели. (м. рођ. 1974) 

 

Црква св. Димитрија као место обележавања 
верских празника у северној Косовској 
Митровици 

 

Изградња Цркве св. Димитрија за Србе у 
северној Косовској Митровици од нарочитог је значаја 
са аспекта празновања појединих верских празника. 
На простору око цркве, према речима протојереја 
Арсовића, српско становништво почиње да се окупља 
и пре него што је она завршена. То се нарочито односи 
на прослављање већих верских празника, попут 
Божића, када се већ након подизања црквених темеља 
кренуло са практиковањем одговарајућих верских 
обреда. Од изградње Цркве св. Димитрија Божић се 
обележава свечаном божићном литургијом на сам дан 
празника, са почетком у 6:00 часова. Црквено здање 
за време литургије обично је испуњено грађанима до 
последњег места, док литургији по правилу 
присуствује и неко од високих представника Српске 
православне цркве, најчешће епископ рашко-
призренски Теодосије. 

Обред који је у склопу празновања Божића 
посебно популаран међу Србима у северној Косовској 
Митровици, а који организује Црква св. Димитрија, 
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обавља се дан раније, на Бадње вече. Тада се у 
црквеној порти врши јавно налагање црквеног 
бадњака чему присуствује далеко већи број грађана 
него на јутарњој божићној литургији. Налагање 
бадњака обавља се након вечерње бадњеданске службе 
која почиње у 16:00 часова (сл. 2). Као и јутарњој 
божићној литургији и њој присуствује неко од високих 
представника СПЦ. Њој такође присуствује и неко од 
представника локалне самоуправе, на првом месту 
председник Општине, али и поједини представници 
власти из Београда.3 

Јавно налагање црквеног бадњака у порти 
Цркве св. Димитрија одвија се у веома свечаној 
атмосфери. Непосредно пре налагања свештенство 
обавља обред освећења бадњака, након чега следи и 
обраћање окупљеним грађанима. Поред свештенства, 
грађанима се обраћа и председник Општине,4 који 
учествује и у паљењу бадњака које након тога следи. 
Чин паљења прати бацање петарди од стране младих, 
понеки пуцањ из ватреног оружја, док је 2012. године 
у организацији цркве у ту сврху приређен и ватромет. 
Након обављеног обреда грађани у порти Цркве св. 
Димитрија остају већином и даље на окупу. Њима се 
на пункту формираном од два-три спојена стола 
                                                           
3 Вечерњој бадњеданској служби и јавном налагању 
црквеног бадњака 2013. године присуствовао је директор 
Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије 
Александар Вулин. 
4 Грађанима се 2013. године обратио директор Канцеларије 
за Косово и Метохију Александар Вулин. 
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послужује кувано вино и врућа ракија. У самој цркви 
хор „Бранислав Нушић“ из Косовске Митровице за то 
време пева божићне песме, док је 2013. године у 
пратњи музичког оркестра, састављеног од свирача на 
хармоници, клавијатурама и тапану, у црквеној порти 
приређен и наступ Културно-уметничког друштва 
„Косовски божур“ из Косовске Митровице, које је за ту 
прилику припремило неколико тачака из свог 
музичко-играчког репертоара. Након наступа музика 
је наставила да свира, дајући повода окупљеним 
грађанима да и сами заиграју у колу. Играло се више 
кола у којима су учествовали и млађи и старији, како 
жене, тако и мушкарци. 

 

Сл. 2. Грађани се окупљају у порти Цркве св. Димитрија 
непосредно пред почетак вечерње бадњеданске литургије 

(2013. година). Наслоњен на зид цркве стоји црквени 
бадњак. 
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 Карактеристично за обред јавног налагања 
црквеног бадњака јесте да му у великом броју 
присуствују управо млади. Девојака има подједнако 
колико и младића.5 Они се и најдуже задржавају у 
црквеној порти пошто је обред налагања бадњака 
завршен. Неколицина, окупљена око запаљене ватре, 
пева песме из репертоара српских патриотских 
песама. Већина, међутим, моменте док бадњак гори 
проводи у дружењу, разговору и међусобном 
честитању Бадње вечери. На питање због чега 
присуствују обреду налагања црквеног бадњака од 
неких међу њима том приликом добијам следеће 
одговоре: 

 

Зато што прослављамо Бадњи дан. Овде 
смо да би као православни верници 
обележили тај догађај како доликује. 

 

Зато што је ово један од највећих 
хришћанских празника и мислим да га је 
лепо обележити овако, у цркви, и са овим 

                                                           
5 Не мали број девојака на налагање црквеног бадњака 
долази нашминкан и лепо дотеран. Од једне испитанице 
сазнајем да многи млади у северној Косовској Митровици 
налагање црквеног бадњака доживљавају као догађај „који 
се не пропушта“. Пре него што ће се тим поводом упутити 
ка порти Цркве св. Димитрија, окупљају се у самом граду, у 
неком од кафића, и сл. 



121 
 

људима које волимо. Мислим да је јако 
лепо провести празник овде. 

 

Да прославимо рођење Исуса Христа, сина 
Божијега. 

 

Овде смо вечерас да прославимо рођење 
Господа Исуса Христа, да обележимо 
Бадње вече као и сваке године. То нам 
наша православна вера дозвољава и ту 
смо, ето, редовно. Раније смо били доле 
јужно, у Храму св. Саве. Као што знате, 
Храм св. Саве је запаљен и изграђена је 
нова црква, на овом простору. Овде се 
одржавају овакви скупови, прославе, 
паљење бадњака. 

 

Ту смо зато што славимо Бадње вече. Ми 
смо Митровчани и ред је да на овај дан 
будемо овде, испред наше цркве и са 
нашим народом. 

 

О томе, са друге стране, зашто се бадњак налаже 
неколико испитаника каже ово: 
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Бадњак се налаже да буде топла соба када 
се роди Исус Христ. Да буде топла соба. Да 
нам загреје срце и душу. Да нам осветли 
пут спасења. 

 

Паљење бадњака најављује рођење Исуса 
Христа. 

 

По традицији, тако се чека рођење Исуса 
Христа, сина Божијег. 

 

Свечаност поводом јавног налагања црквеног 
бадњака обично се завршава непун сат након што је 
бадњак запаљен. То углавном буде између 18 и 18:30 
часова. До тада се највећи број Митровчана 
окупљених у порти Цркве св. Димитрија већ одавно 
разишао, да би у том моменту и они последњи кренули 
својим кућама где ће у породичном окружењу 
провести Бадње вече. 

 

* * * 

 

Популаран празник међу Србима у северној 
Косовској Митровици у организацији цркве је и 
Митровдан, који се слави као градска слава. Пада 26. 
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октобра по старом, тј. 8. новембра по новом 
календару. Као градска слава тај се датум обележава 
сходно уверењу да је Косовска Митровица добила име 
по некадашњој цркви из средњовековног, немањићког 
периода, подугнутој у част св. Димитрија Солунског, 
античког заповедника Солуна, који је страдао због 
ширења хришћанства, а којем је празник Митровдан 
посвећен. Митровдан се, другим речима, као градска 
слава обележава према предању да св. Димитрије, 
којем је дотична црква била намењена, представља у 
ствари заштитника града. 

 У Цркви св. Димитрија, од како је подигнута, на 
Митровдан се сваке године врши свечана празнична 
литургија са почетком у 8:00 часова, у којој, поред 
црквеног свештенства, учествују и поједини високи 
представници СПЦ, међу којима као најзначајнији 
епископ рашко-призренски Теодосије. Након литургије 
у црквеној порти формира се свечана славска 
поворка, или литија, која се затим креће градским 
улицама. Поворку организује свештенство цркве, а 
чине је грађани који су присуствовали литургији или 
који су се током њеног служења у црквеној порти 
окупили. На челу поворке налазе се млади, углавном 
школског и средњошколског узраста, којима се 
поверава ношење обредних реквизита, попут иконе св. 
Димитрија, крста, црквених барјака, славског колача 
и славске свеће (сл. 3). 
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Сл. 3. Формирање литијске поворке у порти Цркве св. 
Димитрија (2012. година). 

Иза чела поворке долази свештенство са 
епископом рашко-призренским Теодосијем, затим 
представници локалне самоуправе, као и поједини 
гости6 и представници Владе Републике Србије7 (сл. 4). 
Након њих иде хор „Бранислав Нушић“ који током 
кретања литије пева црквене песме, а онда и остали 
грађани, међу којима је мноштво припадника млађих 
генерација. Од Цркве св. Димитрија литија пролази 
улицама које обухватају сâмо градско језгро северне 
Косовске Митровице: Колубарском, Милана Шуфлаја, 

                                                           
6 Међу гостима се на митровданској прослави 2011. и 2012. 
године налазе представници града Бања Луке, а 2013. 
године председник београдске општине Вождовац и 
градоначелник Ужица. 
7 Испред Владе Републике Србије обележавању Митровдана 
2012. и 2013. године присуствује помоћник директора 
Канцеларије за Косово и Метохију Мирко Крлић. 
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Дрварском, Колашинском, Краља Петра првог. 
Приликом кретања зауставља се на неколико места на 
којима се обавља молебан: код Медицинске школе, код 
кварта Три солитера, испред главног моста преко 
реке Ибар. Кретање литије градским улицама описује 
дакле круг којим се на пар места додирују и делови 
града настањени албанским становништвом. Та места 
су етнички мешовит кварт Три солитера, који се 
налази на потезу Дрварска-Колашинска улица, и 
простор испред главног моста преко реке Ибар, који 
спаја јужни и северни део града, а који у читавој 
Косовској Митровици фигурира као главни симбол 
српско-албанске поделе. 

 

Сл. 4. Епископ рашко-призренски Теодосије у пратњи 
представника локалне самоуправе и Владе Републике Србије 

непосредно након поласка литије из порте Цркве св. 
Димитрија (2012. година). 
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 Кретање литијске поворке завршава се на Тргу 
Шумадија, централном градском тргу у северној 
Косовској Митровици, познатом по споменику руском 
конзулу Григорију Степановичу Шчербини, убијеном у 
том граду 1903. године. Код споменика епископ 
рашко-призренски Теодосије са свештенством служи 
помен за покој душе убијеног конзула, као и за покој 
душа свих настрадалих Срба у Косовској Митровици и 
на Косову и Метохији. Након тога следи обред 
ломљења славског колача. Обред се врши на 
позорници подигнутој на Тргу Шумадија, а у њему 
учествују епископ Теодосије, старешина Цркве св. 
Димитрија, представници локалне самоуправе и Владе 
Републике Србије.8 По завршетку обреда епископ 
Теодосије обраћа се окупљеним грађанима, 
честитајући им градску славу, да би се након њега 
грађанима обратио и неко од представника 
општинских, односно државних органа.9 Прослава 
градске славе Митровдана тиме се приводи крају. Оно 
што још може да следи јесте краћи културно-

                                                           
8 Обреду ломљења славског колача 2013. године присуствује 
министар без портфеља и директор Канцеларије за Косово и 
Метохију Александар Вулин; на празничној литургији у 
Цркви св. Димитрија и у литијској поворци претходно не 
учествује. 
9 Године 2011. и 2012. то чини Крстимир Пантић, тада 
председник Општине, а 2013. Александар Вулин, министар 
без портфеља и директор Канцеларије за Косово и Метохију 
Владе Републике Србије. 
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уметнички програм у извођењу локалних фолклорних 
и музичких група. Већ током трајања програма већина 
окупљених грађана разилази се са Трга Шумадија, а 
након његовог завршетка то чине и последњи који су 
остали. 

 

Завршно разматрање 
 

Осврт на ставове испитаника и приказ 
црквеног празновања Божића и Митровдана у 
северној Косовској Митровици имали су за циљ 
разматрање значаја који за српско становништво у 
том граду има изградња Цркве св. Димитрија. Оно на 
шта резултати истраживања првенствено указују јесте 
то да је улога Српске православне цркве у животу 
Срба у северној Косовској Митровици данас неспорно 
важна. Ту је улогу засигурно могуће посматрати у 
светлу јачања друштвеног положаја цркве с краја 20. 
века, када у времену распада бивше Југославије, 
ратова, свеопште економске, друштвене и моралне 
кризе становништво Србије настоји да нађе ослонац у 
старим и „опробаним“ вредностима. Те се вредности 
траже и на пољу идентитета до чије кризе такође 
долази урушавањем више деценија изграђиваног 
југословенског, социјалистичког друштва. На Косову и 
Метохији, где још 80-их година 20. века тензије 
између Срба и Албанаца почињу да расту, улога 
Српске православне цркве у наведеном контескту 
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само додатно добија на значају. Те су тензије присутне 
и данас, нарочито у Косовској Митровици, у средини 
која је од рата 1999. године кризна, мултиетничка и 
условно речено погранична.  

У периоду дуготрајне друштвено-политичке 
неизвесности, испуњене сталним безбедносним 
ризицима и стрепњом од сутрашњице, Српска 
православна црква за Србе у северној Косовској 
Митровици већ годинама уназад фигурира као веома 
важан чинилац у очувању верског и етничког 
идентитета, заправо као стожер опстанка на Косову и 
Метохији. Подизању Цркве св. Димитрија 2005. године 
управо се из тог разлога међу испитаницима даје на 
посебном значају, утолико више што након поделе 
града 1999. године до тада једини православни храм у 
граду, Храм св. Саве, остаје у делу јужно од Ибра, који 
је настањен искључиво албанским становништвом. 
Подизање цркве, у средњовековном стилу и на месту 
видљивом из делова града са обе стране реке, 
испитаници виде као нужну потребу, зарад 
исповедања вере и практиковања верских обреда, али 
и као неопходан потез у симболичком контексту који у 
конфликту са онима другима, односно Албанцима, 
конотира „старе вредности“, наслеђене од предака, а 
које сведоче о прошлом и садашњем присуству 
православног, тј. српског становништва на подручју 
Косовске Митровице, али и које преносе поруку о 
његовој тежњи да ту и у будућности остане. 
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Важну симболичку конотацију имају и верски 
празници у организацији Цркве св. Димитрија, који се 
у црквеном здању и порти практикују. Иако садржи 
поједине елементе који подсећају на какво народно 
весеље, празновање Божића и Митровдана испуњено 
је симболиком индивидуалне и групне идентификације 
са православном верском традицијом. Симболика тих 
догађаја огледа се и на пољу етничке идентификације. 
Јавно налагање бадњака, и уопште празновање 
Божића, онда и прослављање Митровдана, грађани 
виде као догађаје са којима се поистовећују као 
православни верници, али и као догађаје чији је 
задатак да окупља српско становништво северне 
Косовске Митровице. Одатле не чуди што те догађаје 
прати масовна посећеност, која је у најдиректнијој 
повезаности са потребом српског становништва да у 
подељеном граду, који је под својеврсном опсадом, 
искаже и потврди свој верски и етнички идентитет. 
Присуствовањем налагању црквеног бадњака и 
учествовањем у литијском опходу, наиме, Митровчани 
северно од Ибра оснажују осећај унутаргрупне 
повезаности и заједништва. Улогу тих догађаја, у 
смислу симболичког потенцијала који садрже, могуће 
је сходно томе третирати као веома важну управо у 
постојећем сукобу између наведене две етничке 
скупине, и то посебно са аспекта њиховог значаја у 
друштвено-политичкој мобилизацији српског 
становништва северне Косовске Митровице у циљу 
артикулисања властитих интереса. Запажено учешће 
представника локалне самоуправе у обележавању оба 
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празника, као и учешће представника Владе 
Републике Србије, затим симболика кретања литијске 
поворке, која на свом путу долази у директан контакт 
са градским просторима насељеним албанским 
становништвом, само неки су од елемената који на 
тако нешто могу јасно да указују. 
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Importance of building the Church of St 
Dimitrije in Northern Kosovska Mitrovica for 

local Serbian community 

This paper deals with the importance which 
constructing of Church of st. Demetrius in the style of 
Raska medieval church architecture in 2005 has for 
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Serbs in Northern Kosovska Mitrovica. Particular 
attention in this regard I have dedicated to attitudes of 
respondents in terms of their daily lives that from the war 
in Kosovo and Metohia in 1999. and the division of the 
city along ethnic lines is characterized by an almost 
constant state of emergency, filled, on the one hand, 
inter-ethnic tensions and the risk of conflict with ethnic 
Albanian population, and, on the other hand, uncertainty 
about the resolution of the institutional and legal status 
of (Northern) Kosovo and Metohia. The research has been 
conducted in a number of occasions since the mid of 
2011th to the end of 2013th year, on a limited number of 
patients, mainly among the younger and middleage 
generations of Serbs who live in Kosovska Mitrovica since 
before the war in 1999 year, but also among a number of 
people who after it moved there from the wider area of 
Kosovo and Metohia south of the Ibar River. The results 
indicate that the importance of the constructing of the 
Church of St. Demetrius for Serbs in northern Kosovska 
Mitrovica is inseparable from the importance what for 
them as the bearer of the "old" values and pivot survival 
in Kosovo and Metohia has Serbian Orthodox Church 
today. In the attitudes of the respondents, namely, the 
Church of St. Demetrius is seen as an evidence of 
Serbian, and the Orthodox presence in northern 
Kosovska Mitrovica, and hence such a useful benchmark 
against Albanian expansion from the direction south of 
the river Ibar and involvement in institucional framework 
of an independent Kosovo. In the life of Serbs in Northern 
Kosovska Mitrovica it also appears as a gathering place 
on the occasion of certain religious holidays, such as 
Christmas, when on Christmas Eve there is a public 
laying of Church’s log in the churchyard, or City Feast 
Demetrius, when after church festive liturgy a solemn 
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procession is moving through main streets in the city. 
Constructing of the Church of St. Demetrius, therefore, 
can be seen in terms of symbolic importance for the 
Serbs in Northern Kosovska Mitrovica, meaning that in 
light of the conflict with the other, or Albanians, connotes 
„old values“, inherited from their ancestors, which bear 
witness to the past and the current presence of the 
Orthodox, Serbian population in Kosovska Mitrovica, and 
that convey a message about their desire to remain there 
in the future. The symbolic significance of the 
constructing of church in the medieval style and in place 
visible from parts of the city on both sides of the Ibar, in 
this sense, is nothing less than religious holidays 
practicing in it and in it’s yard, and vice versa. 

Key words: Kosovska Mitrovica, everydayness, 
Church of St. Demetrius, Serbs, Christmas, Demetrius. 
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Сврљишки град: наслеђе које нестаје 

Апстракт: 

Најугроженији споменик архитектонског и културног 
наслеђа у Сврљишкој области свакако су стари град Сврљиг, 
утврђење које је уједно и најпознатије у стручној литератури 
и сакрални комплекс у месту Бањица. Још Феликс Каниц и 
Јован Мишковић прецизно описују остатке овог утврђења 
пре 125 година и саопштавају да округла кула са четри 
спрата и очуваним вратима има висину од десет метара, 
док је правоугаона кула тада била још боље очувана, са 
висином од око дванаест метара. Након Другог светског 
рата, Археолошки институт САНУ извршио је 
рекогносцирање дела територије источне Србије, а овога 
пута предмет интересовања у Сврљишкој области био је 
једино Сврљишки град и његова непосредна околина у 
периоду позне антике и средњег века. Тадашњи подаци 
Ђурђа Бошковића који је предводио овај подухват доносе 
неколико скица, опис и основу утврђења. Стручњаци 
Завода за заштиту споменика културе Ниш обишли су 
локалитет пре око 25 година и тада су констатовали 
задовољавајући степен очуваности архитектуре. Током 
бомбардовања 1999. године, динамитом су разнелете обе 
куле под до данас не разјашњеним околностима. Округла 
кула тада је срушена до висине од око 3 m, док је 
правоугаона доведена до непрепознатљивости и њена 
висина не прелази 2 m. Архитектонски објекти у подграђу 
такође су на мети локалних златара. Балканолошки 



135 
 

институт САНУ и Културни центар у Сврљигу од 2008. 
године спроводе систематска истраживања римског насеља 
крај села Нишевац (Тимакум Мајус?) недалеко од 
Сврљишког града, који су у доба римске антике, по свему 
судећи, чинили целину у ширем смислу. Нажалост, веома 
оскудна средства и потреба за озбиљном логистиком услед 
непиступачности терена онемогућавају нас се за сада 
озбиљније позабавимо Сврљишким градом, његовим 
подграђем и неопходном конзервацијом архитектонских 
остатака. С тога нам је намера да овим радом скренемо 
пажњу шире заинтересоване јавности на овај значајан 
локалитет који је препуштен зубу времена и несавесним 
људима. 

Кључне речи: Сврљишка област, Сврљишки град, сакрални 
комплекс Бањица, девастирација културне баштине. 

 

Проблем заштите културног наслеђа актуалан је 
у Србији већ неколико деценија. Не може се рећи да 
радници из области заштите културног наслеђа нису 
покушавали да се боре против девастација којима су 
перманентно изложени бројни локалитети. Међутим, 
чини се да надлежне институције и појединци нису 
имали снаге и казнених инструмената да ову 
друштвену појаву сузбију или да је барем у некој мери 
смање. У овом тексту биће приказана поменута 
ситуација у области Сврљига и то на примеру 
утврђења Сврљишки град и сакралног комплекса на 
месту Бањица. Пре него што се упустимо у излагање о 
стању два значајна комплекса културне баштине 
Сврљишке области важно је укратко подсетити на 
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основне географске одлике и на историјат 
истраживања локалитета коју се предмет нашег рада.  

Сврљишка област представља географску 
целину у источној Србији, у којој централни део 
заузима Сврљишка котлина. Њено подручје налази се у 
првој половини тока Сврљишког Тимока и омеђено је 
са свих страна високим планинским врховима 
Сврљишких планина, Калафата и Тресибабе. Област 
представља једну од најмаркантнијих попречних 
котлина у карпатско-балканском луку источне Србије 
а уједно је и једна од пространијих у Србији, 
(Голубовић 1992: 21). 

Премда је ограничена ободним планинама, 
Сврљишку котлину не треба сматрати изолованом и 
затвореном целином у односу на суседне регије с 
обзиром на то да са њимa комуницира преко лако 
приступачних превоја и долинама локалних река и 
клисура. Сврљишка област као географска целина са 
важном саобраћајном улогом заузима и посебан 
геостратешки положај, препознат у разним периодима 
насељавања на овоме простору. Најважнији 
комуникациони правац јесте превој Грамада и долина 
Сврљишког Тимока, којим је ишао још стари римски 
пут Lissus – Naissus – Ratiaria (Љеш–Ниш–Арчар), који 
је повезивао области Јадранскога мора, централног 
Балкана и Подунавља, (Петровић, Филиповић 2009: 
47–58). Не мање важна је и веза са Поморављем, преко 
превоја Ветрила и долинама Беле и Топоничке реке. С 
друге стране, преко превоја Бабина глава отвара се и 
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комуникација са Понишављем, ка југоистоку, према 
реци Нишави и Белој Паланци и даље према Пироту и 
данашњој Софији.  

Сврљишка област представља најкршевитију 
регију у југоисточној Србији у којој су заступљени сви 
крашки облици. Овакав кречњачки састав Сврљишке 
котлине условио је њено богатство крашким изворима, 
али и сиромаштво текућим водама. Велики број 
крашких врела понире, па чак и највећи стални речни 
ток, Сврљишки Тимок, код села Периша тече испод 
земље око 400 m и представља најдужу понорницу 
Србије. У прошлости је Тимок обиловао биљним и 
животињским светом, што је поред погодне климе и 
положаја у регији био додатни предуслов за 
насељавање ове микрорегије, (Petrović, Filipović et 
Milivojević 2012: 17–19).  

По савременој административној територијалној 
подели Сврљишка област припада региону Ниша, мада 
је територијално, економски и културно блиско 
повезана и са Тимочком крајином. Градско насеље 
општине је Сврљиг, који је географски и 
административни центар шире области са још 38 села 
на површини од 528 km2. Сходно наведеним одликама 
Котлина је одувек била погодна како за насељавање и 
трајни живот, са могућношћу комуникација са 
Понишављем и Поморављем, са једне стране и са 
Дунавом и његовом залеђем, са друге стране. 
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Занимање за старине сврљишког краја започелo 
je почетком друге половине XIX века. На самоме 
почетку, у жижи интересовања биле су развалине 
Сврљишког града и, нешто доцније, остаци римског 
насеља крај села Нишевац, док се под крај истог 
столећа појављује и занимање за Преконошку пећину 
као потенцијално станиште „пећинског човека“. У 
првој половини двадесетог века јавља се интерес за 
истраживање сакралног и балнолошког комплекса 
Бањица, (Petrović, Filipović et Milivojević 2012: 27–46). 

Први опширнији опис старина сврљишког краја 
и посебно Сврљишког града дао је Стеван Мачај који 
поред осталог, наводи и да: „Од свију развалина, које 
се у књажевачком округу находе, најбоље је сачуван 
сврљички град“, (Мачај 1866: 285–368). Феликс Каниц 
наводи да је Сврљишки град вероватно настао на 
основама неког римског кастела, али да данашњи 
остаци припадају периоду турске доминације на овим 
просторима, остављајући могућност да поједини 
зидови делимично имају средњовековне основе, 
(Каниц 1986). Јован Мишковић, 1894. године, даје 
један панорамски цртеж утврђења Сврљишки град, 
као и његов ситуациони план, (Мишковић 1881: 53–
125). Михајло Валтровић донео је краћи текст о 
златном прстену са христограмом за који каже да је 
откривен у Сврљишком граду, односно, Сврљиг-граду, 
(Валтровић 1894: 97–100). Адам Оршић Славетић 
даје краћи опис црквина у Бањици и доноси две скице 
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Горње црквине и Црквине Св. Стефана, (Петровић, 
Јовановић 1997).  

Након Другог светског рата, Ђурђе Бошковић 
оставио је техничку документацију три цркве на 
потесу Бањица, од којих барем једна датира из 
рановизантијског периода, (Бошковић 1951: 221–244). 
Михајло Костић изнео је претпоставку о 
деминерализацији термоминералног извора у области 
Бањице као главног разлога опадања значаја Сврљиг-
бање и припадајуће вароши током друге половине XVII 
и почетком XVIII века, (Костић 1970а: 104–110, Костић 
1970б: 53–69, Петровић, Филиповић 2013: 35–50). 
Петар Петровић започео је 1997. године припреме за 
обимнија археолошка истраживања античког 
локалитета у Нишевцу и Сврљиг-града. Прерана смрт, 
нажалост, спречила је овог преданог истраживача да 
оствари своје научне замисли (Петровић 1975: 43–56, 
Петровић 1992: 121–132). 

*** 

Током претходних седам година, колико се 
стручно истражује област Сврљига, у оквиру пројекта 
Балканолошког института САНУ1 констатована 

                                                           
1 Научно истраживачки пројектат: Археолошка 
истраживања локалитета и комуникација у Сврљишкој 
области из протоисторијског и рано историјског периода, 
Балканолошког института САНУ и однедавно Института 
Озонијус (Ausonius) из Бордоа, финансира Министарство 
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ситуација не терену је у великој мери трагична, 
посебно у погледу оштећења античке и средњовековне 
архитектуре.  

 Најугроженији локалитет уједно је и 
најпознатији из стручне литературе. Ради се о 
утврђењу стари град Сврљиг или Сврљишки град. 
Феликс Каниц и Јован Мишковић прецизно описују 
остатке овог утврђења пре 125 година и наводе да 
округла кула са 4 спрата и очуваним вратима има 
висину од 10 m, док је правоугаона кула била још боље 
очувана, са висином од око 12 m. Стручњаци Завода 
за заштиту споменика културе Ниш обишли су 
локалитет пре око 25 година и тада констатовали 
задовољавајући степен очуваности архитектуре. Током 
бомбардовања 1999. године, под до сада 
неразјашњеним околностима, експлозијом су разнете 
обе куле. Округла кула тада је срушена до висине од 
око 3 m (сл. 1), док је правоугаона доведена до 
непрепознатљивости и њена висина не прелази 2 m 
(сл. 2). Поред утврђења девастацијама је изложено и 
пространо подграђе. Архитектонски објекти у 
подграђу Сврљишког града постали су мета локалних 
трагача за благом – златара а бројни су и готово 
свакодневни примери њихових рушилачких 
делатности (Filipović and Petrović 2013: 47–52).  

                                                                                                                             
културе и информисања Републике Србије и Опшина 
Сврљиг, у континуитету од 2008. године. 



141 
 

 

Сл. 1: Округла кула Сврљишког града 

 

 

Сл. 2: Правоугаона кула Сврљишког града 

 

Са друге стране, најугроженије остатке култних 
места представљају уједно и најстарије цркве 
сврљишког краја - четири цркве испод Сврљишког 
града, на потесу званом Бањица. Горња црквина 
најмање је страдала од свих (сл. 3) с обзиром на то да 
се налази поред асфалтног и прометног пута. Ипак, 
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око цркве је оскрнављено преко 15 гробова што се 
види по помереним надгробним плочама и 
прекопаним ракама. Доња црквина оштећена је у 
већој мери. На средини северног зида веће цркве 
зјапи огромна рупа димензија 2 x 2 m и дубине преко 
3 m. Исто тако, дужином северног зида ископана је 
зона ширине од преко 3 m до самог дна темеља. 
Црквина Св. Стефана са позноантичком зиданом 
гробницом са полуобличастим сводом, највише је 
оштећена од свих светиња. Место споја северног зида 
нартекса и цркве потпуно је просечено у ширини од 2 
m, а избачено је преко 10 m3 грађевинског материјала 
и шута (сл. 4). Полуобличасто засведена гробница од 
опека са нишама у зидовима потпуно је девастирана, 
а источни зид је пробијен и рзрушен (сл. 5). Четврта 
црквина, до сада нерегистрована у стручној 
литератури, исто тако је претрпела знатна оштећења. 
Ту су две велике рупе величине 4 x 3 m и 3 x 2 m, 
дубине око 2 m, поред којих су велике надгробне 
камене плоче. Свуд уоколо леже разбацане кости 
почивших. У већ поменутом подграђу Сврљиг града, 
на падини према селу Варош, налазе се остаци џамије 
из турског периода такође знатно страдали од стране 
копача за благом.  
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Сл. 3: Горња црквина у Сврљишком граду 

 

Сл. 4: Спој северног зида нартекса и цркве 

 

Сл. 5: Источни зид Сврљишког града 
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Из овде изнетих чињеница и илустрација могу се 
извести поједини закључци и одредити одређене, 
првенствено негативне тенденције у вези са 
безобзирним уништавањем културне баштине. До пре 
20-так година препреку уништавању културне 
баштине представљало је и поштовање према 
црквама, светим и заветним местима. Као што смо 
видели то поштовање данас убрзано нестаје. 
Штавише, старе цркве и друга света места 
представљају погодно тле за трагање за златом из 
тројаког разлога. Прво, она никада раније нису била 
копана од стране златара, што пружа већи 
"потенцијал" за дивља ископавања, а притом се 
изградио вековни стереотип у народу да црква сама 
по себи мора бити богата и пуна предмета од 
племенитих метала. Друго, на црквинама и поред 
камених записа често се налазе стари новчићи, често 
безвредни, који су ту остављани ко зна колико 
деценија или векова уназад, што само чини даљи 
подстрек и главни аргумент данашњим златарима да 
"ту има нешто". На последњем месту стоји чињеница 
да су многе цркве изгубиле свог стално присутног 
свештеника, као и да на црквишта и заветна места 
народ долази највише једном годишње. 

 Наш, нимало охрабрујући текст представља тек 
кратак осврт на тему излагања и опис стања у коме се 
налазе најзначајнији локалитети у области Сврљига. 
Тешко је рећи када ће се са праксом девастирања 
престати. Општа пауперизација становништва није 
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свакако једини разлог за овакве појаве. Чини се да 
влада општи утисак да механизми кажњавања не 
постоје и да свако може да чини шта год пожели. С 
друге стране, образовање, родољубивост и колективна 
свест о потреби очувања културне баштине завичаја 
али и отаџбине у целини, на све је нижем нивоу. Не 
улазећи даље у разматрање ове суморне ситуације 
којој се, нажалост, крај не назире, овим радом нашег 
археолошког тима желимо да скренемо пажњу 
јавности на ове немиле догађаје, што смaтрамо уједно 
да је и наша обавеза.  
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Svrljig fort: The Vanishing Cultural Heritage 

Abstract:  

The most vulnerable archaeological site and the most 
famous one in scientific literature in the area of modern Svrljig 
in eastern Serbia is for no doubt the Svrljig fortress and the 
Banjica church complex. Felix Kanitz and Jovan Mišković 
accurately describe the remains of the fort 125 years ago, 
saying that the round tower, with 4 floors and doors, was 
preserved to 10 m in height, while the rectangular tower was 
better preserved, with a height of about 12 m. After World War 
II, the Archaeological institute of Serbian Academy of Sciences 
undertook the survey of restricted area in the eastern Serbia 
and then Svrljig fortress and its surroundings were of their 
particular interest, but chronologically limited to the late 
antique and medieval period. The documentation that we 
inherited from that period when Professor Djurdje Bošković 
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was the leader of the investigation team contains some drafts, 
description and the plan of the fortress.  Experts of the 
Institute for Protection of Cultural Monuments in Niš visited 
the area about 25 years ago and then concluded a satisfactory 
degree of conservation of the architecture. During the 1999 
bombing, the two towers were blown up by dynamite. The 
round tower then collapsed to a height of about 3 m, while the 
rectangular is brought beyond recognition and its height does 
not exceed 2 m. Architectural structures in the suburbs are 
also targeted by local treasure hunters. From 2008, the 
Institute for Balkan Studies of Serbian Academy of Sciences 
and Arts together with the Cultural Center in Svrljig investigate 
the area of the village of Niševac where are the remains of the 
large Roman settlement, possibly Timacum Maius, which was 
most probably in close relation with the Svrljig fortress in the 
epoch. Unfortunately, very poor financial support and need for 
the serious logistics caused by the very difficult approach to 
the fortress prevent our willingness for investigation and 
preservation of Svrljig fortress and its surroundings. Our aim 
with this paper is to shad a light to this very important cultural 
and architectural monument that is in state of natural 
destruction but also leaved to permanent human devastation. 

Key words: The Svrljig region (Eastern Serbia), Svrljig fort, 
Banjica churches, destruction of cultural heritage. 
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Коришћење београдске тврђаве: употреба 
идентитета и простора културног добра 

(студија случаја) 
 

 
Апстракт:  
 
 Последње деценије највећи и  најважнији посао 
града Београда у области заштите непокретних културних 
добара представљали су радови на реконструкцији и 
ревитализацији београдске тврђаве. Након вишегодишњих 
значајних улагања  у овај простор, дошло је до застоја у 
радовима, а тренутно нема изгледа за њихов даљи наставак. 
Финансијска криза само је један од разлога за ово стање. 
Већи проблем представља дугогодишњи нерешени 
власничко - кориснички односа на тврђави и немогућност 
да се успостави једна управа над свим субјектима и простор 
уреди у јединствену препознатљиву културно-историјску 
целину. Упркос томе постигнити су значајни резултати у 
ревитализацији овог простора  и поновном стварању 
његовог идентитета. Поставља се питање да ли се ово стање 
може очувати и даље унапредити, као и који су захтеви и 
предуслови за то.    
 Стална брига за архитектонско наслеђе тврђаве и 
идентификација делатности појединаца, корисника и група 
на простору тврђаве само су увод у њено осмишљено 
коришћење. При преиспитивању могућности простора и 
процени његовог коришћења мора се водити рачуна да се 
не не наруше њене културне вредности и идентитет. 
 Изазови које овај простор пружа корисницима за 
реализацију бројних садржаја некада су на граници 
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примера лошег коришћења културног добра. У простору 
који настаје у жељи и потреби да се задовоље захтеви за 
очувањем градитељског наслеђа београдске тврђаве, 
подизање свести и јачање њеног идентитета и створе услови 
за коришћења привредног потенцијала културног наслеђа, 
налази се више различитих субјеката и интересних зона. 
Борба за аутентични културни производ који би задовољио 
захтеве привредника има ограничено дејство. Покушај, као 
што је изградња Београдске реплике – тематског парка 
Теразија из 1920. године на Новом Београду, као вештачког 
места сећања, забаве и потрошње, није донео очекивани 
успех. Сведоци смо да и аутентични простор Скадарлије 
губи интересовање посетилаца. 
 Како у овим условима пронаћи нову парадигму за 
коришћење културног добра београдске тврђаве? Шта је то 
што може да донесе новостворену вредност на већ 
потврђену и да је учини актуелном и одрживом? И у крајњој 
истанци каква је судбина јавних културних добара? 
 
Кључне речи: културно добро, Београдска тврђава, културни 
ресурси, коришћење, идентитет 
 
 

„Стара утврђења давно су 
изгубила своје некадашње 
функције. Војне посаде напустиле 
су њихове бедеме препуштајући их 
зубу времена и нехату људи. У 
нашем добу ова драгоцена 
сведочанства прошлости постала 
су део културног наслеђа. Пробуђен 
је интерес истраживача и 
конзерватора да се те древне 
рушевине сачувају од даљег 
пропадања и тако, уз обнове и 
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уређење, прилагоде потребама 
савременог човека“ 

     
 Марко Поповић (2009) 

 
Последњих година у нашој јавности поново је 

„откривено“ градитељско наслеђе Тврђава и утврђених 
градова Србије. Оне чине јединствен, и релативно 
мало коришћен скуп културних добара који 
представља потенцијални ресурс за социо-економски 
развој. Свака тврђава је прича за себе, више или мање 
сложена, уткана у историју и животе подручија на 
коме се налази.   
 Да би се ова културна добра ставила у функцију 
и значајно допринела развоју, како на локалном, тако 
и на националном нивоу, морају се створити услови за 
њихово коришћење. То није тако једноставно, јер се 
често  на овај начин улази у суштину споменичког 
наслеђа. Како и колико се коришћењем културних 
ресурса утиче на њихову споменичку вредност и 
идентитет места морају бити свесни сви који се налазе 
у процесу одлучивања и управљања културним 
ресурсима. Њихово коришћење увек се налази на 
граници између заштите, репрезентативне функције и 
економске оправданости. Посебно у градским 
центрима, као што су Београд, Нови Сад, Ниш, 
Смедерево где постоји континуитет њиховог 
коришћења. 
 У раду ћу покушати да на примеру београдске 
тврђаве укажем на процесе који су утицали на 
обликовање данашњег стања на простору београдске 
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тврђаве, мере и програме који се спроводе, као и на 
питања коришћења простора и идентитета у циљу 
успостављања, преношења и одржавања својстава 
споменика културе. 
 

 
Београдска тврђава данас, панорама 

 
Београдска тврђава је место где се сусрећу 

векови историје Београда, Србије, Балкана. Налази се 
на брегу изнад ушћа Саве у Дунав. Као 
фортификациона целина формирана је у временском 
раздобљу од I до XVIII века. Подигнута је почетком 
првог миленијума као палисада са земљаним 
бедемима. Просторно се дели на Горњи град и Доњи 
град. Развој утврђења може се пратити кроз 
материјалне остатке из различитих епоха: од античког 
каструма (II век), византијског кастела (VI-XII), 
средњовековног утврђеног града (XIII-XV), до 
аустријско/османлијске бастионе тврђаве (XVII - XVIII).       
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Изглед града Београда око 1684 

 
     У другој половини XIX века на пољу испред 
тврђаве, Калемегдану, формиран је лепо уређени парк 
по угледу на тадашње европске паркове. Његово је 
уређење настављено и почетком XX века изградњом 
шеталишта на савској падини и Малог и Великог 
степеништа. Поред парковског мобилијара и фонтана 
(Фонтана Рибар и фонтана Буђење), временом су овде 
своје место нашле скулптуре истакнутих личности из 
наше културе и историје, као и Споменици везани за 
новију историју (Споменик захвалности Француској, 
Победник, Гробница народних хероја, и други). 
      Када је, тридесетих година двадесетог века, 
кроз Доњи град београдске тврђаве просечен пут и 
уведена пруга, нарушена је његова структура и 
прекинута природна веза са обалом река. Крајем 
другог светског рата, у савезничком бомбардовању 
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оштећени су делови тврђаве (Сава капија). Током XX 
века, тврђава губи свој војни, и стратешки значај, а у 
њено окриље стижу нови садржаји и станари1, што 
трајно мења њен садржај и карактер. 

 

Велике степенице, део парка са тврђавом 1931. 
 
 

Упоредо теку напори да се тврђава истражи, 
заштити, рестауира и да јој се пруже нови садржаји. 
Комплекс Београдске тврђаве стављен је под заштиту 
1946. године, Решењем бр. 1108 од 2. 12. 1946 
Одељења за заштиту споменика културе НР Србије при 

                                                           
1 Зоолошки врт, Зеленило, Спортска друштва/клубови - 
Партизан и Звезда, Завод за заштиту споменика културе 
града Београда, галерија „Цвијета Зузорић“. 
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Уметничком музеју. Одлуку за проглашење за 
непокретно културно добро донео је Завод за заштиту 
споменика културе града Београда 1965. године (бр. 
290/4 од 31.5.1965.). Београдска тврђава са 
Калемегданом 1979. године је проглашена за 
споменички комплекс с највишим степеном заштите, 
споменик културе од изузетног значаја за Републику 
Србију.2 

Да би се обезбедило планско коришћење 
простора културног добра, 1969. године донет је и 
Детаљни урбанистички план Калемегдана (Сл. лист 
града Београда, бр. 6/69), плански докуменат којим се 
уређује располагање и коришћење простора 
београдске тврђаве. 

Овим планом се утврђује потреба за 
афирмацијом споменичке вредности београдске 

                                                           
2 Одлука према којој се додељује статус културног добра од 
изузетог значаја београдској тврђави, објављена је у 
„Службеном гласнику СРС“, број 14/1979. У њој је дата 
дефиниција културног добра од изузетног значаја: 
„Културно добро од изузетног значаја јесте културно добро 
које има једну од следећих карактеристика: посебан значај 
за друштвени, историјски и културни развој народа у 
националној историји, односно за развој народа у 
националној историји, односно за развој његовог природног 
окружења; сведочи о пресудним историјским догађајима и 
личностима и њиховом деловању у националној историји; 
представља јединствене (раритетне) примерке 
стваралаштва свог времена или јединствене примерке из 
историје природе; великог утицаја на развој друштва, 
културе, технике и науке; изузетну уметничку или 
естетску вредност.” 
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тврђаве и дају препоруке на који начин да се то 
спроведе. Препознат је њен визуелни идентиет (у 
смислу архитектонско - урбанистичке пластике у 
простору Београда), историјски аутентични амбијенти 
тврђавских простора; сценична својства простора а 
остављене су могућности за даље интервенције и 
допуне у простору значајним савременим 
споменицима. Њим се утврђују зоне за одређене 
делатности - забавне, угоститељске, спортско-
рекреативне. План предвиђа и измештање 
саобраћајнице Доњоградског булевара и железничке 
пруге са простора културног добра, измештање 
трамвајске пруге са окретницом на савској падини, 
измештање теретног пристаништа низводно на 
Дунаву, расељавање индустирије „Партизан“ („Беко“), 
расељавање и уклањање стамбеног блока између улица 
Карађорђеве, Париске и Великих степеница, исељење 
школе „Петар Драпшин“, као и исељење Зоолошког 
врта.3 

 
Београдска тврђава 1876. 

                                                           
3 Одлука о Детаљном урбанистичком плану Калемегдана, 
„Службени лист града Београда“ бр. 6/69. 
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Још једном промишљајући о карактеру и 
одликама овог културног добра, Одељење историјских 
наука САНУ и Завод за заштиту споменика културе 
града Београда, оргазовали су, 1985. године, научни 
скуп Београдска тврђава у прошлости, садашњости и 
будућности, у чијем раду су узели учеће наши 
еминентни историчари, археолози, архитекте, 
историчари уметности, географи, туризмолози, 
урбанисти. 

Закључи са овог скупа у најкраће би се могли 
сумирати: 

− да тврђава као фортификацијски објекат на 
посебном географском положају (на додирној 
линији Панонске низије и Балканског 
полуострва), има локални, регионални и 
универзални значај. Односно да је од значаја за 
непосредну околину, пространи регион и 
територију читаве Југославије и Балкана. 

− да београдску тврђаву треба рестауирати као 
војно-историјски и културно-историјски 
споменик и рекреациони центар, а да послове 
археолошких истраживања треба спроводити уз 
послове конзервације и рестаурације. 

− да постоји потреба за уређењем комплетне 
београдске тврђаве као музеја под отвореним 
небом – тврђава споменик историје Београда. 

 
Практично, тадашња ситуација била је следећа - 

археолошка истраживања се обављају на Тврђави од 
1936. године, а пројекти рестаурације појединих 
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објеката од 50-их година XX века, али су ови процеси 
и поред стабилне друштвене и економске ситуације 
спори. Прошло је готово 30 година, а сва питања са 
тог скупа и данас су актуелна. 
 

Оно што мислим да би у овом тренутку 
било важно за нашу акцију јесте да 
археолози и историчари даду 
практичне предлоге како приступити 
конзервацији и рестаурацији појединих 
делова ове Тврђаве. У исто време они 
морају да даду предлоге: шта у 
архитектури и од историјских збивања 
ове Тврђаве треба обележити. 
Према томе све се мора да обележи и 
угради у њено обнављање, тако да нађе 
себе и сваки народ и свака заједница 
која је некада била или кроз ову 
тврђаву пролазила. 

Чубриловић (1988: 198) 
 

Реферати су објављени 1988. године, како убрзо 
следе драматичне околности у којима се још једном 
Београду, Југославији, и Србији „десила историја“ и 
„године које су појели скакавци“, ове препоруке нису 
реализоване. 
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Кула Небојша пре изведених радова 

 
Почетком 21. века, суочен са стањем на 

простору културног добра и са великим амбицијама да 
ово стање трајно уреди, Град Београд је 12.јула 
2002.године основао своје јавно предузеће 
“Београдска тврђава”. Започети су обимни радови на 
рестаурацији овог споменика културе уз велики полет 
града Београда и сарадњу са Заводима за заштиту 
споменика културе (Београдским и Републичким), 
Археолошким институтом - одељењем за београдску 
тврђаву, Архитеконским факултетом, Рударско-
геолошким факултетом, и другима. 

У периоду краћем од десет година  изведени су 
рестаураторско-конзерваторски радови на 230.000 м2 
на Тврђави. Обновљена је кула Небојша, рестаурирани 
су објекти Бастиона Савске падине, Сава капија и 
унутрашња Стамбол капија, као и Мрачна и Краљ 
капија. Делимично је обновљена Мала барутана, 
Арсенал-тополивница, као и југоисточни фронт 
Београдске тврђаве, који је обухватио и локалитете 
Велики равелин и Карађорђева капија. Завршени су 
радови на Малом степенишном силазу, који повезује 
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Горњи и Доњи град. И заиста иако је у овом сегменту 
урађено много, то наравно није све и овде постоје још 
многи делови тврђаве који чекају конзервацију и 
рестаурацију и уношење садржаја, давање савремене 
намене.4 
 

 
Кула Небојша након изведених радова, 2010. 

 
Паралелно са радовима на рестаурацији текло је 

осмишљавање садржаја и програма који употпуњују 
тзв.“културну понуду” тврђаве и Београда. И колико је 
била интезивна активност успостављена и постигнути 
значајни резултати на пољу рестаурације и 
конзервације, толико је интезивна и програмска 
активност, са циљем да се наслеђе учини доступно и 
видљиво за различите групе посетилаца.   

Како се ради углавном о отвореним просторима 
где временски услови диктирају услове за одвијање 
програма, уобичајено је да програми на Тврђави 
симболично почињу средином априла – за време 
                                                           
4Види: www.beogradskatvrdjava.co.rs  

http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/
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трајања “Дана Београда”, у периоду од 16. до 19. 
априла, када се обележавају два значајна датума за 
историју Београда. Прво помињање имена Београд 
878. године у писму папе Јована VIII бугарском кнезу 
Борису, и датум када је Али Риза паша предао кључева 
града Београда кнезу Михајлу 1967. године. Програми 
на отвореном завршавају се „Данима европске 
баштине“ који се одржавају у октобру. Према 
евиденцјама ЈП „Београдска тврђава“ направљеним за 
за десету годишњицу рада предузећа, забележено је да 
је у том периоду реализовано различитих 1.410 
програмских дешавања, и то: обилазака археолошких 
налазишта, изложби, концерата, радионица старих 
заната, приказа витешких борби, фестивала, 
представа, игара за децу и младе. 
 

 
Витешке борбе на београдској тврђави 

 
Истражујући могућности простора, кроз 

програмско деловање, омогућено је да се поједини 



162 
 

објекти, макар привремено отворе за посетиоце до 
њиховог коначног стављања у функцију. Уведен је 
аудио водич на шест језика који покрива целокупни 
простор тврђаве, израђен двојезични сајт предузећа 
(www.beogradskatvrdjava.co.rs), регистрована је 
Секција тврђава Србије, а београдска тврђава 
промовисана је као део културне руту кроз пројекат 
Министарства културе Републике Србије – „Тврђаве на 
Дунаву“. Осмишљен је и започета реализација пројекта 
„Виртуелни музеј Дунава“. Циљ овог пројекта једа се 
путем Интернет презентације повежу репрезентативни 
примери културног и природног наслеђа целокупног 
дунавског региона, да се укаже на њихов значај, 
неопходност очувања и уједно отвори могућност 
заједничког деловања.5 

 

 
Мапа  локација, упуство посетиоцима за  коришћење аудио 

водича 
 
                                                           
5Види: www.virtuelnimizejdunava.rs 

http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/
http://www.virtuelnimizejdunava.rs/
http://www.virtuelnimizejdunava.rs/
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У предходном делу било је речи пре свега о 
осмишљеном и планском деловању које се десило 
изворном објекту Тврђаве београдске. Од њеног 
уклапања у урбану градску структуру, до суштински и 
формалне промене намене и коришћења 
фортификацијских објеката и простора, било да је реч 
о њеној промени или препуштању зубу времена. 

Када се погледа њен предходни развој и 
промене које су се дешавале током  времена, можемо 
да се запитамо што се штити на простору београдске 
тврђаве? Да ли су то материјални остатци, 
неухватљиво наслеђе баштине, сведочанства о току и 
трајању града, или нешто друго. 

Често се говори о потреби очувања, 
интерпретације и даљег развоја београдске тврђаве. 
Како и колико се може да користи један културни 
ресурс, а да се не угрози његов хабитус, опстанак и 
идентитет. Шта је примарна вредност, а шта су 
секундарне вредности оваквих објеката? 

За тврђаву де често каже да је пребогата 
историјом, али да има релативно мало материјалних 
остатака који је документују или су они неповезани и 
тешко распознатљиви обичном посетиоцу. Па ипак 
она поседује посебан идентитет и то вам може 
посведочити сваки њен посетилац. 

Зашто је данас значајно бавити се темом 
идентитета у контексту коришћења културног добра? 
Да ли постоји и шта је то иденититет јавног, културног 
добра од изузетног значаја? У чему се он огледа? 
Колико идентитет места одражава његов карактер? 
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Шта утиче на идентитет простора културног добра? И 
да ли су ограничења споменичког својства 
сметња/препрека или подстицај за „социо-економски“ 
развој, односно допринос благостању и напретку 
заједнице и друштва?   

Зато што тек на месту континуираног боравка и 
рада уз сталне напоре да се тврђава рестауира, 
сусрећете (кроз реализацију како својих пројеката, 
тако и пројеката и захтева корисника на комплесу) са 
овим посебним карактером или својством споменика 
који „своју особену вредност носи у себи“, односно она 
је на тај начин персонификована (Томић: 1983, 70). 

Схватање и усвајање онога што је сама срж 
споменика културе, његово својство (историјска, 
научна, културна, уметничка, етнографска вредност) 
јесте како у сазнајном, тако и у доживљеном.6 И као 
што се вредност и потенцијал културног наслеђа 
одражава на развој и квалитет живота у динамичном 
друштву када се промишљено користи, тако  и оно 
постаје медиј за себе. Брига стручњака да се оно 
истражи и заштити доводи до својеврсне изолације и 
„професионализације“ објекта истраживања, те самим 
тим до својеврсног искључивања из свакодневног 
живота. 

Када је реч идентитету простора, он се може 
схватити и доживети као genius loci или дух места  
како су га још римљани доживљавали (Norberg-
                                                           
6 Стога, свако од корисника „усваја“ и/или „присваја“ овај 
идентитет без обзира колико стварно у њему учествује, 
одлаже га у сећању, и користи за сопствене потребе. 
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Schulz,1979: 5). Овај дух даје живот људима и 
местима, прати их од рођења до смрти, и одређује 
њихов карактер или суштину. Чак и богови имају свој 
genius, чињеница која илуструје његову 
фундаменталну природу или концепт. Genius loci тако 
означава шта су ствари, или шта оне „желе да буду“ 
(Norberg-Schulz,1979: 18). Да ли је он непроменљив и 
да ли се може сачувати као својство споменика 
културе за генерације које долазе? 

Из примера београдске тврђаве, њеног развоја и 
уклапања у урбанистички концепт града видимо да 
структуре моћи утичу на промене како споменичке 
структуре, тако и корићења простора. Те тако и не 
може бити речи о сталности, већ само о опстанку, 
прилагођавању потребама и навикама људи, и 
покушају преношења, презентацији и интерпретацији 
историјског наслеђа, његовом значењу и вредностима 
за друштво. 
 

 
Изложба у приземљу Куле, меморијални део 

 



166 
 

Јер идентитет места, јесте посебан карактер 
неког места присутан у стварима и делима односно 
материјалним и нематеријалним аспектима места, 
тако да човек свој идентитет гради кроз 
идентификацију са својим окружењем.  Шулц сматра 
да „дух места није израз националног духа народа, већ 
израз традиционалног духа народа, односно резултат 
свега што се на неком месту таложило кроз време и 
сублимисало као његов аутентични израз“ (Ротер 
Благојевић, 2012, 18). Идентитет људи повезан је са 
идентитетом места, и једна је од основних човекових 
идентификација припадања. Тако је уобичајено да се 
каже ја сам Београђанин, Зајечарац, Парижанин, и сл. 
Такође и сличне или исте животне околности могу 
довести до истих идентификација. Идентитет је 
повезан и са местом и са временом- поседује 
спацијалну и временску компоненту. И као такав 
поседује динамичку функцију и трпи неизбежне 
промене. 

Тако када говоримо о идентитету београдске 
твеђаве можемо говорити о идентитету, као збиру 
прошлих историјских иденитита наслеђа целокупног 
простора који му и дају одлику културног добра од 
изузетног значаја, и идентитета објеката, простора и 
места – носилаца значења. Сусрет отворених простора  
и затворених објеката носиоци су одређених намена и 
садржаја. То је истовремено изазов и могућност који 
нуди Тврђава. И тек у њиховој синергији, као у 
„ткању“ кроз тврђаву може се она и доживети и 
пренети. Па ипак, као у окамењеној шкољци, мало је 
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затворених простора који су погодни за коришћење и 
преношење баштине тврђаве.    

Овде сваки зид, капија, пролаз, кула, хрпа 
цигала или камења осликава део времена прошлог и  
прича причу. То су приче о људима у времену и 
времену у људима, настајању и нестајању. 

Уколико узмемо у обзир једну одредницу проф. 
Николе Самарџића, да је „идентитет Београда 
заснован на његовој стварној и на његовој 
имагинарној прошлости“ (Самарџић: 2012) долазимо 
до тога да је на нама посао сталног изналажења, 
откривања и моделирања идентитета и духа места. То 
такође и значи да се овај посао реализује у сарадњи са 
заједницом и посетиоцима. Да се користе сви 
расположиви медији за њену афирмацију. Као и да 
учешће појединаца и изградња свести о својствима 
споменика културе омогућавају и његову бољу 
рецепцију и заштиту. 
 

 
Насловна страна сајта Виртуелни музеј Дунава 
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Овде се материјално, градитељско наслеђе 
преплиће са нематеријалним наслеђем, и то је тај, 
недовољно искорисћени потенцијал и могућност за 
стално обнављање садржаја. Тако се и отвара 
могућност за повезивања микро и макро историје на 
једном месту, многих слојева историјског и културног 
дискурса, и истовремено ствара код посетиоца осећај 
„историјске или археолошке лабораторије“ - још не 
истраженог, а присутног. 
 

Бавили смо се оним што тврђави „даје“ 
идентитет, оживљава и прича и чини видљивим и 
доступним њено културно наслеђе. Такође се 
сусрећемо са оним што јој „одузима“ иденитет, и што 
није лако санкционисати и држати под контролом. 
Мислим на посетиоце који неадекватно користе овај 
простор - исписујући графите и изводећи вратоломије 
на њеним бедемима...Затим на илегалне продавце, 
лошу комуналну инфраструктуру, коришћење делова 
тврђаве за паркинг возила, ограђивање делова 
тврђаве, и слично. Јер пуно је процеса и дешавања, 
чак и на простору једног оваквог ентитета културног 
добра, који су неодвојиви од деловања друштвених 
сила. 

Шта је потребно да се уради у будућности да се 
омогући да простор овог, али и других културних 
добара сличног типа наставе да функционишу у 
друштву и врше своју функцију? Да ли је време да се, 
на основу до сада истраженог и урађеног изврши 
репрограмирање наслеђа београдске тврђаве?   
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Није претерано рећи да град Београд нема 
важнији културни ресурс за културно-социо-
економски развој који би могао да функционише као 
културно добро у правом смислу и да допринесе 
изградњи и мењању имиџа града у будућности7. Само 
од учесника у овом процесу зависи како ће се он у 
будућности одвијати. 

Да би се омогућила даља реализација садржаја и 
презентација идентитета и историјког и културног 
наслеђа, потребно да се направи План посебних 
намена простора београдске тврђаве (просторно-
функционално моделирање), као и нови Детаљни 
урбанистички план. Време је да се започне и дијалог 
са локалном заједницом и јавна расправа о 
модалитетима коришћења културног добра, као јавне 
својине, са циљем да се простор сачува за будуће 
генерације и унапреди. 

Такође је потребно да се трајно реше и уреде 
односи са фактичким корисницима, као и да 
надлежно Министарство и град Београд одреде тим и 
рок за израду Менаџмент плана београдске тврђаве, 
као обавезујућег документа за даље поступање свих 
субјеката на комплексу. 
 

 

                                                           
7 Следећи препоруке Оквирне ковенције Савета Европе О 
вредности културног наслеђа за друштво, коју је и 
Република Србија потписала 21. 09. 2007. године, 
ратификовала 29. 07. 2010. године, и започела са њеном 
имплементацијом 1. 06. 2011. године 
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mr Ivana Todosić - Lučić 
 

Using the Belgrade Fortress: The use of identity and 

cultural heritage area (case study) 
Abstract: 

 

 In the last decade, Belgrade’s largest and the most 
important job in the area of immovable cultural heritage was 
working on reconstructing and revitalizing the Belgrade 
Fortress. After years of significant investment in this area, 
there has been delay in the works and currently there's no 
outlook for their continuation. The financial crisis is just one of 
the reasons for this condition. A greater problem is the lack of 
resolution of ownership-user relations on the fortress, and 
inability to establish administration over all subject and 
organize this area into a unique recognizable cultural and 
historical complex. Despite that, significant results had been 
achieved in revitalizing this area and re-creating it's identity. 
The question is weather this state can bee maintained and 
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further improved, and what are the requirements and 
perquisites for that action. 
 A constant concern for the architectural heritage of the 
fortress and identification of individual, user and group actions 
in the fortress area are just an introduction into its designed 
use. While reviewing the possibilities of space and estimating 
its usage, care must be taken not to distort its cultural value 
and identity. 
 Revitalization of different content in this space is 
challenging for its users, which is often almost crossing the line 
towards poor use of cultural property. In a space that 
originates form wishes and needs to meet the requirements for 
the preservation of architectural heritage of Belgrade Fortress, 
raising the awareness  and strengthening its identity, and 
create conditions for the use of economic potential of cultural 
heritage, there is a number of different subjects and areas of 
interest. Battle for authentic cultural product that would meet 
the entrepreneurs' requirements has limited effect. An attempt, 
such as the construction of Belgrade replica - Terazije theme 
park from 1920s in Novi Beograd, as an artificial place of 
memories, entertainment and consumption, did not bring the 
expected success. We are witnesses that an authentic area of 
Skadarlija is losing interest of visitors. 
 How to find a new paradigm for the use of cultural 
property of Belgrade fortress in these conditions? What is that 
could bring new value to the already confirmed and make it 
current and sustainable? And in the final instance, what is the 
fate of cultural goods? 
 
Key words: cultural heritage, Belgrade Fortress, cultural 
resources, use, identity 
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Народно неимарство као огледало 
традиционалне културе нашег села 

 

Апстракт: 

Да би се у потпуности схватио живот на селу 
неопходно је проникнути у традиционалну културу. У том 
смислу народно неимарство представља добар пример 
повезаности и међусобног деловања нематеријалне и 
материјалне културе на нашем селу 

Данас позната слика народног неимарства представља 
искуство вишевековног градитељског умећа наших предака 
који су га преносили усменим путем, с колена на колено. 

Веровања и обичаји везани за одабир места за градњу, 
избор материјала за градњу, жртве и дарови за успешну 
изградњу, градитељске (занатске) вештине и друга знања и 
обичаји представљају аспекте нематеријалне културе. 
Вековима су ова сазнања коришћена код настанка нових 
артефаката народног градитељства. Без наведених умећа 
вероватно неби ни било материјалне културе у појавном 
облику каквог ми знамо. 

Стварајући нова дела неимари су материјализовали 
животни простор, простор у коме се боравило по устаљеним 
нормама (правилима) годишњег и животног циклуса а то је 
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опет домен нематеријалне културе. Тако се затвара један 
циклус и отвара могућност стварања новог. 

У раду се наводе нека локална искуства из различитих 
крајева Србије. 

 

Кључне речи: Србија, село, народно неимарство, 
нематеријални и материјални аспект традиционалне 
културе, међусобно деловање 

 

Култура, по једној од дефиниција, значи 
свеукупност материјалних и духовних вредности које 
је човечанство (или један његов део) створило и 
развило у току своје историје, док традиција 
представља начин њеног преношења с покољења на 
покољење усменим путем, или предањем. (Речник 
2007)  

У том смислу традиционална култура 
представља материјалне и духовне вредности које се 
преносе с покољења на покољење предањем а 
обележавају је изворност, јединственост, 
непатвореност и друге (сродне) одлике. (Лексикон 
2008) Традиционална култура је најјаче упориште 
имала, а и даље има, у руралној средини која није у тој 
мери, као урбана, изложена утицајима са стране. 
Најзаступљенија је у слабије (комуникативно) 
доступним пределима, брдско – планинском пределу, 
где преовлађује старачко становништво васпитавано у 
духу старих времена (прединдустријског доба). Једно 



175 
 

од обележја традиционалне културе је народно 
неимарство односно народно градитељство као 
складан спој материјалних и духовних вредности у 
свом изворном облику. (Вукосављевић 1953, 1965, 
1983) 

Народно градитељство у Србији је резултат 
утицаја бројних култура старославенске, коју су 
неимари донели из своје постојбине, мешајући је са 
староседелачком (трачком и илирском), римском, 
византијском, касније оријенталном културом. 
Последњи  велики утицај потекао је из средње Европе 
(Аустроугарске), техничко технолошки (и данас) 
развијеног света, доносећи савремен начин градње и 
нову културу становања. (Дероко 1968, Којић 1973)  

Народно неимарство представља до средине 20. 
века у Србији уобичајен начин грађења куће и осталих 
здања у домаћинству на селу. Обележава га употреба 
природних материјала за градњу (углавном са лица 
места), локални мајстори, емпиријска знања стицана 
низом генерација, једноставан (ручно прављен) алат и 
естетска обележја заснована више на пропорцији 
здања него на украшавању и обради детаља. (Дероко 
1939, Којић 1941) 

Традиционално (емпиријско) познавање градње 
подразумевало је поштивање усвојених градитељских 
правила заснованих  на коришћењу 
антропометријских мера (неимарски аршин), 
познавање особина материјала за градњу и вештину 
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његове обраде (клесање камена, тесање дрвета, 
прављење креча и др.), изналажење  повољног места за 
градњу куће и осталих здања. (Petrović, Đ 1973, 
Финдрик 1994, Миленковић 2009) 

Временом, поједине локалне групе градитеља, 
својим искуством и квалитетом рада, стекле су 
завидну репутацију, као и наруџбине изван места 
становања. У северозападној, западној и југозападној 
Србији биле су познате градитељске дружине из Осата 
у Босни, док су по Поморављу, источној и јужној 
Србији највише градили мајстори из јужних крајева. 
(Којић 1941, Милосављевић 2000) 

Већ после Првог светског рата, а нарочито после 
Другог, народно градитељство поприма друге облике 
деловања. Под утицајем града и осавремењавања 
живота на селу, напред наведени, темељни принципи, 
временом се губе. Куће граде школовани мајстори, по 
типским пројектима намењеним градској средини, 
тако да село губи свој традиционални лик, а са тим део 
идентитета. Након Другог светског рата овај 
традиционалан начин градње изумире. (Којић 1973) 

Истовремено поједине архитекте попут Б. 
Којића, А. Дерока и њихових следбеника и 
поштовалаца, као добри познаваоци принципа 
народног градитељства, пројектују и граде куће у 
његовом духу, настављајући тако традицију народног 
неимарства на нов, оригиналан начин. (Бабић 1997, 
Крунић 1999, Петровић, Б 2002, Тошева 2003) Јер 
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народно градитељство као (добар) дух из Аладинове 
лампе, представља, пре свега, начин размишљања 
(мишљење) произашлог из традиционалног начина 
живота који је био дефинисан дневним, годишњим и 
животним циклусима.1 

Огледало се у народу тумачи као симбол истине 
јер прецизно одражава оно што је испред њега. 
Симболички огледало представља и везу са 
прошлошћу. Ако је равно слика је блиставо јасна и 
постоји могућност успостављања духовне везе. Ако је 
криво добија се нетачна и деформисана слика. Тако је 
и са културом сећања. (Кулишић, Петровић и 
Пантелић 1998, Камингс 2004) Народно градитељство 

                                                           
1 Систематско истраживање традиционалне културе у Срба 
организовао је Јован Цвијић са својим сарадницима (Ј. 
Ердељановићем, В. Радовановићем и др. угледним 
научницима и академицима, професорима Универзитета у 
Скопљу, потом у Београду), који су по његовим упутама 
истраживали порекло становништва, његову културу, 
привреду и др особине. Своја истраживања објављивали су 
(касније и уређивали) у, за ту прилику основаном, Српском 
етнографском зборнику у издању Српске краљевске 
академије. Зборник је имао две (дуговечне) едиције: Насеља 
и порекло становништва и Живот и обичаји народни. Део 
својих истраживања објавили су у Гласнику скопског 
научног друштва, Зборнику Етнографског музеја у 
Београду, касније и у Гласнику и Зборнику Етнографског 
института САНУ и другим угледним, међуратним и 
поратним, научним публикацијама. 
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осликава, попут огледала, душу народа који је живео у 
руралном простору. Оно осликава скромност, 
рационалност, економичност, сналажљивост и друге 
особине које су суштински важне за превазилажење 
недаћа, природних катастрофа и друштвених 
неприлика, битне за опстанак или како би се то данас 
рекло одрживи развој. Народно градитељство пружа 
слику о удруживању, моби, старом обичају 
испомагања код великих радова, о сеоским 
занатлијама, који су правили алат неопходан за 
градњу куће, о старим занатима који су учествовали у 
градњи различитих здања, а који се данас спорадично 
спомињу, о обичајима и веровањима код избора места 
за градњу, полагања темеља, кићењу крова, култури 
становања и др. (Вукосављевић 1953, 1965, 1983, 
Chevalier и Gheerbrant 1989) 

Нека од наведених (градитељских) правила која 
су обележила еру народног градитељства могу се 
усвојити као принципи народног неимарства и 
применити данас у пракси. То је изналажење повољног 
места за градњу куће и осталих здања, употреба 
природних материјала за градњу (углавном са лица 
места), и вештинa његове обраде (клесање камена, 
тесање дрвета, прављење креча и др.) и познавање 
пропорција и коришћење антропометријских мера 
(неимарски аршин). (Milenković 2001, 2009, 2009) 
Искуство народног градитељства представља 
надахнуће за нове идеје. и покретач нових замисли. У 
данашње време када се навелико популарише еко 
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изградња здања различите намене са енергетским 
пасошем и сл., принципи народног неимарства поново 
бивају актуелни. (Јовановић-Поповић, Игњатовић 
2011, Национална 2013, Атлас породичних 2013, Атлас 
вишепородичних 2013) Употреба природних 
материјала (дрво, земља, трска и др.) који су добри 
топлотни изолатори у симбиози са савременим 
техничко-технолошким сазнањима о заштити и 
конзервацији, пре свега од атмосферилија, 
омогућавају градњу достојну човека, како је то 
народно неимарство одувек и било. 

Посебан вид народног неимарства представља 
изградња односно израда различитих сакралних 
обележја (цркве брвнаре, капеле, заветни крстови) и 
израда надгробних споменика и крајпуташа. Зависно 
од употребљеног материјала, ту је до пуног изражаја 
дошла народна маштовитост, проницљивост и 
креативно надахнуће локалних стваралаца. (Којић 
1941, Радичевић 1961, Павловић 1962, Младеновић и 
Радовановић 1988, Павићевић-Поповић, Павловић и 
Станић 1994, Дудић 1995, Николић 2006) 

Метод рада народног градитеља није пуко 
копирање својих претходника, већ одабирање и 
преузимање најцелисходнијих идеја и одабраних 
примера (решења) који ће на ваљан начин унапредити 
методе изградње животног (стамбеног и привредног) 
простора. По угледу на природну селекцију. Наиме, 
угледајући се на природне процесе неимар је научио 
да одабере место за градњу куће. Ту су дошла до 
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изражаја народна веровања попут оног где говече 
односно нека друга крупна домаћа животиња заноћи у 
радијусу од десет метара је здраво место, без 
подземних вода, зрачења и сл.То је повољно место за 
трајно становање. Или: Где пас лежи то је здраво 
место, а мачка нездраво. Или: На месту где се жели 
подићи кућа ставља се крупнији камен. Ако се испод 
њега скупе пужеви место није повољно јер има 
повећану концетрацију влаге и др. Нека од ових 
веровања и данас имају своје поштоваоце. (Пантелић 
1974) 

Градња куће на традиционалан начин захтевала 
је познавање традиционалних заната: тесарског, 
столарског, клесарског, ковачког, копаничарског и др. 
Исто је важило и за израду покућства, односно алатки 
за обраду земље, превоз добара, чување односно 
складиштење добара. То су следећи занати: 

• За израду посуда за јело и пиће од глине требало 
је добро познавање грнчарског односно 
лончарског заната, 

• За израду дрвених посуда и кућног мобилијара 
требало је савладати тесарски и столарски 
занат, 

• За израду кола потребно је овладати коларским 
занатом,  

• За израду буради потребно је овладати 
пинтерским занатом,  

• За поткивање коња, волова и крава потребно је 
савладати ковачки занат и умеће поткивања, а 
за вучу кола, саоница, плуга неопходна је 
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израда ремена, оглава и друге опреме које 
израђује сарач односно ужар и др. 

 

Ако се овоме дода и значај обичајног права онда 
се може сагледати комплексна повезаност 
материјалних и нематеријалних вредности 
традиционалне културе. 

Обичајно право важан је део традиционалне 
културе. Оно регулише основе понашања у 
традиционалном друштву, па тако и заузимање 
слободне земље, оснивање брачне заједнице, подизање 
пољопривредног газдинства и др. Као крајњи резултат 
уређеног традиционалног друштва имамо 
(многољудну) породичну задругу и њено разнородно  
(разноврсно) пребивалиште на више локација у 
руралном пределу где је народно неимарство дошло до 
пуног израза. (Вукосављевић 1953, 1965, 1983, Findrik 
1980, Митровић 1999)2 О томе најбоље говоре цртежи 
архитекте и професора Зорана Б. Петровића 
начињени током бројних путовања, која су трајала 

                                                           
2 Комплексност просторне организације некадашњег 
(задружног) сеоског газдинства може се данас видети у 
Сирогојну, у Музеју на отвореном „Старо село“, једином 
целовитом етнопарку код нас. Аутори идејног концепта и 
програма етнопарка били су етнолози др Никола Пантелић и 
др Душан Дрљача и архитекта Ранко Финдрик. О Музеју је 
објављено више публикација. Видети: Музеј на отвореном 
„Старо село“, Сирогојно Србија. 2007. Сирогојно: Музеј на 
отвореном „Старо село“. 
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више од пет деценија, по руралним пределима Србије 
и шире. (Нешковић 1997, Записи 2006)3 

 

                                                           
3 Цртежи архитекте и професора Зорана Б. Петровића 
преузети су из монографије академика Бранислава Којића 
„Сеоска архитектура и руризам“, први пут објављене 1958. 
године. 
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Vernacular architecture as a reflection of 
traditional culture of our village 

 
Abstract 

 
In order to grasp life in the countryside it is essential to 

comprehend traditional culture. Vernacular  architecture is the 
good example of interconnection and mutual acting of tangible 
and intangible culture in our villages. 

The image of vernacular architecture reflects the 
experience and construction skills of our ancestors who 
passsed on the knowledge from generation to generation 
through centuries. 
The aspects of intangible cultural heritage encompass beliefs 
and rites related to selection of a place to build a house, 
selection of available material, sacrifices and offerings for 
successful construction, master skills etc. Without those skills 
probably that the material culture would not exist in the shape 
it does. 

By creating new houses master builders materialized 
the living space where people dwelled according to the rules of 
annual cycles and lifecycles. 
The paper presents some local experiences from different parts 
of Serbia.  
Key words: Serbia, village, vernacular architecture, mutual 
operations, intangible and tangible cultural heritage 
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Значај мапирања градитељских 

вештина у контексту рада Центра за 

нематеријално културно наслеђе 

Србије 

 

Апстракт: 

Пројекат мапирања градитељских вештина као 
нематеријалног културног наслеђа спада у ред активности 
које се односе на мере заштите ове врсте баштине.  
Документација о носиоцима вештина и знања је од значаја 
и за програм Живо Људско Наслеђе. Потребно је адаптирати 
ту документацију сходно структури националног регистра 
за нематеријално културно наслеђе. Мапирање занатлија је 
не само први корак у стварању релевантне базе података, 
већ је и неопходна основа за будуће праћење промена у 
области практиковања нематеријалног културног наслеђа и 
њихове улоге у развоју локалних заједница. 

Кључне речи: Мапирање, градитељске вештине, 
нематеријално културно наслеђе, документација 

 

На крају смо године у којој се навршава прва 
деценија од усвајања Унескове конвенције о заштити 
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нематеријалног културног наслеђа1 али и треће године 
како је Република Србија ратификовала овај, за 
светску баштину, изузетно драгоцен документ.  

 Поред осталих веома значајних категорија 
Унескове листе за заштиту нематеријалних културних 
добарa препознатих у областима усмених традиција, 
израза и језика; перформативних уметности; 
друштвених обичаја, ритуала и свечаних догађаја; 
знања и обичаја који се тичу природе и свемира, 
обухваћена је још категорија под којом су обједињени 
занати, односно традиционално занатство. Његово 
постојање се, макар у нашој средини, све се више 
доводи у питање, о чему сведочи и потреба да се нађе 
на поменутој листи. Комплексну ситуацију у овим 
областима додатно погоршава ограничен, углавном 
све мањи број носилаца ових знања и вештина. Међу 
њима можда предњаче традиционални мајстори 
градитељи за којима много не заостају ни други 
мајстори занатлије. Алармантну ситуацију додатно 
појачава и чињеница да су они махом старије животне 
доби. Један од актуелних принципа примене мера 
заштите нематеријалног културног наслеђа односи се 
на то да се мера ревитализације релевантних појава 

                                                           
1Унескова конвенција и њен превод  на српски доступни  су  
на Интернет адреси: 
http://www.kultura.gov.rs/docs/stranice/8212841888949986
5927/11.%20Konvencija%20o%20ocuvanju%20nematerijalnog
%20kulturnog%20nasledja%20(Pariz%202003).pdf, дана  
25.10.2013.   

http://www.kultura.gov.rs/docs/stranice/82128418889499865927/11.%20Konvencija%20o%20ocuvanju%20nematerijalnog%20kulturnog%20nasledja%20(Pariz%202003).pdf
http://www.kultura.gov.rs/docs/stranice/82128418889499865927/11.%20Konvencija%20o%20ocuvanju%20nematerijalnog%20kulturnog%20nasledja%20(Pariz%202003).pdf
http://www.kultura.gov.rs/docs/stranice/82128418889499865927/11.%20Konvencija%20o%20ocuvanju%20nematerijalnog%20kulturnog%20nasledja%20(Pariz%202003).pdf
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може спровести све док живе носиоци тих знања, 
вештина или предања (Срећковић 2010: 220). 

Мајстор градитељ је одавно одложио мистрију, 
фанглу, молу, чук, секиру и теслу негде на сигурно, где 
ће такав алат, вековима пажљиво калибрисан и 
усавршаван, сачекати нека боља времена. Полажемо 
наду да то неће бити време у коме ће његовим 
потомцима засметати једна оваква драгоценост. А 
како до овога не би дошло, макар не у нашој скоријој 
будућности, покренут је пилот - пројекат Центра за 
нематеријално културно наслеђе Србије и Завода за 
заштиту споменика културе из Београда под називом 
„Мапирање народних градитеља”.  

Пројекат је финансиран средствима 
Министарства културе и информисања а започет је у 
мају 2013. године. Циљ пројекта јесте мапирање 
односно рекогностицирање мајстора градитеља, 
утврђивање степена њихових знања и вештина, 
непосредно, методом интервјуа. Сваки од интервјуа је 
аудиовизуелно забележен, транскрибован и 
документован.  

 Замисао је да се на овај начин додатно 
прикупи неопходна документација за формирање 
релевантне базе података која би служила као 
платформа за покретање већих и озбиљнијих 
пројеката у блиској будућности. Крајњи домет ове базе 
био би укључивање локалних мајстора градитеља у 
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пројекте изградње нових туристичких центара2 или 
проширење већ постојећих јединица, као и едукација 
новог нараштаја мајстора градитеља кроз које би 
наставио да живи овај угрожени занат. 

 Прикупљени материјал се може употребити и 
за потребе уписа новог елемента у Национални 
регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, на 
пример за то је војвођанска кућа од набоја за коју 
постоји иницијатива да се упише у Национални 
регистар. Национални регистар функционише у 
склопу Центра за нематеријално културно наслеђе 
Етнографског музеја у Београду. Центар је формиран 
2010. године с циљем да се у оквиру њега врши 
прикупљање, документовање, архивирање и чување 
података о нематеријалном културном наслеђу. Поред 
тога, у Центру се још израђује и води инвентар 
нематеријалног културног наслеђа, али  и чува 
комплетна документација о нематеријалном културном 
наслеђу кандидованом до сада. У домен активности 
организованих под окриљем Центра спадају још и 
одржавање стручних конференција, едукативних 
радионица из области очувања и заштите 

                                                           
2 Студија једног сличног пројеката везаног за предео Старе 
планине  израђена је 2007 године; у међувремену је 
„заживела“  а сада се већ две године налази у понуди Т.О. 
Пирот. Више о самој студији: И. Марић, М. Пуцар, Д. Дабић, 
Пилот пројекат новоградње сеоских породичних зграда на 
Старој планини у функцији сеоског туризма. Доступно на: 
http://www.selo.co.rs/strucniradovi/MaricPucarDabic.pdf 
дана 25.10.2013. 

http://www.selo.co.rs/strucniradovi/MaricPucarDabic.pdf%20дана%2025.10.2013
http://www.selo.co.rs/strucniradovi/MaricPucarDabic.pdf%20дана%2025.10.2013
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нематеријалног културног наслеђа, као и сарадња са 
регионалним координаторима, научним и културним 
установама, невладиним организацијама и локалним 
заједницама у циљу упознавања заједница, група и 
појединаца са значајем и вредношћу њиховог 
нематеријалног културног наслеђа. 

 Појам нематеријалне културне баштине није 
нешто са чиме се сусрећемо тек по објављивању 
Унескове листе. Предметно је уткан у досадашња 
истраживања онога што називамо народном културом 
и онда када је то мање-више очигледно, када су у 
питању елементи тзв. духовне културе, али и онда када 
су у питању и елементи материјалне културе, ако 
ништа друго – управо као сведочанства одређених 
културно особитих локалних знања и вештина 
неопходних за њихову израду (Жикић 2006: 20). 

Управо народно градитељство представља једно такво 
сведочанство. Народно градитељство, почев од 19 
века, представља логичан наставак развоја становања 
из знатно ранијих времена (Родић 2010:139; уп. Васић 
и Турншек: 2004), што доводи до закључка да је оно 
феномен дугог трајања. Народно градитељство 
представља својеврсну квинтесенцију будући да у себи 
обједињује знања о избалансираном односу земље, 
воде, ваздуха и ватре о чему најбоље сведоче бројни 
објекти који, након много векова и даље успевају да 
одоле зубу времена (цркве и манастири).  

Када се о њему говори или пише, често се уноси 
доза поетике, која неретко води у патетику. Изрази 
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као што су дом, топлина, блискост, склад, 
заштићеност, хармонија, готово да су неизбежни у 
опису ове архитектуре и њеног доживљаја. Неизбежна 
блискост коју према остварењима народног 
неимарства осетимо када се нађемо пред њима, пред 
материјализацијом духовности која допире из искона- 
чини да их прихватамо као нешто што нам припада 
само по себи, што не морамо да заслужимо (Живковић 
2007: 8). Насупрот поетичности, ситуација на терену 
није нимало позитивна - села се гасе и замиру, куће се 
напуштају, а уз то долази до њиховог руинирања услед 
штетног дејства спољашњих фактора, у првом реду 
климатских услова. У прилог томе говори и следећи 
пример: 

На једном од теренских истраживања 
обухваћено је и шире подручје општине Пирот, где је 
између осталих било обрађено и село Гостуша. У овом, 
по много чему посебном селу, од локалног мајстора смo 
сазнали да је учествовао у реновирању једног од  пет 
објекта предвиђених за потребе сеоског туризма3. 

                                                           
3Сеоски туризам би требало да допринесе очувању сеоске 
средине и културне баштине, али и да економски мотивише 
локално становништво да ту остане, стварајући услове за 
конфоран живот. Овакав вид туризма могао би и да 
значајно допринесе заштити природе, али и да омогући 
средства за развој и улагање у село. Једна од значајнијих 
тековина савремене европске културне заједнице је 
редистрибуција становништва из града у село. У Србији се 
годинама одвијао обрнут процес. Мада данас још увек нема 
значајнијих повратака, појединци се ипак враћају. Село ће 
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Спољашњост објекта адаптираног за потребе сеоског 
туризма 

Свесни амбијенталног богатства ове јединствене 
архитектонске целине4, инвеститори су донели одлуку 
да ангажују локалне мајсторе на пројекту 
реконструкције и адаптације постојећих објеката што 
је свакако добар пример који не би требало да остане 
усамљен.  

                                                                                                                             
поново оживети. Зато њиме треба да се бавимо. Преузето 
са: http://www.selo.co.rs/page.php?id=43 дана 27.10.20013. 
4 Идеја је да се ова целина заштити као културно добро од 
изузетне историјске вредности а опсежне припреме се 
полако ближе крају. Овај деликатан посао је поверен 
стручњацима Завода за заштиту споменика културе из 
Ниша и студентима Архитектонског факултета из Ниша. 

http://www.selo.co.rs/page.php?id=43
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Аутентични сеоски објекти 

  

Пројекат развоја сеоског туризма на Старој 
планини финансиран је од стране Светске банке и 
делимично средствима локалне општинске заједнице. 
Постојећи објекти су прошли кроз фазу 
реконструкције и надградње, придодате су им нове 
собе и купатила. Надградња објеката се одвијала у 
аутентичној техници сухозида5, док су кровови 

                                                           
5 Техника „сухозида“ је, слободно се може рећи, древна 
техника зидања. Материјал који се користи је углавном из 
непосредног окружења. Најчешће је то само камен, отуда и 
такав назив сухозид, понеко још додаје и земљу а као 
везивни елемент се онда обавезно користи  плева, односно 
слама или рогоз. 
Комади најкрупнијег камена се постављају као база, на њих 
се потом наноси смеша блата и плеве на коју се ређају 
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углавном реконструисани и адаптирани на 
традиционалан начин, у духу вековног градитељског 
наслеђа овог краја методом наизменичног преклапања 
великих камених плоча. Поред адаптације самих 
објеката вршене су интервенције и на постојећој 
саобраћајној инфраструктури. Приметно је да нису 
сви предвиђени објекти за сеоски туризам аутентично 
реконструисани већ се на некима од њих може видети 
прекривач од индустријског црепа. 

 

 

Изглед једног адаптираног домаћинства на коме је 
кровни покривач од камених плоча уступио место 

индустријски произведеном црепу. 

                                                                                                                             
ситнији плочасти комади камена. Наравно неопходно је 
водити рачуна да се фугне (простор између два уграђена 
камена) не преклапају у наредном реду. 
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Разлог је свакако већа брзина и мања цена 
постављања овог кровног покривача. Остали мештани 
такође мењају старе камене плоче прерађујући кровну 
конструкцију прилагођавајући је стандардима за 
постављање црепа, што представља потенцијални 
проблем ако се има на уму иницијатива да се село са 
појатама заштити као амбијентална целина од 
изузетног значаја..  

Поред неколико остарелих мајстора градитеља 
сазнајемо да се у селу нико од млађих више не бави 
овим послом а да су они практично пред пензијом. 
Нови објекти се више и не граде, осим напред 
поменутих за потребе сеоског туризма, стари се 
напуштају и пропадају а она неколицина стално 
настањених објеката се с времена на време 
контролише и одржава како не би дошло до њиховог 
урушавања. Како смо сазнали, кров је најризичнија 
тачка ове својеврсне грдосије. Потребно је 
припремити чак око 50 тона камена само за 
покривање објекта чија стамбена површина не 
прелази 60 м². Уколико се благовремено не санира 
прокишњавање постоји велика опасност од 
попуштања кровне конструкције и њеног урушавања. 
Поприличан број сеоских кућа је оронуо и представља 
опасност по локални живаљ. 
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Напуштени, делимично урушен, објекат 

Из овог, надам се, сликовитог примера можемо 
видети да безимени народни неимар поступно нестаје; 
са њиме, нажалост, одлазе и вредности фолклорне 
архитектуре, заједно са свим њиховим логичностима, 
функционалностима, духовитим решењима, 
складностима и лепотом облика – особених за сваки 
појединачни крај (Павловић 1987: 16). 

Народно градитељство чини један особени 
тезаурус специфичних знања, вештина, религијских 
веровања и пракси које спадају у неизоставни део 
српског идентитета и баштине6. Без ових вековима 
                                                           
6 Баштина је нешто за шта можемо рећи да одговара 
психологији, обичајима и идеалима неког друштва, што - 
када бива преношено с генерације на генерацију - 
установљава и истовремено симболише друштвену кохезију, 
односно припадност групи (Жикић, 2006:20). 
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развијаних и негованих вештина не би постојали 
бројни споменици наше профане и сакралне културе, 
на које смо као нација толико поносни. 

Народно градитељство чини веома значајан део 
целокупног културно-историјског наслеђа Србије. 
Међутим, ови и њима слични споменици представљају 
најугроженије остатке непокретног културног наслеђа, 
будући да је за то крив не само људски фактор већ и 
недовољна постојаност употребљаваног грађевинског 
материјала, пре свега код кућа сачињених од 
прерађене земље, па и од дрвета, допринели су 
њиховом уништењу (Павловић 1987: 37-41). Врло је 
битно истаћи да је оно законски препознато и 
вредновано као и споменици свих осталих епоха. То су 
довољно чврсти аргументи због којих је неопходно 
учинити нешто више по питању буђења и развијања 
свести шире популације о важности очувања не само 
народног градитељства већ целокупног нематеријалног 
културног наслеђа Србије.  

Нематеријално културно наслеђе представља 
својеврстан „канал” путем кога се преноси и чува 
битан фрагмент наше традиције. Оно је важна спона 
нашег идентитета јер нам истовремено омогућава 
несметано кретање ка будућности делимичним 
повратком у прошлост, коју треба признати и 
прихватити као комплементарни део наше 
свакодневнице упркос чињеници да смо, усудићу се да 
приметим, менталитетски склони забораву. Управо се 
у томе огледа допринос Унескове конвенције о 
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заштити нематеријалног културног наслеђа, чији је 
циљ препознавање и заштита последњих резервоара 
националног идентитета. На основу бројних 
номинација, као и већ формално усвојених и 
проглашених појава нематеријалног културног наслеђа 
у свету, можемо закључити да традиционално 
неимарство добија достојан статус у Унеску, али и у 
другим релевантним форумима у свету. Технологије 
традиционалних градитељских заната добијају посебан 
значај у том контексту, а затим и саме грађевине, као 
и одговарајући културни простори и амбијенталне 
целине у којима се те грађевине налазе. (Срећковић 
2010: 221).  

Једно од многобројних питања које се може 
поставити јесте и због чега сами нисмо свесни значаја 
ових вештина, и зашто нам је неопходан спољни 
импулс да нас подстакне да учинимо нешто више за 
знања наших предака? Због чега је неопходно да нам 
се сугерише како је битно сачувати куће у којима су 
рођени наши родитељи или њихови родитељи? Шта је 
довело до тога да ми сами нисмо свесни наших 
потомачких обавеза? Нажалост, изгледа да на ова 
питања одговара готово да и нема или ћемо кривца 
тражити у неким наднаравним спољним факторима. 

Чини се да је знање које се некада преносило са 
оца на сина осуђено на убрзано гашење, а због чега је 
то тако? Је л' више немамо очева, или више немамо 
синова? Одговор на ово питање сигурно лежи негде 
„између“. Између, јер отац није усвојио то знање од 
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свога оца, а о његовом сину да и не говоримо. Његов 
син је отишао да учи неке нове, савремене, вероватно 
борилачке вештине. Како би се бар мало ублажиле 
негативне последице ових глобализацијских процеса, 
Центар за нематеријално културно наслеђе Србије и 
национални Комитет за нематеријално култруно 
наслеђе при Минстарству културе основали су 
подрегистар главне базе који се бави Живим Људским 
Наслеђем. Прва активност којом је подрегистар 
„оживео“ чине два пилот пројекта - Мапирање 
народних неимара и Траварска традиција у Србији7. 
Овде се не ради само о некадашњој традицији већ о 
идеји подстицања одрживог развоја који би требало 
што пре да заживи. Кључну улогу у реализацији ове 
идеје имају управо мајстори градитељи и травари, који 
би били укључени у преко потребну кампању подизања 
свести локалне заједнице али и нације о важности 
чувања културног диверзитета. Они би на неки начин 
послужили као промотери еколошки здраве градње и 
уопште здравог живота о коме се више него икада 
говори, јер поседују развијену свест о вредности 
вештина којима владају. Ова свест је искра која може 
да распламса неопходну покретачку енергију. 

                                                           
7 Пројекат „Траварска традиција у Србији“ је конципиран 
тако да буде доступан корисницима Интернета. Више о 
самом пројекту на адреси: 
http://travarskatradicija.blogspot.com/ Страница посећена: 
03.11. 2013.  

http://travarskatradicija.blogspot.com/
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Бројне предности традиционалних 
грађевинских материјала не треба много истицати, 
довољно је само споменути аспект здравог живљења и 
економске исплативости на дугорочном плану. 
Потребно је изградити чвршће односе између сеоског 
туризма или чак и културног, који би требало 
афирмисати и презентовати у што бољем светлу и 
мајстора занатлија свих струка будући да у сеоском 
туризму лежи кључ за наставак изградње 
традицијских објеката који би овог пута били 
вишеструко економски исплативи али и презервације 
оних аутентичних, наслеђених објеката. Ипак, 
потребно је порадити са мултидисциплинарног 
аспекта на комплексном туристичком плану који би 
задовољио очекивања свих укључених страна. У једну 
такву стратегију неопходно је инкорпорирати и 
развити прилично танане гране културног туризма (в. 
Ђукић-Дојчиновић 2002) у коме лежи огроман 
потенцијал јер се њиме обухватају сва знања о 
културно историјском наслеђу као ресурса одрживог 
развоја. 

Заштита нематеријалног културног наслеђа мора 
да буде активна и константна будући да су ова знања 
флуидна па су самим тим и склона промени услед 
интеракције са осталим појавама. Кључне личности у 
овом ланцу заштите јесу чувари и преносиоци 
(Поповић-Живанчевић 2011: 32) знања јер само с 
њима ова јединствена знања и вештине имају 
будућност. Управо због тога је неопходно створити 
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правилан систем очувања нематеријалног културног 
наслеђа. 

Потребно је поменути и савремену концепцију 
заштите културног наслеђа јер су, између осталих, и 
народни градитељи веома заслужни за његово 
постојање. Културно наслеђе представља резултат 
развојног процеса заједнице и проистиче из њених 
вредности и потреба. Од заштите предмета, до 
заштите објекта, затим целине (урбане, руралне) и 
даље до културног пејзажа и предела дошло се до 
схватања да је културно наслеђе један од најважнијих, 
необновљивих ресурса и да оно садржи трагове који 
сведоче о активностима и достигнућима човека кроз 
време. Сазнање да су културна добра ресурс, 
произвело је напор да се исправи поремећена 
равнотежа између човекових потреба и заштите 
наслеђа8 (Стојков 2009: 105-106). 

И на крају подсетимо да је отац српске 
писмености, Вук Стефановић Караџић забележио да је 
сваки сељак дунђер и зидар. На нама је да се 
постарамо да та знања која је поседовао готово сваки 
                                                           
8 Опширније о овоме Стратегија просторног развоја 
Републике Србије 2009, 2013, 2020. Република Србија, 
Министарство животне средине и просторног планирања, 
Републичка агенција за просторно планирање. Или на 
интернет адреси: 
http://www.rapp.gov.rs/media/New%20Folder/STRATEGIJA,P
RRS.pdf Страница посећена: 14.11.2013.  

http://www.rapp.gov.rs/media/New%20Folder/STRATEGIJA,PRRS.pdf
http://www.rapp.gov.rs/media/New%20Folder/STRATEGIJA,PRRS.pdf
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српски сељак остану у што већој мери заштићена, 
сачувана али и ревитализована и пренета у аманет 
наредним поколењима на која безрезервно рачунамо. 
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Milan Panić 

Significance of mapping of building skills in the 

context of The Center for Intangible Heritage of 

Serbia’s activities 
 Abstract: 

The project aimed at mapping skills of master-builders 
as intangible heritage assets belongs to the safeguarding 
measures pertinent to this kind of heritage. Documentation 
about the bearers of skills and knowledge is also relevant for 
the programme Living Human Treasures. We have to adapt 
these new entries according to the structure of national 
inventory of intangible cultural heritage.  
Mapping of craftspeople is not only the first step towards 
establishing database, but also indispensable basis for follow-
up in the field of practicing ICH and enhancing its role in the 
development of local communities.  
 
Key words: Маpping, constructing and building skills, 
intangible cultural heritage, documentation, safeguarding 
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етнолог музејски саветник 

Преглед објеката народног градитељства 
Рачанског краја са предлогом за даља 

истраживањa и заштиту 

 

Апстракт: 

Надовезујући се на ранија истраживања у Рачанском 
крају (некада Соколска нахија, данас већим делом општина 
Бајина Башта) спровођена од почетка ХХ века, крајем '70-
их година овог века отпочела је и реализација пројекта 
„Етнографска истраживања Југозападне Србије“. Поједини 
делови овог замашног пројекта су реализовани: на пример 
Музеј народног градитељства „Старо село“ у Сирогојну; 
публикован је велики број монографских јединица, а 
истраживања према овом пројекту су настављена и касније. 
Народни музеј у Ужицу је 2004. године почео са припремом 
рекогносцирања подручја које је обухватала Соколска 
нахија а само истраживање је спроведено од краја 
септембра до краја октобра 2005. године. Рад који овде 
дајемо део је Елабората који је сачинио тим Народног музеја 
из Ужица а по рекогносцирању терена. Акценат је стављен 
на село Заглавак у коме се налази и најзначајнији објекат 
који је утицао на развој народне архитектуре у овом крају – 
двор (или „конак“) кнеза Николе Новаковића. Будући да 
општина Бајина Башта располаже значајним ресурсима за 
развој туризма, обнова објеката може допринети њиховом 
активирању у функцији развоја високог туризма.  

Кључне речи: бијели двори, народно градитељство, Бајина 
Башта 
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Почетком XX века наш научник Љуба Павловић, 
за потребе едиције „Насеља и порекло становништва“, 
којима је руководио Јован Цвијић, детаљно је проучио 
подручје Соколске нахије. Ова нахија обухвата знатно 
шири простор него што је данас подручје СО Бајина 
Башта, која би се  слободно могла назвати „Рачански 
крај“. Он је ова истраживања обавио давне 1908. 
године. Прикупљени материјал Љуба Павловић је на 
несрећу у току Балканских и Првог светског рата 
загубио. Своја истраживања је обновио у времену од 
1921 до 1926 године. Сређени подаци публиковани су 
у едицији „Насеља и порекло становништва“ под 
називом „Соколска нахија“ као и посебна књига. На 
жалост, у овој књизи научник Павловић се није бавио 
народним градитељством већ је само назначио да се 
овим проблемом бавио Боривоје Милојевић чији рад је 
у то време већ био објављен у истој едицији под 
насловом „Рађевина и Јадар“ у коме су изнете само 
основне карактеристике о подринско-ваљевском типу 
куће којих има и на подручју СО Бајина Башта. 

После Другог светског рата, сем спорадичних, 
научних истраживања скоро да није ни било. Прва су 
обављена 1958. године када су Етнографски и 
Музеолошки институти САНУ радили краћа 
истраживања која су се односила на певачко и 
играчко ставарлаштво овога краја. Друга прилика за 
истраживање указала се  приликом градње језера на 
Тари када је Регионални завод за заштиту споменика 
културе из Краљева пренео неколико објеката народне 
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архитектуре, који су требали бити потопљени, на 
Митровац и формирао мањи Етно парк, који се сада 
налази у фази распадања. Затим су  вршена веома 
кратка истраживања 1982. године када је 
Етнографски институт САНУ  вршио истраживања о 
кретању становништва па су на ту тему истражена 
само три села и то: Заовине, Гвоздац и Црвица. 
Вршена су и појединачна истраживања, најчешће 
историјска за потребе појединих аутора који су писали 
историјске књиге о овој општини.   

Народни музеј из Ужица, као територијално 
надлежна установа заштите, је 2004. године отпочео 
припрему теренских истраживања и обезбедио 
средства од Републике Србије и теренско возило од СО 
Бајина Башта, те крајем септембра 2005. године 
отпочео истраживање. У току истраживања које је 
трајало 35. дана (од 26. септембра до 30. октобра 
2005.г) вишечлана екипа обишла је и рекогносцирала 
16 села са 47 заселака што чини две трећине општине 
Бајина Башта. У току тог истраживања стручно су 
обрађена (фотографско снимање, архитектонске 
цртеже постојећег стања и комплетну архитектонску 
документацију за реконструкцију важнијих објекта) 
104 објекта народне архитектуре, 61 сеоско гробље са 
обрадом 2.872. надгробна споменика и велики број 
записаних казивања старијих особа у којима је 
обухваћена духовна култура овог краја. Такође су 
обрађене и неколике мање сеоске куће које су урађене 
на „подобит“ овог двора као и  још стотинак објеката 
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народне архитектуре, старовлашког и ваљевско-
подринског типа, који би могли бити стављени у 
функцију туризма.  

 

Градитељско наслеђе рачанског краја у 
друштвено-географском контексту  

Садашње становништо, у већем делу ове 
општине насељено је крајем XVII  и почетком XVIII 
века из Црне Горе и Херцеговине (Павловић, 1930:333-
334). Важно је напоменути и податак да су се у неким 
селима налазили рудници, чија су окна и данас 
видљива, а руду су, како се зна, ископавали рудари са 
старане, који су се свакако овде насељавали и мешали 
са аутохтоним становништвом. 

  У свим селима Бајинобаштанске општине, која 
иначе припадају стровлашком, разбијеном типу села, 
уочљива су прожимања старовлашке брвнаре и 
подринско -ваљевског народног градитељства. 

 Пошто ова врста архитектуре није свеобухватно 
приказана научној и широј јавности, а на срећу, има 
још увек очуваних  изузетних примерака  који 
представљају посебан тип градње, до сада не 
забележен, што је уочено приликом поменутих 
истраживања, крајњи је моменат да се ови вредни 
објекти народног градитељства заштите и сачувају за 
наше потомство. 
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У прошлости, као уосталом и данас, ретко се када 
руши стара кућа да би се на њеном месту подигла 
нова. Стара кућа се чува не само зато што се и даље 
користи већ често и због пијетета према прецима, па 
се не ретко у оквиру једног домаћинства нађу 
изванредни примерци више типова, један као старији 
а други као млађи, који уједно представљају и развојне 
фазе куће овог подручја. 

 Јелова гора, Кадињача и Поникве чине 
водеделницу између моравског и дринског слива. Док 
ужичка општина припада сливу Мораве, Бајина 
Башта, са свим својим селима, припада дринском 
сливу. Дрина као географска и државна  граница 
између Босне и Србије није раздвајала српски народ 
већ га је кроз читаву мучну и тешку историју спајала 
што се веома добро види кроз материјалне и духовне 
остатке овог раздвојеног народа.  

До саме обале Дрине, на њеној левој, боснаској 
страни, налази се област Осата одакле потичу мајстори 
Осаћани градитељи кућа брвнара које су и у науци по 
њима добиле своје име „куће осаћанке“. Ове куће од 
брвана највише су се развиле у брдско-планинском 
подручју Старога Влаха што је и разумљиво с обзиром 
на богатство дрвеном грађом, са којом ово подручје 
располаже, па је „осаћанка“ добила свој синоним као 
„старовлашка брвнара“. Могуће је да су Осаћани 
научили свој градитељски занат како неки аутори 
истичу у Сарајеву, градећи Турцима сакралне и 
световне објекте па су касније то своје „умијеће“ као 
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печалбари проширили по читавој Србији 
(Милосављевић, 2000: 36-40), градећи не само куће за 
становање већ и многобројне цркве.  

Због потреба градње које су се појавиле у Србији 
после Другог српског устанка, мајстори Осаћани су 
имали све више наруџбина па су морали повећавати 
свој број обухватајући све мушке чланове својих 
породица. Сваког пролећа, преко Дрине у Србију 
кретао је велики број ових градитеља у печалбу. У 
тадашњој, слободној Србији толико се градило да су 
ови вешти неимари имали пуне руке посла. Да би се  
међусобно лакше споразумевали и договарали око 
цена пред наручиоцима посла, измислили су и свој 
тајни језик који им је помагао да  усаглашавају своје 
ставове, засноване на демокрратским принципа, по 
којима су сви имали право у одлучивању. (ибид, 50-53) 

Кућа осаћанка представља један од  главних 
типова српске куће  и грађена је на подручју Србије 
просторно све  дотле докле су Осаћани ишли у 
печалбу: Стари Влах, Мачва, Тамнмаво-Посавина и 
велики део Шумадије. У Шумадију са југа продиру 
градитељи из пиротског краја и јужних делова Србије 
који граде сасвим другачије куће од чатме, ћерпича 
или набоја. Куће грађене преко Дрине и Саве такође се 
разликују од осаћнаке и оне су грађене од земље као 
основног материјала. Ова два типа се мешају на 
подручју Мачве и Посавине одакле су ти утицаји 
прелазили уз подринска села све до Таре на чијим 
просторима се формирао нови тип куће по Цвијићу 
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назван подринско-ваљевски. Поред куће, овде се 
налазе измешани и промењени и други привредни 
објекти који чине једно домаћонство односно стан 
ових становника. 

Село Заглавак се налзи на подручју општине 
Бајина Башта у некадашњој Соколској нахији чији је 
духовни центар, иако прилично удаљен, био манастир 
Рача. За овај манстир се мисли да потиче из времена 
средњовековне српске државе, наиме да је задужбина 
краља Драгутина.У току турске владавине више пута 
је рушен али и обнављан. После Велике сеобе под 
Арсенијем Чарнојевићем отишли су и монаси овог 
манастира који су били писци, песници и преписивачи 
књига. Населили су се као и остали српски народ у 
северној Угарској где су наставили писање и 
преписивање књига, подизање цркава и чување 
моштију наших светитеља. Народ их веома уважавао и 
скупно их називао „Рачани“ што је било синоним за 
високе  интелектуалце.  

 Порушени манстир остао је запуштен око 
стотинак година. Крајем 18 века обновио га је игуман 
Хаџи Мелентије познати учесник у нашим 
ослободилачким устанцима да би га Турци после 
пропасти Првог устанка до темеља порушили, на 
часној трпези убили два монаха па онда све заједно 
запалили. После Другог устанка Хаџи Мелентије се 
враћа из прогонства и поново почиње обнова Раче 
која је у свом изгледу остала до данас. 
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 У та бурна времена крајем 18 века, сакривен у 
њедра Јелове горе Никола Новаковић, учесник 
Мишарске битке, добија кнежевске звање и сходно 
њему зида себи конак. Тада су  у овом подручју сви 
објекти за становање били  дрвени па његову кућу, 
зидану од камена и чатме која је окречена па се 
светлела народ, у чијем је колективном памћењу 
остала очувана слика српских „бијелих двора“ назва 
„кнежев двор“ а чешће „кнежеви двори“ јер је он 
поред овог репрезентативнг објекта имао више 
помоћних зграда, кнежеву канцеларију и остале 
објекте као и свако сеоско домаћинство.  

 

Бјели двори - конаци 

Први имућнији појединци, обично сеоски 
кнезови, пред слободом која се назирала, још крајем 
XVIII века, граде  куће које по њиховим замислима 
треба да подсећају, да не кажемо сасвим одговарају, 
„бјелим дворима“ опеваним у народним песмама. Ти 
некадашњи „бјели двори“ највероватније су били 
грађени од дрвета, како добијамо информације од 
страних дипломата који су у та давна времена 
пролазили кроз Србију. 

Једна таква кућа с краја XVIII века, коју називају 
и двором, a са у науци прихваћеним називом „конак“ 
извршила је битан утицај на народну архитектуру 
бајинобаштанског краја.  
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Можда код народа овога краја очуван назив 
„двор“ за овај објекат највише говори  о времену 
његове градње. Двор је реч која означава и дом и 
домаћинство и кућу. Из ове речи настала је и реч 
двориште простор око двора који је у турско време 
замењен авлијом, затим дворити - стајати и 
услуживати некога или га веома поштовати па пред 
њим никад не седати (Караџић, 1975:112-113). Како је 
већ речено, наш народ је  ваљда зато и истрајао и 
очувао своје национално биће везујући се за време 
„пре косовске несреће“, вековима усмено преносећи 
своју традицију. Тако смо  на почетку XIX века 
постали један епски народ у потпуности дозрео за 
револуцију која је уследила. Као и све и то „дозревање“ 
се огледало у појединцима који су га и јавно 
исказивали и показивали отпор према завојевачима. 
Такав један отпор показао је и кнез Никола 
Новаковић, зидајући кућу која је читав народ овога 
краја подсећала на време пре доласка Турака. Он је 
народу на свом примеру показао да је могуће 
избацити Турке и из наших глава и из наше земље. 
Обичан народ називајући ову кућу „дворем“ и 
несвесно прихвата изазов који кнез Никола ставља 
пред њих. Када се у XIX веку почела формиратри 
наша слободна држава, кад су и остали кнежеви по 
Србији почели зидати овакве дворе да би показали 
Турцима да их се више не боје они их назваше по 
турски конацима. А можда их је и сам народ тако 
назвоа јер су многи наши кнезови својом осионошћу 
опонашали турске бегове.  
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Градња ове куће назване двор утицала је на 
каснији развој архитектуре читавог краја. Нове куће 
су имитирале „двор“ и по изгледу и по начину градње. 
Тако велика кућа овде није била више саграђена али 
умањене а верне копије су се одржале и до данас. 
Нарочито лепе и очуване две овакве куће, у једној се и 
данас живи, налазе  се  у оближњем селу Злодолу. 

 

Двор кнеза Соколске нахије  Николе 
Новакаовића 

 

Изгледа да је и отац Николе Новаковића био кнез 
и да се звао Пано. Ово име је често код Николиних 
потомака и један од њих, такође кнез, са овим 
именом, налази се у Рогачици када је она по 
Милошевој наредби саграђена као управно место. 
Када је Никола добио звање кнеза такође се не зна, 
али је то свакако морало бити пре избијања Устанка. 
Свој конак „бјеле дворе“ такође је морао саградити пре 
Устанка. У то време овако велелпну грађевину нису 
имали ни Милош ни Карађорђе, могли су је имати само 
Ненадовићи у Бранковини. Предпостављамо да је 
Никола као млад човек путовао каквим послом, 
трговином на пример, или каквим тајним 
националним потребама којом приликом се срео са 
мајсторима Осаћанима. Они су му можда и показали 
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грађевине које су по Сарајеву и околини зидали за 
турске бегове.  

Кнез Никола Новаковић је нејвероватније рођен у 
другој половини XVIII века, судећи по томе да је већ 
био кнез пре избијања Првог српског устанка. Његово 
име потписано као „Новак кнез соколски“ налазимо 
међу 11 потписника из Остружнице, на писму 
упућеном султану 24. јанура 1806. године у коме 
потписници моле султана да испуни захтеве устаника. 
(Радосављевић, 2006:140). Он, је како је тада био 
обичај, био мирнодопска власт, али је свакако у 
сукобима са Турцима, за свој крај преузимао и војне 
дужности. 

Када је избио Други српски устанак, кнез Никола 
се веома ангажовао у његовом подизању. Рачани су 
учествовали у бици на Љубићу и Дубљу. Пошто се по 
ослобођењу Чачка очекивала силна турска војска из 
Босне, кнез Милош је давао упутства Рачанима како 
да бране границу и простор чак до Ужица. Када се 
устанак смирио, Милош је за првог старешину у 
рачанском крају поставио кнеза Николу Новаковића 
(в: Игњић 1999:48) који за овако важно место морао 
имати и ратне заслуге. Иако га је поставио за кнеза 
ћудљиви Милош га је кажњавао што се види из једног 
писма које је добио од сеоских кметова који су били 
подчињени кнезу Николи. У писму стоји: 
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Много поздравље од народа и кметова 
соколске нахије. Милостивејши 
Господару наш, да нам поклониш 
кнеза Николе погрешку. Није само 
кнеза погрешка, него и нас кметова. И 
ми смо теби погрешили... Јер је он за 
нас свуда ишао, и за нас одговарао, и 
свој живот давао... Устали смо с 
нашим кнезом Николом и чете дигли 
на све стране, тако нам није се могао 
сакрити ајдук и ајдучки јатак. (Архив 
Србије Кнежева канцеларија, Соколска 
нахија, XXVIII, док. бр. 1, 1816. г.) 

Кнез Никола је остао на овом положају све до 
1818. године када се из писма којим се јавља кнежевој 
кнацеларији види да га је Милош помиловао (Архив 
Србије док. бр. 17, 1819.г.) али се он разболео и убрзо, 
односно 1819. године умро. На његовом надгробном 
споменику на гробљу у засеоку Радојевићи пише: 

1819 

Сие крст усопшаго раба божиега 

Николе Новаковића села заглавка 

Кнеза сокоске наие 

 Оскудни писани  подаци о кнезу Николи не 
говоре много. О њему много више говоре његов конак, 
мермерни надгроби споменик који је у то време био 
права реткост  и жива традиција очувана, о овој не 
мало значајној личности, у месту његовог рођења и 
живљења. Мора се признати да је близина Хаџи 
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Мелентија Павловића, игумана манастира Раче, 
вероватно нашим историчарима, засенила значај 
Николе Новаковића.  

Током истраживања стекао се утисак да кнез 
Никола није био наметљива личност који би истицао 
своје заслуге. Деце није имао па све што је стекао 
оставио је  синовима свога брата Радоја по коме су 
они добили презиме Радојевићи.  

Већ 1819. године са збора кметова у Рогачици 
послат је предлог у Кнежеву канцеларију „да се за 
кнеза Соколске нахије именује синовац Николе 
Новаковића Пане Радојевић, исто из Заглавка“ 
(Игњић, 1999: 50). Милош га је посебним указом 1833. 
године поставио за првог човека судске управе и 
власти који су из Ужица пренели у Рогачицу, да би га у 
децембру исте године посебним указом поставио за 
капетана на граници од Бачеваца до „врха целе 
нахије“ (ибид, 58 - 59). 

1832. године среће се и име Филипа Радојевића, 
који такође мора бити Радојев син јер је већ кмет села 
Заглавка. Симо Радојевић иако је био неписмен 
помиње се 1842 године у списку запослених у 
Рогачици, стар 38. година.  

Према попису из 1863. године (Богдановић, 
2004:210-227) у засеоку Радојевићи у коме се налази 
помињани конак налазило се 6 кућа са презименом 
Радојевић. Међу њима су Симо Радојевић, стра 60. 
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година од кога су по нашој предпоставци постали 
Симеуновићи, исти онај Симо који 1842. године као 
неписмен запослен у канцеларији у Рогачици, и исти 
онај Симо члан пописне комисије из 1863. год. који је 
„заборавио“ да упише и конак - двор и кућу коју је 
наследио од свог стрица Николе; Милош стар 35 
година од кога су по истој предпоставци постали 
Милошевићи и Тимотије стар 55 година од кога су 
Тимотијевићи. У овом попису не постоје горе наведена 
презимена изведена од имена.  Засигурно се зна да су 
потомци кнеза Николе  поред конака  наследили и 
његову кућу брвнару  која му је служила као 
канцеларија, па су је потомци крајем XIX века, 
вероватно приликом неке нове деобе пренели и 
поставили  у центар Заглавка а народ ју је и даље звао 
„кнацеларија“. 

Данашње стање у засеоку Радојевићи је следеће: 
нема ни једне породице са презименом Радојевић, 
Тимотијевића има седам кућа, Милошевића две куће а 
Симеуновића који су наследили конак кнеза Николе 
има осам кућа и сви славе Светог Николу. 

 Живећи по збеговима, народ је градио 
привремена склоништа,  времена су била таква, да се 
није знало где ће се омркнути а где осванути за све 
време турске власти. Тада се кнез Никола Новаковић, 
који је више видео и више знао од својих рођака, у 
коме као да је био сконцентрисан сав народни отпор 
према Турцима, одлучује да прави велику зидану, белу 
кућу. Она није кућа за становање, она је утврђење 
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чији су камени зидови у подрумском простору дебели 
скоро метар, не са прозорима него са пушкарницама, 
она је отпор и пркос Турцима. Бирајући место за кућу 
јасно се видела њена основна намена, он подрум зида 
око извора, који је на средини подрума, знајући да је 
најтеже без воде. Кнез је гради у планини, сакривену 
од путева којима су Турци пролазили вероватно не 
више из страха од Турака него ради предострожности 
према народу који је представљао. У њему је свакако 
много пре градње куће  била већ изграђена слобода. 
Никола није имао деце питање је да ли се он уопште и 
женио или је цео свој живот унапред посветио борби 
за слободу. Иако није имао деце, која би по нашим 
уверењима очувала и продужила његово трајање, њега 
су за нас очувала његова дела. 

Скоро је невероватна чињеница, да је кнез 
Никола у овом беспућу у то време саградио овакав 
објекат. Писаних података о градњи нема сем што се у 
народу памти шта је чије и када је грађено. Но, ако 
ове оскудне писане историјске податке и  материјалне 
остатке: споменик и конак допунимо са живом 
народном традицијом добићемо много јаснију 
представу и о овој личности и о његовом животу.  

Као што је већ речено, ово здање налази се испод 
Кондера који је највиша тачка Јелове Горе, на 
локацији која се зове Мало Брдо. Терен је веома кос 
што је било погодно за градњу подрума - утврђења. 
Подрум је дужине 10,50.см. а ширине 7 метара и 
тридесетак сантиметара. Зидан је од камена, без 



234 
 

прозора сем на доњој страни две пушкарнице, са 
вратима на источној старни, са лучним завршетком, 
ширине 1,60см. Горњи део куће је класнична 
полубрвнара получатмара. Део изнад подрума зидан је 
у бондруку а део који је на земљи грађен је од брвана. 
Део од брвана је са двоја наспрамна врата, преграђен 
кроз средину па се из једне просторије улазило у једну 
собу а из друге у другу. У једној од ове две, од брвана 
просторије, било је огњиште из кога су се вероватно 
ложиле пећи у собама. Простране собе од набоја од 
којих је једна вероватно била „шарена соба“ из које се 
излазило и на пространу диванану представљале су 
реперезнетативни, гостински део ове куће. На 
источној старни куће, изнад подрумских врата, била је 
постављена дугачка веранда, сада порушена али су јој 
камена посотоља за дрвене греде на којима је стајала, 
остала и до данас очувана па смо је могли у пројекту 
реконструисати. Горњи део куће због нагиба терена 
веома је низак па су ту направљена врата за таван на 
која се улази дрвеним степеницама постављеним са 
спољне,  горње стране. Висина крова допуштала је да 
таван буде веома пространа просторија за разне 
намене. Кровни покривач овог објекта првобитно је 
био од шиндре. Рок трајања ових покривача није дуг 
измђу 30 и 50 године па су потомци кнеза Николе ову 
кућу реновирали 1834. године када је као што је 
речено, његов синовац  Пане био капетан  у Рогачици. 
Са десене стране улзних источних врата нађена је 
урезана година обнове. Ова кућа морала је бити више 
пута препокривана а приликом њенезадње обнове, 
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која је била 1947. године када се род Симеуновића 
наново изделио, покривена је црепом. Приликом ове 
обнове из подрума је цевима изведена вода у 
двориште одакле је касније одведена суседним 
кућама. У овој кући је до пре десетак година живела 
Рада Симеуновић, коју син пресели у центар Заглавка, 
јер му је лакше да је обилази пошто он живи у Ужицу. 
Од тада ова кућа је нагло пропала и урушила се скоро 
сасвим. Ми смо у задњем моменту успели да је 
снимимо и у пројектима архитекте Благоте Пешића 
очувамо.  

 

 

Пројекат арх. Благоте Пешића: источни, јужни и западни 
изглед 
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Завршна разматрања – даља истраживања, 
заштита и оспособљавање објеката у функцији 
развоја туризма 

Ресурсе општине Бајина Башта чине прелепи 
планнски предели у свим селима, скијалишта и 
реверзибилно језеро у селу Заовинама на Тари, 
рибарњење и купање на језеру Перућац на Дрини, 
путовање бродом до Вишеграда, сплаварање-рафтинг 
на Дрини, итд. Елаборат који је сачинио Народни 
музеј из Ужица, као што је на почетку овога рада 
изнето, базиран је на истраживањима од којих је 
последње спроведено пре осам година. Том приликом,  
иако у незавидном стању, двор кнеза Николе 
Новаковића је од стране Регионалног завода за 
заштиту споменика културе стављен под предходну 
заштиту. Успело се да се поред фото-снимака 
архитектонски сними постојеће стање и уради 
пројекат његове реконструкције. Поред тога је 
записано све што се могло чути од најстаријих особа 
ових села везано за „двор“, његове ктиторе и њихове 
наследнике. Међутим, У ком су стању данас објекти и 
шта је све потребно учинити да би се они обновили и 
ставили у функцију развоја туризма јесу питања на 
које одговоре могу дати нова, дубља истраживања. На 
основу таквих истраживања биће могуће и утврдити 
однос данашње заједнице према овим објектима и 
реализовати идеју која је пратила израду Елабората – 
комплетирање студиозне монографије која се може 
користити и у сврхе промоције рачанског краја али и 
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као документ у изналажењу потенцијалних 
инвеститора.  

На крају треба рећи да су већ када је рађено 
рекогносцирање о објектима и њиховом значају у 
развоју културе овог краја говорили остарели сељаци 
међу којима данас има тек пар живих људи. Ако се 
хитно не предузму мере заштите и њихове лепе куће 
ће нестати. 

        

Пецара и кућа – пецара Ђоје Јанковића 

 

  

Заглавак: Магаза  Злодол: Кућа Адама  

      Петровића 
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Bosa Rosić 

Folk Architecture in Rača region. Results of 
previous researches and proposals for the future 

 

Abstract 

Following researches in Rača region (formerly Sokolska nahija, 
presently Bajina Bašta municipality) performed throughout 
20th century in 1970’s a project entitled “Ethnographic studies 
of South-western Serbia” was initiated. Segments of this 
extensive project are accomplished – museum “Old Village” in 
Sirogojno was founded, many scientific and other articles were 
published, and researches were continued.  Narodni muzej 
Užice in 2004 started with preparation for field research, which 
was performed in autumn 2005. Paper we here present draws 
upon this research and is actually a part of the Study prepared 
by Museum in Užice after the research. Accent was put on 
village Zaglavak where the most important object that 
influenced folk architecture in the region is placed – palace of 
19th century local leader Nikola Novaković . Having in mind 
that Bajina Bašta municipality has significant resources for 
development of tourism, renovation and activation of folk 
architecture objects can contribute the process of developing 
elite tourism. 

Key words: palace, folk architecture, Bajina Bašta, tourism  

 



мр Јелена Тоскић,  

Музеј „Старо село“, Сирогојно 

 

Документовање у музеју народног 

градитељства - локално наслеђе као 

национално наслеђе 

Апстракт: 

Рад се бави процесом документовања народног 
градитељства и презентацијом локалног градитељског 
наслеђа сачуваног у музеју на отвореном.   Документација 
има важну улогу у дефинисању културног наслеђа, његовом 
стручном тумачењу, презентацији и управљању, те ће стога 
представљати окосницу рада. Кроз упоредне примере 
праксе и методологије документовања у европским музејима 
на отвореном сагледаћемо начине документовања 
градитељства које се чува у оваквим установама. Са друге 
стране, посматраћемо могућности на основу којих 
градитељство може допринети развоју на локалном и 
националном нивоу. Стварању Музеја Народног 
градитељства у Сирогојну 80-их година прошлог века, 
претходило је теренско истраживање чији је циљ било 
препознати представнике специфичног стила градње 
динарске брвнаре, пренети их и формирати музејску 
поставку. Стручњаци Завода за заштиту споменика 
културе, подржани идејом Добриле Смиљанић, управнице 
ДП „Сирогојно“ о стварању јединственог амбијента у коме 
би се представиле плетиље Сирогојна, започели су одабир и 
преношење објеката народног градитељства. Тридесет 
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година касније, Музеј на отвореном „Старо село“ представља 
први успешно реализован пројекат музеја на отвореном у 
Србији, чији идентитет представљају грађевине од дрвета са 
простора златиборског краја. Градитељство сачувано у 
Музеју даје мноштво могућности и основа за развој 
посланства музеја на отвореном, али и за социо-економски 
развој локалног наслеђа. 

 

Кључне речи: градитељство, музеј на отвореном, 
документовање, културно наслеђе 

 

Процес документовања у музеју на 
отвореном 

 

У процесу документовања задаци музеја на 
отвореном су фокусирани  на  грађевине који улазе у 
састав музеја и тоталност нематеријалних и 
материјалних аспеката културе којој припадају. У том 
смислу потребно је документовати: физичке, 
архитектонске и градитељске особености кућа; 
друштвене форме, становништво и социјалне групе, 
породице; политику, економију, обичаје, ритуално и 
верско понашање, привређивање, природно 
окружење, уметност, свакодневицу и др.  

Приликом истраживања, стручњак прикупља 
велики број информација које методолошки обрађује 
тј. бележи, селектује и приказује јавности. У том 
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смислу настаје документациона грађа (музеја, архива, 
института, завода). Документована информација 
треба да буде јасна за све стручњаке (у овом случају 
кустосе) без обзира да ли су учествовали у њиховој 
селекцији и евиденцији. Било да је реч о текстуалним 
документима који садрже чињенице или визуелним 
приказима на цртежу или фотографији, документ са 
свим садржаним информацијама даје могућност да се, 
когнитивним приступом, из већег броја делова 
формира слику о култури и човеку који је ствара и 
користи. 

У процесу документовања у музејима на 
отвореном настају два нивоа  документације, које 
заједно чине систем: 

а) документација о грађевинама1 која 
подразумева техничку и конзерваторску 
документацију.  

б) документација као продукт документовања 
осталих аспеката културе (начин живота, становања, 
функција предмета, опрема, ритуали и обичаји) који се 
прикупљају са циљем да прикажу аутентичност и 
живот у таквим грађевинама, а најчешће су садржани 
у предметним документима, фотографијама, списима.  

                                                           
1 Евиденцију и вођење техничко-конзерваторске 
документације у Србији спроводе заводи за заштиту 
споменика културе. 
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Други ниво документовања укључује 
тоталитарну  друштвену историју, али и појединца - 
човека који је ствара. У првом нивоу документовања 
углавном се ослањамо на стручна архитектонска 
знања и знања неимара док се у другом нивоу 
документовања можемо ослонити на  антрополошки 
приступ. 

 

Документовање и документација у Музеју на 
отвореном „Старо село“ у Сирогојну 

 

Стручњаци завода 70-их година ХХ века 
сматрали су да је грађевине најбоље заштити in situ, а 
као другу могућност наводили преношење објеката и 
стварање етно паркова. У раду Душана Дрљаче и 
Ранка Финдрика из 1980. г. истиче се став стручне 
јавности за хитно спасавање од заборава и пропадања 
традицијске културе и њених споменика, јер се овај 
део културне баштине нагло мења, а негде и нестаје 
услед урбанизације села и индустиријализације земље. 
Као могући вид заштите у том периоду предлагало се 
стварање етно паркова са широм наменом као што је 
нпр. рекреативно-туристичка, концептуално слична 
музејима на отвореном. (Дрљача, Финдрик 1980:61). 
Архитекта Ранко Финдрик, истиче да на простору 
Златибора има довољно добро очуваних примерака 
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народног градитељства које је могуће откупити, 
пренети и на тај начин заштитити (Финдрик 1983:61).  

Развој комплекса Музеја на отвореном „Старо село“ 
у Сирогојну2 почиње идејом о стварању аутентичног 
етно амбијента у коме би плетиље (Друштвеног 
предузећа Сирогојно – Inex Zlatiborka) приказале 
традиционални поступак израде предмета од вуне. 
Идеја је била корак даље у развоју производног 
система ручно рађених преднета од вуне који је у том 
периоду у економском смислу представљао 
препознатљив бренд златиборског села Сирогојна. 
Реализација пројекта започета је крајем 1979. године 
формирањем радних тимова састављених од 
стурчњака Републичког завода за заштиту споменика 
културе из Београда, Етнографског музеја из Београда 
и представника Inex Zlatiborkе из Сирогојна. У јуну 
1980. године реализовано је циљно 
интердисциплинарно рекогносцирање терена и одабир 
објеката. Почетком августа 1980. године започет је 
процес: одређивања локације (Музеја), преношења 
објеката који су откупљени на терену, конзерваторска 
заштита и постављање на локацију у Сирогојну. 
Паралелно је рађена пројектна документација. Према 

                                                           
2 Дате су прегледне информације о развоју идеје настанка 
Музеја, поткрепљене чињеницама садржаним у различитој 
музејској документацији (извештаји, преписка, уговори, 
итд) Више информација о развоју Музеја може се прочитати 
у радовима архитекте Ранка Финдрика, у радовима 
етнолога Босе Росић, Николе Пантелића, Душана Дрљаче, 
Снежане Томић-Јоковић као и радовима Д. Ст. Павловића. 
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коначном садржају Музеј народног градитељства је 
требао да има четири целине: 

1. Музејски (архитектонско-грађевински и 
етнографски) 

2. Производни (традиционална производња, 
радионица штампаног текстила) 

3. Туристичко-угоститељски (крчма, апартмани) 
4. Продајно-изложбени (продајна изложба, збирка 

остварења златиборски плетиља, амфитеатар...) 
Замишљени концепт у великој мери је и реализован у 
више фаза преношења и опремања грађевина 
народног неимарства од 1980. године до средине 90-
их година. 

Последња етапа грађевина која је пренета и 
делом реконструисана је група привредних објеката 
(штала, мишана, качара, ковачка радионица...).  

Од 1992. године у Музеју се већа пажња 
посвећује презентацији традицијске културе кроз 
изложбе, програме, едукативне радионице, 
демонстрације, итд. приближавајући концепцију 
презентације европским музејима на отвореном. У 
презентацији сталне музејске поставке поред 
архитектонски особина грађевина  почиње да се 
истиче начин живота и привређивања у другој 
половини XIX века и првој половини XX века у 
златиборском крају.  
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Музеј народног градитељства, 1983. година 

 

 

Систематизација документационог фонда 

 

Систематизацијом документационог фонда 
уочене су две фазе у процесу документовања: 

Прва фаза документовања односи се на одабир 
грађевина, њихово преношење и формирање музеја на 
отвореном. Без обзира што идејни пројекат није 
спроведен до краја (недостају објекти на води) 
најинтензивнији период документовања у првој фази 
обухвата период од 1979. године до 1992. године. 
Већи део документације из ове фазе настао је 
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заједничким радом стручњака Републичког завода за 
заштиту споменика културе, сарадника и учесника на 
пројекту изградње Музеја. 

Друга фаза више се односи на стардадизовану 
музејску документацију: предметне инвентаре, фото 
документацију, хемеротеку, видеотеку и друге 
помоћне документационе фондове који одражавају 
(сада већ 33-о годишњи) рад Музеја на отвореном 
„Старо село“ у Сирогојну.  

Процес документовања у музеју на отвореном од 
1979. године усмерен је на прикупљање информација 
везаних за објекте народног градитељства и стварање 
пропратне документације.  Један део грађе објављен је 
у радовима архитекте Ранка Финдрика, који је као 
стручњак Републичког завода за заштиту споменика 
културе био задужен за рад на архитектонском 
пројекту. За стручњаке на пројекту поред до тада 
објављене литературе (Љ. Ж. Мићића, С. 
Вукосављевић) полазну основу за одабир грађевина 
представљало је и раније теренско истраживање.  

Истраживање објеката народног градитељства 
за потребе етно-парка „Златиборска брвнара“ из 1963. 
године документовано је на црно-белим 
фотографијама. У документацији Музеја налази се 25 
фотографија 18х13 цм залепљених на папир А4 са 
штамбиљем Републичког завода за заштиту споменика 
културе Београд. Из табеле се читају подаци о месту 
(селу), власнику, години. Подаци о фотографу и 
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истраживачу нису наведени, као ни број негатива и 
врсте материјала од којих су грађевине направљене. 

 

Фотографија са теренских истраживања 1963. 

године 

Теренским истраживањем током 1980. године 
обухваћено је 19 насеља, у шест села (Доња Јабланица, 
Доброселица, Рудине, Драглица, Гостиље, Алин Поток). 
Фотографије настале на терену од 1980. године до 
1988. године обухватају део објеката који су пренети у 
Музеј. На полеђини фотографије написано је: име 
власника, име села, месец и година када је обављен 
терен, оловком је додат податак да је објекат откупљен 
и година изградње уколико је била позната. Увидом у 
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фото документацију може се пратити географски 
простор који је обухваћен приликом обиласка терена, 
имена власника објеката и година када је фотографија 
настала.  

У извештајима архитекте Ранка Финдрика, 
наводи се да је сврха обиласка терена била 
утврђивање типа куће, њене развојне линије, потом 
организација кућишта, врста и број зграда, 
унутрашња опрема и намештај. Посебно се обраћала 
пажња на констуктивне карактеристике грађевине. 
Највећи део резултата са својих истраживања, 
Финдрик је објавио у својим монографијама3 и 
појединачним радовима у стручним домаћим и 
страним часописима. 

 Употпуњавање збирки кроз откуп и поклон је 
начин музејске аквизиције. Стратегија откупа и начин 
набавке се може пратити кроз документацију, па због 
тога су значајна документа правно-економског 
карактера као што су: уговори и рачуни о откупу 
одабраних грађевина народног неимарства, уговори о 
поклону имања за локацију музеја итд. Значајна  
документа која можемо издвојити су: Уговор о поклону 
имања  Црквене општине у Сирогојну закључен 08. 09. 
1980. године и други закључен 30. 10. 1980. године. 
Наведени документи правно-економског карактера, 

                                                           
3 Народно неимарство, Сирогојно 1994.година, Динарска 
брвнара, Сирогојно 1998. година, Вајати знамење младости, 
Сирогојно, 1999. година 
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пружају могућност коришћења информација о 
локацији, величини простора и начину одабира 
локације на којој ће се сместити будући музеј и 
добротворима и продавцима.       

Набројани документи било да су у форми 
фотографије, уговора, рачуна или писма, извештаја, 
дописа значајни су за историјат Музеја и пружање 
целовитијих података о значају културног добра. У ове 
документе спадаја и Одлука4 из 1983. године о 
проглашењу комплекса Музеја „Старо село“ у 
Сирогојну спомеником културе од изузетног значаја за 
Републику Србију. 

Истовремено са преношењем објеката настала је 
техничка документација која се односи на објекте, 
просторна и планска решења, затим пројекти за 
објекте појединачно. Значај техничке документације, 
поред тачних приказа мера и распореда 
конструктивних елемената, говори о величини 
објеката, њиховој развојној форми, а могу значити и у 
ширем сагледавању функција грађевина у просторном 
контексту као нпр. број и распоред просторија њихова 
фунција, величина, орјентација, постојање отвора 
(хоризонталних, вертикалних, бочних, кровних итд.) 

У прегледу техничке документације значајно је 
напоменути пројекте идејних просторних решења 
комплекса музеја на отвореном „Старо село“. 

                                                           
4 Службени гласник СРС број 28/1983.   
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Пројекат под називом „Заселак у Сирогојну“ 
(15.04.1980.год.) обухвата предлог просторно уређења 
комплекса у две фазе, са положајем, називом и бројем 
грађевине. 

Уз техничке нацртеже приложено је 6  картона 
са фотографијама са теренских истраживања (1976. г. 
1977. г. 1978.г.) које је забележио архитекта Ранко 
Финдрик, а које су служиле као модел за одабир на 
терену или за делимичну реконструкцију (пекара за 
хлеб) грађевина и ограду око окућнице.           

 

 

Пекара на терену, 1977. година 
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Током лета 1980. године пренет је први објеката 
на простор данашњег музеја. Увидом у фото-
документацију Sirogojno Company-a пронађено је и 
неколико са прославе поводом преношења првог 
објекта (амбар) на музејску локацију.  

У периоду од 1980 - 1982 године откупљено је, 
расклопљено, пренето и склопљено укупно 17 објеката: 
три куће, седам зграда, два амбара, један салаш, један 
пекара (делом реконструисана), један млекар и један 
тор. Према динамици рада у 1980. године пренето је 
шест објеката, 1981. године - три, и 1982. године - 
осам објеката. (Финдрик 1983:61)  

У фото-документацији музеја се не налазе 
фотографије целокупног поступка демонтаже 
откупљеног објекта и његове монтаже у Музеју. С 
обзиром на поделу надлежности фото-документација 
настала у периоду изградње Музеја највероватније 
припада документацији Републичког завода за 
заштиту споменика културе Београд.  

Следећу етапу опремања објеката и набавка 
етнографских предмета прати документација која се 
приближава стандардизованој евиденцији музејске 
документације. 

Посебним елаборатом5 састављеним са сврхом 
опремања објеката 1982. године кренуло се са откупом 

                                                           
5 Пројекат уређења ентеријера злативорске брвнаре и 
привредних зградау музеолошко-етно-географском делу 
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етнолошких предмета. Одређени број експоната 
набављен је приликом откупа објеката, aли је већи део 
набављен 1985. године. Предмети су евидентирани у 
свеску улаза која је вођена руком и не садрже све 
потребне податке. Међутим, из расположивих 
података може се утвредити да су предмети 
припадали сеоској култури и да су прикупљени на 
простору који је контекстуално повезан са 
грађевинама. Набављени су: покућство, одећа, алати и 
други  експонати који припадају сеоској култури. 
Детаљније податке о експонатима налазимо у 
помоћним инвентарним свескама у којима се поред 
цртежа, димензија, назива, броја, имена власника за 
одређене предмете налазе историјати предмета и 
временска одредница.  

Позитивна чињеница је што се у сакупљању 
предмета, руководило према плану уређења ентеријера 
који је обухвато одређену регију тачније приказ 
златиборске брвнаре, па је у том случају избегнуто 
масовно прикупљање предмета.  

Издвојена документа представљају део 
документационог фонда Музеја на отвореном, али је 
њихов значај у чињеници да оне говоре о једном 

                                                                                                                             
етно парка „златиборско село“ у Сирогојну, руководилац 
пројекта Никола Пантелић, саветник Етнографског музеја 
из Београда, сарадници: Томановић Милорад, дипл. етнолог 
Завичајног музеја из Т. Ужица, Милодарака Кековић дипл. 
етнолог Завичајног музеја из Т. Ужица, Босиљка Росић, 
дипл. етнолог из Сирогојна, Феодор Березљев, конзерватор,  
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процесу настанка музеја по другачијим правилима од 
музеја комплексног типа. Техничка, фото-
документација и правно-економска документа, 
заједнос са инвентаром предмета чине прву етапу 
документације јединог музеја на отвореном у Србији. У 
ову документацију свакако би требало да буду 
укључени: теренски дневници, упитници или белешке 
са обављених разговора на терену, детаљнија фото 
документација и документа која се односе на власника 
и грађевине у времену пре него што су откупљене. 

 

Специфичности документовања музеја на 
отвореном 

 

Декларацијом о музејима на отвореном указано 
је да документација подразумева првенствено објекат 
без обзира на његову старост и стање очуваности 
(Декларација 1982). Преношењем грађевина не може 
се истовремено пренети истоветно оригинално стање, 
па је у том случају неопходна што детаљнија техничко-
конзерваторска документација. Она обухвата: 
премеравања, исцртавања, фотографије, а данас и  
видео запис и што детаљнију дескрипцију. Што значи 
да се поред детаљне конструкције и материјала који се 
користе морају забележити све промене које се 
уобичајено појављују. Историјат грађевине мора бити 
утврђен тачно, јер се на основу тога може приступити 
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његовој реконструкцији у музеју. Неопходно је уочити 
и прибележити окружење грађевине, њен положај, 
функционалну везу са осталим објектима и значај 
(централна, помоћна, привредна зграда итд). За 
формирање историјата грађевине неопходно је 
документовати све делове опреме, зидне облоге, грејне 
елементе (пећи, огњишта) и покретне елементе као што 
је покућство, намештај итд. У жељи да објекти 
презентују што више информација неопходно је 
прибележити све папире који су сачувани о самој 
грађевини, али и податке који се могу добити из 
разговора са корисницима и становницима из 
локалног окружења. Бележењем тачних информација о 
свим сегментима културе избегнуће се изношење 
безчињенично уважених мишљења о култури и 
романтичарско гледиште.  

Према томе документација у музејима на 
отвореном односи се на: грађевине које чине музеј, 
предмете којим су опремљене, белешке о животу и 
корисницима. Било да су грађевине конзервиране in 
situ или су пренете, информације које одређују њихово 
порекло, облик, материјале, функцију, значење, 
положај, породичне историје и друго дају већи значај 
за њихову валоризацију као аутентичног објекта и 
истинског културног наслеђа.  

У пракси је показано да теоријски постављен 
оквир документовања није увек остварив и 
свеобухватан. Примери показују да музеји на 
отвореном нису увек настајали плански, нити су 
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тенденциозно имали намеру да прикажу искључиво 
објекте као стил градње. Тако је нпр. током првих 25 
година постојања Скансена (Skansen) пренето много 
кућа и грађевина без информација одакле су, које 
функције обављају, без планова, цртежа и 
фотографија оригиналних места.  

Научна документација која се води у 
Швајцарском музеју Баленберг (Ballenberg), односи се 
на прикупљање научног материјала за компарацију и 
прикупљање материјала за реконструкцију грађевина 
у музеју, док се за све остале податке користи архив 
Друштва за швајцарски фолклор које поседују обимне 
базе податкака од техничких цртежа, фотографија, 
типологија и облика сеоских кућа. (Gschwend1976:156) 
Новија истраживања показују да је степен доступне 
документације грађевина у самом музеју 
проблематичан и да је свега 10% објеката адекватно 
документовано. Са друге стране у пројектима попут 
Старо и ново у Баленбергу (Gantenbeingm 2010) 
евиденцијом најситнијих детања старих грађевина, 
архитекте су примениле нове елементе у градњи куће 
и на тај начин показале значај детаљног 
документовања и сврсисходности документације. 

У Мађарском музеју на отвореном у Сентандреји 
(Szentendre) била је формирана централна архива која 
је обухватала целу земљу и укључивала сав теренски 
рад и документацију створену и доступну за 
истраживање и документовање националне 
архитектуре. За сваки објекат формиран је досије у 
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коме се налазе сва техничка мерења и цртежи заједно 
са историјским информацијама и подаци настали 
приликом демонтаже и поновне монтаже, као и сва 
друга архивска документа, релевантне фотографије, 
подаци са терена. Циљ овог архива јесте стварање 
централне базе у којој би били смештени сви подаци 
везани за народну архитектуру Мађарске (Balassa, 
1976:138).  У новијим радовима видиомо да се обимна 
грађа користи у новим изложбама и пројектима, где су 
до танчина познати подаци о историји грађевина, 
фазама демонтаже и монтаже дали могућност да се 
прикажу сучељавања културе ХIX века и данашњег 
живота. (Kemecsi, 2013: 224) 

Примером праксе из Музеја на отвореном у 
Словачкој – музеја словачког села видимо да је 
документација уско повезана са целином музејског 
стваралаштва, а посебно у стварању изложби које се 
односе на руралну културу, али и у специјализованим 
изложбама у музеју на отвореном. (Očkova, 2013: 147-
167) 

Од почетне  идеје стварања музеја градитељства 
у Сирогојну прикупља се и ствара документациони 
фонд Музеја на отвореном „Старо село“. У протеклих 
30-ак година прикупљен је значајан фонд 
документационе грађе распоређен у: стручну архивску 
грађу, техничку документацију, фото-документацију 
(фото, слајдови и негативи), хемеротеку, 
документацију у вези предмета етнографске збирке и 
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уметничке збирке, Аудио-визуелну и дигиталну 
документацију, штампани материјал изложби и остало. 

Специфичности музеја на отвореном истакнуте 
у уводном делу рада, показују да је документовање 
двоетапни процес који обухвата: документацију о 
грађевинама (народног неимарства) и предметима 
(експонатима) и документацију о заштити и 
презентацији културног наслеђа у музеју на отвореном. 

Бележење свих информација које сведоче о 
нама и култури коју стварамо, значајан је у 
сагледавању културног наслеђа. Уколико је динарска 
брвнара означена као типичан представник народне 
архитектуре, неопходно је сагледати шире од 
архитектонског записа о њеним карактеристикама. 
Одговори на питања ко? шта?, где? како? колико? 
бележе се и документују у некој од форми докумената. 
(Тоскић, 2012)  

 Музеалност као сведочанствена вредност 
омогућава једном предмету да шаље неограничену 
количину информација са позиције документа 
(Булатовић 2005:18). Због тога је подједнако важно 
документовање музеалија које по правилу носи 
информације са селектованим обележјем (место, 
време, материјал, функција) и ширег културног, 
друштвеног, политичког, економског контекста у коме 
оне добијају карактер структурне информације 
односно ново значење. Због тога динарска брвнара 
(носилац сведочанствености) неће бити само 
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архитектонски заокружена форма дрвеног објекта већ 
комуникацијски објекат са кога можемо читати 
неимарство, дрводељство, структурне форме, 
породичне структуре, функције простора итд. У том 
смислу за документацију у музеју на отвореном је 
значајно да има широк социјални и просторни оквир 
за селектовање информација. Методе сакупљања 
информација треба да буду руковођене стручно-
научним интердисциплинарним проучавањима. 
Бележити све артефактне и менифактне продукте 
културе и на тај начин је целокупније и штити и 
сагледавати. 

 

 

Динарска брвнара in situ 
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Динарска брвнара у Музеју, Сирогојно 2010. 

Посебно се пажљиво треба односити према 
лаичком повезивању и допуњавању документације, јер 
може доћи до стварања лажне и идеализоване слике 
прошлости. Проблем идеализације истакнут је у 
музејима на отвореном где се често вештачки ставара 
слика живота у прошлости, а што је у суштини  лажни 
фолклор (fakelore) или псеудопредстава о нама. 

Управо да не би дошло до грешака и да би се на 
најбољи начин сачувала и представила култура, 
требали би се руководити етиком документовање 
културне баштине (Булатовић, 2005:16) која нас 
истраживаче подсећа на: обавезе бележења, сабирања 
и чувања података, поштовање правила и истинитост 
података, јавност и доступност  документације, 
употребу и укључност информација систем уже и шире 
друштвене заједнице.  
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Jelena Toskić, Museum „Old Village“, Sirogojno 

Documentation in the museum of folk architecture – 

local heritage as national heritage 

Abstract 

The paper deals with the process of documenting folk 
architecture and a presentation of the local architectural 
heritage preserved in the open air museum. Documentation 
plays an important role in defining the cultural heritage, its 
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professional interpretation, presentation and management, 
thus representing the basis of the paper. Through comparative 
examples of practices and methodologies of documenting in 
European open-air museum we will look at models of 
documenting architecture that is presented in such 
institutions. On the other hand, we will observe the 
possibilities in which traditional building may contribute to the 
development on local and national level. The creation of the 
Museum of folk architecture in Sirogojnu during 80's of last 
century was preceded by a field study and research whose aim 
was to identify the representatives of a specific architectural 
style of Dinara region wooden houses and to transfer them and 
form the museum permanent exhibition. Experts from the 
Institute for Protection of Cultural Heritage, supported by the 
director of „DP Sirogojno“ Dobrila Smiljanić idea about  
creating a unique environment in which knitters from 
Sirogojno were to be presented, started the selection and 
relocation of folk architecture objects. Thirty years later, the 
Open Air Museum, Old Village'' represents the first successful 
realization of the open-air museums project in Serbia, whose 
identitiy are the structures made of wood from the area of Mt. 
Zlatibor. Buildings preserved in the Museum provide diverse 
opportunities for the development of open-air museum mission, 
but also for socio-economic development of local heritage. 

Key words: folk architecture, open-air museum, documenting, 
cultural heritage 
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Народно градитељство и музеји на 

отвореном: Симбиоза или симулакрум 
 

Aпстракт: 

Музеји на отвореном, у својој 120 година дугој 
историји и традицији постојања, један су од 
најзанимљивијих, али и најконтроверзнијих, облика 
заштите градитељског наслеђа. Иако критиковани да су 
вештачке творевине у којима су објекти 
деконтекстуализовани и истргнути из свог природног 
окружења, музеји на отвореном су се у великом броју 
случајева показали као далеко успешнији систем него 
заштита in situ. Међутим, у последњим деценијама 
градитељско наслеђе разумемо и третирамо као део далеко 
ширег интегративног приступа културном наслеђу. Музеји 
на отвореном прихватили су ове тенденције мењајући 
акценат свог посланства од куће ка човеку, од предмета ка 
причи, од чињенице ка личном сећању и емоцији, од 
прошлости ка савременом моменту и универзалној 
вредности. Све је то утицало на интердисциплинарније 
поимање градитељског наслеђа. Музеји на отвореном 
прерасли су сужену област дефинисану као музеји народног 
градитељства и прерасли у институције којима је 
градитељско наслеђе постало основа за антропологизовани 
приступ дефинисан као проучавање свакодневице обичног 
човека. На ту промену су утицале „нове музеологије“, 
савремено колекционарство и тематски паркови, нови 
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покрети у еколошкој градњи и самоодрживим животним 
системима. У том контексту градитељско наслеђе добија 
нову димензију - постаје ресурс за нове принципе не само 
градитељства, већ и живота у опште. Курсеви који се 
одржавају у енглеском музеју „Велд и Даунланд“ већ више 
од 20 година и који су постали партнери са продукцијом 
Grand Designs, или пројекат „креирање окружења“ у 
шведском „Скансену“, или пак „Традиција и иновација“ у 
швајцарском „Баленбергу“ само су неки од примера како 
музеји на отвореном, користећи сопствене колекције, 
проширују своје мисије и едукативне програме на поља која 
су доскора била не само ван домета музеја на отвореном, 
већ и заштите и интерпретације градитељског наслеђа 
уопште.   

Кључне речи: музеј на отвореном, народно градитељство, 
интерпретација, свакоднеица 

 

Увод: историја почетка 

„Музеји на отвореном су чудесни. То су културне 

институције разноврсних садржаја, образовни центри 

и туристичке атракције са потенцијалом далеко већим 

него што већина људи мисли“, тврди Стен Ренцог у 

својој књизи Музеји на отвореном: Историја и 

будућност визионарске идеје (Rentzhog, 2007: I). Ово је 

једина књига која заузима иоле критичу позицију не 

само према музејима на отвореном, већ према 
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скансен-музеологији1 уопште. Ренцогова књига о 

музејима на отвореном је, дакле, једина која нуди 

више од пуког прегледа европских музеја са неколико 

фотографија и кратким описом историјата 

институције, грађевина и неких од програма. Али, с 

обзиром да има тако „узвишен“ статус, можда нам 

онда је лакше да прихватимо реч чудесни, али као 

збирно значење свих до тада употребљаваних придева. 

Истина, можда је прикладније употребити реч 

специфични, можда чак и веома специфични . 

Уколико, пак, желимо да будемо непристрасни, 

синтагму веома специфични можемо употребити 

уколико желимо да расветлимо кретања у музејима на 

отвореном видљива последње три деценије или, пак, 

кретања видљива у време оснивања првих скансена. 

Ово је добро место да се разјасни да је заједничка 

именица скансен настала од имена првог музеја на 

отвореном (Скансен) тако што су је у употребу увели 

музеји на отвореном у источној Европи (најпре 

Мађари, а потом и Чеси, Словаци, Бугари, Руси...) 

одређујући на тај начин специфичност свог постојања, 

                                                           
1 У источноевропским земљама чешће је у употреби термин 
скансенологија.  
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али и везу са својим шведским узором. Термин који је 

код нас у честој употреби, „етно-парк“ и „етно-село“, је 

колоквијални заостатак (на жалост одомаћен и код 

такозваних стручњака за ову област) и заправо је 

веома погрдан – датира из времена Светских сајмова – 

и означава парк у којем су били „изложени“ људи, 

обично припадници домородачких заједница из 

Европљанима тада егзотичних подручја (Ескими, 

Пигмеји, Нубијци, Инуити, припадници афричких 

племена и сл). Изван сајмова феномен је прерастао у 

такозване „људске-зоо-вртове, етнолошке изложбе – 

етно-паркове или „црначка села“ (Maxell 2002: 333). 

Иако се Скансен у Стокхолму сматра 

„архетипском мајком“ свих касније успоствљених 

музеја на отвореном, питање „зачећа“ саме идеје и 

даље је неразјашњено. Али ми, скансен-музеалци, 

волимо да верујемо да знамо „оца“: то је Артур 

Хазелиус (Artur Hazelius), човек од идеја још увек 

свежих и провокативних (Крстовић 2013: 9). Одмах 

након отварања Скансена 1891. године постало је 

јасно да се у свету музеја дешава нешто сасвим ново. 

Данас је очито да није изглед или структура Скансена 

била толико важна (иако је модел копиран хиљадама 
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пута широм света), већ филозофија баштињења на 

којој је Хазелиус инсистирао. Ту филозофију је сажео у 

неколико „култних“ реченица попут – (дефинишући 

однос институције са средином): „Прави музеј је свуда 

уоколо – Скансен  само преноси поруке“, 

(објашњавајући методологију музејске комуникације): 

„Музеј не прави научник, већ уметик, песник и сањар“ 

или (бранећи специфичности и едукативну улогу 

музеја): „Тежити да се без преваре досегне илузија 

(прошлости, прим.аут.) сасвим је другачије него 

обмана“. Мисија Скансена је трагање за истином, а не 

реалностима“ (Hazelius, време и пагинација 

непознати)2. 

Скансен је живо место, жив музеј и као такав 

веома популарно место за окупљање грађана 

Стокхолма и целе Шведске. Модел пренетих и 

обновљених кућа и имања (фарми) смештених у 

„типичан“ историјски образац животног окружења 

                                                           
2 Захваљујем се колегиницама из музеја Скансен Еви Крон 
(Ewa Kron), Кортини Ланг (Cortina Lang) и Шарлот Анлунд 
Берг (Charlotte Ahnlund Berg) на пренетим деловима из 
Хазелијусовог необјављеног дневника. Подаци су добијени 
након Конференције АЕОМ у Чешкој и Словачкој 
2011.године. 
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инспирисао је отварање хиљада нових музеја широм 

Скандинавије и Европе у наредном веку. Али, 

„животност“ и оригинална филозофија, као и набујала 

полетност трајали су само десет година – до 

1901.године, односно Хазелијусове смрти. Било би 

неправедно тврдити да је Хазелијусово одсуство са 

сцене изазвало нову, досадну (барем за јавност) и 

веома академски обојену фазу развоја. Био је то и „Дух 

времена“: романтичарски поглед на свет био је 

замењени новим реалностима. Ратови су били на путу, 

кризе, стварање нових држава, идеологија и система... 

Музеји на отвореном су преживели, у неким земљама 

се чак и развијали, али требало је око 70 година 

чекања на оживљавање оригиналне филозофије. 

 

Оживљавање: повратак изворне филозофије 

Ревидирана Декларација ИКОМ-а о музејима на 

отвореном из 1982.године (оригинална је донета 

1957.године на Генералној конференцији ИКОМ-а)3 

                                                           
3 Један од највећих подржаваоца и промотера ове 
Декларације био је и Жорж Анри Ривијер (Georges Henry 
Riviere) који је заједно са Иг де Вараном (Hugue da Varain) 
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служила је као нека врста смернице за рад музеј на 

отвореном у целој Европи: „музеји на отвореном су 

научно планиране и вођене или научно надгледане 

збирке које илуструју стамбене просторе, објекте, 

животне и економске обрасце, представљене као 

целине на отвореном у делу пејзажа који је устројен 

као музеј. Отворени су за јавност, обављају послове 

заштите и остварују посебно дефинисане научне и 

едукативне циљеве.“ (Tagungsbericht 1982: 81-113)  

Међутим, чак и у овој („далекој“) 1982.години 

могле су се наслутити велике турбуленције. Јасно је 

данас да су музеји на отвореном у последњих 

тридесетак година направили велики корак 

удаљаваљњем од академског приступа који је предност 

давао материјалном артефакту и догми аутентичности 

без обзира на који је начин тумачили4. Тешко је данас 

                                                                                                                             
званично успоставио покрет и филозофију Нове музеологије 
у Француској неких петнаестак година касније. 
4 О проблему аутентичности  расправља и Фредерик 
Стјемфелт, професор когнитивне семиотике на Факултету за 
друштвене науке Универзитета у Архусу на 
24.Конференцији Асоцијације музеја на отвореном као 
уводни говорник. Позиционира многе аспекте 
аутентичности: аутентичност материјалног идентитета, 
аутентичност материјала, аутентичност немешања, 
аутентичност примарне (оригиналне) намене, оригиналне 
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дефинисати музеје на отвореном исто као у време 

ревидирања Декларације те се она пре може 

посматрати као завршетак једног дугог доба 

стагнације, а не почетак нове ере. А са друге стране 

готово је парадоксално да данашњу позицију скансена 

пре поистовећујемо са тврдњом "Назад на 

оснивачима!"5. Без икакве намере да се митологизује 

лик и дело Артура Хазелијуса може се тврдити да су 

његове идеје оличене у „паролама“ о Скансеновој 

јавној поруци биле и још су далеко напредније и 

инспиративније од читаве Декларације. 

Промена музејског фокуса од материјалних 

артефаката ка свакодневном животу (што није ни 

                                                                                                                             
функције, аутентичност употребе, аутентичност 
производње, оригинална појавност, старење, оригинално 
место (позиција), аутентично време (хронологија), 
аутентичност контекста... (Stjernfelt, 2009:  40-59) 
5 „Назад ка оцима оснивачима!“ је готово кампања 
свеприсутна у последњих неколико година коју на 
конференцијама и у публикацијама заговарају директори 
музеја на отвореном или председници фондација у чијим 
оквирима музеји послују: означава јасан и недвосмислен 
заокрет ка музеју бележнику и чувару тоталности света – 
приступ који у студијама баштине карактеришу 
интегративна заштита и холистичка презентација и 
интерпретација.     
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једноставан нити лако објашњив (мета)феномен6), 

свакако је дала снажан подстицај развоју музеја на 

отвореном истовремено подкрепљујући идеју да је сво 

културно наслеђе заправо нематеријално (Šola, 2012: 

30). Када узмемо у обзир ову битну промену оличену у 

баштињењу тоталитета, јасно је да су скансени морали 

постати динамични и еклектични: или, морали су да 

престану да буду места у којем је историјска слика 

замрзнута у један кадар без икакве везе са стварним 

савременим животом.  

Наравно, промене нису дошле само и једино из 

самих скансена. Провоцирају их различити 

друштвено-историјско-културни токови као што су 

                                                           
6 У дискурзивном добу науке и музејских пракси 
свакодневни живот „обичног“ човека представља концепт 
који обједињује готово све претходне кроз које су музеји на 
отвореном трагали да дефинишу своје посланство: музеј 
(народне) архитектуре, музеј села, музеј урбаног живота, 
музеј културе живљења, музеј пред-индустријске 
производње, народни музеј, музеј етнографског наслеђа... 
Продором друштвене историје у науку а потом и у музејску 
праксу метанаративи колективна „истина“ и „право“ на њу 
су разбијени, док су такозване „мале“ људске историје 
успостављене као начин комуникације између прошлости и 
садашњости. Више у: (de Jong 1997: 180-188; Noble 2003: 
105-110; Boesmans 2003: 194-206; de Jong 2009: 184-190; 
Vaessen 2008: 22-31)  
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ширење утицаја друштвене историје7, популаризација 

социолошких и антрополошких кретања у студијама о 

свакодневици (од „других“ и далеких и егзотични до 

„нас“ и нашег непосредног окружења и савременог 

доба, Ги Деборово (Guy Debord) „Друштво спектакла“, 

социјални и економски развој изазван политиком 

покрета "Нове деснице" (New RightMovement) нарочито 

током 80-их година ХХ века, теорије "пост- друштава" 

у последњој деценији миленијума и брзи и изразито 

успешан развој забавних паркова (Дизниленд је 

симбол), драматично унапређена и демократизована 

комуникација. Подједнако су важне, ако не и важније 

новине које се дешавају у области музеологије и 

заштите културног наслеђа: Ривијерова и Варанова 

Нова музеологија (Nouvelle museologie) и концепт 

екомузеја, савремено колекционарство (мрежа 

САМДОК), концепт (тачније филозофија) 

оживљене/живуће историје (living history) и развој 

извођачких тумачења (интерпретација) наслеђа; 

истовремено, или нешто касније, све су јаснији 

                                                           
7 Нарочито током 60-их година ХХ века када је 
популаризован рад школе Annales d'histoire économique et 
sociale коју су основали Лисјен Февр (Lucien Febvre) и Марк 
Блок (Marc Bloch) 1929.године.  

http://www.editions.ehess.fr/revues/annales-histoire-sciences-sociales/
http://www.editions.ehess.fr/revues/annales-histoire-sciences-sociales/
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утицаји социо-музеологије и музеологије комшилука, 

покрета „Заједничко тле“ (Common Ground) у Великој 

Британији, економузеји Сирила Симар (Cyril Simard) 

(Крстовић, 2012: 79-105). Све те акумулиране промене 

у друштву, култури и студијама баштине почеле су да 

буде видљиве у музејима на отвореном. Додатно, 

скансени су захваљујући својим специфичним 3D и 

касније 4D формама симулакрума били у стању да се 

лако прилагоде брзим и драматичним променама. Ови 

процеси се огледају у метафори "повратак свих муза у 

музеје“8 Питера Луиса (Peter Lewis), бивши директор 

Музеја живе историје Бимиш (Beamish) у Великој 

Британији.  

Музеји на отвореном, народно 

градитељство, Србија и свет 

Музеји на отвореном веома комплексне 

институције: у сталном су балансирању „на ивици“ 

                                                           
8 „Музеј у својој оригиналној лингвистичкој форми означава 
храм девет муза, кћерки Мнемосине, богиње сећања. Али, 
само су две музе присутне у данашњим преовлађујућим 
музејским концептима – Клио и Уранија, музе историје и 
астрономије. Осталих седам инспиришу и штите извођачке 
уметности... Али, све су искључене из традиционалне 
музејске интерпретације!“, (Lewis 1997: 153) 
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легитимитета музејских активности и преиспитивању 

„аутентичности“ и „оригиналности“ својих колекција 

(те тиме и вредности) – оваквог псеудо-преиспитивања 

српска музејска пракса, на жалост, још увек не може 

да се ратосиља ни законски ни ментално. Колико су 

ипак специфични музеји на отвореном наговештава и 

Александар Давидов (Alexandar Davydov) из Руске 

академије наука и уметности (одсек за питања Севера) 

уводећи термин „етносфере“ (Давидов 2013: 73). Још 

је речитији Хенрик Зипсејн (Henrik Zipsane), директор 

шведског музеја на отвореном Јамтли који тврди да је 

музеј заправо тематски парк, али који своје утемељење 

проналази у добро изабраним и примењеним 

наративима (Зипсејн 2013: 14).  

 „Прелетимо“ развој идеје музеја на отвореном у 

Србији (и СФРЈ). Занимљиво је да српске идеје у време 

првих промишљања (шездесете и седамдесете године 

ХХ века) о оснивању такозваних „етно-паркова“ на 

Авали, Златибору и неким другим локацијама показују 

солидне истраживачке ангажмане, односно обиље 

прикупљеног материјала и тек донекле разрађен 
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музеографски концепт9. Радови који музеолошки 

приступају проблематици функционисања скансена и 

евентуалног унапређења рада у Југославији (Србији) 

малобројни су а међу њима је свакако и Добросав Ст. 

Павловић који се бавио и допунским садржајима етно-

паркова које наводи као препоруке у свом истоименом 

тексту из 1984. године. Међутим, презентационим 

моделом доминирају идеје које готово искључиво 

инсистирају на објектима народног неимарства, 

њиховој конструкцији, материјалима, чак 

архитектоничности, појавности, естетици. То је 

потпуно јасно сведочанство доминације  

архитектонског концепта и приступа музејима на 
                                                           
9 „Ради спасавања архитектонско-етнографских вредности 
сеоских насеља у србији, РЗЗЗСК у Београду предвидео је 
још 1963.године стварање етно-паркова као једног од 
новијих облика заштите и приказивања споменика ове 
врсте у нас“ започиње Д. Ст. Павловић свој текст „Етно-
парк `Златиборска брвнара`“ из 1972. године. Након овог 
појавиће се и други, међу којима су: M. Draskic „La 
conception et la realization du Parc ethnographique centar du 
mont Avala pres de Belgrade“ (Bucharest, 1966), M. V. Draskic, 
D. Drljaca, D. St. Pavlovic “Les musée ethnographique  en plein 
air en Yougoslavie” (Bucharest, 1967), Д. Дрљача, 
„Пропуштене могућности за стварање  етнографских 
музејских  амбијената у Србији“ (1974) и „Проблеми и 
перспективе стварања етно-паркова у Србији“ (1980), Е. 
Хасанагић „Музеј села у Пријепољу“ (1974), R. Findrik „The 
Museum of Folk Architecture in Sirogojno“ (Sanok, 1985), итд  
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отвореном који је искључивао све оно што бисмо данас 

сматрали итекако неопходним а долазило би из 

разноврсних историјских грана, антропологије и 

етнологије, социологије, историје уметности – а 

уколико бисмо хтели да будемо и помало малициозни 

додали бисмо и из музеологије, комуникологије, 

менаџмента, педагогије и андрагогије, културологије... 

Дакле, идеја је да у музеј(е) треба преносити само оне 

објекте народног градитељства који показују 

„изузетне“градитељске или  „архитектонске“ 

вредности. Данас је тај концепт и вредносни систем у 

Европи потпуно напуштен, а критеријуми за 

релокацију неког објекта пре се траже у добром 

наративу, историјској и антрополошкој оправданости. 

Забележени су и други покушаји успостављања 

„скансен“ типа заштите и презентације баштине 

(Findrik 1985, 221)10, али и даље са искључивим 

тематским оквиром – народно градитељство и 

концепцијским - демонстрација „старих заната“ као 

                                                           
10 „In Požarevac, a centre of Tulba, Ethnographical park was 
created. It covers Pomoravlje and Podunavlje regions. In 
Kragujevac in Szumarice (central Serbia) there exist a museum 
covering the region of Sumadia and a part of Pomoravlje region. 
Museum in Vladimirci place covers the area of West serbia 
regiona at the Drina river.“ 
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најтипичнији вид „ревитализације“ објеката, али се ти 

покушаји могу окарактерисати као неуспешни. Јасно 

је и да у свим промишљањима о музејима доминира 

мисао карактеристична за Источну Европу (посебно 

Пољску) и Немачку. Те идеје и концепти јесу 

доминатни у Европи све до краја 60-их година и 

почетка 70-их. Већ крајем седме деценије и почетком 

осме ХХ века биће збрисане са практичне и теоретске 

сцене Европе као баласт који је само оптерећивао 

развој музеја на отвореном. И управо у тим 

тренуцима, од свих силних покушаја, труда и 

разматрања, заживеће готово истовремено музеји на 

отвореноми у Србији (новоформирани) и у Хрватској 

(преформулисани) истоименог назива, али на 

различитим писмима: „Старо село“ у Сирогојну, те 

„Staro selo“ у Кумровцу. „Стара села“ и данас, на 

жалост, касне за савременим европским праксама, 

неке готово да ни не познају, а камоли примењују.  

Музеји на отвореном су, по речима бившег 

директора Арнема11 Јана Васена (Jan Vaessen), 

                                                           
11 Арнем (Arnhem), холандски национални музеј на 
отвореном, уједно 2005.године добитник признања за 
најбољи музеј године на EMF (European Museum of the Year) 
и кандидат за награду The Best in Heritage 2010.године. 
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институције изврсног квалитета које се баве заштитом 

и популаризовањем наслеђа. Али, опет, шта је наслеђе? 

Наслеђе нису „остаци прошлости“, није само 

„историја“, није чак ни селектована и интерпретирана 

историја (Vaessen 2008: 23). „Наслеђе је присуство 

прошлости у садашњости“ (Gailey 2000: 8), како је то 

Алан Гајлеј, директор Музеја на отвореном у Улстеру 

(Ulster folk and transportation museum), формулисао. 

Неодвојиво повезана са појмом наслеђа је и прослава 

(celebration), односно наслеђе је увек манифестно. То је 

„историја“ набијена значењем – наша историја, 

историја каква желимо да буде. Наслеђе не симболише 

само“одакле долазимо“ већ првенствено говори о томе 

где припадамо сада.    

 

Народно градитељство и његово место у 

контексту музеја на отвореном 

Да бисмо разумели комплексност музеја на 

отвореном поделићемо нешто касније њихов 

информацијски капацитет на неколико нивоа, 

односно позабавићемо се тиме како и н који начин 

посетиоци разумеју, осећају и прихватају садржај 
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скансена. Уједно, то ће бити и добра вежба да 

позиционирамо феномен народног градитељства у 

комуникацији скансена, а и могућност да разумемо 

феномен тродимензионалног (3D) и 

четвородимензионалног (4D) симулакрума.  

За сада појаснимо, поједностављујући колико 

год је то могуће појам симиулакрума. Симулакрум је 

одредница која карактерише посланство свих музеја 

на отвореном (неко би рекао и читавог света), али 

постоје разлике које, да би се разумеле, захтевају 

прихватање значење симулакрума не као апсолутне, 

нихилистичке категорије која негира постојање 

реалног света, већ као сасвим особене реалности. 

Треба напоменути да је интересовање за симулакрум  

изронило у француском филозофском контексту 60-их 

година ХХ века кроз ангажман Жила Делеза (Gilles 

Deleuze), Мишела Фукоа (Michel Foucault), Жака 

Дериде (Jacques Derrida), Жана Бодријара (Jean 

Boudrillard) и Фредерика Џејмсона (Frederic Jameson) 

али да њихови ставови о самом појму нису ни најмање 

хомогени. Оно што би се дало применити на музеје на 

отвореном могло би се посматрати на следећи начин: 

веома су ретки музеји на отвореном in situ. Дакле, 
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углавном су то простори који нису постојали у 

историјској реалности, већ су настали од аутентичних 

објеката који су са својих оригиналних локација 

(аутентичног контекста) пренети/релоцирани у 

музејски простор. Ту су, заједно са другим објектима, 

постављени у нови (музејски) распоред који оживљава 

типичне градитељске и стамбене принципе из неког 

периода у прошлости (уобичајено XIX век). Да 

конкретизујемо, „Старо село“ у Сирогојну нити је 

старо нити је село, иако сами већина објеката и 

предмета у њима јесу оригинални. Идентичан је случај 

(дакле ова места нису постојала у историјској 

реалности) са Скансеном у Шведској, Мејхагеном у 

Норвешкој, Бокријком у Белгији, Мартином у 

Словачкој, Ден Гамле Бијем у Данској, Кижијем у 

Русији... Запитајмо се као обични лаици: ако није ни 

старо а ни село (како само име каже) зар све то није 

једна обична превара? Да ли то доводи оправданост 

идеје постојања институције музеја у питање – никако! 

Низ деконтестуализованих предмета не би много 

говорио истим тим посетиоцима, али када се сви они 

кроз низове симулација (којих може бити безброј) 

поставе у смислен контекст добијамо атмосферу, 
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аутентичан изглед или амбијенталну целину коју бисмо 

могли без осећаја кривице или непријатности, крстити 

именом „Старо село“. Тај низ симулација чини заправо 

симулакрум – веродостојну слику без оригинала, 

копију која нема свој иницијални узор, као-реалну-

историјску представу без историјског утемељења. Да 

ли онда тај музеј лаже? Сетимо се помињаног 

Хазелијуса и његових убеђења о илузијама, обманама и 

преварама и закључак ће, у контексту нових 

тенденција „Назад ка оцима оснивачима“, бити 

кристално јасан.  

Разјаснимо и тродимензионалност и 

четвородимензионалност. 3D je статичан, непокретан 

концепт. Чак и уколико су присутне такозване 

демострације старих заната, концепт времена 

(суштински важан за стварање четврте димензије 

симулакрума) недостаје, јер време није прецизирано, 

оно је „музејским триком“ (читај: ауторитетом) 

претворено у вечност уобичајено названу неодређеним 

и научно и стручно спорним хронолошким 

категоријама „најстарије, древно, исконско...“. Када 

додамо време, заправо реалан проток времена, у 

музејске интерпретације које се називају „оживљена 
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историја“ (living history) онда добијамо 

четвородимензионални симулакрум који заправо 

провоцира сва чула, али и осећај за „драму“ и делује на 

посетиоца крајње искуствено. Али, ту смо већ на 

терену који се не бави примарно објектом и 

конструкцијом, него човеком и његовим односом 

према свету.      

А сада се вратимо нивоима комуникације 

скансена.  

Ниво 1: Просотрно урбанистичка мапа  

Сваки музеј на отвореном може се анализирати 

из „птичије перспективе“, данас бисмо рекли из 

перспективе Google Earth-a. Иако је то вероватно била 

„техничка“ слика коју су „творци“ међу првима 

развили у својим умовима, она није лако сагледива за 

посетиоце, чак их ни не интересује сама по себи, 

изузев уколико је не користе као водич у облику мапе 

за кретање кроз простор. Ова слика меморијски је 

импотентна јер као дводимензионални конструкт не 

нуди могућност менталног мапирања и стварања 

сопственог осећања, односно суосећавања са његовом 

структуром. Уколико упоредимо веродостојне 
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сателитске снимке Скансена, Дизниленда, 

Мадуродама12, Помпеје или Сан Ђимињана нећемо 

уочити суштинске разлике у њиховим урбанистичким 

решењима а једни су скансени, једни насељена и жива 

места, једни забавни паркови или пак археолошки 

локалитети.. То је заправо ниво одсуства било каквог 

реалног искуства простора. 

Ниво 2: Сналажење у реалном простору музеја 

Уласком у музеј на отвореном почињемо да 

креирамо сопствену визуру и осећај простора. То је 

ниво мапирања тродимензионалности симулакрума 

сачињеног од објеката контекстуализованих у 

просотру. Њихов, тачније његов (симулакрумов, јер 

првенствено доживљавамо целину) информацијски 

капацитет се драматично повећава у односу на први 

ниво – крећемо се кроз структуру коју инстинктивно 

препознајемо, чији се елементи утемељују и у 

                                                           
12 Madourodam, Little Holland, је макета Холандских 
споменичких знаменитости израђена у размери 1/24 и 
један је од најпосећенијих тематских паркова. Уједно 
представља и музеј вештине моделарства и као такав био је 
узор многим другим „малим световима“ диљем Европе. 
Детаљније на: http://www.madurodam.com/ Страница 
посећена: 18. 11. 2011. године. 

http://www.madurodam.com/
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савременом искуству. Због могућности слободе 

кретања и телесног доживљаја величине и распореда, 

као и осећаја „генетске припадности“ простору за 

становање у стању смо да лако читамо специфичности 

– неопходна је тек мала количина додатних 

информација да бисмо разумели разноврсности 

градитељских пракси.  

Говорећи о музеолошким аспектима на овом 

нивоу распакивања скансена долазимо до 

терминолошке одреднице „Музеј (народног) 

градитељства“. Постојање 3D симулакрума, односно 

материјалних артефаката (дислоцираних, 

аутентичних, реконструисаних, свеједно је) 

представља базу без које не можемо даље говорити о 

музејима на отвореном. Но, у савременим 

тенденцијама скансенологије ова база, иако 

неопходна, не даје сама по себи музејски легитимитет. 

Поменути Мадуродам има све ове карактеристике, али 

није, нити икада може бити препознат као музеј на 

отвореном.    
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Ниво 3: „Воајерисање“ унутрашњег простора 

Концепт неодвојивости материјалних 

сведочанстава (спољашњост од унутрашњости 

(куће/објекта), градитељство од покућства) други је 

важан предуслов за музејско легитимисање скансена. 

Тек уласком у кућу/е ми заправо стичемо осећај 

целовитости простора, наговештај (неког) стварног 

живота. „Воајерисање“ унутрашњег простора нас 

донекле чини укљученима, повезанима (емотивно и 

ментално). Ово је, већ ниво, на којем су музеји на 

отвореном суштински различити од „класичних“ 

музеја. У поставкама „затворених“ музеја видик 

(хоризонт) „реконструисаних“ просторија је стално 

ометан, испрекидан, извештачен. У скансенима тих 

прекида нема, повезаност спољашњег и унутрашњег 

света је целовита, смислена и неометана. Слика се 

преобраћа у непрекидан доживљај и континуитет тог 

искуства ремети се само вољом посетиоца. То је уједно 

и прелазак на онај ниво искуства када посетилац 

почиње да сумња да се заправо и налази у музеју. Ову 

психолошку „анти-иницијацију“ искористиле су 

кративне индустрије у области културног наслеђа 

(heritage attractions) у покушајима да што је могуће 
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избришу више утицаја и знака из савременог искуства 

у доживљају прошлости.   

На овом нивоу ми персонализујемо симулакрум 

музеја на отвореном и прихватамо га као нову 

реалност. Музеографске методе за постизање овог 

ефекта су контекстуализација експоната (аутентични 

или реконструисани предмети – покућство, алати, 

апарати, одећа...) као замена за животне ситуације, 

типизирање навика и културолошких одредница 

становања – дакле креирање „текста“ од материјалних 

знакова – „предмета“  (само без присуства људи). 

Добра контекстуализација ентеријера унутар већ 

прихваћеног просторног симулакрума провоцира 

асцоијативне процесе и осећања – то је сасвим 

оправдан музејски алат у циљу менталног мапирања 

„персонализованог простора“. Често говоримо о 

„носталгији“, „романтичарском заносу“ и сећању на 

детињство или „добра стара времена“, што је уједно и 

једна од контроверзних тачка у анализи музејске 

„озбиљности“ скансена (Ehrentraut 1991: 58). 

Терминолошка одредница на овом нивоу била би 

„музеј културе становања“.   
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Ниво ни 3 ни 4: Простор који „мирише“ на људе  

Међуратни и поратни скансени етаблирали су 

интерпретативни модел „Тек изашли укућани“ (Just 

left inhabitants). Циљ је био стварање утиска  код 

посетилаца да „касне само корак иза `стварног` 

(музејског) живота“: врела супа која се пуши на столу, 

тек опран и окачен веш у дворишту, управо загашена 

ватра у пећи (огњишту)и сл. Иако добро прихваћен, 

модел је критикован најчешће реченицом коју би, 

наводно, изговорили сами „становници музеја“: „Ево, 

само што смо отишли и оставили све у смисленом 

(музејском) нереду!“. Фиктивни становници готово да 

су слали поруку: „Доћи ћемо чим ви (посетиоци) одете!“ 

Овај модел, иако и данас присутан (па и користан) у 

праксама, не би био предмет критике да се у исто 

време, на другој страни Атлантика, не развија 

презентационо/интерпретативни модел који назад, у 

музеје, призива све „избачене“ музе: театар, 

говорништво, музику, итд. Реч је, наравно, о living 

history концепту који многим америчким музејима 

мења име у living history museums. Чак је и „музеј“ 

Риолит (Rhyolite Ghost Town Nevada USA) на америчком 
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средњем западу13 директно пародирао европску идеју 

„тек отишлих укућана“ инсталирајући музејске 

манекене у облику духова на једној од својих изложби. 

Порука је више него јасна: прва три нивоа 

комуникацције музеја на отвореном пренебрегавају 

кључну баштинску идеју – искуство стварног живота. 

Концепт living history отварао је сасвим ново поље у 

музејској комуникацији, али и суштински означио 

глобализовање идеје музеја на отвореном и 

приближавање англосаксонских и континентално-

европских токова.  

 

Ниво 4: „Укућани на видику!“ 

Један од директора Националног музеја на 

отвореном Холандије – Арнем, Адриан де Јонг (Adriaan 

de Jong), обележио је својим идејама, а касније и 

текстовима овај изразито занимљиви транзициони 

период европских музеја на отвореном. Де Јонг је 

1997. године објавио чланак „Презентовање живота 

локалне заједнице у музејима на отвореном: изложба 

                                                           
13 http://www.rhyolitesite.com/, Страница посећена: 15. 11. 
2013. године 

http://www.rhyolitesite.com/
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или перформанс“. У једној од својих закључних 

реченица готово да је ускликнуо: „Мисија нашег музеја 

је јасна и упућена је само посетиоцима, а гласи `Благо 

вама, фармери су се управо вратили (у музеј)`“ (de 

Jong 1993: 165). Ово је био и почетак раскида 

посланства музеја на отвореном са 

модернистичким/романтичарским дискурсом и уплив 

у постмодерне облике поимања функционисања 

музеја. Истовремено означио је и крај уско стручних 

истраживачких, колекционарских и презентационих 

модела и увео музеје на отвореном у поља 

интердисциплинарних проучавања и 

персонализованијих односа према интерпретацијама 

прошлости и садашњости.   

Тродимензионалном искуству почиње да 

недостаје још једна димензија: што је могуће реалнији 

проток времена. Но, многи музеји праве (очекиване) 

грешке. Демонстрације (заната, живота, обичаја...) и 

концепт оживљавања музејске поставке, изведене тек 

као надоградња модернистички утабаном 

(академизованом) приступу, само су промовисале 

доминацију ауторитативног става музејских 

професионалаца и додатно нагласиле одсуство 
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стварног живота у скансенима. Зашто? Покушај 

„илузије“ је заснован на ригидном претварању 

историјских процеса у замрзнуте, статичне, или 

крајње репетитивне слике којима „музејски ауторитет“ 

даје квалитет вечности, те тиме и непромењивости, 

што води у „превару“ - како је то наговестио још Артур 

Хазелијус (Artur Hazelius).  

Међутим, они скансени који су дубље 

промислили примену и могућности living history 

концепта, дигли су илузију на виши и искуствено 

питкији ниво. Музеј постаје позорница са аутентичним 

(историјски оправданим) кулисама (ниво 2 и 3), али се 

тежиште помера на сасвим друга питања: живот и 

његове манифестације и околности постају окосница 

комуникације између прошлости и садашњости, спона 

у промишљању идентитетā савременог човека, 

његових потреба и тежњи. Прошлост постаје 

конзументна уколико је употребљива на нивоу реалног 

емотивног доживљаја и менталног искуства. 

„Повратак муза у музеје на отвореном“ означио је 

претварање статичних музејских слика у покретне (у 

реалном музејском времену) и то управо уз помоћ 

адаптације америчких методологија. Први који се 
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охрабрио да примени модел „оживљене историје“ био 

је шведски музеј Јамтли (Jamtli), а онда редом и многи 

скандинавски, западноевропски, па и 

централноевропски музеји, нарочито немачки Комерн 

(Kommern)14. Актуелни директор Дитер Пеш (Dieter 

Pesch) истиче да га је проучавање америчких пракси 

научило да посматра музеј на отвореном из 

перспективе посетиоца пре него из перспективе 

колега. Стен Рентзог не види разлог промена у продору 

америчких пракси; сматра да је доскорашња 

„строгост“ и формалност музеја на отвореном заправо 

пост-хазелијевска реакција на оригиналне 

интерпретационе моделе и на употребу принципа „сва 

чула“ – повратак на те изворне принципе заправо је 

врста контрареволуције. Постоје три главна фактора 

релевантности музеја на отвореном: актуелност, 

                                                           
14 Издвајам на овом месту немачки музеј Комерн (Kommern) 
који је деценијама суверено предводио  Аделхарт Ципелијус 
(Adelhart Zippelius) у правцу потпуне академизације 
посланства: техничка савршеност у конзервацији и 
рестаурацији, осуство могућности било каквих реплика, 
аутентичне биљне и животињске врсте, итд. Иако веома 
значајна личност у утемељењу прекси и теорија 
функционисања скансена, „његов“ музеј постао је први 
централноевропски пример увођења living history модела 
интерпретације током 90-их година ХХ века.    
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тоталност и партиципација и они могу бити 

"природно" испуњени кроз набавке нових зграда/кућа, 

али се пре свега и најефикасније испуњавају кроз 

иновације у начину тумачења наслеђа (Rentzhog 2001: 

73). Европски начин размишљања једноставно никада 

није подразумевао примену модела оживљене историје 

до тачке трансформације самог музеја на отвореном у 

неку другу (театарску) форму (Крстовић 2010: 40) 

изузев у Енглеској и Велсу где се појављују такозвани 

„живи музеји“ (на пример Beamish – The living museums 

of the North).  

Суштински је важно да су „де Јонгови фармери“ 

вратили са собом и искуствени концепт наслеђа 

користећи методологије драматизације и учешћа: 

интерпретацију у трећем и првом лицу, role-play, re-

enactment (поновно извођење), итд. Овај бисмо музеј 

могли назвати именом који у научном корпусу 

званично не постоји: музеј живота на by-pass. Али, 

истовремено бисмо лако закључили да се ради о 

музејима чије је феноменолошко поље проучавања: 

свакодневни живот. 
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Еквивалент друштвене историје у музеју на 

отвореном је концепт оживљене историје (living 

history). Мора се признати да су информацијски 

капацитети и модели комуникације демократизовани 

употребом перформативних интерпретација – 

посетилац је коначно, из перспективе обичног човека, 

могао имати „увид“ у неколико различитих 

историјских „истина“. Крајњи циљ је да се омогући 

посетиоцима да што реалније искусе како су живели 

људи у прошлости. Оживљена историја је 

окарактерисана као „покрет, техника, едукативно 

средство, чак и филозофија музејске комуникације“ 

(Boardman 1997)15. Све је почело у музеју на отвореном 

„Плимутске плантаже“ што није било случајно – 

вековима је позоришна традиција Плимута веома 

жива. Крајем 60-тих година ХХ века стручњаци 

„Плантажа“ одлучили су да цело „село“ мора да се 

претвори у јединствену презентацију. Све 
                                                           
15 У свом тексту Кетрин Боардман прати готово стогодишњи 
развој концепта од својих почетака у Европи где су га 
осмисли историчари и антиквари у потрази за новим 
начинима да „оживе“ прошлост. Скорија инкарнација је 
резултат напора визионара из међуратног периода какав је 
био Хенри Форд (Henry Ford), оснивач првог музеја на 
отвореном на територији Сједињених Држава – Гринич 
Вилиџа (Greenwich Village). 
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новооткривене чињенице из раличитих истраживања 

постајале су саставни део већ постојеће структуре. За 

развој музеја на отвореном музеј „Плантаже“ је веома 

важан јер је на најбољи начин илустровао могућности 

„причања приче у целини“ – у музеолошком смислу 

створио је хипертекст платформу. (Krstović 2011: 188). 

Друга промена је била још драматичнија: 3D 

симулакрум претворен је у планиран и научно 

заснован 4D. Како би се произвео реалан доживљај, 

панели, витрине, манекени и сви знакови, путокази и 

легенде уклоњени су из музејске „поставке“, али се 

одустало и од додатних илузија: `пластична риба у 

тигању на огњишту` замењена је стварним кувањем на 

огњишту. Није задржано ништа што подсећа на 

модерно доба. Реплике које су израђене, израђене су 

тако да се користе у „практичном свакодневном 

животу“. Зграде су обновљене и опремљене далеко 

реалније него раније, а овај „нови“ реализам је 

потврђен резултатима археолошких ископавања и 

научних истраживања. На крају, и сам рад на 

заштити објеката (метални оквири, камени и дрвени 

делови...) је постао саставни део програма за 

посетиоце. Дакле, у фокусу посетиоца није више било 
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оно што се види на први поглед, већ начини на које се 

до те видљивости долазило (Deetz аnd Deetz 2000: 28).  

Играње улога или игроказ (role-play), једна од 

метода концепта оживљене историје, појавила се у 

правом тренутку: пут је био поплочан 60-их година 

експерименталним позориштем које је активно 

укључивало публику у сам ток представе, ТВ као 

феномен је увелико прихваћена, а интернет само што 

није почео да се шири и на комерцијалну употребу – 

људи су се већ били навикли да „прелазе из једног 

облика стварности у други“. Кроз метод role-play-a се 

не може развити шира слика друштвених околности 

из прошлости, али се може урадити нешто много боље 

и веродостојније: могу се понудити различита виђења 

емотивних тензија које омогућавају посетиоцима да 

разумеју реалности обичних људи чије судбине 

обликују велики догађаји из прошлости. Међутим, 

најважнији мотив за коришћење role-play-а јесте 

могућност да „глас и слику“ добију занемарене 

друштвене групе. У зависности од вештине 

интерпретатора публика је током игроказа увучена у 

„игру“, „упослена“ у ревитализацији различитих облика 

социјалних односа, понекад нема „право гласа ни 
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говора“, чак несвесно помаже у драматизацији 

свакодневних активности јер „спонтане (ре)акције“ 

једних постају искуства других музејских посетилаца. 

Историја се може  „отелотворити“ само онда када 

посетиоци могу да се ослањају на опште кодове 

невезане за хронологије: љубав, мржња, туга, срећа, 

љубомора, страхопоштовање, безбедност – дакле 

емоције и стања која карактеришу човека садашњости 

баш као и прошлости. Универзална интерпретација и 

њено „супротстављање“ прецизним хронологијама, 

тачним датумима и локалним специфичностима 

називана је и општи (музејски) поглед, или такозвани 

world-view (Baker 1990: 66, Kemp 1990: 72). 

Многи европски музеји (Јамтли, Комерн, 

Арнхем...) су се у својим првим покушајима да 

примене моделе оживљене историје, покушајима који 

су заправо трајали и по неколико година, трудили да 

избегавају све што се могло третирати као непријатно 

или окарактерисати као „лош публицитет“ (Matelic 

1988: 79-81). „Сочне“ или контроверзне приче локалног 

карактера као што су насиље, пијанства, прељубе и сл. 

нису биле предмет ни проучавања ни тумачења. 

Тумачење „људскиха патњи“ било је потпуну табу. Али, 
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ствари су постепено почеле да се мењају. План 

едукативних програма у Колонијалном Вилијамсбургу 

(Colonial Williamsburg) развијен је на радикално нов 

начин: кроз њега се музејска служба бавила 

свеобухватним интерпретацијама живота жена, деце, 

Афро-Американаца, слуга, робова, конфликта, итд. 

Међутим, оно што је веома интересантно је да су 

полазне основе за тумачења заправо пронашли су у 

питањима која заокупљају савремено друштво. У ери 

потпуне огољености интиме од 90-их годинама ХХ 

века наовамо, приказивање и тумачење сукоба и 

тешког наслеђа у музејима изгледало је реалније и 

далеко ближе обичном човеку него пре. 

Један од најпознатијих примера re-enactment-a 

(поновног музејског извођења) у Колонијалном 

Вилијамсбургу, па и у целом свету, била је извођачка 

интерпретација под називом „Продато!“ када је на 

музејској „тржници робова“ продато четворо „црнца“ а 

међу њима и „трудница“. Реакције јавности биле су 

подељене: од оних који су подржали концепт 

преиспитивања своје прошлости до оних који су 

сматрали да се „национална“ историја не може и не 

сме тумачити на такав начин. Оно што противници 
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нису разумели је да се овај re-enactment најмање бавио 

националном историјом или историјом нације а 

највише савременим друштвеним феноменом – 

трговином људима (Quintos 1999: 12). Целој дебати су 

се придружили и медији, понајвише „Вашингтон Пост“ 

који је објавио чланак „Оживљена историја или 

неумируће ропство? Аукција робова у Колонијалном 

Вилијамсу покренула протесте“ (прев.аут., The 

Washington Post, October 10th 1994). Међутим, важно је 

поменути још једно поље у којем музеји на отвореном 

могу да одиграју велику улогу а то је питање музејског 

грађења става према друштвеним околностима и 

значајним савременим догађајима (локалним, 

регионалним, међурегионалним). По угледу на 

Колонијални Вилијамсбург много музеја на отвореном 

у САД и Европи почело је да се бави такозваним 

тешким наслеђем, односно оним елементима чији су 

„репови“ из прошлости још увек препознатљиви и 

оптерећујући у данашњем друштву . 

Да резимирамо, ослањајући се на текст Питера 

Луиса „Осећај за прошлост. Ићи предалеко или никад 

довољно далеко“ (прев.аут.). Он тврди да је суштина 

комуникације у томе да се посетиоцима развије свест 
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о томе колико је тумачење прошлости осетљива ствар. 

Важно је и да разумеју свеукупну важност наслеђа – 

„меки преплет ограде од прућа је у свакој од његових 

веза подједнако важан као и цела кућа од чврстог 

камена. Приде, ово двоје се међусобно никако не 

искључују“ (Lewis 1997: 158).  

(Савремено колекционарство) 

Пре него што коначно резимирамо положај 

феномена који називамо народним градитељством у 

морамо се осврнути на још један музеолошки „талас 

који је запљуснуо свет“ а чији је епицентар опет био у 

Шведској. То је нови тип, или тачније, нов приступ 

стварању музејских збирки - савремено 

колокционарство (contemporary collecting) или 

колекционирање артефаката (материјалних и 

неопипљивих)који припадају савременом добу. 

Савременост представља период оличен у живом 

сећању, садашњем моменту, чак и будућности 

(најчешће блиској). Савремено колекционарство као 

поновно успостављање заборављених или/и 

занемарених концепта баштињења било је предуслов 

за „окретање живим људима“ у музејима на отвореном, 
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отворање нових дијалога са савременом публиком. 

Зашто је постало важно за музеје да обрате пажњу на 

садашњост? Да ли је то била жеља или потреба? Један 

од одговора јесте да смо у кризи под именом „сужен 

простор садашњости“ – у немогућности да разуме, 

прихвати или чак живи све промене, као и да трајније 

изгради рутине, човек губи „битку“ са увек тренутним, 

увек променљивим принципа савременог света. Та 

немогућност „сустизања садашости“ изазива природну 

потребу код човека да делове (огромне и несагледиве) 

садашњости конзервира за будућност, односно, 

размишљајући музеолошки, да пренесе поруку о себи 

за будуће генерације (или себи када за то, можда, буде 

имао времена). Из тог мотива/слабости развило се и 

савремено колекционарство оправдано идејом да ћемо 

о себи говорити боље ми сами него што ће нас 

тумачити неке будуће генерације „археолога“.  

Питер Микелсен (Peter Michelsen), бивши 

директор Музеја на отвореном Копенхагена, један је од 

„одговорних“ за отварање „Пандорине кутије“ 

интерпретативних могућности у скансенима. 

Микелсен је заступао идеје које нису имале превише 

утицаја на музеје и научни свет у то време. Његов рад 
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(памфлет) из 1972. године „Музеји и модерни свет“ 

(Museums and the modern world) био је перјаница идеја 

које ће само неколико година касније постати 

окосница идеја на, за светску музеологију, веома 

значајним САМДОК конференцијама у Шведској16. 

План музеја у Копенхагену за тек пренети млин био је 

да се кроз објекат представе све фазе развоја 

грађевинарства и структуре, као и методе обраде 

материјала до тренутка напуштања куће. То су били 

класична, јасно прецизирана начела физичке заштите 

градитељског наслеђа и његовог пресељења у комплекс 

музеја на отвореном. Међутим, по Микелсеновој 

одлуци од овог приступа се одустаје а сви даљи радови 

на „сценографији“ простора усмеравају се у правцу 

изложбе кроз коју се може пратити изглед млинареве 

куће (млина) баш у тренутку када се он оженио и 

преселио у њега. Али, много је важнија једна друга 

промена – фокус од овог тренутка више није био ни на 

зградама ни на изградњи већ на људима и причама, 

                                                           
16 Мрежа Samdok је од 70-их година ХХ века служила 
умрежавању културно-историјских музеја Шведске а у циљу 
да се прикупе и забележе „карактеристике“ савремене 
нације. Више на:  
http://www.ep.liu.se/ecp/062/019/ecp11062019.pdf  
Страница посећена: 14. 07. 2013. године. 

http://www.ep.liu.se/ecp/062/019/ecp11062019.pdf


303 
 

животу који се дешавао унутар или изван ових 

објеката. Дакле, у Европи је лед коначно био пробијен 

– од овог момента старост структуре (датум њене 

изградње) више неће морати да има икакве везе са 

сегментима живота за које се музејске службе одлуче 

да представе посетиоцима.  

Већ поменути САМДОК је представљао 

прекретницу у дефинисању начина колекционирања 

и, последично, садржаја збирки. Кроз САМДОК су 

музеји подстицали савремена истраживања како би 

продубили своја знања и разумевање људи, процеса 

и/или појава из прошлости, садашњости, али и 

будућности. Прва конференција САМДОК-а одржана 

је 1977. године. Од самог почетка, једна од главних 

идеја била је да прикупљање савремених предмета и 

објеката градитељства или архитектуре (у случају 

музеја на отвореном) учине већ постојеће колекције 

релевантнијим. Приде, људи се могу лакше 

интелектуално и емотивно повезивати се предметима 

који имају директне везе са врменом у којем и сами 

живе, односно животом који и сами у већини 

случајева воде. Лакше је учити о прошлости уколико је 

упоредимо са данашњим системима вредности. Није 
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ли, коначно, читав музејски посао стална изградња 

разноразних система вредности? Савремено 

колекионарство оживљава истраживачке способности 

и продубљује увид у постојећа знања како самих 

истраживача тако и музејског особља (Reid 1994: 140-

143). Уједно указује на сву разноликост друштава 

данас и подстиче различите групе људи да посећују 

музеје. Прикупљање савремених артефаката (у 

потпуно очуваним контекстима, чак још увек живим 

процесима) чине збирке динамичним и онемогућава 

њихову стагнацију условљену на искључивом 

проучавању прошлости. Такође преобликује музејско 

особље у нове динамичније професионалце осетљиве 

на актуелне потребе и проблеме друштва, али их 

инспирише и провоцира да предвђају будуће токове и 

сагледавају могуће последице садашњих активности 

(Thomlinson  2008: 40-45). Могућност да се утиче на 

будућност чини музеј активним делом друштва чијим 

ставовима и идејама се верује и којима се не спори 

легитимитет покушаја да преобликују вредности у 

циљу веће друштвене одговорности.  
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Ниво 5: (И) музеј и живот  

Уколико музеј на отвореном посматрамо само 

као конструкт састављен од прва четири 

информацијска нивоа колизија унутар самог система 

ће пре или касније бити неминовна: музеј 

(ре)конструише свакодневице (живот на by-pass) које 

су неодрживе без стално нових сензација. Наградно 

питање за скансене било би како у будућности што 

мање ре-конструисати живот (правити драматизације 

чак и у едукативне сврхе), а како што више стварни 

живот интегрисати у оквире музејске делатности?  

Нове музеолошке тенденције које дефинишу 

музеје као социјално ангажоване институције, 

специфичне облике комуникацијских платформи у 

којима прошлост има смисла ако је читљива 

савременом човеку, баштинске форуме (а не храмове 

и трезоре), коначно јавне сервисе кроз које се 

непрекидно преобликују и преиспитују идентитети, 

опет налазе своје плодно тле у филозофији и праксама 

скансена. Уколико схватимо концепт living history као 
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„живуће“ а не „оживљене“ историје17 одмах се 

премештамо на поља екомузеологије, 

социомузеологије, чак и новог покрета економузеја 

кроз које се омогућава преплитање дела нечијег 

стварног живота (посао, занат, занимање, хоби, 

слободно време, итд) са структуром културног наслеђа, 

односно музејског рада. То подрива ауторитарне 

музејске приступе у којима је кустос „креатор“ а не 

медијатор. Уједно, то преплитање омогућава и 

прихватање различитих динамика, процеса и сталних 

промена као легитимних карактеристика у праксама 

музеја.  

Да ли постоји такав музеј? Да не бисмо остали у 

домену теорије наведимо пример музеја на отвореном 

који интензивно тежи оваквом концепту. Да ли је 

континуирано успешан? Није, наравно. Али, успех је и 

тежити остварењу идеје. Музеј се, неочекивано, не 

налази у Скандинавији или западној Европи, већ у 

                                                           
17  У Српском  језику се одмах уочава разлика у значењу док 
се у Енглеском језику заправо догодио трансфер значења – 
иако би се living  превео као жива (живућа), он ипак у 
музејском контексту и примењен на филозофију living 
history значи оживљена.  
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Републици Словачкој18. Има само четири запослена: 

два кустоса, водича и директора. За све остале 

послове брине се централни Национални музеј на 

отвореном у Мартину. Међутим, приликом сваке 

посете музеју, посетилац у њему затиче најмање 

педесетак људи из околних места – не како седе, глуме 

да су окупирани традиционалним занатима или 

„историјском“ свакодневицом, досађују се или су у 

посети, већ како користе сопствено време, знање и 

вештине у циљу стварног оживљавања музејске 

структуре. Малобројна локална заједница схватила је 

да се може одржати једино уколико организује 

сопствене животе и послове кроз музејске оквире. 

Истовремено, музејски радници схватили су да њихово 

посланство једино има смисла ако кроз процесе сталне 

сарадње са локалним људима устроји свој рад. И већ 

на први поглед је уочљива та добровољна и обострано 

корисна симбиоза. Она не рефлектује једностран 

правац едукације усмерен од музеја ка окружењу. 

Напротив, корисна знања и вештине у пољопривреди, 

баштованству, занатима, свакодневним пословима, 

                                                           
18 Музеј сам посетио приликом одржавања Конференције 
Асоцијације европских музеја на отвореном, АЕОМ 2011.  
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обичајима и религиозним праксама, коначно о себи 

самом, негују се кроз дијалог: музеј не подучава, он и 

учи да оживљавање оног вредног из традиције није 

враћање у прошлост него одабир онога што ће 

покренути у напред. Посетилац ове дијалоге 

препознаје одмах уочавајући непосредност актера: то 

нису увежбане улоге, нису ни интерпретације у првом 

лицу, најмање су испразна демонстрирања „неком 

трећем“. У преплитање стварних свакодневица и 

животних токова између музеја и околног 

становништва уплетене су све генерације и читаве 

породице. Коначно, име музеја је Музеј селā Орава 

(Janoštinová 2012: 168), а организована вођења тура 

дезорганизовала се већ после неколико минута. За 

њом једноставно није било потребе – живот је ионако 

непобитно уочљив. Терминолошка одредница за 

овакав музеј коначно није ни неопходна. 

 

Закључак  

И после свега поменутог закључак није нимало 

једноставан. Нема музеја на отвореном без некаквог 

облика народног градитељства. И нема преговора око 
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тога да ли би требало да је народно градитељство 

темељно проучено и документовано веома прецизно и 

одгворно, без обзира да ли је очувано in situ, 

релоцирано аутентично или у потпуности 

реконструисано. 

А опет, све то може бити савршено изведено, а 

да опет нема ни говора о музеју на отвореном. Можда 

је најбоље за крај позабавити се једним од веома 

прогресивних теоретичара музеја на отвореном у 

последњих тридесетак година – Александром 

Давидовом из Руске академије наука и уметности. 

Његова синтагма „ефекат присуства“ је добро позната 

међу музејским професионалцима. То је доживљај 

људског постојања приликом обиласка ентеријера 

(често и екстеријера) музеја на отвореном. Овај ефекат 

постиже се пажљивим аранжманом (дизајном) 

предмета у ентеријеру, али не само тим. Можемо 

говорити о утицају „нетрадиционалних“ компоненти 

поставке какав је мирис: „На нас не утиче само гомила 

цвећа, већ управо његов мирис“ – мирис ствара 

ефекат присуства (и у актуелном тренутку и прилоком 

„сећања“ на мирис). Исто се може рећи и за звук 

(Давыдов 1990: 34). „Ефекат присуства“ је само један 
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од облика „ефекта емоционалног искуства“, ниво 

психолошке комуникације посетиоца са музејским 

презентацијама: „Када говоримо о стварању музеја на 

отвореном, говоримо о удруживању науке и 

уметности. Морамо радити са архитектама, 

историчарима (народне) уметности, етнолозима... како 

би се створила `изложба` музеја на отвореном. Али шта 

ће бити резултат? У случају неуспеха мораћемо да се 

суочимо са мртвом илустрацијом етнографске или 

народне архитектуре – то неће бити музеј на 

отвореном“ (Davidov 1982: 190-192). 

Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 

показује својим активностима (тачније) програмима да 

се све убедљивије одваја од “ексклузивног концепта“ 

народног градитељства као једине окоснице свога 

рада. Ако заправо боље и проучимо саме идеје о 

оснивању и начине функионисања у својим првим 

данима схватићемо да је „Старо село“ пре подсећало 

на какав француски екомузеј, него ли на типичан 

пољски (средњеевропски) скансен. И данас је то 

чињеница која је неспорна: Музеј на отвореном „Старо 

село“ у Сирогојну трезорира објекте народног 

градитељства и окосница његових збирки јесу 
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артефакти који се могу директно или индиректно 

довести у везу са „културом становања“.Али морамо се, 

коначно, и запитати до ког периода у историји 

можемо говорити о народном градитељству, или 

преформулишимо – када је старо село постало неко 

ново село. Да ли је село, његова концепција и 

грдитељство, организација и друштвена структура из 

1950.године, или оно из 1928.године или из 

1989.године већ ново? Овај договор нигде није 

уобличен, али музејски посленици „Старог села“ су већ 

потпуно свесни да је свако село у Србији, на жалост, 

старо. То поставља једну нову друштвену и 

антрополошку одговорност пред музеј – да подиже 

свест о вредностима које се могу сматрати делом 

традиционалне културе, да креира нове вредности 

примењиве у савременом животу шире и уже локалне 

заједнице, интересних заједница које осећају блискост 

са „Старим селом“ и његовом мисијом. А мисија је да 

интегративно истражује и чува и холистички 

презентује и тумачи, не само вредности, историју и 

културу XIX века, разумевајући и поштујући дух 

грађења нације карактеристичан за то време али не 

первертирајући његову симболику век касније. 
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Истовремено, мисија „Старог села“ је да се бави и 

друштвеним контекстима и свакодневицама ХХ  и XXI 

века утичући на друштво у вечитој транзицији да 

сачува барем делове својих многобројних идентитета а 

све у духу крајње широко схваћеног имена старог 

села. У својим сталним покушајима да (ре)дефинише 

шта значи старо и старо село и како старо (у духу 

данашњег времена) заправо означава и веома блиску 

прошлост јер се системи вредности рапидно брзо 

смењују, надопуњују, изнова руше и граде Музеј у 

суштини непрекидно ради на самодефинисању свог 

посланства. У том смислу Музеј на отвореном „Старо 

село“ је и добитник европског признања жирија 

2012.године (EU Heritage Awards, special mention of the 

jury) у области едукације, тренинга и подизања свести 

за пројекта „Куће Златибора од XIX века до данас“, као 

и номиновани музеј за награду Европски музеј године 

(EMYA – European museum of the year) у 2014.години 

за свој рад у периоду 2011-2013. године. 
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Nikola Krstović, Museum „Old village“, Sirogojno 

Folk architecture and open-air museum: 

Symbiosis or symulacrum  
 

Abstract: 

Open-air museums, in its 120-year history and 
tradition of being, are one of the most interesting, but 
controversial as well, model of the architectural and building 
heritage protection. Although criticized as artificial creations in 
which objects are de-contextualized and removed from its 
natural environment, the open air museums were in many 
cases proved to be far more successful than the protection 
system in situ. However, in the last decades we understand 
and treat architectural heritage as part of a far broader 
integrative approach to cultural heritage. The open air 
museums accepted these trends changing the focus of its 
mission from house to man, from objects to the story, the facts 
to personal memories and emotions, from the past to the 
contemporary moment and universal values. All this resulted 
in interdisciplinary understanding of architectural heritage. 
Open air museums have outgrown narrowed field defined as 
museums of folk architecture and developed into institutions 
where architectural heritage has become the basis for more 

http://www.gwu.edu/~mstd/Publications/1999/mercedes%20quintos.pdf
http://www.gwu.edu/~mstd/Publications/1999/mercedes%20quintos.pdf
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anthropologized approach defined as the study of everyday life 
of ordinary people. This change was affected by the „new 
museologies“, contemporary collecting and theme parks, new 
movements in ecological construction and sustainable living 
systems. In this context, the architectural heritage gained a 
new dimension - it becomes a resource for new principles not 
only in architecture and constructions, but way of living in 
general, as well. Courses are held in English museum „Weald 
and Downland“ for more than 20 years which have become 
partners with the production of Grand Designs, or project 
„Creating environment“ in the Swedish „Skansen“, or „Tradition 
and Innovation“ at the Swiss „Ballenberg“ are just a few 
examples of how open air museums , by exploiting  its own 
collections, expanded its mission and educational programs  to 
the fields that until recently was not just out of range of open-
air museum, but also the protection and interpretation of 
architectural heritage in general.  

Key words: open air museums, folk buildings, interpretation, 
everyday life 
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Лазар Нишавић, Друштво за локални развој Sodalis 

 

 

Еко музеј Ибарске долине 

потенцијали и могућности оснивања 

 

Апстракт: 

Савремена музеологија и заштита културног наслеђа 
у својој еволуцији достигле су ниво заштите баштине 
базиран на учешћу свих релевантних чинилаца, од музеја и 
других установа заштите природе и културних добара, 
преко органа локалне самоуправе, до локалне заједнице, као 
најважнијег фактора. Оваква, тзв. нова музеологија, иако се 
о њој давно расправљало на скуповима ICOM-а (Минхен 
1968) и UNESCO-а (Сантјаго де Чиле 1972), у Србији није 
заживела и овде се заштита културног наслеђа још увек 
посматра углавном као терет за републички, односно буџет 
локалне самоуправе.  

Прихватање нове музеологије у европским оквирима 
резултирало је оснивањем екомузеја, односно изласком 
институција из музејске зграде и њиховим ширењем на 
читаву територију коју музеј тематски представља. На овај 
начин заједница дефинише границе еко музеја, али 
истовремено постаје и његов актер и корисник, чиме се 
обезбеђује, између осталог и економски развој подручја ― 
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одрживи развој. Уз економски развој, формирање еко музеја 
прате и бројни други ефекти. 

Друштво за локални развој Sodalis, у сарадњи са 
Заводом за заштиту споменика културе и локалном 
заједницом у оквиру међународног пројекта SeeNet, 
покренуло је иницијативу за оснивање Еко музеја Ибарске 
долине. Извршено је мапирање простора и утврђени су сви 
туристички потенцијали, организована је манифестација 
Маглич  град уметности и урађен је промотивни материјал. 

 

Кључне речи: нова музеологија, еко музеј, културно наслеђе, 
туристички потенцијал, одрживи развој. 
 

 

Према подацима Питера Дејвиса (Peter Davis)1 
из 2007. године у читавом свету називом еко музеја 
користи се преко 300 институција или пројеката 
(Бабић 2009: 227). У Србији још увек не постоји ни 
један. Поставља се питање какве су могућности за 
њихово оснивање, односно какве потенцијале за развој 
оваквих музеја Србија поседује. 

У свету је током XIX века настао велики број 
музеја, најчешће као резултат жеље различитих 
удружења да заштите и сачувају предмете материјалне 
                                                           
1 Професор музеологије на Факултету уметности и културе 
Универзитета Њукасл (Newcastle University) и један од 
оснивача Међународног центра за истраживање културе и 
наслеђа (International Centre for Cultural and Heritage Studies 
― ICCHS) тог Универзитета. 
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културе и најпре су били установе које су служиле за 
образовање одређених слојева друштва и за научне 
сврхе. Већ крајем XIX века јавља се потреба за 
другачијом заштитом, а не само у оквиру затворене 
институције и у том смислу оснивају се први музеј на 
отвореном и завичајни музеји (Heimat музеј). 

Први музеј на отвореном, Сканзен (Skansen), 
настао је 1891. године на једном брежуљку недалеко 
од Стокхолма, преношењем кућа различитог типа, 
намене и времена градње из читаве Шведске.2 Након 
његовог отварања широм земље оснивани су нови 
музеји на отвореном, тако да их један век касније има 
око 1400 (Bergdahl 2005: 103-109). 

Хајмат3 музеји, оснивани су у Немачкој још у 
XIX веку, а експанзију доживљавају у периоду између 
два светска рата, постављајући за основни циљ службу 
људима, отвореност и доступност, без чегаи ови музеји 
постају беживотна колекција предмета (Бабић 2009: 
224). Нажалост, највећи број хајмат музеја 
злоупотребљен је пред почетак Другог светског рата 
када је служио за промовисање нацизма, истичући 

                                                           
2 Поред презентације традиционалне архитектуре и 
ентеријера у музеју је ангажовано костимирано локално 
становништво, које је демонстрирало традиционалне занате 
и технологије у занатским радионицама. 
3 Назив хајмат (Heimat) музеј у буквалном преводу значи 
завичајни музеј, али су код нас завичајни музеји основани 
на потпуно другим приципима. 
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само делове историје који су били пожељни, а бришући 
све оно што није ишло у прилог новом режиму.   

Наведени музеји представљају прелаз од 
институционално затвореног до еко музеја, чије 
зачетке налазимо шездесетих година ХХ века, у ери 
бројних превирања у читавом свету. То је време јаке 
поларизације у светским оквирима, развоја 
нуклеарног наоружања, у чију сврху су извођени 
нуклеарни експерименти. Развој индустрије довео је до 
уништавања животне средине, односно природног и 
културног наслеђа, што је условило рађање новог 
реформистичког покрета за заштиту човекове средине 
(еnvironmentalism), који је покушавао да својим 
активностима и лобирањем изврши утицај на 
политичке чиниоце и тако заштити природне ресурсе 
у оквиру којих је очувано културно наслеђе. 

У оваквим околностима у Француској се јавила 
идеја развоја регионалних паркова као вид заштите и 
презентације руралног наслеђа. Идејни творац ове 
идеје Ж. А. Ривијер (Georges Henri Rivière) сматрао је 
да се баштина најпре и највише огледа у 
градитељству, па се вођен тиме залагао за формирање 
музеја кућа и 1968. године у Бретањи је отворен музеј 
са три куће и ветрењачом, који је по својим 
карактеристикама први еко музеј у свету. Године 
1971.  у централној Француској, на око 500 km2 
отворен је Музеј човека и индустрије, који је обухватао 
индустријски комплекс, делом у власништву породице 
Шнајдер (Schneider), оптужене за сарадњу са 
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окупатором и протеране из Француске. Овим 
пројектом, са једне стране, заштићено је читаво 
власништво једне породице од пропадања и/или 
насилног уништавања, а са друге пружена је 
посетиоцима могућност да се упознају са процесом 
индустријске производње кроз разгледање објеката in 
situ.  

 

Зашто еко музеј? 

 

Након оснивања првих еко музеја у Француској, 
нова идеја и модел заштите проширили су се по 
читавом свету. Формирању нових еко музеја 
допринела је и чињеница да се комплетна научна 
јавност заинтересовала за ову нову форму, па је у 
организацији ICOM-а 1972. године у Сантијагу у Чилеу 
одржан округли сто на којем је разговарано о новим 
принципима заштите, новој музеологији и 
промовисана идеја о такозваном интегрисаном 
музеју, повезаном са околином која га окружује и са 
свим организацијама и институцијама, који ће помоћи 
развој локалне заједнице.4 

                                                           
4 Питање нове музеологије покренуто је и на Генералној 
конференцији ICOM-а у Лондону 1983. године, а годину 
дана касније 1984. одржана је Прва међународна 
радионица еко-музеја и нове музеологије у Квебеку у 
Канади, на којој је усвојена тзв. Квебешка декларација која 
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Будући да се већина новооснованих еко музеја у 
свету налазила у сеоским подручјима, ван урбаних и 
индустријализованих целина, заживели су као модел 
заштите руралног подручја, у којем централно место 
заузима културно наслеђе. Како читав музеј почива на 
сарадњи и интеракцији локалног становништва и 
њихових институција са музеалцима, постало је јасно 
да се оваква форма музеја само донекле може 
сматрати установом, већ је најбоље еко музеј схватити 
као концепт заштите и презентације. Упркос бројним 
покушајима, још увек се није искристалисала довољно 
јасна и прецизна дефиниција еко музеја, али је једним 
од тзв. Лиузи (Liuzhi) принципа5 утврђено да се сви 

                                                                                                                             
инсистира на мултидисциплинарности и модерним 
начинима комуникације музеја са околином 
(http://www.minom-icom.net). На Другој међународној 
радионици еко-музеја и нове музеологије 1985. у Лисабону, 
на принципима Квебешке декларације, основан је MINOM, 
Међународни покрет за нову музеологију. У теоријским 
расправама учесника наведених радионица инсистирало се 
на остваривању чвршће везе на релацији човек-друштво-
баштина и на напуштању концепта музеја као затворене 
институције под једним кровом. 

5 Лиузи (Liuzhi) принципи/начела (има их 10) дефинисани су 
и усвојени 2000. године на великом научном скупу 
посвећеном еко музејима. Принципи су названи према 
кинеском граду у којем је скуп одржан, а опште су 
прихваћени у читавом свету и у складу са њима 
функционишту сви еко музеји. Публиковани су у 
International Ecomuseum Conferense Paper Communication 
and Exploration, Guiyang, China, 2005. 

http://www.minom-icom.net/
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музеји међусобно разликују, што зависи од 
специфичности културе и друштва које презентују.  

Анализирајући све елементе еко музеја, од 
презентованих културних добара до посетилаца, 
укључујући посебно локално становништво које није 
само пасивни преносилац научних сазнања већ има 
активну улогу у функционисању музеја, Марк Мајуре6 
истакао је да су то децентрализовани музеји или 
музеји без зидова (Maure 2005). Исти аутор инсистира 
на посматрању еко музеја као излога, напомињући да 
је то, у смислу туристичког потенцијала, огромна 
шанса за развој читавог подручја у којем се музеј 
налази.  

Полазећи од чињенице да је културна баштина 
јединствено и незаменљиво богатство, да њена 
заштита представља део процеса одрживог развоја, 
али и да туризам јача свест о вредности културног 
наслеђа различитих народа и подстиче њихово 
уважавање и толеранцију, одн. зближавање, 
Министарски комитет Савета Европе усвојио је 2003. 
године Препоруку Rec (2003) 1 о промовисању 
туризма у циљу унапређивања културног наслеђа као 
фактора одрживог развоја7. Овим документом се 

                                                           
6 Марк Мајуре (Marc Maure), музејски консултант, 
представник Норвешке у ICOM-овом Комитету за 
музеологију, бивши генерални секретар МINОМ-а. 
7 Културно наслеђе, Избор најзначајнијих докумената 
Савета Европе у области културног наслеђа. 2004. Београд: 
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предлаже успостављање чврстог односа између 
туризма и културне баштине, с тим да се сачува 
аутентичност културног наслеђа, а да културни 
туризам постане елемент одрживог развоја. 

Примери еко музеја из земаља широм света 
(посебно из покрајина северне Италије), декларације, 
принципи и препоруке, примењени на богато културно 
наслеђе области слива реке Ибар, представљају основу 
на којој се гради Еко музеј Ибарске долине. 
Материјално културно наслеђе, већим делом 
средњовековно8, обогаћено је изузетним 
нематеријалним наслеђем које може саврешено да 
употпуни туристичку понуду и презентацију културне 
баштине туристима. Група младих ентузијаста, 
окупљена око програма SeeNet9 и вођена жељом за 
најбољом презентацијом баштине, започела је рад на 

                                                                                                                             
Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne: 
137-141. 
8 У сливу Ибра налазе се најзначајнији манастири 
средњовековне Србије: Жича, Студеница, Маглич, Градац, 
Стара Павлица, Нова Павлица, Петрова црква, Ђурђеви 
Ступови, Сопоћани и Средњовековни градови Рас и Маглич. 
9 SeeNet је транслокална мрежа за сарадњу између Италије и 
Југоисточне Европе. Мрежа је под покровитељством 
Министарства спољних послова Италије, а представља 
сарадњу Регије Тоскана (у партнерству са још пет регија и 
Аутономне Провинције Тренто са локалним партнерима  у 
седам држава западног Балкана. Више о програму на 
www.see-net.org 



329 
 

рекогносцирању територије и утврђивању 
потенцијалних културних пунктова.10 

Током припрема разматран је модел изградње и 
отварања јединог музеја на отвореном код нас, Старог 
села у Сирогојну. Иако концепцијски потпуно 
различит од онога што еко музеј представља11, не 
може се занемарити његова улога у оживљавању села 
Сирогојно, кроз удруживање локалног становништва у 
задругу и помоћ у пласирању њихових производа, због 
чега га поједини стручњаци сматрају првим еко 
музејем у Србији (Кумовић, 2010). Ипак, еко музеј, за 
разлику од музеја на отвореном, подразумева заштиту 
градитељског наслеђа in situ, употпуњеног начином 
живота, обичајима и веровањима. Еко музеј, са једне 
стране, презентује културно наслеђе, док са друге 
стимулише боравак и активности у одређеном 
простору у чијим границама се то наслеђе налази. На 
овај начин, кроз формирање и промоцију музеја, 
културно наслеђе подстиче очување идентитета унутар 

                                                           
10 На реализацији пројекта ангажован је велики број људи у 
одређеним фазама, а стручну помоћ у рекогносцирању 
подручја и анализи добијених података дали су 
конзерватори Завода за заштиту споменика културе из 
Краљева, Марија Алексић Чеврљаковић, археолог и мр 
Катарина Грујовић Брковић, етнолог-антрополог.  
11 Према ICOM-овој Декларацији о музејима на отвореном 
ови музеји су научно планиране и вођене колекције које 
илуструју становање, градитељство, начин живота и 
економске услове одређене заједнице у ограниченом делу 
природног окружења, које је одређено да буде музејско 
земљиште. (Томић-Јоковић, 2012) 
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заједнице и утиче на њен живот у целини. Прожимање 
наслеђа, заједнице и свакодневног живота јесте оно на 
чему почивају принципи нове музеологије још од 
њеног установљавања.  

 

 

Мапа Ибарске долине 

 

Демографске и етнографске карактеристике 
подручја 

 

Полазећи од наведених принципа анализирано 
је подручје долине реке Ибар, од Краљева узводно 
према граници са Косовом, обухватајући ширу зону 
леве и десне обале реке, испресецану њеним 
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притокама. Уз реку Ибар води веома значајна 
комуникација још од времена антике и средњег века, 
која повезује Београд са областима на југу. Данас овом 
долином води магистрални пут I реда М22, познатији 
под именом Ибарска магистрала. Поред пута, 
долином Ибра пролази и пруга од Краљева према 
Косовској Митровици и даље према југу. Област је у 
административном смислу  подељена на три 
територије12, а обухвата два градска насеља ― 
Краљево и Нови Пазар, општину Рашка и насељено 
место Ушће.  

Долину Ибра насељавају становници углавном 
касно досељени (друга половина XIX века) из јужних 
области ― Црна Гора и Косово и Метохија. Досељеници 
су се задржавали на овим просторима због 
приступачног и плодног земљишта, али и близине 
градских средина. Велика густина насељеност бележи 
се до почетка друге половине ХХ века, када велики 
број људи емигрира у Краљево, где налази запослење. 
Млађе становништво се исељава, села се празне, 
                                                           
12 Јединствена просторна, историјска и културна целина 
ибарске долине административно је подељена на територије 
градова Краљево и Нови Пазар и општине Рашка. Оваква 
подела представља изразиту сметњу за формирање еко 
музеја, јер градска управа Краљева не жели да стане иза 
пројекта који обухвата културна добра на територији других 
општина и градова. Због неразумевања локалних 
самоуправа територијална подељеност не може се 
искористити као предност, односно пројекат се не може 
посматрати као регионални пројекат који окупља 
становнике различитих нација и вероисповести.  
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школе се затварају. Данас, пола века касније, 
демографска структура је потпуно другачија ― 
насељеност је мала, преостала још увек жива 
домаћинства у руралној средини углавном су старачка 
и најчешће са само једним чланом. Неприступачна 
села оживе једино у периду годишњих одмора када 
одсељени чланови породица долазе у посету својим 
родитељима и рођацима и на дан сеоске славе, када се 
традиционално окупљају код сеоског записа. 

Читаво подручје је брдско-планинско и у њему 
су формирана села разбијеног типа са кућама 
груписаним у засеоке/џемате. Конфигурација терена 
условила је делатност становништва, у вишим 
областима равномерно су заступљени сточарство и 
земљорадња, а у долинама уз реку Ибар и њене 
притоке, где су веће површине плодног земљишта, 
становништво се бави земљопадњом. Исељавање 
становништва и промена старосне структуре довели су 
до тога да је земљиште већином напуштено и 
запарложено.  

Традиционалне куће, грађене дрветом као 
полубрвнаре-получатмаре, углавном су замењене 
новим зиданим кућама, али се у удаљенијим 
засеоцима могу пронаћи објекти адекватни за 
презентацију традиционалног начина градње. Широм 
подручја, на брзим воденим токовима, биле су 
саграђене ортачке воденице поточаре, које су, осим 
економске улоге имале веома значајну друштвену 
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улогу.13 Неке од њих су сачуване и још увек су у 
функцији. 

 

Еко музеј ― концепт заштите 

 

Разматрањем дефинисаног простора Ибарске 
долине, са свим његовим културним потенцијалима, 
идеја формирања еко музеја наметнула се као логичан 
корак. Еко музеј, према свим покушајима његовог 
дефинисања, разликује се од класичних музеја по томе 
што није строго утврђена и конзервирана представа, 
већ концепт заштите и презентације културног 
наслеђа. Интердисциплинарност14 је основно начело 
на којем почива еко музеј, а повезаност са заједницом 
у којој се формира музеј је незаобилазна. Локална 

                                                           
13 Током XIX и у првој половини ХХ века веома значајан 
догађај представљало је ношење жита у воденицу. Већи део 
године становници ових подручја проводили су у напорном 
раду на њиви или у чувању стоке. Окупљања су била ретка 
(славе, сахране) па су сусрети у воденици били прилика за 
прикупљање информација о догађајима у суседном засеоку 
или селу. 
14 На првом месту се мисли на повезивање екологије, која је 
и садржана у самом имену музеја, са друштвеним наукама 
чијим сазнањима се презентује културна баштина. Префикс 
еко (од екологија) у имену музеја не значи искључиво везу са 
овом науком, већ означава музеј као институцију која се 
бави продуктима живљења у простору одређеном 
природним условима. 
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заједница равноправно учествује у формирању еко 
музеја, али и касније у његовом функционисању, док је 
улога стручњака у томе да ослушкује заједницу и на 
прави начин интерпретира све вредности 
истраживаног простора.15  

 

 

Централни градски трг, Краљево 

 

Укључивање локалне заједнице у 
функционисање система заштите културног наслеђа 

                                                           
15 Ж. А. Ривијер 1980. године у дефиницији еко музеја 
наводи: Еко-музеј је инструмент који заједнички оснивају, 
производе и користе (локална) управа и популација. Управа, 
са својим стручњацима, олакшицама, изворима којим га 
снабдева. Популација, према својим аспирацијама, својим 
знањима и способностима приближавања. (Преузето из: 
Бабић 2009: 228) 
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представља модел заштите руралног подручја долине 
Ибра, већ значајно демографски и еколошки 
нарушеног. Постојање породица или заједница које су 
покренуле пројекте везане за рурални туризам, 
усмерило је пажњу на одређена села (Лопатница) и 
дефинисање њихових културних потенцијала. Кроз 
модел одрживог развоја културног наслеђа, а посебно 
кроз развој руралног и културног туризма16, могуће је 
обезбедити континуитет живота у селима, или вратити 
становништво у села која су готово потпуно запустела. 
Оснивање еко музеја, односно пружање могућности 
остваривања зараде у његовим границама, обезбедило 
би промене и у демографској структури, али и бројне 
друге ефекте17. 

                                                           
16 Светска туристичка организација у истраживаима 
обављеним током 2012. и 2013. године потврдила је пораст 
интересовања међу туристима за обилазак културног 
наслеђа. Иако се наглашава да се културни туриста, као и 
категорија културног туризма, не може лако дефинисати јер 
се интересовања туриста преклапају, истакнуто је да су за 
културно наслеђе заинтересовани високо образовани слојеви 
становништва. Економски показатељи указују да су високо 
образовани појединци слој друштва који остварује бољу 
зараду, а самим тим имају могућност и за већу потрошњу. 
Пружањем адекватних садржаја, кроз активности у оквиру 
еко музеја, овакви туристи могу се привући и што је још 
важније, неко време задржати у одређеном подручју, чиме 
се у локалној заједници остварује значајан финансијски 
ефекат. 
17 Поред економских и демографских ефеката у простору 
обухваћеном границама еко музеја врло брзо би се могли 
уочити и еколошки (заштита природне околине), културни 
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Анализирано је подручје долине реке Ибар са 
становишта заступљености културног наслеђа ― 
материјалног и нематеријалног, које се разликује по 
свом значају. Заступљена су непокретна културна 
добра уписана на Листу светске културне и природне 
баштине УНЕСКО-а18, утврђена непокретна културна 
добра од изузетног и великог значаја за Републику 
Србију, али и велики број добара која уживају 
претходну заштиту по Закону о културним добрима. 
Материјално наслеђе допуњено је постојањем великог 
броја предања, легенди и веровања, чији значај је 
(иако се не може мерити као у случају материјалног 
наслеђа) изузетан са становишта туристичке понуде 
подручја. 

Дошло се до становишта да су могућности 
толико велике и широке да је потребан врло бројан 
тим истраживача и експерата, али и јако пуно 
времена, да би се покрили сви сегменти наслеђа које 
ова долина пружа. Пројектни тим се за сада 
фокусирао на два аспекта територије ―градитељско 
наслеђе и традиција и култура исхране.  

 

                                                                                                                             
(извођење радова на техничкој заштити културних добара), 
инфраструктурни (изградња путне мреже) и комунални 
(опремање комуналном инфраструктуром) ефекти. 
18 Споменичко подручје Стари Рас са Сопоћанима уписано 
је на Листу светске културне и природне баштине 1979, а 
манастир Студеница 1986. године. 
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Тврђава Маглич на Ибру 

 

У области градитељског наслеђа акценат је 
стављен на тврђаве у долини Ибра и на археолошка 
налазишта у долини реке Лопатнице, једне од притока 
Ибра. Пошло се од чињенице да је овај сегмент, у 
општој слици градитељства средњег века, безразложно 
запостављен у односу на објекте превасходно верског 
карактера (манастири, цркве, џамије). Замисао је била 
да се на примеру замка Маглич (најбоље очуване 
средњовековне тврђаве у сливу Ибра) успостави модел 
који ће позитивно утицати, како на будући живот 
самог замка у смислу одрживог финансирања његовог 
будућег живота, заштите, ревитализације и 
унапређења генерално, тако и на економски живот 
заједнице која га окружује. На истим принципима 
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замишљен је и концепт валоризације археолошких 
локалитета у селу Лопатница. 

У области традиције и културе исхране 
наметнула се идеја паралелне презентације две 
дијаметрално супротне културе исхране у Студеници. 
Наиме, на врло ограниченом простору заступљена је 
монашка кухиња у манастиру Студеница, која је 
установљена још у средњем веку према типику Светог 
Саве, док је у суседним селима традиција исхране 
заснована на природним условима (сакупљање 
шумских и ливадских плодова) и земљорадњи 
заступљеној на малим парцелама плодног земљишта, 
ручно обрађиваним.  

 

Установљавање Еко музеја 

Као централна културна тачка будућег Еко 
музеја Ибарске долине истакнут је средњовековни 
замак Маглич, око чије презентације и ревитализације 
су се отворила бројна питања ― кавак се замак жели, 
како га учинити функционалним и како му дати 
одрживост? 

Полазно становиште за одговоре на дефинисана 
питања изграђено је око три основна елемента на 
којима се заснива сваки еко музеј ― заједнице, 
територије и наслеђа.  
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Под појмом заједнице овде се у најширем 
контексту посматрају сви социолошки, економски, 
правни и политички параметри, који карактеришу 
један простор као предмет анализе: јавни и приватни 
сектор, претежна делатност становништва, старосна 
структура, стратешки документи, политичка карта 
подручја, однос власти и опозиције, итд. Ради се 
комплетно скенирање заједнице на одређеном 
простору у којем се жели успоставити еко музеј. Ово је 
од пресудног значаја када се жели дефинисати 
одрживост неког развојног модела, што еко музеј и 
јесте.   

Дефинисање појма територије је доста лакше и 
углавном подразумева одређене географске и 
административне параметре, који детерминишу 
процес стварања еко музеја. Појам наслеђа је најужи 
елемент, под условом да је унапред дефинисано шта се 
од наслеђа једне заједнице жели елаборирати кроз еко 
музеј.  

За добро функционисање једног еко музеја 
неопходно је поставити интерактивни однос између 
сва три елемента, при чему се ни једном од њих не сме 
умањивати значај. 

Пре анализе Еко музеја Ибарске долине и онога 
што је пројектом постигнуто, неопходно је 
представити организационе облике постојећих еко 
музеја. Данас се у свету еко музеји могу јавити као 
друштва са ограниченом одговорношћу (модел који је 



340 
 

најзаступљенији када је предмет валоризације 
индустријско наслеђе), асоцијације или удружења (вид 
организовања погодан за нематеријално наслеђе), 
институција – установа (облик који се јавља онда 
када јавни интерес провлађује) и фондације (модел 
који је доминантан и подразумева подједнак интерес и 
учешће јавног и приватног сектора али и утицајних 
појединаца). На почетку реализације пројекта модел 
фондације утврђен је као најпогоднији за Еко музеј 
Ибарске долине, узмајући у обзир све горе поменуте 
елемете.  

Током рада на Пројекту (новембар 2011 – август 
2013) коришћени су инструменти преузети од 
италијанских еко музеја лоцираних у регијама 
Пијемонт и Трентино (северно алпско подручје 
Италије), адаптирани и прилагођени локалном 
контексту. Ови инструменти су мапирање 
територије, анализа тржишта и мапа заједнице. 
Коришћење наведених инструмената служило је 
анализи елемената будућег Еко музеја и мотивисању 
локалне заједнице да партиципира и прихвати овакав 
концепт заштите. 

Мапирање територије служило је дефинисању 
капацитета читаве долине, а његов производ је једна 
генерална мапа простора, анализа ресурса и 
могућности експлоатације културног наслеђа, као и 
административни и социо-политички контекст 
простора. 
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Анализом тржишта детектована је 
заинтересованост потенцијалног туристичког тржишта 
за културно наслеђе територије, као и капацитет 
јавног и приватног сектора, из области културе и 
туризма, за испуњавање захтева тржишта. 

Мапа заједнице, као кључни инструмент, новина 
је на нашем простору, не толико по питању начина 
истраживања, већ по моделу обраде прикупљених 
података који треба да укажу на правце кретања 
будућег еко музеја. Ово подразумева прикупљање 
података како из званичних база и архива 
(институционалне базе података којима располажу 
званичне установе из области културе и туризма), тако 
и расутих, често дифузних и несистематизованих 
података, сачуваних у колективном сећању. Укрштање 
различитих врста података, на чему морају да раде 
стручњаци различитих профила ―  археолози, 
етнолози, историчари, економисти, туризмолози, 
правници итд, даје коначни обрис теме коју еко музеј 
жели да елаборира, могућности експлоатације и 
одрживости читавог пројекта.  

Учешће локалне заједнице као субјекта који на 
нему мапу уноси своја искуства ― интеракцију са 
простором и сопственим наслеђем, представља кључ за 
установљење еко музеја. 
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Промотивни материјал Еко-музеја Ибарске долине 

 

Студија случаја – Маглич град уметности и 
Археолошки парк Лопатница  

 

Анализом територије долине реке Ибар и њених 
притока дефинисано је неколико подцелина које могу 
бити презентоване кроз Еко музеј:  

• Урбанистички копмплекси 
(Новопазарска чаршија и Стара 
чаршија у Краљеву) 

• Цркве и манастири Немањићког 
периода  
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• Верски објекти Исламске заједнице  

• Археолошки локалитети 

• Нематеријална култура баштина 
(гастрономија, фолклор) 

 

Из овако широке понуде тим састављен од 
представника референтних установа из области 
културе и туризма из Краљева као и представници 
НВО, које се баве овим сектором, за пилот пројекат 
изабрали су две локације ― средњовековни замак 
Маглич и археолошке локалитете у долини реке 
Лопатнице, леве притоке Ибра, на око двадесет 
километара јужно од ушћа у Западну Мораву код 
Краљева.  

Предмет елаборације и рада пројектног тима 
било је првенствено градитељско наслеђе, замак 
Маглич и остаци касноантичке тврђаве Богут, да би 
касније били укључени и остали археолошки 
локалитети у околини, с обзиром на њихову историјску 
и функционалну повезаност (ради се о комплексу 
археолошких локалитета, остатака рударења ― 
шљакишта, рударска окна, гробља, датованих у касну 
антику). Мапа заједнице сачињена је на основу 
документације Народног музеја и Завода за заштиту 
споменика културе Краљево и података добијених од 
локалног становништва.  
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Анализа заједнице је показала да је перцепција 
замка Маглич, са епитетом градске тврђаве, дубоко 
укорењена код становништва Краљева, а да су 
археолошки локалитети у Лопатници, готово 
непознати ван локалних оквира, али су у врло живој 
интеракцији са мештанима (легенде, топоними, 
веровања, обичаји). Однос локалног становништва 
према овим целинама и њихова просторна повезаност 
постали су основ за дефинисање два пилот пројекта 
унутар Еко музеја:  

Маглич ― град уметности, будући културни 
ценар Краљева и читаве долине. На простору подграђа 
у лето 2013. године (31. августа) организован је 
средњовековни сабор ― продаја производа домаће 
радиности (ракија, мед, џем и др), организована је 
изложба средњовековних налаза из збирке Народног 
музеја у Краљеву. Домаћини манифестације били су  
обучени у средњовековне одежде и носили су 
средњовековно оружје. Свечани тон манифестацији 
дали су хор и оркестар, изводећи адекватне мелодије. 

Археолошки парк Лопатница, културно-
историјска целина која се хронолошки разликује од 
туристичке понуде регије. За ово подручје направљен 
је адекватан промотивни материјал којим се 
презентује материјално културно наслеђе, али и бројне 
легенде које су веома живе у колективном памћењу 
локалне заједнице. Програмом рада за 2014. годину, 
Завод за заштиту споменика културе Краљево 
предвидео је уређење ових археолошких локалитета. 
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Културно – туристичка мапа Ибарске долине 

 

Резултати  

Анализирајући правни, политички и социјални 
аспект простора у којем се желео инсталирати модел 
Еко музеја, а са друге стране узимајући у обзир већ 
поменута искуства других земаља, пројектни тим је 
предложио модел оперативног уговора или 
меморандума о сарадњи градских установа из 
области културе и туризма. Након периода од 
најдуже годину, колико би овакав Уговор представљао 
Еко музеј, добио би се коначни модел фондације јавно-
приватног карактера, који би укључио Градску 
управу и референтне установе Града Краљева и 
пословно-туристичку заједницу. Овако дефинисан 
модел је прихваћен на Округлом столу организованом 
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30. августа 2013, али је на крају, у октобру исте 
године, одбијен од стране Града Краљева, који је и 
започео читав пројекат 2008. године, приступајући 
Програму SeeNet. 

На овај начин пројекат Еко музеја Ибарске 
долине је у својој завршници, након комплетно 
изведеног процеса, у којем је био ангажован значајан 
људски и финасијски ресурс и успешно 
имплементираног новог модела комуникације и 
презентације културног наслеђа, доживео својеврстан 
крах. Он је постао жртва несхватљиве одлике нашег 
друштвеног система да у критичним фазама 
имплементације делује деструктивно, не постављајући 
питање одговорности за утрошени новац.19 Овакво 
понашање градских челника и њихова лоша процена о 
наставку примене већ остварених резултата може се 
објаснити високим степеном неодговорности и 
недовољним знањем и искуством да се разумеју 
иновативни модели располагања ресурсима територије 
којом се управља.      

 

 

                                                           
19 На пројекту Еко музеја Ибарске долине до сада је 
утрошено 125.000 € добијених од италијанског партнера и 
25.000 € од Града Краљева. Новац је утрошен на изградњу 
приступне стазе до средњовековног града Маглич, 
организовање манифестације Маглич град уметности и 
штампање промотивног материјала за Еко музеј. 
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Katarina Grujović, Institute for protection of monuments 
of culture Kraljevo 

Lazar Nišović, NGO Association for local development 
Sodalis 

 

Eco – museum of Ibar valley. Potentionals and 
possibilities 

 Contemporary museology and protection of cultural 
heritage in its evolution reached a level of heritage protection 
based on the participation of all relevant stakeholders: 
museums and other institutions for protection of nature and 
cultural heritage, the municipality and the local community as 
the most important factor. This so-called new museology, 
although it is discussed in meetings ICOM (Munich 1968) and 
UNESCO (Santiago de Chile, 1972), in Serbia is almost 
unknown and the protection of cultural heritage is still largely 
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seen as a burden for the republic and the local government 
budget.  
 Accepting new museology in the European context has 
resulted in the establishment of ecomuseums. Institutions exit 
from the building to the entire territory. On the other hand, 
community defines the borders of ecomuseums, but also 
becomes his actors and users, providing, among other things, 
the economic development of areas - sustainable development. 
With economic development, the establishment of ecomuseum 
is accompanied by numerous other effects.  
 Association for Local Development ― Sodalis, in 
cooperation with the Institute for Protection of Cultural 
Heritage and the local community, within the project SeeNet, 
undertook activities in the establishment of Ecomuseum of the 
Ibar valley. Community mapping was done and determined all 
tourist potential, Association organized event Maglič - City of 
Arts and was developed promotional materials. 
 

Key words: new museology, ecomuseum, cultural heritage, 
tourism potential, sustainable development. 
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Градитељско наслеђе као основа развоја 
туристичке привреде у руралном простору 

 

Апстракт: 

Туризам у свету, као привредна грана у сталном 
успону (у експанзији), у великој мери заснива се на 
посетама дестинацијама са разноврсним природним и 
културним наслеђем.  

Највећи број наших најзначајнијих културних добара 
попут археолошких локалитета, средњовековних цркава и 
манастира, разноврсних примера народног неимарства и 
другог градитељског наслеђа лоциран је у атарима села, у 
руралном простору. 

Да бисмо добили потпунију слику потенцијала 
руралног простора потребно је направити инвентар 
целокупног градитељског наслеђа које има неко од обележја 
културног добра и на адекватан начин га представити 
посетиоцима путем стручног водича у виду каталога, видео 
записа и сл. 

У раду наводимо разноврсне примере градитељског наслеђа 
сакралне и профане провинијенције који могу чинити 
рурални простор интересантном туристичком дестинацијом. 

 



352 
 

Кључне речи: рурални простор, градитељско наслеђе, 
културнo добро, одрживи развој, туризам. 

 

Савремено схватање одрживог развоја захтева 
нов, мултидисциплинарни приступ у коме се рурални 
предео не сагледава само као аграрни предео, већ као 
еколошки очувана средина богата ресурсима 
неопходним за опстанак целокупног становништва 
(чист ваздух, здрава вода и храна), али и 
цивилизацијски најзначајнијим добрима 
(прворазредним споменицима културе). (Одрживи 
2010) 

Највећи број наших најзначајнијих културних 
добара попут археолошких локалитета, 
средњовековних цркава и манастира, разних примера 
народног неимарства и других артефаката, лоциран је 
у атарима села у руралном простору. (Ненадовић, 
Павловић, 1955, Споменичко 2007) 

По свом значају за туризам у Србији издвајају се 
сва категорисана непокретна културна добра од 
изузетног и великог значаја и њих можемо наћи у 
свим наведеним категоријама. (Павловић 2001) На 
челу ове листе налазе се споменичке целине под 
заштитом UNESCO-а (Студеница, Стари Рас са 
Сопоћанима, Дечани са Пећком Патријаршијом, 
Грачаницом и Богородицом Љевишком као и  
Гамзиград) и Лепенски вир са Ђердапом као 
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предложена споменичка целина за листу ове 
најзначајније светске институције. (Светска 2010) 

Корпус градитељског наслеђа у руралном 
простору не чини искључиво споменичка баштина већ 
низ артефаката различитих по садржају, функцији, 
форми, величини, старости, материјализацији, 
структури и другим својствима. Наводимо 
најзначајније:  

• Села, сеоске целине (савремена сеоска 
архитектура и руризам) 

• Инфраструктурни коридори и територије 
(саобраћајна, енергетска, комунална, ПТТ, 
информатичка и друга инфраструктура)  

• Привредне грађевине и комплекси 
(савремена индустријска и пољопривредна 
постројења – фарме + отпади, постројења за 
рециклажу и сл.) 

• Војна архитектура и комплекси (касарне, 
карауле, полигони и др. војна 
инфраструктура) 

• Туристички садржаји и комплекси (хотели, 
мотели, викенд насеља, кампови и други 
садржаји) 

• Споменичка баштина – народна архитектура 
(народно неимарство – стамбени и 
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привредни садржаји), археолошка места – 
историјски градови (појединачни 
споменици, комплекси: остаци  старих  
градова, рушевине градских целина, 
тврђава,  замкова и др.), верска архитектура 
(манастири, цркве, капеле и др. верски 
садржаји), меморијална – гробна 
архитектура (појединачни споменици и 
комплекси), инжињерске и техничке 
грађевине (индустријска баштина + 
инфраструктура која се не користи). (Krstić 
1990/2010) 

 

Ново тумачење руралног простора има за циљ 
хармонично уклапање  традиционалних вредности и 
искустава у мултифункционално село 21 века, где 
пољопривреда односно производња здраве хране и 
терцијарне делатности  чине равноправне чиниоце 
привређивања који се међусобно допуњују и 
континуално усклађују у сврху очувања животне 
средине, обнове биодиверзитета и рехабилитације 
градитељске баштине свих врста. (Ђукић-Дојчиновић 
1992, Прилози 2002, Održivi 2011) 

Обнова и заштита градитељског наслеђа у 
руралном простору може у знатној мери да поспеши 
преображај традиционалних села, спречи њихово 
гашење и омогући одрживи развој који подразумева 
наставак пољопривредне делатности али и 
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укључивање неаграрних делатности које неће 
деструктивно деловати на аграр, већ га стимулисати у 
даљем развоју. (Одрживи 2003, Regionalni 2009, Бјелац 
2010) 

Потенцијали које има разноврсно градитељско 
наслеђе, у великој мери ће утицати на начин 
привређивања, животни стандард становника и  
степен укупне развијености руралног простора 
укључујући културолошки аспект у целости. (Очување 
2010) 

Рурални  туризам представља све врсте и све 
облике туристичког делања у руралном простору. Тако 
је, поред сеоског, присутан културни туризам (посете 
споменицима културе), еко туризам (обилазак 
заштићених природних врста и предела), едукативни 
туризам (настава у природи), спортско – рекреативни 
и други облици туризма. (Epler Wood 2002, Тодоровић, 
Штетић 2009) 

Развој руралног туризма подразумева улагање у 
културне ресурсе, превасходно у људе који ту живе и 
који су носиоци развоја, његова хумана 
инфраструктура. Наиме, људи, односно локално 
становништво, су главни бренд неког простора јер су 
носиоци духовне културе оличене у култури 
свакидашњице. Спонтаност, међусобна сарадња и 
прожимање различитих сектора туризма ствара 
укупну слику неког предела упечатљивом, 
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прихватљивом и атрактивном за посетиоце. (Ђукић-
Дојчиновић 1992, Đukić-Dojčinović 2005) 

Поред тога за развој туризма у руралном 
пределу веома битан чинилац је очувана природна 
баштина и јасно изражен културни идентитет 
простора. Наиме, већина туриста за одмор тражи 
амбијент очуване природе као супротност градској 
средини у којој највећи број стално борави. Притом 
свој боравак вежу за посету неком заштићеном 
културном добру где ће употпунити своја сазнања и 
учинити одмор разноврснијим. (Одрживи 2011) 

У складу са тим, туристичка привреда иницира 
разне облике делатности које требају (и захтевају) 
смештај у разноврсним објектима градитељског 
наслеђа. Истовремено омогућавају рехабилитацију 
појединих садржаја (и његовог околиша), њихову 
ревитализацију и разне облике заштите. (Одрживи 
2010) 

Међутим, добар део градитељске баштине која 
завређује пажњу, није званично регистрована као 
културно добро, па је наводимо као „скривени“ 
потенцијал. Наводимо карактеристичне примере:1 

                                                           
1 Илустрације су преузете из: Бабић, Горан, М. 2012. 
Природна и културна добра у функцији развоја руралног 
простора општине Књажевац, Прилог истраживању 
развојних потенцијала у руралном простору. Београд: 
Библиотека Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду. Магистарски рад. 
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• Сеоски туризам, који је код нас у 
експанзији, своје упориште може наћи у 
селима у брдско-планинском пределу. Ова, 
готово напуштена, сеоска насеља могу 
поново оживети захваљујући добро очуваној 
сеоској архитектури (народно неимарство – 
стамбени и привредни садржаји) која је 
задржала аутентичност (и веродостојан 
изглед) из времена настанка током 
претходна два века. (Бабић, Срећковић и 
Тодоровић. 2002, Babić, Videnović 2013)  
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• Грађевине настале под утицајем градске 
(варошке) културе присутне су у сеоским 
домаћинствима као зграде за становање, 
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али и у великој мери код објеката јавне 
намене попут школа, задружних домова, 
седишта општинске управе (начелства), 
кафана, преноћишта и др. лоцираних 
најчешће у центрима села. Наиме, сеоски 
центри су најурбанизованији део села јер 
представљају место сусрета села и града 
односно место уплива градских функција 
(делатности) у руралну средину. У томе су 
задружни домови, средином прошлог века, 
одиграли важну улогу. Данас у већем броју 
напуштени, понегде разрушени, у време 
када су били грађени представљали су 
центар догађања као привредно, културно, 
политичко и др. средиште . Пројектовале су 
их највиђеније архитекте свога времена. 
Они сведоче о једној епохи и требало би их 
сачувати као историјска здања и белег 
једног времена. (Крунић 1948. Пешић-
Максимовић 1984. Бабић 2001, Бабић 2007.)  



360 
 

 

• Разни облици привредних садржаја из 
времена настанка првих индустријских 
погона препознатљиви су у форми парних 
млинова, пивара, рударских комплекса, 
хидроцентрала и др. Део ових артефаката и 
даље има првобитну намену (нпр. 
хидроцентрале), док је део пренамењен или 
напуштен, деломично или у целости 
девастиран. Њиховом ревитализацијом и 
неопходном пренаменом за потребе 
туристичке привреде побољшали би се 
животни услови у њиховом средишту и 
окружењу те избегле могуће еколошке 
неприлике. Истовремено сачували би се 
вредни чиниоци индустријске баштине као 
(заштићени) сведоци цивилизацијских 
промена руралног простора код нас. 
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(Шурдић 2008, Очување 2010, Куленовић 
2010, Babić, Videnović 2011, Повеља 2013)  

 

• По сеоским атарима могу се затећи 
различити сакрални и меморијални 
садржаји и комплекси. Већи део њих није 
регистрован као појединачно културно 
добро. Међутим, један део ових артефаката, 
попут часних крстова, који су присутни на 
Старој планини, завређују пажњу као 
јединствена баштина – целина садржана од 
више знаменки расутих по сеоској 
територији. (Младеновић, Радовановић 
1988, Павићевић-Поповић, Павловић, и 
Станић 1994, Бабић 2012)  
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• Процес транзиције и распада СФРЈ 
узроковао је појаву вишка грађевинског 
фонда који је некада био у власништву ЈНА. 
То је посебно видљиво у пограничном појасу 
где су, услед промене спољно политичке 
ситуације, бројне карауле и друга војна 
инфраструктура напуштене и препуштене 
зубу времена. Адекватном пренаменом ове 
специфичне грађевине могу се адаптирати 
или реконструисати за потребе разноврсне 
туристичке понуде (спортски, планинарски, 
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андреналин, културни и други облици 
туризма). Притом и они могу бити 
заштићени као сведоци једне епохе. (Бабић 
2012, Babić, Videnović 2013) 

 

Када локална градитељска баштина има шири 
културолошки значај попут манастира, цркве или неко 
друго споменичко обележје, тада се пружа прилика 
локалној заједници да ненаметљиво афирмише своју, 
локалну културу односно обичаје, веровања и друге 
елементе нематеријалне културе везане за ту сеоску 
средину. То чини као прилог споменику културе од 
ширег, националног или међународног, значаја. На тај 
начин јавља се могућност стварања јединственог 
инвентара градитељске баштине руралног простора 
код нас. 

Инвентар градитељског наслеђа у руралном 
пределу не треба да буде само пуки попис градитељске 
баштине са неком од одлика споменичке вредности, 
већ да буде спона између културног туризма, који се 
заснива на посетама прворазредним споменицима 
културе (од изузетног и великог значаја) и сеоског 
туризма који заступа духовну и материјалну културу 
села, где је народно неимарство само сегмент 
народног стваралаштва. 

Да би се то остварило, потребно је уз свако 
значајније градитељско дело навести, од локалног 
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становништва прикупљену, повест у виду легенде, 
празноверице и слично, о настанку насеља, градине, 
цркве или манастира, у виду усмене грађе о обичајима 
и веровањима, без обзира да ли је то верификовани 
споменик културе или неки потенцијални, досад 
неоткривени, артефакт културне баштине. (Бабић 
2012) 

На тај начин би се направио спој између 
уобичајеног, официјелног гледишта и народског 
схватања културног наслеђа и истовремено посетилац 
увео у свет локалне културе, у богато локално духовно 
(нематеријално) и материјално културно наслеђе које 
најчешће остаје по страни приликом организовања 
туристичких посета. 
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mr Goran M. Babić  

 

Constructors’ traditions as the base for 

developing tourism in rural areas 
 

Abstract 

 

Tourism as the branch of economy experiencing 
permanent growth and expansion is based to a great measure 
on visits to destinations availing of diverse cultural and natural 
heritage. The majority of our cultural heritage is situated in 
rural areas and this is the case with many archeological sites, 
medieval churches and monasteries, diverse examples of 
vernacular architecture. 

In order to obtain a better picture of their potentials and 
resources, rural areas need to be entirely investigated, in 
particular the heritage of vernacular architecture. They also 
need to be presented to audiences through expert guides such 
as catalogs, video-films etc. 
In this paper we make reference of different examples of 
profane and sacral vernacular architecture. They could render 
rural space attractive tourist destinations.  
 
Key words: rural areas, vernacular architecture, cultural 
heritage, sustainable development, tourism 
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