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Живка Ромелић 
Народни музеј Крушевац 

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 

ЗАШТИТЕ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА  
У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ* 

 У раду се говори о три нереализована пројекта, којима је обухваћена 
заштита народног градитељства у крушевачком крају и даје се 
предлог за њихову ревитализацију. Указано је и на последице 
одсуства укупне стратешке политике у очувању ове врсте културног 
наслеђа.  

Кључне речи: народно градитељство, заштита, валоризација, 
традиционално, савремено.  

 Имајући у виду садашње стање народног градитељства у Србији, пре 
свега распрострањеност и очуваност објеката, Народни музеј Крушевац је на 
простору своје територијалне ингеренције у неколико махова предузимао 
иницијативу за примену различитих облика њихове заштите.1 У овом прилогу 
говориће се о три пројекта заштите народног градитељства у крушевачком 
крају, који до сада нису реализовани због одсуства стратешке политике у 
укупном очувању ове врсте културног наслеђа. 

1. Кућа Весића у Падежу - Након понуде власника да је под 
одређеним условима уступи народном Музеју Крушевац (заједно са 
помоћним објектима и окућницом ),2 кућа Весића у Падежу снимана је 1993. 

                                                        
*Изводи из овог рада презентовани су на Округлом столу МДС, на тему Музеји - носиоци 
друштвених промена и развоја, организованом у Народном музеју у Краљеву маја 2008.  
1 Живка Ромелић, Три примера заштите објеката народног градитељства у крушевачком 
крају, Зборник радова о заштити народног градитељства, Центар за културу Вук Караџић 
Лозница 2001, 31-41; Народно градитељство данас - како даље?, саопштење на Округлом 
столу у Вуковој задужбини на тему „Народна архитектура данас“, лист Задужбина 60, 
Београд, септембра 2002.  
2 Према усменом договору тадашњег власника куће и тадашњег директора Музеја, идеја је 
била да се сачува објекат и окућница, уз неопходну реконструкцију и адаптацију, ради 
формирања пункта за садржаје у вези са народним животом и обичајима на овим 
просторима, у коме ће власник са супругом живети до краја свог живота, а да по њиховој 
смрти син преузме улогу домаћина, плаћеног лица, својеврсног чувара објекта. Како 
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године ради израде пројеката о заштити, а у циљу музејске презентације и 
дефинисања додатних функција. Ради се о кући типа моравка из осамдесетих 
година 19. века ( тапија из 1884). Вишеделна чатмара ( трем – ајат, оџаклија, 
гостињска соба и мања соба – сопче за младе), зидана на ћелице, са каменим 
темељом и подрумом, четворосливним кровом и масивним димњаком са 
капићем, и са окућницом (бунар, кош и качара) представља прототип 
традиционалне сеоске куће и окућнице, односно породичног домаћинства у 
овом делу Поморавља. Према мишљењу Републичког Завода за заштиту 
споменика културе,3 архитектонске одлике куће и других ообјеката кућишта, 
заједно са покретним материјалом (кућним мобилијаром), чине од ове целине 
етно-парк у малом. Томе иде у прилог и локација куће, јер је окућница 
издвојена из централне зоне. Налази се на падини изнад села, у шумарку који 
је штити од сунца и ветра, а са погледом на околни сеоски пејзаж и на центар 
села груписан крај пута. 

  

                                                                                                                                        
законски није регулисан договор, односно није извршен пренос куће и окућнице на име 
Музеја (или општине), овај програм није реализован.  
3 У оквиру припрема за израду елабората о заштити ове целине најпре је одржан Округли 
сто, у кући Весића у Падежу 1991. године. Разговарало се о сврсисходности заштите једног 
моравског домаћинства, уз шире дефинисање циљева, оправданости и проширене функције 
једног таквог, условно речено, етно-парка. Учесници су били стручњаци разних профила и 
из одговарајућих институција из Крушевца и Београда. Затим је уследило евидентирање и 
снимање објекта (Музеј, Републички завод.), па катастарско снимање куће и окућнице, 
припреме за израду пројектне документације, договор са власницима око проширивања 
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Основна идеја израде пројекта заштите овог објекта са окућницом и 
имањем под шумом била је да се одржавањем целог комплекса, уз неопходне 
радове адаптације и реконструкције, заштити овај пример традиционалне 
архитектуре, који уједно сведочи о једној фази у развоју села, о 
традиционалним облицима сеоског живота и организације. Музеолошки 
планирана заштита, осим презентације објекта и окућнице (која би наставила 
да „живи“, с обзиром на то да би њен власник ту остао), предвидела је и 
ревитализацију целог комплекса у оквиру извесних манифестација сеоског 
живота, као и промоцију етнографског, фолклорног и другог стваралаштва 
овог простора. У непосредној близини куће одржава се доста успешна 
регионална смотра фолклора Падешки кладенац. Кућа Весића један је од 
сеоских пунктова на коме се у оквиру разних програмских активности, због 
аутентичности амбијента и предусетљивости домаћина, одржава такмичење у 
спремању старих јела, надпевавање фолклорних група и сл. Такође, у селу 
постоји велики број домаћинстава која се баве гајењем јагода, по чему је 
познато у целом крају. Данашњим речником речено, то је падешки бренд, који 
би се могао промовисати одржавањем прикладних манифестација у овом 
амбијенту. Будући да пројекат није реализован, а власник је у међувремену 
умро, активности на заштити овог објекта, који је тренутно у врло лошем 
стању, битно су смањене.  

2. Мојсињска Света гора представља дугорочни мултидисципли-
нарни истраживачки пројекат Народног музеја Крушевац, који обухвата 
природне и културно-историјске одлике Мојсињско-послонских планина, а 
чији су први резултати представљени на истоименој изложби.4 Пројектно 
подручје, које обухвата Сталаћку клисуру и Мојсињско-послонске планине, 
представља целину ненарушених природних просторно-амбијенталних 
вредности, карактеристичног рељефа, условљеног специфичношћу геолошке 
подлоге, чиме је одређена и особеност биљног и животињског света.5 

                                                                                                                                        
зоне заштите и, на крају, договор са власником о коришћењу куће и окућнице (1992) ( из 
документације етнолошког оделења Народног музеја Крушевац : пројекти).  
4 Милан Трифуновић, геолог, Гордана Чађеновић, Душан Рашковић и Никола Берић, 
археолози, Маја Алексић, историчар уметности и Живка Ромелић, етнолог, Мојсињска 
Света Гора, Народни музеј Крушевац 2002.  
5 Подручје предложено за заштиту занимљиво је због својих геолошких и геоморфолошких 
карактеристика. Разноликост и живописност пејзажа (меандрирање Јужне Мораве поред 
Ђуниских висова, улаз у Сталаћку клисуру, која дели Мојсиње од Послона, њен излазак из 
клисуре кроз заравњене делове које праве Западна и Јужна Морава на месту састава и 
формирања Велике Мораве; разноврсност хидрогеографске мреже; богатство предела 
зеленилом и растињем, као и животињским светом), присуство културног наслеђа 
(археолошка налазишта од неолита до средњег века, очуваност објеката народне 
архитектуре и обичајног живота, присуство већег броја цркава, манастира и других 
култних места, од којих је свакако најзначајнији манастир у Ђунису) – чине овај простор 
довољно значајним за заштиту и одговарајућу ревиватализацију. Више видети: Милан 
Трифуновић, Елементи за предлог заштите Сталаћке клисуре и Мојсињско-послонских 
планина, Крушевачки зборник 9-10, Крушевац 2003, 101-113. 
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Стратешким положајем Мојсињске Свете Горе у односу на главну 
комуникацију могуће је објаснити готово континуирано присуство живота на 
овим просторима, а бројни остаци споменика сакралног градитељства унутар 
комплекса потврђују интензитет живота у овој области у периоду српске 
средњовековне државе Моравског доба.6  

 
Смештени на релативно малом простору, уз бројна култна места, 

објекте и воде, утицали су на обликовање обичајног и религијског живота 
људи овог краја. Наиме, један број монаха – синаита, који се пред турским 
продором након 1371. године склонио на ове просторе, у Лазареву државу, 
подизао је цркве и испоснице, бирајући заклоњена, мирна и тешко 
приступачна места и стварајући тако ново монашко средиште, у народу знано 
као Мојсињска (Српска) Света Гора.7 Присуство аутентичних форми 
традиционалне културе и објеката народног градитељства представља 
својеврсну вредност, чинећи овај простор посебно атрактивним и због могуће 

                                                        
6 Посебну специфичност овог простора представља феномен исихазма, особеног начина 
молитвеног и мистичног живота анахоретског типа, у православном свету нарочито 
присутног међу Србима за време владавине династија Бранковића и Лазаревића, који је 
остварио значајан утицај на историјски, културни и укупан духовни развој српског народа 
током више векова. Више видети : Ема Радуловић, Уводна реч, у: Мојсињска Света Гора. 
7 Маја Алексић, Црквени споменици Мојсињско-послонског подручја, у: Мојсињска Света 
Гора.  
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целовите реконструкције некадашњих облика живљења и привређивања.8 
Основни циљ доцније израђеног пројекта био је остваривање оптималне 
заштите, ревитализације и укупне реафирмације овог комплекса, садржаног у 
предлогу заштите овог места као предела изузетних одлика. У овом случају, 
то подразумева релативно мало подручје, живописних пејзажних обележја, 
ненарушених примарних вредности предеоног лика са присуством облика 
традиционалног начина живота и културних добара, а такође и заштићена 
околина непокретних културних добара. 9 

На основу досадашњих резултата рекогносцирања и етнолошких 
истраживања,10 предлажу се даља опсежнија истраживања са мерама заштите 
култних места – водица, записа, црквишта, пре свега кроз њихово 
евидентирање. При том, бројни извори немају само значај култних места, већ 
представљају елементарне природне ресурса, без кога је људски живот 
незамислив. 

 Што се народног градитељства тиче, као могући модел заштите у 
првој фази планирана је стручна заштита и ревитализација одабраног 
домаћинства, што подразумева санацију и адаптацију стамбеног објекта и 
пропратних објеката у овиру окућнице, уз поштовање принципа заштите 
народног градитељства, пре свега очување аутентичних стилских одлика и 
обезбеђивање елементарних услова за осавремењени начин живота. Потребна 
је и ревитализација објекта, што се може постићи стављањем овог пунтка у 
функцију смештаја истраживачких екипа (с обзиром на то да су истраживања 
тек започета), за реализацију едукативних програма-радионица, семинара и 
сл. Ревитализацију би могле организовати заинтересоване институције, 
удружења и организације. Постепеним укључивањем овог амбијента у понуду 
културног туризма, био би учињен значајан корак ка заштити овог амбијента, 
у широј јавности често помињаног као еко-етно амбијент. Целокупан 
елаборат прослеђен је Министарству за културу Републике Србије, са 
захтевом за његово финансирање, за шта до сада није било разумевања.11  

 3. Црквена кућа-школа у Коморану налази се у порти цркве Светог 
Николе у селу Комо(а)рану,12 из првих деценија 19. века. Објекат, за то време 

                                                        
8 Ема Радуловић, Уводна реч, у: Мојсињска Света Гора. 
9 Службени гласник Републике Србије, бр. 66-91 
10 Живка Ромелић, Оквири за очување традиције, у : Мојсињска Света Гора.  
11 Ових дана (април 2008) мења се ситуација: општина Ћићевац ( којој административно 
припада већи део подручје Мојсиња ), месни Веслачки клуб итд. успели су да анимирају 
Завод за заштиту природе у Београду, а на основу пројекта Народног музеја Крушевац, да 
се започне са додатним истраживањима, са намером да се предузму конкретни кораци у 
заштити овог комплекса.  
12 Цео овај простор познат је по изузетно квалитетном камену, који се вади у 
каменоломима у селима Бела Вода, Брајковац, Лазаревац. Отуда вероватно и предање о 
настанку имена села: бројно камење вожено је за зидање цркава (Каленић, Љубостиња), па 
када је извесна количина пала, неко је рекао Ко мари (кад га има толико много), и отуда 
назив Кома(о)ране.  
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солидне грађе, представља развијен тип моравске куће, а сазидан је за потребе 
цркве. Све до 1847. године служио је као школска зграда за ученике из 
десетак околних, темнићких села. Због нараслих потеба, школа је измештена у 
оближње село Коњух, где је било бољих услова за одржавање наставе. После 
тога, објекат је више пута мењао намену, најчешће служећи својој првобитној 
функцији, као црквена кућа. 

 

Архитектонске одлике објекта и очуваност околног амбијента чине 
овај простор малом споменичном целином. Цео просторни склоп – црква, 
кућа, чесма, двориште, гробље у непосредној близини, поток, планина, као и 
културно-историјски значај (једна од најстаријих школа у крушевачком 
крају), послужили су као основ за за стручну заштиту и презентацију. Стога је 
1995. године изведена санација и ревитализација објекта, дела дворишта 
(калдрма) и пропратних објеката (нова чесма13), на иницијативу мештана, 
цркве, општине и Народног музеја Крушевац и уз њихову помоћ.14 
Музеолошка презентација у самом објекту усмерена је ка представљању 
развоја школства тога доба, што се постигло оживљавањем ентеријера 
школске учионице у 19. веку, најстаријег црквеног инвентара који поседује 

                                                        
13 Ова област је позната и по вештини клесања у камену, па су за овај простор, по идеји 
дипл. инг. Горане Мићић, брајковачки и беловодски клесари начинили чесму. Пројекат 
санације и адаптације израдио је инг. арх. Предраг Вертовшек, а музејску поставку Живка 
Ромелић, етнолог у Народном музеју Крушевац.  
14 Живка Ромелић, Стара школа – црквена кућа у Коморану, Народни музеј Крушевац, 
Крушевац, 1995.  
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црква, као и представљањем основног покућства таквог објекта и из тог доба 
(с обзиром на то да су ту ђаци боравили током седмице). Оваква заштита и 
презентација имала је за циљ промоцију културно-историјске прошлости, 
садржаја и стваралаштва самог села и читаве области, а затим и његову 
презентацију као саставног елемента будућег развојног програма туристичке 
привреде овог дела Темнића.15  

Стара школа – црквена кућа у Коморану овом приликом наводи се као 
пример где је стручна заштита урађена, али се на томе стало. Наиме, првих 
неколико година по сређивању простора, овде се на дан Преображења 
одржавао сабор, а 21. септембра (Мала Госпојина) организован је Велики 
школски час ђака обласних школа. И поред много уложеног знања, труда, 
времена, воље и материјалних средстава, као и поновних иницијатива да се 
ово место оживи, то се од 1999. године није десило 

* * * 

При изради појединачних пројеката, полазило се од чињенице да је 
народно градитељство, као део културног наслеђа, очувано фрагментарно,16 а 
да је нови тип градње куће, који имитира градску кућу, преовладао на 
простору целе Србије, па и у крушевачком крају. У основи свих пројеката 
доминира идеја о заштити народног градитељства као о реалној могућности, 
али у новим условима и новим методама. Стога, ако прихватимо да је 
потребно чување народног градитељства, неопходно је прецизирати смисао 
свега тога у конкретној ситуацији, односно сагледати разне приступе за 
решавање сваког појединачног проблема.  

Непосредна физичка заштита, уз ревитализацију објекта или микро 
целине, један је од путева могуће реализације, уколико се поштују основни 
услови заштите народног градитељства, као што је генерална подршка 
стратешком развоју села. Ту свакако спада и афирмисање традиционалних 
вредности сеоског друштва, укључујући и афирмисање народног 
градитељства.17 Потребно је при том имати у виду европске стандарде, које 
културна политика српске државе треба да уважи. 

                                                        
15 Развојни програм се великим делом везује за већ поменуту традицију клесања у камену, 
што се промовише и током јунске манифестације Беловодска розета, са различитим 
уметничким програмима, међу којима се издваја вајарска радионица.  
16 Катарина Грујовић, Живка Ромелић, Традиционално градитељство у крушевачком крају, 
Народно градитељство у функцији музеологије – Музеји у оквиру привредних 
организација, Зборник радова са стручног скупа ЕС МДС, свеска 5, МДС – Народни музеј 
Пожаревац, Пожаревац 2007.  
17 Музеј на отвореном у Сирогојну, уз врло добре могућности за смештај посетиоца, 
показује да је тако нешто изводљиво и у нашим условима.  
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Други начин био би задржавање старог облика куће, уз прихватање 
модерног модела културе становања.18 Један од начина да се досегне овако 
постављен циљ јесте стална промоција садржаја животне средине, од 
природних ресурса до људских творевина, која у први план треба да стави 
хармонију између природе и човека. Традиционално градитељство несумњиво 
поседује тај квалитет и на најбољи начин може да га промовише. У таквим 
околностима, будући градитељи тражили би своје инспирације и узоре у 
традиционалној архитектури. 

 

Реафирмисање народног градитељства усвајањем основних 
традиционалних образаца у градњи куће (пре свега прихватањем општих, 
типолошких одлика модела српске куће као дела будућег градитељског 
приступа), а затим ставаљање у функцију таквих објеката у оквиру културно-
туристичке понуде или, једноставно, у функцију стамбених објеката,19 

                                                        
18 Бреда Влаховић, Старовлашка кућа и живот у њој, Зборник Етнографског музеја у 
Београду 1901-2001, Београд 2001, 252. 
19 Осим културолошког, тиме би се унеколико задовољио и економски моменат, јер би 
било могуће и у овој сфери постићи позитивне ефекте. Дакле, у време транзиције, када 
многи људи остају без посла и основних прихода, и када се многи од њих враћају у своја 
села, могуће је и на овај начин омогућити приходе, што се, да би функционисало, мора 
добро осмислити. Музеји су један од природних носилаца овог посла и требало би да 
усмеравају овакве акције, чиме би се постигао жељени циљ – очување народног 
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требало би да буде у саставу јасно дефинисаних статешких циљева заштите 
културног наслеђа, у склопу будућег развоја сеоских и градских насеља. Спој 
традиционалног и савременог треба да постане препознатљива одредница 
културе српског народа. На тај начин ће народно градитељство, као део 
традиционалне културе, постати наслеђе будућих генерација. 
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градитељства као дела културног наслеђа. Функционална ревитализација народног 
градитељства имала би и своју економску оправданост. У недостатку тако координираних 
акција, приватни сектор, са различитим квалитетом и успехом, преузима иницијативу 
(погледати сајт : Сеоски туризам, http://selo.co.rs ).  


