
аРхиТекТа РанкО ФиндРик (1922-2004)  
ЖиВОТ ПОСВеЋен наРОднОЈ аРхиТекТуРи

i Биографија

Ранко Финдрик је рођен 1922. године у грађанској породици у Бања-
луци. Отац, Лука Финдрик, био је припадник грађанства у повоју, најпре 
образован чиновник, а потом и бањалучки срески начелник, док је мајка 
Ковиљка Шарић потицала из старе и бројне крајишке породице. Детињство 
и младост до пунолетства Ранко Финдрик је провео у етнички и конфесио-
нално измешаној средини града на Врбасу, где је похађао основну школу 
и гимназију. По слому Краљевине Југославије, у првим месецима сурове 
окупације, после усташких погрома и страдања оца, у лето 1941. године са 
мајком и сестрама прогнан је у Србију. У Смедеревској Паланци је у оскуд-
ним окупационим околностима завршио гимназију, да би се 1944. године 
прикључио партизанском покрету и учествовао у ослобађању Београда. У 
поратном периоду обнове и изградње земље 1947. године уписао се на Архи-
тектонски факултет Универзитета у Београд, а потом и дипломирао.

Као дечак и младић примао је и проживљавао културне утицаје пито-
рескног бањалучког миљеа, нарочито из преплета српске, средњоевропске и 
оријенталне обичајности, начина живота, уметности, литературе и урбаног 
ткива. Рана изложености мултикултурним утицајима омогућила му је развој 
ка панорамском искуству и респекту историјских културних разлика. Ипак, 
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дубљи породични и психолошки мотиви за избор архитектуре као живот-
ног позива Ранка Финдрика налазе се у систематичности и марљивости оца 
Луке, као и у  израженој цртачкој и сликарској надарености мајке Ковиљке. 
Отац је, наиме, изградио и преуредио неколико кућа  и станова, док је мајка 
цртањем и радом на акварелима – од којих су неки, урађени чак 1915/1917. 
године, сачувани – испољила знатну ликовну културу. Породичним амби-
јентом је, дакле, био креативно предиспониран.

Образујући се у духу прожимања социјалног модернизма левице и кул-
турног традиционализма, Ранка Финдрика је зарана привукла неистражена 
разноврсност народног градитељског наслеђа. У току студија архитектуре 
и касније (1947-1960) био је стални сарадник и члан бројних научних и 
истраживачких група које су обилазиле Далмацију, херцеговину, црногор-
ску обалу, Шумадију, Војводину, Косову и Метохију, Македонију. Било је 
то упознавање земље. У том раздобљу проникао је у начин живота на селу, 
назоре сељака, предање, моралне вредности сељачког света и материјалне, 
градитељске тековине народне архитектуре. Рана, понекад дубоко лична са-
знања о селу и сељацима, породичној организацији, земљорадњи, њиховим 
оруђима градњи здања, начину рада и умећима, никада није заборављао. 
Ту, за човека рођеног и формираног у граду, необичну наклоност ка селу 
и сељацима арх. Финдрик је дуговао каткад и романтичном осећају да је у 
раздобљу убрзане индустријализације и масовног преласка са села у град 
за миран и плодан живот човека, село још увек природније и боље место 
обитавања.

У периоду од 1960. до 1972. године Ранко Финдрик је био архитекта-кон-
зервартор у савезном, односно Југословенском институту за заштиту споме-
ника културе. У том раздобљу радио је у скоро свим деловима Југославије, 
посебно у Далмацији, у хрватској и у Босни и херцеговини. Од 1972. до 
октобра 1987. године, када је отишао у пензију, радио је у звању саветника у 
Републичком заводу за заштиту споменика културе у Београду. У том раздо-
бљу радни приоритети арх. Финдрика ограничили су се на просторе Србије, 
Црне Горе и Македоније.

Арх. Финдрик је гајио нарочиту приврженост Републичком заводу за 
заштиту споменика културе, установи у којој је провео највећи део свог рад-
ног века. У току скоро шест деценија бављења архитектуром (1947-2004) 
арх. Ранко Финдрик је као поуздани стручњак деловао у широком дијапазо-
ну: на пословима истраживања, евидентирања, анализе, пројектовања, кон-
зервирања, валоризовања, заштите и уређења многих културних добара од 
националног значаја. Његово прегалаштво се, пре свега, односило на цркве-
не грађевине, манастирске целине, конаке, гробља, друге сакралне објекте, 
старе тврђаве, мостове, чаршије, градске куће, магазе, привредне и саобра-
ћајне објекте, споменичке комплексе и амбијенталне целине.

Ипак, посебну пажњу и сва своја знања арх. Ранко Финдрик је усме-
равао на истраживање, сређивање и приказивање богате баштине нашег 
народног неимарства. У том често потцењиваном послу свесно се суочавао 
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са предрасудама око, само на први и површан поглед, неугледног наслеђа 
народне архитектуре. Упорним радом на обнови и заштити – попут својих 
претходника: Александра Дерока, Бранислава Којића и Ђурђа Бошковића – 
арх. Ранко Финдрик се залагао за смисленије вредновање објеката народног 
градитељства, као неизоставног дела укупног градитељског наслеђа. У томе 
му је помогло широко познавање низа дисциплина, попут: историје, геогра-
фије, етнологије, антропологије, социологије села, народне књижевности, 
привредне историје, пољопривредне економије, технике и заната, историје 
културних и религијских традиција, али и других области неопходних за ду-
бље разумевање настанка и живота фолклорне архитектуре.

Ахр. Финдрик није био човек прикован за једно место, па га није при-
влачио ни искључиви кабинетски рад. Радозналог духа и велике покретљи-
вости, осећао је и волео природу и сваки слободни тренутак користио је за 
путовања и теренска истраживања. Тек када би се из акумулације чињеница, 
прикупљене грађе и обављених снимања кристалисало довољно убедљиво 
сазнање, приступао би пажљивом писању текста. Цртање и писање је, да-
кле, пратило арх. Финдрика кроз читав живот али је оно првенствено било 
мотивисано потребама бележења и описивања у теренским истраживањи-
ма. У ствари, волео је да црта, крокијима је маестрално бележио детаље, а 
многобројним варијацијама успевао је да досегне чистоту и једноставност 
облика. Тако је из жанра функционалног архитектонског цртежа доспевао 
на разиграније, недословне нивое, који су водили ка уметности слике. На 
тај начин су настајали акварели, темпере, и додуше, ретка уља. Уз то, када је 
било могуће и потребно, радио је и копије средњовековних фресака.

Свестан меморијске вредности прикупљене грађе о архитектонским 
световима који ишчезавају, арх. Финдрик је при крају живота направио вла-
стити, веома препознатљив ex libris. У ex librisu, са моделованим ћирилич-
ним словима  RF и лако препознатљивом и памтљивом силуетом динарске 
брвнаре, као да је сажета срођеност народног неимарства и плахе природе 
брдовитог балканског тла. За арх. Ранка Финдрика писање је био тек ме-
дијум саопштавања и објашњавања нечег реалног, нелитерарног, што рече-
ницама смислом подражава слику ствари које већ постоје или тек настају. 
Арх. Финдрик није писао брзо, напротив, писао је прилично споро, повре-
мено тешко, бираним речима, са доста премишљања, измена и „дотерива-
ња“, са уочљивом жељом за што штедљивим изразом. Рукописи у његовој 
заоставштини са многобројним умецима, прецртавањима и доцртавањима, 
изводима и упућивањима на литературу,  наликују грађевинама барокне ор-
наментике. Прекомпоновањем и скидањем „оплате“ по завршетку списатељ-
ских „радова“, исти ти компликовани текстови одисали су једноставношћу 
исказа. Арх. Финдрик се клонио употребе туђица, крупних речи, мутних 
апстракција и громких порука. Основно обележје његових архитектонских 
и конзерваторских списа су наративност, дескрипција и конкретност у от-
кривању процеса и структура у народном градитељству. Но, то не значи  да 
у читавом опису арх. Финдрика не постоји изражен методолошки и логички 
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план. Напротив, у његовим радовима се лако препознаје научна опрезност 
у расуђивању, варирање могућности, подастирање различитих алтернати-
ва, савесно указивање на недоречености и недорађености у односу на ем-
пиријски материјал. Али, тамо где је требало успоставити аргументацију 
или било могуће извршити класификацију, дати дефиницију и предложити 
закључак о истраживаним појавама, арх. Финдрик је то чинио одлучно и са-
моуверено. Отуда потиче утисак откривалачких напора аутора, заљубљеног 
у део народног наслеђа за које је био убеђен да има далеко већу вредност од 
оне која му је у националној култури призната.

Арх. Финдрик је устрајано неговао леп, скоро књижевни стил, ослоњен 
на правила и поруке реформисаног Вуковог народног говора, али и особе-
ности писања Стојана Новаковића, Јована Цвијића и њихових ученика и 
научних настављача. Текст му је био у складу са цртежом, сликом, планом, 
фотосом, али би се, без ризика да се погреши, могло рећи и обрнуто: да је и 
ликовно одмерено подржавало текстуално. Одатле је, из ликовног значења, 
знао да – бар на час – надвиси штури архитектонски цртеж и упусти се у не-
спутана цртачка претраживања, на начин на који су то радили Љуба Ивано-
вић, Алксандар Дероко, Зоран Петровић или Божа Петровић. Арх. Финдрик 
је волео чисту, често непрекидну линију, избегавао је сенчења зарад утиска 
пластичности и дубине, тежио је сведеност на битне контуре виђеног. Оне 
контуре које стежу ствари у својим облицима. Вероватно га је побуђивала 
загонетка: како са најмање потеза дочарати препознатљив лик ствари? А 
најчешће је цртао виђено, тачније речено, оно што је некада гледао и видео. 
Отуда је за њим остало много варијација цртежа и акварела старих здања, 
нарочито дрвених колиба, сраслих са планинским амбијентом у коме су, ма-
хом људских руку, изникле.

Арх. Ранко Финдрик је успевао да у привидно застарелим конструктив-
ним решењима и детаљима унутрашњег уређења стана или помоћних обје-
ката препозна савремене учинке мудрости анонимних раднох неимара. Реч 
је о уважавању традирања, предању и предачким култовима у које спадају 
и култови везани за начине становања. Наравно, у средишту пажње је кућа 
која архетипски, митски, религијски, метафорички и егзистенцијално значи 
много више од дословног здања у коме се бива. У размишљањима арх. Ран-
ка Финдрика кућа, боље речено – динарска брвнара, представља средишну 
појаву, појам и феномен коме је, уосталом, осветио главнину свога опуса. 
Отуда је разумљиво да се у пословима заштите објеката народног градитељ-
ства арх. Финдрик руководио изграђеним мерилима поштовања трајних 
својства поднебља, особина тла, флоре и фауне, пејзажних целина, функци-
оналних урбаних складова, те одабира и употребе проручних и природних 
материјала. Мултидисциплинарни приступ занемареном градитељском на-
слеђу захтевао је друкчији осећај времена. Оживотворити објекте профане 
архитектуре у поступку обнове и заштите је уједно значило напуштање кла-
сичног музеалног представљања. Био је то изазов: удахнути старим здањи-
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ма нови живот под ведрим небом, чак и онда када су објекти старих здања 
одавно изашли из практичне употребе.

У том смислу су најпознатији резултати делатности атх. Ранка Финдри-
ка, свакако, скоро четврт века дуги и предани рад на заснивању и развоју 
етно-парка „Старо село“ у Сирогојну на Златибору (заједно са Николом Пан-
телићем, Душаном Дрљачом, Бредом Влаховић, и другим); затим, рад на спо-
мен-комплексу у Вуковом Тршићу код Лознице, као и план за изградњу ет-
но-паркова на Авали код Београда и у Шипову у Републици Српској. Могло 
би се рећи да је тек у амбијенталним целинама етно-паркова, првенствено 
онога у Сирогојну, у пуној мери засијала креативна звезда арх. Финдрика. 
Преносом, смештајем, реконструкцијом и ревитализацијом педесетак ста-
рих дрвених здања, конфигурисаних у мало село, као да је остварен сан чо-
века који је у дугом животу срећно спојио стручне и естетске афинитете са 
љубављу према архитектонском позиву. Етно парк у Сирогојну био је дуга, 
увећана кућа арх. Ранка Финдрика.

Осим конзерваторске делатности, арх. Финдрик се континуирано ба-
вио израдом музејских и изложбених поставки (Београд, Крагујевац, Бела 
Црква, Тршић, Троноша, Мостар, Прилеп, Битољ, Штип итд.), као и ентери-
јерима савремених објеката у духу народног стваралаштва. Пројектовао је, 
такође, десетак стамбених и викенд кућа у духу народног градитељства. Ни-
су то биле само реплике старих дрвених здања, него и интерпретације и кре-
ације прилагођене потребама савременог човека. Као пример одмереност 
димензија и силуете, и усклађености са пејзажом може да послужи његова 
„златиборска колиба“ у селу Гостиље, у којој је проводио срећне тренутке 
са супругом Кажом.

Арх. Ранко Финдрик не само да је поседовао јасну свест о потреби очу-
вања и превредновања наше изворне народне архитектуре него је често ту 
свест „мисионарски“ ширио међу студенте, млађе колеге и друге поклонике 
традиционалних културних вредности. Неколико година за редом био је про-
фесор по позиву на предмету „Народна архитектура“, на последипломским 
студијама Архитектонског факултета у Београд. Исто тако, предавао је сту-
дентима Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у 
Београду. Мало је познато, а потребно је подсетити, да је арх Финдрик са 
својим богатим знањем био саветник и неформални ментор више десетина 
магистраната и доктораната, не само у домену архитектонског наслеђа него 
и у другим сродним областима народне културе. Несебично је, наиме, ста-
вљао на располагање уникатне делове своје грађе и архиве за потребе изра-
де научних радова својих будућих колега. Као врстан зналац, учествовао је у 
иницијативама, предлозима и критичким анализама, такође, у раду многих 
стручних тела на подручју заштите споменика културе.

Када је било потребно упоредити и упознати конзерваторску праксу дру-
гих земаља, арх. Финдрик је одлази на студијске боравке и размену научних 
искустава у иностранство. У више наврата боравио је у Пољској и Грчкој, а 
обилазио је и референтна места у Белгији, Мађарској, Румунији, Бугарској, 
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Аустрији и Италији. Радо се одазивао позивима за стручне и научне ску-
пове, посвећене проблемима из области којима се и сам бавио. Са многих 
симпозијума остали су бројни концепти, припремљени слајдови, наменски 
цртежи, необјављена излагања и занимљиве, иксричаве дискусије. Иако тих 
и обазрив, на моменте чак и повучен човек, одазивао се, такође, позивима за 
наступе у медијима, у мери коју му је дозвољавао менталитет научне строго-
сти и смирен темперамент. Учествовао је у медијском животу и пулсирању 
културне јавности. Запажене су емисије са Финдриковим учешћем на обра-
зовном програму РТС-а, ТВ Арту, програмима Радио Београда, натписи у 
„Политици“, али и многе трибине, промоције, презентације, отварања изло-
жби итд. Може се рећи да је арх. Финдрик учествовао у медијском животу 
увек када је било потребно популарисати културну важност очувања и раз-
воја народног градитељства.

У току вишедеценијских теренских истраживања арх. Финдрик је при-
купио и средио обимну и разноврсну грађу, везану за разнолике видове 
народне градитељске баштине. У Финдриковој заоставштини се налази зна-
чајна стручна библиотека од око две хиљаде јединица, са релевантним књи-
гама, брошурама и периодиком. По садржају доминирају публикације из 
области народног градитељства, уз издања из додирних области историје, 
етнологије, уметности, књижевности, лексикологије, енциклопедистике и 
сл. Поред тога, постоје многи класери, кутије и фасцикле са бројним скица-
ма, цртежима, подлогама, плановима, пројектима, елаборатима, исписима, 
фотокопијама и белешкама. Арх. Финдрик је био упорни читалац и тумач 
литературе из области народног градитељства. Као што је поменуто, о томе 
сведоче бројне белешке, припремни радови и елабориране замисли, чија 
количина вишеструко надмашује број страница у објављеним чланцима, 
студијама и књигама.

Арх. Финдрик се од младости до позних година континуирано бавио 
фотографијом. У младићком дебу, као члан Фото-клуба Београд, огледао се 
у уметничкој фотографији, па је на изложбама педесетих година прошлог ве-
ка, са радовима из етно-фотографије са подручја Космета, освојио неколико 
запажених признања и награда. Касније, током пројектантске и конзерватор-
ске делатности, користио је стечена фотографска знања и склоности, неу-
морним снимањем истраживања на теренима. Тако је настала импозантна 
фототека која, према приближним проценама, броји преко пет хиљада фото-
графија и слајдова. Њена вредност је тим већа што се већина фотографија и 
слајдова односи на исчезле артефакте и објекте којих више нема. Тек један 
мањи део фото-колекције арх. Финдрик је публиковао у својим радовима, 
док је већи део остао похрањен у класерима и албумима.

У заоставштини арх. Ранка Финдрика се такође налазе и предмети од 
етнолошке вредности, које је он проналазио и откупљивао на својим честим 
теренским истраживањима. Међу те предмете спадају земљане посуде, чи-
није, зделе, тканине, разни мерни предмети од метала, старе браве и кључе-
ви, троношци, столице, карлице, преслице, шкриње и други дрвени предме-
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ти. Нарочиту пажњу арх. Финдрик је посвећивао сакупљању грнчарије, па 
је на врхунцу шездесетих година његова колекција ћупова из свих крајева 
тадашње Југославије бројала преко две стотине комада.

Напослетку, артефакти и интелектуална грађа коју је током времена при-
купио арх. Финдрик чине складну целину која заслужује детаљнији опис и 
обраду. Дубоко свестан значаја онога шта ради, арх. Финдрик је своја истра-
живања поткрепљивао обилатом текстуалном и визуелном документацијом. 
Отуда се смотреним корачањем кроз архиву арх. Финдрика, на прилично 
прецизан начин, може реконструисати његов општи поглед на архитектуру 
као уметност, вештину и начин живота, поготово – његово схватање непро-
лазне градитељске мудрости народних неимара.

Нажалост, како то често бива са неуморним ствараоцима, смрт је прете-
кла арх. Ранка Финдрика у остварењу онога што је, према властитим искази-
ма и сведочењима његових пријатеља а и колега, сматрао својим интелекту-
алним дугом заједници и народу коме је припадао и у коме је живео. Реч је о 
неоствареној књизи – по свему судећи животном делу – под називом „Атлас 
архитектонских конструкција народног неимарства“. ма лп,е ке шредамп ра-
доп вође пд двадесет гпдома- Та књига је незавршена. Стотине довршених 
и недовршених енциклопедијских одредница остало је у класификованим 
кутијама или у виду извода и цитата распоређених по књигама и периоди-
ци. Тако су за будуће истраживаче и приређиваче остали тек фрагменти јед-
ног уистину импозантно замишљеног енциклопедијског дела. Научни жал 
је тим већи што је арх. финдрик био један од последњих ветерана заштите 
народне архитектуре, посвећених прегалаца, који је у властитом шездесе-
тогодишњем истраживачком и теренском искуству поседовао драгоцена 
сазнања несталих неимарарских светова. Напослетку, шта рећи о стварала-
штву арх. Ранка Финдрика? Са људима са којима је сарађивао на пословима 
истраживања и заштите народног градитељства, попут Бранислава Којића, 
Ђурђа Бошковића, Мирка Кујачића, Мате Бајлона, Надежде Пешић-Мак-
симовић, Момчила Митровића, Бране Миленковића, Зорана Петровића, 
Николе Пантелића, Душана Дрљаче, Јове Секулића, Радомира Станића, Гво-
здена Јованића, Бошка Бабића, Милинка Жугића, Добриле Смиљанић, Босе 
Росић, Зорице Ивковић и многих других непоменутих, остао је у плодним 
колегијалним и пријатељским односима. Скоро две деценије после одласка 
у пензију и даље је радио са младићком ведрином и горљивошћу. Са уочљи-
вим смислом за шалу, није признавао бреме година; избегавао је сумрачни 
хоризонт старости, непрекидно је планирао будуће захвате, пројекте, члан-
ке, књиге. Иако је загазио у девету деценију, већ нарушеног здравља, све 
до последњих дана живота – почетком јануара 2004. године – арх. Ранко 
Финдрик је испољавао оптимизам и преданост раду. Тако је и отишао упам-
ћен као изванредан прегалац на пољу заштите и превредновања баштине 
народног градитељства.
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ii Теренска истраживања, послови конзервације, радови на заштити 
споменика културе

1951-1952. Попови Поље, хум, Дубровник, Сплит, хвар, Трогир, Шибеник 
– студетска студија истраживања

1952, 1953, 1954. Стари Бар – теренска истраживања у екипи проф Ђурђа 
Бошковића

1953. Котор – претходни радови, ископавање старог фрањевачког манасти-
ра

1954. Моравице Маргум – археолошка ископавања
1954-1955. Улпијана – археолошка ископавања. Табана у Призрену – израда 

архитектонске документације
1954-1956. Косово и Метохија: Јањево, Вучитрн, Ораховац, Велика хоча, 

Гњилане, Пећ, Ђаковица, Призрен и Приштина – рекогници, прикупља-
ње грађе, евиденција и заштита споменика народног градитељства у 
старим градским целинама

1955. Улцињ – истраживачки рад у екипи проф. Ђурђа Бошковића
1956. Пловећи млин на Мури – израда архитектонске документације. Тро-

гир, Пантана – рекогнисцирање старих млинова (млиница).
1957. Лоћане код манастира Дечани – снимање, анализа и заштита старе 

брвнаре
1957. Мостар – стара чаршија, Кајтазова кућа, старе магазе у Малој Тепи, 

кула Старог моста на десној обали Неретве, снимање, анализа и израда 
ентеријера

1958. Мостар – Љубишаков ћошак, Кујунџилук, станови уметника, 
архитектонско снимање, анализа и израда ентеријера; уређење комплек-
са водопада Кравице.

1958-1960. Трогир, Пантана – млинице, израда елабората и конзерваторски 
радови

1959. Мостар – кафана Европа, реконструкција и конзерваторски радови.
1960, 1961, и 1962. Црква Свети Никола у селу Стара Варош код Прилепа 

– израда елабората и конзерваторски радови
1960, 1962, 1963. Призрен – евидентирање архитектонског и урбанистичког 

наслеђа
1962-1970. Сеоска архитектура отока хвара – евиденција, анализа
1962-1966. Споменички комплекс Пећке патријаршије – теренска испитива-

ња, дренажа темеља, израда елабората и конзерваторски радови
1963-1975. Прилеп, конак Светих Арханђела – пројекат за уређење мана-

стирског комплекса, конака, изложба и конзервација објеката.
1964-1970. Оток хвар и Дубровник – рекогниција, валоризација и регенера-

ција регионалног споменика наслеђа
1964-1970. Оток хвар – прикупљање грађе о развоју села и сеоске куће на 

острву хвару; упоредна студија о буња и trulla



183IN MEMORIAM

1964. Пећ – идејни пројекат и уређење старог српског гробља у Пећи
1966-1970. Прилеп – зграда Музеја НОБ-а у Прилепу, израда пројекта, уре-

ђење, ентеријер, конзервација
1966. гамзиград, Пећ
1967. Јелса на хвару – истраживање урбанистичког наслеђа и ревитализаци-

ја старог градског језгра у оквиру плана „Јужни Јадран“
1968. Милна на хвару
1969. Борач – конзерваторски радови на цркви презентација уређења непо-

средне околине.
1969-1971. Соколник (Соко град) код Соко Бање – истраживачки и конзерва-

торски радови
1970. Крагујевац – заштита старе градске архитектуре и урбанистичких це-

лина у Крагујевцу. Прилеп – подграђе Марковог града, комплекс „феу-
дални двор“, конзервација и презентација археолошких остатака

1971. Израда карте „Урбано наслеђе Југославије“ у оквиру публикације 
„Планерски атлас просторног уређења Југославије“

1971-1972. Доњи Милановац – конак Капетан Мише, пројекат рестаурације 
и израда ентеријера

1971-1975. Прилеп – лапидаријум Музеја у Прилепу, пројекат и извођење 
радова

1972. Манастир хиландар – постављање система противпожарне заштите. 
Стоби, Велес – крстионица епископске базилике – пројекат и конзер-
ваторски радови. Прилеп – ашчиница уз Сахат кулу, израда пројекта 
заштите.

1972-1973. Прохор Пчињски – снимање и програмска анализа ревитализаци-
је конака и манастирског  комплекса

1972-1977 Манастир Милешева – пројекат, конзервација старог манастир-
ског конака

1973. Соко Бања – споменичка подлога за урбанистички план општине
1973-1974. Прилеп – Марков град, кула уз северни улац пројекат конзерва-

ције и уређење. Горњак – елаборат конзерваторских радова, пројекат и 
извођење новог конака

1973-1981. Српско војничко гробље Зејтинлик у Солуну, споменици српског 
порекла у Грчкој, манастир хиландар

1974. Бачки Петровац – израда споменичке подлоге и студије за музеј села 
Словака у Југославији (у тиму са Н. Пешић-Максимовић, Н. Вулетић, 
М. Петровић)

1974-1975. Гостиље код Чајетине – надзор над конзерваторским радовима 
родне куће Димитрија Тудовића. Средина седамдесетих, Смедеревска 
Паланка

1976-1998. Тршић – Пројекат и реализација уређења заштићеног простора 
спомен-куће Вука Караџића у Тршићу

1976-1980. Бела Црква код Крупња – уређење и заштита споменичког ком-
плекса
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1979-2004. Етно парк „Старо село“ у Сирогојну на Златибору – реализација 
и развој пројекта

1982. Етно парк под Авалом – припрема и израда идејног пројекта. 
Средина деведесетих Шипово, Република Српска

iii Пројектни, музеји, изложбени простори (избор)

1960. Мостар – Изложба конзерваторских радова у Старој чаршији у Мостару
1962. Прилеп – Стална поставка археолошке збирке Народног музеја у 

Прилепу. Изложба у меморијалном музеју „20 октобар“, Народни музеј 
Прилеп

1965. Београд – Годишња поставка Савезне фото-изложба Београд
1967. Прилеп – Музеј средњовековног блага Македоније, изложбени про-

стор Светих Арханђела ау Прилепу
1970. Соко Бања – Изложба конзерваторских радова у Соко граду
Штип – Изложба НОБ-а у штипском крају, Народни музеј Штип.
Штип – Поставка „Праисторијске културе на тлу Македонје“. Народни му-

зеј Штип.
1971. Битољ – Стална поставка археолошке збирке народног музеја у Бито-

љу.
Прилеп – Изложба средњевековне уметности у конаку манастира Свети Ар-

ханђели у селу Вароши, Народни музеј Прилеп.
1973. Прилеп – Стална поставка Музеја дувана у Прилепу.
1975. Прилеп –  Поставка Музеја НОБ-а у Прилепу.
1976. Троноша – Изложбена поставка „Музеја Вуковог раног школовања у 

манастиру Троноша“.
1978. Смедеревска Паланка – Поставка Спомен - музеја у Смедеревској Па-

ланци.
1980. Бела Црква – Поставка Музеја устанка народа Србије у Белој Цркви.

награде

1985. Октобарска награда града Београда за област архитектуре и урбани-
зма, додељена за усешност у реализацији етно парка у Сирогојну.

Вукова награда за реализацију спомен-комплекса Вука Караџића у Тршићу.
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iv Библиографија научних радова

Архитекта Ранко Финдрик је за живота објавио девет књига и брошура. По-
менућемо их редом: Прилози познавању организације стамбеног простора 
у народном градитељству села (1981); Сирогојно – Музеј народног градитељ-
ства (1982); Етно-парк под Авалом (1984); Народна архитектура – путеви 
чувања и заштите (1985); Златиборска брвнара и музеј народног градитељ-
ства Старо село у Сигоројну (1987); Музеј под отвореним небом „Старо 
село“ Сирогојно (1992); Народно неимарство. Становање (1994); Динарска 
брвнара (1998); Вајати. Знамење младости (1999). 
До сада су пронађена и пописана седамдесет два научна текста, али још 
двадесетак текстова није прецизно датирано. У библиографију, уз неколико 
изузетака, нису уврштени текстови о арх. Финдрику, а према летимичном 
увиду њих је приличан број. У сваком случају, потпуна библиографија арх. 
Ранка Финдрика бројаће око сто публикованих јединица.
Сеоска кућа на Косову Пољу, Зборник заштите споменика културе, књига 

VIII, стр. 35-50, Савезни институт за заштиту споменика културе, Бео-
град, 1957.

Унутрашње уређење и опрема наше старе градске куће на Косову и Метохи-
ји, Гласник Музеја Косова и Метохије, IV-V, Приштина 1959-1960, стр. 
343-346.

Уређење куле старог моста у Мостару, Годишњак „Наше старине“, VI стр. 
183-190, Сарајево, 1959.

Млинице код Тогира, Каоауторство са Надеждом Пешић-Максимовић Збор-
ник заштите споменика културе, књига XI, стр. 311-342, Савезни инсти-
тут за заштиту споменика културе, Београд, 1960.

Мостар, уређење старог градског језгра, Архитектура и урбанизам, стр. 17-
19, број 4, Београд, 1960.

О заштити сеоске куће, Зборник заштите споменика културе, књига XII, 
стр. 33-50, Савезни институт за заштиту споменика културе, Београд, 
1961.

Стара кућа у Вучитрну Старине Косова и Метохије, I стр. 259-275, Пришти-
на, 1961.

О старој мрежи канала у Призрену и њиховој заштити, Зборник заштите 
споменика културе, књига XIII, стр. 67-78, Савезни институт за заштиту 
споменика културе, Београд, 1962.

Уређење комплекса водопада Кравице код Чапљине, Архитектура и урбани-
зам, стр. 94-95, бр. 22-23, Београд, 1963.

Јањево – стара градска кућа, Старине Косова и Метохије, стр. 433-436, IV-
V, Приштина, 1964, са 12 табли илустрација.

Архитектонско-конзерваторски радови на цркви Пећке Патријаршије у 
1962. години, Старине Косова и Метохије, стр. 433-436, IV-V, Пришти-
на, 1964, са 4 табле илустрација.
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Конзерваторски радови на архитектури цркве св. Николе у селу Вароши код 
Прилепа Зборник заштите споменика културе, књига XVI, стр. 201'218, 
Југословенски институт за заштиту споменика културе, Београд, 1965.

Конзерваторски радови на конацима манастира светог Арханђела у селу 
Вароши крај Прилепа, Архитектура и урбанизам, стр. 52-53, број 31, 
Београд, 1965.

О старој мрежи канала у Призрену Зборник заштите споменика културе, 
XVII, стр. 23-25, Београд, 1965.

Италијански trull и аналогије са приморским буњама. Зборник заштите 
споменика културе, књига XVIII, str. 57-74, Југословенски институт за 
заштиту споменика културе, Београд 1967.

О раду на проучавању проблема заштите и конзервације споменика народ-
ног градитељства, Зборник заштите споменика културе, књига XX/
XXI, str. 43-47, Југословенски институт за заштиту споменика културе, 
Београд 1970/1971.

Рад југословенског института за проучавање проблема заштите споменика 
културе у регионалним целинама, Зборник заштите споменика културе, 
књига XX-XXI, стр. 43-47, Југословански институт за заштиту спомени-
ка културе, Београд, 1970/1971.

Истраживачки и конзерваторски радови на Соко граду, Зборник заштите 
споменика културе, књига XX/XXI, стр. 133-145, Југословенски инсти-
тут за заштиту споменика културе, Београд, 1970/1971.

Стара градска кућа у Јањеву Старине Косова и Метохије, IV-V, str. 383-392, 
плус 6. стр. слика и цртежа Приштина 1971.

Архитектонско-конзерваторски радови манастирског комплекса Пећке па-
тријаршије у 1962. години, Старине Косова и Метохије, IV-V, стр. 433-
435. плус слике, Приштина, 1971.

Истраживачки и конзерваторски радови манастирског комплекса Пећке па-
тријаршије 1964, 1965. и 1966. године, Старине Косова, књига VI-VII, 
стр. 175-190, Приштина 1972-1973.

О заштити споменика народног градитељства у градовима на Косову Ста-
рине Косова, књига VI-VII, стр.199-206, Приштина, 1972-1973.

Архитектура сточарске колибе на планини Ритњу, Гласник етнографског 
института САНУ, XIX-XX, стр. 109-120, плус 15 страна фотоса и црте-
жа, Београд 1973.

О радовима на конзервацији архитектуре цркве у селу Борач, Саопштења, 
X, str. 87/94, републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 
1974.

Неколико забележакао дрвеним конструкцијама конака манастира Хилан-
дара, Саопштења, X, стр. 95-106, Републички завод за заштиту спомени-
ка културе, Београд, 1974.

О пројекту за уређење манастирског комплекса Пећка патријаршије – ис-
траживања, идеје, радови, Зборник заштите споменика културе XXIV, 
стр. 43-57, Београд,1974.
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О кровним покривачима од опеке средњовековним грађевинама, Старинар, 
XXIV-XXV, стр. 121-129, плус 6 табли илустрација, Београд, 1975.

О архитектури сточарског стана, „Одредбе позитивног законодавства и 
обичајног права о сезонским кретањима у југоисточној Европи кроз ве-
кове“ Зборник Посебна издања Балканолошког института, књига 4, стр. 
335-334, Београд, 1976.

Прикупљање материјала и граже о споменицима народног градитељства 
као посебан вид заштите, Зборник заштите споменика културе, свеска 
XXV, стр. 127-131, Београд, 1977.

Обнова споменика народног градитељства, Гласник друштва конзерватора 
Србије, стр. 27-28, бр. 2 година 1978, Београд, 1978.

Прилози познавању организације стамбеног простора у народном градитељ-
ству села, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Последи-
пломске студије, курс – становање 1979 1981, Материјали – свеска 51. 
(књига, стр. 101)

Етнографски амбијент у Сирогојну – спој привредних и музеолошких инте-
реса, Etnološke sveske III стр. 60-66, ЕДС, Београд, 1980. Коауторство са 
Душаном Дрљачом

Прилози познавању кровних покривача од дрвене грађе у нашем народном 
градитељству, Рашка баштина, бр. 2, стр. 215-231, Краљево, 1980.

О народном градитељству у Србији, његовом чувању и заштити, Саопште-
ња, XIII, стр. 295-303, Републички завод за заштиту споменика културе, 
Београд, 1981.

„Заселак у Сирогојну“ – изградња етно парка на Златибору, Наднаслов: Са 
конзерваторских радилишта, Гласник друштва конзерватора Србије, 
стр. 33.37, број 5, година 1981, Београд, 1981.

Летњи станови на пештерском Коштан Пољу, Саопштење, XIII, стр. 225-
237, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 1981.

Вукоман Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем По-
лимљу у XIX veku, Саопштење, XIII, стр. 342-343, Републички завод за 
заштиту споменика културе, Београд, 1981, приказ.

Сирогојно – Музеј народног градитељства, Културно наслеђе Србије 1974-
1982, Галерија САНУ, бр. 40, Београд, 1982. (књига, стр. 105)

О неким питањима заштите споменика народног градитељства, Саопште-
ње друштва конзерватора Србије, бр. 6, 1982, стр. 30.34, Београд, 1982.

О простору старе сеоске куће, Саопштења, XIV, str. 143-162, Републички 
завод за заштиту споменика културе, Београд, 1982.

Архаична сеоска кућа у Шестанима, Гласник Етнографског музеја у Београ-
ду, књига 47, стр. 9-25, Етнографски музеј у Београду, Београд 1983.

Три године рада на изградњи Музеја народног градитељства у Сирогојну, 
Гласник друштва конзерватора Србије, стр. 61-65, број 7, година 1983, 
Београд, 1983.

Неке одлуке организације простора старијег сеоског стана, Заштита споме-
ника народног градитељства, Зборник са саветовања „Заштита споме-



188 IN MEMORIAM

ника народног градитељства“, одржаног 27-30. септембра 1983, група 
издавача, стр. 41-46, Београд, 1983, уредници Радомир Станић, Ранко 
Финдрик, у сепарату датирано 1984.

Музеј народног градитељства као вид заштите, Заштита споменика народ-
ног градитељства, Зборник са саветовања „Заштита споменика народ-
ног градитељства“, одржаног 27-30. септембра 1983. група издавача, 
стр. 157-168, Београд, 1983, уредници Радомир Станиш, Ранко Фин-
дрик.

Утод у проучавање старих воденица, Саопштења, XV, стр. 95-117, Репу-
блички завод за заштиту споменика културе, Београд, 1983, са 27 црте-
жа и фотографија.

Етно-парк под Авалом, Етнографски музеј у Београду и Републички завод 
за заштиту споменика културе, Београд, 1984. (публиковани елаборат, 
стр. 45)

Музеј народног градитељства у Сирогојну и нека отворена питања зашти-
те споменика народног градитељства, Заштита споменика народног 
градитељства, стр. 157-168, Београд, 1984.

Кућа и стан на селу у Србији у другој половини XVIII veka prema svedočewima 
savremenika, Саопштење, XVI, стр. 103-118, Републички завод за зашти-
ту споменика културе, Београд, 1984.

Rural Arcihitecture, The sooperatives of Yugoslavia, Belgrade, march, 1984, pp. 
14-16.

Народна архитектура – путеви чувањ и заштите, Друштво конзерватора 
Србије – Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 
1985. (књига, стр. 155)

Нека народна искуства на заштити дрвене грађе, Гласник друштва конзер-
ватора Србије, стр. 44-47, број 9, година 1985, Београд, 1985.

Радови на изградњи Музеја народног градитељства у Сирогојну – следећи 
корак, Гласник друштва конзерватора Србије, стр. 80-85, број 9, година 
1985, Београд 1985.

О унутрашњем уређењу и опреми наше старе градске куће, Саопштења, 
XVII, стр. 85-116, Републички завод за заштиту споменика културе, Бе-
оград, 1985.

Трагови старих словенских и средњевековних конструкција у нашој народ-
ној архитектури, Гласник етнографског музеја у Београду, бр. 49, стр. 
93-106, Београд, 1985.

Нова сеоска архитектура и старије градитељско наслеђе, Зборник радова 
са саветовања „Будућност села и сењака“, Одбор за проучавање села 
САНУ, стр. 204-206, Београд, 1985.

Muyeum Budownistwa, Ludowego w Sirogojno, Jugoslavija, Acta scensenologi-
ca tom 3. стр. 211-221, Санок, 1985.

Преносиве грађевине у народној архитектури, Гласник Етнографског музеја 
у Београду, књига 50, стр. 101-111, Етнографски музеј, Београд, 1986.
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Утврђења манастира Пећке патријаршије, Зборник посветен на Бошко-
Бабик Институт за истраживање на старословенската култура – Прилеп 
Зборник радова посвећен др. Бошку Бабићу, Прилеп, Македонија, 1986. 
стр. 231-236.

Огњиште у старој сеоској и градској кући, Гласник друштва конзерватора 
Србије, бр. 11, стр. 61-66, Београд, 1987.

Музеј народног градитељства „Старо село“ у Сиробојну – године 1987, Гла-
сник друштва конзерватора Србије, бр. 11, 1987, стр. 88-92, Београд. 
1987.

Нека запажања о значају и улози обњишта код организације простора на-
ше старе градске куће, Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 
51, стр. 63-76, Етнографски музеј, Београд, 1987.

Златиборска брвнара и музеј народног градитељства Старо село у Сирогој-
ну, Научнопопуларне монографије, Републички завод за заштиту споме-
ника културе, Београд, 1987. (књига, стр. 78)

Ковано жељезо у народној архитектури, Гласник друштва конзерватора Ср-
бије, стр. 127-129, број 13, година 1989, Београд, 1989.

Троножац, столица сто, Гласник друштва и конзерватора Србије, стр. 139-
144, број 14, година 1990, Београд, 1990.

Где се налазила стара манастирска трпезарија у Пећој патријаршији, Са-
општења, XXII-XXIII, str. 131-158, Beograd, 1990/1991.

„Jastuk“ – „jestek“ Гласник друштва конзерватора Србије, стр. 149-151, број 
16, година 1992, Београд, 1992.

Музеј под отвореним небом „старо село“ Сирогојно, Златибор – Србија Ту-
ристички савез Чајетине, Чајетина, 1992. (брошура, водич)

Земљана пећ и загревање у старој градској и сеоској кући, Саопштења, XXV, 
str. 171-193, Beograd, 1993.

Народно неимарство. Становање, Музеј „Старо село“ Сирогојно, Сирогој-
но, 1994. (књига, стр. 196)

О месту народног градитељства у културној баштини српског народа, „По-
веља“, Часопис за књижевност, уметност, културу, просветна и друштве-
на питања, нова серија, година XXV, broj 2, Краљево, 1995, стр. 50-58, 
Тема броја „Старо наслеђе и његова заштита“.

71. Разговори са архитектом Ранком Финдриком о народном неимарству 
и нашој градитељској традицији, „Међај“, Ужице, бр. 37, стр. 69-85, 
1996, интервјуер арх. Дејан Миленковић.

Динарска брвнара Музеј „Старо Село“ Сирогојно, Сирогојно, 1998. (књига, 
стр. 279)

Вајати. Знамење младости, Музеј „Старо село“ Сирогојно, Сирогојно, 
1999. (књига, стр. 149)
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избор текстова о архитекти Ранку Финдрику

Никола Пантелић, Народно градитељство и култура становања у делима 
Ранка Финдрика, Гласник Етнографског института, САНУ – Етнограф-
ски институт, Београд, 1999, стр. 115-119.

Бреда Влаховић, Ранко Финдрик – Вајати. Знамење младости, Гласник Ет-
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* * *

На крају, уместо закључка, рећи ћемо да дело арх. Ранка Финдрика и ње-
гова оставштина свакако заслужују стручну и друштвену пажњу, нарочито 
у ослонцу на контурне институције у којима је радио и са којима је дуго и 
плодно сарађивао. Тим више, што постоје реалне могућности сређивања и 
објављивања најзанимљивијих делова грађе о народној ахитектури, чији је 
аутентични сакупљач и аутор био управо ахр. Ранко Финдрик. Писац ових 
редова1 био је у много наврата сведок његових бојазни да му понестаје вре-

1 Писац текста је најстарији сестрић архитекте Ранка Финдрика који је имао непоно-
вљиву прилику и част да у много наврат буде сведок његовог стваралачког замаха. Иако по 
теоријској вокацији и усмерењу правник и политиколог, био је у вишедеценијском активном 
интелектуалном односу према свом драгом ујаку. Отуда би се могло рећи да је кроз дуги дија-
лог, који се повремено претварао и у проблематику, био упућен у знатан део његових убеђења 
и заноса, разочарења и неверица. Али и поред уверења да сасвим добро познаје ујаков опус 
и афинитете, те да више нису преостале неке веће непознанице, и тајне, ипак је тек после 
његове смрти – помнијим ређањем чињеница из његовог рада и прегледањем заоставштине 
– открио многе занимљиве и непознате детаље из његовог живота. Када се стекну потребне 
околности и уклопе сви камичци животног мозаика, писац – наравно, у оквиру својих инте
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ме за остварење кључних замисли. Одатке се, као сведок и саговорник, осе-
ћа обавезним да допринесе ширењу сазнања о човеку који је читав живот 
без остатка посветио народној архитектури, који је урадио и објавио толико 
много, а ипак током другог живота није успео да заврши све што је наумио. 
Надамо се да је ова био-билографија архитекте Ранка Финдрика, за сада, 
први корак у том смеру.

Милош Кнежевић

лектуалних моћи – намеран да у виду монографије, што је могуће потпуније и детаљније, 
реконструише опус арх. Ранка Финдрика.
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