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Апстракт: Овај текст се односи на извесне феномене народног 
градитељства који су у највећем обиму недовољно истражени или мање 
познати. Традиција као суштинска компонента свеколике културе којом 
се преносе највећа цивилизацијска достигнућа, представља и парадиг-
му на којој је засновано и одржавано народно градитељство. Симболичка 
функција различитих грађевина, материјала, као и делова објеката, непо-
средно је зависна од етничких заједница које су их стварале, њихове кул-
турне прошлости, поднебља, али и многих других фактора. Декорација 
као завршна димензија у народном градитељству јесте подсвесна чове-
кова тежња да се окружење у коме се проводи највећи део живота учини 
што лепшим. Осим примера из европских традиционалних заједница, у 
овом раду дати су и фрагменти из домаће градитељске праксе, као и неки 
из непосредног окружења.
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Уводне напомене

Бројне дефиниције народног градитељства, које су прихваћене у европ-
ској науци 20. века, зависне су од више чинилаца – материјалне производње, 
културног наслеђа, географских компоненти. У извесним сегментима оне 
показују разлике, али и значајне подударности. То значи да су друштвене 
заједнице градиле објекте за становање на основу потреба одређене поро-
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дице, домаћинства или етничке групе. Куће народног градитељства имају 
стандардне форме које су грађене на традиционалан начин с доступним 
материјалима из блиског окружења. Оне имају заједничку унутрашњост 
примерену захтевима одређене породице с једном или више стамбених 
јединица, у зависности од броја чланова али и од других чинилаца. Разлике 
између кућа у окружењу су занемарљиве, па се стога с правом говори о ис-
том или приближно истом културном нивоу (уп. Mercer 1975). 

Сличности градитељских форми упућују на наслеђене конвенције 
које су широко прихваћене међу друштвеним групама и које се преносе из 
генерације у генерацију. Куће о којима је реч немају пројектанте, већ превас-
ходно представљају остварења анонимне народне традиције коју одликује 
спој „анонимност, усклађеност и континуитет“. У исто време, то је и 
обележје регионалног градитељства, које одсликава културну кохерентност, 
једноставност и конзервативизам, као доминантне парадигме традиционал-
не градитељске вештине. Оне су заједничке за многа подручја на којима су 
живеле или још увек живе разне заједнице и појединци, како у наслеђеним 
објектима тако и у онима који су подизани онако како су то радили њихови 
преци. Народно градитељство је резултат нешколованих појединаца који 
граде са знањем које се генерацијама преноси, и тако постаје културно 
наслеђе. Друштво је наметало правила, најчешће неписана, која су постајала 
вредносни систем одређене етничке групе, кодифицирајући се временом у 
моћну институцију традиције. 

Традиција народног градитељства утемељена је у широкој матрици. На-
родни неимар гради и декорише према захтевима и унутрашњим потребама 
заједнице којој припада. Такви објекти нису једноставне копије старијих, 
нити су својеглаво одступање од њих. Такође, структуре грађевина нису 
питања њихове интуиције, већ система прилагођавања околини, природним 
ресурсима и животним условима: ,,Индивидуално изражавање народних 
градитеља било је, дакле, лимитирана вредност“ (oliver 1975: 12). И по-
ред тога, у многим насеобинама широм света издвајају се дела анонимних 
неимара који својим остварењима, складним пропорцијама и луцидним 
декорацијама надвисују средину дајући узоре млађим настављачима.

Народно градитељство поседује квалитете који се најчешће дефинишу 
људском скалом. Као што су људске пропорције биле извор мерних систе-
ма у протеклим миленијумима, тако је и традиција грађења постала modus 
,,непосредне градње људи и за потребе људи“ (уп. Maguire 1997: 172). И 
док су вештине народног градитељства у прошлости развијане у дугим вре-
менским интервалима, ове традиције у модерном свету брзо нестају или су 
подложне убрзаним друштвеним променама. Коначно, уврежено мишљење 
да су традиција, симболика и декорација важне детерминанте народног 
градитељства на многим меридијанима света – не доводи се у питање.
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1. Феномени традиције и симбола у народном градитељству

Појам и смисао традиције дотичу многа питања давно отворена и још 
увек актуелна. Општи консензус концепције традиције садржан је у томе да 
она у потпуности покрива културно наслеђе пренето из једне генерације у 
следећу (уп. Hobsbawm, ranger 2000). Уверење да мишљење, веровање или 
пракса преузети од предака и пренети следећим генерацијама поседују ауто-
ритет којим ће путеви будућности бити боље осветљени, сматра се примар-
ном вредношћу традиције. Едвард шилц, један је од ретких аутора који је 
овом проблему посветио читав живот, сматра да све што друштво одређеног 
времена поседује и све што је раније постојало припада традицији. Дакле, 
све што представља културу и што је наслеђено конституише традицију. 
Даље, он је истакао да је свака грађевина, као и алат којим је грађена, еле-
мент културне традиције; у народну (традиционалну) архитектуру убрајао 
је сваку грађевину која је подигнута у прошлости и која је преживела до 
савремене епохе (уп. Shils 1981: 12). С друге стране, традиција је техни-
ка комуницирања којом се кроз време и простор преносе одређени поглед 
на живот и свет. Као трајни формативни, информативни, али и релативни 
принцип она превазилази све друге облике људског сведочења. Може се 
зато рећи да у природи одређеног погледа на свет стоји чињеница опстајања 
у својој првобитној бити, као темељна вредност на којој је заснована кул-
тура одређеног народа или заједнице. У несигурном и променљивом све-
ту, преко традиције човек настоји очувати оне суштинске вредности које 
отелотворују његов властити идентитет. 

Враћајући се подручју народног градитељства, од значаја је истаћи да се 
у старим објектима налазе ,,опипљиви докази прошлости“, који се не могу 
открити на другим местима нити добити преко информација друге врсте 
(Noble 2007: 2). Често зарез на дрвеној греди, оштећена плоча каменог по-
кривача или неки други трагови на намештају, дају извесна сазнања којих 
нема на другим местима. Природне непогоде, разбојнички напади или дру-
ги усуди забележени су на градитељским објектима или у њиховој околини. 
На сличан начин сазнајемо о интимном стваралаштву других епоха, односи-
ма према природи и околини, осећају сигурности, потребама, комуникацији 
и, надасве, о занатској специфичности, о којој нема писаних трагова и 
извора друге врсте, или су, пак, врло ретки. Најзад, традиција народног 
градитељства много је комплекснија него што то изгледа. Њу формирају 
сегменти свеколике културе ширих друштвених заједница: ,,Култура без 
присутности њене историје јесте култура без пута и сасвим извесно култура 
без значења“ (oliver 2006: 25). 

Традиција представља и техничко знање добијено из прошлости, које је 
у многим случајевима прихваћено као стандард, наслеђен и вековима прено-
шен из генерације у генерацију. Подигнути објекти народног градитељства, 
функционалног или симболичног карактера, не могу се никако сматрати 
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,,изолованом традицијом“, без одређене везе са стварношћу. Уверење да су 
народни неимари били отпорни на промене, да су тешко прихватали еле-
менте непознатог и непровереног, нужно је кориговати. Промене су свакако 
евидентиране, као што су и многе техничке иновације прихваћене у многим 
земљама, регионима и подручјима. Зависност од традиције – као предзнак 
отпора према променама – била је у дугим временским периодима заштита 
statusa quo (исто, 145). Ипак, знања су позајмљивана од суседних култура, 
посебно од оних респектабилних, чија је градитељска традиција већ била 
надалеко позната. Народни неимари нису никада статични; они су дина-
мични, добро информисани, као и покретни номадски народи. При томе, 
у многоме су се издвајали виспрени појединци као предузимљиви тумачи 
потреба шире заједнице. Често је туђе, проверено искуство преношено, али 
никада у потпуности и дословце. Најчешће су копирани сегменти неке ори-
гиналне иновације, затим украса, орнамента или детаља у унутрашњости. 
Генерално, традицију чини збир слојевитог континуитета из прошлости, 
који егзистира у садашњости, и одржив је у будућности.

Многе градитељске традиције које су постале узор у савременој ар-
хитектури, припадале су малим заједницама чије су културе и вредносне 
норме биле анахроне (уп. oliver 2003: 252). Разлике у пребивалиштима и 
грађевинама које су подизане, непосредно проистичу из разлика у култура-
ма које су их градиле. Тако су неке анонимне заједнице оставиле драгоцено 
наслеђе, како у избору места за породично насеље, тако и у организацији 
простора, структурама и складним димензијама објеката. У унутрашњости 
су била одређена места за огњишта, спавање, радове, приручне радионице, 
пријем гостију, итд. Она представљају локалне традиције које се разликују 
у зависности од култура на којима почивају и чије доминантне вредности 
конституишу. Најзад, ако постоји нешто заједничко за све традиције то је да 
почивају на трансмисији – преношењу знања на следеће генерације, на су-
седне културе или заједнице (исто, 253). Трансмисија је битна компонента 
традиције, па је и природно да јој се придаје већи значај. Постоји уверење, 
прихваћено на многим меридијанима да је у свим великим људским поду-
хватима усмени пренос традиције имао суштински важну улогу: ,,Пренос 
знања у производњи материјалних а посебно уметничких вредности, као 
што су скулптуре слике и грађевине, као инструкције ученицима, текао је 
усменим путем“ (Shils н. д. 12).

Добри познаваоци усменог начина преношења наслеђеног знања скло-
ни су једноставној подели на вербално и практично учење. Усмено сазнање 
добија се меморијом и учењем напамет без писаних трагова, док је метод 
непосредне демонстрације учење на практичним примерима и с минимумом 
језичке комуникације. Преношење знања на овај начин односи се на поро-
дична и цеховска удружења, при чему се комуникација остварује у односи-
ма родитеља и деце, те мајстора и ученика (шегрта). Овај облик трансмисије 
има висок ниво успешне реализације тамо где постоји одговорност и воља 
старијих за преношењем знања, или у заједницама у којима традиција заузи-
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ма кључно место у друштвеној комуникацији (oliver 2006: 159–160). Усме-
не и друге форме преноса традиције имају у европској науци дугу историју 
истраживања. Познато је да су многа питања још увек отворена, као што се 
о начинима и методама још увек веома мало зна. Белгијски историчар и ет-
нолог Јан Вансина поставио је типологију (усмене) предаје, сматрајући да је 
усмена историја готово равноправна са официјелном.1 Ишао је тако далеко 
да је усмене податке добијене на основу поузданих сведочења сматрао ре-
спектабилним научним изворима. Слично њему, Пол Томсон британски на-
учник сматрао је да ,,усмена историја омогућава историјски повратак људи 
у њихов властити свет.“ Усмена историја није само усмена трансмисија уну-
тар културе ,,у којој прошлост не може бити враћена“, већ је то пут кретања 
људи према будућности на свој властити начин. Драгоцен сегмент посвећен 
је народном градитељству као најпоузданијој историји, у којој се огледају 
све промене у одређеној заједници: ,,Чак и када описују њихову технологију 
градње према специфичностима (властитог) народног градитељства, 
мајстори не могу користити никаква средства нити посебну терминологију 
којом ће учити почетнике“ (Thompson 1975: 226–228). Прецизније, све се 
преноси усменим путем. На крају, и овај научник сматрао је да су усмени 
облици трансмисије традиције, као и непосредни системи преношења у це-
лини, још увек велика непознаница (исто). 

Усмена традиција и народно градитељство код Срба, као и принципи 
преношења знања генерацијама, не показују значајније разлике од европских 
искустава. Познато је да стицање градитељских знања неимара из Осата у 
источној Босни, као и пренос на будуће генерације, по мишљењу неких ауто-
ра, датира из средњег века, или из још старијих епоха.2 Ова теза – аналогно 
са истраживањем особености ове етничке заједнице као и тајног неимарског 
језика – може се с већим степеном вероватноће доказати. Вековима грађен 
и искристалисан позив неимара, имао је у осаћанском окружењу култну те-
жину. Сва друга занимања – попут земљорадње и сточарства или заната који 
нису непосредно везани за неимарство – била су у другом плану и тим су се 
пословима бавили они који нису могли напредовати у грађевинарству (уп. 
Милосављевић 2000: 50–53). Амбиције будућих неимара подстичу се већ у 
раном детињству. Новорођена мушка деца у Осату добијала су на крштењу 
као поклон везене и украшене торбе, у којима ће када одрасту носити алат 
(уп. Карановић н. д. 145–146). Тим магијским чином њихова судбина је била 
унапред одређена. У детињству, одрастању и игри дечаци су присуствовали 
радовима, копању темеља, постављању греда и резању рогова. Они су до-
давали алат одраслима, слушали мајсторске песме и приповести, и учили 

1 Типологија усмене трансмисије традиције Јана Вансине састоји се од пет целина: formu-
lae, poetry, lists, tales i commentaries. Свака од њих применљива је на европске традиционалне 
заједнице и њихове каноне. Типологија је условна и наглашава разлике између одређених 
вредносних категорија усмене предаје и регионалних вредновања; уп. Vansina (1965: 1–18).

2 Карановић сматра да је градитељска традиција у Осату ,,далеки одјек рударских радова 
у околини Сребренице пре Турака“ (Карановић 1930: 145) 
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шифровани језик неимара, који ће многима до краја живота остати загоне-
тан. Методолошка оријентација њиховог учења била је двострука: с једне 
стране, била је то свакодневна комуникација између неимара и њихових 
ученика – шегрта, а с друге, то је демонстрација правила и принципа вешти-
не на објектима који су се управо градили. 

Учење неимарског заната традиционалним начином, столећима прено-
шено усменим путем, познато је и у другим заједницама. Село дрводеља 
Подхале (Podhale) у Пољској располагало је властитим системом зашти-
те народне традиције. Никада нису употребљавали планове, а целокупно 
знање било је засновано на меморији. Трансфер вештине на млађе ишао 
је ,,говором, осећањима слухом, визуелним путем и, разуме се, непосред-
ном демонстрацијом заната“. Антрополог Казимир Добровољски посебно 
истиче предности и недостатке ове врсте преношења знања из генерације 
у генерацију. Он је сматрао преимућством непосредни контакт међу учи-
тељима и њиховим настављачима, који је именовао људским контактом. 
Та комуникација, по њему, допринела је „дугој традицији стабилности и 
конзервативизма, односно одржању друштвеног поретка унутар сељачке 
традиционалне културе“ (уп. Dobrowolski 1958). С друге стране, усмена 
трансмисија имала је ограничен капацитет у зависности од квалитета и 
квантитета садржаја који се преносио наредним генерацијама и њиховим 
настављачима. Све то резултирало је падом меморије и каснијим успореним 
процесима. 

Преношење знања усменом комуникацијом непосредно на градилиш-
тима била је одомаћена метода у многим балканским срединама. Неимар-
ске групе из јужних подручја Србије као и из Македоније, у 19. и првим 
деценијама 20. века, доводиле су на градилишта малу мушку децу. Она су на 
местима где су подизани грађевински објекти васпитавана, и њихов животни 
пут био је одређен. Новаковић је писао о изузетним мајсторима Дибралијама, 
Мијацима и Уљуфима са ушћа реке Радике у Дрим. За Дибралије говорио 
је да су изузетни градитељи: ,,Дибрани су познати као грађевинари и они 
тај посао израђују све до живописа. Кад предузму такав посао, сва гомила 
радника досели се са свима мушким главама, па и децом осим жена, па онде 
живе док се посао не сврши“ (уп. Новаковић 1965: 51). 

Слично Новаковићу, и Вукановић даје посебан осврт на традицију учења 
заната познатих македонских дрворезбара – копаничара из Мијака: „Од ста-
рине иде се на копаничарски занат од раног детињства... Мајсторов син и 
остали његови сродници нису имали никаквих привилегија приликом учења 
копаничарског заната код мајстора, већ су се морали управљати према пра-
вилима која су важила и за остале чираке. На занат се одлазило обично код 
онога копаничара, који је био устабаша – вођа неке од копаничарских тајфи“ 
(уп. Вукановић 1941: 27–29). Будући да су ограничене могућности ширег 
осврта на учење неимарског заната на другим просторима, вредна је помена 
сличност с неким европским традиционалним заједницама. Британски ис-
траживач џон Харвеј, трагајући за вештинама средњовековних неимара у 
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Британији, тврдио је како је учење заната, све до средине 14. века, трајало 
у принципу ,,не мање од 7. година“. Стицање неимарске вештине почињали 
су дечаци са 13-14 година, и стасавали са 20-21 годином, што се поклапа и 
са учењем заната у многим другим подручјима Европе (уп. Harvey 1975: 
43). 

Народни градитељ зависи од ауторитета традиције, бори се с пробле-
мима, прагматично користећи искуства претходника. Примерице, вештина 
избора места за градњу била је битна компонента заната, у којој је субли-
мирано искуство претходних генерација. Ништа мање значајно није било 
наслеђено знање о топонимији региона у коме су подизани објекти. Водило 
се рачуна о природној околини, могућим осцилацијама климе, ветровима, 
затим о висинским разликама у појединим регионима, и аналогно с тим, о 
променама конструктивних делова и грађевинских мера.3 Вештина заната 
укључује професионално знање, али и способност сазнавања. Све се морало 
радити смишљено с разумевањем и интуицијом (уп. oliver 2006: 110). Мно-
го тога учи се постепено, са или без непосредне демонстрације. Градитељи 
су имали свест да се без конкретног учешћа на градилиштима, тешко може 
стећи примерена вештина. Вештина је подразумевала поделу послова с пре-
цизном идентификацијом начина, методе и процеса рада. Аспект вештине 
непосредно је везан за методу и технику, али су индивидуалне способности 
и стручности неимара доминантне категорије. Даље, у вештину је укључена 
и технологија која је такође део наслеђене традиције. Она подразумева 
алате, направе и техничка средства, која су у бројним срединама вековима 
остала непромењена. Познато је да је технологија тестирана искуством у 
дугим временским интервалима, па се може рећи да је начин живота у мно-
гим породичним заједницама био у непосредној корелацији с постојећом 
технологијом (исто, 110–114). Овај кратки осврт не исцрпљује широк спек-
тар вештине народних неимара, али свакако показује да је технологија на-
родног градитељства смештена унутар знатно веће појмовне карте одређене 
области, региона или земље.4 

Кућа као стамбени објекат јесте основна категорија породичне заједнице. 
То је место индивидуалне спознаје, простор у коме се ствара лични иден-
титет, основа постојања, друштвене и приватне заштите. Кућа је место где 
се рађа, стасава, жени (удаје), најзад, и умире. Она је приватни простор 
који припада одређеној фамилији, стално боравиште у коме су најдражи, 
где су сродници, пријатељи и гости. Развој, промене, миграције и културни 
утицаји садржани су у кући, као градитељском и стамбеном објекту. То је 
космички центар где се стичу прва знања и умећа, из кога се научено пре-

3 ,,Њихови градитељски облици били су једини које је њихова технологија могла произ-
вести, али савршен одговор у датим климатским условима“, види Day (2002: 23).

4 Хенри Гласи, сматра да ,,сваки технолошки акт са собом повлачи два значајна односа; 
први, између хуманог и нехуманог света; и други, између света и расположивих ресурса“ 
(glassie 1990: 11).
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носи на млађе из генерације у генерацију: ,,Кућа је централна позорница 
људског живота ... место из кога човек полази и коме се увек враћа“ (Norberg 
Šulc 1999: 55–56). 

Традиционална српска кућа није довољно истражена нити позната, 
посебно у европским научним круговима. И док су многи једноставнији 
градитељски обрасци из неких суседних земаља пронашли место у европ-
ским и светским енциклопедијама народног неимарства – Словенија, Хрват-
ска, Грчка, Бугарска – традиционална српска кућа није представљена у мери 
у којој она то завређује. Један од ретких истраживача народног градитељства 
света и писац вероватно најбољих књига из ове области, Британац Пол Оли-
вер у једној од последњих студија о народним насеобинама дао је и узор-
ну дефиницију старе српске куће, сматрајући је наслеђем патријархалне 
заједнице и њених вредносних норми (oliver 2003: 153). Истичући свеколи-
ку традицију круцијалном категоријом народног градитељства, Пол Оливер 
за српску кућу каже да је то „репрезентативни представник патријахалне 
заједнице“, у којој су наследство и порекло (лоза) били најзначајнији 
чиниоци.5 Ову заједницу Пол Оливер именовао је vamillia ’фамилија’, са ис-
црпним објашњењима специфичности традиционалне породичне заједнице, 
њених објеката за становање, затим заједничког живота и рада, избора ста-
решине, обавеза појединаца, статуса жена, итд. 

У традиционалним друштвима чин градње куће, осим породичног ста-
ништа и природне заштите, подразумева и симболичну одбрану против нат-
природних сила. Та врста заштите има дугу традицију и односи се на све 
оне који ће се у кућу уселити као и на генерације које ће овде живети у 
будућности. Осим што је избор места за насеобину од посебног значаја, ве-
лика пажња поклања се одређеним елементима грађевине за које се верује 
да су од посебне важности за будући живот, као што су кров, прозори, улаз-
на врата, сегменти у унутрашњости. Симболика куће као будућег станиш-
та, огледа се у многим познатим, као и мање знаним, деловима грађевине. 
Разуме се, не треба прихватити да сва друштва имају религиозне или симбо-
личне конотације у свему што граде и стварају, али градња куће, као језгра 
породичне заједнице, подразумева одређену процедуру која се морала по-
штовати. Радни процес од копања темеља преко конструкције, подизања 
крова и завршног постављања капића на врху слемена, дефинишу време и 
епоху у којој је грађевина подигнута, као и духовни статус заједнице.

Симболи на објектима коришћени су да би обележили предмет, догађај, 
веровање, али и неки крајње мистичан чин. Често су симболи сасвим непо-
знати, или су у непосредној вези с породичном историјом и приватном сим-
боликом: ,,Познато је да човек поседује властиту митологију и да одређене 
реалне или митолошке ликове уздиже до домена симболичног“ (Бидерман 
2004: 5). Генерално, симболизам јесте асоцијација идеја, откриће односа 

5 Истичемо само неколико књига и радова Пола Оливера коришћених у овом тексту oliver 
(1969, 1975, 1987, 1997, 2003, (ed.) 2006)
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или кореспонденција извесног предмета са другим (luingman 1994: 5–8). 
Представљање једне ствари или идеје увек ће се разликовати, посебно у приме-
рима упадљиве сродности или метафизичке аналогије изражене на видљивим 
објектима. Симбол подразумева знак, амблем, причу у сликама. Често је то 
фигура, лик, али верује се да је и обичан језик симболичан. Симболизам исти-
че експресивност спољашњих ствари које имају унутрашње и често скривено 
значење, или нешто ближе – алегоријско и загонетно. Неки аутори сматрају 
да је оскудност језика као средства комуникације иницирао симболизам од 
најраније епохе, тачније од првобитне заједнице. Људи су се у почетку уместо 
речи споразумевали сликаним симболима (Woolsey 1917: 8–9). 

Прави симбол је много више од обичног знака, јер је транспонован с оне 
стране значења. Апстрактнији је, натчулнији, несхватљивији и зависи од 
врсте тумачења, те је обично пун вишесмислених наговештаја (уп. Николић 
1998: 21). У основи симбола јесте шири појам ознаке, знамења, слике, лика, 
према коме се препознаје првенствено неки апстрактни садржај и нејасно 
наслућена замисао. Пренесено на параболу куће као основног објекта на-
родног градитељства, сваки детаљ садржи јасне или мање уочљиве сим-
боле. Средиште кућног живота, на пример, представља огњиште. То је ар-
хетипски симбол, као и многи други. Али огњиште симболизује светлост, 
топлину, оно конституише дом и заједницу, сигурност, смисао породичног 
живота. Око њега се окупља целокупна фамилија, ту се живи, комуници-
ра, рађају емоције. Коначно огњиште је метафора у митовима и религијама 
многих цивилизација. 

Симболични ритуали везани за подизање објеката за становање при-
сутни су на многим меридијанима. Углавном су усмерени ка обезбеђивању 
срећног живота оних који ће у њима живети. Припреми материјала и свих 
других послова око градње куће, претходи избор одговарајућег места. Ри-
туали којима се локација духовно верификује, имају у многим културама 
култну тежину. Вредна је помена симболика избора места за градњу кућа 
за становање у Ирској. Пре полагања камена темељца поставе се два ве-
лика камена у унутрашњости где ће у замишљеном пресеку стајати греда 
слемењача. На врхове каменова поставе се светиљке – лампе. Ако се у току 
неколико наредних ноћи пламенови не угасе, место ће бити прихваћено као 
сигурно, у супротном власници ће трагати за другим простором (уп. gailey 
1984: 28). Светлост је поуздан и сигуран савезник који симболизују добро-
намерне силе. Нестајање и гашење лампи у исто време имплицира да су 
у близини присутне и снаге таме. Зато се, без обзира на предности дру-
ге врсте, од таквих места увек одустајало. Прастари обичаји наметали су 
постављање различитих предмета у темеље кућа – од глава петлова до неко-
лико новчића, што је поред Србије била пракса и у другим крајевима, као на 
пример у Кефалонији у Грчкој, као и у неким скандинавскима земљама (уп. 
Pavlides, Hesser 1989: 290); на православним просторима, пак, свештеници 
су уз кадионице и свеће вршили освећење темеља кућа уз најбоље жеље за 
потомство које ће у њима живети. 
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Завршетак крова, односно постављање греде слемењаче, у мно-
гим културама има мултиплицирану симболику с тенденцијом допунске 
декорације. У покрајини Тарасканс (Tarascans) у Мексику поставља се крст 
као хришћански симбол с луком изнад њега, а у средини слемена додаје се 
папирно цвеће, чиме се наводно кућа штити од ветрова, али и од ђавола (уп. 
Noble 2007: 242). Занимљиво је да се као завршни посао на крововима од 
сламе сеје цвеће дуж греде слемењаче као трајна декорација. Слична симбо-
лика забележена је и у Великој Британији. Истраживачи истичу да је први 
клин закован у дрво планирано за кров морао бити изведен руком стареши-
не куће. Када је кров био завршен, власник је обезбеђивао гозбу за раднике 
и суседе. Мајстори су на квалитет хране и других услуга домаћина одгова-
рали симболичном поруком. Наиме, ако је храна била добра, на крову по-
кривеном сламом они су ивицом слемењаче посејали цвеће. Али ако су били 
незадовољни храном и услугама друге врсте, уместо цвећа сејали су коров 
(уп. jones 1982: 166). Власници кућа с наших подручја такође су организова-
ли светковину подизања рогова на кући. Том приликом мајстори су даривани 
различитим стварима, али најчешће одећом, кошуљама, пешкирима и слич-
но, које су изношене на кров, тачније на даску заковану на један од подигну-
тих рогова. Осаћани су незадовољство храном или смештајем код домаћина 
којима су градили куће изражавали тајним језиком, често прекидајући по-
сао ако су услови на другој страни били бољи (Nametak 1955: 89). 

Кров је централни део објекта и њему је поклањана највећа пажња. То 
је вертикала – axis mundi – и примарна еволутивна линија традиционалног 
градитељства (Norberg-Šulc 1999: 37). Феноменолошки посматрано: ,,Кров 
открива свој узрок постојања: он је заклон за човека који се боји кише и сунца. 
Географи нас с правом непрекидно подсећају на то да је у сваком крају нагиб 
крова једно од најпоузданијих обележја климе. Нагиб крова се разуме. Чак 
и у сну човек сања кров рационално; шиљати кров за њега пробија облаке. 
На тавану са задовољством видимо голи костур јаких потпорних греда 
учествујући тако у солидној геометрији грађевинског дрводеље“ (Bašlar 
1969: 46). Враћајући се градитељству наших подручја, нужно је подсетити 
да су се стрми кровови кућа осаћанки кретали око 60º код дужих страна, док 
су супротне стране имале нешто блажи нагиб. Иначе, стрми кровови нису 
реткост у европском традиционалном градитељству, али на балканском 
поднебљу свакако представљају древно искуство. Најбољу дефиницију старе 
куће осаћанке, коју дефинише стрми и високи кров, дао је Којић: ,,Чистота 
линије и форме, изванредан однос висине према запремини главног тела 
зграде, ритмично, равномерно низање шиндре у хоризонталним слојевима 
супротног смера према вертикалном узлету кровне запремине, пластични 
димњачки капић на оштро завршеној слеменској ивици, све повезано истим 
сурим тоном храстовине, дају осаћанци уједначен, миран, сређен, стилски 
завршен, строг и скоро монументалан израз и поред смерних, апсолутних 
размера“ (Којић 1973: 56–57). 
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Постављање греде слемењаче код кровова с дрвеним покривачем има 
фукционални, али и симболични карактер (Финдрик 1980: 215–231). Ова 
дугачка ромбоидна греда била је засечена с две дужне стране, намењене 
за убацивање последњих редова сложеног клиса или шиндре. Симболика 
засечених цик-цак орнамената на слемењачи носила је народни назив ,,вучији 
зуби“, и била је посебно значајна као култна заштита куће. Слемењача је с 
видних страна декорисана, а на централном средишњем делу налазио се 
посебно изведен капић. То је место где је излазио дим, симбол куће, њене 
исконске снаге и моћи. Капић се састоји од низа шиндраних дашчица 
купасто поређаних око стубаца, наслоњених на једну јаку даску коју носе 
четири ступца. Капић се обично завршава једним копљем на чијем врху је 
препознатљиви верски симбол власника куће (Финдрик 1998: 153, 203). Код 
власника исламске вероисповести то су најчешће изрезане јабуке, док су 
код хришћана стандардизовани крстови различитих форми. У исто време 
постављање капића значило је завршетак радова на кући и њену вертикалну 
и духовну промоцију. 

Симболична улога капића на динарској кући – осаћанки, знатно је већа 
него што се претпоставља. Тај исконски систем препознавања породичног 
станишта, њиховог друштвеног и економског статуса – преко кровног сим-
бола – одавно је ушао у литературу. Тако, на пример, у неколико епских 
песама истиче се моћ и богатство турских бегова који су градећи куле као 
приватне задужбине, на крововима истицали верске симболе (уп. Bejtić 
1952–53: 280): 

На врх куле шиљак ударио 
А на шиљку од злата јабуку. 

Мање је познат један други лик неимара, Стева Осаћанина из романа 
Бездушници Лазара Комаричића, преко кога аутор даје и неке друге податке 
о градњи и завршавању куће осаћанке, како он каже, најлепше у селу: „А 
само је за руке узео 30 дуката. А вала јес је начинио мајсторски. Кров јој је 
висок и шиндром покривен. Озго насред слемена начињена је на кубе налик 
дивна баџа да дим излази. Ова је баџа покривена ситним клисом, с лепо из-
рецканим доњим окрајцима. шиљак је на баџи окован белим лимом, а на 
врху је намештена налик на барјаче лимова вртешка“ (Комаричић 1970: 8). 

Врата на кући представљају улаз, што је заправо знак; међутим, она 
имају знатно већу симболику означавајући осим границе приватности и мно-
ге друге перцепције. Било који затворен простор физички или концептуални 
намеће отварање. Дакле, врата персонификују посредника, медијатора, који 
означава границу између спољашњости и унутрашњости. Симболика вра-
та је бескрајна, зависна од поднебља, културе и популације. Готово у свим 
културама ,,прагови многих кућа испуњени су обредним конотацијама као 
граничним духовним тачкама“ (Denyer 1978: 117). С друге стране, функција 
врата јесте и рестриктиван пролаз, јер се тиме осигурава, тачније повећава 
приватност. Занимљиво је тумачење једног антрополога који сматра да је 
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питање приватности двосмерно; затворена врата повећавају приватност 
ограничавајући могућност улаза, док отворена врата изазивају, подстичу 
улазак (carson 1976: 24–29). Коначно, постоје многи симболи преласка, али 
су врата односно улаз, архетипски мотив који представља улаз у други свет 
– просторију, град, палату, храм, друштвену установу – или у друго стање 
бића, које може да буде ,,небеско или паклено – рај или затвор... Проћи кроз 
врата, значи прећи праг, прећи из познатог у непознато. Врата могу бити от-
ворена, али су често затворена и под стражом, тако да је путнику намернику 
потребан кључ или лозинка, или мора да прође неку проверу да би могао 
да уђе. Отуда су врата и симбол иницијације: обично је реч о низу капија 
или светова које треба проћи, при чему сваки води до веће мудрости пре 
него што се достигне стање среће“ (o’Konel, Eri 2007: 86). На крају, бит 
симболизма налази се у препознавању ствари које су постојале и у другим 
значењима. Тачније, то је паралела између представљајуће и апстрактне 
форме (Firth 1973: 15).

2. Декорација, орнамент – тежња ка лепом

Трагајући за искуствима неимара на основама сачуваних објеката, као и 
на објектима који су до нас стигли у фрагментима, потврђено је да су њима 
у наслеђе пренети извесни системи декорације, као и нека унутрашња, суп-
тилна потреба за украшавањем (Милосављевић 2003: 73–74). Познато је да 
се објекти народног градитељства декоришу различитим поводима. На не-
ким просторима, то су наслеђена веровања да се одређеним орнаментима 
могу умирити опасни духови, и тиме осигурати благостање за оне који у 
кућама живе. На другима, куће су украшаване ради статусних симбола моћи 
и богатства, прецизније оне су биле ,,праве пропорције богатства власни-
ка“ (oliver 1987: 183). Најзад, постоје и национална обележја декорације, 
при чему су неки делови грађевина посебно наглашени у односу на друге. 
То су врата, прозори, површине кровова, затим слеме, и као последњи али 
најзначајнији сегмент капић – завршетак крова. Декоративни мотиви који 
су коришћени најчешће имају карактер древних симбола, као што су сунце, 
месец, различите врсте крстова, розете. На њих се надовезују други чија 
старост сеже далеко у прошлост: спирале, волуте, лезене, ромбови, и други 
геометријски мотиви, дистрибуирани у народној уметности широм планете 
(Petrović, Prošić Dvornić 1983: 24–27). 

Синтетизујући огромну литературу о декорацији, њеној природи и 
мотивима, изгледа да је многим ауторима била заједничка полазна осно-
ва по којој у људској природи постоји извесни modus који покреће човека 
ка улепшавању. У то је, пре свега, укључена његова непосредна околина, 
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грађевине у којима се живи, алати, накит, оружје, употребни предмети, итд. 
,,Декорација, дакле, значи покушај украшавања и представљања објеката 
спољашњег света. Она се реализује на основу претходне припреме, спајањем 
тачке и линије с којима се комбинују различите форме (геометријске и при-
родне) у складу са одређеним законитостима ритма, тачности и симетрије“ 
(Sales Meyer 1957: 12–13). Велики број дефиниција декорације, сходно епо-
хама у којима су настале, истичу свесне или подсвесне људске мотиве о 
потреби улепшавања непосредног окружења. У неким текстовима наводи 
се ,,привремено улепшавање“, дато у неким посебним, свечаним приликама 
и околностима, при чему се значајан нагласак ставља на елеменат украса, 
односно, орнамент. 

И док се декорација представља као широка амплитуда бескрајних 
могућности сходно инвентивности мајстора, орнамент је строже дефинисан; 
он служи функцији и његова примена подразумева озбиљније понирање у 
аутентични изглед и порекло. С друге стране, и декорација и орнамент под-
стичу визуелно задовољење, при чему је орнамент ,,интегрални део ствар-
ности ради улепшавања човека и његове околине. Орнамент има каракте-
ристике лепога, корисног и луксузног, било на оклопима витезова, женској 
одећи, алатима или предметима свакодневне употребе“ (Brolin 2000: 13). 
Орнаменти су конзистентан део људске историје, зато што су задовољавали 
потребе за лепим, коју су, без сумње, поседовали сви народи у својој про-
шлости. Коначно, свака земља, регион или етничка група негује своју умет-
ност орнамената, у зависности од властите културе, потребе или визије, 
развијајући је као национални или регионални стил (уп. Hamlin 1925: 5). 

Традиција украшавања мерена критеријумима народне уметности 
упућује на две основне врсте. У прву групу спадају људи и заједнице којима 
је доминантнија декорација кућа и осталих грађевина у домаћинствима; док 
у другу групу спадају становници насеља који имају више обзира према 
предметима у унутрашњости: одећи, опреми, предметима од текстила и ме-
тала, грнчарији, итд. Многе од декорација ове врсте реализоване су у за-
висности од властитог укуса мајстора, али нису искључивале симболична 
значења преузета из прошлости.6 Могле су то бити архетипске слике које 
антиципирају напредак и добру срећу за наследнике, али и симболи ритуала 
такође наслеђених од предака. 

Само на први поглед градитељски облици на нашим просторима 
скромно су декорисани. Истина, постоје значајне разлике у системима 
украшавања кућа у планинским и равничарским поднебљима, северним 
и јужним крајевима Србије, те разлике у односу на време када су објекти 
грађени. Раскошнија декорација на градитељским објектима била је могућа 
на територији ослобођеној од османске власти, у првим деценијама 19. и 

6 Чанак Медић каже да су: ,,Украси на грађевинама и различита употреба истих 
просторних облика последица укуса људи одређеног времена.“ Она доказује да се то заправо 
није односило на техничка и занатска решења, уп. Чанак Медић (1967: 5). 
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кроз читав 20. век. Тако, на пример, грађевине које су Осаћани подизали за 
време османске власти настајале су у оквиру ограничења која су наметале 
аге и спахије, и биле су скромно декорисане, често без наглашених украса 
на спољашњим деловима објеката. На неким, истина ретким, кућама сачу-
ваним из тих времена, посебно на периферијама окућница или у заклонима 
под крошњама великог дрвећа, откривају се изванредни примерци врата или 
прозорских отвора, сасвим неуобичајених за епоху османске владавине. То 
су оригинални и маштовито направљени (и обојени) примерци, какви се 
срећу у градским срединама на подручју изнад Саве и Дунава, и веома ретко 
на световним грађевинама источне Босне и западне Србије. Ови примерци 
упућују на скривени таленат мајстора који су, негде на страни, визуелно 
регистровали детаље орнаментике које ће касније преносити на објекте у 
своме завичају. Понекад су то мале грађевине, вајати на којима су резали 
и бојили елементе декорације, у уверењу да ће исти можда бити стандарди 
кућа за становање. Најзад, што се тиче градње објеката за становање још 
увек је сачувана изрека о њима у Србији, која је преношена од једног до 
другог места: ,,Они подижу и украшавају раскошне куће за друге, на стра-
ни, али за себе и своје породице они граде мале објекте“, које су, у честим 
невољама које су их пратиле, могли лако напустити (Милосављевић 2000: 
12). 

У позније доба, у време слободније градње, куће које су грађене широм 
Србије биле су украшаване у знатно већој мери, како на спољашњим делови-
ма, тако и у унутрашњости. Узорци орнаменталне декорације примењиване 
на сакралним објектима значајно су се разликовали од образаца коришћених 
на световним грађевинама. Од значаја је то да се декорација објеката раз-
ликовала у зависности од материјала од којих су грађени. Дрвене зграде 
за становање с високим и стрмим крововима имале су веће могућности 
украшавања. Украси су извођени длетом у плитком рељефу на улазима, 
кровним венцима, завршецима рогова, прирошцима, а у неким примерима 
украшавани су делови врата и прозора (Финдрик 1994: 172–175). На дру-
гим објектима, декорисани су довратници и надвратници, допрозорници, 
или крила капака од прозора. Посебно су наглашавани украси на греди 
сљемењачи, кровним капићима односно баџама, кроз која је излазио дим 
и који су на симболичан начин указивали на етничку заједницу којој су 
грађевине припадале (Финдрик 1998: 203). 

Орнамент као и декорација у целини представљају изразе унутрашњег 
сензибилитета човека – мајстора, као и онога који је такве захтеве постављао. 
Функција орнамената јесте, у суштини, трансформација облика и површи-
на, док је визуелна орнаментика објеката елемент одређене културе чије 
се трајање мери миленијумима (Brolin н. д. 11). Наоко независни од раз-
личитости језика, друштвеног и филозофског контекса, орнаменти поседују 
властиту етимологију, практичност, као и временски карактер с посебним 
акцентима на променљивости. Постоји готово универзална сагласност да 
је орнамент увек промена која се рефлектује аналогно са широком ска-
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лом друштвених и културних промена. Можда је радикалнији приступ по 
коме ,,орнамент никада није оригиналан, јер вештина лежи у комбиновању, 
окретању и препознавању форме у нечему сличном, али и различитом“ 
(Bloomer 2000: 85). 

Неимари су веровали да се мајсторство може препознати по начину 
моделовања и извођења украса – орнамента. Даље, били су сигурни да 
ниједан градитељ није у стању да до перфекције понови дело претходника 
по чијем је узору стварао. Они су у реализацији декорисања увек тежили 
ка извесним променама, често незнатним у односу на оригиналне мотиве 
којима су се руководили.7 Те измене су биле у завршним потезима, али су 
бројни примери декорисаних грађевина на којима се аутентични мотив који 
је био образац чувао и сачувао. Разлози су могли бити различите природе. 
Постоје грађевине са орнаменталним мотивима култног значаја који су пре-
познати, и као такви сматрани раритетима који се нису мењали. Често су то 
биле успомене на старије мајсторе – ауторе оригиналних решења, било у 
конструктивним детаљима било у украшавању. Неки од неимара остављали 
су на грађевинама, посебно дрвеним, нацртане симболе властитог позива, 
брадве, чекиће или ексере (Nenadović 1973: 33–38). Понекад су додавали 
иницијале или властита имена, колико да се зна и памти који је мајстор из-
водио радове на одређеној грађевини. Коначно, разноврсни материјали на-
метали су разлике у приступу декорацији што је, разуме се, условљено и 
многим другим променама, другим алатима, начинима копирања и, конач-
но, завршним визуелним ефектима. 

Неки објекти народног градитељства подизани су с мало или нимало 
декорације, док су други раскошно украшавани апстрактном орнаментиком 
или мистичном тематиком (Mindeleff 1898: 487). Постоји општа сагласност 
о непосредној вези декорације и економије у друштвеним заједницама, која 
је условљавала не само принципе декорисања станишта, већ често и потпу-
но одсуство украса. То се тумачило породичним сиромаштвом, али и вели-
ким несрећама које су задесиле одређене фамилије. Ипак, „човек украшава 
кућу као понос своје земаљске имовине“ (Noble 2007: 246). Украшавање као 
интимна, унутрашња људска потреба никада није било запостављено, оно 
је реализовано у већој или мањој мери, у зависности од многих фактора. 
Ограниченост декорације на спољашњим површинама често је надокнађена 
у унутрашњости објеката за становање. Најчешће су украшавани и резбаре-
ни ормари, наћве, кревети од дрвета, затим дрвене посуде, карлице, бурад, 
чутуре, сандуци за девојачку спрему, креденци итд. (Petrović, Prošić Dvornić 
1983: 32–34). Тежња да се и обичан, једноставан предмет учини лепшим, 
била је део наслеђеног искуства. 

Комбиноване грађевине, односно зграде, подизане делом од брвана и 
другом половином од бондручне конструкције, препознавале су се према 

7 ,,Народни стваралац варира основни мотив и на тај начин ствара нову продукцију“, уп. 
Зечевић 7.
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контрасним ефектима. Неимари су свесно наглашавали ове елементе кон-
траста, који су временом још више истицали светло-тамне ефекте грађевина, 
као својеврсну природну декорацију која се запажала из даљине. Тамна 
брвна и светлоокречени зидови соба изнад подрума, уклапали су се у ритам 
природног окружења окућница, у којима је високо дрвеће, растиње и зелени-
ло представљало хармоничну противтежу светло-тамним нијансама поди-
гнутих кућа (Станковић 2003: 73). Осим контрасних форми, куће ове врсте 
украшаване су на деловима кровних венаца, затим ритмичким слагањем 
шиндре, клиса или камених плоча неједнаких димензија. На неким кућама, 
мајстори су наглашавали улазна врата, довратнике, полукружне надвратни-
ке, посебно типизиране браве и рукохвате, који су пленили лепотом и били 
прихваћени на знатно ширем простору. Омалтерисане и окречене бондруч-
не грађевине на којима су се истицали прозорски отвори, ретко су додатно 
декорисане. Само на неким објектима из новијег времена наглашаване су 
извесне скромне штук-декорације на ћошковима (угловима), спољашњим 
оквирима прозора или прозорским отворима, као преузето искуство. У це-
лини скромна декорација објеката ове врсте, уочава се тек када се дође у 
њену непосредну близину. Смисао украшавања имао је симболичан карак-
тер и био је у највећој мери посвећен власницима, укућанима и најближим 
суседима.8 

Читав репертоар једне нове врсте штук-украшавања фасада, прозорских 
отвора, врата и симсова заступљен је на грађевинама новијег доба на нашим 
просторима (Којић 1950: 296–300). Основно средство за ову врсту декорисања 
јесте креч, који је у исто време и универзални материјал у традиционалном 
градитељству (Noble н. д. 245). Он се добија из природе с технологијом 
старом више миленијума. Са спољашње стране креч штити зидове од ат-
мосферских падавина, прочишћава унутрашњост просторија, али и даје 
већу осветљеност. Фасаде кућа за становање често су бојене живописним 
нијансама, на чијим су оквирима прозорских отвора конципиране разноврсне 
композиционе форме. Најчешће, ови облици имају неку тајанствену симбо-
лику која се код неких народа непосредно везује за власнике. Посебно су ис-
тицани улази, затим супротне фасаде, као и оне стране објекта с доњим под-
румским просторијама и широким улазним вратима. Доминација симетрије 
на свим зидним платнима први је утисак који се добија после сагледавања 
ових слојевитих декоративних целина.9 На угловима грађевина наглашени су 
симсови (имитација стубова), често веома рустични с наизменично, цик-цак, 

8 ,,Употреба мотива симболичног садржаја претпоставља да су њихова значења позната 
свим члановима групе којој власници припадају, као и то да се они преносе из генерације у 
генерацију, односно да припадају феномену дугог трајања, традицији“, уп. Petrović, Prošić 
Dvornić (1983: 61). 

9 Симетрија је присутна на многим формама народног неимарства. Пол Оливер сматра 
да ,,симетрија ове врсте потиче од основне симетрије људског лица, удова и трупа, али да су 
оштроумне асиметрије и слични утицаји – запажени у многим насеобинама – резултат на-
глашене индивидуалности, присутне у многим културама“ (oliver 2003: 67).
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украшеним пољима. Испод стреха кровова на све четири стране изведени су 
посебни кровни венци са ситним аркадним полукруговима, често обојени 
плавим нијансама. Са страна прозорских отвора у функцији симетрије и 
декорације, уочавају се посебни амблеми неправилних геометријских форми 
обојени у плаве или светлије боје. Такође, помнијим разгледањем сачуваних 
грађевина као и њихових остатака подизаних у првим деценијама 20. века, 
запажају се честе нијансе плаве, црвене и жуте боје, којима су бојена улазна 
врата, фасаде или оквири прозорских отвора. 

На крају, трагајући за лепотом декорисаних грађевина прошлости, 
давно већ постављено је питање могуће заштите објеката од насиља, 
непријатељских разарања и уништења. Леон Батиста Алберти сматра да узор-
но декорисане грађевине подсвесно штити лепота – чак и од непријатељског 
беса. ,,Лепота утиче на непријатеља ублажавајући жестину његовог беса, па 
се на тај начин може спасити грађевина“ (Alberti 1988: 156). Албертијеве 
утопије показале су се примереним и на просторима Балкана у различитим 
епохама. Примери које истичемо немају репрезентативан, већ превасход-
но емотиван карактер, јер су усамљени и сачувани у усменом памћењу на-
рода. Позната „Лазовића кућа“ из златиборског села Алин Поток, данас у 
Музеју ,,Старо Село – Сирогојно“, чува занимљиву приповест о властитој 
судбини. Ову изванредну грађевину, прототип динарске брвнаре – осаћанке, 
Немци су у првим годинама Другог светског рата осудили на паљење, као 
и друге куће у околини, зато што су многи мештани Златибора отишли у 
партизане. Бриљантну приповест о овој кући уобличила је Зорица Златић 
Ивковић, идући Албертијевим трагом о лепоти као подсвесној заштити: „Че-
кала се команда претпостављеног, док су Лазовићи збијени једни уз друге 
немо гледали и чекали. Немачки официр стајао је пред кућом и немо посма-
трао необјашњиви склад њених патином прекривених зидова и крова, сен-
ку дубоке стрехе, два мала прозора и полукружна врата подрума на њеном 
лицу, какво се одувек јављало на северној страни чудесних, живописних 
старовлашких брвнара. Никада није видео такву кућу, нити у свом завичају 
нити на другим фронтовима и ратиштима којима је прошао; она је гледала 
њега миром свог стаменог трајања, у лепоти своје несвакидашње појаве. 
Задивљен њеним стрмим високим кровом није знао да у њеном врху под не-
беским сводом стражаре отворене чељусти вучијих зуба, без којих се нити 
једна слемењача на кров не ослања, док крст тихо расипа своју благотвор-
ну копрену... Таква се кућа не може запалити... Древна и до тада невиђена 
лепота куће пред којом је стајао однела је победу над законима војевања, 
развејала зле намере, пробудила човека скривеног под оружјем и унифор-
мом и бесмислом освајачких похода на кућна огњишта и светиње“ (Златић 
Ивковић 2013: 33–35). 

Следећи пример односи се на последња трагична збивања у источној 
Босни, у којој се историја ритмично понавља, објашњавајући већ написане 
сентенце да су Осаћани у свим крајевима до којих су стизали градили лепе 
и раскошне куће – осим у своме завичају. Свесни да су ретки примери да 
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унуци живе у кућама својих дедова, они су за своје породице вековима гра-
дили само неопходне објекте, које ће у нужди лако напустити. Арсеновића 
домаћинство у селу Вранешевићима – заселак Подсело, општина Братунац 
– живело је скромним сеоским животом у окућници, коју је чинило неколико 
кућа и више мањих објеката. Поносили су се тиме да су њихове куће градили 
неимари из дружине Митра Станојевића, познатог Осаћанина из суседног 
села Радијевића, надалеко чувеног по мајсторству и виспреном украшавању 
кућа и вајата. Неки од објеката изгледа да су паљени у току Другог светског 
рата, али су у већини сачувани. Међутим, куће које су остале читаве у перио-
ду 1941–1945. године, спаљене су у осветничком бесу муслиманске војске 
1992–1993. године.10 Арсеновића домаћинство уништено је, а житељи су се 
у каснијим годинама преселили на безбедније место у близини Дрине, где 
су направили нову кућу. На старом огњишту остао је читав само један мали 
млекар у сенци великог и разгранатог ораха. На једној од његових страна, 
одавно зараслој у купине и трње сачуван је бриљантно резан прозор – решет-
ка прављена рукама мајстора Станојевића, с краја 19. века. Направљен је од 
дванаест храстових дашчица резаних у савршеној конкавно-конвексној фор-
ми, које су у горњем делу постављене у уторе урезане у венчаницу, а у доњем, 
у део бондручне греде. Овај изванредни декоративни предмет постављен 
је на споредној грађевини, заклоњеној од локалног друма, у сенци великог 
дрвећа.11 Алат којим се мајстор служио био је брадва и тестера, и готово ниш-
та више. Дашчице су профилисане тако да се на три места наслањају једне 
на друге, стварајући међупростор за струјање ваздуха, формирајући деко-
ративну целину, која пре одговара неким отвореним терасама и тремовима, 
а мање прозорима у забити осаћанског села. Мајстор Станојевић је морао 
сличне орнаменте негде видети, исцртати и пренети на дашчице будућег 
прозора. Није немогуће да је он заједно с локалном неимарском дружином 
изводио радове на територији изнад Саве и Дунава, где су грађевине у знатно 
већем обиму украшаване. Изгледа да је и малу забачену зграду Арсеновића 
домаћинства из села Вранешевића, с прозором од својеврсних ’храстових 
параграфа’, артикулисаних симетричном али аутентичном орнаментиком – 
спасила лепота. Муслимански војник је морао у унутрашњост убацити сла-
му, бомбу, или неки други запаљиви материјал како би је запалио. Једини пут 
био је кроз уски простор декорисаног прозора–решетке. И тада се суочио 
са бриљантним остварењем кроз који се ништа није могло провући, чак ни 
рука. И вероватно је тада одустао од паљења. Уосталом, све около већ је било 
запаљено. Тако је мали Арсеновића млекар остао, бар привремено, немо све-
дочанство једног трагичног времена и његових судионика. 

10 Више информација добијено је од наследника породице Арсеновић, Бора Арсеновића 
из села Радијевића.

11 Аутор овог текста био је присутан када је откривен млекар с решетком–прозором у 
спаљеном Арсеновића домаћинству, с краја 2012. године, у селу Вранешевићима – заселак 
Подсело, општина Братунац. 
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dragiša Milosavljević

TRADITION, SYMBOLS AND DECORATION IN TRADITIONAL 
ARCHITECTURE

Summary

Traditional houses have standard forms, built in the traditional manner with the materials 
available in the immediate environment. They have a common interior compatible with the needs of 
a specific family with one or more housing units, depending on the number of members, but also on 
other factors. Traditional architecture is usually defined by a human scale. As measurement systems 
were based on dimensions of the body in the past millennia, so the tradition of building became a 
modus; “direct construction by the people for the people”. The tradition is a communication tech-
nique conveying a specific outlook on life and the world across time and space. The general concept 
is in the fact that it completely covers the cultural heritage transferred from one generation to the 
next. In traditional societies, apart from the family dwelling and natural protection, the act of build-
ing a house implies a symbolic defense against supernatural forces. The symbols on the buildings 
were used to mark an object, event, belief, as well as an extremely mystical act. In general, the sym-
bolism is the association of ideas, the discovery of the relationships or correspondence between two 
given objects. Traditional buildings were decorated for various reasons. In some regions, those are 
inherited beliefs that ornaments can soothe dangerous spirits. In others, the house ornaments were 
status symbols, symbols of wealth and power, and they were “the true scale of wealth of the owner”. 
There are also ornaments featuring national symbols where some parts of the buildings are more 
emphasized than the others. Decorative motifs that were used most frequently have the character of 
ancient symbols such as the sun, the moon, different types of crosses, rosettes. They are connected 
to others extending back many centuries; spiral ornaments, volutes, pilaster strips, lozenges, and 
other geometric motifs distributed in folk art throughout the world. Tradition, symbol and decora-
tion are elements of folk architecture dependent on many factors, primarily on heritage as a crucial 
phenomenon by which knowledge is passed down from generation to generation for centuries.

Напомена: Аутор фотографија је Драгиша Милосављевић, изузев бр. 1 и 2, које су преузе-
те из књиге: Allen g. Noble. traditional Buildings. A global survey of structural Forms and 
Cultural Functions. london, New York: I. B. Tauris, 2007.
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1. Кострома – Русија (долина Волге), декорација прозора (noble 2007)

2. Кострома – Русија (долина Волге) декорација куће (noble 2007)
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3. Село Божићи – Република Српска, кућа Илије Катанића,  
крај 19. века, југозападна страна

4. Село Божићи – Република Српска, кућа Илије Катанића,  
орнаментика прозорског отвора, детаљ
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5. Село Бесеровина (Бајина Башта), Јездића кућа, прва половина 20. века

6. хрнчићи – Република Српска, кућа Шабана хусеиновића,  
крај 19. века, југозападна страна
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7. хрнчићи – Република Српска, кућа Шабана хусеиновића,  
орнаментални детаљи са фасаде

8. хрнчићи – Република Српска, кућа Шабана хусеиновића, орнамент са фасаде
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9. Рогачица – Бајина Башта, кућа Ђоше Јанковића (у комплексу бивше пецаре)

10. Село Црвица – Република Српска, Милошевића вајат, југозападна страна 
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11. Село Црвица – Република Српска, Милошевића вајат,  
симбол градитељског позива

12. Село Бољевићи – Република Српска, прозор на кући  
Ристић Милована, орнаментални детаљи
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13. Калиманићи – Република Српска, орнаментални детаљи с прозора сеоске куће

14. Бујаковићи – Република Српска, орнамент с непознате грађевине

15. Братунац – Република Српска, кућа Влајка Зарића,  
друга половина 19. века, југозападна страна
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16. Братунац – Република Српска, кућа Влајка Зарића, орнамент с фасаде

17. Братунац – Република Српска, кућа Влајка Зарића, орнаменти с фасаде
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18. лазовића кућа (Алин Поток – Златибор), Музеј Старо село – Сирогојно 

19. Прозор – решетка, мајстора Митра Станојевића (друга половина 19. века), рађен за 
млекар у Арсеновића домаћинству, село Вранешевићи заселак Подсело, Република Српска 


