
УДК 391:645.4/.6

Милош Матић

ОкВиР За ФункЦиОнаЛну кЛаСиФикаЦиЈу 
ТРадиЦиОнаЛнОГ РуРаЛнОГ ПОкуЋСТВа

У етнолошкој литератури се до сада појавио већи број класификаци-
ја појединих група покућства као и класификација појединих сегмената 
материјалне културе који делимично обухватају и покућство. Засноване 
на разноврсним критеријумима, од изразито формалних до структурних, 
те класификације у већој или мањој мери доприносе разумевању појма 
традиционалног руралног покућства. Основна карактеристика тих кла-
сификација, осим формализма, јесу партикуларизам, неконзистентност 
и необухватност.

У овом раду је дата уопштена класификација традиционалног рурал-
ног покућства. Избегнуто је набрајање појединачних елемената покућ-
ства јер би тиме могла да настане конфузија због њихове полифункцио-
налности. Класификација је заснована на примарној функцији елемената 
покућства и занемарује њихове формалне карактеристике.

кључне речи: рурално, покућство, функција, класификација

За класификацију објеката традиционалне материјалне културе који чи-
не покућство, свакако је неопходно претходно дефинисати који се објекти 
материјалне културе могу третирати као покућство. Најједноставније је под 
покућство подвести све оне објекте материјалне културе који су у директ-
ној или индиректној функцији становања. Приликом таквог одређивања 
појма покућства јавља се дилема да ли у покућство треба убројати само оне 
објекте материјалне културе који су строго у вези с кућом, односно да ли се 
становање завршава у кући, или треба узети шире схваћен појам становања, 
што би довело до тога да у покућство убројимо и неке елементе материјалне 
културе који нису везани искључиво за кућу. С друге стране, поставља се и 
питање да ли традиционални начин живота подразумева да се у кући налази 
искључиво покућство, или се у њој могу наћи и други елементи материјалне 
културе. Та дилема, ипак, није нимало изненађујућа када имамо у виду то да 
је читава традиционална култура структурирана тако да су сви њени елемен-
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ти међусобно функционално тесно повезани, тј. да се поједини сегменти 
традиционалне културе међусобно дубоко прожимају.

Опредељивању за шире схватање појма (традиционалног руралног) 
становања доприноси Вукосваљевићева расправа о становању. Иако је он 
ту расправу назвао „социологијом становања“, она нам у одређеној мери об-
јашњава и економске и материјалне, а не само социјалне односе и процесе 
који постоје у традиционалном становању па и у традиционалном начину 
сељачког живота уопште. Вукосављевић је објаснио синтезу економске и 
стамбене функције куће, и јасно указао на то да се становање, управо кроз 
прожимање с економским аспектом живота, наставља изван куће и проду-
жава у извесној мери и у такозване привредне објекте, док се, у исто време, 
економски аспект сељачког начина живота делимично одвија у самој кући, 
тј. у станишту. Становање једног сељачког домаћинства није везано само 
за кућу већ је то комплексан процес који се одвија у, како га Вукосављевић 
назива, насељу; а једно насеље обухвата, зависно од локалних прилика и ево-
лутивног ступња, не само кућу већ и друге стамбене и привредне зграде.1 
Слично схватање налазимо и код Бранислава Којића, који наводи да сеоска 
породица станује на индивидуалном кућишту, а он кућиште одређује као 
„...површински елемент са сложенијом структуром на коме се организују 
разне функције сеоског домаћинства: становање, смештај и обрада приноса 
са земље, држање и гајење домаће животиње и сл.“.2 На другом месту Којић 
наводи да у једном сеоском домаћинству стан, осим куће, може да обухвата, 
сходно структури дворишта, и друге зграде с разним функцијама. У одређе-
ном смислу сеоски стан се преко дворишта и окућнице наставља у отворен 
простор, и није изолована ћелија попут станова у урбаним насељима.3

Границу између становања и привређивања никако не можемо да поста-
вимо на кућном прагу, а како идемо уназад кроз еволуцију традиционалне 
архитектуре, све јасније увиђамо у којој мери је Вукосављевић био у праву 
сматрајући да је кућа сељаково привредно, а не само стамбено средиште.4 
Управо код архаичних типова станишта увиђамо да се велики број економ-
ских активности и становање одвијају паралелно у самом станишту, а није 
било необично ни да људи деле своје станиште са стоком.5 С друге стране, 
примећујемо да у самој кући привређивање ипак постепено уступа место 
становању, тј. током еволуције становања неке привредне активности се по-
лако измештају изван примарног станишта.

1 Сретен Вукосављевић, Историја сељачког друштва II; Социологија становања, Посеб-
на издања САНУ, Одељење друштвених наука, књ. 51, Београд 1965, с. 39 и даље.

2 Бранислав Б. Којић, Сеоска архитектура и руризам, Грађевинска књига, Београд 1958, 
с. 7, 115. Којић појам „насеље“ користи друкчије него Вукосављевић. Којић тај појам користи 
у савременом смислу, он под њим подразумева скуп свих домаћинстава једног села. 

3 Бранислав Којић, Развој куће и културе становања у селима Србије, Гласник Етнограф-
ског музеја, књ. 44, Београд 1980, с. 55. 

4 С. Вукосављевић, Op. cit., с. 131 и даље.
5 Ibid., с. 134-138. 
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Управо због слабе структурно-функционалне диференцијације стано-
вања и осталих елемената традиционалне руралне културе тешко је, на 
оперативно издвојеном нивоу материјалне културе, прецизно издвојити 
покућство. Постоји, наиме, један број, тако да кажемо, маргиналних елеме-
ната – оних који се, због своје полифункционалности, могу истовремено 
убројати у покућство, али и у неке друге сегменте материјалне културе. По-
лифункционалност тих елемената нас приморава да приликом класифика-
ције применимо већи број критеријума како би смо добили што прецизнију 
класификацију.

До сада је у стручној литератури дат већи број класификација покућ-
ства, али те класификације бисмо могли да окарактеришемо као партикулар-
не. Таквим их чине управо критеријуми који се користе, и оне разврставају 
само поједине сегменте покућства, или се, пак, односе на поједине целине 
материјалне културе – издвојене према другим критеријумима – које у већој 
или мањој мери обухватају и један део покућства. Код свих тих класифика-
ција неретко се не могу уочити јасни критеријуми, или су ти критеријуми 
некохерентни, формалистички, а издвојени типови покућства махом су не-
конзистентни.

Чини се да се најдаље отишло с класификацијом покућства од керамике, 
мада већ само издвајање посебне групе покућства с обзиром на материјал од 
којег је начињено, а не с обзиром на функцију, ту класификацију унеколико 
чини формалистичком. Најразвијенију класификацију керамике дала је Пер-
сида Томић, пошавши од техничко-технолошког критеријума и од форме ке-
рамичких предмета. Према техничко-технолошком критеријуму грнчарство 
је подељено на три примарне групе: грнчарство рађено без кола, грнчарство 
рађено на ручном колу и грнчарство рађено на ножном колу. У оквиру сваке 
од тих група грнчарија је даље разврстана према морфолошким елементи-
ма, функцији и орнаментици. П. Томић, даље, збирку грнчарства у Етно-
графском музеју у Београду терминолошки дели на плитке судове, дубоке 
судове и на разне предмете од глине.6 Такво укрштање критеријума дало је 
једну релативно квалитетну класификацију грнчарства, класификацију која 
има високу употребну вредност. Велика предност те класификације, према 
нашем мишљењу, јесте то што је уз сваку издвојену врсту предмета дата и 
њихова функција,7 тако да није тешко, иако то у овој класификацији није ди-
ректно учињено, накнадно разврстати керамичко покућство сходно његовој 
функцији.

Релативно једноставну, али свакако добру класификацију ковчега, јед-
ног од најзначајнијих елемената традиционалног покућства, дао је Војин М. 
Ивановић. Он ковчеге разврстава у три групе: ковчези као оставе за одело 
и обућу; ковчези касе; наћве, тј. ковчези који се користе за чување жита, 

6 Персида Томић, Типолошко-терминолошка класификација збирке народног грнчар-
ства, Гласник Етнографског музеја, књ. 39–40, Београд 1976, с. 46.

7 Ibid., с. 49–71. 
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брашна и судова који се користе при мешењу хлеба, као и за само мешење.8 
Основна предност те класификације је управо у томе што полази од функ-
ције ковчега, а не од неких њихових формалних карактеристика. Осим тога, 
Ивановић веома квалитетно и обухватно разматра и технике израде ковчега 
и начине њиховог украшавања, чиме оставља могућност за накнадне класи-
фикације. Полазећи управо од начина израде и украшавања ковчега, Зоран 
Родић разликује шкриње од тесаних дасака, шкриње украшене дуборезом, 
шкриње украшене комбинацијом дубореза и интарзије, шкриње украшене 
бојењем – малањем и шкриње – касе украшене металом.9 Комбинација те 
две класификације даје значајне резултате приликом систематског проучава-
ња ковчега. Њихова комбинација омогућава полидимензионално разумева-
ње тог сегмента покућства.

Према расположивим археолошким и историјским подацима покућство 
начињено од метала се у југоисточној Европи користи још од најстаријег 
бакарног и гвозденог доба. Употреба металног покућства у традиционалној 
руралној култури, међутим, развија се у великој мери тек након XV столе-
ћа, с постепеним доласком Турака на Балканско полуострво. Они на Балкан 
доносе казанџијски и кујунџијски занат и велики број разних форми метал-
них предмета, а пре свега металног покућства.10 Разматрајући казанџијски 
занат у Босни, хамдија Крешевљаковић је казанџијске производе поделио 
у чак 13 група: 1. казани и хараније; 2. кухињско посуђе; 3. судови за воду; 
4. судови за кафу; 5. сакрални предмети; 6. знаци части; 7. пешњак и сусак; 
8. посуђе за прање рубља; 9. посуђе у берберници; 10. посуђе у бањи (ку-
патилу); 11. предмети за расвету; 12. направе за дестилацију; 13. посуђе уз 
болесника.11 Крешевљаковић, дакле, обухвата све казанџијске производе, 
чиме је обухватио и знатан део покућства начињеног од метала, с обзиром 
на то да је оно производ управо казанџијског заната. У овој класификацији 
Крешевљаковић у суштини полази од функција предмета, што је свакако 
њена битна карактеристика, а разматрајући сваку групу посебно он за сваки 
предмет који припада одређеној групи даје специфичну функцију или начин 
коришћења. Ива Трајковић, пишући о металном покућству и посуђу, произ-
воде кујунџијског заната дели на посуђе, украсне предмете, накит и црквене 
предмете. Он такође том класификацијом обухвата и један део покућства 
које је махом сврстано у прве две групе. Тако он у украсне предмете, на при-
мер, сврстава и рамове, вазе, свећњаке и кутије.12

8 Војин М. Ивановић, Збирка ковчега Етнографског музеја у Београду, Гласник Етнограф-
ског музеја, књ. XXI, Београд 1958, с. 49–72.

9 Зоран Родић, Шкриње из збирке Етнографског музеја, каталог, Етнографски музеј, 
Београд 1981. 

10 Ива Трајковић, Метално покућство и посуђе, каталог, Народни музеј Ниш, Ниш 2001, 
с. 3–8; Cf. Добрила Милојевић–Радовић, Изложба металног покућства и посуђа, каталог, 
Етнографски музеј, Београд 1960. 

11 hamdija kreševljaković, Kazandžijski obrt u Bosni i Hercegovini, Glasnik Zemaljskog mu-
zeja u Sarajevu, nova serija, sv. IV, Sarajevo 1951, с. 215–216.

12 И. Трајковић, Op. cit., с. 8.
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Овакве специјализоване, односно ad hoc класификације, често се јавља-
ју у радовима који разматрају поједине сегменте покућства (или материјал-
не културе уопште) и аутори их праве како би што квалитетније објаснили 
онај сегмент покућства којем су посветили пажњу. Али такве класификаци-
је веома често не узимају у обзир укупан контекст у којем се разматрани сег-
мент налази и по правилу су најслабије управо онде где је најинтензивнија 
интеракција с другим сегментима материјалне културе. Ратислава Вукотић, 
на пример, покућство које се користи за осветљавање дели на лучаре, жи-
шке, свећњаке, фењере, лампице и постоља.13 Љиљана Ћертић веома детаљ-
но разврстава дрвено посуђе везано за прераду млека и дели га на: судове за 
мужу млека; судове за преношење и држање млека; судове за мерење млека; 
судове за прераду млека у масло; судове за сакупљање кајмака; судове за 
справљање сира; судове за кисељење млека; судове за чување и одржавање 
млечних производа; помоћне судове и предмете у преради млека.14 Свака од 
таквих класификација, очигледно, обраћа пажњу искључиво на један огра-
ничени део покућства, тј. на једну функционалну подгрупу, и заснива се на 
изразито специфичним критеријумима. Сагледане изоловано, такве класи-
фикације углавном добро приказују разматрану подгрупу покућства, али ка-
да их сагледамо у контексту укупног покућства видимо да применом једног 
истог критеријума многи елементи покућства заправо могу оправдано бити 
сврстани у велики број издвојених група и подгрупа, а не само у једну, чиме 
се у крајњој линији губи и сам смисао класификовања.

Постоје у литератури, ипак, и покушаји класификовања укупног ру-
ралног покућства. У предлогу за развој делатности Етнографског музеја и 
етнопарка у Београду покућство је разврстано у три групе: 1. предмети око 
огњишта; 2. предмети постављени по зидовима; 3. предмети распоређени 
у слободном простору. У тој класификацији је код сваке издвојене групе на-
бројано покућство које се у њу убраја.15 Та класификација је имала сасвим 
известан посредан или непосредан утицај на већи број потоњих радова који 
су били посвећени покућству, и због тога је неопходно начинити један више-
стран критички осврт.

Код такве класификације најпре се поставља питање избора основног 
критеријума (principium divisionis) за рашчлањивање традиционалног покућ-
ства као основног појма, тј. логичке класе која се логичком деобом дели на 
поткласе. У том случају критеријум је просторна диспозиција елемената 
покућства што, свакако, нема директне везе с њиховом функцијом и мно-
гим другим битним карактеристикама. Уочавање положаја неког елемента 
покућства у простору уз, указали смо већ, неминовно и погрешно огранича-

13 Ратислава Вукотић, Старији начини осветљења у Србији према музејској збирци, Гла-
сник Етнографског музеја, књ. XVIII, Београд 1955. 

14 Љиљана Ћертић, Традиционални судови за млеко и млечене производе, каталог, Етно-
графски музеј, Београд 1980. 

15 Група аутора, Делатност, развој и изградња Етнографског музеја и етнопарка у Бео-
граду (предлог за разматрање), Етнографски музеј, Београд 1978, с. 51–52. 
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вање на кућу као оквир становања, не може у великој мери да допринесе ни 
разумевању покућства ни разумевању становања. С обзиром на то како је 
формирано и структурирано традиционално рурално становање, просторна 
диспозиција предмета је у суштини од малог значаја, осим у извесној мери 
у случају предмета везаних за огњиште. Неколико елемената покућства свр-
станих у прву групу у функцији је огњишта и на било ком другом месту у 
простору у којем се станује нема никакву функцију.16 Али, то не важи и за 
све елементе покућства сврстане у ту групу. Поврх тога, издвајање посебне 
групе елемената покућства распоређених у слободном простору у најмању 
руку је бесмислено будући да о њима не говори готово ништа и ни на који 
начин их не диференцира од многих других елемената традиционалне мате-
ријалне културе. Већ и покућство сврстано у другу групу може се означити 
као покућство постављено у слободном простору. То значи да су групе из-
двојене на тај начин исувише непрецизно одређене, како у међусобном од-
носу, тако и у односу на велики број објеката који припадају другим сегмен-
тима материјалне културе. Друкчије речено, та класификација нема јасно 
дефинисане ни унутрашње ни спољашње границе и она стога нема никакву 
дискриминацијску оштрину.

Једна од карактеристика те класификације јесте и њена непотпуност. 
Она је настала у оквиру музеолошке делатности и ограничена је класичним 
музеолошким принципом разврставања музеалија према материјалу од ко-
јег су направљене. Такво разврставање је, међутим, чисто техничко разврста-
вање настало из потребе физичког раздвајања различитих материјала како 
не би долазило до међусобних неповољних физичко-хемијских утицаја – ка-
ко би музеалије биле технички заштићене у што већој мери. Али, ма колико 
је такво разврставање објеката материјалне културе корисно у музеологији, 
имало је и негативан утицај на ту класификацију будући да је из ње у потпу-
ности изостављено покућство од текстила, чиме није задовољен принцип 
обухватности. Tај принцип класификовања није задовољен ни тиме што је у 
обзир узето само покућство које је везано за кућу.

Многи потоњи радови који се односе на покућство у већој или мањој 
мери подразумевају такав начин класификовања покућства, чак и кад у тим 
радовима није експлицитно дата никаква класификација. У таквим радови-
ма најчешће се приликом разматрања покућства полази од огњишта и оног 
покућства које се уз њега налази, да би потом било разматрано остало покућ-
ство. Значајна карактеристика тих радова јесте и то да се у њима покућство, 
и даље ограничено кућом, сходно елементарној подели простора у кући, 
неформално дели на две групе: покућство које се налази у „кући“ (касније 
кухињи) и пoкућство које се налази у соби. Кад је реч о покућству прве гру-

16 Овом приликом свесно занемарујемо чињеницу да поједини елементи материјалне 
културе, па и покућства, могу временом да изгубе основну и да добију неку другу функцију, 
чиме може да се промени и просторна позиција њихове употребе. Ми се у овом раду задржа-
вамо на конвенционалном традиционалном руралном становању, без упуштања у накнадне 
трансформације, посебно изражене у другој половини XX столећа. 
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пе, најчешће је разматрано најпре покућство које је на овај или онај начин 
везано за огњиште, а потом и остало покућство које се може наћи у „кући“.

Као основни критеријум за класификацију покућства, по нашем ми-
шљењу, треба узети функцију појединачних елемената покућства. На тај 
начин се у највећој мери дефинише њихов положај у структури система по-
кућства, мада не и у потпуности. Примена секундарних критеријума попут 
специфичне примене, начина израде или украшавања, материјала од којег је 
покућство израђено, форме итд., омогућава нам виши степен прецизности 
класификовања или прављење укрштених класификација које омогућавају 
дубљу спознају појма покућства, а кроз њега и спознају појма становања. 
Класификација коју овом приликом износимо нема за циљ набрајање по-
јединачних елемената покућства јер би такво набрајање лако могло да 
изазове конфузију уколико претходно није детаљно размотрена полифунк-
ционалност или временско-просторна распрострањеност покућства. Изве-
сну тешкоћу представља чињеница да у традиционалној руралној култури 
полифункционалност појединачних елемената покућства варира од једног 
до другог конкретног случаја. Стога се ми овом приликом и опредељујемо 
да ту класификацију задржимо на нешто вишем нивоу општости него што 
се можда очекује, али наш циљ је да дамо само један општи оквир за класи-
фиковање покућства.

Традиционално рурално покућство, с обзиром на функцију, дакле, мо-
жемо поделити у неколико примарних група: 1. покућство у функцији исхра-
не; 2. покућство у функцији огњишта; 3. покућство у функцији удобности 
становања, тј. покућство у функцији свакодневних стамбених активности; 
4. сакрално покућство, – покућство у функцији религијских представа и ри-
туала.

1. Релативно аутаркична сељачка економија је у великој мери (свакако 
не у потпуности) усмерена ка производњи хране, а бројне активности у тра-
диционалном руралном становању су управо у функцији исхране. На осно-
ву многих радова који се баве руралним становањем и покућством, као и 
на основу квантитативне анализе збирке Сеоско покућство у Етнографском 
музеју у Београду, слободно можемо рећи да је највећи део покућства био 
управо у функцији исхране. У оквиру те групе покућства разликујемо две 
основне подгрупе: посуђе и прибор. Код посуђа, пак, разликујемо посуђе 
за припремање хране, посуђе за чување неприпремљене и оно за чување 
припремљене хране, посуђе за сервирање и конзумирање хране, посуђе за 
држање пића и посуђе за сервирање и конзумирање пића, док код прибора 
разликујемо прибор који се користи приликом припремања хране и онај ко-
ји се користи приликом конзумирања хране. Што се посуђа за припремање 
хране тиче, можемо га поделити у две групе: на посуђе за хладну обраду 
хране и посуђе за термичку обраду хране.

2. Без обзира на то што издвајање друге групе покућства подсећа на 
класификацију коју смо већ критички приказали, оно ипак има смисла. На 
значај огњишта, тј. ватре, у становању до сада је у литератури много пута 
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указано. У традиционалној руралној култури огњиште је било, пре свега, 
извор топлоте, што га чини културним елементом који је, поред осталог, 
и у функцији исхране. Но, огњиште је и значајно друштвено и религијско 
место, елемент без којег је традиционално становање незамисливо.17 Због 
значаја, пре свега материјалног и практичног, које је оно имало, у традицио-
налној култури је настао одређени број елемената материјалне културе који 
је био у функцији стварања, одржавања и рационалног коришћења ватре. 
Огњиште се, додуше, у традиционалном схватању становања заправо није 
гасило, али је ипак у кући постојао прибор за стварање ватре, који је кори-
шћен и за добијање привремене ватре, без обзира на то да ли је та ватра била 
у функцији становања или не.

3. Појам удобности становања не треба схватати строго и ограничено, 
тј. удобност не треба посматрати кроз призму хедонизма. Овде под појмом 
удобности у становању подразумевамо низ конкретних практичних и праг-
матичних поступака које сељачки начин живота пред сељака поставља као 
императив. Сељачки начин живота је у великој мери одређен постојећим 
економским односима, то јест системом аутаркичне пољопривредне про-
изводње у оквиру релативно оскудних ресурса. Управо оскудност ресурса 
сељачком начину живота намеће висок ступањ прагматичности, што, кад 
говоримо о становању, оставља мало простора хедонистичким тежњама. 
Такве тежње се у сељаштву развијају тек када производња пређе изнад гра-
нице калоријског минимума, односно када сељак почне да производи довољ-
но вишкова који му омогућавају безбедну стагнацију производње, што се у 
сфери становања огледа најпре у појави, а потом и у повећању слободног 
времена.

У оквиру треће групе покућства разликујемо неколико подгрупа: а) по-
кућство у функцији одмора; б) покућство у функцији смештања ствари; в) 
покућство у функцији осветљења; г) покућство у функцији хигијене; д) по-
кућство у функцији естетике становања.

а) Прва подгрупа обухвата различите облике лежајева и седишта, као 
и пратеће опреме у коју се превасходно убрајају предмети направљени од 
текстила.18 У овој подгрупи с намером избегавамо термин кревет, с обзиром 
на то да су ранији еволутивни облици заправо били нарочито уређени лежа-
јеви, најчешће на самом патосу, а не кревети у правом смислу речи.19

б) У оквиру друге подгрупе можемо формално да разликујемо отворене 
и затворене елементе покућства који се користе за смештање ствари, тј. еле-

17 С. Вукосављевић, Op. cit., с. 150–168, 181–184; Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, 
Никола Пантелић, Српски митолошки речник, друго допуњено издање, Етнографски инсти-
тут САНУ, Београд 1998, код ватра, огњиште. 

18 Cf. Братислава Владић-Крстић, Текстилна радиност Срба у XIX и XX веку, Народна 
култура Срба у XIX и XX веку, Етнографски музеј, Београд 2003, с. 159–185. 

19 С. Вукосављевић, Op. cit. с. 171–176; Cf. Петар Ж. Петровић, Да ли су Срби имали кре-
вет?, Гласник Етнографског музеја, књ. XVI, Београд 1953.
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менте типа полице и чивилука и елементе типа ормана (долапа), с тим што 
би смо у затворене елементе убројали и ковчеге.

в) Код треће подгрупе можемо да разликујемо прибор који се користи 
при употреби извора светлости и оне елементе покућства који се због прин-
ципа функционисања сами могу сматрати извором светлости.20

г) Када је реч o покућству у функцији хигијене, у традиционалној ру-
ралној култури, заправо веома дуго не налазимо покућство које је намен-
ски прављено за одржавање хигијене, већ су неки предмети, превасходно 
прављени за друге потребе, коришћени и за одржавање хигијене. Овде пре 
свега мислимо на разне посуде. С развојем квалитета становања уопште, 
долази и до интензивније диференцијације покућства у функцији хигијене, 
с тим што неке форме опстају, али се сада користе искључиво у хигијенске 
сврхе.21 Тако сада у оквиру ове подгрупе разликујемо покућство у функцији 
одржавања хигијене тела, одеће, хране и станишта. У ову подгрупу убраја-
мо и оно покућство које се користи за естетику тела, а које се јавља на веома 
високом степену развијености руралног становања.

д) На покућство у функцији хигијене се на известан начин надовезује 
покућство у функцији естетике. Код ове подгрупе ми заправо не узимамо у 
обзир оне елементе покућства који уз своју основну функцију имају и естет-
ску вредност, – украшени су, већ у ову подгрупу убрајамо оно покућство ко-
је се користи превасходно у естетске сврхе. Може се чинити да је издвајање 
ове подгрупе покућства погрешно и да се у ову подгрупу не може убројати 
довољан број елемената покућства. Ако се пође од чињенице да су веома 
дуго општи услови традиционалног руралног становања били на ниском 
нивоу, често се сводећи на пуко преживљавање, онда је наизглед оправдано 
питање да ли традиционално рурално покућство уопште познаје појам есте-
тике. Но, већ чињеница да су поједини елементи покућства били у већој или 
мањој мери украшени, оповргава ту сумњу. Поврх тога, најпре у областима 
које су биле под културним утицајима из централне и западне Европе, а ка-
сније и у другим областима, с временом се јављају елементи покућства чија 
је функција искључиво естетска. То је покућство углавном израђено од тек-
стила и не обухвата велики број предмета, али употпуњено естетизацијом 
других елемената покућства оно подиже становање на виши естетски ниво.

4. Сакрални аспект традиционалног руралног станишта и становања 
своје исходиште има у архаичним ирационалним представама и на њима 
заснованим ритуалним радњама које су обављане у оквиру самог станишта. 
Без обзира што је у великој мери редукован, сакрални аспект станишта и ста-
новања одржао се до данас. У традиционалном руралном становању сасвим 
јасно препознајемо (као најизраженије) одржавање култа предака и (или) 

20 Cf. Р. Вукотић, Op. cit.
21 Cf. Милош Матић, Схватање хигијене у традиционалној руралној култури, Гласник 

Етнографског музеја, књ. 67–68, Београд 2004.
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одржавање култа свеца заштитника „куће“, тј. једне породичне заједнице.22 
У традиционалном руралном покућству формирала се група покућства која 
је управо у функцији таквих религијских представа и ритуала. У ту групу 
покућства не убраја велики број предмета због тога што се у ритуалима че-
сто користе и они објекти које формално не можемо убројати у покућство, 
као и они елементи покућства који имају неку другу примарну функцију. У 
оквиру те групе разликујемо покућство за које су у народној религији везане 
одређене ирационалне представе, као и оно покућство којем нису приписа-
не ирационалне особине али се користи за извођење одређених ритуала.

Један од основних проблема код ове класификације, а јамачно и код 
других класификација елемената традиционалне руралне културе, јесте већ 
наглашена полифункционалност појединачних елемената покућства. Она се 
у суштини може објаснити ограниченим ресурсима којима располаже сеља-
штво па тек потом прагматичношћу или вештином конструкције. Полифунк-
ционалност је заправо последица, али у случају наше класификације она је 
један од основних узрока томе што поједине групе обухватају веома велики 
број елемената, док друге обухватају веома мали број елемената. Чини се 
да је најочигледнији пример такозвано текстилно покућство које, осим изра-
зите употребне функције, често поседује и велику естетску вредност, те се 
стога налази на маргини између прве и пете подгрупе у оквиру треће групе 
покућства коју смо овом приликом издвојили. Слично је и са разним елемен-
тима покућства који имају одређену практичну примену у свакодневном жи-
воту, али имају и своје место у структури домаћих култова и ритуала. Број 
примера полифункционалности у традиционалном руралном становању је 
заиста велики. Наше је опредељење да приликом темељних и комплексних 
класификација предност треба давати примарној функцији, уз обавезно на-
вођење једне или више секундарних функција, уколико оне постоје.

Након изнетог оквира за функционалну класификацију традиционалног 
руралног покућства остаје нам да се на известан начин вратимо на једну по-
делу коју често срећемо у литератури и коју смо већ поменули. То је подела 
на покућство „куће“, односно кухиње, и на покућство собе (без обзира на то 
да ли станиште има једну или више соба). Код те поделе реч је о разврстава-
њу покућства сходно просторној диспозицији, што ипак у том случају има 
извесног смисла. Тако се у „кући“ налази прибор уз огњиште и покућство 
у функцији исхране, док се у соби налази покућство у функцији удобности 
становања, сакрално покућство, покућство у функцији естетике станишта 
и становања. Таква подела је заправо последица делимичне просторне ди-
ференцијације појединачних функција станишта и становања. Али подела 
на покућство „куће“ (кухиње) и собе је ипак исувише уопштена и не омогу-

22 Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Op. cit., код кућа; Веселин Чајкановић, 
Домаћа религија и култ, Стара српска религија и митологија, Сабрана дела из српске рели-
гије и митологије, књ. 5, Српска књижевна задруга, Београд 1994; О крсном имену, зборник, 
Светлана Велмар-Јанковић (ур.), Просвета, Београд 1985.
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ћава потпуну различитост оног покућства које, се сходно својој функцији, 
може наћи и у кухињи и у соби, као што је покућство у функцији смештања 
ствари, покућство у функцији осветљења, покућство у функцији хигијене. 
Код такве поделе је ипак пре реч о набрајајућем разврставању него о правој 
класификацији.

Управо тим примером, којем смо могли да се посветимо тек након издва-
јања функционалних група покућства, желимо да истакнемо у којој је мери 
неплодно ослањати се на формалне критеријуме, тј. на формалне особине 
традиционалног руралног покућства. Такве поделе или класификације, ми-
шљења смо, нису у стању да дају праву и потпуну слику о традиционалном 
руралном покућству и становању већ је то само једна страна те слике.
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Summary

Milos Matic

FraMeWork For Functional classiFication oF traditional 
rural household goods

Traditional rural household goods are a set of objects of material culture in the function of 
habitation. Earlier ethnological literature provides a large number of particular classifications and 
only one classification of household goods at a higher level of universality. A certain part of clas-
sifications is not based on precise criteria and, thus, separated classes of household goods are not 
clearly defined and do not enable profound understanding of the term household goods and habita-
tion. The paper gives a general critical review of such classifications, as well as review of particular 
classifications which are carried out appropriately.

The organization structure of traditional rural habitation, as well as general economic condi-
tions of autarchic rural economy, has led to the fact that a large number of elements of the traditional 
rural household goods is multifunctional. Their multifunctionality significantly encumbers separa-
tion of specific functional groups and classes, that is, encumbers the choice of quality criteria that 
would enable precise and profound classification. Based on the primary function of traditional rural 
household goods, this paper provides a general classification where principal groups of household 
goods have been singled out: 1. household goods in the function of nutrition; 2. household goods in 
the function of hearth; 3. household goods in the function of comfort of habitation; 4. sacred house-
hold goods, that is, household goods in the function of religious ideas and rituals.


