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Ми ли на Ива но вић Ба ри шић*  UDC 316.7(497.11 Podgorina)
Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град 711.4(497.11 Podgorina)

КУЛ ТУ РА ЖИ ВЉЕ ЊА У ВА ЉЕВ СКОЈ  
ПОД ГО РИ НИ**

Кул ту ра жи вље ња од раз је еко ном ске мо ћи до ма ћин ства, 
али и схва та ња ка ко ор га но зо ва ти и опре ми ти про стор у ко јем 
се жи ви. У том сми слу нај по у зда ни ји све до ци су пре тра ја ли 
објек ти тра ди ци о нал не се о ске ар хи тек ту ре, као не ми све до ци 
про шлог вре ме на и свог ко ри шће ња у усло ви ма се о ског жи во
та то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, а у по је ди ним сег мен ти ма и 
го то во кроз цео 20. век. Про те кло вре ме обе ле жи ли су до га ђа ји 
и дру штве ни иза зо ви ко ји су ути ца ли на струк тур не про ме не 
срп ског дру штва. Ме њао се не са мо на чин жи во та на се лу већ 
и схва та ња љу ди, па са мим тим про стор и усло ви ста но ва ња. 
У ра ду ће се ука за ти на нај бит ни је ка рак те ри сти ке ста но ва ња и 
про ме не ко је су га пра ти ле у про те клом вре ме ну на под руч ју 
Ва љев ске Под го ри не.

Кључ не ре чи: кул ту ра жи вље ња, гра ди тељ ство, ку ћа, еко
ном ски објек ти, Ва љев ска Под го ри на.

* mi li na.ba ri sic @ei.sa nu.ac .rs  
** Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту 47016: Ин тер ди сци пли нар

но ис тра жи ва ње кул тур ног и је зич ког на сле ђа Ср би је. Из ра да мул ти ме
ди јал ног ин тер нет пор та ла: Пој мов ник срп ске кул ту ре. Пот про је кат 2: 
Ет но ло шко и ан тро по ло шко ту ма че ње тра ди ци је. Про је кат у це ли ни фи
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је; и на про јек ту Кул ту ра ста но ва ња у Ва љев ској Под го ри ни, ко ји је 
фи нан си ра ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 
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Увод у те му ра да

У ра ду ће се па жња усме ри ти на кул ту ру жи вље ња од
но сно на ор га ни за ци ју стам бе ног и еко ном ског про сто ра јед
ног до ма ћин ства у Ва љев ској Под го ри ни. Кул ту ра жи вље ња 
за са да шњег про у ча ва о ца тра ди ци о нал ног на сле ђа је дан је 
од бит них по ка за те ља ор га ни за ци је уже/ши ре по ро дич не 
за јед ни це ка ко у сфе ри из град ње стам бе них и еко ном ских 
је ди ни ца, та ко и ор га ни за ци је и опре ма ња њи хо вог уну тра
шњег про сто ра. Ста но ва ње је кроз исто ри ју го то во увек било 
од раз еко ном ске мо ћи јед ног до ма ћин ства или за дру ге, али 
и еко ном ских мо гућ но сти при уре ђе њу про сто ра у ко јем се 
сва ко днев но или по вре ме но бо ра ви. Дру гим ре чи ма, ме сто 
где се ста ну је исто вре ме но је про стор где се про сла вља ју пра
зни ци, за сни ва по ро ди ца, ис пра ћа из све та жи вих, јед ном реч ју, 
ме сто где се жи ви сва ко дне ви ца. Про ми шља ња о кул ту ри жи
вље ња на јед ном огра ни че ном про сто ру Ср би је – Ва љев ске 
Под го ри не, има ју за циљ бли же упо зна ва ње од но са ста нов ни
штва пре ма тра ди ци о нал ном на сле ђу и дру штве ним про це
си ма на сва ко днев ни жи вот.

Ва љев ска Под го ри на је област у за пад ној Ср би ји ко ја у 
ге о граф ском, антро по ге о граф ском и исто риј ском сми слу пред
ста вља це ли ну, па се област мо же по сма тра ти и као за себ на 
ад ми ни стра тив на це ли на (Ра до ва но вић 2014: 13). Ге о граф ска 
и ан тро по ге о граф ска обе леж ја ука зу ју на то да је Под го ри на 
брд скопла нин ска област ко ја чи ни це ли ну са Ко лу ба ром и 
Там на вом. Об ла сне раз ли ке су ре ла тив но за не ма р љи ве, а у 
де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та гу бе се го то во у пот
пу но сти. Цен тар чи та ве обла сти је град Ва ље во. Из глед пре
де ла у ге о граф ском сми слу усло вио је ве ли чи ну, по ло жај и 
рас по ред на се ља (Па вло вић 1991: 350–362; Сто јан че вић 1995: 9). 
По чет ком 19. ве ка на про сто ру Под го ри не по ми њу се у до ку
мен ти ма че тр де сет три се о ска на се ља, ко ја ко му ни ка ци о но 
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и еко ном ски од свог осни ва ња гра ви ти ра ју ка Ва ље ву или ка 
Шап цу (Сто јан че вић 1995: 9). У ду гом вре мен ском пе ри о ду 
број и рас по ред по ро ди ца на се о ским ата ри ма био је у ко ре ла
ци ји с ти по ло ги јом на се ља, од но сно, с „рас по ре дом по ро ди ца 
на се о ском ата ру и ти по ло ги јом по ро ди ца у Под го ри ни, ка ко 
у ста ри јем пе ри о ду раз во ја та ко и да нас. Под го ри на је оста ла 
до [скорашњег] вре ме на за ба че на област, са ло шим ко му ни
ка ци о ним ве за ма са Ва ље вом и ма ги страл ним ре ги о нал ним 
ко му ни ка ци ја ма, та ко да се мо же ре ћи да у њој ни је из вр ше на 
знат ни ја про ме на у по гле ду раз во ја на се ља и тран сфор ма ци је 
тра ди ци о нал них по ро дич них ко му ни ка ци ја и струк ту ра, све 
до ин ду стри ја ли за ци је ва љев ског под руч ја по сле Дру гог свет
ског ра та” (Сто јан че вић 1995: 15). 

Рас по ре ђи ва ње ку ћа, од но сно на ста њи ва ње по ро ди ца у 
пла нин ском и рав ни чар ском (тач ни је – рав ни јем) де лу обла сти, 
раз ли чи то се од ра жа вало на раз вој се ла и се о ског ата ра. По 
на чи ну про из вод ње раз ли ку ју се два ти па по ро ди це – по ро ди
це сто ча ра и по ро ди це ра та ра, с тим што тре ба на гла си ти да 
је про из вод ња би ла ме шо ви та са сто чар ством или ра тар ством 
као глав ном гра ном при вре ђи ва ња. У пла нин ском де лу обла
сти пре вла да ва ли су сто ча рипла нин ци ко ји ма је „сто чар ство 
осно ва ег зи стен ци је у пла ни ни, с до пун ским ра тар ством за 
пре хра ну сто ке и га је ње жи та ри ца за по тре бе људ ске ис хра не 
и тр жи ште. Јер, осим бо га те ис па ше, и ви син ска по ља су им 
омо гу ћа ва ла про из вод њу не са мо за основ не по тре бе не го и 
ра тар скосто чар ске про из во де за ло кал на тр жи шта. За раз ли
ку од тих раз ви је ни јих сто чар ских се о ских дру штве них за јед
ни ца и по ро ди ца, креч њач ка на се ља су огра ни ча ва ла рас по ред 
и на ста њи ва ње по ро ди ца у на се љу, а ра тар ска про из вод ња, 
уз до пун ско сто ча ре ње у ʼпо љи ца маʼ креч њач ких се ла, ни је 
обез бе ђи ва ла основ не по тре бе по ро ди ца ма тих се ла. Оту да се 
и раз ви так сто чар ских пла нин ских се ла раз би је ног ти па раз
ли ко вао и про стор но, а не са мо еко ном ски, од зби је ног карс ног 
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ти па се ла: ова се ла су се на по се бан на чин ши ри ла из ван по
ро дич них ʼпо те саʼ (има ња), а де лом и из ван се о ских ата ра, у 
пла ни не, на ко лек тив ним се о ским и по ро дич ним па си шти ма, 
као ʼра се ли цеʼ се ла, од ко јих се вре ме ном раз ви ја ју, или као 
но ви кра је ви се ла, за се о ци, или као не за ви сне це ли не, но ва 
на се ља” (Сто јан че вић 1995: 16–17).

Пре ма од ли ка ма тла и ге о граф ском по ло жа ју Ва љев ска 
Под го ри на се мо же свр ста ти у ма ле пре де о не це ли не са ре
ла тив но ма лим бро јем се о ских на се ља ко ја су пре те жно би ла 
ста ро вла шког (раз би је ног) ти па (в. Цви јић 1966: 263–264). У 
про шло сти је пре о вла ђи вао ста ро вла шки тип ко ји је вре ме ном 
због по ве зи ва ња по је ди них де ло ва се ла но вим на се ља ва њи ма 
пре ра стао у се ла зби је ног ти па. Ме сто фор ми ра ња на се ља и 
број ност до ма ћин ста ва у ње му сва ка ко да су ути ца ли на из глед 
и ве ли чи ну по је ди нач ног до ма ћин ства – од но сно дво ра под 
ко јим се под ра зу ме ва ла ку ћа за ста но ва ње са окол ним згра да
ма, а вре ме ном се тер мин уста лио и за део „воћ ња ка”, „ба ште”, 
„ба шти не”, од но сно за онај део по се да где су се гра ди ле ку ћа 
и по моћ не (еко ном ске) згра де. По ред обје ка та за ста но ва ње и 
обје ка та у слу жби еко но ми је до ма ћин ства, у окви ру дво ра су 
би ле та ко ђе „бла го род не воћ ке или хла до ви те биљ ке” и го
то во увек су сви ње го ви за себ ни де ло ви „огра ђе ни нај леп шом 
вр стом огра да”. Уз двор је до ла зи ла и окућ ни ца ко ју обич но 
са чи ња ва ју ба шта и воћ њак. „Ако уз воћ њак има ка кав за бран 
или њи ва, или ако је це ло има ње у бли зи ни и ве зи, он да но си 
оп шти на зив ба шти на. (...) Воћ ња ци су сву да без раз ли ке у 
огра ди. И нај си ро ма шни ји и нај бо га ти ји огра ђу ју сво ју ба шту 
и од ње [се на тај начин] одва ја двор, у ко ме су згра де и ку ћа. 
Огра де су од про шћа, вр љи ка, пер де, тр ња, ка ме на...” (Па вло
вић 1991: 433–434). Нај ва жни ји про стор на „дво ру” је окућ
ни ца, јер су на њој објек ти за ста но ва ње и објек ти у слу жби 
еко но ми је до ма ћин ства.
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Објек ти тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре

У Под го ри ни је би ло не ко ли ко ти по ва обје ка та у слу жби 
ста но ва ња. На из глед и ве ли чи ну ових обје ка та ути ца ли су 
раз ли чи ти чи ни о ци, а сва ка ко да је ме ђу нај ва жни јим би ла 
број ност по ро ди це, од но сно ко ли ко је у њи ма бо ра ви ло ње них 
чла но ва – јед на до две ге не ра ци је или су би ле у пи та њу брат
ске за дру ге ко је су има ле знат но ви ше чла но ва. С јед не стра
не, број ност по ро ди це/за дру ге дик ти ра ла је ве ли чи ну и вр сту 
згра да на има њу, а с дру ге стра не – на чин њи хо вог опре ма ња. 
Еко ном ска сна га за јед ни це би ла је би тан пред у слов уну тра
шњег опре ма ња обје ка та, не са мо ка да је би ло у пи та њу соп
стве но ства ра ла штво (из ра да оде ће, ве за, ме ког по кућ ства и 
сл.), већ и оно што се на ба вља ло код за на тли ја или у ва ро ши 
(раз ли чи ти одев ни пред ме ти ко ји ни су из ра ђи ва ни у окви ру 
кућ не ра ди но сти, за тим пред ме ти од ке ра ми ке, ба кра, ста кла, 
ра зни ала ти итд.). 

На под руч ју Ва љев ске Под го ри не, уо ста лом као што је 
то и у дру гим обла сти ма Ср би је, али и ши ре, нај ва жни ји стам
бе ни обје кат је ку ћа. У свом исто риј ском раз во ју ку ћа је про
шла кроз раз ли чи те фа зе раз во ја, па та ко има мо стам бе не 
објек те раз ли чи тих на зи ва ко ји иду од по тле у ши це, пре ко 
оса ћан ке, шу ма диј ске, бо га тин ске, све до тзв. но ве. По тле
уши ца – ку ћа од „пле те ра”, ква драт не је осно ве, са мо са јед ном 
со бом у чи јем сре ди шњем про сто ру је би ло ог њи ште. Кров ни 
по кри вач на овим стам бе ним објек ти ма је од кро ви не, с јед
ним ула зним вра ти ма, а уме сто про зо ра има ли су тзв. ба џу. 
У ку ћи се од ви јао це ло куп ни жи вот по ро ди це, и пра знич ни 
и сва ко днев ни. Да кле, био је то про стор у ко јем се ку ва ло, обе
до ва ло, спа ва ло, ра до ва ло, ту го ва ло па је ку ћа у скла ду са 
на ме ном би ла и опре мље на. Ку хи ња и со ба су би ле у јед ном 
про сто ру. Ку ће су, у за ви сно сти од кра ја, из гле да, ма те ри ја ла 
и „стан дар да”, на зи ва не још и кље та ре, при зе мљу ше, уџе ри це 
и кро ви ња ри це (Па вло вић 1991: 435). 
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По тле у ши цу је на сле ди ла тзв. ку ћа оса ћан ка за ко ју Љ. 
Па вло вић на гла ша ва да је „нај ста ри ја удоб на ку ћа овог кра ја; 
за њу су ве за на име на: да шча ра или брв на ра или шин дра ли ја” 
(1991: 435). Ку ћа оса ћан ка је у осно ви пра во у га о на, а у уну
тра шњо сти су по сто ја ле „ку ћа” и со ба. Зи до ви овог ти па куће 
на ле жу на те ме ље од ка ме на ура ђе не у су хо зи ду. Ку ће су 
гра ђе не од хра сто вог, бу ко вог или бре сто вог др ве та. У свр ху 
град ње су мо гли би ти ко ри шће ни и че ти на ри. Обич но се гра
ди ло та ко што се „брв на ʼуку ша чеʼ или с̓ре жу у ћи риш ,̓ па 
се на њих озго ме ћу ʼвен ча ни це ,̓ за ко је се уки ва ју ʼша шов циʼ 
и то пред ста вља та ван. На вен ча ни це се д̓и жу ро го ви ,̓ ко ји 
се ʼпо ба ски ја јуʼ и по кри ва ју. Кров је од д̓а ске ,̓ ʼшти цеʼ или 
ʼкли саʼ ви сок и вр ло стрм” и за вр ша ва се на сле ме. На кро ву 
је по сто јао – од да са ка пи ра ми дал ног или ко ну сног об ли ка 
ка пић (или ка пу ра), ко ји се за вр ша вао ши бом од др ве та са 
вр ло ле по из ре за ним фи гу ра ма или не ком дру гом вр стом 
ша ре. Код кро во ва са сле ме ном не ма ка пи ћа, већ су уме сто 
њих ба џе с ка пи цом, опет све од др ве та” (Па вло вић 1991: 
435–436). За овај тип ку ће ка рак те ри стич на су два на спрам на 
ула за јер су то из и ски ва ле по тре бе за дру жног на чи на жи во
та. Ова кав на чин по ста вља ња вра та омо гу ћа вао је, ако се за 
тим ука за ла по тре ба, лак ши и си гур ни ји бег из ку ће. Вра та 
су, као и дру ги де ло ви објек та, би ла др ве на са отва ра њем „на 
кљу ча ни цу”, на „ска ка ви цу” или „на кључ”. Кла си чан та ван 
та ко ђе ни су има ле, али је по сто јао та ван ски про стор од во јен 
гре да ма ко је су би ле део кон струк тив ног скло па ку ће. Из над 
де ла са ог њи штем, ста вља не су ле се ко ри шће не да се на њима 
су ши во ће, жи то, ра зна се ме на. 

У брв на ри се у јед ној од про сто ри ја на ла зи ло ог њи ште, 
ози да но ка ме ном или ци глом и ма ло одиг ну то од тла. Ог њи
ште је чи ни ло: а. про че вље, где се ло жи ла ва тра и ку ва ло 
је ло и где је ста јао пре клад, и б. за че вље, ме сто где се оста
вљао ва траљ и са чи шћа вао пе пео. Над ог њи штем ви си ла је 
ве ри жња ча. На зи ду је ста јао до лап у ко ји су се од ла га ли 
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ку хињ ски су до ви. На др ве ну по ли цу оста вља ни су су до ви с 
во дом (ве дри це, бỳце, џба но ви, ко тло ви, ку тло ви, вр го ви или 
са пла ци). У про сто ри ји са ог њи штем зна чај но ме сто имао је 
и му твак. То је за пра во би ло ме сто где су ста ја ле наћ ве и 
при бор за ме ше ње хле ба. За тим, ту је и ату ла – ме сто у ви ду 
клу пе за др жа ње по су де са со љу, ала ти ма и дру гим раз ли чи
тим пред ме ти ма. За од ла га ње ства ри ко ри шће ни су чи ви лу ци 
(Па вло вић 1991: 436). У про сто ру где се на ла зи ло ог њи ште 
уку ћа ни су про во ди ли нај ви ше вре ме на у оба вља њу раз ли
чи тих по сло ва, до го ва ра њу или нео п ход ном раз го во ру, али 
се исто та ко у овом про сто ру су ши ло ме со на мот ка ма, обу
ћа на ро зга ма. Осим про сто ри је где је го ре ла ва тра и где су 
оба вља не раз ли чи те днев не ак тив но сти, по сто ја ла је и про
сто ри ја ко ја је пред ста вља ла со бу. У со би је под обич но би ла 
на би је на зе мља, а та ва ни ца од ша шо ва ка ко ји су мо гли би ти 
„ле по иша ра ни”. У со би се на ла зи ла (не и оба ве зно) пећ. „У 
пе ћи су пра вил но узи да ни лон чи ћи, и оне су ве ли ке и ви со ке, 
че твр та стог об ли ка и с кап ком, а ло же се с по ља, и из ку ће.” 
У овом про сто ру су обич но ста ри ји за дру га ри спа ва ли зи ми, 
као и чла но ви по ро ди це с де цом (са мо то ком зи ме). Обич но 
се спа ва ло на зе мљи, је ди но су, због ве ће то пло те, бо ле сни ци 
спа ва ли крај пе ћи (Па вло вић 1991: 437–438). 

Но ва оса ћан ка пред ста вља ла је по лу брв на ру – гра ђе на је 
у ком би на ци ји бр ва на („ку ћа”) и „пле те ра” (со ба), с ни жим 
кро вом и кров ним по кри ва чем од да ске или ће ра ми де. На 
кро ву се по чи ње по ја вљи ва ти оџак, ма да су ку ће че шће без 
ње га, што зна чи да је „ва тра” и да ље би ла „отво ре ног” ти па 
– дим са ог њи шта је и да ље углав ном про ла зио кроз та ван ски 
про стор. Овај на чин град ње по ста је пре о вла ђу ју ћи већ око 
сре ди не 19. ве ка. На но вој оса ћан ка вре ме ном се зи до ви по
чи њу из ра ђи ва ти од „чат ме, ко ле ни ка и ћер пи ча; а, та ко ђе се 
ме ња и уну тра шњи рас по ред, ку ћа ра сте у хо ри зон тал ном 
по гле ду, кућ ни део до би ја ћи лер, а соб ни дру гу ода ју – дру гу 
со бу, ко ја се на зи ва го стин ска со ба или ба шка лук.” Кров ових 
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ку ћа по ста је ма њег оби ма, али би ва стр ми ји; ма да све ви ше 
ка ко вре ме од ми че да шча не кро во ве за ме њу је ће ра ми да, а 
по чи ње упо тре ба и цре па као кров ног по кри ва ча. „Ку ћа за
др жа ва чер јен, а не до би ва та ва на. На кро ву се по чи њу из во
ди ти оџа ци, али су ти оџа ци у дну ши ро ки, гло ма зни и та кви 
су до вр ха” (Па вло вић 1991: 436–440). Про ме не у из гле ду куће, 
па са мим тим и ста но ва њу, ука зу ју на то да су се по тре бе људи 
ме ња ле, да су се сти ца ла ис ку ства у град њи, али мо жда и на 
чи ње ни цу да су на ра ста ла са зна ња љу ди у до ме ну ор га ни за
ци је по ро дич ног жи во та ко ја су „зах те ва ла” при ла го ђа ва ње 
соп стве них на ви ка на ста ју ћим из ме на ма у ста но ва њу.

Као ка рак те ри стич на за под гор ски пре део из два ја се тзв. 
ку ћа шу ма дин ка. Овај тип ку ће је ква драт не осно ве, рет ко 
дво дел не, че шће тро дел не или че тво ро дел не, не мно го по диг
ну та у ви си ну, са ни ским и по при лич но рав ним кро вом, али 
за то са ви со ким и вр ло ле по из ве де ним оџа ком. Гра ђе на је као 
по лу брв на ра – че твр ти на ку ће ра ђе на је као брв на ра, а оста
так као чат ма ра (др ве на кон струк ци ја оле пље на бла том), од 
ћер пи ча или је зи да на „ци глом у ја пи ју”. По кри ве на је ће ра
ми дом. Ку ћа, оџа кли ја и со ба чи не њен уну тра шњи про стор. 
Са овим ти пом ку ће по ја вљу је се по друм – изба. На кро во ви ма 
до ми ни ра ју ви со ки, тан ки оџа ци, с ка пи ћем на вр ху ис под кога 
су по два или че ти ри уна кр сна отво ра (Па вло вић 1991: 440).

Бо га тин ка је ку ћа са чи јом се град њом за по чи ње кра јем 
19. ве ка. Овај тип ку ће је при бли жно ква драт не осно ве, углав
ном са че ти ри, ре ђе са три про сто ри је; зи до ви су углав ном од 
пле те ра („у ја пи ју” и „од ка ме на”), а кров од цре па или да ске 
и оџа ком. Ове ку ће на ле жу на те ме ље из ра ђе не од ква ли тет ни
јег оте са ног ка ме на. Кро во ви су ни ски, стр ми и без ис пу ште них 
стре ха. На овој ку ћи би ло је ви ше за ста кље них про зор ских 
отво ра, а та ко ђе се „ши ри ла” по вер ти ка ли – по ди за њем у 
ви си ну. Бо га тин ка је ку ћа са ко јом по чи ње упо тре ба ци гле у 
град њи. Зи да не ку ће су пра во у га о не осно ве и са ви ше оде ље
ња. У овом ти пу ку ће по сто ји ви ше со ба на ме ње них сва ком 
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за дру га ру (ако је у пи та њу за дру га), а ка рак те ри стич на је по 
то ме што се с њом по ја вљу је го стин ска со ба. „Ку ћа” и да ље 
по сто ји и у функ ци ји је про сто ра за при пре ма ње хра не. Бит
но је на по ме ну ти да са по ја вом овог ти па згра да за ста но ва ње, 
тер ми ном ку ћа по чи ње се на зи ва ти чи та ва је ди ни ца на ме ње на 
ста но ва њу за дру га ра / ма ње по ро ди це. Исто та ко, овим терми
ном по чи њу се об у хва та ти дом за ста но ва ње као и све згра де 
на окућ ни ци („дво ру”). На тај на чин су „дом”, „ку ћа”, „задру
га” по ста ли си но ни ми за по ро дич но до ма ћин ство, а пре зи ме
на Оџак, Оџа ко вић, Ко ље но вић си но ним ни из ра зи за ста ре
ши ну по ро дич ног (за дру жног) до ма (Па вло вић 1991: 441–442). 
До ступ ни по да ци ука зу ју на то да је већ то ком 19. ве ка по че
ло об је ди ња ва ње по ро ди це под јед ним кро вом. Уну тра шњост 
ку ће тог вре ме на је из де ље на на про сто ре који се по је ди нач но 
ко ри сте – со бе, као и на оне за јед нич ке ко ји су и ра ни је по сто
ја ли – „ку ћа”, ог њи ште, трем, оста ва, и сл. Ово је и вре ме ка да 
се тер мин „ку ћа” – ме сто где го ри ва тра, про ши ру је на чи тав 
стам бе ни обје кат у функ ци ји ста но ва ња, али се че сто од но си 
и на про стор око њега. У скла ду с но вим тен ден ци ја ма у ста
но ва њу за јед ни це, ускла ђу је се и на чин ње ног уну тра шњег 
опре ма ња – на ро чи то се то од но си на со бе као про стор где 
се спа ва и где је сме ште на го то во сва опре ма нео п ход на за 
спа ва ње и од ла га ње оде ће. 

Нај леп ша згра да у обла сти, у вре ме док је по сто ја ла, била 
је ко нак (згра да за ба шча лук, го стин ска ку ћа). У Под го ри ну 
су га пре не ли Оса ћа ни ка да су по че ли пре ла зи ти из Бо сне. 
Ме ђу тим, овај тип згра да је већ на пре ла зу из 19. у 20. век рет
ко ви ђан на те ре ну. Обје кат је „при мер уку са и ле по те и мај
сто ра и соп стве ни ка, при мер чи сто ће и ре да у ис тој ку ћи, као 
и бо га ства и сја ја; све што ку ћа мо же да из не се нај леп ше га 
из не ла га је на ко на ку и у ње му. (...) Ко нак је нај ма ње тро дељ на 
ку ћа, ску по це на, од нај бо ље и нај ску пље гра ђе, а гра ђе на по 
истом на чи ну, као и ку ћа. Оде ље ња у ко на ку су: оџа кли ја и 
со бе; нај о бич ни је је у ко на ку оџа кли ја с ула зом с по ља и собе 
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за себ не, у ко је се ула зи из оџа кли је. Пред вра ти ма ко на ка, ко ја 
су увек јед на, на ла зи се леп при тре мак, по кри вен и нај леп ше 
укра шен. Вра та, про зо ри (од ста кла, ви со ки и двој ни) и оџаци 
су увек с ле пим ша ра ма и нај леп ше из гра ђе ни” (Па вло вић 1991: 
443–444).

По пра ви лу, сва ка ма ло имућ ни ја по ро ди ца мо ра ла је да 
има уз ку ћу оџа кли ју и јед ну со бу на ме ње ну за ба шка лук, а ако 
је ку ћа би ла без ње га, он да је ку ћа за ста но ва ње „по ве ћа ва на” 
ши ре њем у хо ри зон тал ном прав цу. Ко нак (го стин ска ку ћа) 
био је исто вре ме но го стин ска, али и до ма ћи но ва ку ћа, јер је 
он у њој стал но бо ра вио. Од уну тра шње опре ме ва жно је спо
ме ну ти да су ту би ли сто ло ви и клу пе увек „спрем ни” за го сте, 
а њи хо ва упо тре ба је би ла го то во је ди но у функ ци ји по ро дич
них (кућ них) ве се ља и дру гих срећ них до га ђа ја за за јед ни цу, 
али је, исто та ко, ко ри шће на и у вре ме ну жа ло сти (са хра не и 
па ра сто си). Осим со бе на ме ње не раз ли чи тим по ро дич ним 
об ре ди ма и оби ча ји ма, по сто ја ле су и со бе увек спрем не да 
се у њи ма мо же пре но ћи ти па су би ле опре мље не по сте љом 
и по стељ ним ства ри ма. То је би ла тзв. го стин ска со ба. Па вло
вић (1991: 444–445) на ме ну ко на ка опи су је овако: „У ко на ку се 
при ма гост, а при ма га и ис пра ћа до ма ћин или ко ји је нај ста
ри ји до ње га. Под њом је че сто пу та по друм, у ко ме се др жи 
пи ће. У ба шка лу ци ма при до да тим уз ку ћу ни ко па ни ста ре
ши на ку ће не оби та ва, већ је упо тре бља ван са мо за све ча не 
и ту жне при го де у ку ћи.”

Јед на од ре пре зен та тив ни јих згра да на про сто ру Ва љев
ске Под го ри не био је ва јат са гра ђен од бр ва на, са мо са јед ном 
со бом и зе мља ним по дом без та ва на. Обич но је био у ве ли чи
ни сред ње со бе; сма трао се по је ди нач ном сво ји ном у окви ру 
за дру ге. Же нид бом је сва ки за дру гар до би јао ва јат у вла сни
штво до смр ти. Ва јат је на сле ђи вао нај мла ђи оже ње ни члан 
или се усту пао до ра слом за же нид бу. У ва ја ти ма је би ла сме
ште на сва имо ви на за дру га равла сни ка ко ји су у ње му бо ра
ви ли чи та ве го ди не у слу ча ју да је пар без де це, а ако су са 
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де цом, он да су пре ко зи ме бо ра ви ли за јед но са оста лим чла
но ви ма за дру ге у ку ћи. Ва ја та је го то во увек би ло по не ко ли ко 
у окви ру јед не за дру ге или ве ће по ро ди це (Па вло вић 1991: 445).

* * *

До Дру гог свет ског ра та се о ска до ма ћин ства су пред ста
вља ла еко но ми је у ма лом па су, са мим ти ме, објек ти на окућ
ни ци би ли ускла ђе ни са по тре ба ма до ма ћин ства/за дру ге. По
ред објек та у функ ци ји ста но ва ња, на окућ ни ци су по сто ја ле 
и нео п ход не згра де у ко ји ма је пре ра ђи ва на и/или скла ди ште
на хра на нео п ход на за пре хра ну чла но ва за јед ни це, али и сточ
ног фон да. Број згра да на окућ ни ци, гле да ју ћи по по ро ди ца ма/
за дру га ма био је раз ли чит, али су град ња и на ме на обје ка та 
би ле исто вет не. У Ва љев ској Под го ри ни у окви ру по ро дич ног/ 
за дру жног до ма ћин ства обич но су ви ђа ни: ка ча ра (кач њак), 
мле кар, ам бар, ар (шта ла и ко ша ра), чар дак или кош, пив ни ца, 
пу шни ца, хлеб на пећ („леб на ву ру на”), ко лар ни ца, свињ ци и 
кочаци.

Сва ка ко да су нај ва жни ји би ли: ка ча ра, мле кар и пив ни ца; 
објек ти су би ли у функ ци ји пре ра де хра не. Ка ча ра је би ла ти па 
брв на ре и мо же се сма тра ти јед ном од нај про стра ни јих згра
да на овом под руч ју. Слу жи ле су за сме шта ње ка ца, бу ра ди, 
по су да раз ли чи те на ме не, по је ди них ала та. У њих су сме шта ни 
и ка за ни за пе че ње ра ки је са до да ци ма ко ји иду уз њих. Би ле 
су с јед ним оде ље њем, без та ва на и па то са. На јед ном од зи до
ва на ла зио се ма њи отвор кроз ко ји се из ба ци ва ла џи бра при 
пе че њу ра ки је. Мле кар је ома ња згра да, са зи до ви ма од по плета 
или ле та ва, па то сан, без та ва на, по кри вен као ку ћа. Ко ри шћен 
је као про стор за спра вља ње и чу ва ње „бе лог мр са”, а би ли су 
и ме сто где су се чу ва ле за ли хе ма сти и дру ге хра не. Имућ ни
ји се ља ци су има ли и пив ни це. То су би ле згра де ти па брв на ре 
упо тре бља ва не за сме штај ра ки је и дру гог пи ћа, као и ра зног 
ала та – обич но за на тлиј ског (Па вло вић 1991: 445–446).
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За скла ди ште ње зр на сте хра не у окви ру до ма ћин ства 
слу жи ли су: ам бар, чар дак и кош. У ам ба ри ма се спре ма ло 
жи то. Објек ти су би ли ти па брв на ре по ста вље ни на ка ме ном 
те ме љу. У њих се ула зи ло обич но по мо ћу др ве них сте пе ни ца. 
Уну тра шњост ам ба ра је из де ље на на ок на ко јих је нај ма ње 
че ти ри, а нај ви ше осам – за сва ку вр сту жи та по јед но. За 
су ше ње ку ку ру за ко ри стио се чар дак. То је обич но па то са на 
згра да „на со ва ма” или „зи до ви ма”, чи ји су зи до ви од пле те
ног пру ћа или ле та ва и по кри ва чем обич но од да са ка или кро
ви не. За скла ди ште ње ку ку ру за у упо тре би је био кош – из
ду же ног об ли ка, та ко ђе са зи до ви ма од опле те ног пру ћа и 
кро ви ном као по кри ва чем (Па вло вић 1991: 446).

На окућ ни ци су по сто ја ле и ма ње згра де од зна ча ја за функ
ци о ни са ње до ма ћин ства: хлеб на пећ, му тав ци, пу шни ца. За 
пе че ње хле ба ко ри шће на је хлеб на пећ – зи да на од ци гле или 
ка ме на или гра ђе на од бла та. Му тав ци су би ли про стор где су 
др жа ни бра шно и при бор за ме ше ње (ку ва ње) хле ба. За су ше ње 
шљи ва по сто ја ле су пу шни це (ми ша не, ме ша не, су шни ца) гра
ђе не од ка ме на, ци гле, ћер пи ча или на бо ја (Па вло вић 1991: 447).

По себ не вр сте згра да би ле су на ме ње не за сме штај ко ња, 
во ло ва и те ла ди – ар (шта ла), сви ња (свињ ци), до ма ћих па са 
(ко ча ци). У скла ду с њи хо вом на ме ном би ле су гра ђе не од 
трај ни јег ма те ри ја ла (брв но, ци гла), или ма ње трај ног ма те
ри ја ла (пру ће, кро ви на и сл.) (Па вло вић 1991: 446–447).

* * *

Ва љев ска Под го ри на пред ста вља гра нич ни про стор про
сти ра ња ди нар ске брв на ре. Услед гра нич ног по ло жа ја на под
гор ском про сто ру је до шло до пре пли та ња ути ца ја су сед них 
обла сти – шу ма диј ске ку ће и бал кан скоори јен тал не ку ће са 
основ ним обра сцем ди нар ске брв на ре.3 Основ ни обра сци ди

3 У целој ди нар ској обла сти до ми нант на згра да за ста но ва ње је брвна
ра – сто жер по ро ди це и чи та вог до ма ћин ства. О ди нар ској брв на ри в. ви ше 
у: Фин дрик 1998.
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нар ске ку ће ис по ља ва ли су се кроз ње ну ор га ни за ци ју, кон
струк ци ју и об ли ко ва ње. „Сва ки пре лаз из јед не фа зе у на ред ну 
де ша вао се за хва љу ју ћи по је ди нач ним ути ца ји ма или гру па ма 
ути ца ја ко ји су мо ди фи ко ва ли прет ход ни об лик ку ће би ло у 
це ло сти или са мо де ли мич но”. У ор га ни за ци о ном сми слу ку ћа 
је про шла пут од јед но дел не, пре ко дво дел не, за тим тро дел не, 
до че тво ро дел не. Што се ти че кон струк ци ја у град њи обје ка та, 
и она је пре тр пе ла спе ци фи чан раз вој као и кон струк тив на 
ре ше ња обје ка та у окол ним про сто ри ма Ср би је. „Нај јед но
став ни је и нај ра ни је ре ше ње је брв на ра или тал па ра. Сви са
чу ва ни при ме ри су ва ри јан те објек та од тал пи и бон дру ка 
или ис кљу чи во у бон друч ном си сте му. Ис пу на је пре те жно 
у пре пле ту и ле пу. Кров је на че ти ри во де са сле ме ном, чак и 
код осно ва ко је су ква драт ног об ли ка.” Зна ча јан тех но ло шки 
на пре дак у град њи обје ка та на стао је про до ром гра ди те ља 
из ис точ но бо сан ске обла сти Осат.4 До ла ском на ове про сто ре 
Оса ћа ни су са со бом до не ли и сво је уме ће гра ђе ња, од но сно 
ве шти ну ко ја је ути ца ла на раз ли чи та тех нич ка ре ше ња на 
гра ђе вин ским објек ти ма у овој обла сти. Об ли ко ва ње ку ћа је 
и ов де, као што је то слу чај и у су сед ним обла сти ма, углав ном 
за сно ва но на ар хи тек тон ским обра сци ма про и за шлим из 
ди нар ске брв на ре као осно ве. По се бан пе ри од у гра ђе њу пред
ста вљају ва ри јант на ре ше ња на ста ла под ути ца јем ку ће бон
дру ча ре, док се у по след њој фа зи раз во ја ку ћа овог кра ја об ли
ку је под ути ца јем ар хи тек ту ре сред њо е вроп ске ку ће. Ку ћа 
Ва љев ске Под го ри не је не за о би ла зна у про у ча ва њи ма се о ског 
гра ди тељ ства и зна ча јан до ку мент о раз во ју се о ске ку ће у 
Ср би ји. Иа ко се по сво јим оп штим ка рак те ри сти ка ма у пот пу
но сти по кла па с раз во јем се о ске ку ће Ср би је, по је ди на ло кал на 

4 Осат је ме сто у Бо сни, по зна то по не и ма ри ма ко ји су би ли спе ци
ја ли сти за из ра ду ди нар ске брв на ре. Гра ди ли су на целом про сто ру да на
шње за пад не Ср би је, а не са мо Ва љев ске Под го ри не. О оса ћан ским не
и ма ри ма и њи хо вим гра ди тељ ским спо соб но сти ма ви де ти: Ми ло са вље вић 
2000.
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ре ше ња пред ста вља ју зна ча јан до при нос исто ри ји ар хи тек
ту ре Ср би је (в. Ку зо вић, Крсма но вић 2013: 85–119, ци та ти исто). 

Со ци јал ноеко ном ска струк ту ра се ла и по ро ди це у Ва
љев ској Под го ри ни од го ва ра ла је сто чар скора тар ској про из
вод њи ста нов ни ка овог пла нин ског под руч ја. Због при род них 
усло ва – по себ но због кон фи гу ра ци је зе мљи шта ко је је за хва
тао се о ски атар, од кра ја 19. ве ка те као је го то во ста лан про цес 
тран сфор ма ци је тра ди ци о нал них ти по ва сто чар скора тар
ских по ро ди ца. Због пре на се ље но сти из брд скопла нин ских 
се ла и оси ро ма ше них за дру жних по ро ди ца сто ча ра, стал но се 
са се ља ва ло ста нов ни штво ка плод ни јим пре де ли ма ва љев ске 
обла сти, чи ме се из осно ва ме ња ла про из вод на и еко ном ска 
струк ту ра кра ја. Сто чар скора тар ске пла нин ске по ро ди це про
ме ном ме ста ста но ва ња по ста ја ле су пре те жно ра тар ске, мења
ју ћи на чин жи во та, на ви ке и оби ча је (Сто јан че вић 1995: 25).

Нај ва жни ји и ујед но сим бол по ро дич ног жи во та Ва љев
ске Под го ри не пред ста вља ла је ку ћа (дом, „двор”, окућ ни ца) 
са згра да ма ко је је окру жу ју. Ме сто оку пља ња па са мим тим 
и сре ди ште за јед нич ког жи во та би ла је „ку ћа” – про стор где 
се на ла зи ло „ог њи ште”, од но сно ме сто где је го ре ла ва тра. 
„Ку ћа” је би ла про стор за оку пља ња чла но ва за јед ни це у при
ли ка ма сла вља и ра до сти, али и вре ме ну жа ло сти и ту ге. Не
гда шња „ку ћа” је за ме ње на ку хи њом; да нас је то про сто ри ја 
где се на ла зи шпо рет ко ји је за ме нио отво ре ну ва тру са ог њи
шта. Ог њи ште је би ло у сре ди шту до га ђа ња о свет ко ви на ма, 
раз ли чи тим до го ва ра њи ма, ве чер њим оку пља њи ма, по ред 
ог њи шта се по чи ва ло, од ма ра ло и ра ди ло, око ње га се во ди
ла не ве ста ка да пр ви пут до ђе у дом, крај ње га се до че ки ва ло 
ра ђа ње, пр во ку па ње но во ро ђе ног чла на, про сла вља ла по ро
дич на сла ва, бо жић ни пра зни ци и оста ле зна чај не го ди шње 
свет ко ви не (Сто јан че вић 1995: 32). 

Са мо по сто ја ње у окви ру ку ће го стин ске со бе – на ме ње не 
сме шта ју го сти ју о ва жни јим по ро дич ним и се о ским свет ко
ви на ма, ука зу је на зна чај одр жа ва ња род бин ских од но са и ме
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ђу соб ног по се ћи ва ња у овом кра ју. Ове со бе се опре ма ју нај бо
ље и нај леп ше што мо же јед на за дру жна/по ро дич на за јед ни ца. 
У ову свр ху је у про шло сти ко ри шћен „ко нак” и он је пред
ста вљао не ку вр сту обе леж ја еко ном ског ста ту са и пре сти жа 
до ма ћи на и за дру ге. Сто га је из гра ђи ван че сто леп ше од са ме 
ку ће. По ред ко на ка, ва жно ко му ни ка ци о но обе леж је по ро дич
ног и за дру жног жи во та би ли су ва ја ти,5 у чи јој осно ви се 
на ла зи ла по ве за ност за јед нич ког ра да и жи во та у за дру зи. Био 
је то стан и бо ра ви ште брач ног па ра са децом или без ње.

Осим на чи на град ње и уну тра шњег опре ма ња, кул ту ра 
жи вље ња је до не кле од раз раз ли чи тих по ро дич них или ко лек
тив них сла вља – пра зно ва ња ка лен дар ских пра зни ка, до га ђа
ја по пут ро ђе ња, скла па ња бра ка или од ла ска из све та жи вих, 
али и не ких дру штве них оку пља ња, по пут мо бе на при мер. 
Нај зна чај ни ји по ро дич ни пра зник у Ва љев ској Под го ри ни је 
Сла ва, Све ти, Кр сно име – пра зник по ко јем су се ме ђу соб но 
пре по зна ва ли бли жи срод ни ци („свој би на”). „Сла ва је пра зник 
ко ји по сво јој са др жи ни и ре до сле ду на род ног оби чај ног си жеа 
пред ста вља не ви дљи ве ни ти ко му ни ка ци је бли жих и да љих 
срод ни ка, као дан ка да се по себ но по шту ју и по се ћу ју, у сла ву 
све тог, као успо ме на на ста ре прет ке, оду жу ју ћи ти ме свој дуг, 
као њи хо ви по том ци.” Осим одр жа ва ња срод нич ке по ве за но сти, 
по ро дич на сла ва је и пра зник ко јим се „чу ва ла” по ве за ност 
са ком ши ја ма и су се ди ма. Го сти на сла ви су има ли од ре ђе не 
оба ве зе у оба вља њу слав ских об ре да од ра жа ва ју ћи на тај на
чин ко лек тив ни дух и ме ђу соб ну по ве за ност по ро ди ца. Го сти 
„без ко јих ни је дан до ма ћин ни је мо гао по че ти би ло ка кву по
ро дич ну све ча ност, осо би то о сла ви и свад би, или по гре бу и 
ро ђе њу, би ли су ʼзва ни це :̓ кум кр ште ни ко ји је вен чао и та ко 
одр жао ге не ра циј ску ко му ни ка ци ју се о ских по ро ди ца, ʼпри

5 Код Ср ба на се лу за др жан је ре ла тив но ду го оби чај гра ђе ња ва ја та. 
У за ви сно сти од кра ја, гра ђен је од раз ли чи тих вр ста ма те ри ја ла, али је за 
све ка рак те ри стич но да има ју са мо јед ну со бу и да су на ме ње ни за сме штај 
мла дих брач них па ро ва. Ви де ти о то ме ви ше у: Фин дрик 1999. 
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ја тељ и ро ђакʼ (из та зби не бли жих срод ни ка), а по себ но ʼпр ви 
ком ши ја̓ . Ме ђу њи ма је до ма ћин би рао по је ди нач но оне ко ји 
су ̓ до ли ба ша̓ , ̓ ло мач ,̓ и ̓ се кач ,̓ и уз ку ма, вр ше све ча ни об ред 
пре се ца ња, лом ње ња и за ли ва ња ви ном слав ског ко ла ча и 
оста лих култ них хле бо ва и сим бо ла сла ве за тр пе зом, пред 
све ча ни слав ски обед, за јед но са до ма ћи ном”. Уна пред је од
ре ђен рас по ред „зва ни ца” и го сти ју у сва кој при ли ци, а на
ро чи то за све ча ном слав ском тр пе зом, јер су они по сред ни ци 
из ме ђу сла вље нич ке по ро ди це и срод ни ка; за то се зва ни це 
би рају по од ре ђе ном ран гу: 1. по срод нич ким ве за ма – кум; 
2. по брач ном срод ству – „при ја тељ” ко га до ма ћин по не ком 
од „мла ђе ши на” по зи ва на пра знич но или свад бе но сла вље 
по себ но све ча но – уз бу кли ју, као тра ди ци о нал ну фор му, од
но сно пу тем од ре ђе ног по здра ва и мол бе да се при дру жи у 
сла вљу; 3. ком ши је – због не го ва ња ком шиј ских од но са ко ји 
су ва жни за по ро дич ну ко му ни ка ци ју и има ју по себ но ме сто 
и уло гу у по је ди ним по ро дич ним об ре ди ма, као што је сла ва 
и др.; 4. оста ли „го сти” се по зи ва ју пре ма угле ду и пре сти жу 
у се о ском ко лек ти ву, а ка да до ђе „гост из да ле ка” (из уда ље ног 
се ла), пре ма ње му се ис ка зу је ве ли ко по што ва ње. У скла ду 
са зна ча јем у по ро дич ној хи је рар хи ји зва ни ца ма је од ре ђе но 
и ме сто се де ња за сто лом (Сто јан че вић 1995: 37–38, ци та ти 
исто). 

Жи вот у по ро ди ци под ра зу ме ва сва ко днев ни рад и бри гу 
за пре хра ну љу ди и сто ке. С дру ге стра не, сва ко дне ви ца је 
ис пре се ца на раз ли чи тим до га ђа ји ма ко ји се ци клич но по на
вља ју по пут го ди шњих ка лен дар ских пра зни ка и раз ли чи тих 
по ро дич них до га ђа ња. У том сми слу кул ту ра жи вље ња под
ра зу ме ва, осим ор га ни за ци је про сто ра у ко јем се сва ко днев
но бо ра ви и жи ви сва ко дне ви ца, про стор где се про сла вља ју 
пра зни ци, ра ђа, за сни ва по ро ди ца, ис пра ћа из све та жи вих. 
У ту свр ху го то во сва ка по ро ди ца ста ра се да обез бе ди у окви
ру стам бе не је ди ни це про стор ко ји ће би ти опре мљен та ко 
да је увек до сту пан оку пља њу ви ше љу ди.
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Кул ту ра ста но ва ња: оп шти осврт

У про те кла го то во два ве ка се о ска ар хи тек ту ра се транс
фор ми са ла у скла ду са про ме на ма ко је су се до га ђа ле у окви ру 
ши ре за јед ни це. Сва ка ко да је нео п ход но на по ме ну ти да је про
стор Ва љев ске Под го ри не у про шло сти био ре ла тив но скрај нут 
– уда љен од ва жни јих са о бра ћај ни ца и ве ћих тр го вин ских цен
та ра, што је у из ве сном сми слу ути ца ло на успо ре ни ји раз вој. 
Ме ђу тим, са ус по ста вља њем ко му ни ка ци ја, пре све га са о бра
ћај них, али и са по ја ча ва њем ми гра ци ја на ре лаци ји се ло–град 
ин тен зи ви ра ју се про ме не у до ме ну при вре ђи ва ња, снаб дева
ња, сва ко днев них на ви ка, оби чај не прак се, што је био на чин 
за при бли жа ва ње се о ске сре ди не овог де ла Ср би је град ским 
стан дар ди ма. Про ме не су, по сма тра но кроз вре ме, ма ње или 
ви ше ви дљив про цес, од но сно вер ни су пра ти лац се о ског 
жи во та. На про ме не ко је су за хва та ле се ла у Под го ри ни то ком 
19. ве ка, у вре ме ну об на вља ња др жа ве Ср би је ука зао је, у 
ан тро по ге о граф ској сту ди ји кроз пре глед згра да у до ма ћин
ству, Љу бо мир Па вло вић (1907 [1991]). Ње го ва за па жа ња и 
кон ста та ци је у са да шњем вре ме ну су не из о став на по ла зна осно
ва за пра ће ње раз во ја ста но ва ња и ма те ри ја ла ко ри шће них 
за град њу, па се од тога и по шло у овом ра ду. 

Про те кла го то во два ве ка обе ле жи ли су круп ни до га ђа ји 
на ши рој дру штве ној сце ни ко ји су се на раз ли чи те на чи не 
од ра зи ли на ор га ни за ци ју се о ске за јед ни це и по ро ди ца уну
тар ње, као и на сфе ру ду хов ног и ма те ри јал ног ства ра ња. На
и ме, пе ри од од сре ди не 19. ве ка до да нас обе ле жи ло је ви ше 
рат них су ко ба ло кал ног ка рак те ра (устан ци, бал кан ски ра то
ви), али и два свет ска ра та чи је су по сле ди це ве ли ка ра за ра ња 
и уни шта ва ња ма те ри јал них и кул тур них ре сур са зе мље, али 
и по нов но гра ђе ње и об но ва раз ру ше ног. С дру ге стра не, у овом 
пе ри о ду сме ни ло се и не ко ли ко дру штве нопо ли тич ких си сте
ма, чи је по сле ди це у ор га ни за ци ји ра да и про из вод ње ни су 
ми мо и шле ни ста нов ни ке под гор ских се ла. На ро чи то се у том 
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сми слу из два ја пе ри од на кон Дру гог свет ског ра та, јер га обе
ле жа ва ју још увек те шко са гле ди ве по сле ди це на укуп ни дру
штве ноеко ном ски и кул тур ни раз вој, с об зи ром на то да је 
у са мо не ко ли ко де це ни ја до шло до те мељ них про ме на у свим 
до ме ни ма на род ног жи во та и ства ра ла штва. Та лас про ме на 
је за хва тио и ов де раз ма тран про стор, на ро чи то про це си мо
дер ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је, али и по ја ча ва ње од се ља
ва ња у дру ге кра је ве зе мље, гра до ве или ма ња ме ста, с ци љем 
обра зо ва ња или за по шља ва ња у де лат но сти ма ко је ни су по
ве за не с по љо при вре дом или сто чар ством. 

Ста но ва ње је сег мент на род не кул ту ре не за о би ла зан у 
про це су упо зна ва ња про шло сти, на чи на жи во та и спо соб но
сти ства ра ња љу ди на јед ном про сто ру. Те сно је по ве за но са 
пре о вла ђу ју ћом ар хи тек ту ром обла сти – ти по ви ма ку ћа и 
по моћ них згра да, уну тра шњим опре ма њем и функ ци јом про
сто ра. Објек ти у слу жби ста но ва ња или еко но ми је ис каз су 
чо ве ко вог уме ћа у осми шља ва њу и ре а ли за ци ји соп стве них 
по тре ба – на чи на град ње и упо тре бље них ма те ри ја ла у ту 
свр ху, а по том и њи хо вог опре ма ња. По ло жај и из глед обје ка
та у слу жби ста но ва ња, збри ња ва ња сточ ног фон да, пре ра де 
и/или чу ва ња на мир ни ца, по ка за тељ су кре а тив но сти и ства
ра лач ке спо соб но сти на ро да да ства ра у скла ду са сво јим 
по тре ба ма, по че му не ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу ста нов ни ка 
ко ји жи ве на про сто ру Ва љев ске Под го ри не и оних у око ли ни.

У скло пу раз ма тра ња кул ту ре жи вље ња, нео п ход но је 
ис та ћи зна чај ко ји при па да ку ћи као стам бе ној је ди ни ци, која 
је по на род ном схва та њу нај ва жни ји про стор за ор га ни за ци ју 
по ро дич ног жи во та. Сто га ови објек ти, по чев од вањ ског из
гле да, рас по де ле уну тра шњег про сто ра, опре ма ња, по сма тра
ча го то во не ми нов но вра ћа ју у про шлост. Ку ћа има по се бан 
ста тус у се о ском до ма ћин ству, али и при род ном окру же њу 
та ко да: „пут ник ко ји се ду же вре ме на за др жао у пла ни на ма, 
пу стим и без тра го ва људ ског ра да и жи во та, осе ти ра дост 
ка да, си ла зе ћи у до ли не, на и ђе на пр ве ку ће, ра се ја не или 
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зби је не. У том тре нут ку му је нај ја сни је ко ли ко ку ће до при
но се из гле ду пре де ла” (Цви јић 1966: 277). Ку ћа је има ла, го
то во од са мих по че та ка ње ног осми шља ва ња, по себ но ме сто 
у се о ском жи во ту, што је сва ка ко био је дан од пред у сло ва да 
она вре ме ном пре ра сте у вр сту ста ту сног сим бо ла. 

За раз ли ку од са да шњег вре ме на, град ња ку ћа је до ре ла
тив но ско ра шње про шло сти углав ном би ла у скла ду с ге о
гра фи јом пре де ла, кли мат ским при ли ка ма, а сва ка ко да је на 
њен из глед у зна чај ној ме ри ути ца ла рас по ло жи ва гра ђа за 
ње ну град њу, а свог уде ла имао је и на чин при вре ђи ва ња ста
нов ни штва. Ку ћа је у про шло сти би ла у сво је вр сној „хар мо
ни ји са са ста вом, из гле дом и ве ге та циј ском оде ћом пре де ла. 
(...) Ја сно се ви ди да су ку ћа и окол не згра де при ла го ђе не сред
стви ма за кон струк ци ју, ко ја се на ла зе у овим обла сти ма, 
за тим за ни ма њу ста нов ни штва. При бли жем ис пи ти ва њу (...) 
из ла зи да се у ку ћи огле да зна тан део људ ско га кул тур ног ста
ња: ку ћа је кул тур ни пред мет из ло жен ево лу ци ји, оној ис тој 
ко ја и чо ве ка пре о бра жа ва; пре о бра жа ва ју ћи се, чо век ме ња 
об лик и гра ђу ку ће, рас по ред ње них уну тра шњих де ло ва и 
по ку ћан ство” (Цви јић 1966: 277–278).

Сва ка ко да су на род на схва та ња и ма те ри јал на ба за до ма
ћин ства ути ца ли на из глед ку ће и ње но уну тра шње опре ма ње. 
Оно што је ва жно ис та ћи је сте да је на род но по и ма ње ку ће у 
ду гом вре мен ском пе ри о ду би ло углав ном по ве за но са про сто
ри јом где се на ла зи ог њи ште, од но сно, са про сто ром где го ри 
ва тра. Ова кон ста та ци ја ни је осо бе ност са мо Ва љев ске Под
го ри не већ го то во целог Бал кан ског по лу о стр ва. Нај ста ри ја 
фа за у раз во ју ку ће је про стор од са мо јед не про сто ри је. Из ње, 
као ба зе, раз ви ли су се ка сни ји ње ни об ли ци. Јед но дел на ку
ћа чи ји се пре жи ци још увек мо гу ви де ти на те ре ну по че так 
је на стан ка и раз во ја тзв. на род не ар хи тек ту ре на овом про
сто ру. О то ме ка ко су из гле да ли ти по ви ку ћа пре ње не по ја ве 
у да нас спо зна тљи вом об ли ку не ма нај по у зда ни јих по да та ка, 
јер ни су очу ва на ма те ри јал на и пи са на све до чан ства. Мно го 
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је раз ло га за ма ло број ност по да та ка за вре ме ра ни је од 19. ве ка 
– ма те ри јал на све до чан ства су мо гла те шко оп ста ти због вр сте 
ко ри шће ног ма те ри ја ла у ту свр ху, ко ји је углав ном под ло жан 
тру ље њу – др во, пле ва, сла ма, пру ће, и сл., као и на чи на град ње.6 
Не до ста так пи са них све до чан ста ва мо же се раз ли чи то ту ма
чи ти, а нај ве ро ват ни ји је тур ска оку па ци ја и не до ста так хро
ни ча ра ко ји би бе ле жи ли ста ње на те ре ну, тим пре што је овај 
про стор и у са да шњим усло ви ма по при лич но скрај нут у сми
слу ин те ре со ва ња струч ња ка за бе ле же ње по да та ка бит них за 
кул тур ну исто ри ју на ро да ко ји га на се ља ва.7 Јед но дел на кућа 
од бр ва на, пле те ри или чат ме, као пре те жна се о ска ку ћа тур
ског вре ме на, у ра ду се тре ти ра као нај ста ри ји об лик гра ђе не 
ку ће. Ку ћа је као пре о вла ђу ју ћа згра да оп ста ла кроз вре ме 
за хва љу ју ћи то ме што је ду го би ла је ди но скло ни ште си ро
ма шни јих ста нов ни ка, али и то ме што је пре у зе ла функ ци ју 
па стир ске ко ли бе. Ње но пре тра ја ва ње кроз вре ме усло ви ло 
је да о њој по сто је по у зда ни ји по да ци, јер је би ла пред мет 
ин те ре со ва ња про у ча ва ла ца на род ног жи во та (Па вло вић 1991: 
435–442; Ку зо вић, Крсма но вић 2013: 85–119). 

По сма тра ју ћи ку ћу и дру ге објек те на окућ ни ци, ра ни ји 
ис тра жи ва чи (Цви јић 1966: 277–323; Па вло вић 1907; Сто јан
че вић 1995; Ку зо вић, Крсма но вић 2013: 85–119) ис ти ца ли су 
ва жност кон фи гу ра ци је пре де ла, од но сно ути цај при род ног 
ам би јен та на из глед ку ће и окућ ни це, али је, та ко ђе, спо зна
тљи ва и чи ње ни ца да су про ме не у об ли ку и град њи ку ће 
пра ти ле раз вој дру штве не за јед ни це. По зна та је по тре ба људи 
да уно се про ме не у сво је окру же ње и да са ма њом или ве ћом 
за др шком уво де у сво ју сва ко дне ви цу ра ни је њи ма не по зна те 

6 Прет по ста вља се да су ра ни ји објек ти би ли гра ђе ни слич но ка сни јим 
ко ли ба ма и слич ним на сло ни ма, ди рект но на зе мљи или ма ло уко па ни. 
Ви ше: Цви јић 1966: 279–281. 

7 По мак у на уч ноструч ном упо зна ва њу пре де ла пред ста вља сту ди ја, 
пре све га, је зич ког про у ча ва ња Го вор Ва љев ске Под го ри не (Ра до ва но вић 
2014). С дру ге стра не, ан тро по ло шкоет но ло шка ис тра жи ва ња до са да су 
из о ста ла го то во у пот пу но сти. 
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пред ме те, а не рет ко и оби ча је, што се вре ме ном сва ка ко од
ра зи ло не са мо на на чин град ње већ и на опре ма ње обје ка та. 
Са про ме ном од но са пре ма на сле ђу, а у скла ду са но вим тен
ден ци ја ма у град њи и ста но ва њу, ме ња ла се та ко ђе и сли ка 
пре де ла. По ме ну то је већ да на из глед пре де ла ути чу ку ћа и 
оста ло око ње (по моћ не и еко ном ске згра де), ве ли чи на и об лик 
дво ри шта, огра да око ку ће и на дру гим ме сти ма ва жним за 
до ма ћин ство, из глед и ве ли чи на окућ ни це, ба шта, воћ њак, и др. 
ко ји су се ме ња ли и при ла го ђа ва ли про то ку вре ме на и дру
штве ним кре та њи ма. 

Осим ку ће, про ме на ма би ва ју за хва ће не и дру ге обла сти 
гра ђе ња, али и про сто ра око њих – ме ња ју се у из гле ду и вели
чи ни и дру ге згра де око ку ће, али се ме ња и при род но окру
же ње око ку ће, од но сно, ве ге та ци ја, јер се по ја вљу ју но ве вр сте 
би ља ка и во ћа, ра ни је углав ном не по зна тих у на ро ду. По ја
ча ва се та ко ђе по тре ба љу ди за на прет ком и у при вре ђи ва њу, 
што за по сле ди цу има уво ђе ње мно гих но вих ства ри у ку ћи 
и чи та вом до ма ћин ству (ма ши не, ала ти и др.). Ка ко је вре ме 
у по след ња два ве ка про ла зи ло, та ко су на ра ста ле по тре бе 
се о ског до ма ћин ства. Ра ни је об ли ко ва ње жи вот них на ви ка 
ста нов ни ка Ва љев ске Под го ри не би ло је углав ном у са деј ству 
са ге о граф ском сре ди ном, а ко је се зна чај но сма њи ло то ком 
20. ве ка, на ро чи то у ње го вих по след њих не ко ли ко де це ни ја. 
По ја ча не ми гра ци је на ре ла ци ји се ло–град и ути цај град ске 
кул ту ре, за тим по ди за ње ни воа обра зо ва ња мла ђе по пу ла ци је, 
по ве ћа но ко ри шће ње сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је, из град
ња са о бра ћај ни ца и др. од ра зи ло се на ра ни је об ли ке на род ног 
жи во та и кул ту ре, али је и под ста кло њи хо ве зна чај не тран сфор
ма ци је кроз пре о бли ко ва ње по сто је ћих оби ча ја и об ред но 
оби чај не прак се, али и кроз при хва та ње дру га чи јих оби ча ја 
и на ви ка. Но во на ста ла си ту а ци ја је пред ста вља ла и не ку вр сту 
смер ни ца у опре ма њу и ко ри шће њу но во и згра ђе них ку ћа, 
али исто та ко и при ла го ђа ва ње у ме ри у ко јој је то мо гу ће већ 
по сто је ћих – „ста рих” ку ћа.
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Кроз по је ди не фа зе раз вит ка стам бе них обје ка та мо гу се 
пра ти ти ан тро по ге о граф ски, ет но граф ски и со ци о ло шки зна
чаји ку ће за за јед ни цу. Све до Дру гог свет ског ра та тра ди ци
о нал ну се о ску за јед ни цу ка рак те ри ше ре ла тив но мир ни ји и 
успо ре ни ји жи вот, у сми слу ути ца ја и при хва та ња про ме на 
у сфе ри ма те ри јал ног и ду хов ног, јер су струк тур не про ме не 
у за јед ни ци би ле успо ре ни је. Ме ђу тим, вре ме на кон Дру гог 
свет ског ра та обе ле же но је про ме на ма ко је су за хва ти ле све 
сег мен те жи во та се о ских за јед ни ца, чи ме се ме ња и њи хов 
од нос пре ма го то во свим на сле ђе ним вред но сти ма, па и пре ма 
они ма у до ме ну тра ди ци о нал не град ње и ста но ва ња. Ка ко је 
пе ри од со ци ја ли стич ког и пост со ци ја ли стич ког раз во ја дру
штва био ве о ма тур бу лен тан, то су дру штве не, при вред не, 
еко ном ске, кул тур не и дру ге про ме не зна чај но ви дљи ви је и 
ути цај ни је, јер су ма те ри јал на сред ства до ступ ни ја свим сло
је ви ма дру штва, па са мим тим – и ве ћем бро ју љу ди. „Ви ши 
дру штве ни стан дард и кул тур но уз ди за ње по вла че за со бом 
и из град њу бо ље ку ће. Ра ни је се ку ћа вр ло спо ро ме ња ла чак 
и код бо га ти јих зе мљо рад ни ка ко ји су те жи ли да про ши ре 
по сед ку по ви ном зе мље. (...) Ка да је зе мљо рад ња из гу би ла од 
свог зна ча ја у по ре ђе њу са ин ду стри јом и за ра дом у њој, глав
на па жња се по кла ња ку ћи, уре ђа ји ма и на ме шта ју” (Лу то вац 
1966: 573). 

Град ња ку ћа по град ским узо ри ма би ла је по зна та још у 
19. ве ку, ме ђу тим, тек од сре ди не 20. ве ка ку ће на се лу се све 
ви ше из ра ђу ју по град ским узо ри ма. Тако су пр ве де це ни је на
кон Дру гог свет ског ра та би ле де це ни је зна чај них про ме на у 
го то во свим сфе ра ма жи во та, јер се „ста ро” убр за но ме ња или 
на пу шта, а у се о ском ми љеу по сто ја ње но ве ку ће, по ред ста ре, 
по ста је го то во уо би ча је на сли ка. Пре тра ја ла ди нар ска брвна ра, 
по лу брв на ра и дру ге вр сте „ста ре” ар хи тек ту ре, убр за ни је у 
по сле рат ним де це ни ја ма усту па ју ме сто кући и дру гим неоп
 ход ним згра да ма од твр ђе гра ђе. Уме сто др ве та све ви ше пре
вла да вају ци гла, цреп, бе тон и це мент ни мал тер. По бољ ша ва
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ње са о бра ћај них ве за учи ни ло је да ку ћа од твр дог ма те ри јала 
по ста не уо би ча је на сли ка и пла нин ског краја.

За вр шни осврт

Пре тра ја ли објек ти се о ске ар хи тек ту ре ко ји се да нас могу 
још увек ви де ти у се ли ма у Ва љев ској Под го ри ни – брв на ра, 
по лу брв на ра, чат ма ра и др., не мо су под се ћа ње на про шлост 
на ро да овог кра ја и ње го ву ор га ни за ци ју жи во та. С об зи ром 
на то да је у на род ном гра ди тељ ству ку ћи по све ћи ва на на ро
чи та па жња, јер је сма тра на за нај ва жни ји и нај зна чај ни ји обје
кат на окућ ни ци, вре ме ном је по ста ла „при ви ле го ва ни” све док 
гра ди тељ ског уме ћа ње них ства ра ла ца, али и естет ских схва
та ња ње них вла сни ка. И у са да шњој ор га ни за ци ји се о ског жи
во та ку ћа за вре ђу је по се бан ста тус, али се мо жда у то ме ма ло 
и пре те ру је, јер не рет ко ре зул ти ра ње ном не функ ци о нал но
шћу, за раз ли ку од про шло сти ка да је би ла од раз „љу ба ви” и 
„по што ва ња” па су се у ње ну из град њу уно си ли сва по зна та 
зна ња и ве шти не, при др жа ва ју ћи се при том тра ди циј ски ус по
ста вље них прин ци па у при пре ми ме ста за град њу.8 

Дру штве ни раз вој у по след њих не ко ли ко де це ни ја из 
ко га је про ис те као и „оса вре ме њен” на чин жи во та узро ко вао 
је да у ре ла тив но крат ком вре ме ну, древ ни на чи ни гра ђе ња 
„устук ну” пред на ле том но вих тех но ло ги ја и но вих тен ден
ци ја у гра ди тељ ству. Све из ра же ни ји про це си ра сло ја ва ња, 
не у јед на че но еко ном ско сна же ње по ро ди ца и дру ги дру штве
ни, еко ном ски и кул тур ни чи ни о ци усло ви ли су про ме не у 
ор га ни за ци ји по ро дич ног жи во та и ра да на се лу. Све за јед но 

8 У се о ској за јед ни ци тра ди ци о нал ног ти па, од лу ка о град њи ку ће 
би ла је од из у зет ног зна ча ја за по ро ди цу. Том чи ну се при сту па ло ве о ма 
од го вор но, уз по што ва ње свих по зна тих ис ку ста ва прет ход них ге не ра ци ја 
– од од ре ђи ва ња ме ста за град њу, пре ко са ме град ње, до усе ље ња у но ви 
обје кат. 
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је де струк тив но де ло ва ло на тра ди ци о нал но гра ди тељ ско 
схва та ње. Но ви гра ђе вин ски ма те ри ја ли, са вре ме на тех ни ка 
гра ђе ња и по ве ћа ни прох те ви из ме ни ли су на чин гра ђе ња и 
из глед обје ка та у функ ци ји ста но ва ња и еко но ми је по ро дич не 
за јед ни це. Ку ћа као нај ти пич ни ји пред став ник тра ди ци о нал
не и са вре ме не град ње и да ље је про стор у ко ме се од ви ја 
жи вот по је дин ца и ње го ве по ро ди це, про стор где се оба вља ју 
сва ко днев ни по сло ви, али и про стор у окви ру ко га се про сла
вља ју пра зни ци, оби ча ји о ро ђе њу и скла па њу бра ка, ис пра
ћај из све та жи вих. Све по ме ну те ак тив но сти осим што су 
усме ра ва ле жи вот по је дин ца, по ро ди це и се о ске за јед ни це у 
про шло сти, у са да шњим са гле да ва њи ма про шло сти пред ста
вља ју обри се не са мо кул ту ре ста но ва ња ста нов ни ка Ва љев
ске Под го ри не већ су зна чај ни као са зна ње о сег мен ту на родне 
кул ту ре срп ског на ро да у це ли ни. 
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Mi li na Iva no vić Ba ri šić

HO U SING TRA DI TION IN VA LJEV SKA POD GO RI NA

Sum mary

Ho u sing Tra di tion in Va ljev ska Pod go ri na is an im por tant aspect 
of li fe. It re flekcts the li ving stan dard if the ho u se hold, per so nal ati tu des 
abo ut li ving spa ce and abo ut the ways to fur nish it. The pa per analyses 
im por tant aspects of the ho u sing tra di tion and or ga ni za tion of li fe wit hin 
ho u se holds in Va ljev ska Pod go ri na.

Key words: ho u sing tra di tion, tra di ti o nal ho u se bu il ding, ho us, agri
cul tu ral bu il dings, Va ljev ska Pod go ri na. 
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