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НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО И КУЛТУРА 
СТАНОВАЊА У ДЕЛИМА РАНКА ФИНДРИКА 

Упорни и неуморни истраживач, градитељ и конзeрватор традиционалног на 
родног неимарства и становања, архитекта Ранко Финдрик,  у свом приступу ис 
траживањима мeтодолошки и теоријски исказује се упоредо као архитекта, врсни 
етнолог и стручњак који настоји да изучи, очува и отргне од заборава историјске 
облике грађења и културе становања који су значајни за наш национални и кул 
турни идентитет. Ранко Финдрик, објавио је више од 80 радова, чланака, студија, 
расправа  и  неколико  значајних  књига. 1  За  ову  прилику  издвајамо  три  књиге  на 
основу којих се може у великој мери сагледати значај његових истраживања, као 
и  допринос  науци  и  култури.  То  су:  Народно  неимарство    становање,  дело  о 
умећу и традицији градитељства и стамбеног простора српског народа са понира 
њем у проблеме и заокруженим промишљањима као  јединственој целини. Друга 
је Динарска  брвнара,  у којој  говори о  типу  куће  грађене  од  дрвених брвана или 
талпи, па о начину организације породичног и сеоског живота, као и становања у 
области динарских планина, а трeћа је, Вајати  знамење младости, у којој изла 
же истраживања о зградама за боравак брачних парова што је специфично за по 
родичну задругу. Издавач сва три дела је Музеј "Старо село" из Сирогојна. Наве 
дене књиге, као и већина других радова, опремљене су мноштвом цртежа Р. Фин 
дрика и фотографијама које  је  углавном урадио аутор заједно са његовом покој 
ном супругом Каћом. 

1 Архитектуре сточарске колибе на планини Ртњу, Гласник Eтнографског института 
САНУ, XIXXX, Београд 1973; О архитектури сточарског стана, Одредбе позитивног за 
конодавства  и  обичајног  права  о  сезонским  кретањима  сточара  у  југоисточној  Европи 
кроз векове, Посебно издање Балканолошког института САНУ, Београд 1976; Прилози по 
знавању организације стамбеног простора у народном градитељству села, Београд 1980; 
Лeтњи станови на пештерском Кошта пољу, Саопштења XIXII, Београд 1981; Основне 
одлике организације простора старије  сеоске куће, Заштита споменика народног гради 
тељства (зборник радова), Београд 1984; Кућа и стан на селу у Србији у другој половини 
XVIII века, према сведочењима савременика, Саопштења XVI, Београд 1984; Трагови ста 
рих словенских и средњовековних конструкција у нашој народној архитектури, Гласник ет 
нографског музеја у Београду, 1985; Народна архитектура  Путеви чувања и  заштите, 
Београд 1985; Преносиве грађевине у народној архитектури, ГлЕМ, 50, Београд 1986; Зла 
тиборска  брвнара  и  музеј  народног  градитељства  "Старо  село"  у  Сирогојну,  Београд 
1987.
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Ранко Финдрик је аутентични, један од најбољих савремених зналаца и истра 
живача, народног градитељства и културе становања код нас, а по његовом укуп 
ном истраживачком раду националног наслеђа, можемо га сврстати уз великане у 
овој  области културе и науке. Дуги низ година предузимао  је  сложене истражи 
вачке послове у настојању да објасни нека глобална питања и проблеме из наше 
традиционалне културе везане, у првом реду, за народно неимарство. Постављене 
задатке увек  је тежио да решава у свој њиховој сложености и међузависности са 
историјским токовима у дуготрајном трајању сељачког друштва у којем су ствара 
на и коришћена та културна и егзистенцијална добра. Широко захваћени пробле 
ми, отварали су низ нових питања на која је требало дати одговоре. Зато се после 
студија  одређених  глобалних  тема  усмеравао на истраживање и  анализу поједи 
начних питања као дела целине или обрнуто, и тако доприносио бољем разумева 
њу и сагледавању општег. То нам управо речито показују и ова дела о којима је 
реч. 

Народно неимарство  становање, Динарска брвнара и  Вајати, као и ранија 
дела Ранка Финдрика, настала су из осмишљеног, дугогодишњег упорног и мину 
циозног истраживачког рада, као и његове конзерваторске праксе, која је да би се 
успешно изводила захтевала широко и продубљено познавање споменичких вред 
ности.  Садржај  и  систематизација  изложених  проблема  у  оба  дела,  представља 
монографске синтетичке прегледне студије, колико о посебном облику традицио 
налног народног градитељства, организације стамбеног простора и становања, то 
лико и о друштвеним односима: породичном, родовском и сеоском животу, као и 
о  економско  производним  односима  и  нашем  сељачком  друштву  и  њиховом 
устројству на широком културном простору српског народа. 

Прва књига, Народно неимарство  становање садржи систематизовану мате 
рију у седам одељака и више поглавља. После основних назнака о чему се распра 
вља у књизи следи важан одељак под насловом О пореклу и настајању у којем об 
јашњава и указује на корене, путеве развитка и културни садржај народног гради 
тељства и његовом трајању. Највише простора посветио је одељку Село. Овде ана 
лизира порекло, утицаје, функције и значења како појединачних просторних дело 
ва,  уређаја  стамбеног  простора,  тако  и  целина  градитељског  наслеђа.  Одрeђује 
шта је у просторном, социјалном и културном смислу "кућа"  заправо најважнија 
просторија  стана  у  којој  је  огњиште,  где  се  припрема  храна  за  обитељ,  одвија 
главнина свакодневног живота као и ритуала из обичајног и верског живота. За 
тим указује на вајат, просторије за госте и описује економске зграде важне за сто 
чаре  земљораднике. Даље говори о привременим, сезонским насељима и стамбе 
ном простору у њима где неки чланови породице (братства, рода) или цела поро 
дица борави у време обављања одређеног циклуса или сегмента привредне делат 
ности. Ово су у ствари колибе, катуни, салаши, пивнице и друго. Посебно је ана 
литички објаснио развој "куће", стожер стамбеног простора у прошлости, око ко 
јег се концентрично развијао и градио стамбени простор и привредне зграде. При 
казао је и типолошке одлике народне архитектуре па различитости градитељских 
поступака и материјала за динарску брвнару, косовску приземљушу, камену кућу 
карсних предела и најзад бондручаре поморавља и источне Србије. Изложио је и 
глобалну анализу опреме традиционалног сеоског стана. У поглављу Од сеоске ка 
градској кући објаснио је прелазне фазе стамбеног простора и становања од рурал 
ног ка урбаном и анализира посебности примерене потребама живота у граду  ва
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роши. Ово дело по својој општости представља увод у детаљне аналитичке студи 
је које следе. Тако, Динарска брвнара, углавном је оријентисана на динарски кул 
турни ареал, а друга Вајати је са погледом на јужнословенски и шири балкански 
културни простор. Ово говори да у њима није реч, само о студији архитектонског 
наслеђа, већ истовремено и етнолошкоисторијским и културолошким изучавањи 
ма  са  изузетним  осећањем  и  дубоким  познавањем  проблема,  озбиљним  проми 
шљањима и извођењем дефинитивних ставова. 

Истраживања, Динарске брвнаре, Ранко Финдрик изложио је тако што је на по 
четку изнео  своја опредељења о овом питању, а  затим следе поглавља: Брвнара, 
Кућа, Како се гради кућа, Порекло и настајање, са бројним потпоглављима унутар 
сваког од њих. На крају је опширан резиме насловљен Уместо закључка. 

У  књизи,  Вајати    знамења младости, материја  је  разврстана  у поглавља  са 
више одељака следећим редоследом: Вајат, Зграда, Колиба, Трем  од првих поме 
на до краја 19. века; Називи у народу  вајат, клијет, зграда, киљер, троњ ... ; Зна 
чење и порекло назива   од словенских до разних позајмица и утицаја; Зашто се 
гради више мањих грађевина; Задруга и задружни живот  као посебно значајно за 
врсту грађевина какви су вајати. Затим следе поглавља, Могућа угледања и утица 
ји; Архитектура. У посебном одељку је обрађен Гостињски вајат  конак, оџакли 
ја, башкалук. На крају  су завршна разматрања у којима се резимира вишеструки 
значај вајата у животу српског сељачког друштва. 

Како је чинио и у својим ранијим делима Р. Финдрик и у овим студијама на 
стоји да рашчлани, опише, и што је могуће детаљније представи оно о чему рас 
правља, уз обиље илустрација  цртежа, документарних фотографија и другог до 
кументарног материјала. Уз исцрпну дескрипцију,  стално  се придржава историј 
ско компаративног приступа како у излагању, тако и у анализама све до извођења 
закључака. У уводним излагањима објашњава нам опредељење за теме својих ис 
траживања и у најопштијим потезима даје назнаке о чему ће расправљати и до ко 
јих је резултата је дошао. 

У поглављима, која су разуђена на више одељака, описује, упоређује па анали 
зира називе, порекло грађења и објеката, утицаје, функције и значења, како поје 
диначних грађевина и њихових просторних делова и уређења, тако и целине по 
сматраног градитељског наслеђа и стамбеног простора у временској и просторној 
димензији. 

Без сумње у сваком од ових дела изложена је синтеза народног поимања као и 
стручно, научно дефинисање посматраних феномена и резултати достигнути у ис 
траживачком поступку. Р. Финдрик доследно дефинише стамбени простор и ста 
новање, нарочито са становишта специфичности задружне породице и сточарско 
ратарског начина живота српског сељака и његовог сеоскородовског друштва  у 
прединдустријском раздобљу,  унеколико  очуваном до новијег доба  у  одређеним 
сегментима друштвеног и економског живота, а можда највише у свести људи. 

Доследан  својим  опредељењима,  аутор  одређује шта  у  просторном,  социјал 
ном и културном смислу значе кућастаниште, нарочито брвнара и вајат. Прво као 
стожер укупног породичног живота и култа, а друго као облик његове разуђено 
сти и сложености  интимног и властитог простора сваког (млађег) брачног пара у 
задружној породици. 

Значајно место у овим књигама посвећено  је објашњавању порекла и настаја 
ња  грађевина,  уствари  о  коренима,  путевима  развитка  и  културном  есенцијалу
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ствараном током вишевековног трајања. Наравно, нису изостављени ни упоређе 
ња и анализе основних типолошких одлика као ни оно што је посебно и заједнич 
ко у појединим областима и крајевима у погледу грађевинских поступака и мате 
ријала, функционалних, употребних и других одређења. 

Народно неимарство  становање, Динарска брвнара и Вајати, како је већ ис 
такнуто,  комплексне  су  студијске  монографије  свестрано  изучених  проблема  из 
домена народног градитељства и стамбеног простора, али исто толико расветљава 
се  друштвени живот  српског  сељака или можда боље речено  српског народа  од 
средњег века до првих деценија двадесетог века, а каткад и до савременог доба. 
Студије не би могле бити тако свестране и обухватне да Р. Финдрик није цео свој 
радни век посветио истраживању и проучавању народне архитектуре на широком 
јужнословенском а нарочито српском културном простору. Посебно се бавио гра 
дитељством и становањем у динарској културној зони. Зато његова изучавања на 
родног неимарства, порекла, па и историјског развоја, укупним функцијама и дру 
гим  својствима,  социјалним  и  културолошким  аспектима  представљају  дела  од 
посебног значаја за науку и културу. Реч  је о специфичном начину трагања кроз 
анализе  просторних  и  конструктивних  одлика  грађевина,  трагања  за  њиховом 
аутентичношћу,  уз  могуће  свеколике  утицаје  и  других  културних  традиција.  У 
ствари Р. Финдрик је желео, а мислимо увелико и успео, да открије, покаже и до 
каже битна, својства народне градитељске традиције српског села, која је била то 
лико витална и снажна да  је вековима успевала да очува своја есенцијална свој 
ства и  значења. На  то  су  свакако  одлучујуће  утицали,  поред природне  околине, 
привредни живот и нарочито специфичност родовског устројства и сеоска самоу 
права  традиционалног  друштва  која  је  имала  велику  снагу  да  апсорбује  многе 
иновације,  промене и  утицаје  и прилагоди их  својим потребама и  схватањима у 
настојању очувања самосвојних вредности своје културне традиције. На  крају  по 
требно  је рећи, да је Р. Финдрик и овим својим делима још  једном потврдио ис 
такнуто место међу истраживачима народног неимарства и становања као и неких 
општих питања наше народне баштине.


