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П Р Е Д Г О В О Р

Сам назив „Народна архитектура“ није 
чи сасвим погодан а ни потпуно тачан али 
тако се зове предмет на Архитектонскоме 
факултету Универзитета, а ова књига 
треба да буде помоћна литература —уџбе- 
ник  — за тај предмет. Под „народном“ 
подразумева се овде она архитектура про- 
шлости која је грађена на територији Ју- 
1ославије од досељења Јужни*х Словена 
па до времена развоја савремене архитек- 
туре; у најглавнијем рачунато, до краја
X V III века.

Саме ирилике које су условиле развој 
ове архитектуре учиниле су да се у  њој 
јасније разликују две основне групе гра- 
ђевина. Оваква подела се намеће како по 
намени грађевина, њиховоме програму, 
облику и изгледу, стилу, грађевинском 
материјалу, итд. — тако и по времетсма 
из којих потичу њ ихови данашњи остаци. 
Тако смо издвојили монументалну архи- 
тектуру средњевековних ф еудалних вре- 
мена, од које су нам до данас остале пр- 
венствено, више или  мање очуваче, разне 
кул.тне грађевине, затим монументално 
грађене разне профане грађевине по ва- 
рошима и, најзад, увек  у  рушевинама, 
стари градови (у значењу тврђаве) — од 
архитектуре зграда за становање већине

становииштва. Грађевине и једне и друге 
груие грађене су кроз многа времена и  
уиоредо, чак су обичне зграде за стано- 
вање свакако грађене пре оних монумен- 
талних, међутим оне из прве групе грађене 
су увек најсолидније и најтрајашније, док 
су ане из друге грађене мање масивно и 
солидно, мање реирезентативно а више 
практично. 'Од ирвих је, због тога, сачуван 
већи број остатака и до данас, док су ста- 
рији примерци архитектуре друге групе, 
изузев Јадранскога приморја где су гра- 
ђени каменом, одавно пропали а до данас 
су нам сачувани само они постали у вре- 
мену не старијем од 150 до 200 година.

Као што смо већ рекли, карактером сво- 
јим грађевиие прве групе су, највећим  
делом, реирезентативног карактера (па- 
лате, цркве, џамије и слично) те је стога 
за целу групу оправдан назив м о н у -  
м е н т а л н а  а р х и т  е к т у р а  — док 
друга група обухвата највећим делом 
практичне грађевине за становање у селу 
и вароши, те би јој најбоље могао одгова- 
рати наслов ф о л к л о р и а  а р х и т е к -  
т у р а  (етнографи под фолк-клором под- 
разумевају обично духовне народне творе- 
вине, међутим и ове материјалне творе- 
вине су исто тако производ спонтане
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потребе изражавања иародских мајстора 
тс би се израз фолклораи могао примеиити 
и иа њих). Кратак преглед ове фолклорие 
архитектуре иарода Југославије обухва- 
тиће, дакле, овај други део уџбеиика. 
Први део „Народна архитектура I“ — мо- 
иумеиталиа архитектура на територији 
Југославије у времеиу од досељења Сло- 
веиа до, (у главиом узето,) краја X V III  
века — дат је већ, као засебиа књига.

Сваки од ова два дела одговара ио јед- 
иом семестру иаставе. Према расположи- 
воме броју часова, одређеиом илаиом иа- 
ставе и програмом предмета, дат је и обим 
материјала и његов распоред како би сту- 
деити могли добити једиу сажету основну 
информацију. Тежиште је, при томе, став- 
љено не на етнографско проучавање и 
приказ народиога живота и кућа у томе 
животу, иити социолошко проучавање ка- 
рактеристика и ироцеса, разних међусоб- 
иих одиоса и развоја. Није, најзад, ни сам 
унутарњи живот у тим зградама истакнут 
у први план, веН је узет само као основа 
са које је пошао просторни развој њихов. 
Главни задатак^оји је поставио себи овај 
уџбеник је покушај да се првенствено 
студентима архитектуре а затим и осталим 
(на пр. онима ет^ологије на Филозофском  
факултету Универзитета или  онима

Академији за иримењену уметност), из- 
несе један кратак систематизован иреглед 
иајглавнијих и најкарактеристичнијих 
о б л  и  к а и и з г л  е д а народских кућа  
за становање у селу и вароши, по свима 
крајевими Југославије, с обзиром, разуме 
се, и на њихов начин грађења, а са нај- 
потребиијим освртом, ири томе, на развој 
ги х  облика и изгледа и у прошлости.

Са основном променом у начину живота 
и рада, не само на селу већ и у вароши, 
које је донео социјалистички преображај 
у нашој земљи иочев од краја 1944. год. 
настала је и иреломна тачка и почетак ра- 
дикалие иромене и у иотребама и могућ- 
ностима у животу сељака и варошана, те 
према томе и дефинитивно напуштање 
старих облика и иачина грађења. Пре но 
што ових сасвим нестане, културном са- 
временом архитекту је за његову оријеи- 
тацију и даљи рад корисно да боље упо- 
зна облике и изгледе грађења својих не- 
посредних предака у својој сопственој 
земљи, бар у оноликој мери колико му је 
корисно да познаје и архитектуру старих 
Египћана, Вавилоњана, Грка, Римљана и 
свих доциијих времена кроз Средње и 
Нове историјске векове до данас.

Таква су концеиција и намена дате и 
овој књизи.
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У в о  д

Немају сви народи јаче испољену по- 
требу давања сопственог израза евојим 
творевинама, или се она, у  процесу брзог 
напретка брзо изгубила. Наши народи су 
способност и потребу за испољавањем та- 
квог израза показали и на народној но- 
шњи, у народним песмама, умотворинама, 
музици, игри, на стећцима итд. Слично то- 
ме и ова грана народне архитектуре коју 
смо назвали фолклорном, искристалисала 
је јасно свој израз, или своје изразе јер су 
разни крајеви под различитим условима 
дали и различите облике и изгледе својим 
грађевинама.

Рекли смо већ да нам је намера да обу- 
хватимо грађење у прошлости почев од 
времена досељења Јуж них Словена у да- 
нашње крајеве Југославије. То је нешто 
лакше постићи у домену монументалне ар- 
хитектуре са солидније грађеним спомени- 
цима, међутим, што се тиче фолклорне ар- 
хитектуре ту о најстаријим временима зна- 
мо нешто више само по сачуваним писаним 
сведочанствима док материјалних остата- 
ка на терену има очуваних само у архео-

лошкоме смислу. Та забележена сведочан- 
ства су најчешће путописи (у разним об- 
лицима) странаца, пролазника кроз наше 
крајеве. Нећемо их овде детаљније наво- 
дити. Резимираћемо само да је у давнијој 
прошлости солидније саграђених кућа би- 
ло претежно у приморским пристанишним 
градовима, док су куће села по унутраш- 
њости Балкана биле грађене од трошног 
материјала, и постављане растурено даље 
једна од друге, негруписано у већа села.

Наши претци, када су са североистока 
прешли Панонску низију и продрли у та- 
ласасте и планинске крајеве западнога и 
југо-западног Балкана, живели су нешто 
друкчије од староседелаца, и од оних који 
су држали те крајеве у својој власти. Они 
су ту стали и настанили се. Продрли су 
били силом, порушили су многе постојеће 
градове (Византија се тек временом мо- 
рала помирити са том силом и покушала 
је затим прихватити је и искористити као 
брану према другим непријатељима који 
су наилазили) и населили су се груписани 
по својим племенима.
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Људи су населили родну земљу жупа, 
бавећи се земљорадњом, и планина, баве- 
ћи се сточарством. Временом се развила 
т.зв. ,,натурална привредаи (да употребимо 
један не најсрећније изабран али уобича- 
јен термин) т.ј. међусобна размена још без 
посредства новца. Сопствене вароши так- 
вом животу нису биле ни потребне. Вре- 
меном се издваја прво владајући слој а за- 
тим постепено уводе и феудални односи: 
властелин феудалац управља једним кра- 
јем земље и сељаци су дужни давати му 
један део свога рада и производа, а тако- 
ђе и врховноме владару, који је суверен 
свим нижим феудалцима. Сваки феудалац 
гради себи „град“, тј. утврђену станицу 
одакле влада својим крајем. Под непосред- 
ном заштитом тих тврђавица развијају се 
тргови за размену робе; ту се, временом, 
настањују и занатлије чији су производи 
потребни и сељаку и феудалцу. Усваја 
се, најзад, и гШ^рество новца и развија се 
трговина. Тако џостају подграђа — прва 
већа насеља. Дотле је било само села и 
сеоских кућа (разних типова и облика пре- 
ма разним крајевима, разним климама, 
разном грађевинском материјалу — и, пре 
свега, према различитом начину живота и 
рада сељака). Такве се, пак, куће граде 
сада груписане и у подграђа.

Какве су то куће биле? Позната је чи- 
њеница да се свака спонтано развијена ар- 
хитектура, која је функција тренутно по- 
стојећих услова и могућности дотичне сре- 
дине, развија под компонентама три ос- 
новна момента, а то су: начин живота и 
потребе становника; грађевински матери- 
јал који се има на расположењу и најзад, 
климатске прилике дотичнога краја.

Што се тиче прве компоненте — на- 
чина живота и потреба сељакових, ту код 
најпримитивнијих облика важе приближ- 
но исти услови за све крајеве земље: Кућа 
је најосновнија заштита човеку од невре- 
мена и свега нежељеног споља. Она му 
служи не само као заклон за одмор и сан 
ноћу већ и за рад који под заклоном кро- 
ва и зидова има да обави. Дакле основни 
елементи су кров и зидови који обухва- 
тају једну једину просторију у којој је и

огњиште. Слично, углавном, важи како за 
земљорадника тако и за сточара. Исто ос- 
таје и за другу компоненту тј. за грађе- 
вински материјал: Без обзира да ли је он 
само камен, или само земља, или само др- 
во, или мешано — једноћелична простори- 
ја мора да задовољи човекове минималне 
потребе. Најзад, ништа се ту не мења ни 
код треће компоненте, климе: кућа остаје 
једноћелична само је боље или слабије за- 
штићена од интемперија.

У даљем развоју опажа се већ потре- 
ба човекова за више разних просторија 
Прво за одвојеном просторијом са огњи- 
штем од једне друге за спавање. Затим за 
додатком трема испред улаза у кућу. Да- 
ље још за додатком какве оставе, подру- 
ма — итд. Ту већ занимање сељаково игра 
важну улогу, јер кућа није више само нај- 
основнија заштита човеку већ је и ради- 
оница у којој он обавља извесне привред- 
не послове — различито према свом при- 
вредном занимању (према Ср. Вукосавље- 
вићу).

Овим расматрањем о основним усло- 
вима које је имала да задовољи свака се- 
оска кућа у прошлости, поставили смо већ 
и основну поделу у овој архитектури на 
сеоску и на варошку кућу. Та подела је 
јасна. Она је такође везана за поменуте 
основне три компоненте које условљавају 
развој сваке архитектуре. Најзначајнија је 
овде улога занимања људи и начина жи- 
вота породице. Ту постоји највећа разлика 
између куће сељака и варошанина. Но ни 
компонента условљена грађевинским ма- 
теријалом који се има на расположењу 
није од мање важнооти. Она, у најглавни- 
јим линијама, важи за читаве крајеве 
земље као целине, мада би се могло при- 
метити да је у вароши лакше набавити 
разан грађевински материјал но у селу 
(лакше до њега доћи а и варошанин је, 
бар у прошлости, имао обично више сред- 
става да до њега дође док је сељак био че- 
сто толико сиромашан да је кућу градио 
само материјалом који је имао, не купу- 
јући ништа у вароши). Разуме се да ту 
улазе још и многи други утицаји у обзир 
као на пр. они разних култура а пре свега



климатске прилике (крајеви са умереном 
климом, мраз и велики снегови, сувише 
сунца итд.).

Све поменуто је учинило да се јаено 
издвојила архитектура сеоске куће од оне 
варошке. Нећемо овде одмах улазити и у 
детаљнија објашњења; њих ћемо дати уз 
сваки од одељака. Но помињући овако 
стару варошку кућу дужност нам је ое- 
врнути се, у неколико речи, на питање ва- 
роши уопште. Хотимично смо употребили 
термин ,,варош“ мада је он данас неподе- 
сан; то чинимо из разлога што је овај тер- 
мин употребљаван код нас још од XV ве- 
ка, како би јаено истакао разлику према 
„граду”, којим се термином некада озна- 
чавала само тврђавица феудалаца, када 
још већих урбаних насеља није ни било.

Рекли смо већ да је „град“ био стани- 
ште феудалног поседника једнога краја 
земље. Сем оцрквих градова било је и дру- 
гих таквих утвјзђења која су штитила на 
пр. неке од бог&тих манастира, неке руд- 
нике када ј е ^  ХШ веку и надаље) орга- 
низовано сопствено експлоатисање руда ме- 
тала.Било је, најзад, и градова са претеж- 
но војничком наменом заштите појединих 
крајева, комуникација итд. Поменули смо 
већ подграђа која су се развила уз градове 
феудалаца. Нова насеља еу се развила и 
уз те нове руднике. Она су се развила, нај- 
зад, такође и уз отворене тргове.

По остацима који се највећим делом 
откопавају тек у релативно најновија вре- 
мена, види се да су куће тих насеља гра- 
ђене мање солидно од самих градова (твр- 
ђавица), цркава, и од кућа у приморским 
слободним градовима на обали Јадрана. То 
грађење је припадало и другоме стилу не- 
го што је био онај цркава и палата у При- 
морју, и пре но што бисмо рекли шта де- 
таљније о њима, дотаћи ћемо се тих варо- 
ши Јадранскога приморја као и још неких 
вароши и у унутрашњости Балкана.

Рекли смо већ да су многе вароши, 
које су постојале пре доласка Јуж них 
Словена, разорене. Неке су се ипак сачу- 
вале, друге су затим биле обновљене од 
старих становника и господара. Досељени- 
ци су постепено са њима успоетавили од-

нос, размену и трговину. Временом су се 
почели у њих и инфилтрирати. Таквих ста- 
ријих вароши било је мање у унутраш- 
њости земље (Београд, Ниш, Скопље, При- 
зрен, итд.) али их је било више на обали 
Јадрана. Неке од њих су разорене (Епида- 
УРУС> Салона), друге су се одбраниле од 
првих налета. Неке треће, нове, основане 
су од старог становништва (Дубровник, 
Сплит). У сваком случају те су вароши 
имале свој развој друкчији од оних доц- 
нијих словенских, посталих од подграђа фе- 
удалних тврђавица у време формирања 
облика грађанског становања и грађанства 
уопште, у унутрашњости земље.

Приморски пристанишни градови, са 
поморством и трговином, утврђени и бра- 
њени према копну, а са јаком флотом, раз- 
вили су се у, више или мање, независне 
општине па и градове-државице. Архитек- 
тура у њима, зависила је такође од већ на- 
ведених услова које принципски важе за 
архитектуру уопште, но овде је, сем тога, 
било и услова страног културног утицаја, 
нарочито онога са друге стране Јадрана.

Ти утицаји из иноетранства очиглед- 
нији су на развоју варошке но на развоју 
сеоске куће. Сеоска кућа је увек више за- 
висила од основних прилика које су је ус- 
ловљавале у вези са дотичним крајем 
земље. Чак и естетски израз њен, као 

• луксузна надградња, није у већој мери под- 
ложан угледању и моди из других дале- 
ких крајева ако то није оправдано прак- 
тичношћу и рационалношћу. Код вароши 
је то донекле друкчије. Ту моменат еко- 
номичности није једини меродаван већ има 
и могућности извесног луксуза па и мо- 
гућности угледања на стране облике као 
на моду.

Два — три су главна страна утицаја 
видна на старијим варошким кућама раз- 
них крајева наше земље. Они су условље- 
ни самим географским и политичким по- 
ложајем Балкана. Прва подела на две 
сфере - - источну и западну — постављена 
је већ издвајањем Византиске државе од 
Римске. Византиска средина је имала ве- 
ома много оријенталнога у себи, па и у 
својој архитектури. Она је била у великој



мери везана за Малу Азију и подложна 
утицају и даљих крајева еа тога правца. 
Административна граница византиске 
сфере на Балкану, ишла је од Дунава и 
Београда Савом на Дрину а затим дуж 
Дрине на планине преко којих је излазила 
на Приморје. Крајеви земље западно од ње 
били су више повезани са Европом, наро- 
чито наша Јадранска обала са супротном. 
Ова се подела још појачава по наиласку 
оеманлијских Турака. Они заузимају прво 
скоро цео Балкан а затим се задржавају 
најопштије узето на линији Саве и Дуна-

ва. Македонија, Србија и Босна остају ве- 
ковима у тој сфери оријенталнога духа. 
На њиховим варошима се он у пуној мери 
испољава. Северно од Саве и Дунава ев- 
ропски Запад доноси свој пуни утицај (на- 
рочито Барока — што је, уједно речено, и 
последња стилека епоха којом ћемо се ов- 
де бавити не прелазећи границе почетка 
неокласицизма и разних еклектичних сти- 
лова) а наше Јадранско приморје остаје 
потпуно медитеранско и духом сродно ита- 
лијанскоме. Сва детаљнија објашњења и 
образложења даћемо уз поједине одељке.
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СТАРЕ СЕОСКЕ КУЋЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Географско подручје Југославије је 
разнолико како својим рељефом и саста- 
вом земљишта тако и вегетацијом и кли- 
мом, и најзад диференцирано у више ет- 
ничких народних група. Разнолики су та- 
кође и занимања и начин живота људи. 
Према томе и облици, типови и изгледи са- 
мих села — па и сеоских кућа у њима и 
изван њих у пољу и нгуми — су разли- 
чити. Приликом приказа свакога од типо- 
ва кућа везаних за разне од крајева, да- 
ћемо и детаљније карактеристике; овде ће- 
мо дати само општу основну оријентацију.

Нећемо улазити у материју села као 
целине. Задржаћемо се само на архитек- 
тури куће. Но кућа у којој станује није је- 
дина зграда сељакова. Према разним кра- 
јевима и из већ проучених и познатих раз- 
лога у које нећемо овде улазити, села су 
се, од вајкада, развијала у  разне типове, од 
којих да поменемо само она са кућама не- 
груписаним у гушћу целину — и она са 
кућама збијеним у групу. Ова разноликост 
долази од географских и привредних ус- 
лова, од занимања и начина живота ста-

новништва (поред још неких других раз- 
лога). Код ових разних типова села разли- 
чите су и непосредне околине кућа у ко- 
јима сељак станује, тј. њихова дворишта и 
окућнице, а различите су и остале потреб- 
не зграде које се у њима још налазе. Сва- 
ко домаћинство их има више, да поменемо 
само неке од њих као стаје за волове, кра- 
ве, коње; амбар за жито и брашно; кош за 
кукуруз; вајате за одвојено становање 
младих парова, а да се и не упуштамо у 
набрајање зградица за прераду. млечних 
производа (,,млекаре“) и осталих на пла- 
нини и пашњацима („становима“ „бачија- 
ма“, „катунима“, ,,салашима“), „пивнице“ 
уз винограде — итд.

Дотакли смо овде постојање свих тих 
објеката не улазећи и детаљније и у њи- 
хову привредну функцију. Интересоваће 
нас пре свега њихова архитектура а функ- 
цију им додирујемо само уколико од ње 
зависе и архитектонски облици и изгледи 
њихови. Но више но од саме функције за- 
висе облици и изгледи њихови (полазећи 
увек од најосновнијих и најједноставнијих
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примера) од грађевинског материјала и од 
карактера краја земље у коме се село или 
кућа налазе. У том погледу и сама кућа 
за становање сељакова и остале привредне 
зграде његове, подлежу истим основним 
условима.

Задржаћемо се на најосновнијим и 
најкарактеристичнијим облицима а њих 
ће нам дати у највећој мери главна сеља- 
кова кућа, она у којој породица станује.

Полазећи од тога да облици и изгледи 
кућа одговарају основним локалним усло- 
вима, видећемо да и овде поделу можемо 
тако сагледати. Међу најосновнијим, тј. ме- 
ђу кућама са једном једином просторијом 
и огњиштем у њој, главну разлику у об- 
лику и изгледу диктира грађевински ма- 
теријал. Тако ћемо видети да је велики 
планински појас, који у нашу земљу ула- 
зи преко Словеније и спушта се југо-за- 
падном половином Босне, богат шумом 
масивног ^цвета (тј. дрвета чврстог и де- 
белог стабла^ а клима му је зими оштра и 
са доста снега. Одмах ћемо рећи да је 
и у многш$*другим сличним пределима, не 
само Европе већ и Азије и Америке, од 
вајкада грађена кућа, т. зв. „брвнара“. За 
зидове таквих кућа полажу се, једно више 
другог, хоризонтална стабла (као об- 
лице или притесана у греде или талпе), 
ужљебљена на угловима зграде у чврсту 
везу. Кров је од дашчица а стрм је због 
обиља снега (сл. 9).

У разним крајевима овога подручја та 
једнопросторна зграда сеУ различито даље 
развијала у кућу са више просторија, у  ку~ 
ћу на спрат итд. све према локалним потре- 
бама, занимању и начину живота сељака. 
Тако је словеначка брвнара различита од 
динарске, каква преовлађује у осталим 
крајевима. па и у Србији (сл. 34 таб. I).

Брвнара је један од најстаријих об- 
лика грађевине; данас га све више нестаје 
јер је дрво скупо, експлоатише се инду- 
стријски и извози се. Некада оно је било 
једини грађевински материјал који је, у 
тим крајевима, сељак имао на располо- 
жењу и он је целу кућу само од дрвета и 
градио. Градио ју  је сам и без услуга 
стручних тесарских мајстора.

Друго велико подручје Југославије је 
у нешто мањој мери планинско али, што је 
главно, није богато масивним дрветом. То 
су Македонија, Косово, Метохија и источ- 
на половина Србије. Шуме у тим крајеви- 
ма дају слабију грађу, тању и краћу, што 
омогућава конструкцију т.зв. куће „бон- 
дручаре“. Ту се за целу кућу склопи прво 
један скелет а затим се зидови испуне лак- 
шим материјалом (непеченом циглом, лет- 
вицама или плетеним прућем облепљеним 
блатом — итд.). Кров се покрива ћерами- 
дом. Овај је начин настао из разлога еко- 
номичности јер се тако, а са оним што се 
има на расположењу, може најбрже и нај- 
јефтиније саградити кућа која одговара 
томе релативно блажем поднебљу, без ја- 
ких мразева ни превише снега. Начин је 
примљен са ближега Оријента где је и да- 
нас још одомаћен (сл. 14, таб. I).

Треће подручје, које се јасно разли- 
кује од прва два, је Панонска низија, где 
као једини грађевински материјал постоји 
земља, а сем ње има само лаког дрвета и 
барске трске. Ово се подручје простире од 
Саве и Дунава на север до близу Карпата, 
а на територији Југославије захвата поред 
целе Војводине још и панонски део Славо- 
није. Ту се зидови кућа граде од „набоја“ 
(набијене земље) а кровови најчешће по-
кривају слојем трске (сл. 21, таб. 3)./

Супротно, по саставу земљишта и гра- 
ђевинском материјалу који сељаку етоји 
на расположењу, издваја се стеновити 
предео краша, почев од Истре па појасом 
паралелним са морем кроз Далмацију, Хер- 
цеговину и јуж ну Црну Гору, све до у Ал- 
банију. Ту сем голог камена нема никак- 
вог другог грађевинског материјала на рае- 
положењу и куће се само од камена и гра- 
де, па каменим плочама, најчешће, и по- 
кривају (сл. 31, таб. 3).

Ово би били главни, јасно издвојени 
облици различитих типова старих сеоских 
кућа широм Југославије кад се у свем том 
грађењу извуче нека законитост и поставе 
извесна правила (сл. 1). Међутим, има и 
изузетака. Има мешања типова и варија- 
ната; нарочито тамо где нису у питању са- 
мо оне три основне компоненте које смо
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већ истакли. У неким крајевима, поред 
ових варијаната, може бити и неких нових 
облика, непредвиђених на први поглед: 
Тако у шиптарским крајевима Метохије, 
виде се масивне камене куле; права 
средњевековна утврђења. Њ их је дикти- 
рала несигурноет, услед укорењене крвне 
освете а и несигурност уопште (сл. 39).

Изузетни облици манифестују се та- 
кође и у црквама брвнарама и сеоским џа-

мијама, које нису само у дрвету копиране 
раније камене, монументалне, средњеве- 
ковне богомоље, већ можда више концеп- 
ција сеоеке куће прерађене и украшене у 
богомољу (сл. 36 и 37).

И код ових изузетних облика задржа- 
ћемо се само на најизразитијим и најмно- 
гобројнијим, с обзиром на обим и намену 
ове књиге. У мање важне изузетке се не- 
ћемо упуштати.

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ ОБЛИЦИ

Најједноставнији облик заштите је 
колиба: (употребљавамо овај израз без об- 
зира на то што он, код нас, има обично са- 
‘мо једно извИ&о уже значење);- управо 
„наслон“ би би& још једноставнији јер је 
то само полз*отворен заклон, покривен 
обично сламом.

Данас се разни облици колиба могу ви- 
дети највише на планинским пашњацима 
где ее преко лета држе стада оваца и пре- 
рађују млечни производи. У многима, пак, 
таквим кућицама некада се и стално ста- 
новало. И за ове најједноставније зградице 
важе већ познати принципи: грађене су 
најекономичније и најрационалније према 
датим приликама и могућностима: на пла- 
нини дрветом и сламом; у каменитом кра- 
шу само каменом — итд.

Поменућемо неколико најкарактери- 
стичнијих (посматрано архитектонски а 
не и етнографски) облика:

„дубирог“ („савардак“, „шиља“) је ку- 
па танких стабала покривена дебелим сло- 
јем сламе озго. Остављен је отвор за вра- 
та. Да ветар не би разнео сламу ова је 
причвршћена ,,притисцима “ („ лемезима “) 
тј. танким стаблима положеним озго (сл. 2).

Уместо еламе покривач може бити и 
од бусена траве са земљом. То је „буеара“. 
Она може имати у врху и отвор за дим са 
огњишта (сл. 4).

„Земуница“ је колиба укопана доњим 
делом у терен.

У крашу Далмације виде се исти об- 
лици саграђени само и једино од плочас- 
тог камења наслаганога у шупљу купу. То 
су „буње” (истоветне и у јужној Италији
— а у далекој прошлости истоветне и са 
микенским гробовима) — сл. 3.

Све те кружне основе омогућавају по- 
кривање простора са најмање конструк- 
ције, или бар са најједноставнијом кон- 
струкцијом. Нешто је компликованије 
склапање колиба на правоугаоној основи. 
И ове могу бити покривене на разне на- 
чине: просто набацаном сламом, или сла- 
мом везаном у правилне редове (сл. 6) или 
чак и развијеном кором од дрвета скину- 
том са великих стабала; то су „лубаре“ 
(сл. 5). Како коси рогови полазе од саме 
земље то се ту у угловима губи доста про- 
стора те за рогове могу бити бирана танка 
стабла савијена на лакат што даје и неку 
врсту усправног зида; то су „криваче“.

Да ветар не би растурао сламу крова 
ова се причвршћује озго на разне начине. 
Најчешће већ поменутим „лемезима“. Сли- 
ка 7 приказује један посебан начин оси- 
гурања слемена.

Најзад, има и покретних колиба, на 
санкама, за превоз преко ливада; то су 
„кућери“ у којима чобани ноћивају иду- 
ћи за стадима оваца, за пашом на планини.



Сл. 1 — Типови сеоских кућа по разним крајевима Југославије

Територија Југославије разнолика је 
по богатству планинског рељефа и рав- 
ница те према томе и по занимању ста- 
новништва у појединим крајевима, по 
климатским приликама појединих крајева 
инајзад, и по грађевинском материјалу ко- 
ји сељак има при руци. Отуда и разноли- 
кост сеоске архитектуре у појединим кра- 
јевима простране земље.



Сл. 2 — Шиља, дубирог, савардак (купа стабала покривена сламом која је озго још прити- 
снута танким стаблима како је ветар не би разнео

Сл. 3 — Буња у Далмацији. Плочасто камење сложено у купу, са консоластим испуштањем,
без засвођавања
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Сл. 4 — Бусара, купа танких стабала покривена бусеном; озго је отвор за дим

Сл. 5 — Колибе покривене кором огуљеном са стабала дрвета
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Сл. 7 — Кров покривен сламом, учвршћеном за водоравне летве; слеме је 
нарочито осигурано да ветар не би разнео сламу (Црна Гора)

2 Фолклорна архитектура 17



СТАРА СЕОСКА КУЋА БРВНАРА У СРБИЈИ

Како смо то већ на почетку рекли, пр- 
венствено ћемо истаћи код свих грађеви- 
на ове фолклорне архитектуре оно што је- 
дан савремен архитекта треба највише да 
познаје — а то су основни распоред, обли- 
ци, изгледи и стил. Како је и зашто дошло 
до ових облика, изгледа и стилова објасни- 
ћемо и разлозима потреба, функција и 
свих осталих услова који су утицали на 
такав развој,

За брвнару смо рекли да је постала 
као резултанта следећих услова: масивно 
дрво као једини грађевински материјал у  
шумовитој планини и потреба добре за- 
штите од сурове климе, хладноће и снега.

Зидови сШријих брвнара грађени су 
од целих стабала, облица, Доцније, са ра- 
ционални ј им ̂ скориш ћењ ем дрвета, об- 
лице су половљене и тесане у греде и тал- 
пе. У нашим крајевима облице се виде још 
једино у Босни, најбогатијој шумом.

На угловима зграде састав брвана се 
назива „усјек“ или „ћерт“. Дрво се засеца 
озго и оздо за по 1/4 висине тако да дужи- 
ном зида належе потпуно једно на друго 
(сл. 8, таб, I). Врата и прозори су просечени 
у маси зида.

Основа зграде је правоугаона. У уну- 
трашњости је под од земље. Кров нема на- 
рочиту унутрашњу конструкцију већ су 
само рогови сучељени један о други у сле- 
мену. Преко рогова су водоравне летве а 
по овим дашчице — ,,шиндра“ — (које се 
добијају као одпатци при тесању облица у 
четвртасте греде. Забата, по правилу, не- 
ма. Због обиља снега (и због тога што је 
покривач дашчан) кров је веома стрмога 
нагиба (сл, 11, таб. I).

На два рогља крова су препусти који 
штите и ојачавају те рогљеве. Код једно- 
ставнијих примерака кров је покривен 
сламом (сл. 10).

Унутрашњост је једноставна: Једна 
једина четвороугаона просторија, обично

са огњиштем у средини (да ватра буде да- 
ље од дрвенога зида). Дим са огњишта (ко- 
је је увек отворено) може бити прикуп- 
љан у левак и извођен кроз дрвен дим- 
њак, који једноставнији облици немају 
(табла I).

Често се на просторији виде двоја нас- 
прамна врата. Она се отварају према прав- 
цу ветра а користе једна или друга ради 
повољније комуникације са двориштем. 
Прозори су мали, а може их и не бити 
(стакла није било, стављана је и разапе- 
та кожа-мешина).

Спавало се на простиркама, на земљи, 
Кревета је било ретко. Намештаја много 
није било. Ту су ниске столице, троношци; 
по неки декоративно израђен ,сто“ за до- 
маћина и за госта. Јело се на дашчаној 
софри која се постављала и уклањала и 
уклапала да не запрема места (табла IV). 
Остали предмети су још какав ковчег за 
одело, наћве за брашно; каква полица — 
и то је све. Осветљење је увече давала за- 
паљена цепка лучи.

Све је на оваквој кући било од дрвета 
Све израђено рукама самих сељака. Ниш- 
та купљено у вароши. Ни шарке за врата 
(већ само дрвени стожер). Чак су и браве 
и кључеви били изрезани од тврдог дрве- 
та (сл. 13).

Даља еволуција овако најосновнијег 
и најсиромашнијег облика брвнаре, поде- 
лила је ову на „кућу“, тј. онај већ опи- 
сани простор са огњиштем, и собу, где се 
прелазило на спавање. Таван никада није 
одвајан таваницом нити искоришћаван 
као простор. Само је изнад собе могла би- 
ти постављена таваница (од дасака „ша- 
шоваца“).

Како је планински терен често у па- 
ду, то је и кућа постављена према тој ко- 
сини. То је „кућа на ћелицу“, испод чијег 
је доњег дела искоришћен простор за по- 
друм или стају (сл. 11, таб. I). Испред ула-
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за у  кућу је ретко формиран трем. Нуж- 
ника у самој згради никада није било. По 
негде, код муслимана, он је додат споља уз 
кућу (сл. 12). Брвнара је само са највећим 
изузетком грађена и на спрат.

У планинским крајевима села немају 
куће груписане у уске целине. Куће су у 
двориштима (у којима су сем њих и све 
остале привредне зграде). Куће су постав-

љене према теренским и осталим условима 
а дворишта могу бити и без ограда.

Ово је, у најкраћем, приказ брвнаре 
динарског типа који је заједнички за југо- 
западну Србију и југо-источну Босну. Сло- 
веначка брвнара је алпскога, штајерског, 
типа те је нешто друкчија (о њој ће по- 
себно бити речи, стр. 29).

Сл. 8 — Веза брвна на углу зграде брвнаре у т.зв. „усек” или „ћерт” 
(брвна су засечена озго и оздо за по ги  висине)



Сл. 10 — Брвнара „на ћелицу" тј. са подрумом; кров је покривен сламом (Србија)
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Сл. Ц — Брвнара на озиданом подруму покривена кровом од шиндре (Србија)

Сл. 12 — Брвнара са кровом од „шиндре”; кућа има више одељења изнад зиданога 
приземља; споља су, лево, нужник а у средини помијара (Црна Гора)
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Сл. 13 — А и Б — Дрвена брава са дрвеним кључем (Србија)

I
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СТАРА СЕОСКА КУЋА БОНДРУЧАРА У СРБИЈИ

Основан конструктивни елеменат бон- 
дручаре је костур од лаке дрвене грађе за 
целу зграду (сл. 14, таб. П). Зидови су за- 
тим, испуњени лакшим материјалом, при 
чему доминира земља. Ту је „ћерпич”, тј. 
непечена цигља, или су на скелет прику- 
цане летвице које држе леп од блата, или 
је, најзад тај леп постављен преко оплете- 
ног прућа. И фасаде и унутарње просто- 
рије куће, махом су преко тог блатног ле- 
па окречене.

Бондручара је кућа крајева са умере- 
нијом климом. Како су фасаде олепљене 
блатом то их треба штитити од кише и сун- 
ца, због чега кровови имају широке препу- 
сте стреја; олука нема (сл. 20). Кровни по- 
кривач је ћ^ртмида, олучасто савлјенцреп 
(док се код једноставнијих облика види и 
слама). То тежак покривач а ћерамида 
је само положена преко летава, зато је на- 
гиб крова благ. Снега нема претерано те 
нема ни потребе стрмих кровова. Кровови 
су увек четворосливни. Избегава се коли- 
ко је то год могуће кров са увалама (лима 
нема). Тавански простор није искоришћен.

За унутарњи распоред важи оно што 
је већ речено код брвнаре. Уз првобитну 
једноставну просторију са отвореним ог- 
њиштем на средини, додаје се соба, мања 
остава („клијет“), а нарочито испред ула~ 
за трем („ајат”). Трем служи за склањање 
алата, оруђа; за сушење пољопривредних 
производа, и као веома корисна прелазна

веза куће са двориштем и окућницом где 
сељак обавља своју главну привредну ра- 
диност (таб. П). '

Старији тип трема је са дрвеним ступ- 
цима без аркада. У Поморављу и источно од 
Мораве виде се често декоративне аркаде 
између тих стубаца. Оне нису конструк- 
тивне; од летвица су и олепљене су бла- 
том (има их исто тако и у суседним краје- 
вима Бугарске) сл. 17 и табла П.

Код кућа које имају и одвојену собу 
ова може добити и пећ чији дим иде у за- 
једнички димњак са полуотвореног огњи- 
шта, које је примакнуто уз преградни зид. 
Огњиште добија озго левак за прикупља- 
ње дима а димњак изнад крова има обич- 
но украсни завршетак (сл. 18, 19 и таб. П).

Кућа бондручара постављена на кос 
терен може добити распоред „на ћелицу” 
који смо већ описали код брвнаре. У рела- 
тивно новије време виде се бондручаре на 
равном терену да се издижу на каменом 
озидан подрум (уствари ту је и кујна). Ка- 
мене степенице за горњи део постављене 
су споља. Нужника у самој згради није 
било. Праве бондручаре на спрат у Србији 
су биле ретке (њих, пак, чешће имају Ко- 
сово, Метохија, Македонија и Босна).

Куће су биле у двориштима а не на 
линији улица, чак где је ових и било а не 
само у селима са негруписаним кућама где 
улица није ни могло бити.

ЈЕДНА иЕАПН А ПРоСТО-' 
РПЈА ~  О ГЊ И ш те ИА 
с р е д и н и  чЕСТо д в о -
Ј А Н А С П Р Д М Н в  З Р А Т А

I  ОГН>ИШТЕ

* КУК.А*.,.. СОБА

ПЕК.

ОДВАЈАЊ Е С О б В
огњ иш те- у  у г д у  л
П КР. у  С О Б П  ( ЦСТИ  Л И М ^ А К Ј

Имлтллтууу тттупУћ*
§  о г к ј и ш т е ^ :  

Г  „ К У ^ А *  -

1Г,"-

О пЕк- ј
■ С О Б А  1 

1 1
Г Т  Р Е ЛЛ Ј  

Т /Ч О:----П ----ОИ

р -Ј остА В А  I

тт̂ЏшлМ
У В О Ђ Е Њ Б  ТРЕ/ИА 

ОДвАЈАЊЕ ОСТАВ6—' 
-  КАИЈ&ТИ

23



Сл. 14 — Сеоека~кућа „бондручара” у грађењу. Подрум је озидан каменом а изнад њега се 
види скелет од гредица за зидове, који ће бити испуњени лакшим материјалом; кров је

увек четворосливан (Србија)

Сл. 15 — Сеоска пола брвнара пола бондручара, покривена ћерамидом (Србија)



Сл. 16 — Већа сеоска кућа бондручара са подрумима и тремом-„доксатом„ (Србија)

Сл. 17 — Пример за трем са аркадама (Србија)

25



Сл. 18 и 19 — Димњаци изнад огњишта у сеоским кућама у Србији
Ч ч ф ? ..

Сл. 20 — Стреја крова покривеног ћерамидом; рогови су оздо видни; олука нема
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СТАРЕ СЕОСКЕ КУЋЕ У РАЗНИМ КРАЈЕВИМА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Војводина
Стара кућа по селима Срема, Баната и 

Бачке (не диференцирајући варијанте) је 
изузетак од правила која важе за спонтан 
развој диктиран природним условима. То 
је архитектонски облик усвојен на целоме 
подручју Панонске равнице (која је данас 
етнички и политички подељена између Ју- 
гославије, Мађарске и Румуније). У Војво- 
дини су овај тип успоставиле аустроугар- 
ске власти у другој половини ХУШ века, 
када су наредиле ушоравање села и у тим 
селима планску парцелацију, положај ку- 
ћа према улици и дворишту — па и сам 
тип куће. Требало је збити на мањи про- 
стор сва дом^инства, дати сваком излаз 
на улицу а позади економско двбриште и 
излаз на њиву. Зато су парцеле уске а 
д-уге, а куће ^  (такође уске а дуге) постав- 
љене ужом фасадом на уличну линију, са 
једном дужом страном према дворишту а 
другом уз суседа. Свуда све потпуно једно- 
образно (сл. 21, таб. III).

Кућа има у средини кујну, са полуза- 
твореним огњиштем и димњаком. Испред 
ове су једна или две собе. Све је повезано 
са двориштем тремом који иде дуж целе 
дуже стране куће. На тај трем се може ући 
и директно са улице вратима. Нужника у 
згради није било (табла Ш).

У Војводини је најприступачнији гра- 
ђевински материјал земља. Зато су зидови 
често од „набоја”, набија се полусуво за- 
мешана земља армирана сецканом сламом, 
између две даске и тако, слој више слоја, 
израђује зид. Кров се покрива најпристу- 
пачнијим материјалом —■ трском из рита. 
Он је увек двосливан, са забатом на улич- 
ној фасади. Уличне фасаде се крече сваке 
године, и то може бити и у живим бојама.

Тек се у развијенијем облику додају 
собе и целом ширином парцеле према ули- 
ци, остављајући ту ипак велики колски 
пролаз. Куће су по правилу само приземне.

Косово и Метохија
Иако су ова два краја у понечему раз- 

личита, даћемо им за старе сеоске куће 
општу основну карактеристику.

Најстарији и најједноставнији облик 
је кућа приземљуша, са тремом према дво- 
ришту. Из трема се улази у „кућу” (про- 
сторија са огњиштем, најчешће отворе- 
ним), поред куће може бити и соба. Стаја 
за стоку је често под истим кровом. Нуж- 
ника у згради није било (сл. 22, 23 и 
таб. Ш).

Грађевински материјал је најчешће 
„ћерпич” (непечена цигља) који у зиду 
може бити ојачан дугим водоравним греди- 
цама. Фасаде могу бити једноставно остав- 
љене, без лепа и без кречења. Кровни по- 
кривач је најчешће ћерамида. Где има по- 
годног камена за то покрива се и њиме 
(„плочом”), а и сами зидови могу бити пло- 
частим каменом озидани (усуво или само 
са иловачом). Каменом су правилније и 
масивно озидане куле у селима са шиптар- 
ским живљем (поменули смо већ да је та- 
кве зграде диктирала потреба одбране у 
временима и приликама са личном неси- 
гурношћу). О тим кулама биће више речи 
у одељку о изузетним облицима сеоских 
кућа уопште (сл. 38 и 39).

Македонија
Иако доста планинска земља, Македо- 

нија није богата шумом масивнијег дрвета. 
И у овоме крају стара сеоска кућа била је, 
углавном, бондручара. Клима овог најјуж - 
нијег краја наше земље није ни сурова ни 
обилна снегом (сем на високим планина- 
ма). Кућа је зато једним делом својим увек 
са отвореним тремовима и чардацима (сл. 
24, таб. III).

^Код најједноставнијих сеоских облика 
она је била приземљуша, са „кућом” (у 
којој је огњиште и где се спава) али је и
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стаја за стоку често била одмах директно 
уз ову, тако је стока, највећа вредност ко- 
ју је сељак после земље имао, била под 
директним надзором и најбоље чувана. 
Испред оба одељења је трем (ту може бити 
и бунар а ту се лети и кувало) — табла П.

Зидови су грађени чешће од плочастог 
камена, ојачани водоравним роштиљима 
гредица, но могу бити исто тако и од „ћер- 
пича”. Ретко су олепљивани а још ређе су 
били и кречени. Кровови, широких стреја, 
покривани су ћерамидом али и плочастим 
каменом ако га је у близини било и веома 
су благих нагиба (1 : 4) јер то захтева ће- 
рамида а тешкога снега нема.

Кућа је често и на спрат. Тада је при- 
земље озидано а спрат је бондручне кон- 
струкције. На њега се излази спољним 
дрвеним (јако стрмим) степеницама, обич- 
но са трема. На спрату је најчешће отво- 
рен чардак. Ти тремови и чардаци поста- 
ли су из празИ&^чне потребе а у вези са 
занимањем сељ^ка (сушење дувана, пап- 
рике, кукурз/за итд.) и потребом рада под 
заштитом таквог полуотвореног простора. 
Они одговарају и клими па и теренским 
условима терасастог постављана села на 
падине терена. Села у Македонији имају 
доста груписане куће; разуме се ипак без 
геометријски правилних улица нити таквог 
постављања кућа према њима. Нарочито 
су таква. села „печалбара” уз Дрим (Га- 
личник, Лазаропоље итд.) са типом кућа 
који већ може прелазити и у онај варо- 
шица.

Босна
Босна је својим већим делом богата 

шумом а то се огледа и на архитектури се- 
оске куће, која у таквим крајевима има о- 
блик брвнаре и то покривене кровом од 
дашчица — „шимле”. Међутим тако даш- 
чаним крововима покривене су и старе ку- 
ће бондручаре којих такође има много у 
Босни. Зидови тих бондручара образовани 
су од најједноставнијег „шепера”, а то је 
испуна оплетенога прућа олепљена са обе 
стране блатом (сл. 28. и 29).

Код старе босанске сеоске куће поја- 
вљује се, у понечему, и разлика између

куће муслимана и кућа осталих, јер су му- 
слимани, због некада затвореног живота 
њихових жена, многе послове обављали у 
самој кући (они често и млечне производе 
тако прерађују).

Црна Гора и Херцеговина
Карактером земљишта и флором, Цр- 

на Гора је подељена на две зоне: шумови- 
ту планинску и камениту без шуме. Тако 
и херцеговачка сеоска кућа има често ви- 
ше сродности са црногорском него са бо- 
санском, јер је и Херцеговина такође по- 
дељена на две сличне зоне као и Црна 
Гора.

У шумовитим планинама Црне Горе, 
богатим пашњацима, сточарство је главно 
занимање сељака. Ту се види кућа брвнара, 
али како је за сточарско занимање везан 
живот на „катунима“ у планини где се овце 
„издижу” на пашу, то се по тим летњим 
„становима”, највише виде колибе, „дуби- 
рози“, „савардаци“ и остали једноставни 
облици.

У карстноме крају Црне Горе и Хер- 
цеговине старе сеоске куће су махом каме- 
не приземљуше. Једноставне правоугаоне 
основе са зидовима начињеним најчешће, 
само „усуво“ од сложенога камена а по- 
кривене сламом. Кровови су им двосливни 
те имају са две уже стране забате. Где за 
то има погоднога материјала, кровови су по- 
кривени танким каменим плочама. Како 
дрвета за гориво има мало то су огњишта 
већ полузатворена, те има и димњака (сл. 
30. и 31, табла Ш).

Херцеговци су добри клесари камена 
те су често оквири врата и прозора пра- 
вилно обрађени. Овај облик камене куће 
сличан је, у многоме, општем типу куће 
Јадранскога приморја.

Јадранско приморје
Цело Јадранско приморје припада зо- 

ни краша (карста), без шуме а због пороз- 
ности земљишта оно је и без воде. Камен 
је једини грађевински материјал, тако да 
смо већ међу најједноставнијим облицима 
видели и „буње“, шупље купе образоване
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од плочастог камена (сл. 3, таб. XI). Разви- 
јенији облици сеоских кућа имају право- 
угаоне основе (од камена најчешће сложе- 
ног „усуво“ тј. без икаквог везивног лепа) 
а двосливне кровове покривене сламом. И- 
мућнији сељани покривали су своје куће 
„купом“, „каналицом“, тј. полуолучастим 
црепом — ћерамидом.

Ове приморске куће имају полузатво- 
рена огњишта (камине) који су западња- 
чког порекла из крајева сиромашних др- 
ветом за гориво. Она су обично у засеб- 
ним „кужинама“ уз саму зграду. Зграда 
може бити и на спрат. У том су случају 
камене степенице постављене споља. Оне 
воде на терасицу („сулар“), која може озго 
имати хладњак од лозе („одрину“, „перго- 
лу“). „Коноба“ је подрум или магаза куће. 
Због јаких ветрова и сувише сунца, прозо- 
ри могу имати дрвене капке („шкуре“) — 
табла XI.

Код кућа на спрат (а има их и са два 
спрата, сем приземља) огњиште може би- 
ти и под кровам тако да дим излази нај- 
краћим путем.

Због несташице воде уз кућу су често 
цистерне у које се прикупља кишница.

Хрватска и Славонија
Ако издвојимо камениту и кршну о- 

балу Далмације и Истре, видимо да конти- 
ненталну Хрватску чини крај валовит и 
шумовит, са преласком, нарочито у Славо- 
нији, у Панонску равницу. Стара сеоска 
кућа у шумовитоме крају била је брвнара, 
и то више словеначко-западњачкога него 
динарскога типа, најчешће покривена кро- 
вом од сламе. Кровови су двосливнога о-

блика а са ужих, забатних, страна зату- 
пљени су на рогљевима. Таван је и иско- 
ришћаван. Кућа је грађена и на спрат (у 
том је случају приземље, најчешће; ози- 
дано.

У Панонској Хрватској и у Славонији 
преовлађује општи тип издужене основе, 
где су све просторије (и кујна) једна поред 
друге а иза једног дугог заједничког тре- 
ма, који је окренут дворишту. Таква кућа 
може бити и на спрат (сл. 26. и 27).

Словенија
Највећи део територије Словеније на- 

лази се на терену Алпа који, једном сво- 
јом граном силазе у карст динарског лан- 
ца дуж Приморја. У том планинском и шу- 
мовитоме делу Словеније кућа има тип 
алписке брвнаре, са изванредно простра- 
ним кровом који је штити од обиља снега. 
С друге стране, превелика влажност кли- 
ме у Словенији налаже склањање свих по- 
љопривредних производа као и сточне 
хране у суве заштићене просторије. Зато 
су овде тавански простори увек искори- 
шћени.

Кућа може бити у своме приземљу и 
зидана. Издужене је правоугаоне основе, а 
на спрату је галерија са уже, забатне, 
стране а са ове је и прилаз тавану. Гале- 
рија може, пак, бити и дуж куће. Крово- 
ви, изнад правоугаоне основе, двосливни 
су, али су им рогљеви на забатним страна- 
ма озго закошени, што им дају посебну 
карактеристику (сл. 34. и 35).

Куће могу имати и више одељења а 
клима диктира пространу пећ зидану од 
каљева.



Сл. 21 — Војвођанска кућа; куће излазе својим забатима на линију улице; кровови су
покривени сламом; дворишта су између кућа
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спратуСл. 24 — Сеоска кућа на спрат; приземље има трем, на
(Македонија)

је отворен чардак

Сл. 25 — Детаљ једне куће у Македонији
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Сл. 26 — Двориште ееоске куће у Хрватскоме загорју; кућа брвнара покривена сламом

Сл. 27 — Сеоска кућа на спрат (Жумберак — Хрватска)
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Сл. 28 — Босанска кућа, на спрат; конструкција је бондручна, 
кров је покривен дашчицама („шимлом”)

Сл. 29 — Сеоске куће у Босни; брвнаре покривене кровом од дашчица
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Сл.

Сл. 31 — Херцеговина; камене куће, покривене каменим плочама или ћерамидом

30 — Камена приземна кућа у Црној Гори; кров (двосливан) покривен је сламом
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Сл. 32 — Јадранско приморје; камене куће; двосливан кров је покривен
ћерамидом („купом”)

Сл. 33 — Јадранско приморје; куће рибарскога села на обали мора
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Сл. 34 — Таван сеоске куће у Словенији је искоришћен за смештај летине

Сл. 35 — Сеоска кућа у Словенији; приземље је озидано, спрат (дрвен) има галерију;
кров је алписког типа
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НЕКИ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ИЗ СЕОСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

(цркве брвнаре, сеоске џамије, куле — итд)

Ставили смо себи у задатак да прика- 
жемо првенствено облике и изгледе старих 
сеоских кућа и да им при томе истакнемо 
карактеристике и особености. Навлаш ни- 
смо улазили у етнографске детаље нити у 
приказе свих економских зграда сеоских 
домаћинстава. Хтели смо, пре свега, да дамо 
најосновнији преглед зграда за становање 
у разним сеоским крајевима Југославије. 
Но с тиме у вези, мислимо да је потребно 
обазрети се и на извесне типичне облике 
зграда које су сељаци сами градили а који 
облици и изгледи прикупљају у себи оно 
што је најкарактеристичније у овој ради- 
ности која се §аш у овој грани ^највише 
приближава уметности.

Дрвене сеоске цркве и џамије
Ј

Издвојићемо облике који највише па- 
дају у  очи, а то су: сеоске цркве брвнаре 
и сеоске џамије. Ни једне ни друге нису 
само скромнија транспозиција облика ра- 
звијених на монументалним средњовеков- 
ним стилски обрађеним и украшеним бо- 
гомољама. Разуме се да су многи тради- 
ционални и за функцију неопходни обли- 
ци и овде задржани (полигонални или по- 
лукружни олтар на црквама а трем и ми- 
наре на џамијама, па су чак у бродовима 
сеоских цркава постављани лажни сводови 
од дашчица) али и те цркве и те џамије 
имају, углавном, основну концепцију сео- 
ске куће прилагођене за нову функцију.

Сеоска црква брвнара је, може бити, 
као таква грађена и у Средњем веку (јер 
има старих текстова који помињу „дрвене 
цркве“) али ова група (а има у њој на те- 
рену још око педесетак очуваних спомени- 
ка) коју видимо још данас у Србији, ра- 
звијена је, углавном, у другој половини 
ХУШ и првој половини XIX века, у време 
када су се сељаци ојачали бројно и еко-

номски па и  политички, те се почели осло- 
бађати стеге турских власти. Они су тада 
у својим шумама, даље од вароши где су 
Турци били у већини, почели градити о- 
нако како су и своје куће дотле градили — 
брвнаре, покривене дашчаном шиндром 
(сл. 37). Све је на овим грађевинама било 
изрезано и склопљено од дрвета.

Са сеоским џамијама нешто је други 
случај. Све средњевековне џамије задуж- 
бине су појединих турских управљача. То 
су биле грађевине скупе израде а грађене 
су само по значајнијим центрима (не као 
манастири православних који су баш гра- 
ђени изван насеља).

Сељацима муслиманима (највише у 
Босни и Херцеговини) су пак биле потреб- 
не џамије и у даљим планинским крајеви- 
ма. Са ередствима која су имали на распо- 
ложењу они су градили своје богомоље на 
најекономичнији начин а са материјалом 
који су једини у таквим приликама могли 
набавити. Зато су њихове џамије зидане 
(нема џамија са зидовима од брвана) као 
једноставне четвртасте просторије, покри- 
вене шиндром. Испред тако озидане (или 
бондручне) зграде постављен је трем, са- 
грађен од гредица а са приземљем и спра- 
том. Минаре је такође само од гредица и 
конструисано а обложено је и покривено 
дашчицама (сл. 36).

Како на вратима цркава брвнара тако 
нарочито на свима дрвеним деловима тре- 
мова ееоских џамија народски мајстори из- 
резали су своје богате шаре, какве, доне- 
кле сличне, видимо и на преслицама, гу- 
слама, дрвеним столицама, софрама итд.

Камене куле у Метохији
Има их и изван Метохије али их овде 

има највише јер су ту одговарале локал- 
ним приликама несигурности у вези са ка-
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рактером и начином живота становника. 
Ко год је могао градио је себи кућу-твр- 
ђаву од камена (и данас још има читавих 
села — на пр. Дечани, Лоћани итд. где је 
већина кућа тако саграђена). Облик поти- 
че, свакако из Средњега века када се по 
таквим „кулама“ са чардацима и станова- 
ло (народне песме). Улазак је често тек ви- 
соко на спрату те је, без степеница које се 
уклањају, неприступачан (нарочито ноћу). 
У приземље се склања стока а на врх ку- 
ле је брвнара (јер је међ зидовима од бр- 
вана далеко угодније и здравије становати 
него у каменим) (сл. 38. и 39).

Веома практичне а естетски од изван- 
реднога ефекта су отворене дрвене гале- 
рије на спрату тих кула, са изрезаним де- 
коративним аркадицама и клупом иза њих 
(табла Ш).

У приказ осталих зграда на којима је 
народски мајстор изразио све своје споеоб- 
ности, нећемо се овде упуштати. Има, на 
пр. веома интересантних облика дрвених 
воденица. Манастирски конаци су, пак, 
грађени мање по типу сеоских грађевина; 
они имају више елемената старе оријен- 
талне варошке куће.
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Сл. 38 — Шиптарска утврђена кула озидана каменом (Метохија)

Сл. 39 — Кула; на спрату је дрвена галерија која се може и затворити
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ОСВРТ НА СТИЛ И ЕСТЕТИКУ СЕОСКИХ КУЋА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Из целог се досадањег приказа види да 
нема једнога типа сеоске куће за целу Ју- 
гославију. Диференцирали смо главне гру- 
пе према разним крајевима. Свака група 
има своје карактеристике потпуно разли- 
чите од других (динарска брвнара, слове- 
начка брвнара, кућа источне Србије са ар- 
кадама, војвођанска кућа, сеоска кућа 
приморскога крша — да не наводимо све 
и да поменемо само неке од њих). Ме- 
ђутим, оно што треба истаћи, то је да ни- 
један од тих типова не представља само 
најекономичнију и најпрактичнију кон- 
струкцију, неодређену изразом и без те- 
жње ка извесном, ма и најскромнијем, е- 
фекту спољашности или украсу детаља.

Свуда, билс^К) на складноме уоблича- 
вању волумена са^е масе, на кроју стреје, 
на постављањз«ш обради трема, било нај- 
зад на китњастоме димњаку . . . свуда се 
осећа да сељак није тражио да има само 
практичну већ и кућу изразитога ефекта, 
како би била „боља“ од других, како би и- 
стакао углед свој и породице. Слична се е- 
стетска тежња види и у унутрашњости 
куће, на намештају, нарочито на резбари-

јом украшеним великим столицама за до- 
маћина и госта, на софрама за ручавање 
јер столова нема . . . итд. (таб. IV).

Што се тиче величине самих кућа, по- 
јединих њихових делова и односа тих де- 
лова међу собом, тј. размера, сразмера и 
пропорција — ту је све вековима искрис- 
талисало у извесне законитости, а основ- 
но мерило у тим законитостима *били су уз- 
раст човеков л . потребе његовога кретања. 
Све је из тога произилазило, отуда толике 
логичности и складности у целини и у де- 
таљима. Отуда и цела естетика.

Када човек баци поглед кроз историју 
развитка многих других народа и њихове 
фолклорне архитектуре, мора констатова- 
ти да има примера изванредних естетских 
вредности — али такође и то да тога нема 
и код свих народа. Има их који нису оста- 
вили нарочитих доказа о томе. Наши на- 
роди су имали тај естетски смисао и потре- 
бу његовога испољавања и изражавања — 
а истицања ове вредности и у њиховој 
фолклорној архитектури је једна од глав- 
них преокупација овога предмета.
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СТАРЕ ВАРОШКЕ КУЋЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Још из више разлога него што је то 
био случај за сеоску кућу, јасно је да не 
постоји један једини тип старе куће за све 
вароши у разним крајевима Југославије.

Разлика између сеоске и варошке ку- 
ће зависила је од разноликости потреба и 
начина живота сељака и варошана; зави- 
сила је, затим, од могућности избора гра- 
ђевинскога материјала; и најзад, у изве- 
сној мери и од климе. Бар би теоријски та- 
ко требало да буде. Међутим док су три 
горња услова била од највећег интереса и 
значаја за развој сеоске архитектуре, за 
варошку то није био случај у пуној мери.

Разлика између села и вароши у на- 
чину живота, а у вези са њим и са потре- 
бама, била је најочигледнија. Варошанин 
се бавио трговином, био је занатлија, слу- 
жбеник и запослен на други начин него се- 
љак земљорадник и сточар. Мада је и ње- 
гова кућа била првенствено за становање, 
било је и другојачијих кућа у вароши: за- 
натских радионица, складишта, продавни- 
ца, гостионица, ханова, крчма — итд. Једна 
је кућа могла имати и више разних на- 
мена.

Но да пођемо прво од општих компо- 
нената које су утицале на облик и изглед, 
на распоред и остало, сваке варошке куће: 
За нашу земљу од највеће је важности 
њена подељеност, у далекој историјској 
прошлости, на крајеве који су вековима 
били под утицајем оријенталног начина 
живота и културе, у чијим се варошима 
вековима живело на начин својствен цело- 
ме подручју које је обухватала Отоманска 
царевина — и на крајеве изван те сфере, 
те културе и тога начина живота, а који су 
били под западњачким или медитеранским 
утицајем Европе у погледу начина живота 
и много чега другог. Док је у оном првом 
подручју владала у архитектури варошке 
куће извесна једнообразност (уз локалне 
варијанте) дотле је у другом било подвоје- 
ности на две уже групе: једне развијене 
под компонентама услова Јадранскога при- 
морја и друге под утицајем континенталне 
Европе. Но оно што би нарочито требало 
истаћи код архитектуре варошких кућа у- 
опште, то је да је у њој (док се то за ар- 
хитектуру сеоских кућа не би могло рећи)
— поред повиновања условима животних
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потреба, могућности набавке грађевинског 
материјала и вођења рачуна о клими — би- 
ло веома много и угледања на „модуи при- 
хватања и примењивања- већ разрађеног 
туђега стила. Тако је то било и код архи- 
тектуре варошке куће у оријенталној сфе- 
ри Балкана, тако у приобалним медите- 
ранским крајевима, тако најзад, и у севе- 
ро-западним крајевима где је утицај кон-

тиненталне Европе био нај јачи. Та угледа- 
ња ишла су донекле чак и на рачун раци- 
оналности и удобности куће и живота у 
њој.

Истакавши подељеност територије Ју- 
гославије, у прошлости, на поменуте три 
архитектонске сфере и ми ћемо наш при- 
каз томе прилагодити и тако ћемо типове 
старих варошких кућа и приказати.

А — СТАРА ВАРОШКА КУЋА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА 
У СРБИЈИ, МАКЕДОНИЈИ И БОСНИ

Већ се из самога наслова види да је 
реч о варошима у делу земље који су Тур- 
ци почели освајати крајем XIV века а који 
су затим држали вековима. У време тур- 
ских освајашШ^ у феудалним земљама Ср- 
бије, Македоније и Босне било је мало пра- 
вих вароши V смислу како их данас подра- 
зумевамо; мада се помињу и „царски гра- 
дови“ и престонице и разна друга насеље- 
на места, рударска насеља и тргови — као 
на пр. Рас, Приштина, Призрен, Ново Брдо, 
Крушевац, Пирот, Смедерево, Ваљево; у 
Македонији Скопље; у Босни Сребрница 
итд., док је Београд нарочито развијен као 
трговачко место тек од 1403. год. када га је 
обновио деспот Стефан Лазаревић. Феу- 
далном друштвеном поретку, са привредом 
каква је била његова, вароши нису биле 
нарочито ни потребне. Њихов већи и бржи 
развој повезан је и условљен преласком 
феудалних односа на грађанске и дефини- 
тивним формирањем грађанског становни- 
штва које се бавило занатством и тргови- 
ном. Међутим, у овој југо-источној полови- 
ни југословенске територије тај прелаз 
још није био видан у XIV веку и он се де- 
финитивно обавља тек за време турске 
власти. Турци су у својим завојевањима 
прво посели Балкан и отишли далеко на 
север и запад (на север до Беча а на запад 
скоро до Венеције), али су затим били и 
сузбијени и дуже се, најзад, задржали тек 
на линији Дунава, Саве и Уне. Још у вре-

ме највеће експанзије њихове према се- 
веРУ (У XVI веку), земље ранијих феудал- 
них држава српске и босанске, остале су 
дубоко у позадини и са тих богатих краје- 
ва Турци су снабдевали своју истурену 
војску. Дотадањих феудалаца више није 
било; њихови „градови“ (у смислу средње- 
вековних тврђавица) изгубили су свој ра- 
злог постојања. Турци су већину њихових 
теже приступачних подграђа спустили на 
комуникацијски и привредно погоднија 
места. Ту су се трговина и занати брзо ра- 
звили, и та су насеља брзо порасла до пра- 
вих вароши (рекли смо већ раније да се 
назив „варош“ помиње у XV веку за ди- 
ференцирање већега, отвореног насеља од 
града—тврђавице). Од својих утврђених у- 
спутних „паланака“ Турци су такође раз- 
вили нова своја насеља. Убрзо је станов- 
ништво свих тих вароши постало мешано: 
дошли су и Грци, Цинцари и Јевреји. Срби 
су се више држали села (из многих су их 
Турци присилно иселили у Цариград и 
другде). Но било их је и по варошима.

У тим варошима развила се сада и је- 
дна нова архитектура. Управо она није би- 
ла нова већ продужетак опште византиј- 
ске и ближе-оријенталне концепције. На 
целој територији ближега Оријента еконо" 
мика и прилике живота по варошима, о- 
давно су учинили да за обичну кућу за 
становање није усвојен монументалан и 
веош  скуп начин на који су грађене цркве
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и палате, већ се искристалисао један други 
начин, економичан и брз за грађење — 
бондручна конструкција. Уосталом и кроз 
Средњи век цела Европа гради куће у  бон- 
дручноме начину конструкције, само су 
тамо, због климе и збијености кућа у густе 
агломерације а такође и због осталих ло- 
калних специјалности, облици били нешто 
друкчији.

Турци су дакле прихватили такву ку- 
ћу и она је на простору од Каира, преко 
Анадолије, до Босне и Србије, добила свој 
општи даљи развој. Распоред соба био је 
око једног средишног простора а све је, о- 
бично, било развијено кроз приземље и је- 
дан спрат, ретко више од два спрата.

Факт да су варошке куће морале бити 
груписане на одређен простор једне варо- 
ши, условио је, поред њиховог издизања 
на спратове, и њихово наслањање једне уз 
другу дуж  улица. Имућнији варошанин, 
који није био в ^ а н  за ужи центар вароши, 
имао је за себе ц  своју породицу и веће 
земљиште, ограђено а са кућом у двори- 
шту или врту. Њему улица није диктира- 
ла облик и изглед куће нити распоред у 
њој. Међутим, за куће дуж  улица биле су 
две варијанте: или је двориште излазило 
својом оградом и на саму улицу те је кућа 
била само с једне стране прислоњена, или 
га је било само позади куће те је ова с у- 
лице била узидана између две друге (та- 
бла V).

Падине терена дозвољавале су тераса- 
сто постављање кућа, тако да је што пот- 
пуније искоришћена могућност видика са 
свих прозора. Уопште, могућност везе уну-

трашњости куће са природом, зеленилом и 
видиком, било само са двориштем, вртом, 
било са даљом панорамом, била је очиглед- 
на преокупација сопственика и градитеља 
ове архитектуре. Свакако да је то долази- 
ло од начина живота повученога у кућу, 
нарочито код муслимана, без већег зајед- 
ничког промета у вароши. Двориште је би- 
ло често зелен врт са цвећем а и већим 
дрвећем (орах, дуд).

Водовода ни канализације није било. 
Клозети су издвајани уз кућу. Где год је 
то било могуће спровођени су јазеви воде 
из оближње речице да теку кроз двори- 
шта, пролазећи и испод оградних зидова 
појединих имања.

Поједини крајеви целе вароши били 
су издељени (сем ,,чаршије“) у разне „ма- 
хале“.

Климатске прилике нису скоро ниуко- 
лико утицале ни на начин грађења нити на 
изглед куће. Порозни зидови бондручне 
конструкције и једноструки прозори у ши- 
роким жљебовима, нису осигуравали до- 
вољну топлотну заштиту зими у планин- 
ским крајевима Балкана (пример Крушево 
у  Македонији). Грејање просторија је би- 
ло чешће ћумуром и мангалима него пра- 
вом пећи (ова се развија у Босни). Зими се 
зато силазило да станује у озидано призе- 
мље. То је било утолико лакше јер је на- 
мештаја било мало (кревета никако, већ 
је постељина разастирана ноћу по поду).

У главном овакав тип куће остао је и- 
сти кроз векове како у варошима Анадо- 
лије тако и на Балкану.
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СТАРА ВАРОШКА КУЋА У СРБИЈИ

Из разлога што је Србија политички 
и економски ослобођена у првој половини
XIX века и што се брзо затим окренула 
западњачкој култури, варошке куће дота- 
дањег облика и стила брзо су нестајале и 
нестале. Једва да од њих има још који о- 
статак, зато имамо данас мало старих при- 
мера: у Београду два три, међу којима да- 
нас тзв. Доситејев лицеј (сл. 41), конаци 
кнеза Милоша у  Београду и Топчидеру 
(оба последња већ са западњачким приме- 
сама (сл. 40 и 42) — и то је све. У унутра- 
шњости има такође још само неколико ин- 
тересантних примера (у Врању, Лесковцу
— а нај бол^Чфимери, још до Другог свет- 
ског рата, преДстављале су куће трговаца 
Ичка у Бе*#раду (сл. 44) и Хаџи Ђоке То- 
доровића у Нишу. Дунавски крај Дорћол 
у Београду имао је још у првој четвртини
XX века читавих старих уличица.

Куће су обично биле са приземљем и 
једним спратом. Собе су увек груписане 
око једне средишње просторије, где је и 
„диванхана“ (дневни боравак и пријем) о- 
творена многим прозорима према врту (сл. 
46 и 47). Степенице за спрат нису биле по- 
себно издвојене. Оне су биле или у тој сре- 
дишној просторији или споља на трему. 
Кровови, широких стреја, били су покри- 
вени ћерамидом; металних олука није 
било.

У унутрашњости куће није било дана- 
шњег намештаја. Дуж зидова су били 
„миндерлуци“ а на подовима ћилими. Др- 
вене таванице биле су украшене. Столова 
и столица није било. У бољим кућама, пе- 
ћи су ложене из споредних просторија, где 
је стојао и огрев (таб. X). Осветљење је 
било свећама. Петролеумске лампе уводе 
се тек од половине XIX века.

Нарочита пажња поклањана је врто- . 
вима, кад су куће могле бити у њих издво- 
јене. Иначе код прислоњених кућа дуж у- 
лице, где год је то било могуће, улазило се 
прво у двориште а тек из дворишта у ку- 
ћу. Куће су биле намењене увек за стано- 
вање само једне породице.

Наше слике 40. до 49. дају још неко- 
лико примера оваквих кућа и њихових де- 
таља. На некима од њих се показује већ 
близина западњачких стилова, друге су 
још старијег оријенталног духа. Нарочито 
су архитектонски успели ентеријери двеју 
диванхана у т. зв. конаку књегиње Љуби- 
це, жене кнеза Милоша, у Београду. Те су 
диванхане биле одељене дрвеним стубови- 
ма и ниским парапетима од осталог про- 
стора средињега хола зграде. У њима се се- 
дело на диванима свуда около а многи про- 
зорски отвори повезивали су просторију са 
вртом и погледом на Саву и преко реке. 
То су биле као нека врста данашње „днев- 
не собе“ а такође и салона за пријем. И ко- 
нак Кнежев у Топчидеру имао је укусних 
одељења за пријем (сл. 46. и табла X).

Од кућа дуж улица, леп је пример, до 
1940. год. представљала т. зв. Ичкова кућа, 
преко пута Саборне цркве у Београду. И 
она је имала централни простор обрађен у 
дрвенарији а позади према врту, целом 
ширином дворишне фасаде су били тре- 
мови и у приземљу и на спрату, са испа- 
дом доксата за седење, у средини (основа 
на табли V).

Савремен развој уклонио је већ готово 
потпуно све остатке ових старих кућа не 
само из Београда већ и из Ниша, Лесков- 
ца, Врања, Пирота, да поменемо само оне 
где се још примерци такве архитектуре 
памте до релативно недавних времена.
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Сл. 46 — Детаљ диванхане у Конаку књегиње Љубице, у Београду
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СТАРА ВАРОШКА КУЋА НА КОСОВУ И У МЕТОХИЈИ

Ови крајеви ослобођени су и изишли 
су из зоне оријенталних утицаја тек после 
1912. год, а обнова њихових вароши није 
затим ишла онако брзо као вароши у ужој 
Србији, зато је неколико вароши, као на 
пр. Приштина, Призрен, Пећ и Ђаковица 
и сачувало дуже примере својих старих 
кућа. Тек после 1944. год. процес модерни- 
зације је убрзан и многи стари објекти ове 
архитектуре су нестали.

Призрен је свакако један од центара 
који је имао највише интересантних ста- 
рих кућа. Он их има још и данас неколико 
од изузетније вредности. Највише су их 
већ изгубили Приштина и Пећ. У помену- 
тим варошима било је разних варијаната: 
и слободних кућа 'у ВРТУ (најчешће кућа 
каквога бега) али и прислоњених кућа дуж 
улица (сл. 53. и 54ф. У Ђаковици је чак са- 
чувана још и цела стара трговачка улица 
„чаршијаи.

Средишта варошка су била густо из- 
. грађена; куће су биле узидане са обе стране 
дуж  улица. У чаршији где су продавнице 
а и занатске радионице, куће су другоја- 
чије од оних у мање згуснутим крајевима 
вароши. Само у густим деловима насеља 
куће су морале отићи и по више спратова 
у висину.

Карактеристику свих ових кућа чини 
њихов распоред: оне су обично само за јед- 
но домаћинство; у приземљу су били куј- 
на, оставе и послуга; на спрату је станова- 
ла породица. Приземље може бити и ози- 
дано каменом. На спрату има испада, ерке- 
ра — „ћошка“ и „доксатаи. Бондручна кон-

струкција спрата омогућава низеве прозо- 
ра (прозори су једноструки а по висини 
су из два дела, који се дижу и спуштају у 
жљебовима). Стреје су широке; чак их има 
и преко 2 м, са подухватањем рогова гре- 
дичном подвлаком како би испад могао 
бити већи. Стреје могу оздо бити и опла- 
ћене даскама а без металних олука су (сл, 
58).

Често је спрат делом подухваћен дрве- 
ним ступцима тако да оставља део двори- 
шта наткриљен и заштићен од кише и сун- 
ца (сл. 55), тако је двориште једна од про- 
сторија саме куће јер је породични живот 
затворен и мало се живи изван куће.

У издвојеним конацима, у сред зеле- 
нила вртова распоред одељења у кући је 
обично симетричан јер је кућа слободна 
са свих страна.

Треба истаћи распоред кућа у Призре- 
ну, у делу вароши који лежи на стрмој па- 
дини под средњевековном тврђавом. Оне 
су тако амфитеатрално постављене да је 
до максимума искоришћено повезивање са 
природом и далеким видиком за сваку ку- 
ћу (сл. 50). То је остатак српскога. краја 
вароши, а некадањег средњевековног под- 
грађа развијеног под заштитом старе твр- 
ђаве на брегу (сам Призрен је као варош 
старији од досељења Срба, који су га од 
Византинаца заузели почетком ХШ века; 
дотле је он већ био познат трг повезан ди- 
ректним путем са Јадранским приморјем). 
Турци су се спустили и њихове махале су 
се развиле у равници (сл. 50, таб. VII).
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Сл. 50 — Призрен; старо подграђе испод средњевековне тврђаве
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Сл. 52 — Улица у староме делу Приштине
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Сл. 54 — Приштина, кућа слободна, у врту
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Сл. 55 — Пећ, диванхана на ступцима, са делом дворишта испод куће
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.« Сл. 57 — Пећ, иепади спрата; низеви спојених прозора

Сл. 58 — Стреја крова, оплаћена оздо; заобљен угао; олука нема



Сл. 60 — Звекир на вратима
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СТАРА ВАРОШКА КУЋА У МАКЕДОНИЈИ

Вароши Македоније су најбогатије 
још овом старом архитектуром. Истичу се 
Охрид, Велее, Крушево, Штип (Ново Се- 
ло), Кратово, Дебар и Струмица. Скопље, 
као најнапредније, изгубило је и највише 
и најбрже старога.

Умереност климе дозволила је овде 
највише отварања фасада према природи, 
и то на спратовима у чардаке, доксате и' 
разне друге облике. Приземља су обично 
озидана а спратови бондручни. И овде, као 
и уопште у овом оријенталном типу куће, 
постоји једна средишна просторија око ко- 
је су остале собе а на коју излазе и степе- 
нице (увек дрвене и које увек заузимају 
што мање простора на рачун удобности пе- 
њања и силажењ1д^3ими се силази на ста- 
новање у топлије, озидано, приземље.

Спратова мо$&е бити и више у среди- 
шњем делу вароши где су куће збијене 
(таб. УШ). У многим варошима види се ја- 
сна разлика и у становништву: на пр. у О- 
хриду, Македонци (и Цинцари) највише 
трговци, имали су куће у збијеноме делу 
центра а поседници земље, Турци, своје 
велике конаке у зеленим вртовима на пе- 
риферији (сл. 64).

Према томе, с обзиром на распоред, и 
овде постоје основна три типа куће: узи- 
дана с обе стране, прислоњена и слободна 
са свих страна. Ова последња кућа не иде 
никада више од једног спрата изнад при- 
земља.

Куће у густоме центру имају обично 
фасаде са испадима; бондручна конструк- 
ција то омогућава. Испади су подухваћени 
косницима (сл. 61, 65. и 67). Некипут су ови 
косници маскирани („рабицом”) у имита- 
цију масивних консола (сл. 68).

Конструкција зидова спрата у Маке- 
донији је обично изведена од гредица, као 
код сваког бондрука, па су са обе стране 
тих гредица водоравно приковане летвице 
на које је набацан леп (блато са сецканом 
плевом). Средина остаје шупља, што даје 
извесну топлотну изолацију зиду.

На прозорима кућа (и то не само у 
Македонији већ се то види и на Косову 
и у Метохији, а било је примера и у старо- 
ме Београду) има сигурносних дрвених ре« 
шетака (,,топлија“) — сл. 70. а на прозори- 
ма кућа муслимана било је решетака од ле- 
твица да се унутра не може гледати. На 
спољним вратима има гвоздених чукала, 
„звекира“, уместо звонца (сл. 60).

Охрид, Крушево, Велес и Кратово и- 
мају читаве варошке крајеве на стрмим 
падинама терена (како смо то већ за При- 
зрен видели). Ту су куће једна више друге 
ешелониране и не заклањају једна другој 
видик у природу и даљину (сл. 62. и 63).

У феудалном чифличком турском си- 
стему чифлик-сахибије су имале своје ко- 
наке изван вароши, на самим имањима ко- 
ја су експлоатисали. До недавно (1945. год.) 
је још био очуван такав један конак у селу 
Бардовцима код Скопља. Ту су управо би- 
ле две куће: селамлик (сопствеников, „му- 
ш ки“, конак) и харемлик (конак за жене). 
Цео комплекс је био опасан зидом ојача- 
ним кулама као права средњевековна твр- 
ђава (сл. 64). На таквим објектима је било 
и луксузне обраде са орнаментима оријен- 
талнога духа (оД стука на таваницама и 
каминима).

У Кратову су богати Турци имали сво- 
је високе, камене куле и у сред вароши.
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Сл. 62 — Варошица Крушево, у Македонији
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Сл. 64 — Беговски конак у Бардовцима код Скопља (саграђен у првој половини XIX века
а срушен 1945. год.)

Сл. 65 — Улица у Охриду
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Сл. 66 — Део фасаде једне куће у Охриду

Сл. 67 — Велес, испади спратова подухваћени косницима
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Сл. 69 — Крушево, кров покривен танким каменим плочама
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Сл. 70 — Дрвена решетка на прозору (Охрид)
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СТАРА ВАРОШКА КУЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У својој основи босанска варошка ку- 
ћа је само варијанта оријенталног типа, за 
који смо видели да је био распрострањен 
и на целој југо-источној половини Балка« 
на; ипак, локални услови живота диктира- 
ли су овде извесне своје особености и из- 
весне локалне специфичности. У Сарајеву 
као главноме центру Босне (који су Турци 
развили од малог ранијег босанскога на- 
сеља Врхбосне) куће су постављене дуж у- 
лица и ту се истиче један тип (представник 
је т. зв. кућа Ђерзелез Алије), који се по- 
навља на више места у вароши; кућа је јед- 
ним боком прислоњена уз суседа а другим 
боком је отворена према дворишту; са ули- 
це се улази (висок зид и тешка капија) 
прво у ово а з^тим у кућу и дрвеним степе- 
ницама на спрат, На спрату је дрвена гале- 
рија дуж цеде куће према дворишту (сл. 
75). У приземљу су послуга, оставе, кујна 
(,,мутвак“). За спрат се, стрмим дрвеним 
степеницама, излази на „дивхану“. Око ове 
су собе (,,халвати“). „Камерије“ и „ћошке“

су испади на спрату где се седи. На прозо- 
рима могу бити решетке од летвица, „му- 
шепци” (таб. VI).

,,Мусандре” су дрвене преграде уз је- 
дан зид спаваћих соба, где су једно поред 
другога: пећ, ,,бањица” (са судом топле 
воде), и „долаф” за постељину која се но- 
ћу разастире по поду.

Једна од естетских карактеристика о- 
вих кућа је извијена облога која оздо, це~ 
лом дужином, маскира коснике који поду- 
хватају испад спрата према улици (сл. 72. 
и 73). Но косници могу остати и немаски- 
рани (сл. 76).

Отвори прозора могу бити завршени о- 
зго оријенталним мотивом лука, па и у те- 
мељу изломљенога лука. Уопште узев ово 
је крај где се на стилу види највише ори- 
јенталнога духа, што је разумљиво јер је 
Босна са Херцеговином била највише и- 
сламизирана а сразмерно највише станов- 
ништва и потурчено.

Сл. 71 — Стара босанска варошка кућа
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Сл. 72 — Кућа у Сарајеву (косници маскирани у лучну површину)
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Сд> 74 — Пећ еа глеђосаним „лончићима” који појачавају зрачење топлоте

Сл. 75 — Дворишна страна тзв. Сврзине куће у Сарајеву
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ИЗГЛЕД, ОБЛИЦИ И ЕСТЕТИКА СТАРИХ ВАРОШКИХ 
КУЋА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА

О изгледу и облицима, спољним и уну- 
тарњим, ових грађевина, говорили смо већ, 
приказујући старе варошке куће поједи- 
них крајева. Закључићемо на основу свега 
тога већ реченога да се уз обраду свих тих 
е лемената: констру кци ј е, економичности 
грађења и удобности живота и становања, 
развила и жеља да цео дом буде и „леп“ 
и пријатан за око, и то на два начина: и 
својим складним облицима и сразмерама 
— и на то додатим украсима.

За прво од ова два средства ради по- 
стизања горњега циља већ веома много 
значи што су и размере и сразмере ових 
кућа произишле $з величине човечијега 
тела и потребе да му све буде удобно; на 
дохват руке и при р^ци. Тако је све у тим 
мерама, већ сами!# тим, усклађено: и ви- 
сине просторија и спратова, и димензије 
и сразмере отвора, степеница, стреја, дим- 
њака и осталих детаља. Временом је, кроз 
векове, све то добило извесне стандардне 
односе који су нашем оку и осећању угод- 
ни јер задовољавају не само наше потребе 
већ и појмове о допадљивом. С тим је и-

шла и обрада појединих детаља у складне 
целине, увек и практично корисне, ретко 
само апстрактно формалистичке.

Најзад је озго дошла потреба и укра- 
сне испуне појединих празних површина 
и делова (таванице, врата, преграднога зи- 
да ,,мусандре“) и допуна празнине ћилими- 
ма, цвећем — итд. Орнаменти су највише 
резбарени у дрвету а често су озго још и 
бојени. Они делују површински, са моти- 
вима равномерно разастртим. У целини у- 
зето, они су оријенталнога духа али поје- 
дини мотиви нису копирани са далеких у- 
зора већ су их народски мајстори узели 
из непосредне околине, као на пр. ружице, 
цветиће, гранчице и слично.

У таквим кућама живели су људи ко- 
ји су, где год су то могли, тражили повези- 
вање са природом зеленога дворишта или 
врта са цвећем и дрвећем и са водом, а та- 
кође и са панорамом широких видика. Њ и- 
хове диванхане су својим многим прозори- 
ма омогућавале ту везу. А све то само је 
један доказ више естетских потреба и те- 
жња људи тих средина и тих времена.

ПАРАЛЕЛА СА ОРИЈЕНТАЛНОМ ВАРОШКОМ КУЋОМ 
У ЗЕМЉАМА ИЗВАН ЈУГОСЛАВИЈЕ

Довољно смо већ истакли колико је, 
у главним линијама посматрано, тип ста- 
ре варошке куће био општи и заједнички 
за цело подручје некадашње Отоманске 
царевине. Да би се то примерима боље о- 
светлило доносимо и неколико илустраци- 
ја из Бугарске, Грчке и Мале Азије. Аутор 
ове књиге проверио је цело питање оби- 
лазећи све те крајеве: у Бугарској се од

ове старе архитектуре очувало више него 
у Југославији. Ту се издваја једна вари- 
јанта са дашчаном испуном зидова бондру- 
чаре (уместо ћерпича и чатме). Вароши и 
варошице Пловдив, Трново, Копришчица, 
Трјавна, Самоков, Карлово, Елелна, Бер- 
ковица, Враца, Дупница. ..  и још многе 
друге, имале су обиље примера ове архи- 
тектуре, па га и данас још имају (сл. 77).
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У Грчкој исто тако све су старе вароши 
Епира и Тесалије биле овако изграђене. И 
данас још има обилато примера у Солуну, 
Водени (данас Едеси), Костуру, итд (сл. 78 
и 79).

Но најдуже је овај стил опстао у Тур- 
ској. Цариград је цео био тако изграђен, 
али су силни пожари који су редовно го- 
динама пустошили, уништили читаве старе 
четврти. И овде је постојала једна варијан- 
та потпуно дрвених кућа без облепљивања 
фасада,какве су изграђиване и до релатив- 
но недавних времена. У многим варошима 
Мале Азије (нарочито Бруси, Смирни, Ки- 
тахији, Афион-Карахисару, итд) чак се и

дан-данас још тако гради (сл. 80 и 81.). Бру- 
са, на пр. је на земљотресном терену а че- 
сто је и горела, али се нове куће граде пот- 
пуно на исти начин као пре сто, па и ви- 
ше стотина година.

Чак је и стари Каиро био некада из- 
грађен са дрвеним испадима ћошка и чар- 
дака на фасадама и са мушарабијама на 
прозорима. По у овој вароши тога брзо не- 
стаје. Сличан је случај и са Смирном. 
Интересантно је да су чак и у тим вели- 
ким приморским, пристанишним вароши- 
ма куће биле овако грађене а не на при- 
обални, медитерански начин.

Сл. 77 — Улица у Пловдиву (Бугарска)
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Сл. 79 — Улица у Солуну 
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Сл. 80 — Кућа у Адапазари, Мала Азија

76



Б — СТАРД ВАРОШКА КУЋА НА ЈАДРАНСКОМ ПРИМОРЈУ

Истакли смо већ разлику између три- 
ју најглавнијих архитектонских група ва- 
рошких кућа у Југославији. Јадранско 
приморје са својим особеним приликама 
живота по варошима, са грађевинским ма- 
теријалом који има на расположењу, са 
климатским приликама, па најзад и са 
културним утицајем из суседства — има и 
своју особену архитектуру ове врсте.

Обала Јадрана је прастаро ггодручје 
на које су Словени избили крајем VI и по- 
четком VII века. Они су покушали да про- 
дру у постојеће пристанишне градове; од 
неких су били одбијени, друге су разори- 
ли (Салону, Епидаурус); временом су се са 
староеедеоцима"%€како нагодили; постепе- 
но су се затим, у еве градове и инфилтри- 
рали. Најзад с^* ти градови постали, више 
или мање, словенизирани. Монументална 
архитектура која је ту затим развијена 
била је предмет прве књиге овога уџбени- 
ка (,,Споменици архитектуре 1Х-Х^Ш  ве- 
ка у Југославији“, Београд, 1964.). То је 
била архитектура стилски обрађених гра- 
ђевина, цркава, манастира, двораца и па- 
лата. Међутим постојала је ту и једнадру- 
га архитектура; она обичних и једностав- 
них кућа за становање, имовно скромних 
људи, која се развијала паралелно са оном 
монументалном и репрезентативном а ко- 
ја је настављена и по завршетку грађења 
тих првих. Ова друга архитектура сачи- 
њава већину грађевина свих приморских 
вароши и варошица а градили су је ано- 
нимни народски мајстори. Мада невезана 
ни за један од историјских стилова про- 
шлости, она је временом ипак искристали- 
сала себи један свој сопствени стил, на 
који није утицало у већој мери угледање 
на моделе из иностранетва (како је то било 
на пр. са романским, готским и барокним 
стилом који су у потпуности тако прено- 
шени). Ту није тражена нека конвенцио-

нална и формалистичка естетика већ су 
облици и изгледи произашли из следећих 
практичних компонената.

Пре свега средина. Насеља су збијена 
око пристаништа. Улице су уске јер про- 
стора нема, а још више јер се треба бра- 
нити од сувишног сунца и прејаких ветро- 
ва. Уске улице својом сенком и промајом 
дају лети неопходну свежину. Никакав 
колски саобраћај не постоји нити тражи 
шире саобраћајнице (сл. 82). Људи раде 
највише на мору (трговина и риболов) а 
занати се обављају у самим кућама дуж 
оваквих улица.

Куће су увек бочно прислоњене једна 
уз другу. Ретко су приземне, јер простора 
нема. Иде се и спрат и два у висину. Ту 
куће већ нису могле остати увек само за 
једну породицу. Бива и по више породица 
у једној кући. Дворишта су минимална. 
Степенице су или у њима или у самој ку- 
ћи али су најстрмије како би заузеле што 
мање простора. Често их има и споља уз 
кућу (сл. 83 и 84).

Мада је камен једини грађевински ма- 
теријал који се има на расположењу, а др- 
вета је мало јер на терену краша (карста) 
нема шума, било је све до XIV века по ва- 
рошима у Приморју и много дрвених кућа 
јер је ипак клесани камен било скупо и 
заметно набавити а ситна дрвена грађа 
прибављана је некако из Босне. Због опа- 
сности од пожара међ тако прислоњеним и 
збијеним кућама, грађење бондручара је 
затим забрањено. Тако су остале само ка- 
мене куће. Њихови се облици своде на па- 
ралелопипеде, са крововима благог нагиба, 
покривеним „купом“, „каналицом“ (ћера- 
мидом). На фасадама испада нема. Стреје су 
без препуста; оне немају шта да штите јер 
су фасаде немалтерисане (озидане су обич- 
но ситним коцкастим, правилним, тесани- 
цима, са прецизним оквирима око врата и
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прозора). И водоравни кровни олуци су 
камени (јер је камен ипак јефтинији од 
лима) — сл. 86. На прозорима су дрвени 
капци који штите од сунца и ветра. Око 
ових су камени зупци за гредице застора 
противу сунца и за даске за цвеће (та- 
бла XI).

Огњишта у кухињама („кужинама“) 
су полуотворена а кува се на ћумуру и

ситном дрвету. Јаки ветрови ометају до- 
бро „вучење“ димњака, зато ови добијају 
заштитне главе најразличитијих облика и 
система (сл. 87, 88 и табла XI).

Све ово заједно чини неке од најпри- 
метнијих карактеристика просечне старе 
варошке куће дуж Јадранског приморја, 
са мањим варијантама, почев од Истре па 
све до краја Црногорскога приморја.

Сл. 82 — Улица у Трогиру
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Сл. 84 — Кућа у Јадранском приморју („сулар” са „одрином”)
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Сл. 86 — Камени кровни олук (Дубровник)
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Сл. 87 — Глава димњака, са заклоном противу ветра

Сл. 88 — Заклон противу ветра је отпао
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В — СТАРА КУЋА ЗАПАДЊАЧКОГ ТИПА У ВАРОШИМА 
ХРВАТСКЕ И СЛОВЕНИЈЕ

Трећу, јаче издвојену групу старих ва- 
рошких кућа у Југославији, чиниле би ку- 
ће за становање и остале практичне потре- 
бе грађана — дакле грађевине нерепрезен- 
тативног карактера — саграђене у конти- 
ненталном, северо-западноме делу земље, 
који се развијао изван оријенталних ути- 
цаја из подручја поседнутог од Турдка, а 
такође и изван медитеранских, примор- 
ских утицаја — а који је био у извесној 
тешњој културној вези са европским За- 
падом.

Обично се каже да је тај западњачки 
утицај донео архитектуру барокнога духа, 
али суштина је у томе што се цео живот 
по варошима тога дела данашње Југосла- 
вије одвијао у  з^једници и под сличним 
економским и^&сталим приликама са ж и- 
вотом суседних вароши целе аустроугар- 
ске средине, са којом су средином ови кра- 
јеви били тесно повезани, слично како су 
то они југо-источни крајеви Балкана били 
повезани са целим животом и приликама 
у Отоманској царевини. У прошлости су 
границе између та два света биле у све- 
му далеко отсечније и пресудније него у 
доцнија времена.

Пре свега, и саме вароши су се разви- 
јале више организовано, око једног центра 
где су биле црква и управне зграде. Било 
је и ширих улица, но куће су увек дуж  
њих прислоњене једна уз другу. Оне мо- 
гу бити и на два до три спрата. Служе и 
за више породица. Доле је обично велика 
капија (сл. 94); на фасадама су (обично без 
испада) правилни редови прозора, са кри- 
лима која се отварају на напоље; озго су 
високи стрми кровови јер има доста снега.

Кишница се одводи лименим олуцима. У- 
нутрашњи распореди одељења овде су већ 
више разнолики према разним потребама. 
Степеништа су често од камена; претсоб- 
ља су уз поједине станове. У кухињама су 
штедњаци.

У приземљу могу бити продавнице са 
занатским радионицама, па и крчме. По 
старим варошима северне Европе куће су 
често биле постављене забатном фасадом 
на уличне линије и ту су имале високе 
стрме „гиблове“ јер су и тавански просто- 
ри били искоришћавани. Нешто по тој ли- 
нији, а нешто и као утицај на варош сло- 
веначке алпске сеоске куће која је имала 
донекле сличан кров, могу се још видети 
и по неким нашим старим варошима такве 
фасаде (сл. 90).

Загребачки „Горњи гради сачувао је из- 
ванредну целину таквога једног старог ва- 
рошког краја са свима најкарактеристич- 
нијим одликама кућа овога духа и са мно- 
гим њиховим детаљима. Затим тога има 
још и Вараждин. У Словенији има доста 
још примера у старој Љубљани, поред 
Птуја, Цеља и Марибора (у мањој мери).

Затим је дошао Неокласицизам и чи- 
тав низ слободних еклектичких креација, 
све до Сецесиона — но то већ излази из 
оквира задатка који смо поставили а то 
је да прикажемо, у најкраћем, архитекту- 
ру старих варошких кућа у Југославији 
из времена још грађанства, заната па и 
мануфактуре а пре развитка индустрије и 
капитализма, те већ задире у новија вре- 
мена, са одговарајућом архитектуром, пре 
преласка на савремену.



Сл. 89 — Загреб, улица у Горњем граду, куће из XIX века
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Сл. 90 — Загреб, старе куће на Медвешћаку

Сл. 91 — Загреб, улица у Горњем граду
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П О Г О В О Р

Илустрације за овај уџбеник, поред 
многих чији је аутор сам писац, прикуп- 
љане су дугидо временом са разних страна, 
па и од разних других аутора и разних са- 
радника, при томе им провениенција није 
увек могла бити тачно утврђеца, те због 
тога уз саме слике није ни могла бити за- 
бележена. Може се можда приметити да 
међ тим илустрацијама нема овог или оног 
интересантног податка, међутим, с обзиром 
на карактер и намену књиге како су они 
у уводу фиксирани, примери су ограниче- 
ни само на најосновније карактеристике.

У илустрацијама је приказивање ос- 
нова (тлоцрта) појединих грађевина сведе- 
но на минимум, јер су, полазећи од тога да 
се сва ова матертда третира првенствено 
са тачке гледишта једног историјског пред 
мета, истакнутад.изгледи, облици и стил 
целе архитектуре, а проблематика функ- 
ционисања самих објеката је додирнута 
само као основа која је те облике, изгледе 
и цео стил условила. Из истих разлога из- 
бегавано је и ближе улажење у урбани- 
стичке проблеме.

Подвлачимо да је цела материја тре- 
тирана првенствено са архитектонске тач- 
ке гледишта.

Најосновниза литература за фолклор- 
ну архитектуру села и вароши наведена је 
на почетку одговарајућих одељака (стр. 10 
и 44). Узете су у обзир само књиге а не и 
многобројни чланци и студије расуте по 
обилној стручној литератури (као на пр. у 
,,Српском етнографском зборнику, који из- 
лази од 1894. год.; у „Насељима,,, која из- 
даје Српска академија почев од 1902. год.; 
у издањима Етнографског музеја у Загре- 
бу; у „Гласнику земаљског музеја у Сара- 
јеву”; у  издањима Научног друштва Босне 
и Херцеговине — итд.). Компаративан пре- 
глед архитектуре на целом Балканском 
полуострву дао је, још 1902. год., Јован 
Цвијић у своме делу „Антропогеографски 
проблеми Балканског полуострва”.

Француски резиме и легенде за слике 
омогућиће да ова књига послужи као ос- 
новна информација и иностраним струч- 
њацима.
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1УАКСН1ТЕСТ1ЈКЕ Р0Ш Х >Ш д1ЈЕ ЕМ У0У00бЕАУ1Е

И У а Запз Геп5етђ1е (1и 1егг11:о1ге уои§об1ауе 
(НМгеМз ^епгез б’агЖ|ес1;иге. Се .боп! еп ргет1ег 
Иеи, еп аНап! сћгопо1о§1диетеп1, 1ез агсћИес1;игез 
^гесдие е1 готате, зшшез еп зесоп^ Иеи <1е Гаг- 
сћИес1иге тесНеуа1еЈ**ће сагас!еге геП̂Јеих, рго- 
Јапе е* тПИаке е! еп с!ет1ег Пеи ГагсћИ;ес1иге 
(Јез 81т р 1ез та1зопз (1ез раузапз с!апз 1ез уШа^ез 
е1; се11е с!ез тајзопз (ип реи то1пз з1тр1ез) ђаМез 
с!апз 1ез уШез.

СеИе с!егп1еге агсћИес1;иге с!апз 1ез сПуегзез 
ген1опз (1е 1а Уои^оз1ау1е, а с1ез тоуепз сГехргез- 
310П е(; <5ез сагас!егез 1з1еп с1Шегеп!з. ЕИе а рег- 
з1з1;е, зшуап1! 1ез ге^1опз, јизф^аи XIX з1ес1е т е -  
т е , диапс! еИе соттеп се  а ађапс!оппег зез апс1- 
еппез сопсерИопз оп§та1ез е1; етргип!е 1ез Иогтез 
с!е ГагсћИесШге ес1ес1;1дие с1е 1’Еигоре осс1<1еп1;а1е.

С’ез1; а сеИе агсћИ;ес1;иге с!ез уШа^ез е! с!ез 
уП1ез, ди1 а зез ргоргез рагИсШагНез, дие сеие 
оеиуге ез! сопзасгее. Оп у сПзсегпе 1ои1; с1е зиИе 
с!еих рагИез ргтс1ра1ез: 1а ргет1еге 1гаИап1 с1ез 
т а 1зопз с1ез уШа^ез е! 1а зесопс1е с1ез та1зопз с1ез 
уП1ез.

СеИе еаЈе&опзаиоп роиггаН рагаНге ^ие1дие 
реи з1тр1Шее, саг П у а^аН Љпз 1е раззе р1из1еигз 
1;урез кНШгеп^з (1е та1зопз уШа^еохзез с о т т е  
с’е1;а11; 1ез саз роиг 1ез та1зопз игћатез. 1.е 1уре 
е! Газрес! с!е 1ои1;е та1зоп (1ерепс1 (1е 1го1з ^ас1;еигз 
рппс1раих: (1Јаћог(1, 1а сопсерИоп с1е сћадие т а 1- 
зоп соггезропс! аих ћез01пз (1е Г ћ о т т е  ои с1е 1а 
^атШе, а зез оссираИопз е! а за тап1еге с1е у1уге. 
ЕпзиПе, е11е с1ерепс1 с1ез та1:епаих (1е сопз1;гис1;1оп 
<1оп1; оп сПзрозе ^асПетеп! е1; еп11п, с1и с1ппа1;. 
Тои! сес1 ез! уа1ађ1е еп ргет1ег Иеи роиг 1ез т а 1- 
зопз уП1а§ео1зе5.

Ј̂ е 1;егг11;о1ге уои^оз1ауе ез! 1хез уапе аи р от!  
с!е уие <1и геПе  ̂ §ео§гарћ1дие, с1е 1а Иоге е! (1и

сПта!. Оп у уоП; с1ез топ1;а§пез е! с1ез р1атез, с!ез 
ге§1опз ћо1зеез, с1ез ге§1опз госћеизез е! с!епис1еез 
(ге^опз запз ои ауес ћеаисоир с!е пе1§е, ?гоМ р1из 
ои т о т з  т1;епзе, е!с). Еез сопс!Шопз сИтаИдиез 
еп с1ереп(1еп1; §гапс1етеп1; е! 1ез та1;ег1аих с1е соп- 
з^гисИоп аизз1. II ез! 1ои1 па1;иге1 ^ие 1ез 1урез, 
1ез Иогтез е! 1ез азрес!з с1ез та1зопз уП1а^ео1зез 
еп (1ерепс1еп1 а 1еиг 1;оиг (И&. 1).

Роиг 1ез та1бопз (1ез уП1ез сез сопсШшпз реи- 
уеп1; е!ге ^ие1дие реи т о т з  (1ес1з1уез та1з 1С1 
т!;егу1еп1; ип ^иа1пете 1ас1;еиг, се1их с1ез тП и- 
епсез ехегсеез с1и (1ећогз, с!е 1а то(1е ©1; с1е Газсеп- 
(1еп1; Ли ^о!зта§е (раг ехетр1е, 1а тоШ е с1и рауз 
^а1заН 1геб 1оп§1етрз раг! с1е Гетрке О иотап е! 
зе 1;гоиуаП;, раг сопзе^иеп!, зоиз ГтПиепсе оп- 
еп1;а1е, 1апсПз дие Гаи1ге тоШ е с1и рауз зи1з1з- 
заП; ГтШиепсе осс!с1еп1;а1е, тесШеггапееппе ои с1е 
ГЕигоре сеп1;га1е).

Аргез ауо1г сПзНп^ие 1ез (1еих ^гоирез рг1п- 
с1раих: 1ез та1зопз с1ез уШа^ез е! 1ез та1зопз с1ез 
уП1ез, П пе поиз гез!е ^и’а ргезеп1;ег еп ћге!!, 1ез 
сагас1;епз1;1диез с!е дие^иез 1урез Јоп(1атеп1;аих 
с1ез та130П8 с1е сез с1еих §гоирез.

Еез т а 1зопз дев лгШабеб

Коиз поиз Тзогпегопз 1с1 аих 1урез рг1пс1раих, 
сеих ауес 1е то1пз с1е р1есе8 роззЉ1ез. РепЛап! 
аез з1ес1ез, 1е р1из §гапс1 потћге с1е раузапз VI- 
уаИ с1апз с1ез та1зопз а ипе зеи1е р1есе, ауес Га1ге 
аи тП1еи. Оп у ^гауаШаИ, та1з оп у догтаИ аиз81.
II ех1з1;аП; (1ез 1;урез епсоге р1из з1тр1ез с1’ћађНа- 
Иопз ргппШуез, раг с1еззиз 1езаие11ез оп пе реиг 
раззег ои1;ге, с о т т е  раг ехетр1е 1ез аћг1з, 1ез ћи1- 
1ез е! 1ез сађапез <3апз 1ез топ1;а§пез о& Гоп V I-
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уац 1а шоШе с!е Гаппее ауес 1ез ргоиреаих ра!б- 
зап! сЈапз 1еб ра1ига^ез. N03 2—7 топФгеп* 
^ие^иез ехетр1ез с!е сез сопз1г.ис1ктз рггтШуез.

^иатх! а 1а тахзоп уШа§ео1зе ргоргетеп! сН1е, 
зоп азрес! сЗерепсЗаИ еп ^гапсЗе рагИе с!ез та1;е- 
гших (Зе сопз1гис1тп дие 1ез раузапз ауагеп! а 
1еиг сНзрозШоп е* сес1 с̂ ШегаИ: а’аргез 1ез годопз 
аи рауз. Раг ехетр1е, сЗапз 1ез топ^а^пез псћез 
еп 1)018 зоНсЗе (ои П у ауаИ ћеаисоир с!е пе1§е е!

1е 1гх>1<1 е!аЦ; г1^оигеих оп сопз^згијза  ̂с1е реФИез 
та1зопз егШегетеп! еп ђо1з (1ез тигз еп 1гопсз 
сЗ’агћгез ћоп20п1а1е т еп 1 зирегрозез) — И%. 8—13.

Б ’аи1;ге раг1, с!апз 1ез геб1опз т о т з  топ1;а- 
^пеизез е1 т о т з  1>01зеез, е! ои 1е сНта! едб то1пз 
ш<1е, оп оопз1;ги1за11: сЗез та1зопз еп сћагреп1;е 
с!е ћо1з ауес ип гетрПзза^е еп с1ауоппа&е ои еп 
ћпдиез сгиез роиг 1ез рапз сЗез тигз (И%. 14—20).

Бапз 1ез ге^тпз раиугез еп ћо1з е* ои 1ез 
раузапз п’ауа1еп1; а рог1ее сЗе та1п ^ие сЗе 1а 1егге 
с о т т е  таг1ег1аи <1е сопб1гис1тп, 11 ез1: па!иге1 сЗе 
1ез о̂п* сопз1ги1ге 1еигз та1зопз, сЗе ргеИегепсе, 
еп р1зе 21). Е1 1а, ои Нз пе сНзроза1еп1: дие 
<3е р1егге, сЗапз 1ез рагИез сЗеписЗеез е! госћеизез 
<3е 1а с61е АсЗпа^ие, се п’еб1 ди’ауес <1е 1а р1егге 
аи’11з роиуа1еп1; сопз1ги1ге 1ез тигз е! т е т е  1ез 
10118 сЗе 1еигз т^Цбопз (1:1§. 31).

1Ма1игеЦетеПЦ; Д у а аиз81 сег1а1пез зићсЗт- 
310П8. Раг ехетр1е, 1а т а 180П сопз^гиПе епИеге- 
т еп ! еп ћо1з ^ п  81оуеп1е сЗШегаН сЗе се11е соп- 
з^гиИе сЗе 1а т е т е  Иасоп еп 8егћ1е ои еп Возп1е, 
раг 80П уаз!е 1оИ, с о т т и п  а 1ои1;е 1а ге^тп сЗез 
А1рез да§, 34 е! 35).

Бапз 1ез ^Ша^ез, П п’у ачаИ раз ^ие сЗез та1- 
зопб. II у ауаН: аизб1 сЗез е§Пзез, сЗез тоиНпз, е1, 
с1апб 1ез ге^тпз ои, аи соигз сЗез з16с1ез, репкЗап! 
1а сЗотапаИоп Фигдие, 1а биге1;е екаИ ргеса1ге, оп 
уоП: б’еп^ег сЗе уга1ез 1оигз тесНеуа1ез, еп р1егге, 
ои Гоп ћаћИаИ (јК&. 38 е! 39). Бапз 1ез ге§1опз 
ћо1беез сЗе 1а 5егћ1е е! ^ие^ие реи еп В озте  
аизз1, оп сопз1;ги1за11: (уегз 1а Ип  сЗи Х У Ш е  е! аи 
сот т еп сет еп ! сЗи Х 1 Х е  з!ес1е) 1ез е^Пзез сЗе 1а 
т е т е  таш еге дие 1ез та1зопб, с’ез! а сНге епШе- 
гетеп! еп ћо1з (К&. 37). Оапз 1ез рагИез сЗи рауб 
ћаћНееб роиг 1а р1иб ^гапсЗе раШ раг 1еб Миби1- 
тапз, 1ез тобдиееб е1а1еп1; сопб^гиПеб сЗе 1а т е т е  
Иадоп, е!с. (Е1̂ . 36).

1|ез таЈзопб с!ез уШез

О о т т е  раг1х>и1; аиПеигз, ГоссираИоп ргтс!ра1е 
аез раузапз е!а1еп1: Га§г1си11:иге, 1’е1еуа§е е! 1е 
1аИ;а&е. 11з з’оссира1еп1 реи сЗе теИегз е! сЗе с о т -  
тегсе. Раг соп!ге, 1ез ћаћИап1з сЗез уШез ргаИ- 
^иа1еп1 1ез теИегз (т е т е  1а тапи!ас1иге) е1 *а1- 
за1еп1: сЗи соттегсе. 11з у1уа1еп1 сЗопс сЗ’ипе Иадоп 
аззег а1Шгеп1:е <3ез §епз деб уШа^еб е! 1еигб

та1зопз е!а1еп1: зоиуеп! еп т е т е  1етрз 1еигз а!е- 
Негз, 1еигз таеаз1пз, сЗез аићег^ез е!с. Сгоиреез 
зиг ипе зирегЛс1е р1и1о1 гез!гет1е, сез та1бопб 
сЗигеп! бе сЗеуе1оррег еп ћаи1еиг (И%. 61).

1̂ е 1егг11о1ге 1ои1 епИег сЗе 1а Уои§об1ау1е <1’аи- 
јоигсЗ’ћи1 а е1е, а рагИг сЗи Моуеп А&е (роиг пе 
раб геси1ег р1иб ауап! сЗапб 1е 1етрз) сНу1зе реп- 
сЗап! сЗе 1оп§з з1ес1е8 еп <3еих зрћегез с!’т11иепсез 
си11иге11е8. Се11е сЗе Гез! ехробее а 1’тПиепсе сЗе 
ГОпеп! (сЗ’аћогс1 ћухапИп е1 епзиПе 1игс) е1 се11е 
сЗе Гоиез!, ехрозее а Гт11иепсе сЗе ГОсс1сЗеп1 еи- 
горееп е! сЗе 1а гопе тесЗИеггапееппе. Тои1е 1’аг- 
сћИес1иге сЗез уШез сЗе ееб <3еих тоШеб сЗи рауз 
ез1 еп гаррог! сНгес! ауес е11ез.

И.а та1зоп сЗи 1уре опеп1а1 ез1 ипе сш1з1гис- 
Иоп еп сћагреп1е <3е ћо1з, с’ез1 а сНге зеи1 1е 
гег-сЗе-сћаиззее е1аН еп та^оппепе 1апсНз ^ие 
Ге1а&е (ип ои сЗеих) е1аЦ еп сћагреп1е <1е ћо1з ауес 
ип гетрИзза^е 1е^ег роиг 1ез рапз сЗез тигз. Сез 
е1а§ез е1а1еп1 зоиуеп! еп епсогће11етеп1. И.ез 1аг- 
§ез 1оИз (роиг рго1е§ег 1ез тигз епсЗиНз д’аг§Пе) 
е1а!еп1 сои^ег1з <3е АшИев <54). А Гт1ег1еиг
1ои1еб 1еб р!есеб е1а1еп1 ^гоиреез аи1оиг сЗ’ип езра- 
се ееп1га1 (р1апсће VIII). С’еб1 1е 1уре сЗе та1бОп 
^ие 1’оп у о 11 епсоге аијоиг(3’ћи1 сЗапб ћ1еп сЗез 
уП1ез сЗе ГАз1е М1пеиге. Бапз 1е раззе 1ои1ез 1ез 
уШез сЗе 1а Ви1§апе, 1а Огесе, 1а МасесЗоте, 1а 
бегћ1е е1 1а Возп1е (ПтИез сЗе 1’етр1ге ОИотап) 
еп ауа!еп1 <3е рагеШез (И§. 77—81). С^ио1дие 1а 
та1зоп сЗез уП1ез тесНеуа1ез сЗе ГОссШеп! еиго- 
рееп 1и1 аизбх сопб1гиПе еп сћагреп1е сЗе ћо1з, се 
4:уре ог1еп1а1 еп (сЗШеге вп Шеп сЗез ро1п1з.

Ее саб а е1е 1ои1 (ЗШегеп! еп се сопсегпе 
1ез т а 180пз сЗез уП1ез сЗе 1а со1е АсЗпаИ^ие. Е11ез 
гебзетћ1а1еп1 аих аи1гез та1зопз сЗез уП1ез т е -  
сЗПеггапееппез, сопб1гиПеб епИегетеп! еп р1егге 
(сЗе 1аП1е е1 1еб ИадасЗез пиеб), ћогсЗап! 1еб гиеИез 
е1го11ез Љз рог1з тагШ тез (11§. 82). ЗЧоиз пе поиз 
оссирегопз 1с1 дие сЗе сеИез сЗоп! 1ез 1адасЗез з1т- 
р1ез п’оп1 раз епсоге е1е огпеез сЗ’е1етеп1б сЗе з1у1е, 
сЗ’аћогсЗ готап, ршз ^оНп^ие е1 епИт Кепа1ззапсе 
е1 ћагодие — ои дш, соп1етрога1пез а сез з1у1ез 
з’еп е1а1еп1 раззеез е1 1ез оп1 т е т е  зигуеси 
89—94).

С о т т е  поиз Гауопз сЗеја сЗП, 1ои1е се11е аг- 
сћПес1иге сЗез та1зопб с1еб уП1еб еб1 еп 1гат сЗе 
регсЗге себ абрес1б беси1а1гез, етргип1ап1 сЗе р1из 
еп р1из 1ез е1етеп1з сЗез сЗ^егз з1у1ез ес1ес11аиез 
сЗе ГЕигоре сеп11га1ее1 осс1сЗеп|1а1е. Е1 1ез раузапз, 
еих-аизб1, сћап^еп! 1ез та1ег1аих песезза1гез & 
1еигз сопз1гис1тпз, сћаодеп! 1е 1уре т е т е  сЗе 1еигз 
та1§рпз, е1, аћапсЗоппеп! 1ед1етеп1 1еиг ргеосси- 
раИоп сЗе јасЗгз роиг 1е ћеаи е1 1е рШогездие. 
Атз1 зе регсЗеп! 1ез 1гаИз оп&таих <3е се11е агсћ1- 
1ес1иге 31 ехргеззјуе.
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I  —  М А 1 8 ( Ж З  О Е 8  У 1 Б Б А О Е 8
јЗЗЈЈЈЈ̂

1 — КерагиШвМез сЦуегз 1урез <3еб шајзопз
уШа§ео1зез *зиг 1е 1:егп1;о1ге уои§оз1ауе

2 — НиИе еп 1гопсз (1’агђгез, сошгег1е <1е
сћаите^ћгпа Оога)

3 — НиНе еп раеггез р1а1ез {ге^тп АЗпаМ-
дие)

4 — Ни11;е еп 1гопсз <1’агћгез соиуег!е с1е
^агоп (бапбгак)

5 — Са^ћапез соји^ег^ез (1’есогсе (1’агћгез
6 — РаШо&ез еп ћгапсћабе, соиуег!ез <1е

сћаигпе
7 — ТоН соиуег! с!е сћаите, ауес ^аИа^е

геп^огсе соп1ге 1е ^еп! (Сгпа Сога)
8 — Аззешћ1а§е с!ез рои!;гез а 1’ап§1е с!’ипе

тагзоп еп ћогз (бегћ1е)
9 — Ма18опз еп ћо1з (2аћ1јак, Сгпа Сога)

10 — Ма1зоп еп ћо13, соиуег!е с!е сћаите
(бегћ1е)

11 — Ма1зоп еп ћо1з, ауес ипе сауе еп т а -
^оппепе

12 — Мигз еп рои!гез, 1оН еп р1апсће!;1е8, гег-
с!е-сћаиб8ее еп р1еп*е, ^ С  еп заПИе 
(та1зоп тизи1тапе, Сгпа Сога)

13 — беггигез а с1ез, 1е 1ои1; епиегетеп!; еп
ћ018 (бегћ1е)

14 — бдие1е!1е еп сћагреп1е роиг ипе та1зоп
пеие

15 — Ма180П, тоШ е еп рои1геб ћ0Г120п1а1ез е!
тоШ е еп сћагреп1е с1ауоппее (бегћ1е)

16 — »Бокза^« — §а1епе оиуег1е (бегћхе)
17 — Рогсћез огпез д ’агса1игеб бегћ1е)
18 е!; 19 — Те1еб <1е8 сћет1пееб (1еб та1зопз

уШа§ео1зез (бегћ1е)
20 — ТоИ; соиуег!; <1е 1;иНез

21 — Мигз' еп р1зе, 1оИ соиуег! с1е сћаите
(Уојуо(1та)

22 — Мигз еп ћп^иез сгиеб, ЈоНб еп 1иИе8
(Кобоуо)

23 — Мигб еп р1еггеб р1а1;еб, агтеб с1е рои-
1;ге11ез (Ме1;оћ1ја)

24 — Ма1зоп уП1а§ео1зе еп МасеДоте
25 — Рогсће (1’ипе та1зоп уШа§ео18е еп Ма-

сес!оте
26 — Соиг (1’ипе та1зоп еп СгоаИе
27 — Ма1зоп еп ћо1з, а е!а^е (СгоаИе)
28 — Ма1зоп еп сћагреп1е е1; с1ауоппа§е, сои-

уег1е (1е р1апсће1;1;ез (Возп1е)
29 — Мигз еп рои!гез, 1оП еп р1апсћеиез

(Возте)
30 — Мигб еп р1егге, 1оИ соиуег! с!е сћаите

(Сгпа Сога)
31 — Мигз еп р1еггез, 1оИ; еп р1еггез р1а1;еб

(Негге^оута)
32 — Ма1бопз уШа§ео1зе8 с!е 1а со!е А(1па1;1С1ие
33 — УШа^е с!е ресћаеигб с1е 1а со1;е А<1г1а-

1;1дие
34 — Сотћ1е с!’ипе та1боп еп б1о^ете
35 — Ма1боп уШа§ео1бе еп б1оуеп1е (1оИ; (1и

1уре а1р1п)
36 — Моздиее еп ћо1б (Сгпа Сога)
37 — Е^Нзе еп ћо1б (бегћ1е)
38 е1; 39 — Ма1бопб уШа§ео1беб ЈогИЛееб (Ме-

1оћ1ја)

II — МА1б(Жб ОЕб У1БЕЕб

40 — Ма1бОП ћаИе еп1ге 1819 е! 1831 (Вео^гас!)
41 — Ма1бОп с1е 1;уре опеп!а1 (Вео^гас!)
42 — КебШепсе (1и рппсе МПоб (1831) — Тор-

С1(1ег, бегМе
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ГЧ|ј-43 — Ма1зоп а Угапје (бегђ1е)
44 — Магзоп а Вео^гад (1825)
45 — Са1епез оиуег!ез зиг 1е јагс^ш (бегђхе)
46 — 1п1епеиг с!е 1а ша1зоп (1е 1а Л^иге 40

(Вео^гаф
47 — Ве1аН <Ј’ипе ша1зоп а Угапје (бегђ1е)
48 е! 49 — Те1ез дез сћ ет т еез  (1ез т а 180пз

(1ез уП1ез (бегћге)
50 — Гаићоиг^ те<Иеуа1 (1е 1а уП1е <3е Р п -

ггеп
51 — Ма1зоп а Рес
52 — НиеИе а РпзИпа
53 — Ние а Рпггеп
54 — Ма1зоп еп1оигее <3е јагсИп (РгГбИпа)
55 — Ма1зоп а Рес (рагИез с!е 1а соиг зоиз 1а

тагзоп т е т е )
56 — РауШопз »<1ез ћоттеб« е! »с!ез Иет-

тез«  сГипе тахзоп 1игсјие а Бјакоугса
57 — Магзоп а Рес
58 — Баг&е заИИе к!е 1а ФоПиге (РгЖ та)
59 —  Те1е (1е сћетгпее (К о з о уо )

60 — Неиг1;о1г де рог!е
61 — Ние а ОћпЛ (Масе(1о1пе)
62 — УИ1е (1е Кпдзеуо (МаеесЈоте)
63 — Ма180пз а Кга1;оуо (Масе(1оте)
64 — Мапо1Г сГип ргорпе1;а1ге 1егиеп 1игс

(Ваг<Зо$§јг.Масес1оте)
65 — Кие а ОћгШ (Масе<1оте)
66 — Ма1зоп а ОћгМ
67 — Е1а§ев^ епсогћеПетеп! а Уе1ез (Масе-

(1оте)
68 — Ма13оп а ВНо1ј (МасМоте)
69 — Ма1зопз а Кгизеуо (Масе(1оте)
70 — ОгШез еп ћо1з зиг 1ез Јепе1;гез
71 — Махзоп <1е г1уре ог1еп1;а1 (Возте)
72 — е! 73 — Ма1зопз а багајеуо
73 — багајеуо, тш : еп ћг1диез сгиез
74 — Рое1е еп ро1ег1е е! еп аг^Пе
75 — Соиг с1’ипе тагзоп а багајеуо
76 — Ма1зоп а Рос11е1ј (Нег2е@0Фша)
77 — Сотрага1зоп ауес Ге^гап&ег. Мао^опз а

Р1оусИу (Ви1^апе)

78 — Маазопз а А т е а  (Сгесе)
79 — Ма18опз а баккш^ие
80 — Ма1зоп а АЗарагап (Аз1е Мтеиге)
31 — Ма1зопз а Ки1;аћде (Аз1е М1пеиге)

82 — Ние е1гоИ:.е (1’ипе ^Ше ди Ш1ога1 (Тго&1г)
83 — МаГзопз а Тгвћтје (Нег2ебоу1па)
84 — Ма1зоп зиг ипе !1е 4е ГАдпаИдие (Кгк)
85 — Ма1зоп а !1го13 е^а^ез ( е̂пе&гез готапез

е! ^оШ1диез)

86 — ОоиШеге еп р1егге <1ез та1зопз дез VII-
1ез тагШ тез

87 е1 88 — Те1;ез с1ез сћетапеез (ауес (1ез <Из-
роз!Шз соп1ге 1е уеп!)

89—94 — Ние с1е Гапс1еппе уШе <1е 2а^гећ 
94 — Рог1е <1’ипе та130п а 2а$гећ

III — Р1ЈШСНЕб

I — Ма1зопз еп ћо1з, ти гз еп рои1;гез, 1оИ;з 
соиуег1;з с1е р1апсћеИ;е5 (бегћ1е, Во5П1е е! 
б1оуеп1е)

II — Ма150П5 еп сћагреп1;е с!е ћо15> ауес 1ез рапз
с1еб тигб еп с1ауоппа§е е1 еп ћпдиез сгиез 
(бегћ1е)

III — Ма15оп5 еп р15е, 1оИ;5 соиуег!б (1е сћаите
(Уојуо(Ипа). Ма1зопз а §а1ег1е оиуег1;е, 1оП 
соиуег! с1е 1иПе5 (Масес1о1пе). Ма1боп еп 
р1еггеб, 1оП еп р1еггез р1а1ез (Неггебоута 
е! 1а со1е Ас!па1;1дие). Тоиг а1ћапа1бе (Ме- 
1оШја).

IV — 1п1;епеиг5 е! ^ие1^иеб с1е1аИз с1е та1зоп5
уШа§ео1бе5 (бегћ1е)

V — Ма1боп5 (1е 1;уре ог1еп1;а1 еп бегћ1е. Мигб
еп сћагреп1е (1е ћо15, ауес гетрПзза^е 1е- 
ј*ег роиг 1ез рапз с1ез тигб. Г^агзеб 1оИ;5 
соиуег^б с!е 1иИез.

VI — Ма150П5 <1е5 ш11еб <3е 1уре ог1еп1;а1 (Ко-
зо у о  е! Ме1оћ1ја)

VII — Р1апз е! соирез (1е с1еих та1зоп5 а е!а§ез
еп епсогћеПетеп! (Оћг1с1, Масес1о1пе)

VIII — Ма150П5 <3е 1уре ог1еп1а1 а Рг1ггеп (Ме-
1оМја)

IX  — Ма1бОП5 еп р1егге с1е 1а со1е АДпаНаие
(саћапез еп р1егге — »Випје«); та1зоп5 
соиуег1еб (1е 1иПеб, ^оиШегез еп р1егге 
*— е1с.

X — Р1апб с1е с!еих та150П5 <1е уП1е еп Вобте
р1есеб »роиг ћоттеб« е1 »роиг Иеттеб« 
— сИ51тс1е5)

XI — Р1апб с!е ^ие^иеб та1боп5 5е1§пеипа1е5 с1е
1уре ог1еп1а1, а Вео§гас1 е1 а бкор1је
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