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УТИцАЈ РАСПОЛОЖИВОГ ДРВЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И 
РАДНЕ СНАГЕ НА КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ  

У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

резиме: Материјал и радна снага имају велики утицај на избор и 
решење конструктивног система објеката вернакуларне архитектуре. У 
западној Србији се као грађевински материјал највише користило дрво. 
Дрво има своје предности и недостатке, који се „уграђују“ у конструкцију 
која се од њега ствара. Градитељи су били свесни да ограничења материјала 
утичу на конструкцију. Зато су пажљиво бирали конструктивни систем, 
прилагођавајући га расположивом материјалу. Врсте конструкција које 
се могу користити зависе највише од стручних способности градитеља: 
приучени градитељи имају мањи фундус знања о конструкцији него про-
фесионални мајстори, а исто важи и за вештину извођења. Подручја са 
обиљем дрвене грађе нису толико захтевна у погледу грађевинске веш-
тине као што су то проређене површине, са малом количином дрвета не-
походног за градњу. Недостатак грађе условљава да се потребна вештина 
грађења помера са приученог на стручног извођача, а минимални праг 
знања постепено се подиже.

кључне речи: традиционално грађење, конструктивни систем, 
грађевински материјали, динарска брвнара, Србија.

1. Увод

Први утицај на конструктивни систем који се користи у грађењу објекта 
долази од особина материјала који стоји на располагању. Дрво је основни 
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градивни материјал у народном градитељству западне Србије. Све до појаве 
опеке, дрво је или једини или најважнији материјал у конструктивном скло-
пу објекта. Од његових особина зависе особине конструктивног система и 
од његових могућности зависе конструктивне могућности објекта. Особи-
не грађевинског дрвета зависе од низа чинилаца: врсте дрвета, локације на 
којој је дрво расло, старости дрвета, густине шуме, растојања између катова 
са гранама итд.

други утицај на конструктивни систем јесте расположива радна сна-
га за градњу објекта. Једноставно се могу разликовати објекти грађени у 
оквиру породичне задруге од објеката које су градиле професионалне 
грађевинске групе. Подаци о стручности градитеља и њиховој вештини 
уграђују се у објекат кроз карактеристичан избор конструктивног система, 
типом веза дрвених елемената и њиховим извођењем, начином израде веза, 
или површинском обрадом дрвеног елемента. Веома је велика разлика између 
објекта који је градио власник који скромно познаје грађевински занат, оног 
објекта чијем власнику градња представља допунски посао, потом објекта који 
је грађен уз помоћ приучених рођака и комшија – мобом, или пак објекта који 
су градиле професионалне грађевинске групе. Све су то „документи“ које 
треба сачувати на објекту кроз очување елемената који га чине.

2. Документација и дискусија

Питања конструкције архитектуре објеката народног градитељства на 
простору Србије обрађивали су у својим радовима следећи аутори: Ранко 
Финдрик (Финдрик, Р. 1995; Финдрик, Р. 1998; Финдрик, Р. 1999), Бранис-
лав Којић (Којић, Б. 1949а; Којић, Б. 1941; Којић, Б. 1949б), Александар Де-
роко (Дероко, А. 1968; Дероко, А. 1964), Доброслав Павловић (Павловић, 
Д. 1962), Јован Крунић (Крунић, Ј., Динарска дводелна кућа – њен значај 
и развој, ужички зборник 12, 1983, 354; Крунић, Ј. 1996; Крунић, Ј. 1994), 
ђорђе Петровић (Петровић, ђ. 1955), Благота Пешић (Пешић, Б. 1991; 
Пешић, Б. 1988), Божидар Крстановић (Крстановић, Б. 2000; Крстановић, Б., 
Кесић-Ристић, С. 2002; Крстановић, Б. 2009), Душко Кузовић (Кузовић, Д. 
2012; Кузовић, Д. 1996; Кузовић, Д., Стојнић, Н. 2015а; Кузовић, Д. 2012б; 
Кузовић, Д. 2013а; Кузовић, Д. 2013б; Кузовић, Д. 1996/1997; Кузовић, Д. 
2014; Кузовић, Д., Крсмановић, Ж. 2013; Кузовић, Д., Стојнић, Н. 2015а; 
Кузовић, Д. 2012а) и други. Почетком 20. века израђене су комплексне гео-
графске анализе, међу којима треба истаћи радове Јована Цвијића (Цвијић, Ј. 
1966) и Љубе Павловића (Павловић, Љ. 1925).

Анализу народног градитељства и конструкције на простору Босне и 
Херцеговине, који се граничи са анализираним простором западне Србије, 
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обрађивали су Мухамед Кадић (Кадић, М. 1967), Шпиро Солдо (Солдо, Ш. 
1932), Хамдија Крешевљаковић (Крешевљаковић, Х. 1957), Астрида Бугар-
ски (Бугарски А. 1967) и други.

Расположиве врсте дрвета и конструктивни систем

Конструктивна концепција објеката народног градитељства зависи од 
расположивог материјала, занатске вештине извођача, функционалних по-
треба породице, расположиве радне снаге, расположивим алатима, друшт-
вене ситуације у којој се објекат гради и порекла људи који граде објекат. 
Расположиви материјал утиче кроз врсту дрвета (листопадно или четинар-
ско), физичке особине дрвене грађе (дебела или танка стабла), густине шуме 
у којој расту (растојања између катова са гранама утиче на дужину корис-
ног дела дрвета), периода године у којој се сече стабло (зимска или летња 
вегетација), цене дрвене грађе и власништва над шумом из које се стабла 
узимају или купују.

Према Националној инвентури шума Републике Србије, у 2008. години 
стање је овакво:

Шуме црног и белог бора покривају површину од 126.000 ха 
и у укупном шумском фонду Србије учествују са 5,6 %, од чега 
је 70,5 % у државном власништву (Шошкић, Б., Поповић, З., 
Попадић, Р. 2010).

Сличан однос четинарске према листопадној шуми био је и током 19. 
века. Код лишћара се дебло, које се може користити за изградњу објеката на-
родног градитељства, пружа од пања до прве веће гране, и од његове дужине 
зависи расположива дужина за изградњу објекта. Дебло при пању има већу 
густину од дела дебла које је даље од пања, чиме се мења и чврстоћа дрвета 
(Тодоровић, Н., Поповић, З. 2008). Елемент који је изложен напрезањима 
погодније је израђивати од доњих него од горњих делова дебла. Доњи дело-
ви имају бољу димензионалну стабилност и боља механичка својства.

На простору Златибора, где постоји обиље црногоричне шуме, објекти 
су се највише градили од бора, смрче и јеле. Међутим, на просторима које 
карактерише листопадна шума, објекти су се најпре градили од храстовине, 
а када је нестало храстове грађе, вајати и магазе и делови стамбених објеката 
почели су се градити од церове и букове грађе. Храстова грађа није склона 
труљењу и жижак је напада много ређе. Унутар истог стабла постоје две зоне 
(унутрашња и спољашња) које имају различите механичке особине. Тако се 
за градњу објеката пре користио унутрашњи део стабла (срчика) него обод-
ни део (бељика), који много више напада жижак. У објекту се за различите 
позиције употребљава различита грађа. За доње делове конструкције, који 
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су изложени утицају влаге и воде, обично се бирају бор, смрча или храст 
(пошто су отпорнији на влагу). И делови објекта који су изложени великим 
механичким напрезањима, као што су довратник или праг, праве се од хра-
стовог дрвета, без обзира на то од које су врсте дрвета начињени остали де-
лови објекта (Финдирк, Р. 1998, 121−122.). За обраду храстовине потребно 
је много више снаге и вештине него за црногоричну грађу.

Слика 01.1 и 01.2. Растругивање обле грађе тестером, код ужица (око 1954) и у Ирану
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Букова грађа нема добре особине због тога што је често напада жижак, 
чак и приликом сушења. Други проблем са овом грађом је то што се ви-
топери, корити и криви. Уколико се не суши правилно и брзо се ослобо-
ди влага из дрвета, долази до подужног пуцања елемената. Ипак, и поред 
оваквог знатног низа проблема који настају са буковом грађом, велики број 
објеката народног градитељства саграђен је од тог материјала. У појединим 
објектима, од букве су начињени делови ентеријера, као што су шашовци, 
унутрашња конструкција бондручног зида, који се облепљује блатом итд. 
(Kuzović, D. 2012).

Од осталих врста дрвета, као потенцијални материјал може се користи-
ти цер, који је погодан за стругање, али не и за тесање, због своје унутрашње 
структуре. Такође, због хемијског састава није погодан за посуде у којима 
се чувају храна или вода. Могуће је користити и дрво од воћки – орах, 
дуд, крушка, али се објекти од њих саграђени ретко срећу. Најпре, има их 
мало у природи и никада не нарасту довољно да би могли бити квалитет-
на грађевинска сировина. Са друге стране, они нису отпорни на временске 
утицаје и инсекте. Због свега наведеног они нису могли наћи већу примену 
у пракси. Јова, брест, јасика и бреза не користе се за изградњу, већ само за 
делове ентеријера или поправке на објекту, и то у случају када нема другог 
материјала.

Слика 02. Просјек, кесер, тесла и брадва (из села Таор, ваљево)

Кроз своје могућности, расположива дрвена грађа индиректно одређује 
скуп конструктивних решења која могу бити примењена на неком објекту. 
Врста дрвета (листопадно или четинарско) утиче кроз примарне особине 
дрвене грађе, које су значајно различите имеђу бора, јеле и смрче, са једне 
стране, или храста и букве, са друге стране. Зато је коришћен црни бор, који је 
пун смоле и истовремено конзервиран. Јела и смрча су нови у градитељству 
и углавном се користе за прозоре, врата и кровну конструкцију, будући да 
имају велики прираст.
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Расположива дрвна грађа, процедуре и препоруке

За избор стабла у шуми које ће се обарати некада се трошило много 
времена, јер је сваки домаћин знао да стабла веома споро расту. У случају 
нужде, дрво у шуми може бити добар извор прихода, било као грађа било 
као огревно дрво. За изградњу се чувало најбоље стабло у шуми. Такође, 
старија стабла имају већу отпорност на временске утицаје и инсекте него 
млађа стабла. Доњи делови стабла су трајнији него горњи. Стеновито 
земљиште даје квалитетнију грађу него плодно и хумусно. Стабло које се 
увило приликом раста даје дрво које је мање употребљиво него оно које је 
расло право. Листопадно стабло са малим размаком између катова са грана-
ма има мање расположиве дужине трупаца (само између катова са гранама) 
него оно које има гране само при врху. Код четинара је слична ситуација, и 
чворови од грана имају мањи утицај на грађевинску употребљивост дебла. 
Након обарања стабла, трупац се сече на потребне дужине. Дужина трупаца 
зависи од намене за коју се сече стабло, али и од особина стабла (старост, 
пречник, земљиште на коме је дрво расло, размак између катова са грана-
ма итд). Да би се спречило нагло губљење влаге, зарубљене површине се 
премазују мешавином кравље балеге и сецкане сламе. На овај начин се вла-
га спорије испушта у околину, кроз канале од сламе, и не долази до пуцања 
трупца. Обично трупац остане у овом положају неколико година, како би се 
влага у целом стаблу свела на прихватљиву меру.1

Слика 03. Рендићи – шараљке (косјерић)

1  У селима око Повлена важи правило да је потребно да се трупац суши по једну годину за 
сваки центиметар дебљине пресека неког дрвеног елемента (забележио аутор 1998. године).
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Пречник стабла утиче на попречни пресек конструктивног елемента 
на објекту. Пречник стабла утиче и на расположиви пресек, односно на то 
да ли се захвата централни део или периферија стабла. Уколико је стабло 
из шуме, онда је ниво грана знатно виши него код стабала која расту као 
усамљена. Краћи размаци између грана утичу на дужину дрвених елемена-
та који се могу од њих произвести, а они даље утичу на врсту примењеног 
конструктивног система. Расположивост дрвета очитује се кроз све осо-
бине конструкције. У првој половини 19. века, када је било у обиљу шум-
ске грађе која је била заједничка или државна, и практично бесплатна, а 
која је добијена крчењем земљишта, уочава се комотнији однос према 
конструкцији или производњи материјала. Тако Цвијић говори о селима на-
сталим у крчевини. Оног тренутка када је Шумадија искрчена, у њој је не-
стало предиспозиција за изградњу брвнара. У другој половини 19. века, када 
је велики део шумског фонда посечен, однос према утрошку дрвене грађе за 
изградњу објеката постаје рационалан и пажљивији. То се манифестује кроз 
мање димензије попречног пресека дрвених елемента, кроз мање дужине 
елемената, а мења се и врста дрвета које се сече / користи. У овом перио-
ду почиње да се употребљава букова грађа, која је знатно мање погодна за 
градњу од храстове или четинарске.2

Слика 04. Зидарски, клесарски и тесарски алат у средњем веку у Србији: пијук, мистрија, 
једносекла и двосекла секира, длето, брадва, разне врсте чекића, бат.

2  На јужним падинама планине Повлен постоји народна изрека за дрво букву: да је није 
срамота, струлила би на рамену док се износи из шуме. Ранко Финдрик је забележио иден-
тичну изреку за дрво брезу, и то у селима на Златибору (Финдрик, Р. 1998, 122).
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Грађа за градњу објекта припремана је унапред. Сечена је зими, кад 
дрво „не ради“ и кад породица и власник немају другог посла осим да хра-
не стоку. Знало се унапред колико је грађе потребно за кућу. Веома често, 
када се обори стабло, па његово тесање не иде уобичајеном брзином због 
витоперости, лијавости, густине дрвета и тако даље, стабло је напуштано 
и обарано је наредно. Наравно, такав приступ је био могућ само у првим 
деценијама насељавања, када је шумске грађе било у обиљу.

Први начин обраде је тесање. Он карактерише дрвене елементе већег 
пресека, који су настали из облице или делом раструганог дрвета. Одликује 
се већом количином отпада и због тога је карактеристичан за објекте на-
стале у првим таласима насељавања. Његове предности леже у томе што 
дрвени елементи настали тесањем трају дуже. Тесањем дрвета не пресецају 
се дрвна влакна, као што се то ради приликом машинске обраде дрвета. 
Уколико се пресеку дрвна влакна, у њих продире влага и доприноси бржем 
пропадању материјала.

Слика 05. Тестере за растругивање обле грађе (косјерић)

Други начин обраде је ручно стругање. Потребно је облице изнети из 
шуме на погодну локацију, где се грађа могла растругивати. За тај посао 
су коришћени волови или коњи. Када се грађа иструже из обловине, по-
требно је да прође извесно време да би се дрво исушило. Након периода 
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исушивања, облице су се постављале на ослонце који су били довољно ви-
соки да испод дела стабла могу слободно стати радници приликом стругања 
облице. Дужина стабла омогућује да се облица лако наслони на рам којим се 
један крај подиже од земље ради стругања. Кратка стабла то не дозвољавају 
(Финдрик, Р. 1980, 215−231).

Када се стабло постави на рам и учврсти, обележава се линија по којој 
ће се растругивати. То се изводи помоћу конца умоченог у креч. Конац се 
додатно затегне и затим се обележи линија на облици која се струже. Након 
растругивања облице у талпе или стубове, венчанице или рогове, елемен-
ти се одмах уграђују, или се слажу на гомиле, са уметнутим подлошкама 
једнаке дебљине, како би се сушили до тренутка уграђивања. Материјал за 
објекте није произвођен одједном за целу кућу, већ се мало по мало при-
премао онако како су време између радова или расположиви материјал то 
дозвољавали.

Дрво се од труљења штити и нагоревањем. Тако се диреци који носе 
ограду, у оном делу којим се забадају у земљу и у делу којим су непосредно 
изнад земље, нагоревају над ватром док се не створи угљенисани слој, који 
штити несагорели део дрвета.

Расположиви алат и конструктивно решење

утицај расположивог алата огледа се у начину обраде дрвета. У не-
ким случајевима облице су обрађиване тесањем, јер није било потребе за 
стругањем. У тим случајевима је могуће да један радник обрађује стабло и 
уподобљава га за уградњу на кући. Са рестрикцијом у приступу грађи и по-
четком стругања, као рационалнијег метода обраде, расте и потреба за рад-
ном снагом. Стругање дрвене грађе захтева најмање тројицу оспособљених 
радника – двојицу испод стабла, који гурају тестеру нагоре, и једног на ста-
блу, који гура тестеру надоле и води рачуна о правцу стругања („води по 
концу“).

Вештина грађевинске групе и конструктивно решење

Утицај радне снаге огледа се у вештини којом се обрађује дрвена грађа, 
обликују спојеви дрвених елемената, димензионишу дрвени елементи кор-
пуса објекта и крова, израђују везе врата и прозора са објектом итд. Стога 
је потребно подробно анализирати везу између знања градитеља, димензија 
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елемената објекта, као и типа и начина веза дрвених елемената који се кори-
сте у градњи објекта.

Током постојања великих породичних задруга било је на располагању 
довољно радне снаге за припрему материјала и изградњу куће. Треба има-
ти у виду да је сваки елемент којим се градила кућа био ручно произведен 
(цепањем, тесањем и стругањем из облице).

Утицај расположиве радне снаге огледа се и у броју стручних и увеж-
баних људи. Нижи ниво тесарске вештине потребан је за тесање стабла; 
довољан је један радник који може да ради и обрађује дрвени елемент, и 
није потребно да се у исто време обезбеде тројица обучених људи, као што 
је то потребно за стругање. Како се материјал за градњу објекта спрема 
мало по мало, а веома ретко се то чини одједном, било је могуће да чланови 
домаћинства или задруге у паузи између пољских радова припремају потре-
бан материјал. Када је уведено стругање, појавила се потреба да одједном 
буду расположива тројица радника, од којих најмање један мора бити 
оспособљен за правилно коришћење алата. Елементи настали на овакав на-
чин свакако могу утицати на димензију елемената конструкције, а индирек-
тно и на врсту конструктивног система.

Слика 06. Израда шиндре у босни током 19. века

Куће су подизане или на мобу или од стране професионалних 
грађевинских група. Вук Караџић каже:

Сваки сељак је дунђер и зидар... Сељци и по градовима и ва-
рошима највише граде куће и остале зграде... ове древне занате 
зна готово сваки Србин. Срби сами грађу сијеку, сами (особито 
сиромаси) куће и остале зграде праве (Караџић, В. 1827, 101).
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О овоме слично бележи и М. ђ. Милићевић:
Сељаци на невољи граде куће и сами, али иоле имућнији 

погађају нарочите мајсторе. ови мајстори у раније доба били су 
највише осаћани родом из осата преко дрине или из ког села Со-
колске нахије (...) сви знају да тешу а када се гради кућа један или 
двојица су мајстори који воде посао (Милићевић, М. 1876, 116).

Слика 07.1, 07.2. клупица за учвршћивање дрвеног предмета из Музеја „Старо село“  
у Сирогојну и држање дрвеног предмета приликом рендисања у Персији



180 ДУШКО КУЗОВИћ

И данас је приликом градње објеката мобом, уз помоћ рођака и комшија, 
слична ситуација: један или двојица су главни мајстори, док остали, иако 
знају да зидају, слушају команде и упутства главног. Главни мајстор је 
највештији, међутим, он не црта план, усмено га преноси и управља цело-
купним процесом. Тесарске везе се припремају под његовом командом и 
по његовим упутствима, док он врши коначно уклапање елемената. Ако је 
грађевинска тајфа у питању, на челу групе је био устабаша мајстора, затим 
калфе и чирак.

3. Закључак

Особине материјала који је на располагању за градњу и особине радне 
снаге утичу на конструктивни систем објекта. Материјал утиче на располо-
живи попречни пресек, на расположиву дужину и на механичке особине 
елемента. Расположиви попречни пресек елемента зависи, како је претходно 
већ констатовано, од врсте дрвета, његове старости и начина израде елемента 
(тесањем или стругањем). Овакав начин израде конструкције карактеристи-
чан је за најстарије објекте, који су саграђени од притесаних облица, повеза-
них на углу „на ћерт“. Код овога решења важна је расположива дужина кон-
структивног елемента, јер је веома тешко настављати у пољу елементе који су 
готово по правилу различитих попречних пресека или површинске обраде.

Скелет бондручног конструктивног система веома је тешко радити од 
облица — за такве елементе потребна је обрађена грађа. Предност бондру-
ка је у томе што се елементи конструкције могу настављати, наравно – по 
одређеном принципу. За овакву конструкцију одговара и грађа скромнијих 
особина, која има мањи попречни пресек или мању дужину. Бондручни си-
стем тражи веће учешће рада по јединици површине него код зидова од об-
лица или притесаних облица. Тај рад је знатно већег стручног нивоа него 
што је то рад на прилагођавању облица тесањем или рубљењем крајева. На-
родно градитељство у западној Србији највећим делом користи дрво као 
грађевински материјал.

Дрво своје предности и недостатке „уграђује“ у конструкцију која 
се ствара. Градитељи су били свесни да ограничења материјала значајно 
утичу на конструкцију. Због тога су пажљиво бирали конструктивни си-
стем, прилагођавајући га расположивом материјалу. Расположиви типови 
конструкција које могу да се користе зависе највише од стручних квалите-
та градитеља. Свакако да приучени градитељи имају мањи фундус знања о 
конструкцији него професионални мајстори попут Осаћана. Са друге стра-
не, расположиви материјал на терену дозвољавао је или ограничавао потре-
бан ниво знања градитеља.
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Шумом богата подручја нису толико захтевна у погледу грађевинске 
вештине као проређене површине, са малом количином непогодног дрве-
та. У таквим се тренуцима тежиште грађења пребацује са приученог на 
стручно, а неопходан праг знања за грађење подиже се до границе профе-
сионалног. Наведени процес се одигравао у народном градитељству западне 
Србије током 19. века, са преласком са једног на други конструктивни си-
стем, односно – са преласком са брвнара грађених облицама или брвнима на 
бондручни систем градње.
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THE INFLUENCE OF AVAILABLE TIMBER AND MANPOWER  
ON THE SYSTEM OF CONSTRUCTION  

IN VERNACULAR ARCHITECTURE OF WESTERN SERBIA

Summary

Available materials and manpower have a major influence on the choice of construction sys-
tems and solutions for objects of vernacular architecture. In western Serbia, wood was the main 
construction material. wood has its benefit as well as drawbacks, which are “built into” the con-
struction it is used for. Builders were aware that the limitations of the construction material influ-
ence the buildings. Thus, they carefully chose the construction systems, and adapted them to the 
available materials. The kinds of constructions which could be used mostly depend on the expert 
capabilities of the builders: non-professional builders have a smaller knowledge base than profes-
sional ones, and the same can be said for the skill required to do the work. Areas rich in timber are 
not as demanding when it comes to skill as areas where timber is lacking. A lack of wood causes a 
shift in the level of skill required – the labor is shifted from non-professional to professional build-
ers, and the minimal threshold of knowledge required to do the work becomes higher.


