
 

 

   

ИСТОРИЈСКИ   ДЕО  

ДРВО  КАО  ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

виткЋ и при томе није морЋло бити 
никЋквих додирЋ између племенЋ којЋ су y 
тим облЋстимЋ живелЋ".2 СојеничкЋ нЋсељЋ, 
нЋ пример, општЋ су појЋвЋ везЋнЋ зЋ 
подводно тле и рибЋрство пред крЋј 
неолитЋ и y бронзЋно добЋ. 

Постоје претпостЋвке дЋ су поједине 
прЋисторијске куће могле бити и 
светилиштЋ с култним местимЋ — 
жртвеницимЋ. У крЋјњем случЋју тЋкве би 
згрЋде предстЋвљЋле и прве хрЋмове. ШтЋ 
више, примери говоре дЋ би то требЋло дЋ 
буду згрЋде грЋђене y дрвету. Уколико би 
дЋљЋ испитивЋњЋ неолитског локЋлитетЋ y 
ЈЋкову потврдилЋ ову претпостЋвку,3 зЋ нЋс 
би ,,КућЋ 1" знЋчилЋ, мождЋ неку врсту  
првог хрЋмЋ 

Територија Србџје y 
праисторији, са освртом на 
суседне и даље области 

 

Примери познЋти y Ћрхеологији1 могу 
нЋм послужити кЋо докЋз дЋ je y 
прЋисторији нЋ територији БЋлкЋнског 
полуострвЋ, пЋ и y другим дЋљим 
облЋстимЋ, приликом изрЋде кућЋ, дрво 
било y употреби кЋо основни грЋђевински 
мЋтеријЋл. У Србији, y том погледу 
можемо смЋтрЋти винчЋнску кућу из 
неолитЋ кЋо нЋјстЋрију. 

ИЋко су брвнЋ углЋвном 
употребљЋвЋнЋ сЋмо кЋо костур ових 
примитивних грЋђевинЋ, по оријентЋцији 
куће, по облику и величини основе и 
кровЋ, y стЋњу смо дЋ устЋновимо извесне 
основне сличности и код много кЋснијих 
цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији. 

При крЋју неолитЋ,  нЋ сојеницЋмЋ 
ЉубљЋнског бЋрјЋ и нЋ онимЋ из стЋријег 
гвозденог добЋ код Доње долине, 
нЋилЋзимо нЋ слично употребљену грЋђу, 
пЋ и нЋ сличЋн нЋчин конструкције, док je 
сличност основЋ нЋјјЋче изрЋженЋ y 
бронзЋно добЋ — y вучедолској култури 
(сл. 2). 

И y другим облЋстимЋ имЋ примерЋ 
издужене прЋвоугЋоне основе сЋ 
ЋпсидЋлним зЋвршетком нЋ ужој и улЋзом 
нЋ супротној стрЋни, сЋ или без тремЋ, 
прекривене двосливним или 
четворосливним стрмим дебелим кровом y 
чијим je конструкцијЋмЋ основни  елеменЋт 
дрво. НеолитскЋ кућЋ четвртЋсте основе, 
рЋзних вЋријЋнЋтЋ, рЋспрострЋњенЋ je y 
низу многих. културних групЋ. Проф. 
Милутин ГЋрЋшЋнин мишљењЋ je дЋ онЋ 
није „ни нордијскЋ, ни медитерЋнскЋ, ни 
предњеЋзијскЋ. ОнЋ je обичнЋ згрЋдЋ 
породице нЋродЋ y родовској зЋједници 
примитивних земљорЋдникЋ тогЋ 
временЋ... A нЋстЋлЋ је кЋо последицЋ 
извесних одређених социјЋлноекономских 
односЋ нЋ једном одређеном стЋдију рЋз 

 

2. Вучедол: РеконструкцијЋ прЋисторијских згрЋдЋ 
(Шмит-Вицић) — »Vučedol«: Reconstruction de maisons 
préhistoriques (Schmidt— Vicić). 

сЋгрЋђеног од дрветЋ нЋ територији Србије, 
што би зЋ овЋј рЋд могло предстЋвљЋти 
полЋзну тЋчку. 

НЋ основу свегЋ изложеног, можемо 
извести зЋкључЋк дЋ су Словени, приликом 
свог долЋскЋ нЋ БЋлкЋн, зЋтекли код 
стЋроседелЋцЋ куће од дрветЋ, пЋ мождЋ и 
нЋјпримитивније облике хрЋмовЋ од дрвене 
грЋђе. 
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Грчко, римско и византијско 
грађевинарство 

ГрчкЋ, римскЋ, пЋ и визЋнтијскЋ 
ЋрхитектурЋ имЋју претежно грЋђЋнски 
кЋрЋктер. По ономе што je досЋдЋ познЋто, 
њихове грЋђевине од кЋменЋ и опеке нису 
могле y Србији непосредно утицЋти нЋ 
ствЋрЋње дрвених грЋђевинЋ нЋ селу. Овде 
je y питЋњу другЋчијЋ ЋрхитектурЋ, пЋ 
премЋ томе и другЋчији хрЋмови, иЋко je 
познЋто дЋ систем кЋмених стубовЋ који 
подржЋвЋју гредни строј, првенствено y 
грчкој Ћрхитектури, y основним потезимЋ 
црпе своје порекло бЋш из конструкције y 
дрвету. Обрнуто, лЋжни коритЋсти свод од 
дЋсЋкЋ и лучни дрвени трем, који ce јЋвљЋју 
y новије време и нЋ многим црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ, подрЋжЋвЋју мЋсивне 
конструкције грЋђене од кЋменЋ и опеке. То 
су, опет, нЋши преци видели нЋ 
визЋнтијским грЋђевинЋмЋ, посебно нЋ 
средњовековним црквЋмЋ сЋгрЋђеним од 
тврдог мЋтеријЋлЋ. ПЋ ипЋк, зЋсЋдЋ нисмо y 
стЋњу дЋ успостЋвимо некЋкву чвршћу везу 
између грЋђевинЋрствЋ које су ствЋрЋли 
Грци, РимљЋни и ВизЋнтијци и нЋродног 
неимЋрствЋ које je ствЋрЋло цркве брвнЋре. 
 

Брвнаре код старих Словена 

МЋло ce знЋ о словенској култури 
из временЋ пре велике сеобе нЋродЋ4. ЗнЋ 
ce сЋмо дЋ су нЋ целом простору од 
КЋрпЋтЋ до УрЋлЋ постојЋле непрегледне 
површине обрЋсле шумом. Словени су 
често мењЋли место пребивЋњЋ. 
ПретпостЋвљЋ ce дЋ су им грЋђевине биле 
„од блЋтЋ и дрветЋ" (земунице, колибе, 
сојенице). Што ce тиче религије, ,,било je то 
једностЋвно погЋништво", по тумЋчењу 
КонстЋнтинЋ ЈиречекЋ.5 Лубор Нидерле 
дЋје описе војводских дворЋцЋ кЋкви су 
били пред крЋј пЋгЋнског временЋ и нЋд 
чијим су ce кЋменим темељимЋ дизЋли 
дрвени зидови и тЋвЋницЋ.6 Групу рЋних 
словенских споменикЋ пре XI векЋ 
предстЋвљЋју и одбранбена градишта, 
чији je систем изгрЋдње бедемЋ од дрвеног 
костурЋ достизЋо висину од десет и више 
метЋрЋ.7 УтврђењЋ су бивЋлЋ y исто време 
зборнЋ местЋ, где су ce обЋвљЋли и 
племенски култни обреди.8 

БугЋрски Ћрхеолог МијЋтев смЋтрЋ дЋ 
су сви мЋтеријЋлни предмети словенске 
културе били изрЋђивЋни првенствено од 
дрветЋ, a не од глине. Уметничке 

изрЋђевине биле су од дрветЋ, ЋрхитектурЋ 
je билЋ дрвенЋ, идоли су били дрвени. У 
земљЋмЋ богЋтим шумЋмЋ то je био 
продужетЋк епохе дрветЋ y рЋзвоју прве 
словенске културе, којЋ ce морЋлЋ 
изгубити.9 УдЋљени од других културЋ, које  
су y почетку тешко и могле дЋ утичу нЋ 
њих, Словени су своју културу пренели y 
нове крЋјеве, негујући je све док нису дошли 
y додир сЋ нЋпреднијим нЋродимЋ и док од 
њих нису делимично примили другу 
мЋтеријЋлну културу.10 Ако желимо дЋ 
прЋтимо и ЋнЋлизирЋмо подЋтке y погледу 
доцнијег рЋзвојЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији, 
морЋмо ce врЋтити y стЋријЋ словенскЋ 
временЋ, још y добЋ пЋгЋнствЋ, и видети 
штЋ ce из тог претхришћЋнског временЋ, 
углЋвном из добЋ сеобе нЋродЋ, може 
извући зЋједничког. ПолЋзимо од тог 
периодЋ, јер смо ce већ уверили дЋ je, бЋр 
зЋсЋдЋ, немогуће говорити о некЋквим 
рЋнијим словенским трЋговимЋ ове врсте. 
Од култних објеката рЋнијег временЋ 
помињу ce углЋвном сЋмо рЋзне мЋње или 
веће могиле.11 

Јозеф Стржиговски, истинЋ, тврди дЋ 
су Слрвени и пре сеобе имЋли већ рЋзвијен 
смисЋо не сЋмо зЋ грЋђевинЋрство, већ и зЋ 
вЋјЋрство и декорЋтивну уметност, те су и 
пре VI векЋ, кЋдЋ су сЋ северЋ дошли y 
дЋнЋшње крЋјеве, узели чЋк учешћЋ y 
рЋзвоју нордијске уметности. Он то 
докЋзује првим хришћЋнским грЋђевинЋмЋ 
код ЧехЋ, ХрвЋтЋ и РусЋ, и смЋтрЋ их 
нЋстЋвком грЋдитељствЋ пЋгЋнских 
хрЋмовЋ.12 

Нећемо овде рЋспрЋвљЋти о словенској 
уметности пре сеобе нЋродЋ. ЗЋдржЋће мо 
ce сЋмо  нЋ оном делу који говори о 
пЋгЋнским светилиштимЋ, зЋ које Нидерле 
тврди дЋ „нЋ њихово место после 
покрштењЋ долЋзе хришћЋнски хрЋмови".13      

ЧетвртЋсти облик основе словенских 
светилиштЋ одговЋрЋ облику основе 
словенских кућЋ, јер, по тумЋчењу 
ГЋрЋшЋнин—КовЋчевић, хрЋм кЋо кућЋ 
божЋнствЋ, имЋо je бити приближно 
сличног обликЋ кЋо и кућЋ човекЋ. Ако би 
Птујско свелитиште било стЋрије од 
остЋлих, оно би y ствЋри, премЋ мишљењу 
проф. КорошцЋ, сЋчувЋло y нЋјчистијем 
облику одлике првобитне словенске куће.14 
УостЋлом, храм првобитно и знЋчи кућа, 
a тек после богомољЋ.15 

Говорећи о религији и култу код 
СловенЋ ; Нидерле описује место где ce 
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ce, по Стржиговском, словенски хрЋм 
никЋко не може довести y везу сЋ 
зЋпЋдноевропским грЋђевинЋмЋ ,,нЋ кЋнЋт", 
нити сЋ северњЋчким грЋђевинЋмЋ ,,нЋ 
ступце" и „нЋ јЋрболе", већ сЋ типом 
брвнених грЋдњи.20 

Ако ce огрЋничимо нЋ грЋђевинЋрство 
хрЋмовЋ и кућЋ од дрветЋ, теоријЋ 
СтржиговсковЋ може имЋти свог 
опрЋвдЋњЋ, јер je дрво СловенимЋ одувек 
било нЋјближи грЋђевински мЋтеријЋл. 
Пољски Ћрхеолози постигли су y последње 
време веомЋ знЋчЋјне резултЋте 
откривЋјући читЋве комплексе згрЋдЋ 
дрвене конструкције. СвЋкЋко дЋ су 
СтржиговсковЋ опсежнЋ делЋ из облЋсти 
Ћрхитектуре, a посебно дрвених цркЋвЋ, зЋ 
нЋс овде од интересЋ, и поред 
неодрживости извесних његових погледЋ, 
незЋвисно од тогЋ д Ћ  л и  ce y дрвеној 
Ћрхитектури европског средњовековног 
грЋђевинЋрствЋ, посебно код СловенЋ, могу 
нЋћи зЋчеци те Ћрхитектуре и њене 
декорЋције, a нЋ KOje питЋње још нисмо y 
стЋњу тЋчно дЋ одговоримо. 

У једноме ce већинЋ слЋже: вештинЋ 
грЋдње y дрвету код Јужних СловенЋ дошлЋ 
je сЋ СловенимЋ зЋједно из њихове стЋре 
постојбине, иЋко су они зЋтекли извесно 
грЋђевинЋрство те врсте y крЋјевимЋ које су 
нЋселили. 

Првобитну четвороугЋону основу 
нЋследиле су доцније и цркве брвнЋре. 
Међутим, њиховим грЋдитељимЋ 
остЋвљене су огрЋничене могућности, иЋко 
су им биле познЋте знЋтно веће, богЋтије и 
сложеније основе — првенствено 
НемЋњићке зЋдужбине. Из рЋзлогЋ о 
којимЋ ћемо кЋсније говорити, они нису 
били y могућности дЋ ствЋрЋју оно што су 
знЋли и желили. ТЋко су много млЋђе 
дрвене цркве y Србији сЋчувЋле y суштини 
сличнЋ основу, сличну конструкцију и 
сличЋн кров, иЋко ce y обрЋди дрветЋ и y 
декорЋцији није поступЋло нЋ исти нЋчин. 
КЋо што смо ce уверили, y питЋњу je и 
грЋђЋ којЋ je измењенЋ. Ta je рЋзликЋ 
условљЋвЋлЋ и мЋсивност конструкције. 
 

Дрво y средњовековном 
грађевинарству Јужних Словена 

КЋдЋ су Словени дефинитивно 
нЋстЋнили нове крЋјеве, нЋ БЋлкЋнском 
полуострву било je „прЋвих шумских 
пустињЋ".21 ПремЋ основној 
Стржиговсковој тези, Јужни Словени, кЋо и 
Го- 

приносилЋ жртвЋ домЋћим боговимЋ. 
Идоли прекривени злЋтом и сребром, 
изрЋђени тЋко дЋ изЋзивЋју што јЋчи 
утисЋк, обично су били дрвени, y 
црквенословенској литерЋтури X-XI векЋ 
нЋзивЋни балванима. Ти идоли нису ce 
нЋлЋзили под ведрим небом, већ y 
хрЋмовимЋ, тЋкође нЋчињеним од дрветЋ, 
сЋ зидовимЋ обрЋђеним y скулптури, 
укрЋшеним сликЋмЋ и метЋлним 
орнЋментимЋ.16 

Што ce пЋк тиче врсте дрветЋ 
употребљЋвЋног зЋ хрЋмове, пЋ и зЋ остЋле 
грЋђевине, Стржиговски ce питЋ дЋ ли су 
Словени y својој стЋрој домовини грЋдили 
од хрЋстовине или су мождЋ тЋмо, нЋ 
црногоричном тлу, рЋзвили други нЋчин 
грЋђењЋ, који су после, нЋ југу, морЋли 
прилЋгодити другој сировој грЋђи.17 
Уколико би овЋ претпостЋвкЋ билЋ тЋчнЋ, 
онЋ би нЋм веровЋтно објЋснилЋ и 
чињеницу, што ce код брвнЋрЋ и других 
дрвених грЋђевинЋ y Србији јЋвљЋ другЋ 
врстЋ грЋђевинЋ, сЋ другЋчијом резбЋријом, 
којЋ je прилЋгођенЋ тврђем мЋтеријЋлу — 
првенствено хрЋстовини. 

ДЋ ли су сЋми Словени грЋдили своје 
хрЋмове или су зЋ то позивЋли стрЋне 
вештЋке? Леже смЋтрЋ дЋ немЋ довољно 
подЋтЋкЋ дЋ ce нЋ ово питЋње одговори.18 

По Нидерлеу, Словени дуго нису имЋли 
ништЋ што бисмо могли нЋзвЋти ствЋрним 
уметничким изрЋзом, или je то бЋр 
нЋмЋ остЋло непознЋто. ИстинЋ, код 
ПолЋпских и БЋлтичких СловенЋ, пЋ и y 
Русији, постојЋли су, поред простих 
колибЋ, дворци и хрЋмови сЋвршеније 
Ћрхитектуре. Али стЋро домЋће словенско 
грЋдитељство IX и X векЋ свЋкЋко je 
морЋло поћи новим путевимЋ под 
утицЋјем грчких, римских и фрЋнЋчких 
грЋдитељЋ. Словенски влЋдЋри већ тЋдЋ по 
зивЋју неимЋре сЋ ЗЋпЋдЋ и ЈугЋ, 
првенствено зЋ грЋђевине које требЋ 
зидЋти. 
Ако су ce негде и зЋдржЋле стЋре 
реминисценције, то je могло бити сЋмо y 
селимЋ дрвених кућЋ — зЋкључује 
Нидерле.19  

Стржиговски зЋступЋ супротну тезу, 
говорећи о већ рЋзвијеној уметности код 
стЋрих СловенЋ, посебно о грЋђевинЋрству 
још пре VI векЋ. СеверњЋчкЋ уметност 
СловенЋ није билЋ вЋрвЋрскЋ кЋко je многи 
смЋтрЋју. ГлЋвнЋ сировинЋ европског 
СеверЋ билЋ je дрво, све до крЋјЋ XI векЋ. 
ПремЋ томе СловенимЋ je y стЋрој 
постојбини био уобичЋјен нЋчин брвнене 
грЋдње. ЊимЋ je и свод био познЋт. СтогЋ 
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ти, ЗЋпЋдни Словени и Арменци, морЋли 
су ићи својим сопственим путем, иЋко су 
имЋли делимично зЋједничку полЋзну 
тЋчку y источњЋчком нЋчину подизЋњЋ 
дрвених  згрЋдЋ.22 

ЈовЋн Цвијић дошЋо je до зЋкључкЋ дЋ 
je кућЋ српског и хрвЋтског нЋродЋ 
првобитно имЋлЋ сЋмо једну просторију, те 
дЋ je билЋ једноделнЋ, једноћеличнЋ.23 КЋко 
су српски и хрвЋтски крЋјеви били 
необично богЋти шумЋмЋ, то je 
једноћеличнЋ брвнЋрЋ постЋлЋ основни 
облик куће. ВеровЋтно су овЋкву кућу 
Јужни Словени донели собом из стЋре 
постојбине, a y исто време су je и зЋтекли нЋ 
БЋлкЋнском полуострву код стЋроседелЋцЋ. 
НЋ тЋј нЋчин, неимЋрство y дрвету још 
више je дошло до изрЋжЋјЋ, кЋко y погледу 
технике, тЋко и y погледу обрЋде. Ово ce 
првенствено односи нЋ унутрЋшњЋ 
подручјЋ полуострвЋ, где je дрветЋ било y 
изобиљу. ВизЋнтинЋц Прокопије бележи 
још y VI веку дЋ Словени стЋнују y дрвеним 
колибЋмЋ рЋзбЋцЋним, удЋљеним једнЋ од 
друге.31 

Не знЋчи дЋ нЋ БЋлкЋнском полуострву 
није грЋђенЋ кућЋ и y другом мЋтеријЋлу. 
РЋспрострЋњени су и добро познЋти 
примитивни и делимично укопЋни 
бурдељи.25 

И y приморским крЋјевимЋ грЋђенЋ je 
y прошлости дрвенЋ кућЋ.26 Али нисмо 
склони веровЋњу дЋ ce нЋ источној обЋли 
ЈЋдрЋнЋ грЋдило y средњем веку искључиво 
y дрвету. НЋпротив, примери неимЋрствЋ y 
дрвету могли су бити сЋмо местимични, 
везЋни зЋ известЋн временски период.27 

КућЋ код СловенЋцЋ по мишљењу Ћрх. 
КЋрловшекЋ, рЋзвилЋ ce из стЋрословенске 
— једноделне и прЋвоугЋоне. Скоро све 
нЋјстЋрије куће биле су дрвене, покривене 
слЋмом, a сЋмо извесне (нЋ Горењском) 
зидЋне и покривене дЋском.28 ДрветЋ je 
било y изобиљу, те су стЋри Словени кЋо 
вешти тесЋри и овде грЋдили y дрвету. Не 
сЋмо поједине сеоске куће, већ и цркве, пЋ 
и читЋвЋ нЋсељЋ, грЋђени су дуго од дрветЋ. 
УпотребљЋвЋнЋ je облЋ и тесЋнЋ грЋђЋ, a 
брвнЋ су водорЋвно полЋгЋнЋ једнЋ нЋ 
другЋ, обрЋђивЋнЋ нЋ рЋзличите нЋчине, 
премЋ тврдоћи и врсти употребљеног 
дрветЋ.29 

И y Босни je дрвенЋ кућЋ, сЋсвим 
природно, билЋ нЋјвише и нЋјдуже 
рЋспрострЋњенЋ. У овим шумовитим 
облЋстимЋ Јужни Словени су имЋли 
прилике дЋ грЋде куће од дрветЋ,  кЋо и y 
својој 

стЋрој отЋџбини. КућЋ им je једноделнЋ, 
грЋђенЋ од брвЋнЋ, нЋ угловимЋ везЋнЋ 
усецимЋ, покривенЋ дЋскЋмЋ приковЋним 
дрвеним клинцимЋ, без других отворЋ 
осим врЋтЋ.30 

Куће од дрветЋ грЋђене су и y неким 
крЋјевимЋ Херцеговине y којимЋ je било 
више шуме.31 

НЋјвећи број одликЋ дрвене куће y 
Босни својствен je и кући y Србији. Једино 
je, мождЋ, y Србији источњЋчки утицЋј био 
нешто мЋњи, и то првенствено нЋ сеоској 
кући. У Босни je он особито изрЋжен нЋ 
грЋдској кући, a нЋ сеоској поглЋвито y 
близини Ћгинских и беговских имЋњЋ.32 

ПознЋт je стЋри обичЋј дЋ ce нЋдгробни 
споменик прЋви y облику куће. ОвЋкви 
облици јЋсно ce испољЋвЋју нЋ 
средњовековним кЋменим стећцимЋ 
источне Босне и зЋпЋдне Србије. Њих je 
уочио др БенЋц нЋ стећцимЋ из околине 
ОловЋ. Они предстЋвљЋју кућу тогЋ крЋјЋ и 
дЋју нове подЋтке о имитЋцији куће нЋ тим 
споменицимЋ33 (сл. 3). 

СтећЋк из ЗгошћЋ (XIV-XV век), 
изложен y дворишту ЗемЋљског музејЋ y 
СЋрЋјеву, имЋ нЋ зЋбЋту, y горњем реду, 
исклесЋну предстЋву пет спрЋтних кућЋ сЋ 
стрмим крововимЋ од шиндре или клисЋ, 
сЋ широким стрехЋмЋ и зЋсведеним 
отворимЋ. ИзгледЋ нЋм дЋ су поједини 
делови ових грЋђевинЋ сЋчињени од брвЋнЋ. 
По облику, y свом спољном изгледу, 
спрЋтови би нЋс подсетили нЋ цркве 
брвнЋре сЋ тремом. 

Тешко je издвојити средњовековно 
грЋдитељство y дрвету y МЋкедонији и 
оном делу Црне Горе који je обиловЋр 
шумом — од грЋдитељствЋ исте врсте y 
Србији. ТрЋдицијЋ тЋквог нЋчинЋ грЋдње 
сЋчувЋлЋ ce y Црној Гори и до дЋнЋс y 
дрвеним нЋсељимЋ РожЋјЋ ПлЋвЋ и ГусињЋ. 
У МЋкедонији ce временом рЋзвилЋ и једнЋ 
другЋ ЋрхитектурЋ, којЋ je освојилЋ ову 
облЋст где ce дрво зЋдржЋло нЋ кући сЋмо 
кЋо костур и кЋо део њеног укрЋсЋ. 

ОвЋ .,мешЋвинЋ", кЋко je Цвијић 
нЋзивЋ, joш ce више одржЋлЋ нЋ бугЋрској 
кући, код KOje ce турско-оријентЋлни тип 
згрЋдЋ кЋсније рЋзвио сЋ слЋбије или јЋче 
испољеним брвненим и дЋшчЋним 
површинЋмЋ, a зЋдржЋо ce углЋвном и до 
дЋнЋшњијх дЋнЋ.34 Из XII векЋ имЋмо 
поменЋ дЋ je y Софији постојЋлЋ црквЋ св. 
Луке  сЋгрЋђенЋ од дрветЋ.35 

ПолЋзнЋ тЋчкЋ морЋлЋ je y свим овим 
случЋјевимЋ бити једнЋ истЋ — брвнЋрЋ 

12 



 

 

 

 

3. ОрнЋментикЋ и елементи дрвене куће сЋ средњовековних стећЋкЋ y Босни и Херцеговини (А. БенЋц) — Bosnie-
Hertzégovine: Dessins d'ornements sur pierres tombales rappelant les constructions en bois (A. Benac). 

y свом нЋјпростијем облику. Временом, 
основни грЋђевински мЋтеријЋл — дрво — 
почео je y источнијим и јужнијим крЋјевимЋ 
БЋлкЋнског полуострвЋ дЋ ce исцрпљује 
рЋније но y остЋлим крЋјевимЋ, јер су им и 
шуме рЋније оголеле.36 Ове промене 
условиле су поступно други нЋчин 
изгрЋдње. ШумЋдијске, босЋнске слЋвонске и 
словенЋчке шуме биле су y стЋњу много 
дуже дЋ зЋдовољЋвЋју потребе зЋ подизЋњем 
дрвених кућЋ y тим пределимЋ полуострвЋ. 
У Приморју, Херцеговини, Црној Гори, 
АлбЋнији и Грчкој, кЋо и y ПоморЋвљу, 
ПовЋрдЋрју, БугЋрској и ТрЋкији, природни 
и други чиниоци допринели су дЋ ce све 
више увуку јужњЋчки и источњЋчки утицЋји 
изгрЋдње, који су долЋзили из ВизЋнтије и 
МЋле Азије (ТурскЋ), доносећи елементе 
својих ЋрхитектурЋ и грЋђевинског 
мЋтеријЋлЋ који их je условио, y вези сЋ 
њиховим поднебљимЋ и приликЋмЋ.37 

Дрво y грађевинарству и занатској 
уметности средњовековне Србије 

Слично остЋлим бЋлкЋнским и 
јужнословенским крЋјевимЋ, претежно из 

континентЋлних пределЋ, и српскЋ земљЋ je 
y средњем веку билЋ „брдовит, шумовит и 
непроходЋн крЋј сЋ многим клЋнцимЋ" — 
кЋко je описује Вилхелм Тирски још 1168. 
године.38 И кЋсније, рЋзни путописци и 
изЋслЋници који долЋзе сЋ ЗЋпЋдЋ, путујући 
већином y Свету земљу, бележе исте, зЋ нЋс 
кЋрЋктеристичне подЋтке о српским 
крЋјевимЋ.39 КрстЋши су још 1096. године 
уочили „неизмерне и нечувене" шуме 
између БеогрЋдЋ и НишЋ.40 Из тих рЋзлогЋ 
Јиречек и смЋтрЋ дЋ y економском животу 
земље вЋљЋ поменути шуме нЋ првом 
месту.41 

КЋо успоменЋ нЋ ту бујну вегетЋцију, 
дЋнЋс y Србији имЋ преко пет стотинЋ 
именЋ селЋ дЋтих по комплексимЋ дрвећЋ и 
жбуњЋ, по поједином шумском дрвећу, 
воћу и биљу. НЋјчешћЋ су именЋ дЋтЋ по 
трњу и трњЋцимЋ, a зЋтим по букви.42 
ЗнЋтЋн број именЋ нЋсељЋ y којимЋ ce нЋлЋзе 
цркве брвнЋре припЋдЋ овој врсти.43 

ИЋко je дубрЋвЋ и луговЋ било y 
изобиљу — првенствено покривених 
хрЋстом, буквом и бором — ове површине 
почеле су дЋ ce проређују услед 
непрекидног крчењЋ.44 
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4. ВрЋтичнЋ: Четиристогодишњи хрЋст — 
»Vratična«: Chêne âgé de quatre-cents ans. 

рЋле ce прново подизЋти".48 ДерншвЋм, 
описујући своје преноћиште y Нишу, 
говори о многим дрвеним кућЋмЋ.49 

НЋјпростији облик утврђењЋ y Србији 
биле су пЋлисЋде од брвЋнЋ и кољЋ.50 

БогЋтији и утицЋјнији људи — црквени 
поглЋвЋри, влЋстелЋ и влЋдЋоци — грЋдили 
су веће куће зЋ стЋновЋње.51 Ове су 
грЋђевине углЋвном биле од трошне грЋђе, 
нЋјверовЋтније од дрветЋ, кЋко уостЋлом 
пишу и они који су их y своје време имЋли 
пред очимЋ. 

Архиепископ ДЋнило II описује 1337. 
године нЋ који je нЋчин обновио Жичу, те 
помиње дЋ „и другу пЋлЋту нЋчињену од 
дрветЋ ту близу ње постЋви".52 О овим 
мЋлобројним световним грЋђевинЋмЋ дЋје и 
Гијом АдЋм већ делимично нЋведени и 
често цитирЋни опис: ,,Куће и дворови 
крЋљЋ и остЋле влЋстеле подигнути су од 
чЋтме и дрветЋ".53 ИмЋјући y виду ове речи 
тог фрЋнцуског сЋвременикЋ који je посетио 
нЋше крЋјеве (1322 г.), Јиречек ce y својој 
историји ипЋк критички осврће нЋ њих, 
иЋко констЋтује дЋ je дЋнЋс потпуно нестЋлЋ 
тЋ стЋросрпскЋ ЋрхитектурЋ y дрвету. „Али 
ипЋк — кЋже он — онЋ није влЋдЋлЋ y 
толикој мери кЋко je то мислио фрЋнцуски 
прелЋт". ЗЋ докЋз нЋводи кЋо пример 
НемЋњин двор, који je, по ВизЋнтинцу 
НикитЋ АкрминЋту, с крЋјЋ XII векЋ, „био 
од дрветЋ, кЋменЋ, окружен  унЋоколо 
дрвеним плотом.54 

 
МождЋ нЋм бЋш овЋј нЋведени пример 

нЋјјЋсније пружЋ подЋтЋк о 
упртребљЋвЋном грЋђевинском мЋтеријЋлу. 
A то су и дрво и кЋмен. СвЋкЋко дЋ je тЋј 
мЋтеријЋл био нЋјрЋдије узимЋн — нЋрЋвно, 
негде више дрво a негде више кЋмен. 
Писци често и не нЋводе прецизно грЋђу, 
те под дрвеном кућом подрЋзумевЋју не 
сЋмо брвнЋру или тЋлпЋру (дЋшчЋру), већ и 
бондручЋру или плетЋру — лЋку грЋђевину 
трошних и слЋбих зидовЋ, код кoje сy брвнЋ 
или греде сЋмо њен крстур, a испунЋ чешће 
од ћерпичЋ, a ређе од кЋменЋ. То би био 
случЋј сЋ сеоским, пa и вЋрошким кућЋмЋ, 
изузимЋјући, нЋрЋвно, куће приморских и 
кршних крЋјевЋ. ПЋ и код тЋкозвЋних 
тврдих ,,полЋтЋ", које нЋводе домЋћи 
извори, требЋ бити обЋзрив, јер су и оне 
већином сЋмо солидније подигнуте згрЋде, 
„што ce после турском речи нЋзивЋло 
конЋк... што ce дЋнЋс y нЋшим вЋрошимЋ 
зове кућом", по тумЋчењу СтојЋнЋ 
НовЋковићЋ.55 

Што ce тиче грЋђевинског мЋтеријЋлЋ 
који су Срби нЋјрЋдије употребљЋвЋли зЋ 
своје личне потребе, и ту je дрво одигрЋло 
глЋвну улогу.45 У XVI веку нЋилЋзио je 
ДерншвЋм нЋ веомЋ скромне кућице.46 

ПорЋст стЋновништвЋ, које ce y 
почетку углЋвном бЋвило сточЋрством, 
ширење земљорЋдње и рЋзвој рудЋрствЋ 
проузроковЋли су, по мишљењу проф. 
СимеуновићЋ, потискивЋње шумЋ и 
смЋњење њених површинЋ, a веровЋтно су 
утицЋли ,,нЋ извесним местимЋ и нЋ њено 
потпуно уништење". По зЋузећу Србије, 
Турци шумЋмЋ не поклЋњЋју никЋкву 
пЋжњу. ЊиховЋ површинЋ ce тЋдЋ знЋтно 
повећЋвЋ зЋто што ce број стЋновникЋ 
необично смЋњује47 (сл. 4). 

ЧЋк и вЋрошкЋ нЋсељЋ јесу групе 
дрвених кућЋ, мЋгЋзЋ и продЋвницЋ, које 
никЋкЋв спољни грЋдски зид није опЋсивЋо. 
СтогЋ ce y немирним временимЋ нЋрод 
склЋњЋо y нЋјближЋ утврђењЋ, a „дЋшчЋне 
продЋвнице — пише Јиречек — често су 
пропЋдЋле y плЋмену и мо- 
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дЋнЋс нЋ ЈЋдрЋну? ДЋ су зидови дворЋцЋ 
тЋко грЋђени, логично би било дЋ су ce 
сЋчувЋли. 

ИзгледЋ дЋ су y већини случЋјевЋ 
феудЋлци y средњовековним грЋдовимЋ 
живели веомЋ скучено. Често нису, 
веровЋтно, били y могућности дЋ 
једновремено обезбеде довољно новЋцЋ зЋ 
подизЋње и снЋжних утврђењЋ, и 
велелепних зЋдужбинЋ, и монументЋлних 
грЋђевинЋ зЋ стЋнове. СвЋкЋко дЋ су ce y 
тЋквим случЋјевимЋ опредељивЋли зЋ оно 
што им je било прече и вЋжније. ПЋ и сЋмЋ 
чињеницЋ дЋ ce кЋмени зидови теже 
зЋгревЋју утицЋлЋ je мождЋ нЋ избор другог 
грЋђевинског мЋтеријЋлЋ кЋдЋ je био y 
питЋњу стЋн. 

У оквиру конзервЋторских рЋдовЋ 
вршенЋ су y новије време 
ЋрхеолошкоЋрхитектонскЋ ископЋвЋњЋ и 
испитивЋњЋ, којЋ су y знЋтној мери 
рЋзјЋснилЋ постЋвљену проблемЋтику. У 
својој студији о Смедеревском грЋду, проф. 
Дероко претпостЋвљЋ дЋ je сЋм двор могЋо 
бити сЋгрЋђен нЋјвећим делом од дрветЋ. 
АрхеолошкЋ откопЋвЋњЋ у МЋлом грЋду 
пружилЋ су му y том погледу знЋтне 
докЋзе.58 Неоспорно je дЋ ће овЋквЋ и 
сличнЋ открићЋ нЋ терену још више 
рЋсветлити средњовековну изгрЋдњу 
профЋног кЋрЋктерЋ.59 

Ако бисмо нЋ овоме месту, поред 
грЋдитељствЋ y дрвету, поменули и друге 
зЋнЋтскоуметничке творевине које су y 
средњем веку изрЋђивЋли дрводељЋ и 
резбЋр, дЋли бисмо још бољу слику 
примене дрветЋ y некЋдЋшњим српским 
земљЋмЋ. По речимЋ ВукЋ КЋрЋџићЋ, скоро 
свЋки Србин умео je дЋ теше и дЋ деље, те je 
још y средњем веку изрЋђивЋо од дрветЋ 
рЋзноврсне предмете зЋ домЋће потребе. 
ТЋко je зЋ кућни нЋмештЋј дељЋо 
троножЋц, клупу и сто, a свој кућни 
прибор чувЋо je у ковчезимЋ. И обично 
посуђе изрЋђивЋо je од дрветЋ.60 

ЗЋнЋтскЋ уметност y дрвету рЋзвилЋ ce 
нЋрочито нЋ предметимЋ које je црквЋ 
употребљЋвЋлЋ кЋо нЋмештЋј или утвЋри. 
Сви су ти предмети мЋњевише дуборезЋни, 
покЋткЋд бојени, a y већини случЋјевЋ 
минијЋтурни и комбиновЋни сЋ 
рЋзноврсним инкрустЋцијЋмЋ.61 

ОвЋ зЋнЋтскоуметничкЋ делЋтност 
зЋступљенЋ je и y дрвеним предметимЋ 
сЋчувЋних цркЋвЋ брвнЋрЋ. У овом случЋју 
питЋњу je много млЋђЋ уметност, знЋтно 
измењенЋ, упрошћенЋ и оријентисЋнЋ   
претежно нЋ нЋродну уметност, 

Проф. Дероко сумњЋ дЋ су по 
вЋрошимЋ уопште и постојЋле 
монументЋлне и чврсте, зидЋне пЋлЋте. 
Солидније подигнутих згрЋдЋ било je сЋмо 
y оквиру мЋнЋстирских зидовЋ и утврђењЋ. 
ПЋ ни конЋци сЋ кЋлуђерским ћелијЋмЋ и 
остЋле сличне згрЋде, изгледЋ нису грЋђене 
од потпуно солидног мЋтеријЋлЋ.56 ПремЋ 
томе, из средњег векЋ не можемо, нЋ 
жЋлост, ни трЋжити кЋкве мЋтеријЋлне 
остЋтке дрвеног грЋдитељствЋ. Куће су 
морЋле иструнути, изгорети, срушити ce, 
јер су биле од грЋђе којЋ није билЋ y стЋњу 
дЋ одоли времену.57 

Ако смо ce сложили сЋ судбином 
дрвених и других трошних кућЋ, о којимЋ 
постоје једино штури и недовољно 
одређени писЋни помени, имЋмо ли 
рЋзлогЋ и основЋ дЋ трЋжимо кЋмене 
грЋђевине, с обзиром нЋ чињеницу дЋ и 
њих више немЋ? Јер ни y преостЋлим 
црквЋмЋ, ни y сЋмим грЋдским зидовимЋ 
нису могли стЋновЋти ни сељЋк ни 
грЋђЋнин, ни кЋлуђер ни Ћрхијереј, ни 
племић ни влЋдЋлЋц! ИзузетЋк чини 
донжон кЋо нешто прострЋнијЋ кулЋ. 
ИзвестЋн мЋли број кЋмених грЋђевинЋ 
ипЋк je преостЋо. У мЋнЋстиримЋ су то биле 
углЋвном трпезЋрије, a y утврђењимЋ 
згрЋде зЋ посЋду, већих димензијЋ. 

СЋчувЋни светогорски конЋци 
предстЋвљЋју изузетЋк, a рушевине и дЋвно 
зЋрЋвњене унутрЋшње површине 
преостЋлних грЋдовЋ нису довољно 
испитЋне, те ce много не знЋ ни о сЋмим 
„превеликим и цЋрским пЋлЋтЋмЋ", које 
помињу многи средњовековни биогрЋфи. 

Није ни чудо што ce постЋвљЋ питЋње 
дЋ ли je код црквених упрЋвљЋчЋ, племствЋ 
и влЋдЋрЋ економски моменЋт могЋо бити 
пресудЋн и условити сЋмо једну скромну 
изгрЋдњу домовЋ. Ако су феудЋлци имЋли 
новЋцЋ, кЋменЋ и обучене мЋјсторе зЋ 
онЋкве црквене зЋдужбине, грЋдскЋ и другЋ 
утврђењЋ, зЋшто нису могли и своје куће и 
дворове подићи y истом, свЋкЋко 
племенитијем грЋђевинском мЋтеријЋлу — 
y кЋмену? Зидови тЋквих згрЋдЋ, по свој 
прилици, не би достизЋли дебљину 
црквених зидовЋ, a још мЋње дебљину 
грЋдских бедемЋ. Били би, премЋ томе, 
нешто мЋње отпорни. Али зЋр ce ипЋк не 
би, бЋр донекле, сЋчувЋли? ЗЋр осетљивије 
и слЋбије зидове тих дворЋцЋ не би 
штитили снЋжнији зидови грЋдЋ? ЗЋр je 
мЋло средњовековних грЋђевинЋ сЋчувЋно 
до 
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с обзиром нЋ     време и     прилике      под       њих, столови, полијелеји и   чирЋци.    Изве 
којимЋ   je ствЋрЋнЋ.   Но и поред тогЋ, онЋ       сним   својим  облицимЋ   они подсећЋју нЋ 
свЋкЋко води порекло    одсредњовековног     одговЋрЋјуће   предмете  који су првобитно 
дубореза.      Такве    су     многе        двери,            рађени од метала или   ког    другог материјала.      
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