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НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Група са репрезентативним објектима за сточаре на планини Повлен

Апстракт: Народно градитељство западне Србије се састоји од четири ре-
презентативне окућнице. У овом раду је представљена група са летњим стано-
вима сточара са планине Повлен. Састоји се од неколико објеката који пред-
стављају различите врсте конструкције. Уједно су и приказ развоја планинских 
објеката сточара. Група се састоји од две кулаче, брвнаре, брвнаре чији је део 
озидан у камену, куће бондручне конструкције, ограђеног врта и сена. За сваки 
од објеката су описан предлог кроз опис конструкције, начин изградње, поре-
клом објекта, цртежом или фотографијом. 

Кључне речи: Народно градитељство Србије, западна Србије, народно неи-
марство, вернакуларна архитектура, традиционална архитектура.

VERNACULAR ARCHITECTURE OF WESTERN SERBIA 
The group with the most representative buildings of shepherds 

on the mountain Povlen

Abstract: Vernacular architecture of western Serbia is composed of four repre-
sentative yard. In this paper explain group with facilities on the mountain buildings 
of cattlemen on the mountain Povlen. It consists of several objects which represent 
different kinds of structures. They are also the view of the development of facilities 
for mountain farmers. The group consists of two kulača, chalets, log cabins which is 
part of the walled in stone, houses the skeleton, fenced garden and hay. For each of the 
objects described object, structure, method of construction, the origin of the object, 
drawing and photography.

Key words: Traditional Architecture of Serbia, Western Serbia, Vernacular Architecture 
of Western Serbia, Traditional architecture.

Увод

Народно градитељство западне Србије које је настало у 19. и 20. веку 
свакодневно нестаје. То потврђују упоређење истраживања спроведених 
1995-2005. године и 2013. године. 
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Значај очувања овог периода у развоју традиционалног грађења на 
Балкану и у Србији за научну и лаичку јавност је од великог значаја. По-
требно је у што краћем року предузети потребне мере како би се прео-
стали примерци објеката и процедура којима су грађени објекти сачува-
ли и презентовали за потребе заједнице. 

Задатак овог рада је да се на основу теренским радом прикупљене 
грађе, предложе елементи и концепција Музеја народног градитељства 
западне Србије. Циљ рада је да анализира прикупљени и публиковани 
материјал о народном градитељству села на крају 19. века и да се уста-
нове главне карактеристичне целине и објекти односно да се предложи 
концепт Музеја. 

Литература за подручје које обрађује овај рад је начињена почетком 
20. века радовима Љубе Павловића.1 Евидентни су радови настали у другој 
половини 19. и почетком 20. века од Стојана Обрадовића,2 Феликс Кани-
ца,3 Јована Цвијића,4 Драгише Пантелића5 али они, изузев радова Јована 
Цвијића који се бави генералним процесима у традиционалној архитек-
тури Балкана, се не баве детаљно простором западне Србије у делу вер-
накуларне архитектуре.

Новија истраживања која су публиковали Бранислав Којић,6 Алек-
сандар Дероко,7 Јован Крунић,8 Ранко Финдрик,9 Божидар Крстановић,10 
Благота Пешић,11 такође доносе или генерализоване податке за шири 
простор Србије и Балкана или се баве фрагментарно појединим питањи-
ма из ове области. Народно градитељство на простору Босне и Херцего-
вине, која је демографски и културно везана за простор западне Србије, 
су обрађивали Милан Карановић,12 Мухамед Кадић,13 Шпиро Солдо14 и 
Хамдија Крешевљаковић.15

1 Павловић, 1925; Павловић, 1930.
2 Обрадовић, 1858.  
3 Каниц, 1985. 
4 Цвијић, 1931. 
5 Пантелић, 1936.
6 Којић, 1949; Којић, 1941.
7  Дероко, 1968; Дероко, 1964.
8 Крунић, 1983, 354.
9 Финдрик, 1995; Финдрик, 1998. 
10 Крстановић, 2000, 207-216. 
11 Пешић, 1991, 109-112; Пешић, 1988, 112-113.
12 Карановић, 1927, 207-217.
13 Кадић, 1967.
14 Солдо, 1932.
15 Крешевљаковић, 1957. 
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Стога је било неопходно спровести детаљно истраживање на терену, 
прикупити грађу, анализирати прикупљени материјал и начинити пре-
длог репрезентативних целина за поједине области које се издвајају ка-
рактеристичним архитектонским решењима. Основни материјал за овај 
рад је грађа прикупљена током теренских истраживања 1996-2000. годи-
не и публикована у домаћој и страној научној периодици.16 

Документација
Концепција Музеја

Музеј представља Народно градитељство централног дела Западне 
Србије. То је простор који је одређен са севера долином реке Саве, са 
истока планином Сувобор, са југа рекама Скрапеж и Западна Морава а 
са запада реком Дрином. 

Музеј се састоји од централног комплекса и четири самосталне цели-
не: летњи станови, воденице, специфична решења објеката, привредни 
објекти и стари занати.

ЦЕНТРАЛНА ПОСТАВКА
Окућница простора планине Повлен
Окућница простора средњег тока реке Дрине
Окућница долине река Скрапеж и Лужница
Окућница простора Подгорине

ЦЕЛИНА 1
Чобански 
станови

ЦЕЛИНА 2
Воденице

ЦЕЛИНА 3
Специфична 

решења објеката

ЦЕЛИНА 4
Привредни 

објекти и стари 
занати

Централни комплекс се састоји од четири окућнице и појединачних 
примера некарактеристичних архитектонских решења објеката. Окућ-
нице репрезентују регионе: планине Повлен, села десне обале средњег 
тока реке Дрине, села из долине река Лужнице и Скрапеж и села просто-
ра ваљевске Колубаре и Подгорине. 

16 Кузовић, 2012б, 108-117; Кузовић, 2012в, 193-213; Кузовић, 2013а, 83-99; Кузо-
вић, 2013б,121-149; Кузовић, 2013в, 43-46; Кузовић, 2014а; Кузовић, 1996/1997, 
365-380 +14 табли; Кузовић, 1997, 589-595; Кузовић, 2012а; Кузовић, 2015а, 119-
129; Кузовић, 2014б,495-500; Кузовић, 2015б, 238-249; Кузовић, 2013г; Кузовић и 
Крсмановић, 2013, 85-121; Кузовић и Стојнић, 2013; Кузовић и Стојнић, 2015а, 
773-801; Кузовић и  Стојнић 2015б, 129-156.

Табела 01. Концепт Музеја
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Поставка са некарактеристичним решењима објеката су на зани-
мљив начин измењена решења или је конструктивно решење објекта 
пренето из других крајева Србије. Они нису постављени као окућница 
већ су постављени појединачно у простору у оквиру централног ком-
плекса. 

Издвојене целине од централног комплекса Музеја чине четири це-
лине: целином чобанских станова, целином са воденицама у Таорским 
врелима (евентуално и са целином воденица у долини реке Полошнице), 
специфична решења објеката, и привредни објекти. 

У овом раду ће бити анализиран материјал и презентован предлог 
групе објеката који репрезентују типичне летње чобанске станове на 
планини Повлен. То је простор који је са севера ограничен долином у 
којој се налази град Ваљево, са југа долином у којој се налази варошица 
Косјерић, са запада планином Маљен а са истока долином Костојевић-
ке реке.

Слика 01. Подручје 
које репрезентује 

Музеј (испрекидана 
линија) и простор који 

репрезентује прва фаза 
групе са воденицама 

(пуна линија)
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Група чобанских станова 

Током пролећа, лета и јесени део породица из села у низини се селио 
на планину Повлен ради напасања стоке и производње сира. На летњем 
станишту породица је становала у колибама а стока у објектима сличне 
конструкције као и сточари. 

Мало газдинство се састојало од два до три објекта, ограђеним вртом 
и сенима. Намештај у овако организованој куће је био скроман и донет 
на запрежним возилима из домаћинства у низини и састојао се од ниског 
стола и троношки. 

На терену је нађено неколико облика објеката: колиба кровињара (ку-
лача, бусара), колиба брвнара, колиба полукамена-полудрвена, колиба на 
приковце и закрајница (кућер). 

Кулача је један он најједноставнијих облика објекта за становање. 
Гради се тако што се на тло, са кога је уклоњен површински слој хумуса, 
у сувозиду по контури основе објекта постави ниски камени зид висине 
до 50 цм и ширине 30 до 50 цм.

Слика 02. Кровињара (кулача) са 
планине Повлен

Слика 03. Кулача сложене 
конструкције (кулача) на 

Повлену – конструкција при тлу

Слика 04. Кулача сложене 
конструкције (кулача) на Повлену - 

конструкција при слемену

Слика 05. Ентеријер кулача на Повлену – 
синија и троношке
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На камени сокл се постави доњи појас, у функцији венчанице, од др-
вених греда повезаних на угловима везом „на ћерт“. На овако конструи-
сану основу се постављају рогови који су повезани на врху засецањем и 
на довољној висини од пода помоћу распињача. 

По овако формираној конструкцији се постављају тесане талпе или 
даске. На њих се поставља кровина или трава а слеме је притиснуто са 
лемезима. Основа кулаче је притиснута са гранама које касније служе за 
ложење ватре и стално се допуњују. 

Просторија је правоугаона, на њој постоје само једна врата. Врата су 
из два дела: мала и велика. Мала су отворена током дана ради проветра-
вања а више због светла док се велика затварају само ноћу. 

Колиба од брвана и камена је делом је укопана у земљу а делом је из-
над земље. Начињена је од камена у сувозиду дебљине око 50 цм и висине 
до 2 метра (у делу који је у додиру са земљом) и од брвана (у делу који је 
изнад земље). 

Дрвени део је у скелету од масивне грађе са хоризонталним појасом за 
укрућење конструкције и са испуном од талпи везаних са скелетом везом 
„на унизу“. Кров је на четири воде а покривач дрвена шиндра. 

Слика 06. Кровињара 
(кулача) са планине 
Повлен

Слика 07. Једноделна 
полукамена-полуталпара 
кућа покривена шиндром 
са Повлена
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Колиба са испуном „на приковце“ је начињена на тракастим темељи-
ма од камена у сувозиду. На њему је потом постављен дрвени скелет по-
пут бондручног система са свим потребним хоризонталним и вертикал-
ним елементима и косницима за укрућење објекта. 

По њему, са обе стране, су приковане дашчице са међу размаком од 
неколико центиметара. На овај начин је формирана оплата у коју се, у 
поља између стубаца и косника, убацује глина помешана са сламом или 
плевом (испуна са елементима од сламе који спречавају пуцање зида 
и врше улогу термоизолације). Зид нема додатну завршну обраду. На 
објекту се налазе врата и један до два прозора постављена на наспрам-
ним зидовима. 

Кров је на четири воде а кровни покривач дрвена шиндра. Овај обје-
кат је највероватније донет са неке друге локације из низине судећи по 
неуобичајеном конструктивном решењу.

Колиба брвнара је начињена на тракастим темељима од притесаног 
камена зиданог у сувозиду. На овако засновану основу је постављена те-
мељна греда на коју се даље додају хоризонтална брвна или талпе повеза-
на на углу везом „на унизу“. 

Врата су само једна а прозори су мало отвори просечени од два сусед-
на брвна до пола како се не би пресекао континуитет елемента. Кров је на 
четири воде, покривач је кровина.

Закрајница (кућер) је покретни чобански стан малих димензија. Стан 
се упрегне за крупну стоку и превлачи са места на место пратећи стоку 
на испаши. У њега може да легне чобанин, и са стране да чува покривку, 
одело, мало хране и пушку. 

Гради се на снажним гредама које су у предњем делу повијене како би 
се лакше превлачиле по планинским теренима. На њих се постави кон-
струкција која их повезује и служи као основа за дашчани под и ниске 
бочне странице. Кров је на две или три воде, начињен од гредица и по-
кривен је да дрвеном шиндром. Са чела је забат на коме се налазе мала 

Слика 08. Колиба - једноделна кованица 
покривена шиндром са Повлена

Слика 09. Једноделна талпара 
покривена сеном
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врата за улаз унутра. Стреха је мала колико само да заштити од кише 
конструкцију објекта.

Врт и сеник су планирани у оквиру целине који су ограђени ради за-
штите врта и прикупљеног сена од дивљачи.

ПОРЕКЛО ИЛУСТРАЦИЈА 
Слика 01-11. Аутор

Слика 10. Закрајница (кућер) са планине 
Повлен – задњи изглед

Слика 11. Сено и ограда око 
сена ради заштите од дивљих 

животиња 
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