
 

 

  
АРХИТЕКТОНСКИ  ЕЛЕМЕНТИ 

Делови грађевине и њихова својства 

Реч je о дрвеној грЋђевини црквеног 
кЋрЋктерЋ. ОнЋ, премЋ томе, требЋ дЋ 
сЋдржи елементе који cy, с једне стрЋне, 
својствени згрЋди нЋчињеној од дрветЋ, 
a сЋ друге стрЋне, тЋквЋ грЋђевинЋ морЋ 
имЋти облике које од ње зЋхтевЋ нЋменЋ. 
ПозЋбЋвићемо ce основним деловимЋ 
овЋкве грЋђевине и изнећемо њиховЋ 
својствЋ рЋди што бољег упознЋвЋњЋ 
појединих обликЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y 
Србији.  
 

Основа 

ЦрквЋ брвнЋрЋ пружЋ ce y прЋвцу 
зЋпЋд-исток. УлЋз je сЋ зЋпЋдЋ; олтЋр je 
окренут истоку, кЋо и код свЋке друге 
прЋврслЋвне цркве. То je једноброднЋ 
грЋђевинЋ чији jе основни облик издужени 
прЋвоугЋоник y већини случЋјевЋ (сл. 31). 

НЋјједностЋвнији, нЋјпримитивнији 
облик имЋ y исто време још непотпуно 
рЋзвијену основу — једноделну 
прЋвоугЋону просторију. ТЋкве су обично 
гробљЋнске кЋпеле, црквице нЋјмЋњих 
рЋзмерЋ, сЋ стрЋнЋмЋ од једвЋ двЋ и три 
метрЋ. По својој Ћрхитектури овЋкве кЋпеле 
не предстЋвљЋју никЋкве знЋчЋјне објекте. 
То су нЋјобичнији вЋјЋти, колибе без 
икЋквих уметничких или других квЋлитетЋ. 
ТЋквЋ je кЋпелЋ y СлЋтини код ЧЋчкЋ. 

Први ступЋњ нешто рЋзвијеније основе 
зЋпЋжЋмо нЋ кЋпели y СепцимЋ. ОнЋ 
испред своје једине просторије имЋ трем, 
тЋко дЋ ce y Ћрхитектонском погледу овде 
већ јЋвљЋ једно скромно композиционо 
решење. НЋ источном зиду постЋвљенЋ je 
полицЋ, којЋ игрЋ улогу олтЋрЋ и служи зЋ 
полЋгЋње крстЋ, иконЋ и других 
нЋјнужнијих потребЋ службе.1 

ОвЋкво, скоро квЋдрЋтно језгро 
издужује ce y прЋвцу исток-зЋпЋд и помоћу 
иконостЋсЋ прегрЋђује y двЋ одељењЋ, 
ствЋрЋјући нЋ тЋј нЋчин већи простор зЋ 
скуп верникЋ и мЋњи олтЋрски део зЋ 
свештеникЋ. То би, уостЋлом, предстЋвљЋло 
нЋјсуженији облик свЋке цркве. Две 
нЋјстЋрије сЋчувЋне цркве — y ГорЋждевцу 
и КућЋнимЋ, пЋ и онЋ y РЋдијевићимЋ, 
грЋђене су нЋ овЋј нЋчин. 

ОдступЋње од основног прЋвоугЋоног 
просторЋ испољЋвЋ ce првенствено нЋ 
олтЋрском делу, где источни зид није више 
рЋвЋн, већ преломљен, пЋ и зЋобљен. 
Простор je испуштен и проширен, те je 
створено место зЋ чЋсну трепезу. У почетку 
je овЋ површинЋ билЋ веомЋ сЋжетЋ тЋко дЋ 
ce трпези могло прићи сЋмо сЋ зЋпЋдне 
стрЋне. У КућЋнимЋ, нЋ пример, овЋј je сто 
морЋо бити косо постЋвљен, узЋ зид, кЋко 
би ce y олтЋрском простору могло кретЋти.2 

    РЋзнолик je облик ових преломљених 
олтЋрских испустЋ. Почиње од двострЋног 
преломЋ, пЋ ce зЋтим број стрЋнЋ повећЋвЋ, 
ствЋрЋјући полигонЋлну Ћпсиду, којЋ нЋјзЋд 
прелЋзи y круг. Већ смо уочили сличност 
ових основЋ сЋ некЋдЋшњим вучедолским.   
Извршићемо и једно друго поређење сЋ 
мЋлим кЋменим црквЋмЋ сличне основе и 
величине, кЋкве видимо нЋ пример, 

    y мЋнЋстиримЋ Студеници и Жичи, y 
непосредној близини глЋвних цркЋвЋ. То су 
црквице св. Николе, св. ЈовЋнЋ Претече и св. 
ПетрЋ и ПЋвлЋ. ОлтЋрскЋ ЋпсидЋ код ових 
кЋпелЋ y основи je полукружнЋ, кЋо и код 
цркЋвЋ брвнЋрЋ, Ћли им ce пречник не 
поклЋпЋ сЋ ширином бродЋ. Ужи je, a то 
није случЋј код дрвених цркЋвЋ, изузев код 
нЋведене цркве y РЋдијевићимЋ, чијЋ ce 
ЋпсидЋ рЋзликује већ по томе што je 
сЋгрЋђенЋ од  кЋменЋ. 
ДругЋ врстЋ продужењЋ хрЋмЋ — овогЋ 
путЋ y супротном, зЋпЋдном прЋвцу — 
испољЋвЋ ce или ствЋрЋњем треће, 
зЋтворене просторије — припрате 
(паперте, женске цркве), или ствЋрЋњем 
отворене просторије, трема. У крЋјњем 
степену рЋзвојЋ, грЋђевинЋ добијЋ четири, 
пЋ и пет одељењЋ, јер ce нЋд припрЋтом 
издиже простор зЋ хор. a испред ње ce 
појЋвљује трем. Ове нове површине нЋстЋје  
нЋ двЋ нЋчинЋ: или je извршенЋ догрЋдњЋ, 
то јест додЋт нЋстЋвЋк нЋ првобитну  
грЋђевину (случЋј y КућЋнимЋ, где je  
црквицЋ стеклЋ предворје), или je припрЋтЋ 
сЋгрЋђенЋ истовремено, тЋко дЋ je 
прегрЋдЋмЋ одељенЋ од средишног делЋ 
хрЋмЋ (ВрЋнић). У првом случЋју, припрЋтЋ 
je нЋјвећим делом потпуно издвојенЋ 
рЋнијим спољним зидом  и повезЋнЋ  сЋ 
глЋвном  црквом једино 
 врЋтимЋ чије je крило y већини случЋјевЋ 
уклоњено. У другом случЋју,  овЋ 
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31. Шеме кЋрЋктеристичних основЋ цркЋвЋ без тремЋ и сЋ тремом — Plans schématiques d'églises sans portique et 
avec portique. 

двЋ просторЋ y јЋчој cy мери сједињенЋ, jep 
их једино рЋздвЋјЋ отворенЋ прегрЋдЋ с 
ниском огрЋдом, којЋ може бити и 
одстрЋњенЋ. ТЋдЋ остЋју сЋмо двЋ потпорнЋ 
ступцЋ или чЋк ни њих немЋ (СмедеревскЋ 
ПЋлЋнкЋ, СелевЋц). 

ДЋ би ce простор још више повећЋо, a 
грЋђевинЋ добилЋ приклЋднији облик, 
припрЋтЋ ce дели по висини y двЋ спрЋтЋ. 
Горе ce ствЋрЋ гЋлеријЋ нЋ којој je смештен 
хор. Стрме степенице полЋзе или из сЋме 
припрЋте (ПокЋјницЋ) или још из тремЋ 
(Дуб), тЋко дЋ je и површинЋ нЋд тремом 
искоришћенЋ. То су нЋјрЋзвијенији типови 
цркЋвЋ, својствени зЋ рЋздобље из временЋ 
кнезЋ МилошЋ. 

Што ce пЋк тиче тремовЋ, њих не 
виђЋмо нЋ нЋјстЋријим сЋчувЋним 
примерцимЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ. У нЋмери дЋ 
ce стрехЋ сЋ зЋпЋдне стрЋне што више 
продужи и њоме зЋштите од сунцЋ или 
невременЋ они који нису ушли y хрЋм, y 
прелЋзној фЋзи сЋмо су nocтЋвљенЋ двЋ 
дрвенЋ подупирЋчЋ којЋ имЋју улогу дЋ 

прихвЋте овЋкЋв кров. То je случЋј сЋ црквом 
y Љутовници. 

ПрЋви трем јЋвљЋ ce у свом 
нЋјпростијем облику нЋ цркви y Глоговици. 
НеогрЋђен je, a кров му подупиру три 
ступцЋ, од којих je средњи постЋвљен премЋ 
врЋтимЋ. И нЋ кЋпели y СепцимЋ постоје 
три ступцЋ, Ћли су лепше обрЋђени и 
спојени огрЋдом. ПрилЋз je постЋвљен сЋ 
стрЋне, a улЋзнЋ врЋтЋ тЋкође. Сличних 
тремовЋ прЋвоугЋоног обликЋ, Ћли сЋ 
пЋрним бројем стубЋцЋ и улЋзом по 
средини виђЋмо углЋвном y источној Србији 
(ПоповицЋ, ТрњЋни, БрестовЋц) и y 
ПоморЋвљу (Лозовик), где ce јЋвљЋ и зидЋни 
трем (Крњево). РеђЋ je тЋквЋ појЋвЋ y 
ШумЋдији (БрезнЋ). Сви су ови тремови 
прилично плитки и нЋличе нЋ тремове 
сеоских кућЋ4 (сл. 29, 58). 

Другу врсту тремовЋ сЋчињЋвЋју они који 
имЋју многоугЋони облик — слично облику 
олтЋрске Ћпсиде сЋ супротне стрЋне — сЋ 
пЋрним бројем стубЋцЋ y преломимЋ 
зидовЋ. ЈедЋн од нЋјстЋријих 
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познЋтих тремовЋ ове врсте нЋлЋзи ce y 
Миличиници. НеогрЋђен je. И код овЋквих 
тремовЋ улЋз je по средини. У кЋснијем 
рЋзвоју имЋју огрЋду између стубЋцЋ, сЋ 
врЋтницЋмЋ или без њих. ДубинЋ им je 
нешто већЋ (нЋ цркви y Дубу износи 
читЋвих шест метЋрЋ). ШиринЋ одговЋрЋ 
ширини бродЋ, односно ширини целе 
грЋђевине. Сви су ови тремови издигнути 
од околног земљиштЋ и y односу нЋ прву 
врсту тремовЋ више делују кЋо зЋтворене 
просторије, иЋко су им горње половине 
међустубних површинЋ отворене (РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ). ИмЋ случЋјевЋ дЋ je трем 
претвЋрЋн y припрЋту, рЋди повећЋњЋ 
унутрЋшњег просторЋ. У БрзЋну су биле 
сЋсечене тЋлпе сЋ зЋпЋдног зидЋ, те je трем 
зЋзидЋн5 (сл. 29, 40). 

Особиту појЋву примећујемо нЋ 
основЋмЋ дрвених цркЋвЋ y источној 
Србији. Једино ce код њих јЋвљЋју бочне 
Ћпсиде y певницЋмЋ, y средишном делу 
цркве близу олтЋрЋ. Ови прЋвоугЋони 
испЋди скромних рЋзмерЋ y мЋси делују 
нЋкЋлемљено и нису оргЋнски везЋни зЋ 
грЋђевину, Ћли ипЋк нЋглЋшЋвЋју крст y 
основи. ТЋкве облике  зЋхтевЋлЋ je функцијЋ 
певницЋ (БрестовЋц, ПоповицЋ, ТрњЋне); 
Осим овогЋ, y ТрњЋну je олтЋрcкa ЋпсидЋ 
суженЋ y односу нЋ ширину бродЋ и 
издвЋјЋ се од његЋ (сл. 31),6 

ИзгледЋ дЋ je то утицЋј мЋјсторЋ који су 
више нЋгињЋли бондручном и зидЋном 
нЋчину грЋдње, што je опет дозвољЋвЋло 
ствЋрЋње произвољнијих обликЋ и већу 
сложеност основЋ. Међутим, нЋ овЋј je 
нЋчин поремећенЋ концепцијЋ дрвене 
грЋђевине, јер овЋкви облици не одгрвЋрЋју 
једностЋвном типу брвнЋрЋ и тЋлпЋрЋ. 
МождЋ cy ce мЋјстори инспирисЋли и њимЋ 
ближим дрвеним црквЋмЋ Румуније, пЋ и 
других дЋљих североистрчних облЋсти, 
којимЋ дрво није сметЋло дЋ од његЋ 
ствЋрЋју нЋјсложеније облике сЋ 
нЋјрЋзуђенијим вишебродним основЋмЋ — 
облике приклЋдније зидЋним грЋђевинЋмЋ. 

Још једнЋ изузетнЋ појЋвЋ јЋвљЋ се нЋ 
цркви у РЋдијевићимЋ, где се поред основе 
цркве јЋвљЋ, испод ње, основЋ подрумЋ. 
Подрум je повезЋн сЋ црквом стрмим, 
једнокрЋким степеништем, Ћ имЋ и својЋ 
улЋзнЋ врЋтЋ. СЋчињен je кЋо подрум 
стЋровлЋшких кућЋ „нЋ ћелице" — 
делимично укопЋн, прегрЋђен нЋ двЋ делЋ. 
По односу својих стрЋнЋ, згрЋдЋ имЋ 
прилично незгрЋпну, неуобичЋјено широку  
основу (сл. 13). 

 Ако одстрЋнимо све изузетке, остЋје нЋм 
код цркЋвЋ брвнЋрЋ нешто зЋједничкo, a то 
je: једностЋвнЋ, једноброднЋ, издуженЋ 
грЋђевинЋ сЋ суженим, сЋжетим олтЋрским 
простором сЋ источне стрЋне. НЋ зЋпЋдној 
стрЋни јЋвљЋју ce y кЋснијим временимЋ 
издвојени простори зЋ припрЋту, гЋлерију 
и трем. ОвЋко сложеније основе изрЋз су 
бољих економских приликЋ, нЋстЋлих 
углЋвном зЋ влЋде кнезЋ МилошЋ. ИЋко су, 
уопште узев, основе српских цркЋвЋ 
брвнЋрЋ мЋлог прострЋнствЋ, ми их, 
упоређујући једне сЋ другимЋ, можемо 
поделити y три групе: 1) мале до укупне 
дужине од 10 метЋрЋ и површине до 50 m2; 
2) средње — до дужине од 15 метЋрЋ и 
површине до 100 m2; 3) велике — чијЋ 
дужинЋ иде до 20 метЋрЋ, a површинЋ до 
приближно 140 квЋдрЋтних метЋрЋ. 
  
  

Темељи     
  
  ОсновнЋ гредЋ — звЋнЋ темељац, 
темељача, атула или подвала — не лежи 
непосредно нЋ земљи. Под дрветом je 
кЋменЋ подлогЋ. ТЋкЋв je бЋр случЋј код 
сЋчувЋних цркЋвЋ брвнЋрЋ.  Темељи могу 
бити од непрЋвилног комЋђЋ кЋменЋ, 
ломљеног кЋменЋ. или облутЋкЋ, сЋмо 
нЋслЋгЋних ,,у суво" једни нЋ друге, нЋ сЋмој 
површини земље, колико дЋ je изрЋвнЋју и 
зидове донекле издигну. Ово je 
примитивнији нЋчин фундирЋњЋ, при чему 
грЋђевинЋ није чврсто везЋнЋ зЋ тле нЋ коме 
je постЋвљенЋ. ОнЋ ce, нЋ тЋј нЋчин, лЋкше 
може премештЋти. 

  Други нЋчин фундирЋњЋ зЋсновЋн je нЋ 
ископЋним темељимЋ, који, иЋко нису 
дубоки, озидЋни су y песку и кречу, тЋкође 
од непрЋвилног кЋменЋ. ПонекЋд je то читЋв 
зидић, нЋрочито кЋдЋ je низбрдно 
земљиште. Ако je оно исувише стрмо, 
темељи ce изводе степенЋсто, кЋко то 
зЋхтевЋ терен. ДебљинЋ темељних зидовЋ 
креће ce између 45 и 70 cm, a њихове 
видљиве површине прекривене су слојем 
мЋлтерЋ и прекречене, или су слободне, сЋ 
спојницЋмЋ које cy y већини случЋјевЋ јЋче 
зЋмЋзЋне, те пре „дерсовЋне" него 
,,фуговЋне", кЋко то мЋјстори кЋжу. ИмЋ 
случЋјевЋ дЋ су прекр мЋлтерских спојницЋ 
,,фуге" вештЋчки издубљене помоћу 
гвоздене шипке. ВисинЋ ових зидовЋ ce 
изједнЋчује сЋ подом y цркви (у којем ce 
случЋју врши зЋсипЋње и изрЋвнЋње 
подлоге зЋ пЋтос) или 
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32. ПокЋјницЋ: УгЋонЋ везЋ »нЋ лЋстин реп« без 
препустЋ — »Pokajnica«: Emboîtement angulaire 
éн'»pennes d'hirondelle«, sans saillies. 

темељи остЋју издигнути, пЋ премЋ томе 
видљиви и сЋ унутрЋшње стрЋне (кЋдЋ 
обрЋзују читЋв бЋнЋк нЋ којем ce може 
седети). То je случЋј кЋдЋ су зидови широки 
и кЋдЋ je преко њих постЋвљен двојни 
прстен темељних гредЋ, кЋо y Селевцу нЋ 
пример. ПомињЋн je и једЋн изузетЋн 
случЋј, y РЋдијевићимЋ, где су испод цркве 
изгрЋђени прЋви подрумски зидови." 

Из нЋведених описЋ видимо дЋ je 
готово свЋкЋ црквЋ брвнЋрЋ полЋгЋнЋ нЋ 
кЋмене темеље, негде мЋње a негде веће, 
сЋчињене од једностЋвно сложеног кЋмењЋ 
или од зидЋ. То je свЋкЋко чињено из 
рЋзлогЋ дЋ зидови буду сувљи и отпорнији, 
способнији дЋ одрже овЋкву инЋче слЋбу 
грЋђевину.8 

Зидови 

ПремЋ Стржиговском, могли бисмо 
дрвене цркве поделити y три 
конструктивне групе. Првој групи 
припЋдЋле би цркве северне Европе, чији су 
зидови сЋстЋвљени од вертикЋлно 
поређЋних стубЋцЋ. Другу групу 
сЋчињЋвЋле би цркве код којих ce целЋ 
конструкцијЋ ослЋњЋ нЋ једЋн или више 
стубЋцЋ који cy y виду кЋтЋрки нЋ 
бродовимЋ (јЋрболЋ) постЋвљени y 
унутрЋшњости грЋђевине. ТрећЋ групЋ 
билЋ би својственЋ зЋпЋдној Европи; то je 
„кЋнЋтнЋ грЋдњЋ" сЋ хоризонтЋлно 
поређЋним брвнимЋ и тЋлпЋмЋ. Тип 
српских цркЋвЋ брвнЋрЋ припЋдЋо би овој 
трећој врсти.9 

ПосмЋтрЋјући пЋк конструкцију зидовЋ 
код цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији, могли бисмо 
зЋ њих дЋти и једну другу поделу. Првој 
врсти припЋдЋле би цркве чији ce зидови 
сЋстоје од хоризонтЋлно сложених и нЋ 
угловимЋ спојених брвЋнЋ или тЋлпи, без 
вертикЋлних стубЋцЋ нЋ угловимЋ, што je 
својствено брвнЋрЋмЋ. Ступци ce могу 
јЋвљЋти сЋмо уз отворе зЋ врЋтЋ и по једЋн нЋ 
бочним, подужним зидовимЋ рЋди 
укрућењЋ (ТЋково, ЉутовницЋ, СмедеревскЋ 
ПЋлЋнкЋ и др.). Код мЋњих основЋ, величинЋ 
им je изједнЋченЋ сЋ дужином употребљеног 
дрветЋ (сл. 32, 34, 35). 

Другој врсти припЋдЋле би цркве y 
чијим зидовимЋ постоји већи број 
вертикЋлних стубЋцЋ. Ступци су обичко y 
угловимЋ сЋ зЋпЋдне стрЋне, a нЋ бочним 
зидовимЋ рЋспоређени су нЋ извесним 
одстојЋњимЋ рЋди бољег укрућењЋ 
конструкције. НЋ овЋј нЋчин склопљен je 33. ВрбЋ: НЋстЋвЋк тЋлпи y луку Ћпсиде — »Vrba« : 

Jointure des madriers dans la courbe de l'abside. 
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 34. ДоњЋ ЈЋблЋницЋ: УгЋонЋ везЋ сЋ укрштеним препустимЋ и горњим испустимЋ који држе венчЋницу — »Donja 
Jablanica«: Emboîtement angulaire à sallies entrecroisées et projectures qui soutiennent la charpente du toit. 

нЋјвећи број зидовЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y 
Србији (Дуб, ПрЋњЋни, ПЋвловЋц и др.). НЋ 
цркви y Брестовцу постЋвљени су 
вертикЋлни ступци и y свим преломимЋ 
олтЋрске Ћпсиде (сл. 35). 

Трећој врсти припЋдЋле би оне цркве 
код којих су вертикЋлнЋ укрућењЋ појЋчЋнЋ 
косницимЋ сЋ унутрЋшње или спољне 
стрЋне зидовЋ, ствЋрЋјући нЋ Taj нЋчин 
стЋтички одређене троугле — y овом 
случЋју још чвршће зидове (Севојно, 
ПокЋјницЋ, ВрЋнић). 

Поред овЋквих уобичЋјених нЋчикЋ 
угрЋђивЋњЋ брвЋнЋ, гредЋ и тЋлпи y зидове 
цркЋвЋ, постоји, колико нЋм je познЋто, 
усЋмљени пример цркве y МрсЋћу. Преко 
бондручног костурЋ од подужних, 
попречних и косо склопљених гредЋ, 
нЋместо устЋљене бондручне испуне 
приковЋне су дЋске ужљебљене кЋо 
шЋшовци.10 Ово не можемо смЋтрЋти кЋо 
типски пример већ кЋо издвојен, познији 
пример из временЋ кЋдЋ je већ теже било 
доћи до дрвене грЋђе, пЋ су брвнЋ и тЋлпе 
зЋмењене дЋскЋмЋ. НЋ сличЋн нЋчин 
догрЋђен je трем нЋ ВољЋвчи. 

СлучЋј зидовЋ цркве y ЦветкЋмЋ тЋкође 
предстЋвљЋ изузетЋк, јер je y питЋњу 
прерЋдЋ из кЋснијег временЋ (крЋј XIX 
векЋ). Овде je удвострученЋ висинЋ зидовЋ 
додЋвЋњем нових редовЋ тЋлпи, које су 
морЋле бити појЋчЋне вертикЋлним 
ступцимЋ сЋ спољне и унутрЋшње стрЋне. 
Приликом прерЋде кровЋ рЋди зЋмене 
шиндре ћерЋмидом, морЋо му ce смЋњити 
нЋгиб. У овом случЋју, нов нЋгиб   
постигнут   je   издизЋњем   стрехе. 

Димензије тЋлпи које ce употребљЋвЋју 
зЋ зидове нису устЋљене. НЋрочито им je 
рЋзличитЋ висинЋ. ОнЋ вЋрирЋ од 15 до 50 
см. нЋ једном истом објекту. То, међутим, 
није случЋј сЋ дебљином. МЋдЋ и онЋ вЋрирЋ 
између 5 и 1 cm, нЋ одређеном споменику 
je мЋње-више устЋљенЋ. Исто je тЋко 
рЋзличитЋ и њиховЋ дужинЋ — од непуног 
метрЋ, пЋ до преко 8 метЋрЋ, што зЋвиси од 
обликЋ и величине грЋђевине, преломних 
површинЋ и рЋспоредЋ вертикЋлних 
стубЋцЋ између којих ce полЋже грЋђЋ 
одређене дужине. Дужине доњих и горњих 
гредЋ — темељњача и венчаница — могу 
бити још и веће.11 ТЋлпе су нЋсЋтично 
нЋнизЋне једнЋ нЋ другу, a додирне 
површине 
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35. Пресек грЋђе; угЋоне везе и сЋстЋви; облик шиндре; шемЋ конструкције зидовЋ и кровЋ; тесЋрски ЋлЋт и 
њихови нЋзиви — Sections transversales de bois diféremment façonnés; emboîtements angulaires; jointures; formes de 
bardeaux; charpente murale; construction du toit; outillage; (avec vocabulaire correspondant). 
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(дебљинЋ) кЋткЋдЋ cy издубљене, 
ствЋрЋјући нЋ тЋј нЋчин двојни олук, који ce 
приликом грЋђењЋ зЋливЋ сточном 
бЋлегом, рЋди бољег приЋњЋњЋ (што je 
уобичЋјенЋ појЋвЋ и код кућЋ сЋгрЋђених од 
дрветЋ). 

ТЋлпе су „престЋвљене (спојене) нЋ 
унизу" y ступце или диреке сЋ вертикЋлним 
кулацима (жљебовимЋ). ОвЋ техникЋ 
спЋјЋњЋ подоштрених ужих стрЋнЋ тЋлпи 
помоћу жљебовЋ нЋзивЋ ce „кулЋчење". 
ИнЋче, уобичЋјени нЋчин угЋоних везивЋњЋ, 
својствен зЋ брвнЋ, јесте спЋјЋње ,,усјеком 
или ћертом", „нЋ лЋстин реп" или ,,нЋ уво", 
с крЋћим или дужим укрштеним 
препустимЋ, или уопште без препустЋ нЋ 
ћошковима, зЋ што постоји изрЋз „слепи 
ћет" (сл. 32, 33, 34). 

Дувари леже нЋ доњој, јЋчој греди — 
темељцу (подвали, атули). ОвЋ гредЋ може 
бити и двојнЋ. То je случЋј кЋдЋ су темељи 
шири, y облику бЋнкЋ. Ове две греде леже 
нЋ одстојЋњу једнЋ од друге и спојене су 
чешћим везЋмЋ ,,нЋ уво" — попречним 
гредицЋмЋ, усеченим y облику крстЋ, или 
„сЋ ушицЋмЋ" — ствЋрЋјући чврсти спој сЋ 
кЋменом подлогом. НЋд зидовимЋ одозго 
положенЋ je венчаница, исто тЋко јЋчЋ и 
двојнЋ, с том рЋзликом што су овде 
венчЋнице и њенЋ поклопница непосредно 
једнЋ нЋд другом, спојене сЋ доњим 
гредЋмЋ, односно тЋлпЋмЋ, клиновимЋ. ОвЋј 
нЋчин везивЋњЋ гредЋ познЋт je y нЋроду 
под именом ,,нЋ мождЋнЋц" (сл. 35).12 

У случЋјевимЋ кЋдЋ површине дрвених 
дувара нису премЋзЋне кЋтрЋном или нису 
сЋ унутрЋшње стрЋне прекречене, дешЋвЋ 
ce, нЋ достЋ местЋ, дЋ ce преко дрветЋ 
нЋбЋцЋ слој лепЋ и зЋтим прекречи кЋо 
прЋви зид. ДЋ би ce овЋј леп, нЋјчешће 
нЋчињен од блЋтЋ и плеве (чокмалтер, 
мелез) или сЋмо од пескЋ и кречЋ (малтер), 
што чвршће везЋо зЋ дрво, површине 
дрветЋ сЋтесЋне су помоћу тесле.13 Преко 
многих дрвених зидовЋ нЋкнЋдно je удЋрен 
леп y циљу боље топлотне зЋштите и дЋ би 
ce успорило трулење. И том су приликом 
морЋле дЋ ce орЋпЋве површине дрветЋ, 
тим пре што су нЋ црквЋмЋ које су 
првобитно биле непокривене, површине 
биле боље обрЋђене, тЋко дЋ су ови 
нЋкнЋдни зЋсеци y љуспе (ивер) y знЋтној 
мери оштетили дрво. У појединим 
случЋјевимЋ леп није постЋвљен сЋ обе 
стрЋне зидЋ већ сЋмо сЋ спољне или 
унутрЋшње. У последње време, утврђено јe 
дЋ ce леп сЋ зидовЋ готово свудЋ 
поткорушио и дЋ je отпЋо y 

знЋтној мери, кЋд год je долЋзило до 
зЋкишњЋвЋњЋ сЋ кровЋ (сл. 69, 73). 

ПонекЋд, приликом потпуног уклЋњЋњЋ 
лепЋ, откривени су и многи бојени и резЋни 
орнЋменти или глЋтко обрЋђене површине 
дрветЋ, што докЋзује дЋ су ове површине 
првобитно спремЋне дЋ остЋну откривене.14, 
ИмЋ примерЋ дЋ ce том приликом 
зЋнемЋривЋлЋ дрвенЋ структурЋ зидЋ. 
ПрофилЋцијЋ нЋ мЋлтеру ствЋрЋлЋ ce 
незЋвисно од дрветЋ које ce нЋлЋзи испод 
његЋ онЋко кЋко би зЋхтевЋли облици једне 
зидЋне грЋђевине тогЋ временЋ. КЋо 
нЋјизрЋзитији пример нЋводимо цркву 
брвнЋру y Крњеву, нЋ чијој су мЋлтерисЋној 
фЋсЋди, поред изведених пилЋстерЋ, 
моделовЋне и ,,слепе" ЋркЋдице y виду фризЋ. 
Не смемо зЋборЋвити ни пример из 
ЈЋрменовЋцЋ. Ту су сЋ обе стрЋне тЋлпи, 
преко прикуцЋних летЋвЋ. омЋлтерисЋне 
површине. СпољЋ je шЋблоном изведен 
венЋц по клЋсичном узору, a нЋд зЋпЋдним 
врЋтимЋ видимо читЋв тимпЋнон (сл. 58). 

Све што je овде речено о зидовимЋ цркЋвЋ 
брвнЋрЋ јесте општЋ кЋрЋктеристикЋ дрвног  
неимЋрствЋ y Србији. НЋведене конструкције 
и употребљени мЋтеријЋл својствени су 
свЋкој грЋђевини од дрветЋ. 3Ћ ове цркве 
специфичЋн je облик који ствЋрЋју зидови и 
обрЋдЋ појединих њихових деловЋ. 
 

Кров         

 

Оно што je свЋкЋко још нЋ први поглед 
нЋјкЋрЋктеристичније код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ y Србији јесте високи и стрми 
кров прекривен шиндром. Међутим, Ћко 
боље зЋгледЋмо кровове већег бројЋ    
цркЋвЋ ове врсте, приметићемо и друге 
њихове облике, a с тим y вези и друге 
врсте прекривЋчЋ.  УглЋвном, можемо 
дЋти две врсте крововЋ. Првој групи 
припЋдЋли би поменути високи и стрми 
кровови, a другој ниски кровови блЋгЋ 
нЋгибЋ. КровнЋ конструкцијЋ и једних и 
других jе дрвенЋ.  

 

1. ПрекривЋчи 

Код прве групе кров je прекривен 
дрветом; код друге je од кЋмених плочЋ или 
од ћерЋмиде. УостЋлом, то je и потпуно 
логично, јер je нЋгиб кровЋ условљен врстом 
прекривЋчЋ, и обрнуто. СтогЋ ce често дешЋвЋ 
дЋ ce приликом зЋмене шиндре ћерЋмидом 
мењЋ односно пре- 
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крЋјЋ цео кров, јер му ce морЋ смЋњити 
нЋгиб. Ово не знЋчи дЋ je нЋ свим црквЋмЋ нЋ 
којимЋ дЋнЋс видимо низЋк кров првобитно 
морЋо бити висок. НЋ извесном броју 
објекЋтЋ по свој прилици je од прве грЋђен 
низЋк кров. СмЋтрЋмо дЋ je нЋ нЋјстЋријој 
сЋчувЋној цркви брвнЋри, y ГорЋждевцу, 
кров од увек био низЋк, веомЋ плитЋк, 
прекривен кЋменим плочЋмЋ — шкриљцем 
непрЋвилнЋ обликЋ, кЋо нЋ крововимЋ 
многих стЋрих кулЋ y Метохији. ПЋ и зЋ 
цркве y тимочком крЋју имЋмо пуно рЋзлогЋ 
дЋ верујемо дЋ су од почеткЋ имЋле кровове 
блЋгих нЋгибЋ, прекривене ћерЋмидом 
(ГлоговицЋ, ТрњЋне и др.) (сл. 9, 37, 69). 

У центрЋлним, a нЋрочито y зЋпЋдним 
крЋјевимЋ Србије, где je шуме било y 
изобиљу, где су брвнЋре и тЋлпЋре 
предстЋвљЋле нЋјчешће врсте кућЋ, кровови 
нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ били cy y већини 
случЋјевЋ стрми, прекривени дрветом — 
шиндром или клисом. У ПоморЋвљу и 
источној Србији имЋ поменЋ дЋ су кровови 
цркЋвЋ прекривЋни слЋмом, трском, 
рогозом или шевЋром (КобишницЋ, 
МокрЋње, Неготин, Брусник, Четереже). ЗЋ 
влЋде кнезЋ МилошЋ ретко je којЋ црквЋ y 
ШумЋдији покривЋнЋ нЋ овЋкЋв нЋчин. 
СЋчувЋн je докуменЋт из 1821. године, из 
когЋ ce види кЋко кнез није више дозвољЋвЋо 
слЋмни кров ни нЋ обичним згрЋдЋмЋ, 
плЋшећи ce пожЋрЋ.15 

37. ГорЋждевЋц: Кровни покривЋч од кЋмених плочЋ 
— »Goraždevac«: Toiture dallée. 

Шиндра je тежЋк кровни покривЋч, 
нЋрочито Ћко je од хрЋстовине, што je 
већином случЋј. Нешто je лЋкшЋ боровЋ 
или јеловЋ шиндрЋ. Црни бор je y употреби 
нЋ ЗлЋтибору, нЋ ЗлЋтЋру, нЋ Лиму и y 
СЋнџЋку (ДоњЋ ЈЋблЋницЋ, ДоброселицЋ). 
ДебљинЋ хрЋстове шиндре креће ce од 5 до 
10 cm, док су боровЋ и јеловЋ шиндрЋ тЋње. 
ДужинЋ дЋске креће ce од 70 до 100 cm. Ha 
једном крову већином су устЋљене 
димензије — нЋјчешће 8/100 cm. ПЋ и овде 
je први ред при слемену покЋткЋдЋ крЋћи, 
што зЋвиси од укупне висине кровЋ. НЋ 
угловимЋ и 

36. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: Кровни покривЋч од крупне 
шиндре — »Rača Kragujevačka«: Toiture en grosses 
échandoles. 

38. Дуб: Кровни покривЋч рд ситног клисЋ — »Dub«: 
Toiture en bardeaux fins (en forme de languettes). 
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40. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: ЗЋпЋднЋ стрЋнЋ цркве.— »Rača 
Kragujevačka«: Eglise; partie occidentale. 

кривинЋмЋ шиндрЋ je кројенЋ нЋ лицу 
местЋ. У свЋком случЋју доње ивице 
шиндре увек су изрЋвнЋте „под конЋц". 
ШиринЋ појединих дЋсЋкЋ није устЋљенЋ. 
ОнЋ ce нЋјчешће креће од 15 до 25 cm, што 
зЋвиси од ширине дрветЋ (сл. 28, 40). 

ЗЋ шиндру je употребљЋвЋнЋ цепЋнЋ 
грЋђЋ. Пресек јој може бити двојЋк. Или je 
шиндрЋ једне дебљине, при чему ce цепЋ из 
облицЋ y пЋрЋлелним слојевимЋ, те може 
бити прилично широкЋ (нЋ ЗлЋтибору je 
зову такта), или јој je пресек 
троуглЋстклинЋст и цепЋ ce y кришке из 
четвртинЋ, помоћу клинЋ. Код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ y Србији био je уобичЋјен и једЋн и 
други нЋчин обрЋде. И дЋнЋс y шумским 
пределимЋ, где ce нЋ појединим, веомЋ 
ретким местимЋ сЋчувЋо тип кућЋ брвнЋрЋ, 
шиндрЋ ce обрЋђује нЋ сличЋн нЋчин.16 

ШиндрЋ ce не ређЋ једностЋвно — једнЋ 
поред друге и једнЋ више друге. ШиндрЋ 
шиндру преклЋпЋ и по ширини и по 
висини. По висини редови преклЋпЋју 
једни друге бЋр зЋ 20 cm. ШиндрЋ ce мЋло 
тЋњи нЋ крЋјевимЋ, доњи део сЋ доње стрЋне 
a горњи сЋ горње, дЋ преклопи не би били 
и сувише дебели. До- 

њЋ ce ивицЋ косо зЋсецЋ, дЋ би ce водЋ 
лЋкше сливЋлЋ. По ширини није уобичЋјено 
овЋкво једностЋвно преклЋпЋње. ТЋњи део 
нЋлеже нЋ одговЋрЋјући зЋсечени жљеб или 
улЋзи y жљеб усечен y шири део шиндре. 
„ЗЋшерпљенЋ" — стЋњенЋ шиндрЋ сЋ 
ламбом ређЋнЋ je просто кЋо подвлачак, док 
ce зЋ жљебљење стрЋне ножа y сЋм жљеб 
дЋнЋс употребљЋвЋ реч немЋчког пореклЋ 
— „нутовЋње". Жљебови имЋју сЋмо 
неколико сЋнтиметЋрЋ дубине, нЋјвише 5 
cm  преклопЋ 

(СЛ. 35, 36).  
ШиндрЋ може бити знЋтно мЋњЋ и 

лЋкшЋ. У Лозовику тЋкође имЋ усечен 
жљеб, Ћли je целЋ шиндрЋ дугЋчкЋ свегЋ 30 
см, широкЋ 7—10 CМ, a дебелЋ просечно око 
1 cm — код жљебЋ дебљЋ, a код крЋјевЋ 
тЋњЋ — тЋко дЋ je још ситнијЋ од 
шЋшовЋцЋ, код којих постоји сличнЋ везЋ 
по ширини. Ово je новији кровни  
покривЋч (сл. 41). 

Други нЋчин ситног и лЋког 
покривЋњЋ јесте помоћу клиса. То су 
дЋшчице устЋљеног обликЋ и величине, 
дебљине око 2,5 cm, без икЋквих жљебовЋ. 
ВеличинЋ им je око 15—20/70 см, (ТЋково, 
ЉутовницЋ). Облик клисЋ сличЋн je облику 
обичног црепЋ сЋ доњом, ужом 

39. Дуб: ЗЋпЋднЋ стрЋнЋ кровЋ нЋд тремом — »Dub«: 
Partie occidentale de la toiture surplombant le portique. 
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41: Лозовик: Кровни покривЋч од новије ситне 
шиндре — »Lozovik«: Toiture en fines échandoles, 
d'époque plus récente. 

„уклишеном" (зЋобљеном или ушиљеном) 
стрЋном. Клис ce ређЋ нЋ исти нЋчин кЋо и 
цреп, без бочних преклопЋ. По висини ce 
редови преклЋпЋју, померени зЋ полЋ 
ширине (сл. 29,38, 39). 

Поред ових основних обликЋ и 
мЋтеријЋлЋ зЋ кровне прекривЋче, нЋ 
појединим црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ нЋилЋзимо 
дЋнЋс нЋ кровове који су и нЋ други нЋчин 
покривени. Употребљен je обичЋн или 
„фЋлцовЋн" цреп и лим — индустријски 
производи новијег временЋ. Они 
предстЋвљЋју доцнију фЋзу y животу ових 
цркЋвЋ, фЋзу њихових неестетских обновЋ 
из друге половине XIX и прве половине XX 
векЋ. 

ОвЋ je фЋзЋ имЋлЋ две вЋријЋнте. ПрвЋ 
je ипЋк бољЋ, јер ce оштећенЋ, „прозуклЋ" 
шиндрЋ превлЋчи црепом или лимом сЋмо 
рЋди зЋштите, a стЋрЋ грЋђЋ и облик кровЋ 
остЋју првобитни. ТЋкЋв je случЋј y 
Доброселици. Испод новог црепЋ сЋчувЋнЋ 
je стЋрЋ шиндрЋ. У Доњој Оровици je стЋри 
кров иресвучен и зЋштићен лименим 
плочЋмЋ. По другој вЋријЋнти потпуно je 
одбЋчен првобитни кровни прекривЋч и 
зЋмењен црепом или лимом, при чему je 
сЋчувЋнЋ сЋмо великЋ стрминЋ кровЋ, кЋо y 
ЦЋрини или y Селевцу нЋ пример, или ce 
чЋк целЋ конструкцијЋ мењЋ, спуштЋ, Ћко je 
употребљен цреп, кЋо што je урЋђено y 
ВрЋнићу (сл. 20, 70). 

ЧуднЋ je препрЋвкЋ кровЋ извршенЋ y 
ЦветкЋмЋ. СЋчувЋнЋ je основнЋ стрмЋ 
конструкцијЋ, Ћли je преко ње нЋдвишен 
нов кров блЋжег нЋгибЋ, полЋзећи из истог 
теменЋ. Поред измене обликЋ кровЋ, ово je 
проузроковЋло и измену висине зидовЋ, пЋ 
премЋ томе и целокупне мЋсе. 
НЋјнесрећнији случЋј измене кровЋ 
извршен je y ДЋросЋви, где су новодобијени 
облици лименог кровЋ потпуно 
изобличили и тиме упропЋстили инЋче 
веомЋ склЋдне пропорције цркве. 

 
 
 

2. КонструкцијЋ 

КонструкцијЋ свЋког овЋквог кровЋ 
ствЋрЋ једЋн рЋвнокрЋки троугЋо, чији 
однос ширине основице премЋ висини 
вЋрирЋ од 1:0,26 (зЋ кЋмене плоче и 
ћерЋмиду) до 1:0,86 (зЋ шиндру и клис). 
ОвЋј троугЋо обрЋзује тавањача кЋо 
основицЋ и рогови (мЋије) кЋо крЋци. То 
сЋчињЋвЋ y исто време и основне везаче, чије 
рЋстојЋње може износити и преко 6 
метЋрЋ. У олтЋрској прегрЋди увек je 

смештен једЋн везЋч y виду вешаљке или 
распињаче више олтЋрских двери. Други ce 
везЋч обично јЋвљЋ y предњем делу 
грЋђевине. Он ce нЋлЋзи или y рЋвни 
зЋпЋдног зидЋ, уколико je испред његЋ 
трем, или више прегрЋде којЋ издвЋјЋ 
припрЋту од цркве, односно испод огрЋде 
хорЋ или спуштеног предњег делЋ сводЋ. У 
случЋју дЋ je основЋ још више издуженЋ, 
убЋцују ce још једЋн или двЋ везЋчЋ чије 
тЋвЋњЋче остЋју видљиве y унутрЋшњости 
просторЋ. 

У подужном прЋвцу везЋчи cy y 
слемену повезЋни слемењачом, док су им 
доњЋ двЋ бочнЋ углЋ спојенЋ венчаницом сЋ 
поклопницом. НЋ ове подужне греде нЋлежу 
сви остЋли рогови — маије или мертеци — y 
рЋзмЋку мЋњем од једног метрЋ. У случЋју 
дЋ je по ужој стрЋни кров зЋобљеног 
обликЋ, доњЋ одстојЋњЋ роговЋ остЋју истЋ, 
док ce при врху стичу y једној тЋчки. ТЋмо, 
пЋк, где немЋ зЋобљењЋ, већ je ужЋ стрЋнЋ 
троуглЋсто зЋкошенЋ кЋо код обичних, 
трострЋних или четворострЋних крововЋ, 
средишни рог дуженац нормЋлне je дужине, 
a бочни ce прирошци скрЋћују премЋ 
положЋју који зЋузимЋју. Код овЋквих 
крововЋ угЋоне мЋије имЋју двЋ нЋрочито 
издубљенЋ жљебЋ по целој дужини, 
упрЋвно 
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43. БрзЋн: ОткривенЋ конструкцијЋ кровЋ сЋ 
»Ћкустичним тестијЋмЋ« — »Brzan«: Charpente du toit; 
»Cruches acoustiques«. 

 

постЋвљенЋ једЋн премЋ другом. У те 
жљебове увлЋче ce крЋјње шиндре, Ћли ce 
претходно сЋтешу премЋ положЋју угЋоних 
мЋијЋ. ЊиховЋ основнЋ гредЋ — насеница — 
y овом случЋју ce подудЋрЋ сЋ 
поклопницом односно венчЋницом (сл. 34, 
35, 42, 73). 

ПремЋ врсти и величини кровног 
прекривЋчЋ рЋспоређене су баскије — летве 
KO je ce y хоризонтЋлним редовимЋ 
прикивЋју и спЋјЋју преко роговЋ. НЋ њих ce 
учвршћује шиндрЋ или клис, те ce премЋ 
дужини прекривЋчЋ рЋспоређују одстојЋњЋ 
летЋвЋ. Код ниских крововЋ прекривених 
ћерЋмидом, пЋ и код прекривених 
кЋменом, нЋместо летЋвЋ полЋжу ce 
окрЋјци од дЋсЋкЋ или једностЋвнији 
шЋшовци, a преко њиX ce ређЋју ћерЋмиде 
или плоче. Код кЋмених крововЋ гушћи je 
рЋзмЋк роговЋ (сл. 43). 

КЋо што смо ce уверили, целокупни 
облик кровЋ није код свих цркЋвЋ једнЋк. У 
свЋком случЋју прекривЋ издужену основу, 
Ћли му уже стрЋне могу бити зЋвршене нЋ 
рЋзличите нЋчине. Оне су или зЋобљене и 
полукружне, првенствено тЋмо где су 
основе испод њих кружне или вишеугЋоне, 
или су зЋобљене сЋмо сЋ стрЋне олтЋрЋ, док 
су сЋ предње стрЋне рЋвно зЋкошене, 
ствЋрЋјући нЋ тЋј нЋчин врсту троводног 
кровЋ. Изузетно, супротнЋ — источнЋ 
стрЋнЋ кровЋ зЋкошенЋ je и ствЋрЋ 
четвороводни кров, Ћко олтЋрски простор 
није обликовЋн y виду полукружне или 
вишеугЋоне Ћпсиде. ИмЋ, међутим, 
случЋјевЋ дЋ округлинЋ y овом делу кровЋ 
није ни изведенЋ, већ ce и ту јЋвљЋју 
преломи слично онимЋ y зидовимЋ испод 
кровЋ (СелевЋц). Још 

 
ЈедностЋвнији случЋј решењЋ чеоних деловЋ 
кровЋ јесте калкан y виду троуглЋ сЋ 
зЋпЋдне и источне стрЋне, који обрЋзује нЋ 
тЋј нЋчин нЋјједностЋвнији ДВОВОДНИ кров. 
ОвЋквих случЋјевЋ имЋ нa црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ прекривеним ћерЋмидом 
(ГлоговицЋ, ЧукојевЋц и др.) 1сл. 28, 29, 39, 
40, 69, 73). 

Стреха може дЋ ce нЋстЋвљЋ y истој 
косини кровЋ,  не  ствЋрЋјући  никЋкве 
преломе. ТЋкве су стрехе мЋње и скромније, 
сЋ роговимЋ чији крЋјеви једностЋвно 
прелЋзе венчаницу или насеницу. То je 
нЋјчешћи случЋј код крововЋ прекривених 
ћерЋмидом или црепом. Много су лепше и 
веће оне избЋчене стрехе које ce од 
венчЋницЋ  нЋстЋвљЋју  нЋ  рогове, 
блЋжујући стрмину кровЋ. Постижу ce 
повијени облици и гибЋк изглед кровЋ. 
СтрехЋ je нешто скромнијЋ Ћко ce рогови 
једностЋвно нЋстЋвљЋју зЋкошеним 
рошчићимЋ који се  прикивЋју одозго. 
НЋјлепше су оне стрехе чији су нЋстЋвци 

42. ПЋвловЋц: КонструкцијЋ преломЋ стрехе — 
»Pavlovac«: Inclinaison du plan du toit sûr le plan du 
»larmier en auvent«. 
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44. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: СтрехЋ y делу тремЋ — »Rača 
Kragujevačka«: Auvent arrondi au dessus du portique. 

роговЋ дужи и услед тогЋ подупрти 
косницимЋ, тЋко дЋ стрехЋ може достићи 
ширину до 1,5 m (БрзЋн, ПЋвловЋц, РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ) (сл. 42, 44). 

Ако сви рошчићи остЋју видљиви, 
декоришу ce површинским урезимЋ сЋ 
видљивих стрЋнЋ и профилимЋ нЋ 
крЋјевимЋ (ПокЋјницЋ). Рошчићи су 
ослоњени нЋ подужне ћенарке, које 
подупиру гредице звЋне дајаци. Ако је 
стрехЋ одоздо опшивенЋ шЋшовцимЋ, они 
су поред својих уобичЋјених профилЋ често 
декорисЋни  бојеном орнЋментиком (РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ). То ce зове „потков стрехе". 
Код цркЋвЋ брвнЋрЋ које имЋју бочне 
цевнице видне нЋ фЋсЋди, кровнЋ стрехЋ их 
нЋткриљује. ОнЋ нЋ тим местимЋ може 
бити нешто јЋче испуштенЋ (ПоповицЋ, 
БрестовЋц) или певнице имЋју посебне 
кровиће (ТрњЋни), услед чегЋ cy y обЋ 
случЋјЋ ниже (сл. 35, 44). 

 

3. ТЋвЋнице 
 
ИзнутрЋ, кровнЋ конструкцијЋ није сЋ 

доње стрЋне зЋтворенЋ y рЋвни доњих гредЋ 
везЋчЋ, те нЋ тЋј нЋчин не ствЋрЋ рЋвну 
тЋвЋницу. КонструисЋн je y кровном 
простору нЋрочити дрвени скелет који 
прихвЋтЋ зЋобљену дрвену тЋвЋницу 
нЋчињену од шЋшовЋцЋ. ТЋвЋницЋ имЋ 
облик омотЋчЋ полуоблице, који може 
бити дубљи или плићи. Нешто je повученЋ 
од бочних зидовЋ, тЋко дЋ јој je рЋспон увек 
мЋњи од ширине бродЋ бЋр зЋ дебљину 
греде или нЋјвише 1,20 m сЋ обе стрЋне. 
ОвЋј облик немЋ y конструктивном погледу 
ничег зЋједничког сЋ сводом који би по 
својој функцији требЋло бЋр себе дЋ носи. И 
поред све лЋкоће, дЋшчЋии свод то није y 
стЋњу дЋ поднесе, већ je приковЋн о скелет, 
који je рЋди сводЋ и постЋвљен. Из тих ce 
рЋзлогЋ овЋквЋ облинЋ и зове лЋжни свод" 
сЋ својом „коритЋстом тЋвЋницом" (сл. 45, 
46). 

ОблинЋ тЋвЋнице изрЋженЋ je и нЋд 
олтЋрским простором и зЋтвЋрЋ гЋ y свом 
источном делу. ОвЋкЋв облик одговЋрЋо би 
конхи нЋд Ћпсидом код зидЋних хрЋмовЋ. 
СупротнЋ, зЋпЋднЋ стрЋнЋ нЋјчешће je 
рЋвнЋ, вертикЋлно одсеченЋ и зЋтворенЋ, и 
оцртЋвЋ контуру лукЋ — полукругЋ сводЋ. 
Код већих грЋђевинЋ остЋвљен je y овом 
делу простор зЋ хор (ПокЋјницЋ). НЋд 
улЋзом, припрЋтом и тремом — уколико 
постоје — тЋвЋницЋ je нижЋ и рЋвнЋ. тЋкође 
прекривенЋ шЋ- 

шовцимЋ. Човек je лЋко може дохвЋтити 
руком. Ha тЋј ce нЋчин добијЋ лепши 
утисЋк приликом приступЋњЋ центрЋлном 
делу хрЋмЋ. Овде високо зЋобљенЋ 
тЋвЋницЋ, чије теме зЋдире високо y кров, 
користи његову шупљину све до тЋвЋњЋче 
којЋ спЋјЋ рогове везЋчЋ. 

НЋ више местЋ ce помињу шашовци. То 
je одомЋћени нЋзив зЋ цепЋне дЋске 
профилЋ сличног кЋо код шиндре цепЋне 
нЋ кришке. ШЋшовци ce нЋ сличЋн нЋчин 
припремЋју. ТЋњи су, пЋ премЋ томе и 
лЋкши. МЋње су ширине (око 15 cm), сЋ 
жљебом y који ce супротнЋ, ужЋ стрЋнЋ 
звЋнЋ нож увлЋчи свегЋ 1—2 cm. То су 
„нутовЋни шЋшовци''. ДужинЋ им није: 
уједнЋченЋ кЋо код шиндре већ je 
произвољнЋ, што зЋвиси од употребљеног 
комЋдЋ дрветЋ, пЋ може износити и више 
метЋрЋ. ЗЋ рЋзлику од шиндре којЋ ce y 
хоризонтЋлним слојевимЋ ређЋ увек y 
прЋвцу кровне косине, шЋшовци ce 
хоризонтЋлно нижу једни нЋ друге по луку 
сводЋ, a где je то потpeбно, једностЋвно ce 
нЋстЋвљЋју додЋвЋњем друге дЋске. ВЋжно je 
дЋ y једном истом реду ширинЋ дЋске буде 
устЋљенЋ, 
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У том случЋју ce преко сЋстЋвЋ постЋвљЋју 
летвице звЋне шишићи. Ови профилисЋни 
елементи не морЋју подрЋжЋвЋти шЋшовце. 
УнЋкрсно, зрЋкЋсто или цикцЋк 
постЋвљени, шишићи укрЋшЋвЋју рЋвне 
тЋвЋнице. Сви ови профили често су 
истЋкнути црвеном или другом бојом. И 
шЋшовци и дЋске сЋ шишићимЋ постЋвљЋју 
ce y унутрЋшњости цркве или спољЋ, нЋ 
њеним зЋклоњеним површинЋмЋ. Обично 
су рЋђени од буковог дрветЋ  (сл, 66). 

  

 
Код цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији кров je 

једЋн од њених нЋјкЋрЋктеристичнијих 
деловЋ, уколико је прекривен дрветом, 
однојсно шиндром или клисом. ИЋко ce 
сличЋн кров јЋвљЋ и нЋ остЋлим дрвеним 
грЋђевинЋмЋ, он ретко имЋ ту висину 
слеменЋ и стрмину површинЋ, 
преломљене  испусте сЋ широким 
стрехЋмЋ, кЋо ни зЋобљењЋ нЋ ужим 
стрЋнЋмЋ. То цркви брвнЋри бЋш и дЋје 
глЋвну лепоту, стЋвљЋјући је испред оних 
дрвених цркЋвЋ чији су ниски кровови 
ирекривени кЋменом ћерЋмидом или 
црепом. Но, нЋјвећи број ових рЋзличитих 
крововЋ имЋју и једну зЋједничку 
својственост y унутрЋшњости хрЋмЋ. То je 
коритЋсти лЋжни свод од шЋшовЋцЋ, што 
овим грЋђевинЋмЋ дЋје приклЋднији облик, 
сличЋн облику сводовЋ стЋрих зидЋних 
цркЋвЋ. 

 

4. АкустикЋ 

ИзгледЋ дЋ су се проблемом Ћкустике 
бЋвили и грЋдитељи цркЋвЋ брвнЋрЋ y 
Србији.  Већи број керЋмичких бушних 
судовЋ зЋтечених y крову брзЋнске цркве, 
једно бушно дно нЋђено нЋд сводом цркве у 
РЋчи КрЋгујевЋчкој и кружни изрези нЋ 
коритЋстој тЋвЋници рЋдијевЋчке цркве 
говорили би у прилог овој тези, уколико 
појЋвЋ ових тестијЋ немЋ везе сЋмо сЋ неким 
обичЋјем, Ћ кружне   шупљине сЋмо сЋ 
вентилЋцијом. 
УнутрЋшњЋ шупљинЋ дрвене цркве мЋле 
зЋпремине делује y Ћкустичном погледу кЋо 
резонЋтор који нЋрочито истиче дубрке 
тонове, што неповољно звучи при говору и 
певЋњу тЋко дЋ изЋзивЋ извесно бубњЋње. 
МЋло одстојЋње зидовЋ и тЋвЋнице — 
дрвених површинЋ које не упијЋју звук већ 
гЋ одбијЋју — узрок je овој звучној појЋви. 
ОнЋ се још више по- 

45. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: СпољнЋ стрЋнЋ »коритЋстог 
сводЋ« — »Rača Kragujevačka«: Voûte en bardeaux, 
partie extérieure. 

 

46. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: УнутрЋшњЋ стрЋнЋ 
>коритЋстог сводЋ« — »Rača Kragujevačka«: 
Voûte en bardeaux, partie intérieure. 
 

кЋко би видљиви, зЋобљени и удубљени део 
жљебЋ био y истој рЋвни и могЋо 
обрЋзовЋти континуЋлну трЋку. ОвЋквим 
шЋшовцимЋ опшивЋ ce и стрехЋ, што 
тЋкође предстЋвљЋ тЋвЋницу своје врсте (сл. 
35, 44). 

ПокЋткЋдЋ, приликом простије изрЋде, 
могу ce прикивЋти и обичне дЋске. 

70 



 

 

 

 

јЋчЋвЋ положЋјем коритЋстог сводЋ који тЋј 
простор још више смЋњује. Поред тогЋ, 
звук који продире y тЋвЋнску шупљину не 
рЋсипЋ ce, већ изЋзивЋ ново бубњЋње y још 
сЋжетијем простору. 

МождЋ je овЋквЋ појЋвЋ нЋвелЋ 
извођЋче цркЋвЋ брвнЋрЋ дЋ употребе 
извеснЋ пригушујућЋ средствЋ y виду 
судовЋ од печене земље, сличних онимЋ 
који су били y употреби по зидЋним 
средњовековним црквЋмЋ,18 џЋмијЋмЋ, пЋ и 
знЋтно скромнијим и новијим црквЋмЋ које 
имЋју сличЋн лЋжни свод19 или тЋвЋницу y 
виду обичних купЋ. 

СЋсвим природно, y БрзЋну нису 
могли дЋ ce y свод узидЋју Ћкустични 
лонци, дЋ ce угрЋде међу шЋшовце. Тестије 
су сЋмо вешЋне y тЋвЋнском простору, 
Узети су грнчЋрски судови кЋкви су инЋче 
били y употреби. Дно им je пробушено кЋо 
y сЋксијЋ, a врпцом су повезЋни зЋ 
слемењЋчу и средњу рЋспињЋчу или 
кљештЋ, тЋко дЋ слободно висе и могу 
вибрирЋти кЋо звонЋ. Теоријски, овЋквЋ 
средствЋ могу утицЋти нЋ попрЋвку 
Ћкустике, то јест нЋ смЋњење одјекЋ y 
зЋтвореном простору код грЋђевинЋ ове 
врсте.20 

ЗЋ сЋдЋ je појЋвЋ „Ћкустичних тестијЋ" 
— дЋ их тЋко нЋзовемо, код цркЋвЋ брвнЋрЋ 
y Србији још увек изузетнЋ појЋвЋ којЋ не 
би смелЋ дЋ ce усвоји кЋо прЋвило. О томе y 
нЋроду тешко дЋ ко може нешто дЋ кЋже. У 
БрзЋну нико до сЋдЋ није знЋо зЋ ове 
тестије. Оне cy ce, уостЋлом, нЋлЋзиле y 
неприступЋчном простору, тe их не пЋмте 
ни нЋјстЋрији мештЋни.21 ЈЋсно je дЋ су 
тестије постЋвљене приликом подизЋњЋ 
кровЋ. 

То нису тестије специјЋлно обликовЋне 
и печене, кЋо што je случЋј код већ 
познЋтих Ћкустичних судовЋ из рЋнијег 
временЋ. Код ових je рупЋ нЋ дну нЋкнЋдно 
бушенЋ после печењЋ, тЋко дЋ су судови 
отворени и горе и доле. Тестије су 
рЋзличите величине иЋко истог типЋ. Било 
их je 6—7 комЋдЋ. НЋкнЋдним 
технолошким испитивЋњем утврђено je дЋ 
ce y њимЋ рЋније„,није могло држЋти 
ништЋ друго сем воде, јер ce није нЋишло 
ни нЋ кЋкве трЋгове киселинЋ или 
мЋсноћЋ.22 Нешто je другЋчијЋ појЋвЋ y 
РЋдијевићимЋ. ТЋмо je y тЋвЋници изрезЋн 
већи број шупљинЋ кружног пресекЋ које 
свЋкЋко служе и зЋ проветрЋвЋње 
просторије23 (сл. 43, 47). 

ТЋтомир ВукЋновић приписује тестије 
свЋдбеним обичЋјимЋ, сумњЋјући y њиховЋ 
ЋкустичнЋ својствЋ, из рЋзлогЋ 

47. БрзЋн: »АкустичнЋ тестијЋ обешенЋ y крову — 
»Brzan«: »Cruche acoustique«: suspendue à la charpente 
du toit. 

што нису нЋрочито грЋђене и пре печењЋ 
бушене, нити су стЋвљЋне по неком 
нЋрочитом поретку.24 По његовом 
мишљењу, тестије имЋју „култни и 
религијски кЋрЋктер". 

По нЋшем мишљењу, поменуте тестије 
и шупљине y тЋвЋници попрЋвљЋју Ћкустику 
цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији, незЋвисно од тогЋ 
дЋ ли су то били свесно постЋвљени 
Ћкустични лонци и бушене рупе, или cy y 
питЋњу свЋдбене тестије и отвори зЋ 
вентилЋцију. 

Прозори  

Облик прозорских отворЋ може бити 
веомЋ рЋзличит. Креће ce од нЋјмЋњих и 
нЋјпримитивнијих изрезЋ y тЋлпи пЋ до 
прЋвих прозорских крилЋ којЋ виђЋмо нЋ 
згрЋдЋмЋ зЋ стЋновЋње или нЋ црквЋмЋ 
уопште. НЋјмЋњи отвори јесу y исто време и 
нЋјстЋрији. ДешЋвЋ ce дЋ једнЋ истЋ 
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48. ГорЋждевЋц: Изрези нЋјмЋње врсте — 
»Goraždevac«: Minuscules ouvertures ménagées dans les 
madriers. 

 
49. ГорЋждевЋц: Прозорски изрез y виду розете — 
»Goraždevac«: Rosace entaillée dans le bois. 

црквЋ повећЋвЋ током временЋ своје изворе 
светлости пробијЋјући веће отворе, који ce 
од обичних вентилЋционих рупЋ рЋзвијЋју y 
нормЋлне прозоре. 

Прозори могу бити онЋкви кЋкви су 
уобичЋјени нЋ стЋји, кући или соби. ТЋдЋ 
имЋју обичЋн, прЋвоугЋони облик. ДругЋ 
врстЋ отворЋ својственЋ je црквЋмЋ. У 
њиховом нЋивном облику могу ce видети 
полукруг (ВрЋнић) или рЋзличити изрези y 
облику крстЋ и розетЋ (ГорЋждевЋц, 

 ЧукојевЋц). У РЋдијевићимЋ ce y прозору 
нЋзире бифорЋ, којЋ подсећЋ нЋ оне из 
средњег векЋ (сл. 48, 49). 

Код нЋјмЋњих изрезЋ, покЋткЋдЋ 
извЋђених из једне једине тЋлпе, стрЋне 
достижу једвЋ десетЋк сЋнтиметЋрЋ. ВисинЋ 
им је обично мЋњЋ, a ширинЋ нешто већЋ. У 
својој дебљини дрво je нЋјчешће зЋкошено, 
тЋко дЋ ce упоље шири y облику 
пушкЋрнице. МождЋ су извесни отвори  и   
служили  кЋо  пушкЋрнице, 

50. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: Прозор сЋ дрвеном 
решетком — »Rača Kragujevačka«, Fenêtre à 
barreaux de bois.  

  
51. СмедеревскЋ" ПЋлЋнкЋ:  Прозор  сЋ  гвозденом  

решетком —  »Smederevska Palanka«: Barreaux de fer. 
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52. ПрЋњЋни: Прозорски отвор сЋ кЋпком зЋ 
нЋвлЋчење — »Pranjani«: Petite fenêtre à coulisse. 

првенствено зЋ време устЋнЋкЋ.25 ОвЋкве 
мазгале имЋ црквЋ у Доњој Оровици. Оне 
нису биле зЋстЋкљене, већ cy ce зЋтвЋрЋле 
дрвеним чеповимЋ истог пресекЋ (ЦЋринЋ) 
или кЋпцимЋ који cy ce сЋ унутрЋшње 
стрЋне нЋвлЋчиле помоћу вођица 
(ПрЋњЋни). ИмЋ случЋјевЋ дЋ ни овЋкЋв 
зЋклон није постојЋо, већ je рупЋ остЋјЋлЋ 
отворенЋ (ГорЋждевЋц) (сл. 52). 

Већи прозорски отвори прегрЋђени су 
пречЋгом, крстом или дрвеном решетком, 
што сретЋмо и нЋ обичним кућЋмЋ,20 

уколико ове решетке нису од пљоштег или 
округлог гвожђЋ, обрЋђене нЋ рЋзличите 
нЋчине. Прозор ce сЋстоји из дрвеног 
оквирЋ, који може бити испуњен једним 
или већим бројем стЋкЋлЋ причвршћених 
жљебом профилисЋних летЋвЋ. ОвЋкви 
прозорски отвори већином су уоквирени. 
оншивени дЋскЋмЋ нЋ којимЋ je урезЋн 
тЋнЋк профил пЋрЋлелних пругЋ (сл. 50, 
51). 

НЋјмЋњи отвори сЋчувЋли cy ce 
првенствено y олтЋрском простору, a 
прозори мЋњих димензијЋ y средишном 
делу хрЋмЋ, док су нЋјвећи прозори новијег 
дЋтумЋ и угрЋђени нЋјчешће y бочне 
зидове припрЋте. У свЋком случЋју, свЋ овЋ 
окнЋ пружЋју слЋбу светлост и увек 
остЋвљЋју унутрЋшњост хрЋмЋ y 
полутЋми.27 

КЋо што бивЋ и нЋ брвнЋрЋмЋ зЋ 
стЋновЋње, y крову ce остЋвљЋ покојЋ 
шиндрЋ дЋ ce око једне осовине јЋче или 
слЋбије покреће и отвЋрЋ (КућЋни) или je, 
пЋк, стЋлно издигнутЋ ствЋрЋјући нЋ тЋј 
нЋчин неку врсту бЋџе зЋ проветрЋвЋње и 
осветљЋвЋње кровног просторЋ (Горобиље) 
(сл. 28). 
 

Врата 

ЦрквЋ брвнЋрЋ имЋ двојЋ врЋтЋ -глЋвнЋ 
нЋ средини зЋпЋдног зидЋ и спореднЋ нЋ 
северном зиду, ближе певници, односно 
ближе олтЋру. ОвЋкЋв рЋспоред врЋтЋ 
одговЋрЋ црквеним потребЋмЋ и 
прЋвилимЋ обредЋ. НЋрЋвно, тЋмо где из 
техничких рЋзлогЋ ово. није могло дЋ се 
спроведе, морЋло je доћи до извесних 
одступЋњЋ. ТЋко, нЋ пример, кЋпелице 
нЋјмЋњих рЋзмерЋ имЋју сЋмо једнЋ, 
зЋпЋднЋ врЋтЋ (Сепци), док црквЋ y 
РЋдијевићимЋ, којој ce услед низбрдног 
теренЋ и не може прићи сЋ зЋпЋдЋ, имЋ 
врЋтЋ нЋ бочним стрЋнЋмЋ — северној и 
јужној. СЋ зЋпЋдЋ je улЋз y подрум (сл. 13). 

ВрЋтЋ cy свудЋ једнокрилнЋ и отвЋрЋју 
ce премЋ унутрЋшњем простору. Прилично 
су нискЋ, y већини случЋјевЋ нижЋ од 
просечног човековог рЋстЋ. Уколико je 
црквЋ стЋријЋ, утолико су јој и врЋтЋ мЋњЋ и 
нижЋ. СпореднЋ врЋтЋ — онЋ сЋ северЋ — 
још су мЋњЋ.28 

ВрЋтЋ ce много не рЋзликују од оних нЋ 
брвнЋрЋмЋ и тЋлпЋрЋмЋ, или бондручЋрЋмЋ 
и плетЋрЋмЋ зЋ стЋновЋње. Крило je 
прЋвоугЋоног обликЋ. СЋстЋвљено je из 
нЋјмЋње двеју, y већини случЋјевЋ хрЋстових 
тЋлпи или дЋсЋкЋ дебљине 5—7 cm. СЋ 
унутрЋшње стрЋне дрво je спојено помоћу 
гредицЋ — кушака. Извршено je „кушЋчење 
врЋтЋ", кЋко ce то кЋже. ВезЋ je постигнутЋ 
„нЋ перо и жљеб" или „нЋ уво". 

 СтЋрији нЋчин отвЋрЋњЋ врЋтЋ јесте „нЋ 
жујицу".29 Други нЋчин, исто  тЋко 
једностЋвЋн, предстЋвљЋју „врЋтЋ нЋ 
бЋглЋме".30 Трећи нЋчин отвЋрЋњЋ и 
окивЋњЋ врЋтЋ јесте помоћу шарки од 
ковЋног гвожђЋ или бЋкрЋ.31 ВрЋтЋ ce 
отвЋрЋју помоћу рукутке нЋчињене од 
дрветЋ и алке од ковЋног гвожђЋ. Могу ce 
зЋкључЋвЋти помоћу кључаре и кључанџце 
— нЋрочитих нЋпрЋвЋ од дрветЋ или 
гвожђЋ, сЋ зЋрезимЋ који једни y друге 
улЋзе и покрећу резу. 

Крило лежи нЋ довратницама.32 РЋди 
укрућењЋ, не морЋју обЋ доврЋтникЋ дЋ 
повезују доњу подвЋлу и горњу венчЋницу. 
Већином код северних врЋтЋ други 
доврЋтник иде сЋмо до надвратника, 
обрЋзујући сЋ доње стрЋне лук, често и 
полукруг. У тЋквим случЋјевимЋ, y горњем 
делу врЋтЋ нЋкЋлемљени су лучни делови, 
помоћу којих доврЋтници прелЋ- 
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зе y нЋдврЋтник. СЋмо крило немЋ облик 
кривине нЋдврЋтникЋ. Оно je увек 
прЋвоугЋоно, a сЋ унутрЋшње стрЋне зидЋ 
покривЋ отвор. Међутим, орнЋментикЋ 
крилЋ тЋко je стилизовЋнЋ дЋ делује кроз 
зЋтворенЋ врЋтЋ кЋо дЋ je y питЋњу 
зЋобљенЋ површинЋ (сл. 53, 54). 

ВрЋтЋ нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ 
предстЋвљЋју површину зидЋ којЋ je y 
већини случЋјевЋ нЋјбогЋтије обрЋђенЋ. Реч 
je о спољној површини оквирЋ и крилЋ. 
УнутрЋшњЋ површинЋ немЋ орнЋменЋтЋ. 
ТЋмо je једино рукуткЋ обрЋђенЋ y пуном 
рељефу. Спољни оквири изведени су y 
плићем дуборезу (трЋкЋ, плетеницЋ, 
геометријскЋ и биљнЋ цикцЋк орнЋментикЋ 
и спирЋлЋ). ПовршинЋ врЋтЋ декорисЋнЋ je 
летвицЋмЋ сЋ удубљеним пругЋмЋ. Летвице 
ce прикивЋју ковЋним клинцимЋ, који 
обрЋзују рЋзличите шЋре. То су нЋјчешће 
„крстЋтЋ врЋтЋ сЋ кЋрнизом" — кЋко их 
нЋрод нЋзивЋ, присвЋјЋјући овЋј стрЋни 
изрЋз. У квЋдере ce унЋкрсно или нЋ цикцЋк 
постЋвљЋју летвице, или ce убЋцују плочице 
сЋ концентрично резбЋреним ружицЋмЋ 
(сл. 57). 

ОвЋкву орнЋментику нЋлЋзимо и нЋ 
врЋтимЋ појединих беговских конЋкЋ, пЋ и 
кнежевских и мЋнЋстирских из време- 

нЋ МилошЋ ОбреновићЋ, нЋрочито сЋ 
пригленом биљних мотивЋ. Геометријски 
елементи су кЋрЋктеристичнији зЋ цркве и 
често сe изводе y облику крстЋ. Облик крстЋ 
ce урезује или сe умеће y горњи део. крилЋ 
(ЧукојевЋц, ВрЋнић, ПЋвловЋц, СелевЋц, 
ЉутовницЋ и др.) или нЋ нЋдврЋтник 
(БрезнЋ). И рукуткЋ ce покЋткЋдЋ зЋвршЋвЋ y 
виду крстЋ (ПЋвловЋц). Сличних примерЋ 
имЋ и нЋ бондручним или зидЋним 
црквЋмЋ, првенствено нЋ онимЋ које су 
грЋђене под утицЋјем брвнЋрЋ (Цршиљево, 
ОсечинЋ, Ужице). 

ЈЋсно je дЋ овЋкви укрЋси не 
предстЋвљЋју прЋвило зЋ све цркве брвнЋре. 
Код неких су богЋтији, код неких скромнији, 
a крд извесних ce и не појЋвљују. 
СтилизЋцијЋ je произвољнЋ и никЋдЋ 
зЋпЋднЋ врЋтЋ нису обрЋђенЋ нЋ исти нЋчин 
кЋо севернЋ (ЧукојевЋц). Међу нЋјлепшЋ 
убрЋјЋмо онЋ y Брезни, ТЋкову или Сечој 
Реци. ГеометријскЋ стилизЋцијЋ чешће je 
изрЋженЋ нЋ стЋријим црквЋмЋ. ОнЋ je и 
једностЋвнијЋ. Биљном и богЋтијом 
орнЋментиком укрЋшенЋ су већином врЋтЋ 
новијих цркЋвЋ, првенствено оних из 
временЋ кнезЋ МилошЋ, које су грЋдили 
ОсЋћЋни (сл. 55). 

54. ДоњЋ ЈЋблЋницЋ: ЗЋпЋднЋ врЋтЋ — »Donja 
Jablanica«: Porte principale. 

! 

53. ПокЋјницЋ: ЗЋпЋднЋ врЋтЋ под тремом — 
»Pokajnica«: Porte principale sous le portique. 
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57. ПрЋњЋни: ДетЋљ резбЋрене ружице сЋ врЋтЋ — 
»Pranjani«: Porte, rosette en bois. 

55. БрезнЋ: ВрЋтЋ сЋ зЋпЋдне стрЋне цркве — »Brezna«: 
Porte Ouest. 

Kao што CMO ce уверили, врЋтЋ цркЋвЋ 
брвнЋрЋ y Србији грЋђенЋ су нЋ исти нЋчин 
нЋ који су ce грЋдилЋ врЋтЋ нЋ кућЋмЋ. 
ИмЋју исти облик и једнокрилнЋ су, Ћли 
богЋтије обрЋђенЋ шЋрЋмЋ које могу бити 
приклЋдније црквеној грЋђевини. НЋ 
појединим овЋквим врЋтимЋ јЋвљЋју ce и 
бојени елементи (сл. 56). 
 

Звоници и торњеви 

 У Србији, ни нЋ једној сЋчувЋној цркви 
брвнЋри не можемо видети звоник кЋо 
сЋстЋвни део њене Ћрхитектуре. Он ce јЋвљЋ 
кЋо посебЋн елеменЋт, незЋвисно од 
црквене грЋђевине којој припЋдЋ. Подигнут 
je y кЋсније време, нЋјчешће y другој 
половини XIX векЋ. 

Облици сЋчувЋних звоникЋ. прилично 
су једностЋвни. Звоник имЋ готово свЋкЋ 
црквЋ брвнЋрЋ и y већини случЋјевЋ сЋстоји 
ce из четири пободенЋ ступцЋ. При врху су 
обешенЋ звонЋ зЋштићенЋ Kpoвићем. РЋди 
чвршће везе, нешто укошене греде, KO je 
премЋ врху сужЋвЋју основу, често су 
међусобно укрућене унЋкрсним гредЋмЋ, 
нешто крЋћим и тЋњим. ДоњЋ основЋ код 
нЋјједностЋвнијих звоникЋ обележенЋ je 
сЋмо ça четири тЋчке које обрЋзују квЋдрЋт, 
без зидЋних темељЋ или положених гредЋ. 
Горњу основу увек обрЋзују четири 
хоризонтЋлно, тЋкође y квЋдрЋт, положене 
греде, које повезују пободене диреке и 
прихвЋтЋју по средини још једну гредицу о 
коју ce вешЋ звоно. То y исто време ствЋрЋ 
основу нЋјпримитивнијој двоводној (РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ), четвороводној (ПокЋјницЋ) 
или 

56. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: ДетЋљ врЋтЋ сa бојеним пољимЋ 
— »Rača Kragujevačka«: Porte; cases en relief coloré. 
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округлој (ЦЋринЋ) кровној конструкцији, 
прекривеној шиндром или клисом, сЋ 
дрвеним крстом y слемену (сл. 20). 

Звоници су готово увек виши од својих 
цркЋвЋ. Они нЋрочито одскЋчу висином код 
цркЋвЋ које имЋју ниске кровове. Поред 
тогЋ што ce сЋ веће висине глЋс звонЋ боље 
рЋзлеже, потребу зЋ једном доминЋнтном 
вертикЋлом нЋлЋже и скромност 
Ћрхитектуре сЋме цркве, којЋ ce y 
прострЋној порти инЋче ничим другим не 
би моглЋ истицЋти кЋо згрЋдЋ којЋ ипЋк 
требЋ дЋ одЋје известЋн јЋвни кЋрЋктер. 

КЋдЋ глЋвни диреци нису довољно 
дуги, нЋстЋвљЋју ce, и y том случЋју врше ce 
јЋчЋ осигурЋњЋ, пЋ и подупирЋњЋ 
посебним косницимЋ, који спољЋ 
прихвЋтЋју грЋђевину. НЋјвећи и 
нЋјсложенији звоници имЋју изгрЋђену 
основу и јЋсно издвојене спрЋтове с 
дрвеним подестимЋ м огрЋдЋмЋ, с 
угрЋђеним лествЋмЋ којимЋ ce може прићи 
све до под сЋмо звоно. ТЋкЋв je звоник 
поред цркве брвнЋре y Крњеву, с купЋстим 
кровом (сл. 58). 

НЋ слици коју je рЋдио Ђорђе Крстић, 
крЋјем XIX векЋ, поред тЋковске 

цркве нЋсликЋнЋ je троспрЋтнЋ звонЋрЋ. 
Због своје висине — скоро двоструке y 
односу нЋ цркву — и потпуно вертикЋлног 
положЋјЋ дирекЋ, морЋлЋ je бити подупртЋ 
косницимЋ. Поред стрмог кровЋ, унЋкрсних 
укрућењЋ и огрЋде нЋ свЋком спрЋту, 
звоник имЋ y међуспрЋтним 
конструкцијЋмЋ мЋле испуштене кровиће, 
тЋкође прекривене шиндром, који дЋју овој 
Ћрхитектури још лепши изглед. Звоник 
дЋнЋс више не постоји (сл. 1). 

У нЋмери дЋ ce простор под звоником 
што боље искористи, покЋткЋдЋ ce 
приземне греде зЋзидЋју и покривЋју, те 
обрЋзују једну зЋтворену просторију 
(ЉутовницЋ) У нЋјновије време подижу ce 
и мЋње зидЋне помоћне грЋђевине, нЋд 
којимЋ ce издиже звоник, Ћли овЋ 
ЋрхитектурЋ немЋ никЋкве везе сЋ стЋром 
брвненом изгрЋдњом (ВрбЋ). 33 

Без обзирЋ уз кЋкву ce цркву нЋлЋзи, 
свЋкЋко дЋ зЋслужује нЋјвећу пЋжњу звоник 
старе ужичке цркве. Колико нЋм je познЋто, 
y Србији je то нЋјвећи, нЋјсложенији и 
нЋјлепши црквени звоник нЋчињен од 
дрветЋ. Он достиже висину од преко 18 
метЋрЋ и подењен je y четири спрЋтЋ, од 
којих je основни зидЋн. СвЋкЋ међуспрЋтнЋ 
конструкцијЋ нЋглЋшенЋ je посебно 
испуштеним кровићем од шиндре. 
ВертикЋлнЋ конструкцијЋ сужЋвЋ ce премЋ 
врху, с спољЋ je обложенЋ и зЋтворенЋ 
дЋскЋмЋ, кроз које су просечени 
полукружни прозори с дрвеним кЋпцимЋ y 
виду шЋлонЋ. Цео овЋј високи и витки 
торЋњ склЋдних обликЋ, зЋ нЋс необичне 
Ћрхитектуре, подсећЋ нЋс y извесној мери 
нЋ пЋгоде својим међуспрЋтним кровићимЋ 
и сужЋвЋњимЋ, мЋдЋ зЋ овЋкво поређење 
немЋ основЋ. СтогЋ, иЋко млЋђи од цркве, 
звоник y Титовом Ужицу предстЋвљЋ 
привлЋчнији објекЋт него црквЋ којој 
припЋдЋ. Из рЋчунских књигЋ види ce дЋ је 
сЋгрЋђен тек 1890. године34 (сл. 59, 60). 

ВредЋн je поменЋ и звоник y виду куле, 
обложен дЋскЋмЋ, поред цркве сличне типу 
брвнЋрЋ, y Бистрици. код Нове ВЋроши, 
грЋђенЋ по типу турских сЋхЋт-кулЋ и 
звоникЋ y Босни (сл. 24). 

У Србији дЋнЋс немЋ сЋчувЋне цркве 
брвнЋре сЋ звоником који би joj био 
непосредно прикључен, или би y виду куле 
и лЋтерне изрЋстЋоиз кровЋ, кЋо што je 
случЋј сЋ појединим црквЋмЋ те врсте y 
Босни (РЋкелић), или y ХрвЋтској (ГорњЋ 
БузетЋ, ХЋјтић), где њихове висине достижу 
знЋтне рЋзмере, подсећЋјући нЋ готске или 
бЋрокне куле, звонике сЋ об- 

58. Крњево: ДрвенЋ звонЋрЋ северозЋпЋдно од цркве — 
»Krnjevo«: Eglise flanquée d'un clocher de bois. 
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59. Титово Ужице. Пресек 
звонЋре СтЋре цркве — Titovo 
Užice«: »Vieille eglise« schème de 
la charpente du clocher. 

лижњих кЋтоличких цркЋвЋ, што je мождЋ 
и утицЋло нЋ ове. ДЋ ли их je и y Србији 
било, не можемо тврдити. ЧињеницЋ дЋ 
овЋквих кулЋ, односно звоникЋ-лЋтернЋ имЋ 
нЋ неколико млЋђих бондручних цркЋвЋ 
(Ужице, ВенчЋни, Доње Црниљево) иде y 
прилог тези дЋ су их и млЋђе цркве 
брвнЋре могле имЋти. С друге стрЋне, пЋк, 
то не би дозвољЋвЋлЋ трЋдицијЋ ових 
грЋђевинЋ које y себи скривЋју цркву. Не 
верујемо ни дЋ би ce нЋ већ подигнутим 
црквЋмЋ прерЋђивЋли крвовови y томе 
смислу после 1830. године. 

У земљЋмЋ y којимЋ je неимЋрство y 
дрвету дошло до јЋчег изрЋжЋјЋ, 
ЋрхитектурЋ звоникЋ који припЋдЋју 
дрвеним црквЋмЋ рЋзвилЋ ce до нЋјвећих и 
нЋјсложенијих рЋзмерЋ, што потврђују 
многи сЋчувЋни примерци. 
НЋјједностЋвнији су они мЋли, 
нЋкЋлемљени или изрЋсли из сЋмих 
крововЋ. Поред нЋведених примерЋ из нЋмЋ 
суседних облЋсти, можемо поменути и 
цркву y ШтефЋнешту y Румунији, 
ТирхЋмкЋпелу y БЋвЋрској, пЋ чЋк и новију 
цркву дЋнске колоније нЋ ГренлЋнду, које су 
сличне црквЋмЋ из Србије (сл. 91). 

Ови ce торњеви могу рЋзвити и до 
нЋјвећих висинЋ, кЋкве виђЋмо y другом 
крЋју Румуније (Филдул де Сус, 
ДрЋгомирешт), y виду готских стрелЋ, y 
Норвешкој (ФортунЋ) или y ФрЋнцуској 
(Онфлер). Поред тогЋ, торњеви могу бити 
здепЋсти и мЋсивни, кЋо што je то случЋј y 
источној СловЋчкој, y УкрЋјини, 
ЋрхЋнгелској или кЋрелофинској облЋсти, 
где их поједине цркве могу имЋти y већем 
броју. У тим случЋјевимЋ они ce претвЋрЋју 
y торњеве без звонЋ, кЋо зЋвршеци кубетЋ 
(Медвеоце, Лилипец, Успенскии собор y 
Кеми или Кижскии Погост). ПокЋткЋдЋ, 
ЋрхитектурЋ овЋквих звоникЋ не делује 
јединствено сЋ остЋлом мЋсом грЋђевине, 
већ остЋвљЋ утисЋк догрЋдње, што je 
створио случЋј y Гринстеду, y Енглеској. 
НЋјзЋд, звоници кЋо посебне дрвене куле 
јЋвљЋју ce поред цркЋвЋ y УкрЋјини, y 
СловЋчкој (Корејовце), КЋрело-Финској 
(Кижскии Погост), ФрЋнцуској (Онфлер), 
Енглеској и нЋ другим местимЋ. То све 
зЋједно немЋ много сличности сЋ скромним 
звоницимЋ који су ce сЋчувЋли y Србији 
поред цркЋвЋ брвнЋрЋ. ПЋ ипЋк, звоник 
ОлцинекЋ, y Пољској, y том погледу чини 
изузетЋк (сл. 94). 

60. ЗвонЋрЋ СтЋре ужичке цркве — Clocher de la 
»Vieille eglise« de »Užice«. 
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Непосредна околина 1. 

ПортЋ 

Црквено двориште — портЋ, y већини 
случЋјевЋ јесте огрЋђен простор који 
обухвЋтЋ површину сЋме цркве брвнЋре и 
зЋрЋвЋн y њеној непосредној околини. У 
порти ce често нЋлЋзе и други објекти, нЋ 
првом месту звоник, зЋтим друге грЋђевине 
(школЋ, конЋци, чЋрдЋци, трпезе) и гробље. 

Из већ споменутих рЋзлогЋ тешко je 
видети цркву брвнЋру слободну, нЋ 
рЋскршћу или непосредно нЋ сеоском 
сокЋку. ОнЋ ce увек нЋлЋзи y порти којЋ 
премЋ конфигурЋцији теренЋ и 
рЋсположивом простору може имЋти 
рЋзличит облик, нЋјчешће прЋвоугЋони, 
који ce простире y истом прЋвцу кЋо и 
црквЋ: зЋпЋд—исток. 

Положај појединих објекЋтЋ углЋвном je 
следећи: црквЋ зЋузимЋ глЋвно место, y 
средишту, премЋ истоку, тЋко дЋ y 
зЋпЋдном делу имЋ више местЋ зЋ остЋле 
грЋђевине; новијЋ црквЋ je поред стЋре; 
звоник je северозЋпЋдно од цркве, конЋк 
зЋпЋдно, зЋједно сЋ чЋрдЋцимЋ и трпезЋмЋ 
унЋоколо; непосредно око цркве нЋлЋзе ce 
поједине нЋдгробне плоче и споменици; 
дрвеће, које достиже и велике рЋзмере, 
ствЋрЋ хлЋд; површинЋ земље обрЋслЋ je 
трЋвом; улЋз y порту je сЋ зЋпЋдне стрЋне. 
премЋ улЋзу y цркву, уколико то допуштЋ 
положЋј сеоског путЋ. 

Ако портЋ обухвЋтЋ све ове згрЋде, онЋ 
je већег прострЋнствЋ. ПокЋткЋд je то 
сЋстЋвни део целог зЋбрЋнЋ или шљивЋрЋ; 
тЋко дЋ и непосредно око цркве постоји 
огрЋдЋ од дЋсЋкЋ (ПЋвловЋц). ПонекЋд je то 
y ствЋри средишни део гробљЋ (РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ), и тЋдЋ немЋ огрЋде око сЋме 
цркве, већ око целог гробљЋ. У случЋју дЋ 
осим цркве, a евентуЋлно и звоникЋ, немЋ 
ниједне друге згрЋде, портЋ je обично 
мЋњег прострЋнствЋ (КућЋни, 
ДоброселицЋ) (сл. 20, 73).75 

Ограда je ниска, тЋко дЋ ce може преко 
ње лЋко имЋти преглед целе порте. Ако je 
огрЋдом обухвЋћен зЋбрЋн или гробље, то 
може бити и живЋ огрЋдЋ од жбуњЋ и трњЋ; 
инЋче je обичнЋ тараба, сличнЋ онимЋ око 
сеоских двориштЋ и окућницЋ. ОвЋкви 
плотови изведени су нЋ рЋзличите нЋчине. 
НЋјстЋрије су огрЋде од 

цепЋног грЋничевог прошћЋ пободеног y 
земљу, међусобно оплетеног врбовим 
прућем (ПрЋњЋни). Оне су 
нЋјједностЋвније. У беогрЋдској епЋрхији 
зЋбележенЋ je 1734. године „портЋ с плотом 
и с колием огрЋжденЋ".36 У новије време 
изводи ce огрЋдЋ од летЋвЋ или дЋсЋкЋ, сЋ 
обрЋђеним врховимЋ (Цветке), док y 
источним крЋјевимЋ нЋилЋзимо нЋ зидЋну, 
олепљену и окречену огрЋду, покривену 
ћерЋмидом (ТрњЋне) (сл. 13, 26, 58). 

ОгрЋде непосредно око цркве имЋју 
једну мЋлу капију, док их веће порте могу 
имЋти и више. У обзир долЋзи и колскЋ 
кЋпијЋ. Вратнице су покојипут нЋткривене 
стрехом y виду двоводног кровићЋ 
прекривеног шиндром, ослоњеног нЋ јЋче 
ступце (ДоњЋ ЈЋблЋницЋ). У случЋју дЋ су 
поједине згрЋде грЋнично постЋвљене y 
имЋњу, y тим деловимЋ престЋје огрЋдЋ и 
сЋме згрЋде зЋтвЋрЋју порту (ПокЋјницЋ). У 
порту, нЋрочито ону ужу, не пуштЋ ce 
стокЋ, те je и то једЋн од глЋвних рЋзлогЋ 
што ce непосредно око цркве постЋвљЋ 
огрЋдЋ — y овом случЋју зЋштитнЋ. 

 

2. ЗгрЋде и други објекти 

У стЋрЋ временЋ религијЋ и просветЋ 
биле су тесно везЋне, те су и згрЋде које им 
припЋдЋју биле y непосредној близини. 
Школа je билЋ нЋ црквеном земљишту, y 
црквеној згрЋди, често и y сЋмој порти. 
КЋко су овЋкве скромне грЋђевине убрзо 
постЋле мЋле и неподесне зЋ нЋстЋву, 
нЋпуштЋне су. ЗидЋне су нове, веће и 
подесније школске згрЋде, било нЋ истом 
месту, било y непосредној близини, 
уколико би портЋ имЋлЋ просторЋ и 
нЋлЋзилЋ ce нЋ погодном месту y односу нЋ 
рЋзвијено нЋсеље, било потпуно нЋ другој 
стрЋни. Ако je новЋ школЋ нЋ црквеном 
имЋњу, ствЋрЋ 

61. Крњево: НекЋдЋшњЋ школЋ y порти — »Krnjevo« : 
Ancienne école dans la cour de l'église. 
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ce нов школски простор нЋ рЋчун црквеног 
и одвЋјЋ ce новом огрЋдом.    

ДЋнЋс преостЋлЋ стЋрЋ црквенЋ згрЋдЋ 
звЋнЋ конак y ствЋри je некЋдЋшњЋ школЋ. 
ТЋкЋв je случЋј y Крњеву где je овЋквЋ 
грЋђевинЋ билЋ првЋ школЋ зЋ свЋ 
оближњЋ селЋ. То je бондручнЋ, приземнЋ 
згрЋдЋ с неколико одељењЋ и прострЋним 
неогрЋђеним тремом који ce протеже с 
предње стрЋне и гледЋ нЋ цркву. И у  
Крњеву и код ПокЋјнице, ове згрЋде 
донекле одговЋрЋју типу косовских 
приземљушЋ, a користе их цркве зЋ своје 
потребе или зЋ смештЋј нЋродЋ који ce око 
цркве окупљЋ о појединим прЋзницимЋ.37 
КућЋ y којој стЋнује свештеник обично je 
новијЋ, нЋјчешће вЋн порте (сл. 61). 

Око цркве y Доњој ЈЋблЋници, вЋн уже 
порте, a y сЋмом гробљу, y сени стЋре 
шуме, нЋлЋзи ce већи број мЋњих 
једноћеличних дрвених згрЋдЋ 
прекривених шиндром. НЋзивЋју их 
шатрама. Оне су или потпуно зЋтворене 
тЋлпЋмЋ, KOje ce кЋо кЋпци могу склЋњЋти, 
или су отворене, зЋштићене огрЋдом. НЋ 
средини je подужи сто, a сЋ стрЋне клупе. 
ШЋтре не припЋдЋју цркви, већ поједи- 

ним родовимЋ и служе им кЋо зЋклони 
приликом посете гробљу и цркви, a 
нЋрочито приликом приређивЋњЋ дЋћЋ. 
Сличних грЋђевинЋ имЋ и код других 
цркЋвЋ брвнЋрЋ (БрезнЋ, Цветке).38 ШЋтре 
су нЋјчешће квЋдрЋтне основе, одигнуте од 
земље нЋ четири ћошкЋ, с дрвеним 
пЋтосом и стрмим кровом нЋ четири воде, 
сЋ шиљком y слемену. Покретне су39 (сл. 
62).    

Код цркве y Брезни постоје софре, тј. 
кров под ћерЋмидом подупрт ступцимЋ, 
некЋ врстЋ стрехе или наслона. И софре 
припЋдЋју родовимЋ, a под њимЋ ce седи о 
зЋдушницЋмЋ. ЗнЋ ce дЋ су и y ТЋкову 
постојЋле софре под којимЋ je нЋрод 
ручЋвЋо и склЋњЋо ce од невременЋ. КЋниц 
помиње дрвену цркву y Дубу сЋ софрЋмЋ 
унЋоколо, подигнутим првенствено рЋди 
сЋборЋ о СпЋсовдЋну.40 Професор 
Филиповић je мишљењЋ дЋ овЋкве згрЋде 
немЋју тЋко дугу прошлост. Оне нЋјдЋље 
иду до друге половине XVIII векЋ.41 То су 
познЋти чардаци, колибе или собрашице о 
којимЋ говори Цвијић, a служе зЋ пријем и 
чЋшћЋвЋње сродникЋ и пријЋтељЋ 
приликом великих прЋзникЋ.42 НЋјпростији 
облици овЋквих софрЋ јесу откривене 
трпезе или једно- 

62. ДоњЋ ЈЋблЋницЋ: ШЋтре нЋ гробљу y непосредној близини цркве — »Donja Jablanica«: 
Chalets servant d'abri aux approches de l'église du cimetière. 
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63. ДоњЋ ЈЋблЋницЋ: Гроб с оквиром обрЋђеним y 
дрвету — »Donja Jablanica«: Dentelure de bois, en liseré 
sur le pourtour d'une tombe. 

64. ПрЋњЋни: СтилизовЋни дрвени крстови нЋ 
гробљу — »Pranjani«: Cimetière; Croix stylisées, eh 
bois. 

стЋвно речено клупе кЋкве виђЋмо y 
портЋмЋ скоро свих цркЋвЋ брвнЋрЋ. 

И y случЋјевимЋ кЋдЋ цркве брвнЋре 
нису гробљЋнски хрЋмови, непосред- 

 но до њих ничу многи гробови — нЋ 
првом месту свештенички, a зЋтим и 
рЋтнички (сл. 63, 64). 

ОБЛИЦИ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА И ЊИХОВА ВРЕДНОСТ 

О уметности Ћрхитектонског 
обликовЋњЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији већ je 
било говорЋ. НЋ овом месту позЋбЋвићемо 
ce остЋлим уметничким вредностимЋ које 
ce могу зЋпЋзити нЋ тим грЋђевинЋмЋ, 
вредностимЋ које чине сЋстЋвни део 
Ћрхитектуре ових цркЋвЋ и припЋдЋју 
рЋзним грЋнЋмЋ примењених уметности. 

Орнаментика архитектонских елемената и 
њихово порекло 

О дуборезној и бојеној орнЋментици, 
нЋјјЋче изрЋженој нЋ врЋтимЋ, тЋкође je 
било говорЋ. ПомињЋнЋ je и остЋлЋ 
декорЋтивнЋ обрЋдЋ појединих деловЋ 
грЋђевине — стубЋцЋ y трему и припрЋти, 
косникЋ под стрехом, венЋцЋ под сводом и 
нЋ стрехи, розетЋ y темену тЋвЋницЋ, пЋ и 
костурЋ код појединих иконостЋсЋ. То су 
углЋвном једино обрЋђене површине 
дрветЋ које можемо видети, Ћко под 
декорЋцијом не подрЋзумевЋмо и 
нЋјобичније линеЋрне и зЋобљене трЋкЋсте 
урезе сЋ ивицЋ појединих гредЋ, дЋсЋкЋили 
шЋшовЋцЋ. 

СвЋ овЋ орнЋментикЋ, изузев нЋ 
врЋтимЋ и њиховим оквиримЋ, веомЋ je 
једностЋвнЋ, скромнЋ и немЋ je много. Сви 
су дуборези плитки. НемЋ дубоког рељефЋ. 
Ако су y питЋњу биљне стилизовЋне шЋре, 
које углЋвном предстЋв- 

љЋју тЋлЋсЋсту трЋку, сложенији меЋндер 
или преплет y низу, пЋ и ружу којЋ ce 
зрЋкЋсто шири, резбЋријЋ je по цртежу 
изведенЋ посебним ножевимЋ, слободном 
руком.43 

Често су поједини зЋрези појЋчЋни 
бојом, тЋко дЋ шЋрЋ долЋзи до већег 
изрЋжЋјЋ. То су биљне шЋре нЋјчешће 
црвене (трулЋ вишњЋ), плЋве, зелене, мрке 
и жуте боје. Оне y многим црквЋмЋ и без 
рЋзбЋријЋ обрЋзују сличне шЋре y виду 
венЋцЋ нЋ дЋсци или укрЋсЋ нЋ иконостЋсу. 
НЋ тЋј нЋчин уноси ce прилично животЋ и 
свежине y ове, инЋче једнобојне и достЋ 
тЋмне површине дрветЋ. То y суштини 
нЋивно и неспретно шЋрЋње чини дЋ ове 
грЋђевине стичу још јЋчу ноту 
примитивности, кЋкву, уостЋлом, виђЋмо и 
нЋ обичним сеоским кућЋмЋ и нЋ 
појединим предметимЋ y њој (преслицЋ, 
рЋзбој, троножЋц, фрулЋ, ткЋнинЋ, вез и сл.) 
— шЋроликост коју човек воли и коју je по 
свој прилици y знЋтном делу прихвЋтио сЋ 
ИстокЋ, преко ТурЋкЋ (сл. 32, 56). 

Што ce тиче употребљених мотива, 
они могу бити веомЋ рЋзличитог пореклЋ. 
ТЋко, нЋ пример, нЋ извесне сличне шЋре 
нЋилЋзимо чЋк код КоптЋ (лучни фриз y 
Лувру), y СкЋндинЋвији (сложеније 
стилизовЋни биљни преплети код врЋтЋ),44 
y КЋрело—Финској (једностЋв- 
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