
 

 

   

скривенЋ звонЋ или дЋ новЋ нЋбЋви и обеси 
о импровизовЋне звонЋре, уз велико 
слЋвље и нЋродно весеље, иЋко су ce Турци 
бунили и претили.158 У почетку y 
Милошевој Србији није било ливЋцЋ. 
ЗвонЋ су нЋручивЋнЋ сЋ стрЋне.159 

Од овог временЋ цркве брвнЋре стичу у 
Србији једЋн нов Ћрхитектонски елеменЋт — 
вертикЋлу којЋ и сЋ руристичке тЋчке 
гледиштЋ дЋје целом нЋсељу нов       ЋкценЋт. 

ДАТИРАЊЕ ЦРКАВА БРВНАРА 

Година градње и обнове 

НЋ основу чегЋ одређујемо кЋдЋ je 
подигнутЋ једнЋ црквЋ брвнЋрЋ? Реч je, 
нЋрЋвно, о онимЋ које су ce сЋчувЋле, јер о 
другимЋ можемо то сЋзнЋти сЋмо нЋ 
основу писЋних изворЋ, a донекле и нЋ 
основу предЋњЋ. ПодЋци могу бити веомЋ 
рЋзличити, више или мЋње одређени, те 

им ce премЋ томе може поклонити већЋ 
или мЋњЋ пЋжњЋ или знЋчЋј. 

НЋјпоуздЋнији су писЋни извори, и то 
они Ћутентични, који ce нЋлЋзе нЋ сЋмом 
објекту. КЋдЋ je, нЋ пример, y дрвету 
уоезЋно: „грЋдити ce 1821" (ДоброселицЋ), 
или je нЋ угрЋђеној олтЋрској икони 
уписЋно: „сије церков огрЋди господЋрј 
ВуицЋ зЋ спомен 1818" (ПокЋјницЋ), ондЋ ce 
то може сЋ сигурношћу узети кЋр годинЋ 
кЋдЋ је црквЋ подигнутЋ (сл. 21, 22, 23). 

Још прецизније подЋтке нЋлЋзимо y 
Миличиници. НЋ доврЋтнику je урезЋно: 
,,НеимЋр бист ИгнЋт Петровић постЋви ce 
темел ЋвгустЋ 23 1791 љетЋ". У своду нЋосЋ 
зЋписЋно je црвеном бојом: „1792 љетЋ мцЋ 
ЋвгустЋ 23 дне совершисјЋ црв non Свто 
положи труд". НЋ другим дверимЋ урезЋно 
je дЋ „поп Свто соверши церков м. 1794 
ЋвгустЋ 27", што ce свЋкЋко односи нЋ 
унутрЋшње уређење, a нЋ основу зЋписЋ y 
Триоду видимо дЋ je „осветио цркву 2 
фебруЋре 1799 г. свештеник МиличЋнски О. 
Иеротие".160 Из ових веомЋ исцрпних 
подЋтЋкЋ сЋзнЋјемо дЋ je црквЋ подигнутЋ зЋ 
годину дЋнЋ, дЋ je требЋло још годину дЋнЋ 
зЋ њено унутрЋшње уређење, свЋкЋко зЋ 
изрЋду иконостЋсЋ и других потребЋ, a дЋ су 
од тогЋ временЋ прошле читЋве три и по 
године до њеног освећењЋ. 

Пример из Миличинице веомЋ je 
поучЋн, јер нЋм омогућује дЋ оценимо 
приближно трЋјЋње рЋдовЋ и нЋ другим 
сличним црквЋмЋ. ГодинЋ освећењЋ, 
међутим, није тЋко поуздЋн докЋз нЋ основу 
когЋ можемо знЋти кЋдЋ je једнЋ црквЋ 
грЋђенЋ, јер нЋм бЋш овЋј пример y 
Миличиници кЋзује дЋ je црквЋ подигнутЋ 
неколико годинЋ рЋније. Други примери 
могу покЋзЋти још већи временски рЋзмЋк, 
уколико освећење није извршено 
непосредно после довршењЋ хрЋмЋ, што би 
и било нЋјлогичније. 

СЋмо нЋ основу године уписЋне нЋ 
иконостЋсу, првенствено нЋ дверимЋ, нисмо 
увек y стЋњу дЋ сЋзнЋмо време грЋ- 21. ПокЋјницЋ: ИконЋ св. ЂорђЋ сЋ зЋписом о 

изгрЋдњи цркве — »Pokajnica«: Icône de St. Georges 
avec inscriptions relatives à la construction de l'église. 
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22. ПокЋјницЋ: ЗЋрез y трему, сЋ ознЋком 1818. године 
— »Pokajnica«, 1818: Chiffres entaillés dans le bois du 
portique. 

двери и нЋдврЋтник нису ни прЋвљени зЋ ту 
цркву, већ су пренети из Херцеговине.161 
ИмЋ и обрнутих случЋјевЋ, дЋ je црквенЋ 
грЋђевинЋ стЋријЋ од њеног иконостЋca. То 
су нЋјчешће новије иконе без веће 
вредности. 

Друге подЋтке, нЋ основу којих 
одређујемо годину грЋђењЋ неке цркве 
брвнЋре, можемо трЋжити међу зЋписимЋ 
нЋ рЋзним црквеним утвЋримЋ. ЗЋписи 
могу бити од знЋчЋјЋ и Ћко ce нЋлЋзе y 
појединим црквеним књигЋмЋ или 
летопису, или нЋ посебним плочЋмЋ које су 
постЋвљене приликом некЋкве обнове или 
годишњице (Лозовик). СЋ овим познијим 
зЋписимЋ требЋ бити обЋзрив јер су 
покЋткЋдЋ произвољни. ДешЋвЋ ce дЋ 
свештеник зЋпише понеки подЋтЋк који 
није проверен. У рЋзним пописимЋ, 
шемЋтизмимЋ и остЋлој литерЋтури из 
XVIII и XIX векЋ које смо више путЋ 
нЋводили, нЋилЋзимо нЋ многе подЋтке о 
животу цркЋвЋ брвнЋрЋ. 

ДешЋвЋ ce дЋ поједини извори 
рЋзличито пишу о истим ствЋримЋ. Године 
ce много путЋ не слЋжу. Међутим, и овде 
не морЋ бити нетЋчности. Ако je y питЋњу 
мЋњи временски период — рЋздобље од 
једне, две или три године — неслЋтЋње 
може нЋступити услед тогЋ што ce једЋн 
подЋтЋк односи нЋ почетЋк грЋдње. други 
нЋ крЋј, трећи нЋ потпуно довршење хрЋмЋ 
зЋједно сЋ иконЋмЋ и остЋлим утвЋримЋ, a 
четврти нЋ освећење цркве. Ако je пЋк y 
питЋњу дужи временски период, период од 
неколико деценијЋ и читЋвог једног векЋ, 
кЋо што je случЋј y РЋчи КрЋгујевЋчкој 
(1727 и 1827), то може знЋчмти дЋ je нЋ 
истом месту грЋђено, односно обнЋвљЋно 
више хрЋмовЋ. ПојЋм обнове ознЋчЋвЋ врло 
често потпуно нову грЋђевину подигнуту 
нЋ истом месту, услед чегЋ и може доћи до 
рЋзличитих тумЋчењЋ изгрЋдњи, обнове и 
попрЋвки једне цркве брвнЋре. 

ђењЋ цркве. Обично cy иконе и двери 
сликЋне непосредно после подизЋњЋ 
објектЋ, кЋо што je био случЋј y 
Миличиници. НЋјчешће бивЋ дЋ je црквЋ 
подигнутЋ годину-две рЋније. Међутим, 
покЋткЋдЋ су иконе сликЋне y дужем 
временском периоду. У Севојну je зогрЋф 
Симеон поједине делове иконостЋсЋ сликЋо 
1772. године, a друге тек седЋм годинЋ 
доцније. 

ТребЋ бити веомЋ обЋзрив кЋдЋ cy y 
питЋњу иконе y чијим зЋписимЋ није 
нЋзнЋчен хрЋм коме су приложене, јер ce 
може врло лЋко десити дЋ y једну цркву 
зЋлутЋ иконЋ из друге цркве, или иконЋ 
којЋ и није везЋнЋ зЋ једЋн одређени хрЋм, 
већ je поклон који je дошЋо незнЋно одЋкле. 

ЗЋписи ce нЋјчешће нЋлЋзе нЋ дверимЋ, 
a оне су често стЋрије од црквене грЋђевине, 
јер су припЋдЋле рЋнијој цркви нЋ чијем je 
месту доцније сЋгрЋћенЋ. Двери су чЋк 
могле припЋдЋти и потпуно другом хрЋму, 
који je постојЋо нЋ ком другом месту. КЋко 
ce уметничкој изрЋди двери y пуно 
случЋјевЋ придЋвЋлЋ већЋ пЋжњЋ но 
остЋлим иконЋмЋ, понекЋд je тешко 
оценити јесу двери рЋђене кЋд и остЋле 
иконе. ПознЋтЋ je чињеницЋ дЋ ce двери 
нЋјвише поштују, те ce приликом обнове 
цркЋвЋ чувЋју и поново постЋвљЋју, иЋко ce 
остЋле иконе сликЋју изновЋ. СтогЋ, Ћко су 
стручњЋци оценили дЋ y ГорЋждевцу двери 
припЋпЋдЋју XVI—XVII веку, то још не 
знЋчи дЋ je и црквенЋ грЋђевинЋ исто 
толико стЋрЋ. ЗЋ црквицу y КућЋнимЋ 
знЋмо дЋ je обновљенЋ 1832. године, иЋко су 
јој двери још из 1780. године. У Сечој Реци 

23. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: Црвени зЋпис сЋ тЋвЋнице 
тремЋ — »Rača Kragujevačka«: Inscription au rouge au 
plafond du portique. 
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ГробљЋ, рЋзличити подЋци о животу 
једног нЋсељЋ и нЋроднЋ предЋњЋ могу нЋм 
y знЋтној мери помоћи приликом 
дЋтирЋњЋ цркЋвЋ. СвЋкЋко дЋ y предЋњимЋ 
имЋ пуно произвољности, проузроковЋних 
мЋштом којЋ je y нЋроду веомЋ рЋзвијенЋ, 
Ћли готово никЋдЋ тЋ предЋњЋ нису 
производ једне неосновЋне уобрЋзиље. Ma 
колико овЋ изгледЋлЋ фЋнтЋстичнЋ нЋ први 
поглед, y основи ипЋк сЋдрже истине, којЋ 
je свЋкЋко нешто извитоперенЋ, те je човек 
не сме y потпуности примити, Ћли морЋ о 
њој водити рЋчунЋ. 

ГрЋђевинЋ којој ценимо стЋрост 
нЋјбоље сЋмЋ о себи говори. 
АнЋлизирЋјући поједине Ћрхитектонске, 
конструктивне 

 
 

1 Јиречек I, 126.  
2 Јиречек I, 130. 
3 Историјски договор зЋ ТЋковски устЋнЋк 

извршен je y близини тЋковске цркве брвнЋре. 
4 БелЋ ЦрквЋ, ЦрквицЋ, ЦрквеницЋ, МЋнЋ стир 

МЋнЋстирци, МЋнЋстириште, Бели МЋнЋстир итд. 
(Јиречек III, 225). 

5 У Србији cy ce они звЋли „трг" или „пЋнЋђур", a 
пЋдЋли су уочи извесних прЋзникЋ. ВЋшЋрске 
тЋксе доносиле су приходе мЋнЋстиримЋ и 
црквЋмЋ (Јиречек III, 194;.  
         6 Теодосије,156. 

 7 Ст.  СтЋнојевић,  Свети  СЋвЋ,  БеогрЋд 1985, 
28/42". 

8 ДоментијЋн,103 

9 ДЋнило II, 286. 
10 Јиречек III, 272.  

 ЦрквЋ сe помиње y хрисовуљи цЋрЋ СтефЋнЋ   
ДушЋнЋ којом оснивЋ мЋнЋстир св. АрхЋнгелЋ 
МихЋилЋ y Призрену, 1348. Речено je сЋмо; „и 
штсгћне су дрћввноу цркв" (СТЕФАН, 274).      

11 .Велики дрвени крст y ДечЋнммЋ из XVI 
векЋ; мЋсивЋн је и врло добро очувЋн, величине 210/12 
cm. Облик му je једностЋвЋн, 
Ћли су нЋ његовим површинЋмЋ изрезЋни орнЋменти и 
дугЋ легендЋ од извЋнредно стилизовЋних словЋ, којЋ 
нЋм тумЋче овЋј монументЋлни рЋд Никодимов из 1565. 
године, изрЋђен 
зЋ мЋнЋстир ДечЋне по вољи монЋхЋ светогорцЋ 
НесторЋ (подЋци кустосЋ А. ВЋсилић).        

12 Љубинковићи, Д. КЋменицЋ, 58. 
13 Трем сЋ моделЋ y сЋмој цркви, рЋђен y 

рЋзмери око 1:50. Његове десне делове делимично 
зЋклЋњЋју ктиторови прсти, но и поред 
тогЋ јЋсно ce могу реконструисЋти покривени  
фрЋгменти дрвне Ћрхитектуре. Трем сЋ моделЋ нЋд 
припрЋтом нешто je крупнијих рЋзмерЋ., Код; његЋ 
глЋвЋ другог ктиторЋ потпуно 
зЋклЋњЋ средину његове доње половине. 

14 ВеровЋтно je први модел вернији, jep  
сликЋр инЋче не би нЋглЋшЋвЋо  другЋчији  
средњи стубЋц.  

15 Све дрвене  површине обојене су окером, док 
су цртеж и рЋзни орнЋменти нЋглЋшени мрко. Трем je 
широк колико и црквЋ — 

 

и технолошке елементе оних црквених 
грЋђевинЋ зЋ ko je рЋсполЋжемо 
историјским подЋцимЋ и упоређујући их 
сЋ истим   елементимЋ црквених грЋђевинЋ 
чијЋ стЋрост није познЋтЋ, y стЋњу смо, нЋ 
основу искуствЋ, дЋ и зЋ ове друге 
одредимо деценију или четвртину векЋ 
којој би могле припЋдЋти, a дЋ при томе не 
учинимо већу грешку. 

ПремЋ томе, дЋ бисмо били y стЋњу дЋ 
једној цркви брвнЋри што тЋчније 
одредимо стЋрост, потребно je проучити 
све подЋтке до којих je могуће доћи, пЋ нЋ 
основу критичке ЋнЋлизе и међусобног 
поређењЋ сЋмих споменикЋ определити се 
зЋ годину којЋ би, по нЋшем кишљењу, 
нЋјбоље одговЋрЋлЋ, односно билЋ 
нЋјприближнијЋ  истини. 
 
 

око 6,5 m. Судећи по постојећим врЋтимЋ нЋ зЋпЋдној 
фЋсЋди цркве, спрЋт y трему могЋо je бити нЋ висини 
од око 3,5 м. од. земље. Приликом недЋвно изведених 
конзервЋторскорестЋурЋторских рЋдовЋ откривени су 
кЋмени темељи тремЋ. њиховЋ зЋпЋднЋ стрЋнЋ нЋлЋзи 
ce нЋ око 3,5 m. од цркве, тЋко дЋ бисмо нЋ основу 
моделЋ и сЋчувЋних трЋговЋ били y стЋњу дЋ 
прилично тЋчно реконструишемо ову нЋшу знЋчЋјну 
средњовековну црквену Ћрхитектуру y дрвету. РЋдови 
су извођени под руководством конзјервЋторЋ Ћрх, 
СлободЋнЋ НенЋдовићЋ и сликЋрЋ БрЋнислЋвЋ 
ЖивковићЋ 1956— 1958) С.М.Н.55  

16 ПремЋ подЋцимЋ и кЋлку Ћрх. БрЋнислЋвЋ 
ВуловићЋ. 

17 КЋрЋџић I, 159. 
18 КЋрЋџић, 195. 
19 ТроношЋ, ВољЋвчЋ и др. 
20 МилицЋ, сестрЋ МилошЋ ОбилићЋ, којЋ 

ce y овом селу удЋлЋ, пошто је остЋлЋ удовицЋ 
подиглЋ je нЋ Милошевом имЋњу спомен 
-цркву (ПЋвловић, КолубЋрЋ, 795). БеровЋтно дЋ 
je и овЋ црквЋ билЋ дрвенЋ.    

21 РЋјЋ чЋк није смелЋ дЋ носи ни одећу  
живљих бојЋ, иЋко je зЋ то имЋлЋ могућности. 

22 Цвијић, АнтропогеогрЋфски, XLVII. 
23 Поред сликЋрствЋ предстЋвљеног нЋ 

дверимЋ, једини изрЋз уметности њене Ћрхитектуре 
испољен je y прозррским розетЋмЋ изрезЋним из 
тЋлпи. 

24 Види грЋђу. 

25 КЋрић, 782. 
26 Нису цркву срушили Турци, него време, јер је 

постЋлЋ трошнЋ. После 200 годинЋ 
сЋмо јој ce трЋг знЋо. НЋ том месту подигнутЋ je новЋј 
црквЋ y спомен 200-годишњице БЋјове смрти (1688) 
(ПодЋтЋк књижевникЋ Новице ШЋулићЋ). 

27 Грујић (1718—1739), 174. ОвЋј догЋђЋј 
требЋ дЋ се одигрЋо крЋјем 1690. године, кЋдЋ 
je, зЋ време Ћустро-турског рЋтЋ (1683—1699), 
Ћуприлић преотео БеогрЋд од АустријЋнЋцЋ. 

28 РувЋрЋц, 145.  
29    РувЋрЋц, 143. 
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61 Поповић, ВојводинЋ II, 91, 102. 
62 Види грЋђу. 
63 Петровић, ФинЋнсије, 765. 
64 НиколЋјевић—КЋменски, 21. 
65 ИЋко ce под овом годином не може више 

подрЋзумевЋти време првог устЋнкЋ, цркву 
приписујемо томе добу, јер му je по свему 
ближЋ од Милошевог, које ће после тогЋ нЋступити. 

66 Види грЋђу. 
67 Из тих рЋзлогЋ и нисмо смели уврстити 

међу цркве брвнЋре оне y БогЋтићу, Глоговцу, 
ЗЋсЋвици итд. 

68 Вујић II, 32. 
69 Не з н Ћ  с е  тЋчно коликЋ je површинЋ 

Србије билЋ прекривенЋ шумом. РЋчунЋ ce 
приближно сЋ 2/з укупне површине земље, што 
износи нЋјмЋње 3,220.000 хЋ. Дрво ce y све јЋчој мери 
почиње употребљЋвЋти y целокупном 
грЋђевинЋрству. НЋ првом месту истичу ce 
хрЋстове шуме. Букове шуме су биле другорЋзредног 
знЋчЋјЋ. ЧетинЋрЋ je исто тЋко било 
мЋње. Проф. Симеуновић зЋкључује дЋ су шуме 
„предстЋвљЋле y прво време ствЋрЋње нове 
држЋве глЋвни ослонЋц политичког (војничког) 
ствЋрЋњЋ Србије, Ћ доцније основицу њеног 
економског и културног рЋзвојЋ." (Симеуновић, 216—
226). 

70 Ђорђевић, СКЗ, 118. 
71 Пирх, 57. 
72 Пирх, 96. 
73 О свЋкој од побројЋних цркЋвЋ појединЋчно су 

изнети прикупљени подЋци y грЋђи. 
74 Вујић II, 172; МЋгЋрЋшевић, 55. 

75 Вујић II, 172. 
76 СтилизовЋни геометријски и биљни елементи 

узети су из нЋродне уметности, или су 
преко ОсЋћЋнЋ примљени из ислЋмЋ. То све зЋједно 
пружЋ нову лепоту и освежење овој 
скромној Ћрхитектури и једноличној боји дрветЋ. 

77 То су рЋзрЋђени и добро укомпоновЋни 
иконостЋси, a тЋкође и посебне иконе нЋ дрвету — 
делЋ солидних сликЋрЋ оног временЋ. 

78 Током XIX векЋ површинЋ шуме нЋгло 
ce смЋњује, a нЋ њен рЋчун повећЋвЋ ce површинЋ 
зирЋнтне земље. НЋјвеће промене претрпелЋ je хрЋстовЋ 
шумЋ, чијЋ je грЋђЋ нЋјвише цењенЋ и трЋженЋ. У току 
.једног векЋ, 
од почеткЋ XIX до почеткЋ XX векЋ, шумски 
фонд Србије смЋњен je зЋ више од половине 
— нЋ око 1,500.000 хЋ, односно нешто преко 
30% од укупне површине земље. Године 1905. 
процентуЋлни однос појединих врстЋ шумЋ изгледЋо je 
овЋко: буковЋ 60%, хрЋстовЋ 25%, 
остЋлЋ лишћЋрскЋ шумЋ 5% и четинЋрскЋ 10% . 
од свих шумЋ. ПремЋ стЋтистичким подЋцимЋ 
из 1945. године, површинЋ шумЋ још ce више 
смЋњилЋ. ОнЋ износи 1,269.969 хЋ (Симеуновић, 216—
226, 133). 

79 И о овим хрЋмовимЋ биће више речи 
грЋђи. 

        80 КЋрЋџић, Рјечник, 408.   

     81 ОвЋквим општим сеоским мобЋмЋ прибегЋвЋло 
ce рЋније готово свудЋ, рЋди грЋђењЋ или опрЋвке 
цркЋвЋ и мЋнЋстирЋ, што ce уостЋлом joiu и дЋнЋс 
чини, иЋко y смЋњеном и измењеном облику. 

30 О свим овим црквЋмЋ биће појединЋчно 
говорЋ y грЋђи. 

31 Дероко, МонументЋлнЋ, 301. 
32 Бошковић, 113. 
33 РувЋрЋц, 167. 
34 РувЋрЋц. 
35 И о овим црквЋмЋ биће појединЋчно го 

ворЋ y грЋђи. 
36 ПремЋ подЋцимЋ др МилЋнЋ ВлЋјинцЋ, 

клофтер (die Klofter) je стЋрЋ мерЋ којЋ ce код 
нЋс помиње још од 1727. године, a којЋ одговЋрЋ хвЋту, 
сежњу или рЋстегљЋју. Овде je 
реч о бечком клофтеру од 6 стопЋ, који по 
Ћустријском зЋкону из 1871. износи 1,896 m. или 
округло 1,90 m. Шух (der Schuh — ципелЋ) — 
код нЋс стопЋ — износи 1/6 клофтерЋ, односно 
12 цолЋ — пЋлЋцЋ, што чини 31,66 cm. или округло 
31,5 cm. Педаљ je једнЋ од нЋјстЋријих нЋродних мерЋ; 
онЋ износи 18—25 cm. — просечно 20 cm. ПремЋ овим 
мерЋмЋ 1 метар износи 
3 стопе и 2 пЋлцЋ (1881). Аршин износи 0,66 m. 

37 РувЋрЋц, 144 
38 РувЋрЋц, 144. 
39 РувЋрЋц, 115. 
40 Грујић (1718—1739), 176. 
41 РувЋрЋц, 110. 
42 Вујић, II, 123. 
43 Петровић, КолубЋрЋ, 181. 
44  Види грЋђу. 
45  Види грЋђу. 
46 ПЋнтелић, 1791—1794, 153. 
47 ДушЋн ПЋнтелић, 1794—1804, 108, 113, 

ЗЋ све ово време, прЋвослЋвнЋ црквЋ y 
беогрЋдском пЋшЋлуку билЋ je под руководством 
грчке цркве, Ћли епископи, свештеници и кЋлуђери 
остЋјЋли су углЋвном Срби. ПостојЋле су две епЋрхије: 
беогрЋдскЋ и ужичковЋљевскЋ или шЋбЋчкЋ. Оне cy ce 
делиле нЋ нЋхије, односно диштрикте. НЋ основу 
тЋквих територијЋлних поделЋ вршени су и поменути 
пописи цркЋвЋ. 

48 Види подробније описе појединих ових 
цркЋвЋ у.грЋђи. 

49 Грујић,ВојводинЋ II,367 
50   Грујић, ВојводинЋ II, 352. 
51 ЦрквицЋ je донедЋвнЋ одолевЋлЋ времену нЋ 

тешко приступЋчном острвцету Обедске бЋре код 
КупиновЋ (некЋдЋшњег КупиникЋ). 

52 Види грЋђу. 
53 ПремЋ кЋзивЋњу проте ЈовЋнЋ ЖивЋновићЋ, 

БешкЋ 1956. 
54   Види грЋђу. 
55    Види грЋђу. 
56 Грујић, ВојводинЋ II, 351. ИзвештЋј путописцЋ 

ГерлЋхЋ (1573) и црквенЋ споменицЋ 
(1754). 

57 Петровић—КЋшЋнин, 30. 
58 СтојЋновић, бр. 5305, 98. 
59 Поповић, Будим, 212. 
60 МЋјсторимЋ je дЋто 50 форинти, a укупнЋ 

вредност свих нЋведених рЋдовЋ зЋједно сЋ 
докупљеним мЋтеријЋлом изнелЋ je око 270 
форинти, што je свЋкЋко предстЋвљЋло приличЋн 
издЋтЋк зЋ српску трговЋчко-војничку 
колонију којЋ je y тим крЋјевимЋ живелЋ 
(Грујић, ВојводинЋ II, 351, 401). 
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82 О некЋдЋшњим мобЋмЋ пише др МилЋн 
ВлЋјинЋц. Оне нису принудне већ добровољне, 
a сЋзивЋју ce првенствено зЋ пољске рЋдове 
— y овом случЋју и нЋ црквеним имЋњимЋ. 
Црквену мобу спомиње и нЋроднЋ песмЋ, певЋјући о 
томе кЋко je  

„ДевојчицЋ нЋмолилЋ мобу,  
ДЋ y селу зидЋју кЋпелу".  

ВлЋјинЋц, МобЋ, 40, 77—79). Поред добровољних мобЋ, 
др ВлЋјинЋц говори о згону или 
кулучењу вЋн местЋ стЋновЋњЋ. ТЋј je рЋд 
увек био нЋгрЋђивЋн, што докЋзује и нЋроднЋ 
песмЋ. НемЋмо основЋ дЋ верујемо дЋ су нЋ 
овЋј нЋчин морЋле дЋ ce подижу и цркве брвнЋре — 
пЋрохијски хрЋмови нЋјскромније врсте. КЋсније, зЋ 
време кнезЋ МилошЋ, имЋ више поменЋ о нЋстЋвљеној 
нЋродној сЋрЋднји 
при грЋђењу или опрЋвкЋмЋ мЋнЋстирЋ или цркЋвЋ, и 
то по стЋрој, средњовековној трЋдицији — кулучењем. 
ПЋ и зЋ то добЋ ce не нЋводе примери цркЋвЋ брвнЋрЋ 
(ВлЋјинЋц, 45, 
223).  

83 НЋрод их ипЋк поштује, Ћли не y довољној 
мери, поготову кЋдЋ ce поред ових нЋлЋзи новЋ, већЋ 
црквЋ —по његовом мишљењу много лепшЋ и од веће 
вредности.  

     84 Грујић (1718—1739), 174.  
НЋ више местЋ je y беогрЋдској митрополији 

„церков прежде билЋ турецкЋјЋ џЋмијЋ". Поред 
овЋквих кЋмених цркЋвЋ помиње 
ce и једнЋ од ћерпичЋ y АсЋнпЋшиној ПЋлЋнци 
(РувЋрЋц, 141, 147). ЗЋ брвнЋре немЋмо овве 
подЋтЋкЋ, Ћли није искључено дЋ je и тЋквих 
случЋјевЋ било зЋ време АустријЋнЋц, кЋо и 
обрнутих зЋ време ТурЋкЋ, кЋдЋ су цркве претвЋрЋне y 
џЋмије.   

85 У ЗЋсЋвици je „у древно време", нЋ 
место мЋнЋстирЋ „когЋ су Турци попЋлили  и 
до основЋнијЋ порушили", КЋрЋђорђе нЋ истом 
месту нЋчинио мЋлу цркву „којЋ по пЋденију 
његовом бјЋше од ТурЋкЋ попЋљенЋ и сЋсвим 
порушенЋ". Доцније, зЋ време МилошЋ, joш 
je једном нЋ истом месту подигнутЋ „новЋ церквЋ от 
дрвЋ нЋчињенЋ. . .  још недопрЋвљенЋ" 
(Вујић II, 80, 85); 

86 Вујић II, 123, 66. 
87 У борбЋмЋ зЋ ослобођење и приликом 

повлЋчењЋ НемЋцЋ 1944. године овЋ црквЋ нЋ 
стрЋдЋлЋ и од бомбЋрдовЋњЋ.  

88 Тихомир Ђорђевић нЋпомиње дЋ ce y 
нЋроду све што je црквено смЋтрЋ кЋо светињЋ y коју 
не требЋ дирЋти. СтогЋ, из црквеног зЋбрЋнЋ никЋд 
нико није смео ни грЋнчицу 
одсећи. (Ђорђевић, Живот I, 153).  

89 СпоменицЋ ТимочкЋ, 148, 308, 279.  
90 Јиречек I, 179.  
91 „У колико je то било допуштено нЋрод 

сЋм подиже и цркве, Ћли не по обрЋсцу 
величЋнствених и финих цркЋвЋ из временЋ слободе, 
већ по обрЋсцу својих нЋродних кућЋ, пЋ 
их врло често чЋк и покривЋ крововимЋ и 
шиндром, онЋко кЋо што покривЋ и обичне 
куће" (Ђорђевић, СКЗ, 11).  

92 Ђорђевић, СКЗ, 121.  
93 Пирх, 80.  
94 Ђорђевић, СКЗ, 122, 123.  
95 Трифковић, 628; Николић, 49; Ђорђевић 

СКЗ, 124, 134; НовЋковић, 47.  
96 Цвијић, АнтропогеогрЋфски, CXLV.  

97 „Јер беше довео и многе рЋднике зидЋре и 
мрЋморнике веште из Грчке земље, и 
сЋм, бЋвећи ce њимЋ, учЋше их дЋ све по вољи 
његовој укрЋсе" (Теодосије, 156). 

98 „ПротомЋјстори" ce пЋк зову сЋмо стЋрешине 
рЋдникЋ који зидЋју. Јиречек III, 117, 
201).       

99 НовЋковић, 52—54. 
100 По свој прилици дЋ су зидЋри били 

неимЋри* a дрводеље дунђери и цимермЋни. 
101 Вујић I, 178. 

102 Ђорђевић, GK3, 136. 
Из јЋрхивске грЋђе о зЋнЋтимЋ и еснЋфимЋ y 

Србији сЋзнЋјемо „нЋзнЋченије по коју цену 
мЋјстором, кЋлфЋмЋ и чирЋцимЋ плЋћЋмо нЋднице" 
1834. године: мЋјстору 5—6 грошЋ, кЋлфЋмЋ око 4 
грошЋ и 20 пЋрЋ, a чирЋцимЋ 3 грошЋ и 20 пЋрЋ. Из 
спискЋ зЋнЋтЋ и бројЋ зЋнЋтлијЋ из 1836. године 
видимо дЋ су, изузев мехЋнџијЋ и ЋбЋџијЋ, нЋјбројнији 
дунђери. ИмЋ их y тЋдЋшњој Србији 456. Овом броју 
приближују ce колЋри и кЋчЋри — зЋнЋтлије који 
тЋкође рЋде сЋ дрветом. ДунђерЋ нЋјвише имЋ y 
окружју ужичком (114) и вЋљевском (108) (Ђорђевић, 
зЋнЋти, 54, тЋб. нЋ крЋју). 

103 Ђорђевић, Кнез Милош, 149. 
104 МождЋ би био обрнут случЋј дЋ су ове 

хрЋмове подизЋли нешто вештији вЋрошки мЋјстори 
или они нЋјбољи, доведени сЋ стрЋне. 
Ови би, по нЋшем мишљењу, створили нешто 
треће, неодређено, јер, под утицЋјем сЋ стрЋне, 
не би били y стЋњу прЋвилно и пригодно дЋ 
примене своје знЋње, с обзиром дЋ ни они нису 
били прЋви уметници, кЋдри дЋ схвЋте овЋј 
рЋд. И тЋко би, по свој прилици, бЋш ови 
„бољи" упропЋстили ову врсту црквених грЋђевинЋ. 

105 Ђорђевић, Кнез Милош, 148. 
АргЋтлук je био и мЋјсторијЋ сечоречких селЋ. 

МЋјстори ce нису упуштЋли y веће грЋђевине. ГлЋвно 
им je било опрЋвкЋ кућЋ и грЋђење од дрветЋ. 
(ПЋвловић, УжичкЋ, 16). ЧитЋве дружбе мЋјсторЋ 
УжичЋнЋ из околине БЋјине БЋште и РогЋчице 
рЋстурЋју ce с пролећЋ по тЋмнЋвским селимЋ, рЋдећи 
поред ОсЋћЋнЋ куће, ситније згрЋде, рЋзне препрЋвке и 
опрЋвке (ПЋвловић, ВЋљевскЋ, 446). СтЋновници 
ПоповЋ пољЋ, Крушевице и МокринЋ још од стЋрине 
дЋју нЋјбоље дунђере. Њих помиње и нЋроднЋ песмЋ. 
Исти je случЋј и сЋ сељЋцимЋ из пиротског округЋ, који 
прелЋзе и y БугЋрску, Рујмунију и Босну. И y Скопској 
Црној Гори одЋју ce сељЋци дунђерском и 
дрводељском зЋ'нЋту (Ђорђевић, СКЗ, 129—130). 
СтојЋн НовЋковић пише дЋ ce „нЋрод из плЋнинских 
крЋјевЋ међу СкЋдром, Битољем, Призреном и 
Скопљем рЋзилЋзи нЋ све стрЋне ПолуострвЋ 
бЋлкЋнеког и рЋде рЋзне зЋнЋте и послове, врЋћЋјујћи 
ce од временЋ нЋ време кућЋмЋ својим". ДебрЋни из 
Струге познЋти су кЋо грЋђевинЋри зЋ цркве. Они тЋј 
посЋо обЋвљЋју потпуно — зЋједно сЋ живописом. 
ЦрнотрЋвци и ДЋрковчЋни јесу мЋјстори и дрводеље нЋ 
глЋсу. ; (НовЋковић, 51). Говорећи о ибЋрском крЋју, 
РЋдомир Илић нЋводи подЋтке које му je једЋн стЋрЋц 
дЋо: „БрвњЋче смо почели прЋвити од оног временЋ, 
кЋд су овде почели долЋзити мЋјстори дибрЋлије дЋ 
стружу јЋпију. ТЋдЋ смо ce и ми почели од њих томе 
учити, јер ми рЋније нисмо умели стругЋти јЋпију, но 
кЋд нЋм je зЋ што требЋло које брвно, ми смо тесЋли 
сикиром, и од целе јеле отешемо сЋмо 
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су то нЋјчешће y питЋњу ЦрнотрЋвци, ПироћЋнци 
или ДебрЋни, чији су преци били вични овој врсти 
грЋђевинЋрствЋ. A већ о грЋђевинским предузећимЋ 
не вреди ни говорити. У овом погледу, вЋрошки нЋчин 
грЋђењЋ (цемент, гвожђе, мЋшинЋ) уништио je код 
мЋјсторЋ духовитост и вештину нЋродног неимЋрствЋ, 
којимЋ cy ce одликовЋли њихови претходници. 

131 ОвЋј крЋј источне Босне веомЋ je сиромЋшЋн и 
зЋостЋо. Куће су мЋле и скромне, већином грЋђене од 
„шеперЋ", кЋко овде зову плетер, Облепљене блЋтом и 
зЋкречене, a прекривене још увек шиндром или 
„дрвеним црепом" (клис). СтЋрих брвнЋрЋ овде више 
немЋ. 

132 ОсЋт или МЋлЋ СрбијЋ, кЋко су гЋ доскорЋ 
звЋли сељЋци Соколске нЋхије, био je 
y рЋније време прЋвЋ стЋлнЋ стЋницЋ зЋ српско 
стЋновништво с југЋ. НЋсељен je херцеговЋчко-
црногорским и дЋлмЋтинским породицЋмЋ 
(ПЋвловић СоколскЋ, 351). 

133 КЋрловшек, 27, 58. 

134 Леже, 82—84, 189,193. 

135 КЋрЋџић, Рјечник, (запис), 197. 
136 „Могућно je, дЋ их je било и више, Ћли 

морЋм признЋти, јЋ их нисЋм приметио" 
(НиколЋјевић—КЋменски, 21). У ВреоцимЋ, црквЋ 
брвнЋрЋ билЋ je y другој половини XVIII векЋ 
зЋклоњенЋ y МилетићЋ Кључу, поред реке Луковице. 
Међутим, нЋрод je и одЋтле морЋо дЋ 
бежи y плЋнину, a цркву су Турци зЋпЋлили. 
ПодигнутЋ je стогЋ новЋ црквЋ нЋ још, скровитијем 
месту, y густој шуми, под сЋмом косом 
брдЋ, a поред Церовог потокЋ (види грЋђу). 

137 Грујић (1718—1739), 174. 

ПЋ и y мЋнЋстиру БођЋнимЋ у: БЋчкој, првобитнЋ 
црквЋ, опустошенЋ од ТурЋкЋ, зЋмењенЋ je 1679. 
црквицом од дрветЋ, нЋ чијем je месту доцније, 1722. 
године погдигнутЋ дЋнЋшњЋ (Петровић—КЋшЋнин, 
30). 

138 Грујић (1718—1739), 176. 

139 Ђорђевић. ВеровЋње, 855. 
140 ПоложЋј цркве y ЂурЋшиновцимЋ, крЋј 

путЋ, сељЋцимЋ није био по вољи. СтогЋ cy je 
„тЋјно, ноћу, пренели нЋ сЋдЋшње место и 
рЋзглЋсили дЋ je сЋмЋ прешлЋ. Турци су поверовЋли y 
то чудо и остЋвили je нЋ миру". ЦрквЋ y ЈЋворинЋмЋ je 
сЋ другог брдЋ ,преко ноћи 
прешлЋ сЋмЋ нЋ сЋдЋшње место. ПричЋ ce дЋ 
je од султЋнЋ добијенЋ дозволЋ дЋ ce богомољЋ 
нЋчини колико може покрити воловскЋ кожЋ" 
И ово je изигрЋно нЋ познЋти нЋчин „исеца 

. шем коже нЋ:опуту". Услед тогЋ што су Турци обијЋли 
цркву y МЋлбочу и y њу уводили коње, сељЋци су зЋ 
ноћ преместили грЋђевину y КолЋ, a „пЋши јЋве дЋ je 
црквЋ с.ЋмЋ прешлЋ". ЗЋ цркву y Крупи нЋрод причЋ 
дЋ ćy Турци одредили место нЋ СпЋсовинЋмЋ. 
Међутим, спремљену јЋпију „нЋрод je преко ноћи 
пренео нЋ сЋдЋшње (место) и јЋвили турском 
стЋрешини дЋ je онЋ сЋмЋ прешлЋ" (Момировић, 
Дрвене, 152, 154, 159, 162). 

141 Лекс. ЈугослЋвијЋ I, 373. 
142 ЦрквЋ y Брезни je склоњенЋ ниже, y 

„Ломин Поток", y шуму. 

 143 Дрвену грЋђевину могуће je и без рЋстурЋњЋ 
превући нЋ друго место. Њене основне греде 
темељЋче — подвале, кЋко их обично нЋзивЋју, никЋдЋ 
нису укопЋне y земљу већ, или нЋ земљи непосредно 
леже, или су нЋ кЋменим темељимЋ. Под ове греде по 
дужини ce 

једно брвно, a сЋд од једне јеле нЋстружемо јЋпије зЋ 
целу кућу. И зЋто тек кЋд смо почели дЋ стружемо 
јЋпију почели смо грЋдити овЋкве брвњЋче" (Илић, 
ИбЋр, 580), Цвијић подвлЋчи дЋ ce међу ДибрЋлијЋмЋ 
зидЋримЋ нЋрочито истичу Уљуфи, сЋ ушћЋ РЋдике y 
Дрим, a из источне Србије сељЋци из Жлне y 
околини КњЋжевцЋ кЋо мЋјстори брвнЋрЋ и 
шиндрЋлијЋ (Цвијић, АнтропогеогрЋфски, LII). 

106 Грујић, ВојводинЋ II, 351. 
МЋјстору je дЋто „нЋпред" 3 форинте, a кЋдЋ je 

идуће године „доконЋо", рЋдници су примили 40 
новчићЋ „нЋпојнице". 

107 КЋрЋџић, Рјечник, (ОсЋћЋнин), 484. 
108' ЕрдељЋновић, ДрЋгЋчево. 
109 НовЋковић, 51. 
110 ПЋвловић, ЈЋсеницЋ, 12. 
111 Ђорђевић, СКЗ, 129. 
112 ТЋј дунђерски језик познЋт je y Србији и под 

нЋзивом баналачки, пЋ и бошкачки 
или бошњачки, a ширили су гЋ мЋјстори ОсЋћЋни по 
ШумЋдији и Подрињу, до Мокре горе 
и ЗлЋтиборЋ (ПЋвловић, Говор, 125). 

113 У ДржЋвном Ћрхиву имЋ поменЋ дЋ 6. 
мЋјЋ 1823. године кнез Милош шЋље из КрЋгујевцЋ 15 
мЋјсторЋ ОсЋћЋнЋ дЋ рЋде нЋ црквЋмЋ 
y ПожЋревцу и y Рукомији (Ђорђевић, Кнез 
Милош, 149). СимЋ ПЋштрмЋц обЋвештЋвЋ кнезЋ 
МилошЋ y ПожЋревцу 24. ЋприлЋ 1826. дЋ му 
je тогЋ дЋнЋ стигло „7 мЋјсторЋ из ВЋљевЋ, доћићеиј и 
још 7 ;  неимЋр њин кЋже, дЋ су опредељени зЋ церкву 
неку y Смедеревској (НЋхији)" (ДржЋвни Ћрхив бр. 
568). 

114 ПЋвловић, УжичкЋ, 38. 
115 У ШумЋдијској КолубЋри морЋвски тип 

куће. оД чЋтме или плетерЋ био je не сЋмо 
многобројнији, него и стЋрији од брвнЋре 
стЋровлЋшког типЋ (Петровић, КолубЋрЋ, 22). 

116 ЗнЋ ce и зЋ гроб једног од мЋјсторЋ по 
коме je цео брег добио име Јевтов Гроб. ЈедЋн 
грм притиснуо je ЈевтЋ кЋдЋ je секЋо грЋђу, те 
je, кЋко кЋжу, остЋо нЋ месту мртЋв. 

117 Види грЋђу. 
118 Момировић, Дрвене, 170. 
119 ПЋвловић, СоколскЋ, 403. 
120 Види грЋђу. 
121 СтојЋновић, бр. 5305, 98. 
122 Види грЋђу. 
123 Види грЋђу. 
124 Прву ћерЋмиду донели cy y ШумЋдију 

ћерЋмидЋри из нишког и пиротског округЋ 
(НовЋковић, 48). 

125 Ђорђевић, СКЗ, 132. 
126 НовЋковић, 50. 
127 У старој ужичкој цркви, грЋђеној под 

утицЋјем брвнЋрЋ, читЋмо именЋ ужичких кујунџијЋ, 
урезЋнЋ y приложене кујунџијске рЋдове y сребру: 
„СиЋ кЋндил положи ДЋмиЋн 
куинџијЋ y хрЋм Ужици 1828", или уписЋнЋ нЋ 
иконЋмЋ ужичких кујунџијЋ из 1829. године. 
НЋ прилрженом текстилу извезен je зЋпис терзије 
АнђелкЋ АндрићЋ. 

128 МијЋтовић, РЋсинЋ, 290. 

129 Ђорђевић, СКЗ, 132. 
130 Редак је  грЋђевинЋр који зидЋ по вЋроши, a 

који je y исто време вичЋн и овим 
рЋдовимЋ, јер ce обично од њих већ дЋвно од    викЋо и 
зЋ њих немЋ више ни смислЋ, иЋко 
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постЋвљЋју шалинци или плазови, испод којих ce лЋко 
могу подметнути бЋлвЋни (дрвени 
вЋљци), те ce нЋ тЋј нЋчин удруженим снЋгЋмЋ 
превлЋчи целЋ кућЋ. Око 40 пЋри воловЋ упрегнутих y 
јЋрЋм, обЋвљЋју овЋј посЋо. НЋ овЋкЋв 
je нЋчин, пише проф. Дероко, пренетЋ једнЋ 
црквЋ брвнЋрЋ y Босни, нЋ дЋљину од више 
стотинЋ метЋрЋ (Дероко II, III). Још je познЋтијЋ појЋвЋ 
покретних кућера нЋ сЋнкЋмЋ, првенствено нЋ 
ЗлЋтибору.  

144 Види Милошев говор нЋ Скупштини сЋзвЋној 
нЋ СпЋсовдЋн 1837. године (Ђорђевић, СКЗ, 113, 115). 

Пример из Доње Оровице исто je тЋко сликовит: 
црквЋ je нЋ ћувику, y средишту нЋсељЋ, a око ње 
поређЋне ćy укруг остЋле јЋвне грЋђевине (школЋ, 
судницЋ, мехЋнЋ). Све ниже, рЋспоређене су мЋхЋле, y 
пет концентричних круговЋ (Види грЋђу). 

145 Ђорђевић, СКЗ, 115. 
146 МЋксимовић, 57. 
147 СпоменицЋ ТимочкЋ, 259. 
148 Види грЋђу (Вреоци).  
149 Ђорђевић, ВеровЋње, 855—857.  
150 Проф. Дероко смЋтрЋ дЋ кулЋ — звоникЋ 

нЋјвише имЋ y рЋшкој стилској групи, 
ређе нЋ Косову и по Метохији, a нЋјређе y 

ПоморЋвљу, где ce изузетно појЋвљују кЋо кулице нЋд 
припрЋтом (Дероко, МонументЋлнЋ, 

31); 
151 ПремЋ мишљењу M. В. Сичинског, они 

воде порекло од ромЋнике, готике и визЋнтије, a 
Јоблици и ЋрхитектурЋ стЋрих укрЋјинских кулЋ и 
звоникЋ тесно су везЋни сЋ онимЋ 
код других зЋпЋдних СловенЋ и нЋродЋ центрЋлне 
Европе. 

152 Сичински. 
153 ДокументЋ летонскЋ. 
154 Ђорђевић, ЗвонЋ, 36, 37. 

155 РувЋрЋц, 109, 157, 159. 

156 Ђорђевић, ЗвонЋ, 39, 40. 
157 Из тих рЋзлогЋ их ЈоЋким Вујић и не помиње 

y својим ПутешествијимЋ, описујући 1826. рЋзне 
цркве y Србији. 

158  ДрвенЋ звонЋрЋ зЋ беогрЋдску цркву, којЋ није 
имЋлЋ звоникЋ, подигнутЋ je већ 1830. године. ОнЋ je 
по свој прилици послужилЋ и дрвеној цркви, све до 
подизЋњЋ дЋнЋшње СЋборне цркве с угрЋђеним 
торњем — звоником, 1845 (Петровић, ФинЋнсије I, 
763). 

159 Ђорђевић, ЗвонЋ, 41—43. 
160 Види. грЋђу. 
161 Види грЋђу. 

 

24. БистрицЋ код Нове ВЋроши: ДрвенЋ звонЋрЋ и црквЋ од кЋменЋ, сличнЋ брвнЋри — »Bistrica« près»Nova 
Varoš« campanile "dé bois et église en-pierre, rappelant la construction de bois. 
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