
 

 

  

делу звоникЋ зЋписЋнЋ je y резбЋреним 
орнЋментимЋ годинЋ ,,1812".9 ИЋко ce y то 
време овЋ територијЋ није нЋлЋзилЋ 
непосредно под турском влЋшћу, турски ce 
утицЋј и овде осећЋо с обзиром нЋ близину 
грЋнице. Из стрЋхЋ од ТурЋкЋ, црквЋ je сЋ 
брегЋ више селЋ премештенЋ y долину, нЋ 
једЋн километЋр одстојЋњЋ. НЋ њеном 
рЋнијем месту кЋсније je основЋно гробље. 
ДЋ je зЋистЋ дошло до превлЋчењЋ сведоче 
нЋм обележени зЋрези. y појединим 
тЋлпЋмЋ и нЋ њимЋ.рупе зЋ зЋкЋчињЋње 
зЋпреге (сл. 80, 81). 

ОсновЋ ове цркве предстЋвљЋ издужени 
прЋвоугЋоник сЋ вишеугЋоном олтЋрском 
Ћпсидом. ОлтЋрски простор je сужен, a то 
није уобичЋјено нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y 
Србији. ЦрквЋ y Бузети одговЋрЋ нЋјвећем 
типу цркЋвЋ ове врсте; величинЋ још износи: 
7,10/16,00/2,60 m (површ. 103 m2). Издвојени 
су јој припрЋтЋ и олтЋрски простор. Кров je 
веомЋ стрм. КЋо и y ХЋјтићу, нЋд припрЋтом 

ce преко кровЋ издиже висок звоник, који 
ce премЋ врху поступно сужЋвЋ. То нЋјвише 
и рЋзликује ове цркве од оних y Србијиј 
приближујући их y исто време типу 
дрвених цркЋвЋ средње Европе и 
ТрЋнсилвЋније, y чијим много богЋтијим и 
већим облицимЋ имЋ и готског утицијЋ. 
ГрЋђЋ je свЋ хрЋстовЋ. ТЋлпе су спојене ,,нЋ 
перо и жљеб", без препустЋ нЋ угловимЋ. 
ШиндрЋ, дебљине 1 цолЋ, дугЋчкЋ je око 80 
cm. 

У обрЋди појединих детЋљЋ и y њиховој 
орнЋментици испољЋвЋју ce бЋрокни 
елементи и очигледЋн утицЋј кЋтоличких 
цркЋвЋ дрвене грЋђе. То ce нЋрочито 
зЋпЋжЋ y унутрЋшњем изгледу цркве y 
Бузети. ТЋко нЋ пример, иЋко je коритЋсти 
свод изведен од шЋшовЋцЋ, он није 
зЋобљен, већ je трЋпезЋстог пресекЋ. НЋд 
олтЋром, површинЋ му je кЋсетирЋнЋ 
слично оној у Беликој МлЋки, сЋ пољимЋ 
koja су обојенЋ стилизовЋнрим цвећем и 
вЋзЋмЋ — бЋрокном орнЋментиком коју 
можемо видети и y Србији.10 СличнЋ 
шЋрЋљЋ јЋвљЋју ce и нЋ рЋвним тЋвЋницЋмЋ, 
y припрЋти, пЋ и нЋ њеној прегрЋди где су 
нЋ црвеној подлози стилизовЋни  биљни и 
геометријски цртежи сЋ розетЋмЋ, у белој, 
плЋвој, мркој и црвеној бледој боји. ЈЋвљЋју 
ce и ликовне предстЋве, што није 
уобичЋјено дЋ ce сликЋ нЋ  сличним 
дрвеним површинЋмЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y 
Србији. УнутрЋшње површине дрвених 
зидовЋ цркве обојене су плЋво. ЗЋпЋднЋ 
врЋтЋ су двокрилнЋ, сЋ дијЋгонЋлним 
дЋскЋмЋ и бЋрокном резбЋријом оквирЋ. 
Прозори су испуњени осмоугЋоним 
стЋклом y олову, a зЋштићени гвозденим 
решеткЋмЋ и дрвеним кЋпцимЋ. 

СмЋтрЋли смо зЋ потребно дЋ 
подробније прикЋжемо ову цркву из 
ХрвЋтске из рЋзлогЋ што предстЋвљЋ једну 
од 

80. ХрвЋтскЋ: ЦрквЋ y Горњој Бузети — Croatie:  Еglise 
de »Gornja Buzeta«. 

81. ГорњЋ БузетЋ: ОсновЋ и пресек цркве; ДетЋљ сЋ звоникЋ—»Gornja Buzeta«: Plan et 
coupe de l'église; Détail du clocher.  
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ретких сЋчувЋних дрвених цркЋвЋ, кЋквих je 
у  о в и м  крЋјевимЋ доскорЋ било више. 
Обликујући ce под јЋчим утицЋјем ЗЋпЋдЋ, 
онЋ y себи још увек носи основне одлике 
своје мЋтичне цркве, ствЋрЋјући нЋ тЋј 
нЋчин једЋн прелЋзни тип дрвених цркЋвЋ. 

Што ce тиче кЋтоличких дрвених 
цркЋвЋ, оне ce y ХрвЋтској још више 
рЋзликују од прЋвослЋвних y Србији. Beћe 
су и више; основЋ им je сложенијЋ, јер имЋју 
избЋчену сЋкристију и нЋглЋшене портЋле 
сЋ бочне и предње стрЋне; површине кровЋ 
су им рЋзрЋђене и нЋглЋшене торњевимЋ. 
Предњи, већи торЋњ служи кЋо звоник, док 
je зЋдњи, нЋд олтЋром, мЋњи. БЋрокни 
елементи још су јЋче изрЋжени, кЋко y 
сликЋрству и орнЋментици тЋко и y 
Ћрхитектури тремЋ и других деловЋ ових 
импозЋнтнијих грЋђевинЋ, које су ce 
рЋзвијЋле под повољнијим политичким, 
верским и економским условимЋ, него 
цркве брвнЋре y Србији. ЈедЋн од 
нЋјкЋрЋктеристичнијих примерЋкЋ свЋкЋко 
je кЋпелЋ св. БЋрбЋре y Великој МлЋки код 
ЗЋгребЋ, из 1642. године.11       

У Туропољу их je сЋчувЋно двЋнЋест. 
ИмЋ их и y крЋјевимЋ око Петриње и дЋље 
премЋ југу — y бјеловЋрскекрижевској и 
пожешкој жупЋнији, кЋо и неколико y 
ЗЋгорју и СлЋвонији. По речимЋ Ђуре СЋбЋ 
из 1916. године, оне сy необично „жилЋвЋ 
животЋ".12 

ИзгледЋ дЋ сЋчувЋни примерци 
кЋтоличких дрвених цркЋвЋ y ХрвЋтској 
потичу нЋјрЋније иЗ XVI векЋ. ПремЋ 
мишљењу већег бројЋ стручњЋкЋ, нЋукЋ још 
није испунилЋ прЋзнину између дрвених 
грЋђевинЋ рЋног Средњег векЋ и кЋсније 
дрвене Ћрхитектуре, којЋ ce јЋвљЋ опет y 
време бЋрокЋ",13 тЋко дЋ ce тешко може 
прихвЋтити познЋтЋ СтржиговсковЋ тезЋ о 
првобитним дрвеним грЋђевинЋмЋ 
северњЋчких и словенских нЋродЋ, KO je су 
не сЋмо сЋчувЋле свој утицЋј нЋ позније 
црквене грЋђевине од истог мЋтеријЋлЋ, већ 
и нЋ зидЋне кЋмене цркве подизЋне y 
новим крЋјевимЋ после 1050. године. 

СвЋкЋко дЋ су грЋдитељи дрвених 
цркЋвЋ y ХрвЋтској имЋли известЋн 
нЋслеђени осећЋј зЋ дрвену изгрЋдњу још 
од својих словенских предЋкЋ. Али нЋм 
исто тЋко изгледЋју очигледни и упливи 
ромЋнских, готских и бЋрокних грЋђевинЋ, 
који ce нЋ сЋчувЋним црквЋмЋ првенствено 
огледЋју y звоничним торњевимЋ, 
изрЋслим из окомитих крововЋ, и y деко- 

рЋцији портЋлЋ и унутрЋшњих површинЋ, 
што je готово редовнЋ појЋвЋ нЋ хрЋмовимЋ 
ове врсте. 

Основни систем хоризонтЋлно 
нЋнизЋних и укрућених брвнених гредЋ и 

тЋлпи y зидовимЋ зЋједнички je углЋвном и 
код цркЋвЋ y Србији и код оних y 
ХрвЋтској. ВезЋ „нЋ лЋстин реп" уобичЋјенЋ 
je и y ХрвЋтској. Стрм кров прекривен 
шиндром или клисом y нЋјвећем броју 
случЋјевЋ немЋ тЋко јЋко истурену стреху, 
нити ј о ј  ј е  при дну ублЋжен пЋд. ЈЋвљЋ ce 
и облЋгЋње зидовЋ дЋшчицЋмЋ, рЋди 
зЋштите од кише (ВеликЋ МлЋкЋ). То je y 
ствЋри ситнЋ шиндрЋ полЋгЋнЋ у редове, сЋ 
преклопом слично нЋчину покривЋњЋ 
крововЋ, Ћли без жљебовЋ. У Србији не 
нЋилЋзимо нЋ тЋкве појЋве.4 

 

Остале југословенске области 

 Изузев цркЋвЋ y Србији, Босни и 
ХрвЋтској, ни зЋ једну другу облЋст y 
ЈугослЋвији немЋмо подЋтЋкЋ дЋ je сЋчувЋлЋ 
коју дрвену цркву. ЧЋк и y крЋјевимЋ који 
обилују шумом није одомЋћен овЋкЋв 
нЋчин подизЋњЋ црквених грЋђевинЋ, нити 
je остЋлЋ којЋ стЋријЋ црквЋ нЋчињенЋ од 
дрветЋ. То докЋзује дЋ ce дЋвно престЋло сЋ 
обликовЋњем хрЋмовЋ ове врсте, уколико 
их je y појединим крЋјевимЋ уопште и 
било. 

У дЋлмЋтинском и херцеговЋчком 
кршу, колико нЋм je познЋто, одувек су 
подизЋне кЋмене цркве, иЋко je и y тим 
крЋјевимЋ било шумЋ y средњем веку. 

Ни y МЋкедонији их немЋ. Поред 
уобичЋјених кЋмених цркЋвЋ, ту постоје нe- 

82. ЦрнЋГорЋ: ЏЋмијЋ y РожЋју — Monténégro: 
Mosquée de »Rožaj«. 
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дрвеним; нЋсељимЋ шумских крЋјевЋ. У 
Гусињу, ПлЋву и РожЋју остЋлЋ je покојЋ 
џЋмијЋ од дрветЋ, дело нЋродних неимЋрЋ, 
слично онимЋ y Босни. Међутим, знЋ ce дЋ 
je некЋд y овим крЋјевимЋ било дрвених 
цркЋвЋ. О цркви y Рудиници y Пиви, из 
друге половине XVII векЋ, већ je говорено.16 
Описујући ВЋсојевиће 1898. године, Милош 
Велимировић прмиње цркве нЋ 
Андријевици, КрЋљимЋ, КоњусимЋ и 
ШекулЋру кЋо „брвнЋре по нужди 
нЋчињене", не смЋ трЋјући их стЋринЋмЋ, 
односно не придЋјући им некЋкву 
споменичку вредност17 (сл. 82). 

ЧЋк ни y Словенији, где ce и дЋнЋс тЋко 
негује ЋрхитектурЋ y дрвету, својственЋ 
Ћлпиској кући, непознЋт je мЋ и једЋн 
сЋчувЋни примерЋк стЋре дрвене, или кЋко 
je Словенци нЋзивЋју „лесене церкве". 
ИстинЋ, y Вршичу су руске избеглице 
подигле дрвену цркву с двЋ звоникЋ и сЋ 
гробницом зЋ изгинуле y првом светском 
рЋту. ПЋ ипЋк, њенЋ ЋрхитектурЋ, иЋкој 
декорЋтивно обрЋђенЋ, не предстЋвљЋ чист 
стил својствен овом подручју, већ неку нову 
рускоЋлписку творевину. Међутим, дрвене 
цркве су y Словенији постојЋле y XVII веку. 
То потврђују зЋписи појединих путописЋцЋ 
тогЋ временЋ. Помињу ce овЋкве цркве y 
околини Врхнике (Свети Јошт), нЋ 
КозјЋнском и нЋ Горењском (МојстрЋнЋ), 
Ћли нЋм о њимЋ нису сЋчувЋни подробнији 
описи ни цртежи. У Шкофијским зЋписимЋ 
из XVII векЋ сЋмо je крЋтко речено: „tota 
lignea" или „ех tabulis extrata"18 (сл. 83) 

  

 

83. СловенијЋ: РускЋ црквЋ y Вршичу — Slovénie: 
Eglise russe de »Vršič«. 

ке нЋјскромније сеоске црквице од 
ћерпичЋ и бондрукЋ, покоји дрвени трем 
или догрЋђенЋ припрЋтЋ. То je све што 
знЋмо. 

Ни y Црној Гори не нЋилЋзимо више 
нЋ цркве брвнЋре,15 чЋк ни y сЋчувЋним 

 
СУСЕДНЕ ЗЕМЉЕ 

Румунија 

У овој земљи сиромЋшној кЋменом, y 
којој je одувек влЋдЋло богЋтство шумЋ — 
кЋко у рЋвници тЋко и y плЋнинским 
пределимЋ — дрво je свЋкЋко предстЋвљЋло 
глЋвни грЋђевински мЋтеријЋл. ДЋлекЋ 
трЋдицијЋ ове врсте нЋродног неимЋрствЋ 
створилЋ je y Румунији прЋвЋ ремекделЋ. 
ОнЋ ce испољЋвЋју y рЋзноврсним 
облицимЋ примењених уметности сеоске, 
грЋдске или бојЋрске куће, сеоске цркве 
или војводске зЋдужбине — нЋроднЋ 
уметност којЋ je некЋдЋ ствЋрЋнЋ и онЋ којЋ 
je и дЋнЋс y примени. 

Дрвених цркЋвЋ y Румунији имЋ још y 
знЋтном броју. Оне су нЋјрЋзличитијих 
Ћрхитектонских обликЋ.19 НЋјједностЋвније 
и нЋјмЋње јесу оне из ВлЋшке, делимично и 
из Буковине; нЋјрЋзуђеније и нЋјвеће су из 
Буковине и МолдЋвије; нЋјвише и нЋјлепше 
су из ТрЋнсилвЋније.     

ЗЋ нЋс je од особитог знЋчЋјЋ првЋ 
врстЋ, којЋ имЋ ЋрхЋични облик куће који 
потиче из нЋјрЋнијих временЋ. У 
МолдЋвији, нЋпример, ЋнЋхорети 
(СихЋштри) су y XIII веку игрЋли знЋчЋјну 
улогу у историји њене културе; они су 
вршили црквене обреде y пољу, испред 
пободених крстовЋ или y скромним дрве- 
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84. РумунијЋ: ЦрквЋ y Лунгешту (ГикЋ-Будешт) — 
Roumanie: Eglise de »Lungesti« (Ghika-Budesti). 

дрвене цркве y Румунији имЋју извеснЋ 
преимућствЋ нЋд онимЋ y Србији. 

Међутим, прЋвЋ преимућствЋ 
испољенЋ су y другим двемЋ врстЋмЋ. То су, 
кЋо што je већ нЋпоменуто, цркве других 
обликЋ, које сЋ онимЋ y Србији немЋју 
много сличности. Код оних из 
североисточне Румуније (БуковинЋ и 
МолдЋвијЋ), утицЋј je претежно укрЋјински 
и гЋлицијски. ЊимЋ су нЋјближе цркве y 
Рутенији. Код оних из северозЋпЋдне 
Румуније (ТрЋнсилвЋнијЋ), утицЋј je 
претежно кЋтоличко-готски, који je преко 
мЋђЋрске цркве дошЋо из средње Европе. И 
y једном и y другом случЋју дрво je 
подрЋжЋвЋло зидЋње. Али блЋгодЋрећи 
дЋлекој трЋдицији уметности дрвног 
неимЋрствЋ, створени су извЋнредни 
облици ове врсте Ћрхитектуре, првенствено 
y ТрЋнсилвЋнији. Витки и веомЋ стрми 
кровови, сЋ још виткијим шиљЋтим 
звоницимЋ, који ce издижу до великих 
висинЋ, превЋзишли су лепотом и 
пропорцијом све облике под чијим су 
утицЋјем ствЋрЋне (Филдул де Сус). Што ce 
тиче цркЋвЋ y Буковини и МолдЋвији, 
њихо- 

ним црквицЋмЋ. To je било пре оснивЋњЋ 
молдЋвске држЋве, док су војводствЋ још 
билЋ рЋспЋрчЋнЋ нЋ мЋње политичке 
јединице. Доцније, кЋдЋ су ce кнезови 
оснЋжили и приступили изгрЋдњи већих и 
мЋсивнијих зЋдужбинЋ, овЋкве су цркве 
остЋле кЋо сиромЋшни сеоски хрЋмови.20 

НЋјстЋријЋ сЋчувЋнЋ дрвенЋ црквЋ 
требЋ дЋ потиче још из XIV векЋ. ОнЋ, по 
предЋњу, припЋдЋ првом легендЋрном 
молдЋвском кнезу ДрЋгошу и премештенЋ 
je пре 1502. године из ВололовЋцЋ. ИЋко je 
током вековЋ претрпелЋ извесне измене, 
стручњЋци смЋтрЋју дЋ јој ce спољни изглед 
није y суштини променио. ЗнЋ ce исто тЋко 
дЋ je првобитнЋ црквЋ мЋнЋстирЋ 
ВоронецЋ, од пре 1471. године, билЋ од 
дрветЋ.21 

ЗЋ многобројне дрвене цркве y 
ВлЋшкој, сЋчувЋне углЋвном из XVIII векЋ, 
румунски стручњЋк Н. ГикЋ Будешт дЋје 
описе који би исто тЋко могли дЋ ce односе 
и нЋ цркве брвнЋре y Србији.22 То y ствЋри и 
јесте исти тип цркЋвЋ, који нЋјвише 
одговЋрЋ српским пре кнезЋ МилошЋ. 
СитнијЋ одступЋњЋ y виду суженог олтЋрЋ 
(Лунгешт) или y орнЋментици 
прЋвоугЋоног тремЋ (МихЋешт-КЋпу 
ДеЋлулуи) потпуно су безнЋчЋјнЋ23 (сл. 84). 

ТериторијЋлно, овЋј нЋјстЋрији и 
нЋјједностЋвнији тип, који углЋвном 
припЋдЋ југоисточној Румунији, нЋјближи 
je Србији. Слични су и предели y којимЋ су 
цркве подизЋне, слични су обичЋји нЋродЋ 
којимЋ су оне служиле, исти je био 
непријЋтељ под чијим су господЋрством 
животЋриле и верЋ којој су припЋдЋле. 
Услед већег богЋтствЋ земље и нешто  
бољих  економских  приликЋ, 

85. РумунијЋ, Филдул де Сус: црквЋ —Roumanie: Eglise 
de »Fildul de Sus«. 
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Бугарска и друге земље 

Није, нЋм познЋто дЋ ce y земљЋмЋ које 
ЈугослЋвију окружују сЋ југоисточне стрЋне 
нЋлЋзе дрвене цркве, иЋко y Ћрхитектури 
њихових грЋђевинЋ и оних y Србији имЋ 
пуно сличности. Ta сличност 
кЋрЋктеристичнЋ je зЋ цело БЋлкЋнско 
полуострво које je било под утицЋјем 
ВизЋнтије. и ТурЋкЋ. СтогЋ су и њихове 
културе утицЋле претежно нЋ нЋчин 
обликовЋњЋ зидЋних цркЋвЋ y кЋмену и 
опеци и бондручних грЋђевинЋ од трошног 
мЋтеријЋлЋ, a те Ћрхитектуре и нису 
својствене дрвеним црквЋмЋ. Међу 
појединим грЋђевинЋмЋ које су под 
ТурцимЋ подизЋне искључиво од дрветЋ, 
кЋо некЋдЋ y БугЋрској или y ЦЋригрЋду, 
мЋло je било дрвених цркЋвЋ. ПогдекојЋ 
овЋквЋ сеоскЋ црквицЋ постојЋлЋ je по свој 
прилици y БугЋрској, Ћли ce о њимЋ не 
може' ништЋ одређеније рећи, јер су нЋм 
непознЋте. ВеровЋтно су биле и безвредне.27 
ИмЋјући y виду сличност приликЋ y Србији 
и БугЋрској, свЋкЋко дЋ су бугЋрске црквице 
могле бити сличне српским, сличне и y 
погледу обрЋде дрветЋ, y штЋ ce можемо 
уверити посмЋтрЋјући многе елементе сЋ 
остЋлих згрЋдЋ — уметничке творевине 
бугЋрских нЋродних дрводељЋ. 28 

Још мЋње знЋмо о дрвеним црквЋмЋ y 
Грчкој и АлбЋнији. У тим кршним 
облЋстимЋ сиромЋшним шумЋмЋ не 
верујемо дЋ их je било вредних поменЋ и 
поређењЋ, чЋк ни y северним пределимЋ 
ближим грЋници ЈугослЋвије, y којимЋ 
постоје сличности између грчких, 
ЋлбЋнских, мЋкедонских и српских кућЋ, 
KАО И цркЋвЋ уопште.29 

вЋ ЋрхитектурЋ c већим бројем кубетЋ 
делује много теже (ВињицЋ). И поред 
велике вештине румунских дрводељЋ, y 
овом случЋју ђЋк није успео дЋ превЋзиђе 
учитељЋ. И једнЋ и другЋ врстЋ цркЋвЋ 
потичу углЋвном из друге половине XVIII 
векЋ24 (сл. 85). 

Ио својој Ћрхитектури, ове три 
нЋведене врсте румунских дрвених цркЋвЋ 
међусобно немЋју много сличности. Jeдино 
их везује дуборезнЋ орнЋментикЋ розетЋ, 
звездЋ, геометријских и биљних шЋрЋ, чији 
су мотиви вековимЋ неговЋни и y цркви и y 
кући. Они су веомЋ стЋри, a виде ce и дЋнЋс 
y свЋкој сеоској кући, примењени где год je 
то могуће, нЋ једЋн веомЋ склЋдЋн нЋчин. 
ОвЋ врстЋ примењене уметности y 
основним цртЋмЋ имЋ много сличности сЋ 
српском резбЋријом, Ћли je y Румунији 
отишлЋ много дЋље и створилЋ много 
финијЋ делЋ.25 

КЋо што видимо, поред многобројних 
историјских и других културних везЋ KOje 
су током вековЋ постојЋле између СрбЋ и 
РумунЋ, поред утицЋјЋ који су нЋ румунску 
уметност, првенствено монументЋлног 
црквеног кЋрЋктерЋ, вршили људи из 
Србије зЋ време ТурЋкЋ, постојЋлЋ je и овЋ 
сличност y нЋјстЋријем типу дрвених 
цркЋвЋ, које су ce y Румунији рЋзвиле до 
знЋтно већих рЋзмерЋ и квЋлитетЋ и 
предстЋвљЋју знЋчЋјнЋ делЋ румунске 
нЋродне уметности. Тешко je рећи дЋ ce и 
ту испољио уплив СрбЋ. МождЋ y овом 
случЋју смемо помишљЋти нЋ обрнуто. Код 
нешто рЋзвијенијих основЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ 
y КрЋјини могло би ce предпостЋвити дЋ су 
суседне румунске цркве имЋле нЋ њих 
известЋн утицЋј.20' 

ДРУГЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ 

Западна  Европа 

Стил и конструкцијЋ дрвених цркЋвЋ 
зЋпЋдне Европе мЋло имЋју сличности сЋ 
онимЋ y Србији. Стилски углЋвном 
припЋдЋју готици, кЋо и већинЋ грЋђевинЋ 
коje су по мЋњим местимЋ и селимЋ остЋле 
сЋчувЋне још из нЋјрЋнијих временЋ. ТЋквЋ 
je ФрЋнцускЋ, тЋквЋ и ЕнглескЋ, тЋкве су и 
друге зЋпЋдне земље y свим облЋстимЋ које 
не обилују кЋменом. 

И код њих су богЋте шуме пружЋле 
грЋђу зЋ ову врсту кућЋ. У конструк- 

тивном погледу, то нису прЋве брвнЋре или 
гредЋре. ТЋкве би цркве, по нЋшем 
схвЋтЋњу, пре одговЋрЋле полубрвнЋрЋмЋ 
— полубондручЋрЋмЋ. Зидови им нису 
сЋстЋвљени од нЋнизЋних брвнЋрЋ, већ je то 
густ дрвени костур, нЋјчешће испуњен 
летвЋмЋ и дЋшчицЋмЋ, чије су спољне 
површине олепљене и окречене. ЗЋ 
рЋзлику од српских грЋђевинЋ ове врсте, 
видљивЋ површинЋ дрветЋ знЋтно je већЋ. 
Цео je костур слободЋн, кЋо и све друге 
површине дрветЋ, сем спољних испунЋ. У 
унутрЋшњости цркве дрво још y већој мери 
преовлЋђује. Оно y нЋјве- 
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