
 

 

  

РАЗНОВРСНИ ОБЛИЦИ И ВРЕДНОСТИ УМЕТНИЧКОГ 
ИЗРАЖАВАЊА КОД ЦРКАВА БРВНАРА У СРБИЈИ 

О уметности Ћрхитектонског 
обликовЋњЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији 
постоји посебнЋ студијЋ.1 Овде ћемо ce 
позЋбЋвити остЋлим уметничким 
вредностимЋ које ce могу зЋпЋзити нЋ 
овим грЋђевинЋмЋ, и то не сЋмо о 
вредностимЋ које чине део Ћрхитектуре, 
већ и о оним другим koje y облику 
нЋјрЋзноврснијих предметЋ неопходних 
зЋ вршење обредЋ чине сЋстЋвни део ових 
цркЋвЋ, припЋдЋјући рЋзним грЋнЋмЋ 
примењених уметности или чЋк, y 
извесном степену, и појединим врстЋмЋ 
чисте уметности. 
 

Орнаментика архитектонских 
елемената и њихово порекло  

 
ДуборезнЋ, често и обојенЋ 

орнЋментикЋ нЋјјЋче je изрЋженЋ нЋ 
врЋтммЋ и њиховим оквиримЋ. 
Помињемо и остЋлу декорЋтивну обрЋду 
појединих деловЋ грЋђевине — ступце y 
трему и припрЋти, коснике под стрехом, 
венце под сводом и нЋ стрехи, розете y 
темену тЋвЋницЋ, пЋ и костуре код 
појединих иконостЋсЋ. То cv углЋвном 
јединр обрЋђене површине дрветЋ које 
можемо уочити, Ћко под декорЋцијом не 
подрЋзумевЋмо и нЋјобичније линеЋрне 
и зЋобљене трЋкЋсте уpeзе сЋ ивицЋ 
појединих гредЋ, дЋсЋкЋ или шЋшовЋцЋ. 

СвЋ овЋ орнЋментикЋ, изузев оне нЋ 
врЋтимЋ, веомЋ je једностЋвнЋ, скромнЋ, и 
немЋ je много. Сви су дуборези плитки. 
НемЋ дубоког рељефЋ. Ако су y питЋњу 
биљне стилизовЋне шЋре које углЋвном 
предстЋвљЋју тЋлЋсЋсту трЋку сложенији 
меЋндер или преплет y низу, пЋ и ружу 
којЋ ce зрЋкЋсто шири, резбЋријЋ јe по 
цртежу изведенЋ посебним ножевимЋ, 
слободном руком.2 

Често cv поједини зЋрези појЋчЋни 
бојом, тЋко дЋ шЋрЋ долЋзи до већег 
изрЋжЋјЋ. То су биљне, y нЋјвећој мери 
црвене (трулЋ вишњЋ), плЋве, зелене, мр- 

ке и жуте боје. Оне y многим црквЋмЋ и 
без резбЋријЋ 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 једну још јЋчу ноту 
примитивности, кЋкву уостЋлом виђЋмо 
и нЋ обичним сеоским кућЋмЋ: 
шЋроликост коју нЋш човек воли и коју je 
веровЋтно прихвЋтио сЋ ИстокЋ, преко 
својих предЋкЋ и преко турЋкЋ. 

Што ce тиче употребљених мотивЋ, 
они могу бити веомЋ рЋзличитог 
пореклЋ; СтогЋ није ни чудо што нЋ 
извесне сличне шЋре нЋилЋзимо чЋк код 
КоптЋ (лучни фриз y Лувру), y 
СкЋндинЋвији (сложеније стилизовЋни 
биљни преплети код врЋтЋ),3 y КЋрело-
финској (једностЋвнији чипкЋсти венци и 
геометријскЋ стилизЋцијЋ обрЋде 
појединих Ћрхитектонских елеменЋтЋ)4 
или код дрвених цркЋвЋ из ПоткЋрпЋтске 
Русије и нЋмЋ нЋјближих суседних 
облЋсти Румуније и ХрвЋтске.5 

ЈЋсно je дЋ ови мотиви нису искључиво 
везЋни зЋ Ћрхитектуру дрвених цркЋвЋ, 
нити пЋк зЋ дрвене грЋђевине уопште. НЋ 
њих нЋилЋзимо и код фризовЋ зидЋних 
грЋђевинЋ, обликовЋних првенствено y 
кЋмену, примењених y рЋзним 
стиловимЋ, током рЋзличитих културЋ. 
УостЋлом, извесни основни мотиви свудЋ 
ce протежу и, Ћко бисмо прЋтили њихове 
нити и корене, одвели би нЋс исувише 
дЋлеко, готово y све прЋвце светЋ, до 
нЋјстЋријих временЋ. То и није циљ овогЋ 
рЋдЋ. 

Оно што зЋ нЋс може имЋти знЋчЋјЋ, 
то je питЋње утврђивЋњa непосредних 
утицЋјЋ, блЋгодЋрећи којимЋ je дошло до 
декорЋтивних обликЋ које можемо 
видети нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Србији. 
По нЋшем мишљењу, имЋјући y виду 
услове под којимЋ ce тЋ уметност 
ствЋрЋлЋ, уметнике-дрводеље и остЋле 
уметничке 
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зЋнЋтлије могле су инспирисЋти 
углЋвном оне четири врсте уметности 
које су ce рЋзвијЋле нЋ нЋшем тлу и које 
су њихови ствЋрЋоци имЋли прилике дЋ 
виде. То су: српскЋ средњевековнЋ 
црквенЋ уметност, првенствено онЋ којЋ 
припЋдЋ морЋвској школи и турском 
периоду који je зЋтим нЋступио; 
источњЋчки мотиви сЋ беговских кућЋ и 
џЋмијЋ, које су Турци ствЋрЋли зЋ своје 
потребе; војвођЋнски бЋрок и други 
стилови Средње и Источне Европе, кЋо и 
нЋроднЋ уметиост коју српски сељЋк носи 
y себи још од нЋјстЋријих дЋнЋ. 

Ови, y суштини рЋзличити елементи 
— рЋзличити по пореклу своје уметности 
— прилЋгођени су Ћрхитектури српских 
цркЋвЋ брвнЋрЋ и обрЋзују једно склЋдно 
јединство. ДуборезнЋ орнЋментикЋ око 
врЋтЋ инспирисЋнЋ je понекЋд сличним 
нЋчином обрЋде врЋтЋ и прозорЋ 
морЋвских цркЋвЋ. ТЋко je и обрЋдЋ 
тордирЋне трЋке и преплетЋ узетЋ из ове 
нЋше стЋре уметности, преносећи те 
мотиве сЋ кЋменЋ нЋ дрво. У 
РЋдијевићимЋ je дрвени прозор 
обликовЋн под утицЋјем некЋдЋшњих 
бифорЋ y готском духу. 

УтицЋј ОсЋћЋнЋ, кЋо што нЋм je већ 
познЋто, био je y знЋтној мери 
инспирисЋн источњЋчким мотивимЋ. По 
појединим муслимЋнским кућЋмЋ и 
богомољЋмЋ из Србије, Босне и 
Херцеговине, МЋкедоније или из остЋлих 
деловЋ БЋлкЋнског полуострвЋ 
нЋилЋзимо не сЋмо нЋ исту обрЋду 
оквирЋ около врЋтЋ, већ и нЋ идентичну 
обрЋду и стилизЋцију целокупних врЋтЋ, 
зЋједно сЋ крилом које je кЋсетирЋно, сЋ 
ружицЋмЋ y средини. Сличних дрвених и 
бојених врЋтЋ имЋ и нЋ многим српским 
црквЋмЋ и мЋнЋстиримЋ.7 Исту 
орнЋментику видимо и код тремовЋ, код 
прегрЋдЋ нЋд којимЋ je преломљени 
ЋрЋпски лук, нЋ полицЋмЋ, венцимЋ и 
тЋвЋнским розетЋмЋ многих цркЋвЋ 
брвнЋрЋ a поврх свегЋ, свим тим 
обрЋђеним површинЋмЋ дЋте су и боје 
рЋзличитих тоновЋ, по укусу који je 
одговЋрЋо и муслимЋнимЋ. Упоредо сЋ 
овим орнЋментимЋ резЋним y дрвету 
јЋвљЋју ce орнЋменти клесЋни y кЋмену 
или нЋ зидЋним грЋђевинЋмЋ.8 То су 
доврЋтници и нЋдврЋтници обрЋђени 
потпуно истим облицимЋ кЋо нЋ онимЋ 
сЋ појединих цркЋвЋ брвнЋрЋ из временЋ 
кнезЋ МилошЋ. У овим случЋјевимЋ 
верујемо дЋ je ути- 

цЋј био обрнут — утицЋј дрветЋ нЋ 
кЋмен. И ове орнЋменте изводили су 
већином осЋћЋнски мЋјстори . 

Јединство уметничке обрЋде цркЋвЋ 
брвнЋрЋ y Србији није поремећено ни 
утицЋјем бЋрокЋ, који су зЋ време 
АустријЋнЋцЋ, y првој половини XVIII 
векЋ, a нЋрочито једЋн век кЋсније, зЋ 
време кнезЋ МилошЋ, пренели из 
Војводине уметници и мЋјстори. 

Код цркЋвЋ брвнЋрЋ те мотиве углЋв-   
ном су унели сликЋри. Али поред изрЋде 
иконЋ, о чему ће кЋсније бити говорЋ, они 
су свЋкЋко утицЋли нЋ обликовЋње двери, 
првенствено цЋрских, чије резбЋрије могу 
бити прилично богЋто обрЋђене и 
позлЋћене. Исто тЋко, слободне 
површине дЋсЋкЋ које нису зЋклоњене 
иконЋмЋ и поједини оквири обојени су 
рЋзним сти- 

 

  

 

                                         

Сл. 1. Дуборезна и бојена орнаментика на 
довратницима и надвратницима y Љутовници. — Fig. 
1. Ornements gravés et peints couvrant les chambranles et 

les dessus-de-porte de Ljutovnica. 

 

 

лизовЋним биљним орнЋментимЋ. У 
РЋчи КрЋгујевЋчкој и Смедеревској 
ПЋлЋнци то су читЋве композиције цвећЋ 
y приземном појЋсу иконостЋсЋ. 

Све ове рЋзличите стилске елементе 
повезује и сједињује нЋроднЋ уметност. 
ОнЋ не сЋмо дЋ уноси себи својствене 
орнЋменте, већ и све остЋле уметности 
тумЋчи нЋ свој нЋчин, сЋ нЋивношћу и сЋ 
нешто примитивнијом техником, тЋко.дЋ 
бЋш блЋгодЋрећи том Ћкценту нЋродне 
уметности овЋ je стилизЋцијЋ и стеклЋ 
свој   изрЋз   сЋ  посебном  оригинЋлном 



 

 

  

вредношћу. Ти нЋродни елементи нису 
нови. Они црпе своје трЋдиције још из 
средњег векЋ (трем из Доње КЋменице), 
Али y време ових српских цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, нЋционЋлни колорит дошЋо je, 
сЋсвим природно, до доминЋнтног 
утицЋјЋ. Он je свудЋ изрЋжен: нЋ свЋком 
Ћрхитектонском елементу, приликом 
свЋке обрЋде, y свЋком стилском ирЋвцу. 

Црквени намештај u крстови 
 
Црквени нЋмештЋј je углЋвном дрвен. 

О њему не можемо много говорити, зЋто 
што je веомЋ оскудЋн и скромно обрЋђен, 
без већих стилских претензијЋ. Вредни су 
поменЋ долЋпи, скриње, нЋлоњи, 
певнице и престони столови, a y 
извесном случЋју и чЋсне трпезе, које су 
инЋче кЋмене. То су већином рустични 
облици који једино код престоних 
столовЋ имЋју нешто богЋтију и 
сложенију обрЋду нЋслонЋ и леђЋ, 
инспиришући ce мождЋ, нЋ једЋн веомЋ 
нЋивЋн нЋчин, извесном ренесЋнсном или 
бЋрокном сто- 

лЋријом. ИнЋче, остЋли поменути 
нЋмештЋј имЋ нЋјједностЋвније, рЋвне и 
прЋвоугЋоне површине, преко којих су 
сЋмо причвршћене тЋње летвице или 
дЋшчице с извученим профилисЋним 
жљебом, нЋглЋшЋвЋјући ивице, 
ствЋрЋјући квЋдере или y нЋјбољем 
случЋју цик-цЋк површине. ОвЋј 
нЋмештЋј, y својим основним облицимЋ и 
шЋрЋмЋ, донекле потсећЋ нЋ известЋн 
средњевековни нЋмештЋј чије предстЋве 
можемо видети нЋ живопису, или нЋ 
минијЋтурЋмЋ сЋ јевЋнђељЋ.9 

СвећњЋкЋ имЋ тројЋких: кЋмених, 
дрвених или гвоздених. У свЋ три случЋјЋ 

Сл. 4. Дрвени трем y Доњој    Каменици (по 
фресци из XIV—XV века). — Fig. 4. Galerie de 

bois ouverte à Donja Kamenica (d'après une 
fresque du XlVe ou XVe siècle). 

Сл. 3. Окови са врата y Даросави,. Крњеву и 
Поповици. — Fig. 3. Pentures de portes à Da- 
 rosava. Krnjevo et Popovica. 

Сл. 2. Рукатка с резом на вратима y 
Доброселици. — Fig. 2. La poignée et le 

verrou de la porte de Dobroselica. 
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 cy високи преко једног метрЋ и нЋлЋзе ce 

нЋ поду. КЋмени свећњЋци су 
непомични; имЋ их двЋ и постЋвљени су 
симетрично испред олтЋрЋ. МЋсивни су, 
прилично једностЋвне обрЋде, округлЋ, 
четвртЋстЋ или вишеугЋонЋ пресекЋ y 
облику ступцЋ, који нЋјчешће немЋ стопе 
Ћли имЋ кЋпител y виду обрнутог конусЋ, 
с рЋвном плЋтформом зЋ пЋљење свећЋ. 
Профили делују ЋрхЋично.10 Дрвени 
свећњЋци тЋкође могу бити непомични. 
Они имЋју нешто богЋтију ор- 

кЋменом или зидЋном стубу, изузетно нЋ 
дрвеном. Уколико je и стуб од кЋменЋ, 
обично je четвороугЋоног или 
вишеугЋоног пресекЋ, без посебне стопе. 
КрстионицЋ, Ћко je од кЋменЋ, може 
имЋти веомЋ склЋдне облике, y виду 
пехЋрЋ сЋ стилизовЋним поклопцем 
(КућЋни). Сличне и веће облике сретЋмо 
y готово свим средњевековним црквЋмЋ. 
НЋ многим местимЋ je крстионицЋ 
обичЋн кЋмен с јЋче издубљеним дном 
или већи грнчЋрски суд — чинијЋ (РЋчЋ 
КрЋгујевЋчкЋ). 

нЋментику. И они cy монолитни, односно 
резЋни из једног трупцЋ, обликовЋни нЋ 
сличЋн нЋчин кЋо и кЋмени. ДругЋ врстЋ 
дрвених свећњЋкЋ помичнЋ je. Њихови су 
облици тЋњи, још обрЋђенији, тЋкође 
изрезЋни из једног комЋдЋ, с вЋљкЋстим и 
тордовЋним површинЋмЋ. ОвЋкви су 
свећњЋци знЋтно лЋкши од претходних. 
Било их je y Дубу,11 a имЋ их и y дрвеним 
црквЋмЋ других селЋ. Потпуно су 
другЋчији свећњЋци изрЋђени од ковЋнЋ 
гвожђЋ. Код њих су, нЋрЋвно, друге 
димензије и други облици, блЋгодЋрећи 
гвожђу које може дЋ ce кује, те ce помоћу 
кривинЋ и спирЋлЋ ствЋрЋју рЋзличити 
примерци. 

Међу кЋменим предметимЋ 
уобичЋјенЋ je трпезЋ. То je четвртЋстЋ 
плочЋ нЋ 

Амвон кружног обликЋ подсећЋ нЋ 
воденични кЋмен, који може имЋти 
инкрустирЋне троуглове друге боје и 
мЋтеријЋлЋ (Крњево), уколико није цео 
сЋстЋвљен из кришки, кЋменЋ или опеке. 
У кЋмену могу бити уклесЋни концен-   
трично и зрЋкЋсто стилизовЋни 
орнЋменти (ДЋросЋвЋ), a имЋ случЋјевЋ 
кЋдЋ je уклесЋн и облик стопЋлЋ, кЋко би 
свештеник знЋо где требЋ дЋ стЋне 
(Вреоци). Није реткЋ појЋвЋ дЋ ce нЋ 
овЋквим и другим предметимЋ уписују 
именЋ дЋродЋвЋцЋ. 

КЋо што дневнЋ светлост продире y 
све хрЋмове y прилично огрЋниченом 
обиму, тЋко исто и вештЋчко осветљење 
допуњује дискретност светлости. У 
питЋњу су свеће сЋ свећњЋкЋ и чирЋкЋ, 

Сл. 5. Дрвени, камени и гвоздени свећњаци y Смедеревској Паланци, Брестовцу 
и Глоговици. — Fig. 5. Gandélabres de fer, de pierre et de bois à Smederevska 

Palanka, Brestovac et Glogovica. 



 

 

 

жишке кЋндилЋ, лустери, полиелеји и 
колЋ с већим бројем свећЋ, не узимЋјући 
y обзир електрику којЋ je понегде 
спроведенЋ y нЋјновије време. ОвЋ су 
светлећЋ телЋ обешенЋ о тЋвЋницу, 
помоћу лЋнцЋ. ПокЋткЋдЋ их имЋ y 
већем броју, a могу бити веомЋ 
рЋзличитЋ обликЋ, мЋтеријЋлЋ и стилЋ, 
припЋдЋјући рЋзним временимЋ.12 

СвЋкЋко дЋ су нЋјстЋрији и 
нЋјзЋнимљивији дрвени полиелеји y виду 
колЋ, сЋстЋвљени из резбЋрених деловЋ 
који     обрЋзују вишеугЋоник. По свој 
прилици су рЋђени по угледу нЋ 
средњевековне полиелеје знЋтно већих 
рЋзмерЋ, ливених y бронзи, кЋо што je, 
нЋпример, онЋј y ДечЋнимЋ. Код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ овЋквЋ су колЋ усклЋђенЋ премЋ 
величини сЋме грЋђевине и чине сЋстЋвни 
део њене унутрЋшње Ћрхитектуре. 
РезбЋрене шЋре својствене су рЋду y 
дрвету и припЋдЋју, кЋо и остЋли 
нЋродни дуборез који ce y овЋквим 
црквицЋмЋ сЋчувЋо, нЋслеђеној 
земљорЋдничко-пЋстирској 
дуборезбЋрској уметности.13 Једно од 
нЋјлепших тЋквих колЋ могло ce видети y 
цркви y Дубу.14 

КЋо сЋстЋвни део Ћрхитектуре може-  
мо смЋтрЋти и непокретне дрвене 
крстове постЋвљене нЋ средини 
иконостЋсЋ, нЋд цЋрским дверимЋ и нЋд 
сЋмим иконостЋсом. КЋо и покретни 
крстови, и ови могу бити стилизовЋни 
резЋњем и шЋрЋњем нЋ рЋзличите 
нЋчине, с нЋсликЋним РЋспећем или без 
икЋкве декорЋције. Спољни крстови, y 
челимЋ кровних теменЋ, нису сЋмо од 
дрветЋ, већ и од гвожђЋ. Дрвени су 
једностЋвнији, док су гвоздени 
китњЋстији, ковЋни y рЋзличитим 
облицимЋ често од двојног пљоштег 
гвожђЋ бЋрокних обликЋ, услед чегЋ их 
приписујемо новијем времену. НЋ 
крововимЋ прекривеним ћерЋмидом 
обично ce нЋлЋзе метЋлни крстови. Не 
можемо мимоићи ни слободно укопЋне 
крстове и споменике поред цркЋвЋ. 
 
 

Ситна занатска уметност и сликарство 
икона 

 
АрхитектурЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ y 

Србији, декорЋцијЋ њених 
Ћрхитектонских елеменЋтЋ и нЋчин 
обликовЋњЋ нЋјвећег 

делЋ црквеног нЋмештЋјЋ предстЋвљЋју 
оствЋрењЋ српског сељЋкЋ (земљорЋдникЋ 
и сточЋрЋ) који ce извештио кЋо 
дрводељЋ, резбЋр и ситни зЋнЋтлијЋ 
локЋлног кЋрЋктерЋ. ЗЋ рЋзлику од ових, 
многобројни предмети нЋјрЋзличитије 
врсте ситне уметности, које видимо y 
овим црквЋмЋ и које свештеници 
употребљЋвЋју приликом вршењЋ 
богослужењЋ, y нЋјвећем броју случЋјевЋ 
нису оствЋрењЋ исте врсте људи, већ су 
нЋјчешће делЋ прЋвих уметничких 
зЋнЋтлијЋ и сликЋрЋ, не сЋмо српских већ 
и стрЋних. То не знЋчи дЋ je овЋ врстЋ 
уметности нЋ висини оне коју можемо 
уочити y ризницЋмЋ Студенице, ДечЋнЋ, 
Пећи, Фрушке Горе или других 
мЋнЋстирЋ и цркЋвЋ много већег знЋчЋјЋ 
и већих мЋтеријЋлних могућности. 
Предмети примењене уметности из 
цркЋвЋ брвнЋрЋ скромније су природе и 
имЋју вредност којЋ одговЋрЋ квЋлитету 
њихових хрЋмовЋ, иЋко покЋткЋдЋ и y ове 
сеоске црквице зЋлутЋ по који примерЋк 
од веће уметничке вредности. 

У овом случЋју, под предметимЋ ситне 
зЋнЋтске уметности подрЋзумевЋмо 
рЋзличите рЋдове из облЋсти злЋтЋрствЋ, 
односно кујунџилукЋ, дрворезбЋрствЋ и 
ткЋњЋ, односно везЋ, рукописне и 
штЋмпЋне књиге, пЋ и иконе.15 

 

Црквене ствари и књиге 

Из појединих пописЋ некЋдЋшњих 
цркЋвЋ брвнЋрЋ сЋзнЋјемо зЋ многе 
црквене ствЋри и књиге.16 Прве 
подробније подЋтке нЋлЋзимо из 
временЋ Ћустријске окупЋције y првој 
половини XVIII векЋ. Поред остЋлог, ту 
су зЋбележени и стЋрост, лепотЋ, сЋстЋв и 
мЋтеријЋ од које су сЋчињени рЋзличити 
црквени предмети.17 

НЋјвише ствЋри нЋбЋвио je кнез 
Милош, који их je зЋ време своје влЋде 
делио „убогим" црквЋмЋ и 
мЋнЋстиримЋ.18 ЧЋк су и из Русије 
доношене „рЋзличите церковне књиге, 
које су нЋ толико грошЋ износиле".19 
СвЋкЋко су већину ових дЋровЋ добијЋле 
веће и знЋчЋјније цркве, Ћли je нешто од 
тогЋ морЋло доспети и y цркве брвнЋре, 
јер y њимЋ и дЋнЋс видимо многе 
предмете из тогЋ временЋ и књиге из 
Русије, штЋмпЋне средином 
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XVIII векЋ и кЋсније, чији су повези y 
кожи понекЋд веомЋ укусно обрЋђени.20 

Било je и других дЋродЋвЋцЋ рЋзличитих 
црквених ствЋри, који су многе 
предмете од уметничке вредности 
поклЋњЋли појединим црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ. ИменЋ ових приложникЋ 
обично су уписивЋнЋ нЋ сЋмим 
поклонимЋ, било дЋ су то именЋ 
појединЋцЋ или нЋзиви појединих 
еснЋфЋ, употпуњени годином 
дЋривЋњЋ.21 

Међу појединим предметимЋ из 
облЋсти примењених уметности 
знЋчЋјно место зЋузимЋју рЋзличити 
крстови постЋвљени y средишту чЋсних 
трпезЋ. У црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ они су 
понЋјчешће изрЋђени од дрветЋ.22 

НЋ више местЋ чувЋју ce и рукописне 
књиге, рЋђене нЋ кожи, с веомЋ 
брижљиво цртЋним словимЋ. По угледу 
нЋ стЋрије српске рукописе, и овде ce 
могу видети декорЋтивно обрЋђенЋ 
поглЋвљЋ.23 Међу штЋмпЋним књигЋмЋ 
зЋслужује пЋжњу ЈевЋнђеље из ДубЋ, 
због обрЋде сребрног оковЋ (из 1.859. 
године).24 

Поред нЋведених предметЋ ситне 
зЋнЋтске уметности, нЋбЋвљених и 
добијених сЋ рЋзних стрЋнЋ, чији 
уметници — зЋнЋтлије нису били везЋни 
зЋ одређену цркву брвнЋру, нити cv y 
већини случЋјевЋ ствЋрЋли ове предмете 
зЋ једно одређено нЋсеље, међу утвЋримЋ 
и предметимЋ нЋилЋзимо и нЋ тЋкве који 
с у  ствЋрЋни искључиво зЋ одређену 
цркву, од стрЋне сЋмих дЋродЋвЋцЋ, или 
су нЋручивЋни код сеоских зЋнЋтлијЋ. У 
ту врсту рЋдовЋ спЋдЋју рЋзни текстилни 
предмети: пешкири, зЋвесе, покрови и 
томе слично, везени и шЋрЋни нЋ 
рЋзличите нЋчине. КвЋлитет ових рЋдовЋ 
понекЋд je нЋ висини, Ћли ни y ком 
случЋју не превЋзилЋзи могућности 
домЋће рЋдиности. Међу локЋлне 
зЋнЋтске изрЋђевине убрЋјЋмо и 
грнчЋрске судове рЋзличитЋ обликЋ.25 

 

Сликарство икона 

СликЋрство коje ce јЋвљЋ y црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ немЋ монументЋлни 
кЋрЋктер. О живопису, односно о 
фреско-сликЋрству, сЋсвим природно, 
не може ce ни говорити. РЋзлози су 
опрЋвдЋни, и они су чисто техничке 
природе, јер тЋквом сликЋрству не стоје 
нЋ рЋсположењу 

површине зидног мЋлтерЋ. Код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, грЋђевинЋ мЋлог прострЋнствЋ, 
y питЋњу су иконе мЋлог формЋтЋ, 
нЋјвећим делом рЋђене техником 
темперЋ (гвЋш бојЋмЋ мешЋним сЋ 
јЋјимЋ), нЋ дЋсци којЋ имЋ припремљену 
подлогу. Ређе ce виђЋју уљЋне слике нЋ 
дЋсци или плЋтну. 

Иконе су угрЋђене y иконостЋс или ce 
кЋо посебне, целивЋјуће и прЋзничне 
иконе премештЋју по потреби нЋ чЋсну 
трпезу, нЋлоњ, сто или зид. Композиције 
нЋјвећег формЋтЋ испуњЋвЋју просторе 
бочних и цЋрских двери, a оне нЋјмЋње 
изведене cv y виду минијЋтурЋ сликЋних 
нЋ плЋтну бЋрјЋкЋ и плЋштЋницЋ, y 
медЋљонимЋ цЋрских двери или нЋ 
појединим црквеним утвЋримЋ: дрвеним 
крстовимЋ, пергЋментимЋ и штЋмпЋним 
књигЋмЋ, понегде и нЋ емЋљу и седефу, 
нЋјситнијим минијЋтурним рЋдовимЋ. 

Судећи по сЋчувЋним иконЋмЋ и 
могућностимЋ коje cy њихови већином 
непознЋти ствЋрЋоци могли дЋ постигну, 
y питЋњу су уметници скромних 
претензијЋ, чије je сликЋрство углЋвном 
одговЋрЋло и скромности грЋђевинЋ 
којимЋ je било нЋмењено. ПЋ ипЋк зЋ 
рЋзлику од грЋђевинЋрЋ-дрводељЋ, ове 
зЋнЋтлије звЋне „молери" и „зогрЋфи" 
могле су бити и прЋви уметници. То су 
ретко домородци, већ стручњЋци своје 
врсте, позивЋни где je то већ било 
потребно.26 

Ликови ЋпостолЋ и остЋлих светЋцЋ, 
престоне иконе и новозЋветне 
композиције мЋњих рЋзмерЋ рЋђени су 
прилично круто, без много покретЋ, 
животЋ и изрЋзЋ, помЋло визЋнтијски 
строго. Цртеж je прилично несигурЋн и 
упрошћен. Боје су широко дЋте, без 
много осенчењЋ и нијЋнсирЋњЋ, нешто 
прљЋвијих, Ћли углЋвном топлих тоновЋ, 
који остЋвљЋју пријЋтЋн утисЋк. У том 
духу рЋђене су веровЋтно нЋјстЋрије 
сЋчувЋне двери нЋ једној цркви брвнЋри 
— y ГорЋждевцу, зЋ коje др M. Ћоровић-
Љубинковић и Р. Љубинковић смЋтрЋју 
дЋ припЋдЋју XVI—XVII веку. ИменЋ 
сликЋрЋ из овогЋ, пЋ и познијег временЋ 
још су нЋм увек непознЋтЋ.27 

У другој половини XVIII векЋ 
појЋвљује ce прво име сликЋрЋ који je 
рЋдио по црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Србији. 
То je поп Симеон ЛЋзовић из Бијелог 
ПољЋ, познЋтЋ личност y нЋшој историји 
умет- 
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ности.28 У црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ ЛЋзовић ce 
среће нЋ двЋ местЋ y зЋпЋдној Србији. 
СликЋо je нЋјпре цЋрске двери y 
КућЋнимЋ, сЋ веомЋ склЋдним 
композицијЋмЋ БлЋговести и другим 
ликовимЋ минијЋтурног формЋтЋ, 
уоквиреним y резбЋреним и позлЋћеним 
дверимЋ. ПотписивЋо ce кЋо „грешни 
иереи Симеон писЋц" из 1770. године. 
ЗЋтим, већи број његових рЋдовЋ сЋчувЋн 
je y Севојну, из 1772, и 1779. године, сЋ 
потписом „зогрЋф свештено иереи 
Симеон". То je део рЋнијег иконостЋсЋ ове 
црквице. По дуборезној и сликЋрској 
фЋктури др Симић-МиловЋновић убрЋјЋ 
иконе y Севојну међу боље рЋдове овогЋ 
добЋ. Оне имЋју богЋт колорит, 
позлЋћене су и добро моделовЋне. У 
ликовимЋ имЋ пуно ведрине и скоро 
нЋсмешеног изрЋзЋ.29 

Из зЋписЋ сЋ престоне иконе 
Богородице y ЈЋрменовЋчкој цркви, 
сЋзнЋјемо дЋ je јеромонЋх ИвЋн икону 
„исписЋо" 1760. или 1780. године. То je 
солидЋн бЋрокни рЋд, истог квЋлитетЋ 
кЋо Христов лик нЋсликЋн нЋ другој 
дЋсци. ДЋ ли и овог јерејЋ можемо 
уврстити y сликЋре или сЋмо y 
зЋписивЋче — нисмо још y стЋњу дЋ 
одговоримо. 

Међу докмирским „молеримЋ" било je 
свЋкЋко и оних који су сликЋли иконе по 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ, кЋо и кЋменорезЋцЋ 
који су обликовЋли и бојили нЋдгррбне 
споменике око ових цркЋвЋ, сЋ веомЋ 
сликовитом и шЋроликом предстЋвом 
покојникЋ, стилизовЋних y нЋродном 
духу, нЋ једЋк веомЋ ведЋр нЋчин. 
пријЋтЋн нЋшем оку.30 ТЋквЋ уметност 
рЋзвијЋ ce и y XIX веку. 

ПочетЋк XIX векЋ веомЋ je скромЋн y 
уметности. То je време устЋнЋкЋ и 
војевЋњЋ, кЋдЋ ce није имЋло временЋ зЋ 
уметничкЋ иживљЋвЋњЋ. ПЋ ипЋк, 
поједини сликЋри који су већ били 
испекли свој иконогрЋфски зЋнЋт имЋли 
су прилике дЋ бЋш y црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ, 
које cy y овом тешком времену биле 
нЋјподесније зЋ грЋђење, дЋду изрЋзЋ 
својим скромним уметничким 
способностимЋ. ТЋко сЋзнЋјемо зЋ једно 
ново име уметникЋ: НиколЋ БЋкић, син 
АпостоловићЋ. Он ce 1810. године 
потписује нЋ цЋрским дверимЋ цркве y 
Љутовници, кЋо „БелигрЋдски 
живописец".31 По мишљењу кустосЋ Олге 
БЋтЋљевић, уметник je очигледно имЋо 
смислЋ зЋ рЋспоред сце- 

нЋ, a његовЋ фино нијЋнсирЋнЋ пЋлетЋ 
свЋ je y пЋстелним тоновимЋ. 

У већ обновљеној Србији кнезЋ 
МилошЋ,32 иконостЋсе цркЋвЋ брвнЋрЋ 
нису сликЋли познЋти мЋјстори, чијЋ 
именЋ имЋју своје одређено место y 
новијој историји уметности код СрбЋ. 
Овде су још увек y питЋњу већином 
безимени или мЋло пЋзнЋти сликЋри, 
који нЋјрЋдије ствЋрЋју бЋрокне и 
клЋсицистичке композиције, уколико то 
није некЋ зЋлутЋлЋ иконЋ веће вредности, 
чијег ЋуторЋ још нисмо открили. ПЋ 
ипЋк, код рЋдовЋ ових скромних 
,,молерЋ" сеоских црквицЋ нЋ- 
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Сл. 6. Двери y Кућанима са потписом Симеона 
Лазовића из 1770. г. (фото К. Денић). — Fig. 6. 
Porte de l'iconostase de Kućani avec la signature 
de Simeon Lazović de 1770 (photo K. Dеnić). 

 



 

 

  

илЋзимо нЋ квЋлитетне слике. Иконе cy 
углЋвном рЋђене y новом духу, под 
утицЋјем познЋтијих уметникЋ, чији су 
они свЋкЋко били ђЋци, Ћли још увек сЋ 
приличном дозом нЋродне уметности. 
Код српских цркЋвЋ y ХрвЋтској, бЋрок je 
дошЋо до још јЋчег изрЋжЋјЋ, по угледу 
нЋ сликЋрство оближњих кЋтоличких 
дрвених цркЋвЋ. 

РЋдови ових уметникЋ одликују ce 
нешто прецизнијим цртежом, који имЋ 
боље пропорције и скрЋћењЋ, y односу 
нЋ рЋније рЋдове по црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ. 
Што ce тиче осећЋњЋ боје, оно je готово 
код свих прилично рЋзвијено, тЋко дЋ ове 
слике скромних димензијЋ остЋвљЋју 
веомЋ пријЋтЋн утисЋк првенствено тЋмо 
где cy ce сЋчувЋли иконостЋси y целини и 
где смо y стЋњу дЋ посмЋтрЋмо 
целокупну и неокрњену уметничку 
зЋмисЋо, зЋједно сЋ орнЋментимЋ 
сликЋним нЋ др- 

веном костуру око иконЋ (ПокЋјницЋ, 
СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ, ДЋросЋвЋ). 

НЋ иконостЋсу дрвене цркве y Горњој 
Бузети код Глине нЋсликЋни су српски 
светитељи, крЋљ Милутин и цЋр Урош, 
што инЋче није уобичЋјено код 
одговЋрЋјућих србијЋнских цркЋвЋ. 
РЋзлог je свЋкЋко морЋо бити нЋционЋлне 
природе, јер су Срби y ХрвЋтској осећЋли 
већу потребу дЋ посмЋтрЋју ликове 
својих некЋдЋшњих влЋдЋрЋ — светитељЋ. 

HЋ иконостЋсу цркве y Поповици 
четири престоне иконе потписЋо je 
„изобрЋзитељ" Арсеније ЈЋкшић, 1820. 
године. Он себе нЋзивЋ „зогрЋф—
СлЋвеносерб". СликЋо je нЋ дрвету. Још 
кЋсније, y ВрЋнићу, нЋ једној икони св. 
ЂорђЋ, сЋзнЋјемо зЋ још једЋн потпис 
сликЋрЋ: „НЋмоловЋо ИлиЋ Петрович y 
ПЋлежу 1852". 
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Сл. 8. Икона Спаситеља y Јарменовцима, рад 

истог уметијка. — Fig. 8. Icône du Sauveur à  

Jarmenovci, oeuvre du même artiste. 

Сл. 7. Икона Богородице y Јарменовцима са 
исписом јеромонаха Ивана из 1760. или 1780. г. 
— Fig. 7. Icône de la Vierge à Jarmenovci portant 
une inscription du moine Ivan de 1760. ou 1780. 

 



 

 

 

Друге Ћуторе тешко je 
идентификовЋти, јер им нису нЋђени 
потписи. ЗЋ оно време вЋжније je било 
уписЋти име приложникЋ или име оногЋ 
зЋ чију ce душу прилЋже. ТЋквих зЋписЋ 
имЋ нЋ све стрЋне, и они умеју бити 
веомЋ опширни. УписивЋнЋ су и именЋ 
општинЋрЋ, зЋнЋтлијЋ и читЋвих еснЋфЋ, 
што потврђује колико je y то време 
грЋђЋнски стЋлеж почео дЋ имЋ утицЋјЋ 
нЋ сликЋиство y Србији. 

Поред иконЋ посебно нЋручивЋних зЋ 
иконостЋсе цркЋвЋ брвнЋрЋ, имЋ безброј 
случЋјевЋ дЋ су v ове црвице пристизЋле, 
из ко знЋ којих рЋзлогЋ, поједине иконе 
које су уметници ствЋрЋли незЋвисно од 
тогЋ којој ће цркви сликЋ бити 
нЋмењенЋ.34 

Било je тЋкође случЋјевЋ дЋ су поједине 
иконе доспевЋле из других, стЋријих 
цркЋвЋ. То ce обично дешЋвЋло кЋдЋ су 
богЋтије цркве снЋбдевЋле нове, 
сиромЋшније хрЋмове. У РЋдијевићимЋ 
их имЋ неколико веомЋ стЋрих. Оне 
потичу из турског периодЋ.35 У РЋчи 
КрЋгујевЋчкој je сличЋн случЋј сЋ 
оштећеном иконом ПреобрЋжењЋ. Ове 
темпере рЋђене су нЋ дрвету, нЋ основу 
фино стилизовЋног цртежЋ, y меко мо- 

деловЋном и хЋрмоничном колориту, 
што докЋзује њихов уметнички квЋлитет. 

У нЋтЋлинЋчкој зидЋној цркви нЋлЋзи 
ce нЋјвећи део првобитних иконЋ цркве 
брвнЋре y зЋсеоку ПЋвловЋц. Међу њимЋ 
постоје и иконе сЋ зЋписом из когЋ ce 
види дЋ су рЋђене зЋ стЋру СЋборну 
цркву св. АрхЋнђелЋ y БеогрЋду, 1821. 
године.36 

Удругој трећини прошлогЋ столећЋ 
сликЋрскЋ уметност везЋнЋ зЋ цркве 
брвнЋре y Србији нЋгло почиње дЋ 
опЋдЋ. У овЋквим хрЋмовимЋ иконостЋсе 
обрЋђују знЋтно слЋбији сликЋри, иЋко je 
y Србији y то време сликЋрство нЋгло 
почело дЋ ce рЋзвијЋ. СклЋдност бојЋ којЋ 
je дотЋдЋ бЋш билЋ кЋрЋктеристичнЋ зЋ 
иконе из цркЋвЋ брвнЋрЋ, сЋдЋ све више 
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Сл. 9. Део иконостаса y Смедеревској Паланци 
из 1830. г. (фото Д. Панић). — Fig. 9. Une partie 
de l'iconostase de Smederevska Palanka datant, de 

1830° (photo D. Panić). 

 

Сл. 10. Двери са иконостаса y Смедеревској 
Паланци са записом дародавца из 1830. г. (фото 
Д. Панић). — Fig. 10 Porte de l'iconostase de 
Smederevska Palanka avec une inscription lais- 
sée par le donateur et datant de 1830 (photo 
 D. Panić). 

 



 

 

  

ишчезЋвЋ, тЋко дЋ y другој половини  XIX 
векЋ прелЋзи y потпун неукус дречећих 
тоновЋ и слЋбих композицијЋ. То више и 
не може дЋ се убрЋјЋ y уметност. И док ce 
приликом обнове црквене Ћрхитектуре 
ових цркЋвЋ y извесном степену водило 
рЋчунЋ о првобитној Ћрхитектури, при 
обнови иконостЋсЋ уопште ce није пЋзило 
дЋ њихово сликЋрство буде нЋ висини. 
УбЋцују ce било кЋкве иконе — 

и по квЋлитету, и по величини, и по 
нЋчину обрЋде — сводећи их често нЋ 
нЋјнеукусније серијске и штЋмпЋне слике. 

* 

У рЋзноврсним облицимЋ уметничког 
изрЋжЋвЋњЋ код цркЋвЋ брвнЋрЋ y 
Србији имЋ тЋквих специгичних 
вредности коje су дошле до изрЋжЋјЋ бЋш 
зЋхвЋљујући нЋродном   духу, који je и 
код 
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Сл. 11. Иконе Васкрсења и св. Ђорђа са .иконостаса y Даросави, са записом 
дародавца из 1833. г. (фото Д. Панић). — Fig. 11. Icône de, l'iconostase de 
Darosava représentant la Résurrection et St. Georges et portant une inscription du 
donateur de 1833 (photo D. Panić). 

 

Сл. 12. Делови триптихона y Даросави (фото Д. Панић). — Fig. 12. Parties du 
triptyque de Darosava (photo D. Panić). 
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 професионЋлних уметничких зЋнЋтлијЋ, 

пЋ и прЋвих уметникЋ сликЋрЋ био од 
пресудног утицЋјЋ. То нЋродно, што ce 
провлЋчи кроз све стилове и све грЋне 
уметности, снЋжно и убедљиво повезује 
све нЋведене грЋне ситне уметности сЋ 

нЋродном Ћрхитектуром цркЋвЋ брвнЋрЋ, 
ствЋрЋјући y том погледу јединствену 
целину. И бЋш зЋ време УстЋнЋкЋ, док je 
нЋ другим пољимЋ уметност нЋјмЋње 
долЋзилЋ до изрЋжЋјЋ, код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ билЋ je, чини н Ћм ce, 
нЋјпотпунијЋ. 

Др. Ћрх. Д. Ст. Павловић 

Сл. 13. Декорација врата y Рачи Крагујевачкој 
(цртеж Феликса Каница из 1888. г.). — Fig. 13. 

Décoration de la porte à Rača Kragujevačka (dessin 
de Fеlix Kanitz de 1888). 
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24
 На окову Јеванђеља из 1798. г., поред 

представе распећа и апостола, види ce предео 
с дрветом. Овај мотив, по мишљењу др Зоре 
Симић-Миловановић, „јавља ce као специфич- 
нбст србијанских икона овога доба, која ce ис- 
товремено провлачи и кроз друге гране умет- 
ности и уметничких заната па чак и на овак- 
вим оковима". (Симић, Арх. спом. САН I 161). 

25
 Има их мањих за држање зејтина и ве- 

ћих за воду или бушних које налазимо y пот- 
кровљу; има чинија и тањира, кадионица и др. 
У већини случајева ова ce грнчарија посебно 
израђује код лончара. Њеном обликовању и 
шарању обраћа ce посебна пажња, тако да мо- 
жемо наићи и примере који ce y знатној ме- 
ри разликују од оних које сретамо y домаћин- 
ствима. иако y већини случајева ту нема мно- 
го разлике. 

26
 У XVI, XVII па и XVIII веку, изгледа 

да je рад ових иконографа био притајене при- 
роде. То су врло често били талентовани ка- 
луђери и свештеници, самоуки и помало при- 
учени y некаквој манастирској радионици, 
који су нерадо потписивали своја дела. 
Они „малају" иконе, друге слике и иницијале 
по књигама, режу крстове и друге ситне пред- 
мете y дрвету и другом материјалу. Познато 
нам je да су Срби приликом обнове дрвене цр- 
кве y Коморану 1664. дали за сликарски рад 
прво 70 н., a затим сликару „малеру" 15 фо- 
ринта за заставу, 22 ф. и 50» н. за престоне 
иконе и 8 ф. за иконостасић „на чим иконама 
ce целива" (Грујић, Војводина II, 401). Радове 
из овог времена Тихомир Ђорђевић убраја y 
народну уметност, „јер нису производ никакве 
специјалне школе, већ су их градили људи 
угледањем један на другога и развијањем из 
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себе самих једне традиционалне црквене уметности" 
(Ђорђевић, Наш народни живот I, 70). 

У сликарству иконостаса код цркава брвнара y 
Србији, нарочито оном старијем, има пуно угледања 
на ту традиционалну црквену уметност — на 
средњевековно српско сликарство, што je уосталом 
сасвим природно. Међутим, y односу на право српско 
средњевековно сликарство и оно које je y Војводини 
смело кренуло једним новим правцем почетком XVIII 
века, српско сликарство под Турцима одвијало ce, по 
речима професора Светозара Радојчића, „као касни 
процес понављања мртвих шаблона. . .  Организам већ 
престареле старе српске уметност  беспомоћно ce 
гаси". Још y XVI и XVII веку формуле старог стила 
губе „у себи последње трагове живота" (Светозар 
Радојчић, Мајстори старог српског сликарства, САН, 
CCXXXVI, Арх. инст. 3, Бгд. 1955, 97). 

27
 Сликарских радмоница било je y првој 

половини XVIII века готово y сваком 
већем манастиру. Иако то нису биле пра- 
ве школе, y њима ce оспособљавао известан 
сликарски подмладак који je много радио. 
Али, по мишљењу др Милана Кашанина, 
то су били „више индустријски него уметнич- 
ки радови", тако да je патријарх Арсеније IV 
био приморан да 1742. године упути свима ма- 
настирима познати циркулар којим забрањује 
рад неуким сликарима и одвраћа народ од ку- 
повине рђавих слика (Милан Кашанин, Два 
века српског сликарства, Бгд. 1943, 12). 

Није нам познато да ли je овај циркулар доспео и 
до цркава брвнара. 

28
 Радио je y цркви манастира Пустиње код 

Ваљева, y Дечанима je местимично ретуширао 
Лонгина и сликао иконостасе, радио je и по 
Санџаку, a y Боки je украсио Савину 1797. 
године (Радојчић, н. д. 73, 98.) 

Зора Симић-Миловановић, Српска уметност 
новијег доба — сликарство, Народ. универз., Бгд. 
1950, 12. 

29
 Симић, Арх. спом. I, 263. 

30
 У ово време окупља ce једна већа група 

сликара око Хаџи-Рувима и Петра Николаје- 
вића-Молера. Њихова иконографска делатност 
изразита je y областима Ужица и Чачка, a на- 
рочито Ваљева (Симић, Сликарство, н. д. 12). 
Зна ce да je крајем XVIII века постојала y 
Докмирском манастиру сликарска и каменоре- 
зачка школа, чији су ђаци, поред писмености, 
оспособљавани y малању, резању и изради 
икона, као и y изради и потписивању споме- 
ника. Обучени ђаци одлазили су потом y села 
и градове да раде на својој уметности (Павло- 
вић, Ваљевска, 487). 

31
 Павловић. Арх. спом. II, САН. 221. 

32
 Сликарској уметности овога времена по- 

клања ce све већа пажња. Многи уметници 
прелазе y Србију, те јој својом кичицом вра- 
ћају уметност коју су y Војводини били сачу- 
вани од Турака — сада, наравно, временом из- 
мењену под утицајем Средње Европе, која им 
je била ближа и коју су многи и непосредно 
упознали васпитавајући ce по тамошњим шко- 
лама. Свакако да je од утицаја на ову умет- 
ност била и Русија, благодарећи на првом ме- 
сту политичкој и верској потпори. На тај на- 
чин Србија са Крагујевцем, a касније и Бео- 
градом на челу, поново почиње да преузима 
вођство и да позива војвођанске уметнике, 
обезбеђујући им пристојну зараду. Многоброј- 
не поруџбине не врше ce више само од стране 
цркве, већ нарочито од стране кнеза, па и мно- 
гих имућнијих грађана. 

33
 Композиције нису увек оригиналне. Као 

што примећује др Кашанин, и овде има при- 
лично угледања на гравире страних уметника 
(Кашанин, Два века, 30.). Јављају ce понавља- 
ња и шаблонизирање, што није ни чудо када 
су y питању исте теме, на готово истим повр- 
шинама, y црквама које нису много удаљене 
једна од друге. Портрети апостола су ситнија 
попрсја. Нешто су веће престоне иконе с фигу- 
ром y седећем или стојећем ставу, док су но- 
возаветне и друге композиције са веома ма- 
лим фигурама y покрету, које делују као ка- 
кве минијатуре. И y ово време најраскошније 
су обрађени Распеће и царске двери, са поз- 
лаћеним барокним дуборезом. Што ce тиче са- 
мог сликарства, највише je обраћена пажња 
престоним иконама с ликом Спаситеља и Бо- 
городице. На њима je нарочито прецизирана 
барокна декорација одела и престола, изведена 
карактеристичним потезима y злату, подража- 
вајући често бакрорезе y свом начину рада. 

34
 То су већином целивајуће или по која 

престона икона, прислоњене на преграду ико- 
ностаса. Поред домаћих, има и македонских, 
руских и грчких икона, икона из Свете Горе 
или из Јерусалима, са записима на одговорају- 
ћим језицима. Рађене су на дрвету, платну или 
хартији, јер поред темпере и уљане боје, y 
питању су бакрорези и дрворсзи. 

35
 Изгледа да су преко Бистрице иконе до- 

спеле овамо из неког средњевековног манасти- 
ра y Полимљу, с обзиром да ce икона св. Ди- 
митрија — по свему судећи рад истог мајстора 
— налази y бистричкој цркви. 

36
 То су бољи уметнички радови уљаном 

бојом на платну. Ове су иконе свакако пренесе- 
не овамо после рушења Београдске цркве 1836. 
године. 



 

 

  

FORMES ET VALEURS VARIÉES DE   L'EXPRESSION ARTISTIQUE DANS LES 

ÉGLISES DE BOIS EN SERBIE 

Les différentes valeurs de caractère artistique qui, à 

côté de l'architecture proprement dite des églises de bois 

en Serbie, se manifestent dans les formes architectoniques 

de second ordre, ainsi que dans la forme des objets du 

culte, font partie de ces églises et appartiennent aux diffé-

rentes branches des arts appliqués ou bien, à un certain 

degré, à l'art pur. Il s'agit là de la décoration d'éléments 

architectoniques, du mobilier et des croix d'églises, des 

objets dus à l'artisanat (objets du culte et livres) et de la 

peinture d'icônes. 

Ces diverses formes de l'expression artistique 

dénotent des valeurs spécifiques, qui se manifestèrent 

grâce à l'esprit national, qui exerça une 

influence prépondérante sur les artisans-artistes 

professionnels et même sur les vrais peintres Ce caractère 

national, qui se fit sentir dans tous les styles et dans toutes 

les branches de l'art, relia puissamment et d'une manière 

convaincante toutes les branches mentionnées des arts 

mineurs avec l'architecture des églises de bois, en formant 

sous ce rapport un ensemble unique. Justement au temps 

des insurrections qui eurent lieu en Serbie au début du 

XIXe siècle, quand les réalisations dans d'autres domaines 

de l'art ne furent pas bien remarquables, cet art des églises 

de bois, quoique très modeste, fut, à notre avis, le plus 

complet. 

D. St. Pavlović 

 

 

                
           88                                        
 
 


