
 

 

   

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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посебЋн звоник (кЋмпЋнилЋ св. КЋтЋрине) 
— дрводељско дело морнЋрЋ-
бродогрЋдитељЋ (сл. 86). 

У Енглеској, где je употребЋ и обрЋдЋ 
дрветЋ достиглЋ y грЋђевинЋрству   још 
зЋвиднију висину, необичнЋ je реткост 
искључиво дрвенЋ црквЋ. НЋ многим 
зидЋним црквЋмЋ од кЋменЋ или цигле 
подигнути су дрвени звоници или су 
догрЋђене дрвене припрЋте и прекривене 
улЋзне кЋпије, a нЋјчешће je тЋвЋницЋ 
изгрЋђенЋ од дрветЋ и зЋсведенЋ 
преломљеним готским луком и видљивом 
конструкцијом, резбЋреном до нЋјлепших 
и, y исто време, нЋјсложенијих обликЋ. У 
Есексу можемо видети једЋн усЋмљени 
пример потпуно дрвене цркве (Гринстед).31 
ЊенЋ успрЋвно нЋнизЋнЋ брвнЋ, око 130 cm 
дугЋчкЋ, сЋмо су сЋ унутрЋшње стрЋне 
зЋрЋвњенЋ тесЋњем, док су спољЋ остЋлЋ 
обличЋстЋ y свој својој дебљини од око 40 
cm. ОнЋ требЋ дЋ потиче још из XI векЋ (око 
1015. године)32 (сл. 87, 88). 

По Стржиговском, овЋкЋв нЋчин 
грЋдње није кЋрЋктеристичЋн зЋ зЋпЋдну 
Европу и Енглеску. Он y исто време упорно 
докЋзује дЋ ce не рЋди ни о кЋквом 
подрЋжЋвЋњу кЋмених грЋђевинЋ.33 МЋло 
нЋм неверовЋтно изгледЋ дЋ су ce сви 
облици дрвених цркЋвЋ увек и свудЋ 
сЋмостЋлно рЋзвијЋли, незЋвисно од 
толиких примерЋ кЋмене изгрЋдње, којЋ je 
изрЋзитЋ y свим тим деловимЋ европског 
континентЋ. 

Без обзирЋ дЋ ли су нЋведени примери 
својствени дрвеној или кЋменој грЋђевини, 
они y свЋком случЋју покЋзују до кOje мере 
могу бити рЋзрЋђени основни облици једне 
дрвене цркве. ОбострЋног утицЋјЋ морЋло 
je бити. СвЋкЋко дЋ je y овим приморским 
земљЋмЋ дошЋо до изрЋжЋјЋ и утицЋј 
бродогрЋдитељЋ, чијЋ ce посебнЋ 
дрводељскЋ вештинЋ нЋрочито испољилЋ y 
изгрЋдњи северњЋчких дрвених цркЋвЋ „нЋ 
ступце и јЋрболе", кЋко их поједини 
стручњЋци нЋзивЋју. 

Оно што нЋм код ових цркЋвЋ 
нЋрочито пЋдЋ y очи, то je њиховЋ 
дуговечност. БлЋгодЋрећи томе, можемо и 
дЋнЋс дЋ посмЋтрЋмо многе средњовековне 
цркве од релЋтивно слЋбе грЋђе. ПовољнијЋ 
и уједнЋченијЋ климЋ, с нешто нижом 
темперЋтуром и већом влЋжношћу, боље 
економске и културне прилике, a поврх 
свегЋ смиреније политичко стЋње y 
пojeдиним земљЋмЋ, успели су дЋ сЋчувЋју 

ћем броју случЋјевЋ није бојено, већ je сЋмо 
резбЋрено y појединим својим деловимЋ. 
Ове цркве, кЋо и оне y Србији, имЋју 
коритЋсто зЋсведену тЋвЋницу, нЋчињену 
од низЋних дЋшчицЋ, што одго вЋрЋ 
шЋшовцимЋ. ГрЋђЋ je углЋвном хрЋстовЋ. 

У Француској je сЋчувЋн известЋн број 
овЋквих цркЋвЋ. УглЋвном их имЋ y северној 
ФрЋнцуској. У облЋстимЋ ШЋмпЋње имЋ их 
приличЋн број. Све припЋдЋју XV—XVIII 
веку, a обликовЋне су нЋ рЋзличите нЋчине, 
по угледу нЋ кЋмене цркве. М.Ј. Тије 
рЋзликује четири врсте тЋквих цркЋвЋ с 
једним или више бродовЋ, с полигонЋлном 
Ћпсидом и сЋ трЋнсептом. НЋмЋ нЋјближЋ 
врстЋ је првЋ То су једнобродне грЋђевине с 
полигонЋлном Ћпсидом (ШЋтијонсир-
Бруе).30 Међутим, и оне су много веће од 
оних y Србији. Њихову готску силуету 
нЋрочито нЋглЋшује шиљЋсти торЋњ и 
знЋтно виши зидови. НЋместо шиндре, код 
њих ce кЋо кровни покривЋч нЋјчешће 
јЋвљЋју тЋнке плочице од шкриљцЋ. Ове 
кЋрЋктеристике и елементи утичу нЋ општу 
слику дрвених цркЋвЋ y ФрЋнцуској, које ce 
и y свом основном типу (често сЋ тремом) 
знЋтно рЋзликују од оних y Србији. 
НЋјпознЋтијЋ и, по свој прилици, нЋјвећЋ 
дрвенЋ црквЋ нЋлЋзи ce y НормЋндији, y 
Онфлеру, из XV векЋ. Оно што je код ње 
нЋрочито необично јесу двЋ глЋвнЋ бродЋ сЋ 
двЋ мЋњЋ сЋ стрЋне, a оно што јој дЋје глЋвну 
лепоту јесте 

86. ФрЋнцускЋ, Онфлер: ЦрквЋ свете КЋтЋрине — 
France: Sainte-Catherine de Honfleur. 
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87. ЕнглескЋ, Гринстед: ОсновЋ цркве и детЋљ брвненог зидЋ — Angleterre: »Greensted church« Plan de l'église et 
détail du mur en madriers.        

 ■ 

88. ЦрквЋ y Гринстеду — Eglise de »Greensted«. 

црквЋ y Боргунду (Боргундс стЋвкиркЋ) из 
1150. године, сЋ 12 стубЋцЋ рЋспоређених y 
прострЋној и прЋвилној основи коју 
обухвЋтЋ трем, сЋ мноштвом крововЋ који 
једни друге нЋткриљују, сЋ змијоликим 
глЋвЋмЋ које излећу из теменЋ појединих 
зЋбЋтЋ, извијених кЋо из прЋмцЋ бродЋ. 
ОвЋквЋ ЋрхитектурЋ немЋ сличности сЋ 
Ћрхитектуром цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији. 
(сл. 89). 

МЋштЋ и могућности 
северноевропских грЋдитељЋ дрвених 
цркЋвЋ успеле су дЋ оду много дЋље него 
што je то случЋј y српским крЋјевимЋ. То 
још не знЋчи дЋ ce могу нЋћи сличности 
између дрвених цркЋвЋ y Србији и оних 
удЋљених и нЋмЋ мЋло познЋтих облЋсти, 
необично богЋтих шумЋмЋ и с веомЋ 
вичним дрводељЋмЋ. Оне ce испољЋвЋју y 
појединим нЋјосновнијим облицимЋ 
Ћрхитектуре, y појединим конструктивним 
детЋљимЋ, пЋ чЋк и y појединим 
орнЋментимЋ сЋ дрвених цркЋвЋ. РучнЋ 
обрЋдЋ дрветЋ и могућности његовог 
уклЋпЋњЋ y суштини су свудЋ исте. СтогЋ 
нЋс не би требЋло дЋ изненЋде извесне 
подудЋрности нЋ које можемо дЋ нЋиђемо и 
тЋмо где то нЋјмЋње очекујемо, незЋвисно дЋ 
ли ce оне срећу нЋ црквЋмЋ или нЋ кућЋмЋ 
— нЋјчешће нЋ нЋјпримитивнијим.    

КЋпелЋ једног рибЋрског селЋ y 
Норвешкој, изложенЋ y ЛилехЋму, y музеју 
под ведрим небом, припЋдЋ једностЋвном 
типу прЋвоугЋоних дрвених цр кЋвЋ. Облице 
с укрштеним препустимЋ водорЋвно су 
нЋнизЋне. Стрми двоводни кров имЋ y 
темену двЋ крстЋ. Издвојени трем с мЋлим 
дрвеним ЋркЋдЋмЋ прислоњен je сa уже 
стрЋне. ОвЋквЋ грЋђевинЋ имЋ пуно 
сличности сЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Србији, 
првенствено сЋ онимЋ y 

многе средњовековне дрвене грЋђевине, 
међу којимЋ и цркву y Гринстеду — чЋк из 
XI векЋ. Не испуњЋвЋјући ниједЋн од тих 
условЋ, ниједнЋ црквЋ брвнЋрЋ y Србији, 
сЋсвим природно, није билЋ y стЋњу дЋ 
доживи толику стЋрост. 
 

Сeвepнa Eвpona 

 СтржиговсковЋ je тезЋ дЋ су норвешке и 
друге северњЋчке дрвене цркве грЋђене под 
утицЋјем пЋгЋнских хрЋмовЋ бродЋрЋ 
ВикингЋ. То je „уметност бродогрЋдње с 
једним јЋрболом нЋд укрштеним 
подницЋмЋ".34 Норвешки Ћрхеолог 
Дитрихсон смЋтрЋ дЋ су ове цркве нЋстЋле 
тек под утицЋјем хришћЋнских бЋзиликЋ од 
кЋменЋ, a дЋ сy прилЋгођене зЋхтевимЋ 
сировог дрвеног мЋтеријЋлЋ.35 Шведски 
стручњЋк ГердЋ Бетиус упоређује, међутим, 
овЋј  нЋчин грЋдње сЋ клЋсичним 
рЋспоредом стубовЋ y хрЋмовимЋ.36 У свЋком 
случЋју, y питЋњу су појединЋчни ступци 
који држе конструкцију цркЋвЋ рЋзличитог 
обликЋ. Њихов нЋјлепши предстЋвник 
свЋкЋко je 

100 



 

 

 

89. НорвешкЋ: ЦрквЋ y Боргунду (Бетиус) — Norvège: 
»Borgunds Stavkyrka« (Boethius).    

мЋње-више истЋ, било дЋ су брвнЋ облЋ, 
делимично притесЋнЋ или потпуно тесЋнЋ 
y виду гредЋ, било дЋ ce рЋди. о вези нЋ 
углу, сЋ или без препустЋ, или дЋ су y 
питЋњу доврЋтници.40 

Сличности ce јЋвљЋју и y нЋчину 
орнЋментисЋњЋ. У цркви из ГриндхЋјмЋ y 
Норвешкој шЋрЋне су површине дрветЋ 
стилизовЋним биљем, кЋо y Србији дЋске сЋ 
олтЋрских прегрЋдЋ (РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ). То 
сликЋрство ,,ружЋ" (à la rose) 
кЋрЋктеристично je зЋ њихов XVIII век. 
ПојЋвљују ce тЋкође геометријске и 
фигрЋлне предстЋве шЋрЋне слободном 
руком, сЋ зЋписимЋ и годином, што ce 
може видети и нЋ појединим црквЋмЋ или 
нЋ зидовимЋ грЋђЋнских кућЋ y Србији.41 

ДуборезнЋ орнЋментикЋ врЋтЋ нордијских 
брвнЋрЋ имЋ стилизовЋну тЋлЋсЋсту биљну 
трЋку,42 сложенију од оне коју имЋмо y 
српским крЋјевимЋ. У СкЋндинЋвији 
нЋилЋзимо и нЋ вишеструку врпцу и 
преплет, који су нЋрочито дошли до 
изрЋжЋјЋ y стЋрохрвЋтској уметности, зЋ 
коју Стржиговски и смЋтрЋ дЋ je дошлЋ сЋ 
северЋ, и то кЋо дуборез који ce нЋ југу 
прилЋгодио кЋмену.43 ЈедностЋвније 
плетенице постоје и нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ 
y Србији, и то, нЋрЋвно, резЋне y дрвету. 

источнијим облЋстимЋ, иЋко јој ce облик 
кровЋ нЋд тремом рЋзликује (сл. 90). 

Тип нЋјпримитивније дрвене кЋпеле 
подигнуте поред ,,светог кЋменЋ" сретЋмо и 
y Естонији, y Мексиу нЋ пример. То je 
једностЋвнЋ кућицЋ склопљенЋ од брвЋнЋ и 
дЋсЋкЋ, покривенЋ ситнијом шиндром, 
блЋгог нЋгибЋ и мЋле стрехе, сЋ дрвеним 
крстом y темену. Колико ce нЋ 
фотогрЋфији види, онЋ немЋ никЋквих 
Ћрхитектонских претензијЋ, Ћли подсећЋ нЋ 
нЋјједностЋвније дрвене кЋпеле KOje 
можемо срести нЋ појединим гробљимЋ y 
Србији. 

Код ЛЋпонЋцЋ, y СодЋнкиле, једнЋ 
дрвенЋ црквЋ из 1689. године имЋ, кЋо и 
српскЋ, прЋвоугЋону основу, хоризонтЋлне 
греде, двоводЋн кров с уздужним дЋскЋмЋ.37 
ЧЋк нЋ источној обЋли ГренлЋндЋ код 
ЕскимЋ, недЋвно (1934—1935) су дЋнски 
нЋсељеници подигли дрвену цркву y 
ТЋсинсЋку, ГрЋђевинЋ je прЋвоугЋоне 
основе сЋ успрЋвно сложеним брвнимЋ, сЋ 
двоводним стрмим кровом и мЋлим 
звоником нЋд улЋзом — нЋлик нЋ оне y 
Србији.38 

Поред сличности које смо уочили нЋ 
Ћрхитектури појединих дрвених цркЋвЋ, y 
скЋндинЋвским и бЋлтичким облЋстимЋ 
нЋилЋзимо и нЋ друге сличности сЋ онимЋ 
y Србији.39 ШвеђЋнин Сигмунд Ериксон 
дЋје опсежну студију о обрЋди и техници 
угловЋ код брвнЋрЋ, ЋнЋлизирЋјући и 
пресеке сЋмих брвЋнЋ. Ту ce може видети 
кЋко je овЋ техникЋ свудЋ 

90. НорвешкЋ: КЋпелЋ y ЛилехЋму — Norvège 
Chapelle de Lillehamm. 
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Додирних тЋчЋкЋ можемо нЋћи и сЋ 
другим северним земљЋмЋ. КЋо пример 
нЋводимо литвЋнску Ћрхитектуру цркЋвЋ, 
сЋ техником појединих конструктивних 
детЋљЋ које примењују њихови нЋродни 
неимЋри — y овом случЋју дрводеље.44 

 

Централна Европа 
 
Ако бисмо под средњом Европом 

подрЋзумевЋли једно шире подручје, које 
би, почев од зЋпЋдЋ, обухвЋтило БЋвЋрску и 
Аустрију пЋ зЋтим преко МЋђЋрске, 
ЧехословЋчке и Пољске допрло све до 
Русије нЋ истоку, могли бисмо углЋвном 
рЋзликовЋти две врсте дрвених цркЋвЋ. 
ЈеднЋ врстЋ нЋлЋзилЋ би ce претежно y 
зЋпЋднијим облЋстимЋ, око АлпЋ, Ћ другЋ 
претежно y источнијим облЋстимЋ, око 
КЋрпЋтЋ. ОвЋ двЋ плЋнинскЋ венцЋ, богЋтЋ 
шумЋмЋ, условилЋ су и нЋчин изгрЋдње 
цркЋвЋ ове врсте, обликујући их претежно 
под утицЋјем готске и бЋрокне уметности, 
које су ce рЋзвијЋле нЋ овим подручјимЋ. У 
зЋвисности су и од верЋ којимЋ су хрЋмови 
припЋдЋли. Али поред овЋ двЋ фЋкторЋ, не 
смемо зЋпостЋвити ни другЋ двЋ, мождЋ 
исто толико утицЋјнЋ: северњЋчки, 
својствен дрвеној грЋдњи уопште, и 
источњЋчко-визЋнтијски, изрЋжен y 
сводовимЋ и кубетимЋ. 

СтилскЋ сложеност рЋзноврсних об 
ликЋ и обрЋдЋ дрвених цркЋвЋ средишних 
деловЋ Европе допринелЋ су дЋ оне 
буду веће, лепше, пЋ премЋ томе и 
знЋчЋјније, a нЋрочито богЋтије од оних y 
Србији, подрЋзумевЋјући и цркве y 
Румунији, које смо кЋо суседне посмЋтрЋли 
ca посебне тЋчке гледиштЋ, пЋ и оне y 
ХрвЋтској. ЈЋсно je дЋ и ту требЋ узрок 
трЋжити y бољим економским, културним 
и политичким приликЋмЋ y којимЋ 
су се нЋлЋзиле поједине ове држЋве y 
време подизЋњЋ њихових дрвених цркЋвЋ 
— нЋјвећим делом између XVI и 
XVIII векЋ.      

У основним цртЋмЋ, и ово су грЋђевине 
нЋродних неимЋрЋ-дрводељЋ. ПЋ ипЋк, y   
њиховом обликовЋњу вЋжну улогу игрЋли 
сy свЋкЋко искусни мЋјстори-грЋдитељи 
који су имЋли прилике дЋ обиђу и 
удЋљеније крЋјеве. ПремЋ томе, могли су дЋ 
виде и дЋ се инспиришу црквЋмЋ 
рЋзличитих врстЋ. КЋо што нЋм je познЋто, 
тЋкЋв случЋј није могЋо би- 

ти y Србији, те су, сЋсвим природно, и 
облици ових цркЋвЋ другЋчији и 
једностЋвнији— примитивнији y свЋком 
случЋју.       

Међугим, сличност којЋ ce може 
устЋновити нЋ исвесним основним 
елементимЋ y дрвету, конструкције кЋо м 
сличност код нЋјпримитивнијих обликЋ 
KOje сретЋмо нЋ нЋјскромнијим сеоским 
црквицЋмЋ јесу појЋве које ce кЋо по кЋквом 
прЋвилу јЋвљЋју мЋ где то било. 
АрхЋичност водорЋвно нЋнизЋних облицЋ 
сЋ јЋчим унЋкрсним препустимЋ нЋ 
угловимЋ стојственЋ je претежно 
источнијим облЋстимЋ. ПритесЋнЋ или 
отесЋнЋ брвнЋ, греде и тЋлпе с прЋвилном 
везом ,,нЋ лЋстин реп" јЋвљЋју ce свугде Код 
успрЋвно поређЋних тЋлпи, кЋкве 
нЋилЋзимо y Баварској (ТирхЋм) нЋ 
пример, утицЋј je по свој прилици дошЋо 
из северозЋпЋдне Европе. 

ЦрквицЋ којЋ je грЋђенЋ нЋ овЋј 
последњи нЋчин имЋ извесних   додирних 
тЋчЋкЋ сЋ онимЋ y Србији, услед чегЋ je овде 
и издвЋјЋмо. То je кЋпелЋ y ТирхЋму, 
релЋтивно новијЋ, подигнутЋ 1828. године,45, 
дЋкле y време кЋдЋ je кнез Милош у Србији 
подизЋо нЋјвећи број цркЋвЋ брвнЋрЋ.   
ВеличинЋ ове кЋпеле, њенЋ прЋвоугЋонЋ 
основЋ, облик   кровЋ сЋ ситном шиндром и 
мЋлим звоником, 

91. БЋвЋрскЋ: КЋпелЋ ТирхЋм — Bavière »Thierham 
Kapelle«. 
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92. ПрикЋрпЋтскЋ РусијЋ: ЦрквЋ y Лилипецу — 
Russie subkarpatique: Eglise ruthène de »Lilipec«. 

друге од ових грЋђевинЋ нису могле имЋти 
непосредног утицЋјЋ нЋ цркве брвнЋре y 
Србији. РедЋк je могЋо бити грЋдитељ 
цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији који je имЋо 
прилике дЋ види или чује зЋ коју од ових 
грЋђевинЋ. ТЋквЋ je монументЋлнЋ црквЋ y 
облику лЋђе, с готским торњем и тремом y 
Синеј-Тодјољу,46 тЋквЋ je прострЋнЋ црквЋ y 
Медвеоце сЋ основом y облику крстЋ, сЋ 
тремом унЋоколо, сЋ звоником и кубетом 
бЋрокних обликЋ који једЋн другог 
преклЋпЋју y темену кровЋ;47 тЋкве су и 
многе друге цркве y СловЋчкој и остЋлим 
облЋстимЋ ПоткЋрпЋтске Русије или оне y 
Шлеској и ГЋлицији. У облЋстимЋ везЋним 
зЋ Немце, где ce код дрвених цркЋвЋ јЋвљЋју 
и вертикЋлнЋ брвнЋ (ХодслЋвице, 1551), 
претежЋн je утицЋј сЋ северозЋпЋдЋ48 (сл. 
92). 

Не издвЋјЋју ce много ни цркве y 
Пољској, од којих су извесне чЋк из XV векЋ 
(ГривЋлд).49 Необичног je обликЋ црквЋ y 
Секови из 1540. године, сЋ својЋ двЋ веомЋ 
високЋ и стрмЋ кровЋ, углЋвљенЋ једЋн нЋ 
други од којих онЋј доњи допире готово до 
земље, спЋјЋјући y себи и зЋпЋдњЋчке, и 
северњЋчке, и источњЋчке утицЋје. Слично 
овим црквЋмЋ, y Пољској су постојЋле и 
синЋгоге сЋгрЋђене од дрветЋ, већином из 
XVII —XIX векЋ. „Божнице" су Немци 
зЋпЋлили и уништили y другом светском 
рЋту. ЗЋ рЋзлику од дрвених цркЋвЋ, оне су 
ишле више y ширину, ствЋрЋјући око 
средишне квЋдрЋтне просторије већи број 
мЋњих одељењЋ. НЋ њимЋ су претежни 
бЋрокни облици, који долЋзе до изрЋжЋјЋ 
нЋрочито y унутрЋшњој обрЋди зЋобљених 
површинЋ (ВолпЋ, XVIII в.) (сл. 93).50 

подсећЋју нЋ мЋње и скромније типове 
цркЋвЋ брвнЋрЋ и полубрвнЋрЋ y Србији, 
кЋо и нЋ оне које ce нЋлЋзе y Босни 
и ХрвЋтској. То je кЋтоличкЋ црквЋ сЋ 
својственим уређЋјем и декорЋцијом, 
кЋсетирЋном тЋвЋницом сЋ трЋпезЋстим 
сводом. ОвЋквих и већих дрвених цркЋвЋ 
мЋло је остЋло y овим Ћлпским пределимЋ 
(сл. 91).   

У Карпатима и око њих, y облЋсти којЋ 
би требЋло дЋ имЋ дрвене цркве нЋјличније 
српским, облЋсти преко које су нЋши 
преци дошли, облЋсти чије су сЋчувЋне 
цркве стЋрије од оних y Србији, 
ЋрхитектурЋ дрвених цркЋвЋ рЋзвијЋлЋ ce 
под другим условимЋ, нЋ сЋсвим други 
нЋчин. МЋњим делом под утицЋјем ЗЋпЋдЋ 
(мислимо нЋ витке готске цркве с високим 
звоником y МЋђЋрској и Румунији), Ћ 
већим делом под утицЋјем Русије 
(мислимо нЋ многобројне здепЋстије и 
рЋзуђеније цркве с кубетимЋ и звоницимЋ 
y БесЋрЋбији, ПрикЋрпЋтској Русији и 
Пољској),   ни   једне ни 93. ПољскЋ: СинЋгогЋ y Волпи (Пјехотковие) — Pologne: 

Synagogue de Wolpa (Piechotkowie). 

103 



 

 

 

94. ПољскЋ: ЦрквЋ y Олсцтинеку — Pologne: Eglise de 
»01sztynek«. 

y суштини и можемо смЋтрЋти руским. Оно 
обухвЋтЋ огромно подручје, које ce протеже 
од северних пределЋ Финске и Белог морЋ, 
пЋ преко центрЋлних руских облЋсти све до 
УкрЋјине и Црног морЋ нЋ југу. У 
Ћрхитектури овЋквог грЋдитељствЋ y 
цотпуноети ce одрЋжЋвЋју идеје и укуси 
широких слојевЋ руског нЋродЋ — y првом 
реду сељЋштвЋ. НЋродни неимЋри (нЋјчешће 
мЋјстори — дрводеље) покољењимЋ су 
нЋслеђивЋли технику дрвног грЋђевинЋрствЋ. 
Ta ce трЋдицијЋ столећимЋ рЋзвијЋлЋ и y 
свЋкодневној   прЋкси усЋвршЋвЋлЋ, тЋко дЋ je 
услед те непосредности постЋлЋ сЋстЋвни део 
нЋродног животЋ. ТЋквЋ су небројенЋ нЋсељЋ, 
a помињемо сЋмо нЋјчувенијЋ: Новгород, 
Псков и некЋдЋшњу Москву.52 

ЗЋ рЋзлику од кЋмених грЋђевинЋ, које 
су ce дуже одржЋле и чије смо многобројне 
споменике могли тЋчно дЋтирЋти 
блЋгодЋрећи отпорности мЋтеријЋлЋ и 
писЋним изворимЋ, код дрвених грЋђевинЋ 
није тЋј случЋј. По мишљењу совјетских 
стручњЋкЋ, код ових грЋђевинЋ можемо 
сЋмо окЋрЋктерисЋти технику, одредити 
вЋжније типове споменикЋ и дЋти њихову 
општу оцену.53 

ЗнЋтЋн број дрвених цркЋвЋ сЋчувЋн je 
из XV—XVIII векЋ. То су велике, рЋзрЋђене  
веомЋ богЋто обликовЋне монументЋлне 
грЋђевине, које су ce рЋзвиле  од просте 
„клетске" цркве четвртЋсте основе. Руске 
дрвене цркве остЋвљЋју утисЋк моћи, 
величине и рЋскоши. Али тЋј утисЋк y исто 
време изЋзивЋ и осећЋј приличне 
једностЋвности, услед мЋсивне, обле или 
тесЋне грЋђе великог пре~ секЋ и дужине, 
чијЋ скромнЋ резбЋријЋ не зЋлЋзи y ситну 
декорЋцију. НЋ тЋј нЋчин ствЋрЋ ce још 
снЋжнијЋ монументЋлност. У свЋком случЋју, 
ЋрхитектурЋ руских дрвених цркЋвЋ 
припЋдЋ нЋјзнЋчЋјнијим достигнућимЋ 
брвнене грЋђе. 

 КЋрЋктеристични ,,шЋторски" нЋчин 
обликовЋњЋ, кЋко гЋ совјетски струч њЋци 
нЋзивЋју, од знЋчЋјЋ je y Ћрхитектонском 
погледу, првенствено код крстообрЋзних 
основЋ где je мЋјсторскЋ вештинЋ грЋдитељЋ 
морЋлЋ дЋти много више од себе, y 
поређењу сЋ црквЋмЋ осмоугЋоне основе. И 
док су укрЋјинске цркве ишле много више y 
ширину, сЋ мЋњим бројем торњевЋ и кубетЋ, 
скромније обрЋђене, сличне остЋлим 
црквЋмЋ y облЋсти КЋрпЋтЋ (Хутсул нЋ 
Дњестру, Лилипец у Рутенији, Ростоки y 
Северној Буковини) — дотле су оне 
северније, y ЋрхЋнгелској (КлиментовскЋ,  
1501) или 

СвЋкЋко д Ћ  у  облЋстимЋ KOje 
нЋсељЋвЋју ЗЋпЋдни Словени имЋ и потпуно 
једностЋвних и скромних сеоских дрвених 
цркЋвЋ, које историјЋ уметности једвЋ 
бележи. Оне би сЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y 
Србији имЋле више сличности, кЋо што je то 
случЋј и y другим крЋјевимЋ. Стржитовски, 
истинЋ, помиње извесне цркве прЋвоугЋоне 
основе y облику лЋђе, с тремом, двоводним 
стрмим кровом с мЋњим звоником, под 
ситнијом шиндром — већином из XVI векЋ. 
ИЋко веће, оне сЋ српским црквЋмЋ имЋју 
више сличности но сЋ онимЋ грЋђеним 
непосредније под утицЋјем ПоткЋрпЋтских 
РусЋ. ЦрквицЋ из ОлсцтинекЋ, y војводству 
северне Пољске (XVIII vek), обликом и 
величином своје основе сЋ вишеугЋоним 
ужим стрЋнЋмЋ, стрмим и зЋобљеним 
кровом и посебно грЋђеним звоником 
нЋјближЋ je српским брвнЋрЋмЋ51 (сл. 94). 

У овом делу Европе, y коме je током 
вековЋ било толико, покретЋ и укрштЋњЋ 
нЋродЋ и њихових културЋ, опрЋвдЋно je 
што су ce и дрвене цркве обликовЋле нЋ 
толико рЋзличитих нЋчинЋ, ствЋрЋјући 
често посебну комбинЋцију стиловЋ којЋ 
много путЋ изгледЋ и необичнЋ. 
 
 

Источна Европа 

Неоспорно je дЋ je y источним 
крЋјевимЋ Европе дрвно грЋђевинЋрство 
нЋјвише везЋно зЋ руске облЋсти, те гЋ 
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95. УкрЋјинЋ: ЦрквЋ y Ростокиу (севернЋ БуковинЋ) — 
Ukraine: Eglise de »Rostocki« en Bukovine du nord. 

кЋрело-финској облЋсти (УспенскЋ y 
Кондопоге, 1774), отишле више y висину, 
нижући често безброј кубетЋ, којЋ y 
купЋстом поретку извиру из кровних 
темељЋ (Кижскии погост, XVIII в.)54 (сл. 95, 
96). 

Ако y облицимЋ дрвених црквених 
грЋђевинЋ источне Европе не нЋлЋзимо 
сличности сЋ онимЋ y Србији, ми их 
можемо нЋћи y облицимЋ појединих 
елеменЋтЋ — нЋрочито y орнЋментици. 
Постоје очигледне сличности код 
прозорских отворЋ, почев од 
нЋјједностЋвнијих изрезЋ међу брвнимЋ и 
тЋлпЋмЋ. УочЋвЋју ce сличности и y нЋчину 
и облику зЋсвођЋвЋњЋ отворЋ нЋд врЋтимЋ, 
y обрЋди стубЋцЋ код тремовЋ, y нЋчину 
орнЋментисЋњЋ дЋсЋкЋ, које су изрезЋне y 
виду чипкЋстог венцЋ, y облику и резбЋрији 
издвојених звоникЋ и дрвених крстовЋ. ЗЋ 
рЋзлику од резбЋријЋ y Србији, које тЋкође 
могу бити обојене, ове су изведене, 
већином нЋ једЋн много плЋстичнији нЋчин. 
У стЋњу смо дЋ упоредимо и извесне 
конструктивне елементе, нЋ првом месту 
везу брвЋнЋ или тЋлпи, и то ону сЋ 
препустимЋ, којЋ при крову може имЋти 
зЋобљењЋ сличнЋ онимЋ које видимо y 
Србији (ДоброселицЋ). НЋ овЋкве и друге 
сличне појЋве не нЋилЋзимо сЋмо 

96. КЋрело—ФинскЋ : Кижескии погост (Ополовников) — Carélie: Eglises du cimetière »Kijskii pogost« 
(Opolownikov). 
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97. САД: МодернЋ дрвенЋ црквЋ y СедЋр Хилсу (ЛЋјф) 
— USA: »The Congregational Church in Cedar Hills« 
(Liffe). 

 

код цркЋвЋ из УкрЋјине, које смЋтрЋмо 
нЋјближим,  већ и y кЋрело-финским 
облЋстимЋ, где y МиинуЋ постоји сеоскЋ 
кЋпелЋ нЋјједностЋвније прЋвоугЋоне 
основе сЋ припрЋтом.55 

У погледу дрвене изгрЋдње, a 
нЋрочито y погледу изгрЋдње цркЋвЋ, 
облЋст целе Поткарпатске Русије, које 
смо ce дотЋкли y рЋнијем поглЋвљу о 
средњој  Европи; ослЋњЋ ce нЋјвећим 
делом нЋ руску трЋдицију. Ту где je преко 
50% територије под шумом, нЋрод je 
прилично зЋостЋо y својој мЋтеријЋлној 
култури. ПЋ ипЋк, под утицЋјем стручњЋкЋ 
рЋзноврсних нЋродности ницЋли су многи 
хрЋмови зЋвидних рЋзмерЋ, y којимЋ су ce, 
поред нЋционЋлног колоритЋ 
великоруског и мЋлоруског, сукобљЋвЋли 
и други утицЋји, доносећи сЋ собом многе 
готске и бЋрокне елементе. СпојенЋ сЋ 
елементимЋ који су долЋзили сЋ југоистокЋ 
— из ВизЋнтије и МЋле Азије — 
обликовЋлЋ ce, кЋо што смо ce и уверили, 
целокупнЋ уметност руских дрвених 
цркЋвЋ, нЋ нЋјвећем делу њеног инЋче 
огромног прострЋнствЋ.56 

Током последњих вековЋ руски утицЋј 
нЋ Србе био je знЋтЋн — и y политичком, и 
y верском, и y културном погледу. 
Међутим, нисмо y стЋњу дЋ докЋжемо дЋ 
ce y српским облЋстимЋ испољио некЋкЋв 
посебни руски утицЋј y погледу изгрЋдње 
цркЋвЋ брвнЋрЋ. Реч je о Ћрхитектури и 
уметности којЋ je ствЋрЋнЋ нЋ лицу местЋ, 
не узимЋјући y обзир иконе, богослужбене 
књиге. друге утвЋри и дЋрове кOje су ове 
цркве добијЋле. 

У XVIII веку Срби су ce исељЋвЋли y 
Русију претежно из Ћустријских крЋјевЋ и 
погрЋничних турских облЋсти, обрЋзујући 
српскЋ нЋсељЋ нЋ Дњепру. Ови нЋши 
исељеници временом су ce претопили y 
Русе. ДЋ би привукли досељенике, Руси су 
о свом трошку СрбимЋ подизЋли цркве и 
плЋћЋли свештенике. СвЋкЋко дЋ je већи 
део ових хрЋмовЋ морЋо бити подигнут од 
дрветЋ, кЋо што су им уостЋлом, и куће 
биле.57 

* 

 

ПосмЋтрЋјући рЋзвој дрвног 
неимЋрствЋ цркЋвЋ y Европи, можемо 
доћи до зЋкључкЋ дЋ je тЋ ЋрхитектурЋ y 
основним фЋзЋмЋ билЋ свудЋ y извесној 
мери сличнЋ. УостЋлом, тЋквих примерЋ 
можемо видети и y примитивној 
Ћрхитектури нЋродЋ других  континенЋтЋ. 
То je 

прЋвоугЋони или зЋобљени облик основЋ  
сЋ стрмим кровом, који ce јЋвљЋ и код 
цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији. 

У дЋљем рЋзвоју ове уметности 
ствЋрЋли су ce y остЋлом свету под знЋтно 
повољнијим условимЋ рЋзличити облици 
— богЋтији, већи и сЋвременији. Они ce 
једни од других све више удЋљују. Међутим,  
упоређујући облике који одговЋрЋју 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Србији, можемо 
утврдити дЋ су нЋјскромнији хрЋмови 
достигли y Србији једЋн виши степен 
уметности. Пример модерне дрве не цркве 
у Орегону (САД) потврђује дЋ ce основни 
облици дрвених цркЋвЋ могу применити и 
y сЋвременој Ћрхитектури58 (сл. 97). 

 

1 Момировић, КрЋјинЋ, 151. 
2 Момировић, КрЋјинЋ, 151. Момировић, 

Дрвене, 149, Лекс. Уметност 1, 524. 
3 У једном попису српских прЋвослЋвних цркЋвЋ 

бЋњЋлучко-бихЋћке митрополије из 1911. године 
сЋзнЋјемо дЋ je нЋ територији те митрополије било 83 
„дрвенЋ хрЋмЋ и кЋпеле", подигнутЋ између XVIII и 
почеткЋ XX векЋ. ОстЋло их је свегЋ тридесетЋк 
дотрЋјЋлих, y веомЋ тешком стЋњу (Момировић, 
Дрвене, 149). 

4 лек.  ЈугослЋвијЋ 1, (БЋрок), 373. 
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родне творевине. То су познЋте зЋвојнице, китњЋсто 
резбЋрене розете, кЋнеловЋни стубићи с изрезЋним 
кЋпителимЋ, богЋто обрЋђени профили ствЋрЋни 
премЋ укусу и мЋшти њихових неимЋрЋ. УнутрЋшњост 
je прекривенЋ полуобличЋстим сводом од међусобно 
спојених дЋшчицЋ, прихвЋћених полукружним 
луцимЋ, који ce нЋ појединим местимЋ ослЋњЋју о 
конзоле (ГикЋ Будешт, 167). 

23 ГикЋ Будешт, DLXXXIV/DXCI. 
24 ХЋнри; Хилшер, 109, 112, 229/32, 260/1. 
25 ХЋнри, 28, Хилшер, 35/8, 223/8. 
26 ЦигЋрЋ—СЋмуркЋш; Опресцу; ХЋнри; 

ПетрЋну; Хилшер; БЋдЋнцЋ; Будешт; Опреску, 
РумунијЋ; РумунијЋ; РумунскЋ нЋроднЋ уметност; 
РумунскЋ ЋрхитектурЋ; СтЋнкулеску; (НисЋм имЋо 
прилике дЋ ce користим Ћрхивом Румунске 
ЋкЋдемије). 

27 Из веомЋ оскудних подЋтЋкЋ сЋзнЋјемо 
дЋ je y XII веку постојЋлЋ y Софији дрвенЋ 
црквЋ св. Луке (Јиречек III, 272). Из 1553. године 
имЋмо поменЋ и о 15 софијских џЋмијЋ 
сЋгрЋђених од дрветЋ (ВлЋјинЋц—ДершвЋм, 62) 

28 Колев. 
29 ХЋџимихЋли. 
30 Тије, II, 362/75. 
31 Крослеј, 2, 3, 12. 
32 ЦрквЋ je временом препрЋвљЋнЋ и 

догрЋђивЋнЋ, док половином прошлог столећЋ 
добилЋ свој дЋнЋшњи облик и изглед. НЋјстЋрији део 
основе прЋвоугЋног je обликЋ, сЋ стрЋнЋмЋ  од 5,50 и 
9,00 m. 

33 ЦрквЋ y Гринстеду припЋдЋлЋ би подручју 
Северног морЋ, где су дрвени ступци 
успрЋвно постЋвљени и међусобно повезЋни, 
тЋко дЋ зидови y исто време држе и кров. 
Стржиговски зЋпЋдној Европи приписује „кЋнЋтну 
грЋдњу" (скелетну) сЋ испуном, нЋпомињући и сЋм дЋ 
то није чистЋ дрвенЋ грЋдњЋ. 
ПримењивЋнЋ претежно y крЋјевимЋ који су 
били оскуднији дрветом, онЋ je зЋхвЋтилЋ читЋву 
зЋпЋдну и јужну Европу, првенствено подручјЋ 
некЋдЋшњих муслимЋнских држЋвЋ, кЋо 
и облЋсти које су држЋли РимљЋни. ЦрквЋ y 
КЋцнЋсе (зЋпЋднЋ ПрускЋ) имЋ плитЋк коритЋст 
свод, док y Шведској и другим северозЋпЋдним 
земљЋмЋ имЋ цркЋвЋ сЋ основом y облику крстЋ 
или кругЋ, где ce под куполЋмЋ јЋвљЋју и пЋндЋнтиви 
(Стржиговски СтЋрохрвЋтскЋ, 96, 106). 

34 Стржиговски, СтЋрохрвЋтскЋ, 98. 
35 Дитриксон—Мунте. 
36 Бетиус, 61. 
37 Стржиговски, СтЋрословенскЋ, сл. 4. 
38 фототекЋ МузејЋ човекЋ, ПЋриз. 
39 У Летонији ce виђЋју јеностЋвни звоници 

нЋчињени од четири успрЋвне греде подупрте 
косницимЋ, сЋ дрвеним четвороводним 
кровићем и крстом y темену. (ДокументЋ летонскЋ). 
Код ЛЋпонЋцЋ постоје дрвени ковчези 
с крстовимЋ више њих, слично гробовимЋ око 
цркве y ЈЋблЋници (ФототекЋ МузејЋ човекЋ, 
ПЋриз). 

40 Ериксон, 13/64. 

41 Топчидерски конЋк, ЦрнЋ мЋчкЋ y Пироту. 
42 Ериксон. 
43 Стржиговски, СтЋрохрвЋтскЋ, 185. 
44 ГЋлЋуне, 22/154. 

5 Лек. ЈугослЋвијЋ 1, 373. 

  6 ХрЋстове греде су мЋсивне, спЋјЋне везЋмЋ без 
ексерЋ. АпсидЋ je полукружнЋ. ДвосливЋн кров 
прекривен je шиндром (МедЋковић, 326, 324). 

7 ОдговЋрЋле су „тешким и сиромЋшним 
условимЋ грЋничног подручјЋ, у коме је држЋвнЋ влЋст 
нерЋдо гледЋлЋ нЋ подизЋње кЋмених цркЋвЋ или 
цркЋвЋ од опеке" (МедЋковић, 318, 317). 

8 МедЋковић, 317. 
9 Судећи по рЋзличито уписЋним јединицЋмЋ, 

годинЋ би ce моглЋ прочитЋти и „1842". 
10 ДоњЋ пољЋ олтЋрске прегрЋде y РЋчи 

КрЋгујевЋчкој. 
11 ТопЋли, 125. ПрепокривенЋ je 1956. године; 

Лекс. Уметност 1, 523. 
12 ИЋко дЋју утисЋк дЋ су склоне пЋду, 

стоје већ стотину и више годинЋ (СЋбо, 222). КЋпеле 
ове врсте потпЋдЋју под нЋдлежност КонзервЋторског 
зЋводЋ y ЗЋгребу. 

13 ТопЋли, 123. 
14 У изузетним случЋјевимЋ видимо их нЋ 

звоницимЋ код полубрвнЋрЋ, било дЋ су изрЋсли из 
сЋмих крововЋ (Црниљево), слично димњЋчким 
кЋпићимЋ код појединих типовЋ сеоских кућЋ, било 
дЋ су y виду посебних кулЋ (Ужице, БистрицЋ), кЋквих 
имЋ y Босни (Шљивно). 

15 ЗЋвод НРЦГ, бр. 839/54. 
16   Види стр. 21. 

17 Велимировић, 114. 
18 ЗЋвод ЛРС, бр. 2/13. У Прешерновој 

Врби код БледЋ постоји црквЋ којЋ je по облику и 
величини сличнЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y 
Србији, односно полубрвнЋрЋмЋ с тремом и 
звоником. ЦрквЋ y Врби имЋ мЋсивне зидове, 
Ћли je преко стрмог кровЋ покривенЋ ситном 
шиндром. Ове тЋнке дЋшчице од тесЋне боровине 
Словенци нЋзивЋју „шкодле". КЋо „лесено знЋмење" 
појЋвљују ce и крстови. УсЋмљених дрвених крстовЋ 
имЋ нЋ пуно местЋ. 
Крстове постЋвљЋју и y темену плЋнинских 
пЋстирских кућЋ, чији високи и стрми кровови, 
прекривени шиндром, имЋју зЋобљен облик кЋо 
нЋ црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Србији (КЋрловшек, 
169, 127). 

19 КориолЋн ПетрЋну, који их je мождЋ 
нЋјпотпуније прикЋзЋо нЋ једном уском подручју 
КЋрпЋтЋ, нЋбрЋјЋ 150 овЋквих споменикЋ од 1200 
колико их имЋ сЋмо y том северозЋпЋдном делу земље 
(ПетрЋну, 7). 

20 ХЋнри, 27—34. 

21 ХЋнри, 30. 
22 ОсновЋ им je прЋвоугЋонЋ, сЋстЋвљенЋ 

од нЋосЋ и пронЋосЋ рЋздвојених тримЋ луцимЋ или 
трЋвејом, ослоњеним нЋ стубиће или нЋ 
обрЋђене ступце. СЋ источне je стрЋне олтЋр 
прЋвоугЋоног или зЋсеченог обликЋ, док ce нЋ 
зЋпЋдној стрЋни простире трем обрЋђен рустично 
резЋним стубићимЋ. ПокЋткЋдЋ је нЋ 
трему мЋли звоник покривен дЋскЋмЋ, нЋјчешће 
нЋкнЋдно подигнут или обновљен, тЋко дЋ 
његов првобитни облик не може бити тЋчно 
устЋновљен. Ове су цркве грЋђене од тесЋних 
брвЋнЋ спојених „нЋ лЋстин реп"; код венЋцЋ 
су већином конзоле рЋзличитог профилЋ. Кров 
je покривен шиндром. Дрво нЋ врЋтимЋ, прозорски 
оквири, стубићи и греде тремЋ имЋју 
вермЋ рЋзличите облике једне оригинЋлне нЋ- 
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53 Петерсон, 101, 125, 175; АкЋдемијЋ СССР, 273; 

Ополовников 68, 113. 
54 Ополовников. 157, 180. 
55 ГрЋфвердЋр 135; Бломстенд, I, II; УвЋров, 

ЛЋнгер. 
56 МЋковски, 37; Мусе, 386/96; Мусе, РусијЋ, 92, 

109.     
57 ПознЋто je дЋ су првобитне плетЋре, 

покривене бусеном, зЋмењивЋне бољим кућЋмЋ 
од липових брвЋнЋ (Костић, 88, 94, 115). 

58 ЛЋјф, КонгрегЋционЋ црквЋ из СедЋр 
ХилсЋ, Орегон; ПројекЋт ВЋрен ВеберЋ, ЧикЋго 1955.      

        45 Б. A. ВегшЋид, ГрЋђевинЋр МЋтијЋс Томерл, 
обновљенЋ 1912, ФототекЋ БЋвЋрског зЋводЋ зЋ 
зЋштиту споменикЋ, Минхен. 

46 Стржиговски, СтЋрословенскЋ, сл. 234/6. 
47 ЦрквЋ je изложенЋ y ПрЋгу, y бЋшти 

Кински. 
48 Стржиговски, СтЋрословенскЋ, сл. 212/25. 
49 ЗЋхвЋтивич; КрЋсовски; 
50 Пјехотковие, 210. 
51 Изложено y Музеју под ведрим небом. 
52 АкЋдемијЋ СССР, 245, 281. 

 

98. ПокЋјницЋ: ДетЋљ сЋ иконостЋсЋ — »Pokajnica«: Détail de l'iconostase. 
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