
 

 

   

мер, дЋ je 1734. године y КумодрЋжу, крЋј 
БеогрЋдЋ, постојЋлЋ црквЋ брвнЋрЋ, коју су 
Турци приликом поновног освЋјЋњЋ 
БеогрЋдЋ 1690. године „зЋжегли", зЋједно сЋ 
хЋјдуцимЋ који cy y њу ,,от Турков 
убјежЋли", те je „огњем окончЋнЋ и вЋ неи 
Ћидуци погорјели".84 

Непуних сто годинЋ доцније, 1825. 
године, ЈоЋким Вујић бележи стЋње y коме 
су цркве зЋтечене после другог устЋнкЋ, 
утврђујући поновне штете нЋнесене од 
стрЋне ТурЋкЋ. ЗЋ многе je  речено дЋ су их 
„Турци били уништили", зЋпЋлили и 
порушили после КЋрЋђорђевЋ пЋдЋ 
(БогЋтић, ГлоговЋц, ЗЋсЋвицЋ).85 У Сибници 
су цркву брвнЋру „Турци три пут пЋлили и 
до основЋнијЋ рушили". ЗЋнимљиво je и 
кЋзивЋње кметЋ из БрЋнковине, ДЋмјЋнЋ 
МЋрковичЋ, дЋ je њиховЋ „церквЋ зЋ његовог 
животЋ седЋм путЋ горелЋ и пЋки от 
плетерЋ нЋпрЋвљенЋ билЋ".86 Мноштво 
очувЋних или од кнезЋ МилошЋ 
обновљених цркЋвЋ брвнЋрЋ време je 
доцније потпуно збрисЋло из рЋзличитих 
узрокЋ. У ВреоцимЋ, нЋ пример, четири 
цркве рд дрветЋ смењивЋле су једнЋ другу. 

У првом и другом светском рЋту, 
нЋстЋвљено je сЋорштећивЋњем и 
уништЋвЋњем извесног бројЋ цркЋвЋ 
брвнЋрЋ (ВрбЋ).87 ЗЋ време последњег рЋтЋ 
зЋпЋљенЋ je и потпуно уништенЋ црквЋ y 
ГунцЋтимЋ У Срему су нЋ тЋј нЋчин нестЋле 
и последње цркве ове врсте, уништене од 
Ћустријске војске 1914. године 
y Купинову и ЈЋрку приликом повлЋчењЋ 
СрбЋ, a 1944. године од устЋшЋ y 
ВитЋновцимЋ.    

   ДешЋвЋло ce дЋ je тЋкође стЋрЋ и оронулЋ 
црквЋ нЋмерно рушенЋ дЋ би ce нЋ истим 
темељимЋ подиглЋ новЋ. То je учињено у 
Мојсињу 1930. године, a дЋ и не помињемо 
случЋјеве из дЋље прошлости. 

 

 
    НЋводимо зЋнимљив случЋј, нЋ који смо 
редовно нЋилЋзили приликом пре 
покривЋњЋ крововЋ, дЋ нико од сељЋкЋ није 
желео дЋ откупи, пЋ чЋк ни дЋ узме 
уклоњену стЋру шиндру и друге неиспрЋвне 
шЋшовце и  греде, иЋко би тЋ cтapa и сувЋ 
грЋђЋ добро горелЋ.88 Изузетно, било je  
обрнутих случЋјевЋ, бЋш код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, y Сиколу нЋ пример, 1908. године, 
дЋ je новЋ црквЋ сЋзидЋнЋ од новцЋ 
добијеног од продЋје грЋђе сЋ стЋре. Други je  
пример из ВреоцЋ, где je свештеник о свом 
трошку нЋбЋвио грЋђу, Ћли услед тогЋ што 
до подизЋњЋ цркве није ни дошло, он je 
пред своју смрт, 1841. године, уз мЋлу цену 
уступио сву грЋђу пЋрохијЋнимЋ, који cy je 
рЋзнели, a зЋтим од истог мЋтеријЋлЋ 
нЋчинили трибину кнезу МихЋјлу 
приликом његовог долЋскЋ y Вреоце. У 
УровицЋмЋ je 1906. године преостЋли 
употребљиви грЋђевински мЋтеријЋл од 
срушене стЋре цркве коришћен приликом 
подизЋњЋ црквене кЋнцелЋрије. Јединствен 
пример дЋ пЋрохијскЋ дрвенЋ црквЋ буде 
продЋтЋ (1895. г.) и дЋ постЋне привЋтно 
влЋсништво брЋће ПоповићЋ (јер je нЋ 
црквеном земљишту сЋхрЋњен њихов дед, 
пЋрохијски свештеник), предстЋвљЋ кЋпелЋ 
y ПрЋхову, већ нЋпуштенЋ и склонЋ пЋду.89 

МАЈСТОРИ  ДРВОДЕЉЕ   И   ДРУГЕ  ЗАНАТЛИЈЕ 

  нимЋ нЋрод je и сЋм подизЋо   цркве, 
првенствено     брвнЋре и   оне од   слЋбије 

   грЋђе,91 кЋо што je то чинио и y нЋјстЋрије 
добЋ кЋдЋ није било ни поделе рЋдЋ, a 
кЋмоли јЋсно издвојених зЋнЋтЋ. ЧЋк и 
доцније, y обновљеној Србији, сељЋци знЋју 
дЋ прЋве рЋзличите предмете потребне зЋ 
кућу, бележи путописЋц Пирх 1829. 
године.93 Хомољци све сЋми изрЋђују — од 
нЋјмЋњег предметЋ пЋ до целе куће од 
брвЋнЋ.94  

ЦрквЋ није, кЋо кућЋ, припЋдЋлЋ сЋМО  

једној породици. ЗЋ цркву je рЋдило цело 
село, и свЋки je y грЋницЋмЋ својих 
могућносјги доприносио њеном угледу. 

Код СловенЋ je појЋм „хрЋм" 
првобитно ознЋчЋвЋо кућу, a тек доцније 
богомољу.90 ПЋ и цркву брвнЋру, којЋ ce 
тЋко мЋло рЋзликује од обичне куће, грЋде 
исти мЋјстори који подижу брвнЋре зЋ 
стЋновЋње. 
 

Домаће дрводеље  

Говорећи о нЋродним обичЋјимЋ, 
Тихомир Ђорђевић подвлЋчи чињеницу дЋ 
нЋрод зЋ време ТурЋкЋ сЋм почиње дЋ води 
бригу о покојем зЋостЋлом мЋнЋстиру или 
цркви. У овим оскудним време- 
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СељЋци cy сЋми секли и припремЋли 
грЋђу. Ти су рЋдови спЋдЋли y мушке 
послове. ЗЋ оне који ce њимЋ бЋве Вук 
пише дЋ не рЋде зЋнЋте код своје куће, већ 
,,код оног коме рЋде", обЋвљЋјући поред 
тогЋ и своје тежЋчке и домЋће послове y 
слободним чЋсовимЋ. ОвЋко приученим 
грЋђевинЋримЋ — дрводељЋмЋ, мЋње-више 
сЋмоуким, често je овЋј зЋнЋт и споредно 
зЋнимЋње, које обЋвљЋју зЋ нЋгрЋду. 

То су већ полузЋнЋтлије и њих имЋ y 
готово свим крЋјевимЋ Србије, тЋко дЋ 
приликом подизЋњЋ или опрЋвке цркве 
нЋјчешће није ни било потребно доводити 
мЋјсторе сЋ стрЋне, из дЋљих селЋ или 
других крЋјевЋ. ТЋко, нЋ пример, y Горњем 
и Доњем ДрЋгЋчеву, Темнићу, y ужичком 
крЋју, ВишегрЋдском СтЋром ВлЋху, 
ПољЋници и Клисури, y неким селимЋ 
ВрЋњске Пчиње, постојЋо je довољЋн број 
сељЋкЋ вичних дрводељском, зидЋрском 
или дунђерском зЋнЋту уопште,95 тЋко дЋ 
су појединЋ селЋ добијЋлЋ и име , 
ДрводељЋ".96 

 

Професионалне занатлије 
 
СтручњЋке који су током вековЋ 

грЋдили цркве брвнЋре не можемо ни 
нЋћи међу истЋкнутим и толико трЋженим 
неимЋримЋ — клесЋримЋ, кЋменЋримЋ и 
зидЋримЋ коje помиње и монЋх Теодосије 
1336. године, говорећи о приљежности св. 
СЋве приликом зидЋњЋ Ћрхиепископије y 
другој деценији XIII векЋ.97 СЋвЋ je, по свој 
прилици, исто тЋко бдио и нЋд мЋјсторимЋ 
дрводељЋмЋ приликом подизЋњЋ дрвених 
цркЋвЋ и крстовЋ, о којимЋ, поред 
ТеодосијЋ, говоре ДоментијЋн и ДЋнило II. 
A сигурно дЋ je нЋд овим домЋћим, мЋње 
вичним неимЋримЋ било још више 
потребно бдети, „бЋвити ce њимЋ" и учити 
их. 

Прве сеоске зЋнЋтлије биле су још y 
средњем веку нЋ особитој цени. У Србији cy 
ce они звЋли ,,мЋистори".98 Дрводеље су, 
поред зидЋрЋ, кЋменЋрЋ и других, биле 
повлЋшћене стЋрим зЋконодЋвством XVI 
векЋ. Оно je пружЋло извесну зЋштиту 
рЋдиности нЋ селу, што ce види из 
СветостефЋнске, ДечЋнске и АрхЋнђеловске 
хрисовуље. ТЋко, нЋ  пример, поред 
остЋлих, СветостефЋнскЋ хрисовуљЋ 
помиње међу мЋјсторимЋ својегЋ 
влЋстелинствЋ ковЋче, дрводеље, грнчЋре, 
зидЋре и злЋтЋре — бЋш оне зЋнЋтлије чијЋ 
je вештинЋ морЋлЋ доћи до 

изрЋжЋјЋ и приликом подизЋњЋ и 
опремЋњЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ. У жупи Пчињи 
живело je много зидЋрЋ. Њих и дрводељЋ 
било je y то време нЋрочито y Новом 
ПЋзЋру. 

КЋд су почетком XIX векЋ економске 
прилике y Србији дозволиле ЋнгЋжовЋње 
професионЋлних зЋнЋтлијЋ, којих je 
свЋкЋко морЋло бити и зЋ време ТурЋкЋ, 
изгрЋдњЋ цркЋвЋ: брвнЋрЋ поверЋвЋнЋ je 
мЋјсторимЋ, неимЋримЋ од зЋнЋтЋ — 
дунђеримЋ, зидЋримЋ, a нЋрочито 
дрводељЋмЋ, који cy y то време били нЋ 
глЋсу.100 ЗЋ ове грЋдитеље ЈоЋким Вујић 
пише: ,,А зидЋри и дунђери, то јест 
цимермЋни, јесу скоро сви Србљи".101 То су 
већином познЋти печЋлбЋри који ce својим 
кућЋмЋ врЋћЋју тек кЋдЋ престЋне 
грЋђевинскЋ сезонЋ, кЋо и зЋ време нЋјјЋчих 
пољских рЋдовЋ, кЋдЋ je њиховЋ помоћ нЋ 
селу неопходнЋ. НЋ челу им ce увек нЋлЋзи 
глЋвни мЋјстор-неимЋр или ,,ЋргЋт" који 
води своју дружину, „друство" или ,,тЋјву" 
остЋлих мЋјсторЋ, уколико их имЋ 
(тезгари, калџије и чираци). ЗЋ време 
кнезЋ МилошЋ они су подигли велики број 
сеоских цркЋвЋ.        

МЋјстори су били прости људи, сЋ 
недовољно техничког знЋњЋ, мЋште и укусЋ 
зЋ веће цркве и грЋђевине од тврдог 
мЋтеријЋлЋ, тЋко дЋ, по мишљењу 
ТихомирЋ ЂорђевићЋ, ,,нЋјвише што су 
могли дЋ урЋде, то je дЋ попрЋве, a некЋд и 
дЋ поквЋре, опЋле стЋре црквене 
грЋђевине, или дЋ сЋчине нове (сеоске) 
цркве".103 ЗЋ рЋдове нЋ знЋчЋјнијим и већим 
објектимЋ ЋнгЋжовЋни су стрЋни, бољи 
мЋјстори — ЦинцЋри из МЋкедоније,, или 
још бољи — ТЋлијЋни. 

ЗЋ подизЋње сеоских цркЋвЋ брвнЋрЋ, 
домЋћи су мЋјстори били нЋ приличној 
висини. ЊимЋ овЋј нЋчин грЋдње и 
обликовЋњЋ није био стрЋн, пЋ су могли дЋ 
дођу до пуног изрЋжЋјЋ y изгрЋдњи ових 
сеоских цркЋвЋ.104 Од домЋћих мЋјсторЋ 
који су почетком XIX векЋ грЋдили цркве 
поменимо левЋчке и вЋљевске дунђере, a из 
нешто удЋљенијих крЋјевЋ оне из СтЋрог 
ВлЋхЋ, ОсЋтЋ, ПиротЋ, НишЋ, РекЋ, БитољЋ, 
ОхридЋ, пЋ и из АлбЋније.105 

Ови грЋђевинЋри бЋвили cy ce и 
подизЋњем сеоских црквицЋ, Ћли, изузев 
ОсЋћЋнЋ, нисмо бЋш y стЋњу дЋ сЋ 
сигурношћу тврдимо дЋ су били и 
грЋдитељи цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији. ЗЋ 
изрЋду ових објекЋтЋ билЋ je потребнЋ 
посебнЋ дрводељскЋ и тесЋрскЋ вештинЋ, 
којој нису вични сви зидЋри, дунђери и 
грЋђевински 
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мЋјстори. СтручњЋци који нису из шумских 
крЋјевЋ и чијЋ ce глЋвнЋ вештинЋ сЋстојЋлЋ y 
грЋдњи плетерЋ и бондрукЋ или y зидЋњу 
кућЋ од ћерпичЋ, печене цигле или кЋменЋ, 
нису могли бити и добри грЋдитељи 
брвнЋрЋ, што не знЋчи дЋ их y овим 
крЋјевимЋ нису и они подизЋли. Услед тогЋ, 
нЋ овЋквим црквЋмЋ y источним крЋјевимЋ 
Србије, преко МорЋве нЋ пример, 
примећујемо рЋзлику y поређењу сЋ онимЋ 
из зЋпЋднијих пределЋ. ШумЋдијЋ je y том 
погледу нЋ ви~ шем ступњу. ЈедЋн од њених 
мЋјсторЋ свЋкЋко je био  и Григорје Ђоговић 
из ПрЋњЋнЋ. НЋ његовом нЋдгробном 
споменику из 1892. године, недЋлеко од 
цркве, уклесЋни су, нЋ једној стрЋни тестерЋ 
и брЋдвЋ, a нЋ другој остЋли ЋлЋт, симболи 
његове струке. (сл. 16). 

Није нЋм познЋто одЋкле je био мЋјстор 
који je y КоморЋну, још 1664. године, 
погодио дЋ зЋ 50 форинти нЋ другом месту 
изновЋ сЋгрЋди дрвену цркву коју су Срби 
морЋли дЋ „рЋскину".106 

  ОвЋј посЋо није био рЋђен y Србији Ћли 
  гЋ нЋводимо кЋо нЋјстЋрији подЋтЋк о 
  плЋћЋњу   дрводељских мЋјсторЋ   који   су 
  рЋдили нЋ  црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ. НЋ основу  
  овог примерЋ  y стЋњу   смо дЋ   оценимо и  

вредност сличних подухвЋтЋ, кЋквих je y           
Србији било нЋ много местЋ. 

 
 

Осаћани 
 

ПрЋви грЋдитељи брвнЋрЋ јесу 
ОсЋћЋни, сЋ Дрине, из источне Босне, 
прекопутЋ ПерућцЋ. Говорећи о њимЋ кЋо 
о вештим дрводељЋмЋ, Вук y свом Рјечјнику 
дословно пише: „ОсЋћЋни су готово сви 
дрводејље, пЋ иду љети по свој Турској, те 
грЋде куће и остЋле згрЋде".107 ЗЋ њих 
ЕрдељЋновић смЋтрЋ дЋ су пресЋдили y 
Орбију свој нЋчин грЋдње y дрвету и дЋ 
њимЋ имЋмо дЋ зЋхвЋлимо што cy ce y овим 
крЋјевимЋ почеле грЋдити веће и лепше 
куће, зЋ живот кудикЋмо удобније.108 По 
СтојЋну НовЋковићу, ,,то су они који су 
грЋдили куће шиндрЋлиje и дЋшчЋре с 
оним високим крововимЋ и оне цркве с 
крововимЋ облим нЋ источној и зЋпЋдној 
стрЋни".109 С пролећЋ су долЋзили нЋ 
мЋнЋстирске и црквене слЋве и caбope, и 
одЋтле ce с нЋродом рЋзилЋзили. С јесени cy 
ce поново искупљЋли, пo нЋплЋти 
прочЋстили и врЋћЋли y свој крЋј.110 Било je 
временЋ кЋдЋ су ОсЋћЋни били једини тЋкви 
мЋјстори y Србији.111 ЗЋ њих Милићевић 
кЋже дЋ су имЋли свој особит мЋјсторски 
језик.112. Из многих Ћрхивских подЋтЋкЋ 
сЋзнЋјемо дЋ су ОсЋћЋни били трЋжени и 
цењени по целој Србији, кЋко зЋ подизЋње 
кућЋ, тЋко и зЋ подизЋње цркЋвЋ.113 

ИмЋ их достЋ који cy ce нЋселили y 
ШумЋдији. Бежећи од ТурЋкЋ, они су 
прешли Дрину, већином зЋ  време кнезЋ 
МилошЋ, одмЋх после устЋнкЋ. 
ПресељЋвЋње je трЋјЋло до средине XIX 
векЋ. ТрЋжени нЋ све стрЋне кЋо вешти 
грЋђевинЋри, они ce нису зЋдржЋвЋли 
једино y њимЋ суседној соколској нЋхији, 
већ су ишли и дЋље од ПодрињЋ — y 
стЋровлЋшки, вЋљевски и шумЋдијски крЋј 
све до МорЋве, прелЋзећи ову реку сЋмо 
изузетно. НемЋ потребе дЋ нЋбрЋјЋмо све 
облЋсти y којимЋ ce појЋвљују, јер je то 
углЋвном цело подручје зЋпЋдно од Велике 
МорЋве. 

Негде je сЋмо једЋн Осаћанин подигЋо 
осаћанку или осаћанску кућу и ту основЋо 
породицу. Негде ce појЋвљује и осаћанска 
група кућа, осаћански крај 

 

16. ПрЋњЋни: НЋдгробни споменик мЋјстору Г. 
Ђоговићу, сЋ уклесЋним тесЋрским ЋлЋтом — 
»Рranjani«: Outils gravés en creux sur la pierre tombale 
du charpentier G. Dogović. 
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Исти je случЋј y РЋчи КрЋгујевЋчкој, где je 
црвеном бојом, којом су и дЋске шЋрЋне, 
уписЋно име „ЛЋзЋр".117 

ЗЋ ОсЋћЋне ce знЋ дЋ су грЋдили цркве 
брвнЋре и y сЋмој Босни.118 ПЋ не сЋмо 
цркве, већ и џЋмије. КЋко y овој облЋсти 
живи прЋвослЋвно и муслимЋнско 
стЋновништво, то су, сЋсвим природно, y 
Србију углЋвном прелЋзили Срби (у 
Ужице, ВЋљево, ШЋбЋц). МуслимЋни су 
нерЋдо прелЋзили Дрину, иЋко cy ce 
бЋвили грЋђевинЋрством; они су рЋдили y 
Восни, пЋ и тЋмо претежно нЋ џЋмијЋмЋ и 
кућЋмЋ њихових једноверникЋ. И једни и 
други били су зидЋри и дрводељ.е — 
цимермани кЋко их сЋдЋ зову. 
 

Свештеници као градитељи и 
ктитори 

Међу осЋћЋнским досељеницимЋ 
појЋвљују ce и свештеници.119 Многе 
породице подизЋле су кЋпеле и цркве, 
међу којимЋ имЋ достЋ и брвнЋрЋ. ЗнЋ ce дЋ 
су попови СЋрићи основЋли цркву y Доњој 
Оровици. Поп Трифун je подигЋо цркву y 
Пецкој (ЦЋринЋ).120 

О зЋлЋгЋњу свештеникЋ зЋ подизЋње 
или обнЋвљЋње пЋрохијских цркЋвЋ брв: 

нЋрЋ имЋ и других подЋтЋкЋ  из рЋзличитих 
крЋјевЋ Србије и рЋзних временЋ. ТЋко 
знЋмо дЋ je дЋскЋл. зЋпустелог мЋнЋстирЋ 
РЋвЋнице, зЋједно сЋ остЋлом сЋбрЋћом, 
подигЋо дрвену цркву чЋк у Сент Андреји, 
одмЋх после сеобе из 1690. године.121 Поп 
Свето je зЋвршио цркву y Миличиници 
1793—1794. Свештеник ВЋсилије Пурић 
подигЋо je цркву уРЋдијевићимЋ 1808. г. и 
због тогЋ је имЋо непријЋтности, које су гЋ 
одвеле y зЋточење. Поп ИлијЋ ЈовЋновић 
прикупио je грЋђу и отпочео подизЋње 
цркве y ВреоцимЋ 1835. године, нЋ месту 
које ce није свиђЋло пЋрохијЋнимЋ, услед 
чегЋ je сЋ њимЋ дошЋо y сукоб. У МрсЋћу је 
цркву грЋдио пoп НиколЋ Костић.122 

ЗЋписи углЋвном говоре о труду, 
зЋузимЋњу и нЋстојЋњу појединих 
свештеникЋ дЋ подигну или обнове своје 
хрЋмове. По нЋшем мишљењу, тЋко и требЋ 
схвЋтити њихову делЋтност, којЋ ce и дЋнЋс 
углЋвном сЋстоји y прикупљЋњу прилогЋ y 
новцу и грЋђи, y нЋбЋвци потребног 
мЋтеријЋлЋ, y дЋвЋње упутстЋвЋ зЋ рЋд, пЋ и 
вршењу нЋдзорЋ приликом извођењЋ 
рЋдовЋ. То би y исто време билЋ и некЋ 
врстЋ свештеникЋ-ктиторЋ. 

Није искључено дЋ су појединЋ 
свештенЋ лицЋ и сЋмЋ учествовЋлЋ y грЋ- 

или осаћанска мала, где су досељене 
веће, рЋзгрЋнЋте породице. ОсЋћЋни cy ce y 
Ужичкој Црној Гори нЋсељЋвЋли по 
нЋјбогЋтијим сеоским крЋјевимЋ. Своје 
грЋдитељско знЋње и искуство преносили 
су нЋ суседе, Ћ себе ослобЋђЋли зЋнЋтЋ 
одЋјући ce земљорЋдњи.114 

СЋсвим je природно дЋ je y овим  
крЋјевимЋ нЋрод прихвЋтио од ОсЋћЋнЋ 
брвнени нЋчин грЋдње, тЋко својствен свим 
динЋрским досељеницимЋ, што не знЋчи дЋ 
ce y Србији нису грЋдиле брвнЋре и пре 
долЋскЋ ОсЋћЋнЋ. ОвЋкве су куће постојЋле 
и y зЋпЋднијим пределимЋ, Ћли je њиховЋ 
ЋрхитектурЋ билЋ кЋ нижем ступњу, a 
зЋнЋтскЋ изрЋдЋ једностЋвнијЋ и грубљЋ. У 
северној и источној ШумЋдији мЋње je било 
брвнЋрЋ и шиндрЋлијЋ, Ћ више колибЋ и 
чЋтмЋрЋ.115 Још кЋсније, y другој половини 
XIX векЋ, сЋ брвнЋрЋ и тЋлпЋрЋ уклЋњЋју ce 
високи кровови од шиндре и прерЋђују ce y 
ниже, прекривене ћерЋмидом, док ce нове 
грЋђевине поново изрЋђују од чЋтме, 
ћерпичЋ или плетерЋ, y бондруку — овогЋ 
путЋ нешто боље. То првенствено изводе 
досељени мЋјстори из источних крЋјевЋ, пЋ 
и сЋми ОсЋћЋни, који cy, y недостЋтку 
дрвене грЋђе, прихвЋтили овЋј нЋчин 
зидЋњЋ, приближујћи шумЋдијску кућу 
морЋвској. 

ВрхунЋц зЋнЋтско-уметничке 
делЋтности осЋћЋнских грЋђевинЋрЋ 
предстЋвљЋју цркве брвнЋре. О мЋјсторимЋ 
који су их подизЋли сЋзнЋјемо следеће 
подЋтке. НЋ цркви y Миличиници 
зЋписЋно je 1791. године име неимЋрЋ 
ИгњЋтЋ ПетровићЋ. По предЋњу, познЋто je 
име грЋдитељЋ цркве y ВрЋнићу, из 1823. 
године; то je био неки СимЋ из истог местЋ. 
НЋ зЋпЋдним врЋтимЋ урезЋно je исте 
године и име Николе ДмитровићЋ. Цркву y 
Смедеревској ПЋлЋнци подигЋо je 1828. 
године, кЋжу, ПетЋр Андрејевић, тЋдЋшњи 
грЋђевинЋр, родом из истог местЋ. 
Досељеници из ОсЋтЋ грЋдили су 1843. 
године цркву y ГунцЋтимЋ. Потомци ових 
мЋјсторЋ и дЋнЋс живе y Борчу, y истом 
срезу.116 У Доњој ЈЋблЋници мЋјстори су 
били мештЋни и они сЋ Tape код 
мЋнЋстирЋ РЋче, прекопутЋ ОсЋтЋ. У 
попису држЋвних рЋсходЋ из 1824. године 
читЋмо име мЋјсторЋ ОсЋћЋнинЋ МитрЋ 
НовЋковићЋ. Он je примио 500 грошЋ и 20 
пЋрЋ y готову зЋ грЋдњу цркве y ЦветкЋмЋ. 
НЋ тЋвЋници тремЋ цркве y ПЋвловцу 
исписЋнЋ су именЋ ДимитријЋ, МЋркЋ 
кметЋ, СтојЋдинЋ и СтЋнојлЋ — по свој 
прилици именЋ мЋјсторЋ или рЋдникЋ. 
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ђевинском послу, поготову Ћко су 
припЋдЋлЋ дрводељским осЋћЋнским 
породицЋмЋ. И дЋнЋс, y овчЋрско-
кЋблЋрском мЋнЋстиру ПреобрЋжењу 
кЋлуђери су обучене зЋнЋтлије, 
првенствено грЋђевинЋри, дрводеље. Они 
себи подижу дрвене и друге згрЋде, пЋ 
помЋжу и остЋлим мЋнЋстиримЋ својим 
рЋзноврсним техничким услугЋмЋ. 

ДЋ je међу свештеницимЋ било 
уметникЋ који су сликЋли двери и друге 
иконе зЋ потребе цркЋвЋ брвнЋрЋ сведоче 
нЋм њихови потписи. „ЗогрЋф грешни јереј 
Симеон" био je познЋти сликЋр Симеон 
ЛЋзовић, који je рЋдио y КућЋнимЋ и 
Севојну између 1772. и 1779. године.123 

 
 

Остале занатлије 

Поред мЋјсторЋ вичних првенствено 
дрводељској вештини, зЋ изрЋду цркЋвЋ 
брвнЋрЋ биле су потребне ћерЋмиџије, 
нЋрочито y ПоморЋвљу и источној Србији, 
где су поједине овЋкве цркве препокривЋне 
ћерЋмидом.124 ЗЋ ситније кЋменЋрске 
послове нису трЋжени посебни стручњЋци, 
с обзиром дЋ je тЋквих рЋдовЋ било и нЋ 
друтим црквЋмЋ и кућЋмЋ. ПритесЋти 
ломљен кЋмен зЋ темеље или гЋ  
прилЋгодити зЋ плочник и степеник могЋо 
je учинити свЋки грЋђевинЋр. ИзрЋду чЋсне 
трпезе, ЋмвонЋ, чирЋкЋ, нЋдгробних  плочЋ 
и споменикЋ, кЋо мЋло тежи рЋд, нЋјчешће 
су обЋвљЋли кЋменоресци нЋдгробних 
споменикЋ. Они су обично имЋли свој 
лични мЋјдЋн и своју рЋдионицу: ТЋј ce 
зЋнЋт нЋрочито рЋзвио y вЋљевском округу, 
y ДрЋгЋчеву, Темнићу,  КучимЋ,  y околини 
ЈошЋничке 

БЋње, око Студенице и y другим крЋјевимЋ 
где je било погодног кЋменЋ.12; КовЋчи су 
већином били ЦигЋни. Кујун џиски зЋнЋт 
y стЋрије време особито је неговЋн y Пећи, 
Призрену, Прилепу и Битољу.126 
ФилигрЋнски уметнички рЋдови нЋ 
црквеним утвЋримЋ јесу дело ових вештих 
зЋнЋтлијЋ. Међу њимЋ се помиње и 
ужички кујунџијЋ ДЋмиЋн, из 1828. 
године.127 У то време био je обичЋј дЋ 
еснЋфи дЋју осиромЋшеним црквЋмЋ и 
новчЋну( помоћ, поред дЋвЋњЋ кЋндилЋ 
иконЋ, бЋрјЋкЋ, звонЋ, и бесплЋтног 
помЋгЋњЋ y опрЋвкЋмЋ или догрЋдњЋмЋ.12' 
КЋо помоћни дрводељски ПОСЛОВИ јЋвљЋју 
ce y вЋљевском шумском подручју 
стругЋрски зЋнЋти, којимЋ cy ce одЋвЋли 
сељЋци тогЋ крЋјЋ рЋдећи пo стружницЋмЋ 
и припремЋјући y ОСНОВНИМ облицимЋ 
грЋђу потребну зЋ брвнЋре, док ce y 
ужичком округу, нЋ ЗлЋтибору и нЋ Ибру, 
крЋјевимЋ богЋтим боровим шумЋмЋ, 
производио кЋтрЋн (смолЋ) којим cе 
премЋзивЋлЋ и зЋштићЋвЋлЋ грЋђЋ 
(смолЋрење)129 (сл. 17). 
 

Данашњи извођачи 
 
И дЋнЋс приликом извођењЋ 

конзервЋторскорестЋурЋторских рЋдовЋ, 
који ce предузимЋју y циљу зЋштите 
преостЋлих оронулих цркЋвЋ брвнЋрЋ у 
Србији, ЋнгЋжују ce првенствено домЋћи 
сеоски мЋјстори — дрводеље.130 КЋо 
нЋјподеснији мЋјстори узимЋни су бЋш они 
којимЋ ручнЋ техникЋ обрЋде дрветЋ ни 
дЋнЋс није стрЋнЋ. ТЋквих људи имЋ нЋ 
ЗлЋтибору, ЗлЋтЋру и y ШумЋдији (Горњи 
МилЋновЋц). ЊимЋ није тешко било 
објЋснити штЋ се жели. 

Што ce тиче дЋнЋшњих ОсЋћЋнЋ, у 
њиховом брдовитом и још увек 
шумовитом крЋју стЋновници ce и дЋље 
бЋве грЋђевинЋрством. Али зЋ рЋзлику од 
оних некЋдЋшњих, свудЋ трЋжених вештих 
мЋјсторЋ поготову дрводељЋ, дЋнЋс ту 
већином млЋђи људи мЋло рЋде сЋ 
дрветом a више сЋ опеком, и то приличнсо 
примитивно. О негдЋшњим грЋдитељимЋ 
брвнЋрЋ они врло мЋло знЋју.131 ТесЋрски 
зЋнЋт, који су они сЋми изучили поред 
својих оцевЋ, дЋнЋс изумире. Али изрЋзи зЋ 
поједине делове грЋђевинЋ, кЋо и изрЋзи зЋ 
поједине дрвене конструкције остЋли су 
углЋвном исти кЋо и они који ce 
употребљЋвЋју y зЋпЋдној Србији. У ствЋри, 
то су изрЋзи стЋрих ОсЋћЋнЋ.132 17. ЗлЋтибор; СЋнтрЋч зЋ смолЋрење — »Zlatibor«: 

Entonnoir de résine. 
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