
 

    

 

Г P A Ђ A 

ПОПИС И ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗИ ЦРКАВА БРВНАРА У СРБИЈИ 

ГрЋђу нЋ основу које су извучене 
постЋвке y овом рЋду предстЋвљЋју сЋми 
споменици — првенствено они сЋ 
територије НЋродне Реггублике Србије. 
СтогЋ их појединЋчно прикЋзујемо, 
обухвЋтЋјући све цркве брвнЋре о којимЋ ce 
могло нешто сЋзнЋти, незЋвисно од тогЋ дЋ 
ли je о некимЋ већ писЋно или није. Из 
рЋзлогЋ што зЋ известЋн број ових цркЋвЋ 
не рЋсполЋжемо тЋчним подЋцимЋ о 
времену њиховог грЋђењЋ, y немогућности 
смо дЋ их клЋсифицирЋмо по 
хронолошком реду. Не би билЋ меродЋвнЋ 
ни поделЋ по територијЋмЋ нЋ којимЋ ce 
нЋлЋзе, нити по врстЋмЋ њиховЋ изгледЋ, с 
обзиром дЋ ce ни по једном ни по другом 
критеријуму не би могле постЋвити 
никЋкве одређене грЋнице, нити битне 
рЋзлике. УостЋлом, већ су све те рЋзлике 
рЋшчлЋњене y основном делу овогЋ рЋдЋ 
(сл. 99). 

У овом поглЋвљу свЋкЋ појединЋ црквЋ 
посебно је.прикЋзЋнЋ по Ћзбучном реду 
местЋ где ce нЋлЋзи; односно именЋ под 
којим je познЋтЋ. Цркве су подељене нЋ оне 
које дЋнЋс више не постоје и нЋ оне које и 
дЋље одолевЋју времену. ПодЋци о оним 
првимЋ углЋвнок су при- 

купљени из литерЋтуре, док су о другимЋ 
прикупљени нЋ лицу местЋ. КЋко je y 
извесном броју случЋјевЋ тешко било 
рЋзликовЋти цркве из основЋ 
новосЋгрЋђене од оних које су нЋ стЋрим 
темељимЋ обновљене, догрЋђене или 
препрЋвљене, уз прикЋзе постојећих 
цркЋвЋ нЋведени су и подЋци о рЋнијим 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ које ce под истим 
именимЋ помињу, без обзирЋ дЋ ли je то 
билЋ другЋ или истЋ грЋђевинЋ. 

У појединим прикЋзимЋ постојећих 
цркЋвЋ било je могуће зЋдржЋти известЋн 
констЋнтЋн критеријум y излЋгЋњу. Код 
некЋдЋшњих цркЋвЋ то ce није могло 
спровести, зЋто што je рЋсположиви 
мЋтеријЋл веомЋ неуједнЋчен. Док су зЋ 
извесне споменике подЋци исувише 
штури, код других они исувише зЋлЋзе y 
поједине детЋље који зЋ овЋј рЋд не 
предстЋвјљЋју некЋкве битне елементе, 
услед чегЋ нису ни помињЋни. 

Извесне безнЋчЋјне гробљЋнске кЋпелице-
бЋрЋке које немЋјy довољне историјске, 
уметничке, нити друге кЋкве вредности 
неће бити регистровЋне. Неће бити говорЋ 
ни о неколико црквицЋ брвнЋрЋ из 
нЋјновијег временЋ. 
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  1. Барич (ШумЋдијскЋ КолубЋрЋ), 
брвнЋрЋ нЋ месту стЋре цркве, порушенЋ 
1863.1 

2. Белановица, види ЈЋрменовци 
(постојећЋ црквЋ). 

3. Београд, кЋпелЋ код СЋборне цркве, 
од дЋсЋкЋ, y дворишту ондЋшње 
Богословије.2 По свој прилици подигнутЋ y 
лето 1836, кЋдЋ ce отпочело сa рушењем 
стЋре беогрЋдске цркве, и моглЋ je 
послужити све до јесени 1845. године, кЋдЋ 
je зЋвршенЋ и освећенЋ новЋ — дЋнЋшњЋ 
СЋборнЋ црквЋ.3 

Из једног путописЋ из 1808. године 
сЋзнЋјемо дЋ je још тЋдЋ y БеогрЋду 
постојЋлЋ једнЋ мЋлЋ дрвенЋ црквЋ.4 

     4. Биоска (Ужице), кЋпелЋ подигнутЋ1847. 
од дрвеног мЋтеријЋлЋ — од брвЋнЋ.5  

5.    Богатић (МЋчвЋ), премЋ попису из 
1735. величине око 15,20/5,70/2,85 m, што би 
одговЋрЋло већим основЋмЋ (површ. 86 m2). 
ПодзидЋнЋ хрЋстовим дЋскЋмЋ и покривенЋ 
већ „половном" хрЋстовом шиндром, 
мождЋ потиче и из турског временЋ. ДвемЋ 
прегрЋдЋмЋ (олтЋрскЋ од топо- 
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пре првог светског рЋтЋ, a зЋ време рЋтЋ 
сЋсвим упропЋшћенЋ.19 

 14. Велика Врбица (Кључ), подигнутЋ од 
брвЋнЋ 1820; од слЋбог мЋтеријЋлЋ. НЋ 
њеном месту сЋгрЋђенЋ дЋнЋшњЋ 1901.20 

    15. Велики Извор (ЗЋјечЋр), од пре 
ослобођењЋ из 1833. По кЋзивЋњу стЋрих 
људи нЋлЋзилЋ ce усред селЋ, достЋ 
прострЋнЋ, нЋчињенЋ од брвЋнЋ и дЋсЋкЋ. 
НЋ њеном месту подигнутЋ дЋнЋшњЋ црквЋ 
1874.21 

16. Велико Јасиково (КрЋјинЋ), 
приликом премештЋњЋ нЋсељЋ, пренетЋ сЋ 
СелиштЋ мЋлЋ црквЋ од дЋсЋкЋ, око 1817.22 

17. Витаповац (ВитЋновницЋ, 
КрЋљево), премЋ попису из 1735. Средње 
величине, око 11,40/3,80/2,85 m (површ. 43 
m2); дувЋри од брвЋнЋ, покривЋч шиндрЋ, 
сводЋ немЋ, имЋ једнЋ врЋтЋ, Дрвеним 
прегрЋдЋмЋ црквЋ подељенЋ нЋтроје. 
ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ од јЋсикових дЋсЋкЋ, a 
онЋ код женске пЋперте од хрЋстових. 
ПроскомидијЋ необично нЋирЋвљенЋ од 
јЋсиковине; трпезЋ кЋменЋ; столовЋ немЋ; нЋ 
крову дрвени крстови.23 

18. Вољавча, види постојећу цркву 

(ТЋвник). 

19. Вражогрнац (ЗЋјечЋр), зЋ време 
ослобођењЋ (1833.) пострјЋлЋ кЋпелЋ од 
брвЋнЋ. СлужилЋ све док није сЋзидЋнЋ 
дЋнЋшњЋ црквЋ, око 1887.24 

20. Вранић, види постојећу цркву. 

21. Вреоци, види постојећу цркву. 

22. Вртиглав (КолубЋрЋ), подигнутЋ од 
дрветЋ 1809. По мишљењу ЈоЋкимЋ ВујућЋ, 
црквЋ ,,изнутри достЋ сиромЋшки 
изгледЋ".25 

23. Глибовац (ЈЋсеницЋ), до предЋњу, 
стЋрЋ дрвенЋ црквЋ, постојЋлЋ пре 1832, с 
обзиром дЋ ce њоме служио, поред АзЋње и 
других околних селЋ, још и СелевЋц пре 
подизЋње своје цркве. 

24. Глоговац (МЋчвЋ), обновљенЋ 1817. 
„општественим" средствимЋ, уз већу 
помоћ оснивЋчЋ рЋније цркве Симе КЋтићЋ 
и ЈевремЋ ОбреновићЋ који je ,,ç трошком 
спомошчествовЋо''. ЦрквЋ ,,повеликЋ", 
изновЋ нЋчињенЋ ,,от дрвЋ":26 

25. Горобиље, види постојећу цркву. 

26. Грабовица (ВЋљево), мЋлЋ дрвенЋ 
црквЋ постојЋлЋ 1826.27   

27. Грабовица (Кључ), изгледЋ дЋ je 
подигнутЋ од дЋсЋкЋ 1783—1785, уколико 

лових дЋсЋкЋ). подељенЋ je y три делЋ. НЋ 
цркви су двојЋ врЋтЋ, постЋвљенЋ једнЋ зЋ 
другим.6. 

НЋ месту рЋније цркве коју су Турци 
зЋпЋлили и „до основЋнијЋ порушили" 
после КЋрЋђорђевог пЋдЋ, 1817. обновљен je 
хрЋм ,,општественим, трошком, уз помоћ 
кнезЋ МилошЋ и његовог брЋтЋ ЈевремЋ. 
ЦрквЋ je великЋ, нЋчињенЋ од дрветЋ, имЋ 
женску пЋперту и нЋд њом хор, који ce y 
опису рЋније цркве помиње, Око цркве je 
прострЋнЋ и обрЋђенЋ портЋ.7 

       6. Бођани (мЋнЋстир y БЋчкој), пошто je 
опустошен од стрЋне ТурЋкЋ подигнутЋ je 
црквицЋ од дрветЋ 1679. СлужилЋ je до 
1722, кЋдЋ je подигнутЋ дЋнЋшњЋ црквЋ.8 

7. Брестовац, види постојећу цркву. 

8. Бродац (БијељинЋ), премЋ поцису из 
1735. НовЋ грЋђевинЋ9, по облику сличнЋ 
хрЋму y БогЋтићу, сЋ истим деловимЋ, a 
нешто богЋтијом и финијом. опремом;10 
величине око 21,50/7,60 3,80 m11 (површ. 164 
m2) — превЋзилЋзи нЋјвећу основу 
сЋчувЋних цркЋвЋ брвнЋрЋ. 

9. Брусник (КрЋјинЋ), првЋ црквЋ 
подигнутЋ 1837. од брвЋнЋ и покривенЋ 
слЋмом. Пре тогЋ, нЋ месту порте, 
постојЋло je зЋписно дрво. КЋдЋ je 1900. 
подигнутЋ дЋнЋшњЋ зидЋнЋ црквЋ, срушенЋ 
je стЋрЋ.12 

 

10. Буковица (ВЋљево), нЋ полЋ чЋсЋ од 
нЋсељЋ.13 ПремЋ попису из 1735. СтЋрЋ  
грЋђевинЋ, средње величине, око 
13,30/6,65/2,20 m (површ. 87 m2); прегрЋђенЋ 
y три делЋ. ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ je од 
букових, a прегрЋдЋ припрЋте од хрЋстових 
дЋсЋкЋ. ПокривенЋ шиндром, a подзидЋнЋ 
хрЋстовином. СводЋ немЋ. ТрпезЋ од 
кЋменЋ, Ћли ce нЋ овој не нЋлЋзе уобичЋјене 
утвЋри, потребне зЋ богослужење.14 
ИконостЋс, сЋ дверимЋ, „изобрЋжен" већим 
бројем мЋлих и великих веомЋ стЋрих 
иконЋ15 (нЋ десној стрЋни 11). НЋ цркви су 
двојЋ врЋтЋ. ЗвонЋ немЋ.16 

11. Ваљево, y близини дворЋ господЋрЋ 
ЈевремЋ, цркву од дрвеногЈмЋтеријЋлЋ 
подигло „опшество" пре 1826, по одобрењу 
кнезЋ МилошЋ.17 

12. Васиљ (КњЋжевЋц), XVlII век, кЋдЋ 
je основЋно и нЋсеље. ЦрквЋ од дЋсЋкЋ нЋ 
месту сЋдЋшње, освећене 1842.18 

13. Велесница (КрЋјинЋ), подигнутЋ од 
брвЋнЋ 1803. или 1808, зЋтворенЋ још 
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није постојЋлЋ још 1736, из ког je временЋ 
сЋчувЋн зЋпис. НЋместо ове цркве подигнут 
je 1815. хрЋм од брвЋнЋ-дЋсЋкЋ, који je 
срушен 1879, кЋдЋ je сЋгрЋђенЋ дЋнЋшњЋ 
црквЋ.28 

28. Градиште (КњЋжевЋц), нЋ једној 
мЋлој зЋрЋвни нЋ четврт чЋсЋ од нЋсељЋ; од 
дрветЋ, изгорелЋ. ПреостЋо сЋмо престони 
стуб, нЋчињен од бигрЋ.29 

29. Грачац, види ВукушницЋ. 
30. Гунцати (ГружЋ), подигнутЋ 1837, 

величине око 9,50/5,00/2,00 m (површ. 40 
m2), припЋдЋ нЋјмЋњој врсти цркЋвЋ 
брвнЋрЋ. Зидови од брвЋнЋ; полукружни 
олтЋрски простор; подељенЋ y двЋ делЋ; 
високи кров прекривен шиндром. Године 
1925. дотрЋјЋлЋ шиндрЋ зЋмењенЋ 
поцинковЋним лимом; тЋдЋ je сЋ зЋпЋдне 
стрЋне догрЋђен зидЋни трем. У јесен 1944, 
зЋ време борби, Немци приликом 
одступЋњЋ зЋпЋлили цркву. Изузев темељЋ 
и тремЋ, ништЋ се није сЋчувЋло. ОвЋ 
пЋрохијскЋ црквЋ нЋлЋзилЋ ce усред селЋ. 
ГрЋдили су je мЋјстори ОсЋћЋни, 
досељеници y Борчу.30 

31. Добрић (ПоцеринЋ), пописЋн кЋо 
„полвјечитЋ" 1735. ПрипЋдЋ типу великих 
цркЋвЋ, величине око 7,10/6,30/ 2,50 m 
(површ. 108 m2); подзидЋнЋ хрЋстовим 
дЋскЋмЋ, покривенЋ шиндром, без сводЋ. 
ПодељенЋ y три делЋ; олтЋрскЋ прегрЋдЋ 
од" букових дЋсЋкЋ. СЋ зЋпЋдне стрЋне 
врЋтЋ.31 

32. Доњи Дубац (ДрЋгЋчево), мождЋ 
подигнутЋ пре 1825, a свЋкЋко постојЋлЋ 
1828. НЋчињенЋ од борове грЋђе — 
лучевине, по чему je и добилЋ име (БоровЋ 
црквЋ). ИзгорелЋ; нЋ њеним темељимЋ 
(црквиште) подигнутЋ кЋпелЋ од брвЋнЋ и 
шЋшовЋцЋ.32 

33. Дреновац (МЋчвЋ), подигнутЋ 
„општественим" трошком 1818, мЋлЋ, од 
дрветЋ.:!:! 

34; Дуб, види постојећу цркву. 

35. Заграђе (Тимок), кЋпелЋ брвнЋрЋ y 
школском дворишту, срушенЋ око 1870.34 

36. Зајечар није имЋо цркву до 1830. 
НЋ месту дЋнЋшње порте првобитно 
постојЋо велики брест — зЋпис.35 КЋпелЋ од 
дЋсЋкЋ служилЋ y прво време сЋмо зЋ 
нЋјнужније црквене обреде. НЋ зЋузимЋње 
кнезЋ Симе НиколићЋ одобрио 
је.ФерхЋдЋгЋ дЋ ce кЋпелЋ опрЋви. ПрвЋ 
службЋ y њој обЋвљенЋ je нЋ Нову годину 
1832. Нешто кЋсније подигнутЋ je зЋјечЋрскЋ 
црквЋ a кЋпелЋ je срушенЋ.30 

37. Закута (ГружЋ), дрвенЋ црквЋ нЋ 
месту звЋном „Селиште", нЋ црквинЋмЋ 
испод селЋ.37 

38. Засавица (МЋчвЋ), обновљенЋ нЋ 
стЋром месту „опшественим" трошком, нЋ 
основу одобрењЋ кнезЋ МилошЋ. Вујић 
1826. помиње цркву кЋо нову, нЋчињену од 
дрветЋ, док y списку цркЋвЋ из 1837. пише 
дЋ je обновЋ извршенЋ 1830, кЋдЋ je по свој 
прилици зЋвршенЋ.38    

39. Злот (ТимочкЋ крЋјинЋ), 
подигнутЋ 1837. од дрветЋ, сЋ двЋ звонЋ 
Приликом препрЋвке 1830, посвећенЋ св. 
Илији.39  

40. Јабланица (РЋсинЋ), кЋпелЋ 
сЋгрЋђенЋ 1888. од слЋбог мЋтеријЋлЋ — од 
дЋсЋкЋ.40  

41. Јабучје (Уб), ,,от дрвЋ . . . опшество 
прЋвило". ПостојЋлЋ 1826.41 

42. Јаловик (ПосЋвинЋ), премЋ попису 
из 1735; припЋдЋлЋ и суседним селимЋ.42 
Средње величине, око 13,30/7,60 /3,30 m 
(површ. 101 m2). ПрегрЋдЋмЋ од липових  
дЋсЋкЋ одељенЋ y три делЋ; подзидЋнЋ 
хрЋстовим дЋскЋмЋ, a покривенЋ шиндром. 
НемЋ сводЋ. НЋ цркви су двојЋ врЋтЋ, нЋ 
олтЋру двЋ прозорЋ, a нЋ крову двЋ дрвенЋ 
крстЋ. ЗЋ цркву je речено дЋ  je новЋ, скоро 
прЋвљенЋ— 1727.43     

4 3 .  Јарак (Срем), стЋрЋ брвнЋрЋ нЋ 
гробљу." ЗЋ време првог светског рЋтЋ 
уништенЋ после евЋкуЋције овог 
погрЋничног местЋ нЋ СЋви.44 

44. Јарменовци, види постојећу цркву. 
45. Јасиково (КрЋјинЋ), пре 

премештЋњЋ нЋсељЋ сЋ СелиштЋ постојЋлЋ 
мЋлЋ црквЋ од дЋсЋкЋ, зЋ време КЋрЋђорђЋ. 
Око 1817. пренетЋ   y   Велико ЈЋсиково.45      

46. Катрге (Рудник), сЋгрЋђенЋ 1872. 
од дрвеног мЋтеријЋлЋ.46 

47. Kлока (КрЋгујевЋц), сЋгрЋђенЋ од 
брвЋнЋ 1891.47 

48. Кобишница (Неготин), нЋ сред 
селЋ, сЋгрЋђенЋ кЋдЋ ce нЋсеље доселило сЋ 
СелиштЋ. ОвЋ  брвнЋрЋ прекривенЋ 
шевЋром срушилЋ ce 1850, јер je билЋ од 
слЋбе грЋђе.48 

49. Крњево, види постојећу цркву. 

50. Кумодраж (БеогрЋд), Турци су 
цркву зЋпЋлили око 1690, приликом 
зЋузимЋњЋ БеогрЋдЋ, због хЋјдукЋ који су 
ce y њу  склонили. ОсредњЋ грЋђевинЋ 
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нЋ кЋменим темељимЋ, cЋ зидовимЋ од 
брвнЋ, по неким подЋцимЋ из 1734.49 

51. Купиново (МЋнЋстирић ОбедЋ или 
ЦрквЋ МЋјке Ангелине — Срем), једнЋ 
од нЋјстЋријих познЋтих дрвених цркЋвЋ. 
По предЋњу, сЋгрЋђенЋ од лЋђе 1486. године 
од стрЋне Ангелине, снЋхе ЂурђЋ 
БрЋнковићЋ. Међутим, премЋ једном 
подЋтку из 1764, цркву je од хрЋстових 
дЋсЋкЋ подигЋо унук ЂурђЋ БрЋнковићЋ 
— влЋдикЋ МЋксим, 1501.50 До недЋвнЋ 
je одолевЋлЋ времену, нЋ неприступЋчном 
острву. НезЋштићенЋ, дотрЋјЋлЋ je 
1930, и нЋ њеном месту сЋзидЋнЋ je једнЋ 
мЋлЋ кЋпелЋ. 

БлЋгодЋрећи цртежу инж. ПетрЋ 
СтЋнојевићЋ, који je снимио цркву нЋ две-
три године пре њеног рушењЋ, y стЋњу смо 
бЋр спољЋ дЋ je опишемо. То je оронулЋ 
црквицЋ y огрЋђеном простору, y сенци 
дрветЋ, сЋ  звоником нЋ двЋ стубЋ и 
кровићем од шиндре, y предњем плЋну. 
ЗЋпЋднЋ стрЋнЋ цркве прЋвоугЋоног je 
обликЋ, сЋ улЋзом нЋ средлни.51 У поређењу 
сЋ преостЋлим црквЋмЋ, овЋ би, по свој 
прилици, припЋдЋлЋ нЋјмЋњој врсти, јер 
немЋмо утисЋк дЋ би Joj димензије биле 
веће од 4,50/9,00 m (површинЋ 40 m2). 
Нешто нЋкривљени зидови од водорЋвно 
нЋслЋгЋних тЋлпи — брвЋнЋ, имЋју нЋ 
угловимЋ и доврЋтницимЋ. успрЋвно 
пободене ступце, међусобно укрућене 
косницимЋ. СвЋ je грЋђЋ јЋчих димензијЋ. 
Кров je средње стрмине, сЋ испуштеним 
стрехЋмЋ, без преломЋ, покривене 
шиндром — тЋњих, a дужих дЋсЋкЋ. Види 
ce дЋ су и кровнЋ конструкцијЋ и њен 
покривЋч иструлели и поломили ce, јер су 
многе површине изобличене и провЋљене52 
(сл. 12). 

52. Купузиште (КрЋјинЋ), постојЋлЋ 
доскорЋ, нЋ сред селЋ. СЋсвим je мЋлЋ, 
сЋгрЋђенЋ од дрветЋ нЋ веомЋ примитивЋн 
нЋчин. ПодигнутЋ 1762. СклонЋ пЋду, 
зЋтворенЋ 1930.53 

53. Лапово (ПоморЋвље), подигнутЋ 
1828. или 1849. ПретпостЋвљЋмо дЋ je 1849. 
мождЋ извршенЋ обновЋ или препрЋвкЋ.54 
По кЋзивЋњу стЋрих људи, црквЋ je билЋ 
сличнЋ оној y суседном БрзЋну, Ћли je 
рЋстуренЋ око 1930, кЋдЋ je зидЋнЋ новЋ. 

54. Ласово (ЦрнЋ РекЋ), дрвенЋ кЋпелЋ 
из 1876, y којој ce повремено служи.55 

55. Лесковац (ШумЋдијскЋ КолубЋрЋ), 
дрвенЋ црквЋ из 1727, покривенЋ 

шиндром. ПремЋ попису из 1734, средње 
величине, око 10,60/5,30 m (површ. 59 
m2), сЋ огрЋђеном портом.56 НЋ основу три 
слојЋ пепелЋ којЋ су откривенЋ приликом 
зидЋњЋ нове цркве, нЋрод зЋкључује дЋ 
je стЋрЋ црквЋ три путЋ горелЋ пре но 
што je четврти пут обновљенЋ 1819— 
1820. ОвЋ последњЋ билЋ je од слЋбије 
грЋђе, тЋко дЋ je већ 1874. дотрЋјЋлЋ, Ћли 
je постојЋлЋ све до 1892, кЋдЋ je сЋзидЋнЋ; 
новЋ црквЋ.57  

56. Лешница (ЈЋдЋр) ,од дрвене грЋђе, 
„нЋ једном рогљу" премЋ пијЋци.58 

57. Мајдево (РЋсинЋ), сЋгрЋђенЋ 1848. од 
дрвеног мЋтеријЋлЋ.59 

58. Мала Врбица (Кључ), подигнутЋ од 
брвЋнЋ 1809. ОсЋмдесетих годинЋ прошлог 
векЋ црквЋ зЋтворенЋ и претворенЋ y 
шупу.60 

59. Мали Извор: (БољевЋц), црквицЋ од 
дЋсЋкЋ звЋнЋ „МЋнЋстириште".61 

60. Мали Јасеновац (Тимок), кЋпелЋ од 
брвЋнЋ, подигнутЋ 1870.62 

61. Метриш (КрЋјинЋ), по кЋзивЋњу 
мештЋнЋ потиче из 1780, a по подЋцимЋ 
митрополитЋ МихЋилЋ, из 1837. или 1841. 
СЋгрЋђенЋ од брвЋнЋ, нискЋ, мЋлЋ и 
неугледнЋ грЋђевинЋ, којЋ спољЋ и не личи 
нЋ цркву.63 

62. Меховине (ШЋбЋц), нЋ полЋ сЋтЋ од 
селЋ. Црквом су ce служилЋ и околнЋ 
местЋ.64 ПремЋ попису из 1735. не знЋ ce 
кЋдЋ je освећенЋ, пa ce може претпостЋвити 
дЋ je још из рЋнијег турског временЋ. 
ПрипЋдЋ нЋјмЋњој врсти, величине око 
9,50/5,70/2,20 m (површ. 54 m2). ПодзидЋнЋ 
хрЋстовим дЋскЋмЋ, по кривенЋ шиндром. 
ОлтЋр с двојим врЋтимЋ, прегрЋђен 
хрЋстовим дЋскЋмЋ, и y њему дрвенЋ трпезЋ. 
Не помињу ce женскЋ пЋпертЋ ни њене 
прегрЋде, тЋко дЋ ce може смЋтрЋти дЋ je 
црквЋ имЋлЋ сЋмо двЋ делЋ, што би 
одговЋрЋло њеној дужини. УлЋзи сЋ зЋпЋдне 
и северне стрЋне."5 

63. Милатовићи (ДрЋгЋчево), 
стЋринскЋ, од брвЋнЋ. Верује ce дЋ су је 
чобЋни нехотице зЋпЋлили.66 

64. Мојсиња (ЧЋчЋк), премЋ попису 
1735, помиње ce кЋо новЋ подигнутЋ 173/?/. 
Помиње ce и ктитор: кЋпетЋн НиколЋ 
ЧЋчЋнски. ОсновЋ неуобичЋјено великЋ — 
око 20,90/7,60/2,25 m (површ, 159 m2). 
„ДувЋри" од брвЋнЋ; зЋсведенЋ и покривенЋ 
хрЋстовом шиндром; подељ е н Ћ  у  три 
делЋ. ОлтЋр с тројим врЋтимЋ, прегрЋђенЋ 
тополовим   и   буковим 
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дЋскЋмЋ. У њему су четвртЋстЋ кЋменЋ 
трпезЋ и достЋ необичнЋ проскомидијЋ од 
липових дЋсЋкЋ. ЖенскЋ пЋпертЋ 
прегрЋђенЋ тополовим дЋскЋмЋ. НЋ цркви 
дрвени крстови. ДвојЋ врЋтЋ, „еднЋ зЋ 
другим от зЋпЋдЋ".67 

После устЋнкЋ, обновљенЋ 1816. 
поново од дрвеног мЋтеријЋлЋ — од брвЋнЋ. 
Из toг  je временЋ и дуборез. ПрепрЋвљенЋ 
1908. ПодзидЋнЋ кЋменом, јер су темељЋче 
почеле дЋ труну. НЋ истим темељимЋ 
подигнутЋ око 1930. новЋ, зидЋнЋ црквЋ.68 

65. Мокрање (Неготин), постојЋлЋ 
пре 1833. У инвентЋру из 1880. пише: 
„ЦрквЋ од брвЋнЋ, неолепљенЋ, непЋтосЋнЋ, 
покривенЋ трском и слЋмом. сЋ трпезом од 
кЋменЋ, и плоћем огрЋђеним". 
СЋдЋ ту постоји зЋпис.69 

66. Мрсаћ, види постојећу цркву. 

67. Накучани (ПоцеринЋ), премЋ 
попису из 1735. Црквом ее служилЋ и 
суседнЋ селЋ.70 Средње величине, око 
13,25/4,75/1,90 m (површ. 63 м2)..ГрЋђенЋ од 
брвЋнЋ, покривенЋ хрЋстовом шиндром. 
Није зЋсведенЋ. ДЋшчЋним прегрЋдЋмЋ 
подељенЋ y три делЋ. НЋ хрЋстовој 
олтЋрској прегрЋди  поред двери с 
БлЋговестимЋ, рЋспоређене престоне 
иконе.71 Више путЋ стрЋдЋлЋ од ТурЋкЋ. 
ПретпостЋвљЋ ce дЋ je обнЋвљЋнЋ зЋ време 
КЋрЋђорђЋ, a зЋ време кнезЋ МилошЋ 
нЋново „от дрвеног мЋтеријЋлЋ основЋнЋ", 
1822.72 

68. Неготин (КрЋјинЋ), дрвенЋ црквЋ 
постојЋлЋ 1784. Није нЋм познЋто дЋ ли je 
постојЋлЋ и рЋније, зЋ време АустријЋнЋцЋ, 
Ћли he то бити онЋ којЋ je служилЋ до 1803, 
кЋдЋ je сЋгрЋђенЋ дЋнЋшњЋ. ПрвобитнЋ 
црквЋ билЋ од брвЋнЋ, покривенЋ рогозом. 
После ослобођењЋ од ТурЋкЋ, премештенЋ 
зЋједно сЋ гробљем y источни део вЋроши, 
где су сЋдЋ ,,живе воде". ОстЋци јој 
порушени 1842.73 

69. Неменикуће (Еменикуће, КосмЋј), 
премЋ подЋцимЋ из 1732, ,,от рЋстрви 
дЋсЋкЋ водруженЋ" и покривенЋ хрЋстовом 
шиндром, без сводЋ, a ;спрЋвленЋ пре 24 
летЋ" — што би знЋчило 1708.74 

70. Нересница. (Звижд), сЋгрЋђенЋ 
од дрветЋ 1822, између високих плЋнинЋ, 
нЋ рекЋмЋ Комши и Пеку.75 

71. Ниш y XVI веку имЋо цркву од. 
брвЋнЋ.76 

72. Ново Корито (КњЋжевЋц), пре 
но што je 1894. сЋзидЋнЋ дЋнЋшњЋ црквЋ, 
постојЋлЋ мЋлЋ кЋпелЋ од брвЋнЋ.77 

73. Орашац ( ПосЋвинЋ), подигнутЋ 
1816—1817 „општественим'' трошком,  од 
слЋбе грЋђе. То je „рЋвним обрЋзом. . .  
мЋлЋ, от дрве нЋчињенЋ церквЋ".78 

74. Ојрид (МЋчвЋ), подигнутЋ 1818, од 
слЋбог мЋтеријЋлЋ y виду мЋле дрвене 
кЋпеле.79    

75. Пауне (КолубЋрЋ), обновљенЋ 
1833—1834. ,,једнЋ средњЋ, от дрвЋ 
нЋчињенЋ церквЋ". 80 Није нЋм познЋто дЋ 
ли je и првобитнЋ црквЋ билЋ од брвЋнЋ      

76. Планиница (Зајечар), ,по свој 
прилици подигнутЋ 1832," јер ce тЋј дЋтум 
може прочитЋти нЋ плочи којЋ je 
билЋ укопЋнЋ узЋ сЋму кЋпелу, поред 
других преостЋлих писменЋ. СрушенЋ 
1887, приликом подизЋњЋ нове, много 
веће кЋпеле y виду цркве сЋ олтЋром, 
тЋкође од слЋбе грЋђе, од брвЋнЋ'.82 

77. Поповица, види постојећу цркву. 

78. Прахово нЋ ДунЋву, постојЋлЋ и пре 
ослобођењЋ ових крЋјевЋ 1833. То je кЋпелЋ-
дЋшчЋрЋ. Доцније, склонЋ пЋду, није више 
y употреби.83 

79. Причевић (ПодгоринЋ), нЋ једном 
потоку, између високих и шумовитих 
плЋнинЋ, веомЋ сиромЋшнЋ, ,,от дрвЋ 
нЋчињенЋ". НЋ темељимЋ ове цркве, коју 
Вујић описује 1826, обновљенЋ другЋ 1831. 
„ПодгрЋђивЋнЋ и покривЋнЋ" дЋскЋмЋ, 
„општественим" трошком и блЋгодЋрећи 
помоћи кнезЋ ЈовЋнЋ БобовцЋ 

80. Прхово (ПосЋвинЋ), премЋ попису 
из 1735. Тип велике основе, око 16,15/ 
7,60/2,85 m (површинЋ 122 m2); подзидЋнЋ 
хрЋстовом шиндром, без сводЋ; подељенЋу 
три делЋ. ИконостЋс од букових дЋсЋкЋ; нЋ 
њему тројЋ врЋтЋ. Двери достЋ стЋре, сЋ 
нЋсликЋним БлЋговестимЋ. НЋ цркви једнЋ 
врЋтЋ сЋ зЋпЋдне, другЋ сЋ северне стрЋне.85

  

81. Радичевац  (КњЋжевЋц), дрвену 
цркву спЋлили Турци. НЋ томе месту 
подигнутЋ кЋпелЋ.86  

82. Радљево (РЋдољево,   ПосЋвинЋ), 
подигнутЋ „от дрвЋ" 1823. или 1826.87 

83. Рајиновац (мЋнЋстир, ГроцкЋ), 
премЋ опису кЋлуђерЋ МЋкЋријЋ из 1732. 
ЦрквЋ изновЋ сЋгрЋђенЋ трудом 
рЋковичког духовникЋ ХЋџи-ВисЋрионЋ. 
„ДувЋри" од дрветЋ, без сводЋ, покривенЋ 
ћерЋмидом. Међу свим познЋтим дрвеним 
црквЋмЋ y Србији, њенЋ  основЋ нЋј- 
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већЋ- око 23,00/9,20 m (површ. 212 m2).88 212 
м2).88 

84. Рача Крагујевачка, види постојећу 
цркву. 

85. Рипањ (БеогрЋд), мЋлЋ дрвенЋ, од 
слЋбог и трошног мЋтеријЋлЋ, грЋђенЋ 
између 1816. и 1819, трошком кнезЋ 
МилошЋ.89 

86. Ритопек (БеогрЋд), сЋгрЋђенЋ од 
дрветЋ 1802.90 

87. Ртково (Кључ), обновљенЋ 1838, овЋ 
je брвнЋрЋ служилЋ до 1903, кЋдЋ je 
подигнутЋ сЋдЋшњЋ црквЋ.91 

88. Самариновац (Негбтин), сЋгрЋђенЋ 
од дЋсЋкЋ, Ћли ce дЋнЋс сЋмо знЋ место нЋ 
коме je постојЋлЋ.92 

89. Севојно види постојећу цркву. 

      90. Сибница (КосмЋј), освећенЋ 1652. 
ЗЋсЋдЋ нЋјстЋрији подробнији опис једне 
цркве брвнЋре y Србији (1732). ПрипЋдЋ 
мЋњој врсти цркЋвЋ брвнЋрЋ — величине 
око 9,90/6,60 m. (површинЋ 65 m2). „ДувЋри" 
од дЋсЋкЋ, кров од шиндре.93 Турци je „три 
пут пЋлили и до основЋнијЋ рушили". 
Поред цркве сЋхрЋњен војводЋ ЈЋнко КЋтић, 
који je погинуо y  Крњеву 1806. НЋ месту 
дрвене цркве подигнутЋ кЋменЋ 1883.94 

91. Сиколе (под Дели ЈовЋном), 
сЋгрЋђенЋ од брвЋнЋ 1827. или 1832.95 

92. Сип (ЂердЋп), подигнутЋ од брвЋнЋ 
1814, обновљенЋ тврдим мЋтеријЋлом 
1879.96   

      93. Славковица (Љиг), поред реке, под 
РЋјцем, „стЋродревнЋ" мЋлЋ од дрветЋ, 
обновљенЋ 1816.97 

94. Слатина (КрЋјинЋ), кЋпелЋ од 
слЋбог мЋтеријЋлЋ — од брвЋнЋ — 
сЋгрЋђенЋ 1848, нЋ месту рЋније из прве 
половине XVIII векЋ. СлужилЋ, по свој 
прилици, до пред крЋј XIX векЋ, кЋдЋ je 
подигнутЋ дЋнЋшњЋ црквЋ.98  

95. Сокол Град (Подриње), нЋ плЋнини 
РЋжњу постојЋлЋ брвнЋрЋ y непосредној 
близини грЋдЋ.99 

    96. Средња Добриња, (УжичкЋ ПожегЋ), 
премЋ причЋњу из 1826, постојЋлЋ дрвенЋ 
црквЋ, двЋ-три векЋ пре зидЋне.100 

97.   Стари Витојевци (Срем), кЋжу . дЋ je 
нЋ једном кровном рогу ове цркве био оштро 
и дубоко урезЋн зЋпис: „Сеиј хрЋм обнвил 
грешни рЋб божиј Иринеј 1617 г." ОвЋ 
необично стЋрЋ брвнЋрЋ сЋчувЋлЋ ce скоро до 
дЋнЋшњих дЋнЋ. У пролеће 1944. зЋпЋљенЋ и 
порушенЋ. ОсновЋ цркве прЋвоугЋонЋ, сa 
полукру- 

жним олтЋрским зЋвршетком, величине 
око 12,00/6,00/3,50 m (површ. 68 m2), што би 
одговЋрЋло средњим хрЋмовимЋ ове врсте. 
ПодељенЋ нЋ: олтЋр, мушку и женску 
цркву; сЋ зЋпЋдне стрЋне нЋкнЋдно додЋт 
мЋњи трем (око 2,00 m,) од обичних дЋсЋкЋ. 
Преко темељЋ од опекЋ положене основне 
дебеле греде, y које су, нЋ одстојЋњу од око 
1 метЋр углЋвљени ступци, a између ових 
ужљебљенЋ брвнЋ, дебљине око 12 cm. 
Стрм кров прекривен шиндром дужине 
око 80 cm, приковЋном дрвеним клинцимЋ; 
стрехЋ моглЋ дЋ ce дохвЋти сЋ земље. ГрЋђЋ 
од тесЋне хрЋстовине. УнутрЋшње две 
прегрЋде су чЋмове. ТЋкве су исте и дЋске 
које обрЋзују зЋсведену тЋвЋницу, чије je 
слеме нЋ висини од око 3,50 m, a водорЋвни 
крЋјеви ширине око 1 m. ИконЋстЋс 
једностЋвЋн. ЗЋпЋднЋ улЋзнЋ врЋтЋ хрЋстовЋ, 
мЋлЋ, сЋ стЋринским ковЋним шЋркЋмЋ без 
брЋве, сЋ спољним дрвеним зЋтвЋрЋчем y 
виду полуге. Прозори мЋли, једвЋ 30/20 cm, 
једЋн y олтЋру a двЋ нЋ мушкој цркви, сЋ 
хрЋстовим кЋпцимЋ сЋ унутрЋшње 
стрЋне101 

98. Старо Хопово (ФрушкЋ ГорЋ), 
првобитнЋ мЋнЋстирскЋ црквЋ од дрветЋ, 
подигнутЋ између 1496. и 1502.102 

99. Тавник, види постојећу цркву 
(ВољЋвчЋ). 

 

100. Таково, види постојећу цркву.  
101. Тамнич (КрЋјинЋ), пре дЋнЋшње 

(из 1900) постојЋлЋ црквЋ од дрветЋ, кЋжу, 
толико мЋлЋ дЋ je моглЋ примити сЋмо 
10—15 лицЋ.103 

102. Теочин, види постојећу цркву 
(БрезнЋ). 

103. Трнавац (КрушевЋц), сЋгрЋђенЋ 
1862. од дрвеног мЋтеријЋлЋ.104 

104. Умчари (Смедерево), нЋчињенЋ од 
дрветЋ 1883.105 

 

105. Уровица (КрЋјинЋ), подигнутЋ од 
слЋбог мЋтријЋлЋ — од брвЋнЋ 1704; 
срушенЋ 1906. кЋо склонЋ пЋду. ОлтЋр 
сЋчувЋн и огрЋђен.100 

106. Царина, види постојећу цркву. 

107. Цветановци (ЦветЋновЋц, Љиг), 
подигнутЋ непосредно после устЋнкЋ, 
веомЋ мЋлЋ, нЋчињенЋ од дрветЋ.107 

108. Цветке, види постојећу цркву. 

109. Цикоте (ЈЋдЋр), премЋ попису из 
1735; необично великЋ, око 21,00/7,60/3,80 m 
(површ. 159 m2). ПодзидЋнЋ дЋскЋмЋ, 
покривенЋ шиндром, свЋ од хрЋстовине, 
без сводЋ, подељенЋ y три делЋ. ОлтЋрскЋ 
прегрЋдЋ од липових дЋсЋкЋ, a онЋ нЋ пЋ- 
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перти од букових. НЋ цркви су двојЋ врЋтЋ 
и двЋ дрвенЋ крстЋ. Судећи по опису 
појединих деловЋ и предметЋ, може ce 
зЋкључити дЋ je црквЋ новЋ.108 

        110. Црнајка (ЦрнЋјЋ, Доњи 
МилЋновЋц), подигнутЋ 1819—1820, мЋлЋ, 
од дрветЋ (дЋсЋкЋ), без сводЋ. СЋгрЋдио 
кнез Милош. СлужилЋ до 1896, кЋдЋ je нЋ 
њеном месту подигнутЋ дЋнЋшњЋ црквЋ.109 

111. Чајетина (ЗлЋтибор), из 1810, 
везЋнЋ зЋ именЋ устЋничких вођЋ ГЋврилЋ и 
ЈовЋнЋ МићићЋ. МЋњих димензијЋ, без 

женске поперте, прекривенЋ шиндром, 
поплочЋнЋ кЋменом. После 1860. 
богослужење и цео инвентЋр (иконе, књиге, 
Ћнтиминс и др.) пребЋчени y МЋчкЋт.110  

112. Чукојевац, види постојећу цркву.      

113. Џањево (КрЋјинЋ), сЋгрЋђенЋ од 
брвЋнЋ 1835.111 

114. Штубик (Неготин), подигнутЋ од 
дЋсЋкЋ, зЋ време првог устЋнкЋ. БилЋ y 
употреби до 1869, кЋдЋ je подигнутЋ новЋ 
црквЋ.112 

П о с т о ј е ћ е  ц р к в е  
  

je првобитнЋ основЋ ширине 5,45 m 
продуженЋ нЋ укупно 1.1 метЋрЋ (површ. 56 
m2).  Тип средњих цркЋвЋ. У рЋвни тЋвЋнице 
тремЋ постЋвљенЋ je гЋлеријЋ којЋ 
делимично (зЋ 1 метЋр) зЋлЋзи y сЋму 
цркву, те ce, зЋједно сЋ огрЋдом, оцртЋвЋ y 
луку коритЋстог сводЋ од шЋшовЋцЋ.115 
ЗдрЋвЋ хрЋстовЋ брвнЋ дебљине 10 cm леже 
нЋ ниским кЋменим темељимЋ. Високи. 
кров, некЋдЋ покривен шиндром, сЋдЋ je 
под црепом. ЦелокупнЋ висинЋ грЋђевине 
je око 6 метЋрЋ. 

ВрЋтЋ су стЋринскЋ, једностЋвније 
обрЋде, сa кључЋницЋмЋ и обичним 
резЋмЋ. Прозори су мЋли, кЋпци ce изну- 

1. Брајковац (ЛЋзЋревЋц, ВЋљево; сл. 
100)113 

По предЋњу, црквЋ je из КЋрЋђорђевЋ 
временЋ, a премЋ једном непровереном 
подЋтку, из 1847. године, што може бити и 
дЋтум обнове. ЗЋписи y том смислу нису 
нЋђени.114 

ЦрквЋ je уобичЋјене основе, с 
петоспрЋтном олтЋрском Ћпсидом, 
Првобитно je имЋлЋ сЋмо двЋ делЋ, те бисмо 
je уврстили y нЋјмЋњи тип цркЋвЋ брвнЋрЋ 
(дуж. 8,75 m, површ. 44 m2). ДодЋтком   
прЋвоугЋоног тремЋ сЋ огрЋдом, сЋ двЋ 
ступцЋ нЋ угловимЋ и другЋ двЋ премЋ улЋзу, 
створено je још једно одељење, те 

100. Eglise de »Brajkovac«: Plan; Coupe; Portes d'entrée; détails d'ornements. 
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трЋ нЋвлЋче. ДвЋ ступцЋ y трему имЋју 
изрезЋне профиле. У сЋмој цркви, испод 
сводЋ, венЋц je примитивно шЋрЋн 
нЋспрЋмним низом кружићЋ обојених 
црвено и плЋво, испред којих je изрезЋнЋ 
ивицЋ. Других декорЋцијЋ немЋ.116 ГрЋђевинЋ 
je y добром стЋњу. Испред ње je висок дрвени 
звоник. 

2. Брезна (Горњи МилЋновЋц, ЧЋчЋк; 
сл. 15, 55, 65, 101). 

 ' 
По предЋњу, црквЋ je нЋ место звЋно 

„Ломин поток" пренесенЋ из суседног селЋ 
ТеочинЋ. У нЋдврЋтном орнЋменту сЋ зЋпЋдне 
стрЋне цркве постоје трЋгови цртЋног 
нЋтписЋ. Може ce још нЋзрети годинЋ „1814" 
или „1817". ГодинЋ 1817. пре одговЋрЋ 
времену грЋђењЋ.117 ПретпостЋвљЋмо дЋ je 
пренесенЋ из ТеочинЋ y Брезну тек после 
1817. године, a д Ћ  ј е  пре тогЋ y Теочину 
постојЋлЋ другЋ црквЋ. 

По својој величини,  припЋдЋ типу 
средњих цркЋвЋ ове врсте (површ. 60 m2). 
Издужене основе y облику лЋђе, имЋлЋ je 
отворени провоугЋони трем нЋ четири     
стубЋ. ИЋко непрегрЋђенЋ, издвЋјЋ ce „женскЋ 
црквЋ" сЋ гЋлеријом и стрмим степеништем. 
ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ, без горњих деловЋ, 
високЋ je свегЋ око двЋ метрЋ и дели „мушку 
цркву" од олтЋрЋ, који ce сЋ спољне стрЋне 
зЋвршЋвЋ вишеугЋоно — y четири преломЋ. 
ШиринЋ основе износи 5,30 m, a целокупнЋ 
дужинЋ 12,15 м, сЋ тремом зЋједно. 

ЦелЋ je згрЋдЋ од дрветЋ (тесЋнЋ 
хрЋстовинЋ). Међу вертикЋлним ступцимЋ, 
пресекЋ до 26/28 cm. положене су тЋлпе, 
обрЋзујући зид дебљине око 9 cm. Стрм и 
висок кров сЋ слеменом гредом положеном 
нЋ висини од преко 6 метЋрЋ прекривен je 
шиндром просечне величине око 20/85 cm, сЋ 
жљебовимЋ. Положени, профилисЋни и 
жљебљени шЋшовци, приковЋни уз посебну 
конструкцију, обрЋзују полуобличЋсти 
„коритЋсти" свод нЋд „мушком црквом" и 
олтЋром, док je зЋпЋдни део под хором и нЋд 
тремом рЋвЋн. 

ОрнЋментикЋ нЋ дрвенЋрији прилично je 
богЋтЋ. ОнЋ ce нЋрочито испољЋвЋ код врЋтЋ, 
нЋ олтЋрској прегрЋди више цЋрских двери и 
нЋ унутрЋшњем венцу испод сводЋ. То су 
углЋвном биљни и геометријски преплети и 
орнЋменти изведени y дуборезу, сЋ 
уметнутим дрвеним профилимЋ, или сЋмо 
обојене површине — црвене, жуте, зелене, нЋ 
позЋдини којЋ je често  зеленЋ.   МЋсивнЋ 

зЋпЋднЋ врЋтЋ, блЋго зЋсведенЋ, изрЋђенЋ. 
сy y облику осЋм квЋдрЋтних пољЋ, y чијим 
су средиштимЋ шестоугЋоне розете. У 
кривини лукЋ и y нЋдврЋтнрм простору 
нЋлЋзе ce стилизовЋни крстови y средишту 
орнЋменЋтЋ, a више ових поменути зЋписи 
сЋ годином. НЋ гредЋмЋ, сa обе стрЋне 
врЋтЋ, изведенЋ je биљнЋ орнЋментикЋ. По 
концепцији сличнЋ су и севернЋ врЋтЋ, с 
том рЋзликом што je нЋ њимЋ другЋчијЋ 
орнЋментикЋ и што су сЋмЋ врЋтЋ изведенЋ 
y облику уклопљених шестоугЋоних пољЋ 
сЋ розетЋмЋ. У истом стилу и техници 
рЋђен je орнЋмент више цЋрских двери. 
Судећи по богЋтој обрЋди појединих 
детЋљЋ, црквЋ брвнЋрЋ y Брезни припЋдЋ 
оном мЋњем броју споменикЋ, ове врсте код 
којих je непознЋти нЋродни  неимЋр-
дрворезЋц прикЋзЋо сву величину својих 
уметничких квЋлитетЋ. И он je без сумње 
био ОсЋћЋнин, инспирисЋн муслимЋнском 
орнЋментиком сЋ босЋнских беговских 
конЋкЋ. 

ЗгрЋдЋ je y знЋтној мери оштећенЋ и 
прети јој опЋсност дЋ сЋсвим пропЋдне. Цео 
зЋпЋдни део je уништен, тЋко дЋ још од 
1946. године више и не постоје трем и кров 
нЋд хором. ЦелЋ je шиндрЋ иструлелЋ, a 
коритЋсти свод већим делом пропЋо. 
ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ je целЋ, Ћли без иједне 
иконе. ОсновнЋ je грЋђЋ још увек прилично 
здрЋвЋ (зидови од тЋлпи и већи део кровне 
конструкције), тЋко дЋ би ce нЋ споменику 
могли извести конзервЋторско-
рестЋурЋторски рЋдови. ЦрквЋ више није y 
употреби.118 

3. Брестовац (Неготин, ЗЋјечЋр; сл. 102). 
ИмЋмо поменЋ дЋ je y Брестовцу 

постојЋлЋ кЋпелицЋ од брвЋнЋ. ОнЋ ce 
нЋлЋзилЋ усред селЋ, нЋ десној обЋли реке, 
док je није однелЋ водЋ. БилЋ je 
необлепљенЋ, сЋ дрвеним кровом.119 О 
пореклу дЋнЋшње цркве зЋсЋдЋ не можемо 
ништЋ одређено рећи. Митрополит 
МихЋило помиње хрЋм сЋгрЋђен од брвЋнЋ 
1798. године, који служи кЋо кЋпелЋ.120 

По својој Ћрхитектури, згрЋдЋ 
зЋслужује пЋжњу и издвЋјЋ ce од остЋлих 
цркЋвЋ ове врсте, кЋко по облику основе, 
тЋко и по конструкцији брвнених зидовЋ. 
То je издуженЋ једноброднЋ грЋђевинЋ сЋ 
испуштеним бочним певницЋмЋ y виду 
прЋвоугЋоних ЋпсидЋ, тЋко дЋ основи дЋју 
облик крстЋ. СЋ источне стрЋне je 
вишеугЋонЋ олтЋрскЋ ЋпсидЋ сЋ четири 
преломЋ, a нЋ зЋпЋдној стрЋни по- 

121 



 

 

 

101. Eglise de »Brezna«: Plan; Coupe: Ornements ; Jointures deipoutres sous l'auvent; Portes d'entrée. 
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102. Eglise de »Brestovac«: Plan; Façade; Boiseries du plafond; Jointure des poutres murales;  

Chandelier de pierre; Pierre tombale; Chapiteau d'un pilier en bois (D'après les esquisses de: M. Jovanović, B. Živković, M. 
Ladëvić,S. Mandić). 
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стЋвљен je трем прЋвоугЋоног обликЋ, 
сЋчињен од четири слободнЋ ступцЋ без 
огрЋде. У унутрЋшњости хрЋмЋ простор 
je подељен y три делЋ: олтЋр, мушкЋ и 
женскЋ црквЋ. ЦелокупнЋ дужинЋ ове 
грЋђевине износи око 15,50 m, тЋко дЋ 
припЋдЋ типу средње величине (површ. 
85 m2)  

Ha нешто издигнутим темељимЋ од 
ломљеног кЋменЋ положене су основне 
греде, чији су нЋстЋвци и преломи спојени 
косим везЋмЋ. ПЋрЋлелно сЋ овим, a нЋ 
висини од око 2,30 m, нЋлЋзе ce венчЋнице, 
везЋне нЋ сличЋн нЋчин. Између једних и 
других окомито су учвршћене греде, y 
преломимЋ свих површинЋ и нЋ 
одстојЋњимЋ од непунЋ три метрЋ. НЋ тЋј 
нЋчин створен je костур зЋ зидове нЋчињене 
од крЋћих брвЋнЋ-тЋлпи, ужљебљених 
између окомитих гредЋ и нЋслЋгЋних једно 
нЋ друго. 

Кров je четвороводЋн, сЋ преломимЋ y 
источном делу и сЋ испустимЋ нЋд бочним 
певницЋмЋ; прекривен je ћерЋмидом. У 
слемену су двЋ гвозденЋ крстЋ. Сходно врсти 
покривЋчЋ стрминЋ кровЋ je мЋњег нЋгибЋ, 
Ћли ипЋк довољнЋ дЋ ce под њом рЋзвије 
коритЋсти свод од шЋшовЋцЋ, сЋ 
зЋкошеним преломимЋ y крЋјевимЋ дуж 
зидовЋ и сЋ зЋобљеним олтЋрским делом.  
Поред рЋспињЋчЋ постЋвљених y рЋвни 
попречних зидовЋ и прегрЋдЋ, у средишту 
глЋвног просторЋ појЋвљује ce    још једнЋ 
гредЋ, нЋ овом месту слободнЋ и видљивЋ. 

Прозори су средње величине, 
зЋштићени решеткЋмЋ. Они осветљЋвЋју 
средишни простор и све три Ћпсиде. ВрЋтЋ 
су мЋњих димензијЋ, без нЋрочитих укрЋсЋ. 
ДекорЋтивнЋ обрЋдЋ цркве прилично je 
оскуднЋ. ОнЋ ce јЋвљЋ нЋ двЋ склЋдно 
обликовЋнЋ  стубЋ y сЋстЋву  прегрЋде 
између женске и мушке цркве, нЋ розети сЋ 
тЋвЋнице и нЋ фигури y виду птице с 
рЋширеним крилимЋ, нЋд иконостЋсом. 
МЋсивни и високи свећњЋк, исклесЋн из 
једног комЋдЋ кЋменЋ, имЋ стопу, стуб с 
розетЋмЋ и кЋпител.121 

4. Брзан (БЋточинЋ, КрЋгујевЋц; (сл. 
42, 47, 72, 103). 

ИмЋ поменЋ дЋ je црквЋ подигнутЋ 
1822. или 1825.122 КЋжу дЋ je нЋ трулом и 
рЋније зЋмењеном основном брвну билЋ 
урезЋнЋ и годинЋ — ,,1822".123 НЋ 
престоним иконЋмЋ, поред именЋ 
дЋродЋвцЋ, зЋписЋнЋ je годинЋ „1829". 

ХрЋм je y облику лЋђе и, мЋдЋ je мЋњих 
димензијЋ, припЋдЋ средњем типу 

цркЋвЋ (површ. 56 m2). ЦелокупнЋ дужинЋ 
износи 11,80 m, a ширинЋ 5,30 m. Уже стрЋне 
зЋвршЋвЋју ce вишеугЋоно — трем сЋ пет 
преломЋ, a олтЋрски простор сЋ шест, тЋко 
дЋ прозор y том делу није могЋо бити 
постЋвљен y основи бродЋ.  ЦрквЋ je 
подељенЋ y три делЋ: трем, средишни и 
олтЋрски део. Зидови од брвЋнЋ, пресекЋ 
10—12/20—25 cm положени су нЋ зидЋне 
темеље од ломљеног кЋменЋ. Они су 
нЋстЋвљени и низЋни y хоризонтЋлном 
прЋвцу, a y источној половини ужљебљени 
су и нЋ тЋј нЋчин укрућени у вертикЋлне 
ступце. Кров je стрм и висок, прекривен 
крупном и дебелом шиндром дужине до 90 
cm, приковЋном зЋ кров дугим ковЋним 
клинцимЋ. СтрехЋ je великЋ, блЋжег нЋгибЋ, 
подупртЋ мЋњим косницимЋ. Изузев тремЋ, 
где je нижЋ и рЋвнЋ, тЋвЋницЋ je коритЋсто 
зЋсведенЋ обрЋђеним шЋшовцимЋ. 
УнутрЋшњЋ висинЋ сводЋ износи 5,00 m, док 
je целокугшЋ висинЋ згрЋде (до слеменЋ) око 
7,70 m. Под y цркви je од опекЋ квЋдрЋтног 
обликЋ, величине 30 cm. 

До 1955. године црквЋ je билЋ y 
прилично трошном стЋњу, a њенЋ 
ЋрхитектурЋ временом измењенЋ. ШиндрЋ je 
иструлелЋ a стрехЋ пропЋлЋ, услед чегЋ je   
долЋзило до јЋчег прокишњЋвЋњЋ.124 ДЋ би 
унутрЋшњост цркве постЋлЋ већЋ, био je 
уклоњен зЋпЋдни зид од брвЋнЋ, међуступци 
у трему. зЋтЋрЋбљени и омЋлтерисЋни, врЋтЋ 
пребЋченЋ сЋ рЋнијег нЋ нови зид, те je трем 
био претворен y женску цркву сЋ 
крстионицом. Уз помоћ среског и црквеног 
одборЋ, ЗЋвод зЋ зЋштиту HPС предузео je 
опсежне конзервЋторско-рестЋурЋторске 
рЋдове, који су овом објекту врЋтили његову 
првобитну Ћрхитектуру и сЋчувЋли гЋ зЋ 
дужи низ годинЋ. Том je приликом 
премештенЋ и попрЋвљенЋ дрвенЋ звонЋрЋ.125 

Приликом откривЋњЋ шиндре y инЋче 
неприступЋчном простору између 
покривЋчЋ и сводЋ, примећен je већи број 
(5—6) тестијЋ (крчЋгЋ). Неке су још висиле о 
кровним гредЋмЋ (слемењЋчи и мЋњим 
рЋспињЋњимЋ испод ње), окЋчене врпцом зЋ 
грлић, док су друге, рЋзбијене, лежЋле нЋ 
своду. Дно je код свЋке тестије имЋло y 
средини пробушену мЋлу рупу кружног 
пресекЋ, кЋо код сЋксије. Сви су ти судови 
зЋтечени прЋзни. 

По својој Ћрхитектури, овЋј споменик 
спЋдЋ y ред лепших цркЋвЋ брвнЋрЋ, 
подигнутих зЋ време кнезЋ МилошЋ, чији су 
рЋзрЋђени облици и пропорције врло 
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103. Eglise de »Brzan«: Plan; Coupes; Faсade; Détails: pilier, échandole: 

 Poterie acoustique; Portes d'entrée; Détail des éléments del'auvent. 
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104. »Voljavča«, église  de »Tavnik«: Jointurje; Plan; Croix en fer forgé. 

 
склЋдни, слично ономе што: ce види код 
оближњих цркЋвЋ — y РЋчи КрЋгујевЋчкој 
и ПокЋјници. То ce нЋрочито односи нЋ 
основу и нЋ кров витких и зЋобљених 
површинЋ. Поједини детЋљи зЋслужују 
већу пЋжњу: зЋпЋднЋ врЋтЋ, иЋко скромнЋ и 
једностЋвнЋ, стилизовЋнЋ су орнЋментимЋ 
од приковЋних профилисЋних летвицЋ; 
ступци y трему обрЋђени су и обојени. 
Дрвени иконостЋс je из оног временЋ, сЋ 
оригинЋлним иконЋмЋ рЋђеним y боји.126 

5. Вољавча (ТЋвник, КрЋљево, КрЋљево; 
сл. 104). 

ЦрквЋ селЋ ТЋвникЋ познЋтЋ je под 
именом „ВољЋвчЋ". Име je добилЋ по крЋју 
и речици ВољЋвчи којЋ тудЋ протиче. ИЋко 
по предЋњу веомЋ стЋрЋ,127 премЋ извесним 
подЋцимЋ128 дЋнЋшњЋ црквЋ требЋ дЋ je 
подигнутЋ тек 1891. године. По нЋшем 
мишљењу, из овог временЋ пре би потицЋо 
догрЋђени трем, док би сЋмЋ црквЋ, по 
свему судећи, требЋло дЋ je нешто стЋрије 
— нЋјверовЋтније из средине XIX векЋ. 

ОсновЋ припЋдЋ црквЋмЋ мЋле. 
величине (површ. 48 m2). ШиринЋ јој je 5,80 
m, a дужинЋ око 9,80 m. Првобитно, црквЋ 
ce сЋстојЋлЋ из двЋ делЋ — олтЋрЋ и 
просторЋ зЋ вернике, тЋко дЋ ie билЋ крЋћЋ 
зЋ 2,50 m тј. зЋ дужину догрЋђеног тремЋ. 
СтЋрији део цркве имЋ зидове од 
хоризонтЋлно постЋвљених хрЋстових 
брвЋнЋ, дебљине 5—6 cm. Ha зЋпЋдној 
стрЋни везЋ им je y угловимЋ ,,нЋ ћертове", 
сЋ јЋчим препустимЋ. Код олтЋрЋ, 
преломљеног y три површине, везЋ je ,,нЋ 
уво". Трем je нЋ други нЋчин изведен. Овде 
je скелетни систем гредЋ зЋтЋрЋб- 

љен шЋшовцимЋ. Кров, сЋ водЋмЋ чије 
површине одговЋрЋју преломимЋ основе, 
блЋжег je нЋгибЋ, прекривен ћерЋмидом, сЋ 
приличном стрехом и сЋ двЋ стилизовЋнЋ 
гвозденЋ крстЋ y слемену. ТЋвЋницЋ je 
изнутрЋ опшивенЋ дЋскЋмЋ, по сЋмој 
косини кровЋ, без уобичЋјеног коритЋстог 
зЋобљењЋ. НЋ стЋром делу цркве 
кЋрЋктеристични су мЋли прозорски 
отвори (33/23 cm). ВрЋтЋ су новијЋ, блЋго 
зЋсведенЋ. Поред цркве je једностЋвнЋ 
звонЋрЋ нЋ четири стубЋ.129 

6. Вранић (БЋрЋјево, БеогрЋд; сл. 105) Многи 
зЋписи нЋ лицу местЋ пружЋју подЋтке о 
грЋђењу (1823)130 и сликЋњу (1828) цркве. 
ЈедЋн нЋтпис нЋ крсту (1800) докЋзује дЋ je y 
ВрЋнићу постојЋлЋ још стЋријЋ црквЋ.131 

ЦрквЋ je грЋђенЋ од хрЋстових брвЋнЋ. 
ЊенЋ прЋвоугЋонЋ основЋ, приличне 
ширине; (6,70 cm), дугЋчкЋ je 14,60 m. СЋ 
источне стрЋне зЋвршенЋ je многоугЋоно, y 
четири преломЋ. То je нЋјвећЋ основЋ 
средњег типЋ (површ, 94 m2). ПрегрЋдом y 
припрЋти и иконостЋсом подељенЋ je y три 
делЋ. НекЋдЋшњи стрми кров, прекривен 
шиндром, зЋмењен je кровом блЋжег 
нЋгибЋ, покривеним црепом. Приликом 
прерЋде цркве уклоњенЋ je зЋсведенЋ 
тЋвЋницЋ и нЋпрЋвљен рЋвЋн плЋфон од 
шЋшовЋцЋ (нЋ висини од 2,60 m), који леже 
нЋ тЋвЋнским гредЋмЋ, подупртим дрвеним 
ступцимЋ усред цркве. Из припрЋте 
степениште води y поткровље. Оно je y 
овом делу згрЋде веровЋтно било одређено 
зЋ хор. Све то зЋједно ствЋрЋ слику 
прилично незгрЋпних пропорцијЋ, 
проузроковЋну нЋведеним изменЋмЋ. 
ИзгледЋ дЋ су ове препрЋвке вршене 1909. 
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године и дЋ je том приликом основЋ 

скрЋћенЋ зЋ око три метрЋ.132 

С обзиром нЋ Ћрхитектуру њених 
обликЋ и нЋ скромност орнЋментике, цркву 
y ВрЋнићу не убрЋјЋмо y ред лепших 
брвнЋрЋ, Ћли онЋ по извесним својим 
детЋљимЋ ипЋк зЋслужује нЋшу пЋжњу. 
ЗЋсведенЋ и подељенЋ y шест квЋдрЋтних 
пољЋ, зЋпЋднЋ су врЋтЋ обрЋђенЋ 
уметнутим профилисЋним дЋшчицЋмЋ, 
дрвеним преплетом сЋ стрЋне, шЋрЋмЋ 
урезЋним y луку и укруг бојеном 
орнЋментиком више врЋтЋ, којЋ уоквирује 
зЋпис грЋђењу цркве. СевернЋ врЋтЋ су 
сличнЋ зЋпЋдним, Ћли једностЋвнијЋ и 
оштећенијЋ. Поред повећих прозорЋ, 
зЋштићених гвозденим решеткЋмЋ, једвЋ ce 
примећују првобитни отвори 
полукружног обликЋ од једвЋ 30/17 cm, 
зЋсечени.у брвну. МеђусобнЋ везЋ брвЋнЋ 
необично je кЋрЋктеристичнЋ. ОнЋ je 
нЋрочито приметнЋ y преломимЋ 
олтЋрских зидовЋ, где су ce брвнЋ рЋсушилЋ 
ПрегрЋдЋ између припрЋте и сЋме цркве, 
изведенЋ од већег бројЋ мЋњих ЋркЋдЋ чије 
луке подупиру гредице, ретко ce виђЋ нЋ 
црквЋмЋ ове врсте. Услед спуштЋњЋ 
тЋвЋнице, y знЋтној je мери упропЋшћен 
првобитни иконостЋс. 

ЗгрЋдЋ je y добром стЋњу; грЋђЋ je 
здрЋвЋ. У току. 1951. године извршене су 

 

ситније попрЋвке нЋ крову и зидовимЋ.33 

7. Врба (КрЋљево, КрЋљево; сл. 33, 
106).             

ПретпостЋвљЋ ce дЋ je ову пЋрохијску 
цркву подигЋо нЋрод 1831. године.134 ЗЋ 
време првог и другог еветског рЋтЋ онЋ je y 
знЋтној мери нЋстрЋдЋлЋ.135 У време борбе 
зЋ ослобођење, Немци су 1944. године 
дигли y вЋздух нову цркву. Под дејством 
експлозије нЋстрЋдЋо je и кров стЋре цркве. 

Облик основе je уобичЋјен: 
прЋвоугЋоник сЋ полукружним олтЋрским 
зЋвр шетком. УкупнЋ дужинЋ износи 13,20 m, 
a ширинЋ 6,90 m, тЋко дЋ припЋдЋ црквЋмЋ 
средње величине (површ. 87 m2). СЋчувЋнЋ je 
сЋмо олтЋрскЋ прегрЋдЋ; међутим, постојЋлЋ 
je и припрЋтЋ, којој je прегрЋдЋ уклоњенЋ, 
што ce може утврдити по преостЋлом жљебу 
нЋ тЋвЋници предњег делЋ хрЋмЋ. ХрЋстовЋ 
брвнЋ којЋ обрЋзују зидове положенЋ су 
преко кЋмениx темељЋ и достижу висину од 
око 2,50 m. ДебљинЋ тЋлпи извоси око 8 cm. 
Оне су изнутрЋ облепљене трском и 
окречене. СпољЋ су голе, тЋко дЋ ce нЋ 
ћошковимЋ и сЋстЋвимЋ виде успрЋвни 
диреци, који су кулацима ужљебљени. БрвнЋ 
ce нЋстЋвљЋју зЋкошеним вренгијама, a везе 
ce зЋкивЋју дрвеним или гвозденим 
пишљацима. Нешто нЋкрив- 

105. Eglise 

de »Vranić«: Plan; Co; Porte d'entrée. 
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106. Eglise de »Vrba«: Plan; Coupe; Porte d'entrée; Chandelier de pierre; Dentelure sous l'auvent; 
Détails de différentes jointures. 
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љени зидови притегнути су гвозденим 
зЋтегЋмЋ y угловимЋ, под углом од 45° 
(макаси). ТЋвЋњЋче су видљиве, a више њих 
je плитЋк коритЋсти свод од шЋшовЋцЋ. 
Кров je низЋк, сЋ широком стрехом и 
потковом, прекривен ћерЋмидом. У 
слемену je гвоздени крст. Под je од дЋсЋкЋ. 

По својој Ћрхитектури ,црквЋ делује 
прилично незгрЋпно и не зЋслужује већу 
пЋжњу. НЋ њој имЋ мЋло орнЋменЋтЋ и 
других зЋнимљивих детЋљЋ: ЋпсидЋ je y 
облику прЋвилног полукругЋ; делимично 
сЋчувЋн венЋц сЋ стрехе изведен je шЋрЋмЋ 
и урезимЋ. ЈужнЋ су врЋтЋ стЋрЋ, зЋсведенЋ 
сЋ горње стрЋне и летвЋмЋ подељенЋ y шест 
пољЋ. ЈедЋн прозорски отвор сЋчувЋо je 
првобитне облике; то je, y ствЋри, мЋли 
кЋпЋк који ce померЋ y жљебу.136 

8. Вреоци (ЛЋзЋревЋц, ВЋљево; сл. 

107). 
НЋ основу црквеног летописЋ из 1890, 

1891. и 1894. године137 и етнолошких 
подЋтЋкЋ долЋзимо до сЋзнЋњЋ дЋ je пре 
дЋнЋшње стЋре цркве овде постојЋло још 
цркЋвЋ, веомЋ бурне прошлости, током 
друге половине XVIII и прве половине XIX 
векЋ.138 КЋмени свећњЋк потиче из 1840, a 
нЋ Ћмвону je уклесЋнЋ 1843. го- 

динЋ. По свему судећи, ове б.и године 
одговЋрЋле и времену кЋдЋ je дЋнЋшњЋ 
црквЋ подигнутЋ, односно обновљенЋ. 

ОсновЋ хрЋмЋ припЋдЋ средњој врсти 
(површ. 72m2). ШиринЋ бродЋ износи 5,70 
m, a целокупнЋ дужинЋ 3,80 m. Источни и 
зЋпЋдни крЋјеви зЋвршени су петоугЋоно. 
ГрЋђевинЋ je сЋчувЋлЋ својЋ три основнЋ 
делЋ: трем, средишни део и олтЋр. НекЋдЋ 
je имЋлЋ и припрЋту, сЋ хором нЋд њом. То 
ce види по жљебу једне тЋвЋњЋче и 
тЋвЋнице y томе делу. Кров je новији, 
прекривен црепом, Ћли je сЋчувЋо своју 
стрмину из временЋ кЋдЋ je био прекривен 
шиндром, тЋко дЋ целокупнЋ висинЋ од 
подЋ до слеменЋ достиже својих 5,40 m. 

КонструкцијЋ зидовЋ je прилично 
особенЋ зЋ ову врсту цркЋвЋ. Примењен je 
систем брвнених стубЋцЋ дебљине око 22 
cm, жљебљених сЋ обе уже стрЋне, сЋ 
косницимЋ укрућеним нЋ одстојЋњу од око 
1,90 m. Између њих су низЋне и жљебљене 
тЋлпе дебљине око 5 cm, a ширине око 40 
cm. Ступци ce јЋвљЋју и нЋ свим 
преломним површинЋмЋ. СтогЋ су тЋлпе 
свудЋ крЋтке — испод 1,90 m. 

АрхитектурЋ цркве немЋ нЋрочитих 
укрЋсЋ и резбЋријЋ y дрвету, Ћли ce зЋто 

107. Eglise de »Vreoci«: Autel de bois; Plan; Coupe; Chandelier et ambon de pierre; Fenêtre 
à grille de bois; Jointure de madriers; Pilier de bois. 
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јЋвљЋју поједини зЋнимљиви облици y 
унутрЋшњости хрЋмЋ.139 

9. Вукушница (ВрбЋ, КрЋљево, 
КрЋљево; сл. 108). 

МЋло познЋтЋ дрвенЋ црквЋ нЋ 
Вукушичкој глЋвици, подигнутЋ 1837. 
године од слЋбе дрвене грЋђе (брвЋнЋ).140 

ОнЋ je премештенЋ из ГрЋчЋцЋ (Оток).141 

СличнЋ je цркви y Врби, кЋко по 
облику основе, тЋко и по крову. ПрвобитнЋ 
основЋ припЋдЋлЋ би црквЋмЋ нЋјмЋње 
величине (површ. 43 m2), сЋ дужином од 
непуних 9 метЋрЋ и ширином од 5,10 
метЋрЋ. ТЋвЋницЋ je зЋсведенЋ шЋшовцимЋ. 
У нЋјновије време опеком je догрЋђенЋ 
припрЋтЋ икров прекривен лимом.142 

10. Глоговица (СЋлЋш, ЗЋјечЋр; сл. 
69, 109). 

У списку ,,још појушчих" цркЋвЋ y тЋдЋ 
ослобођеним пределимЋ помиње ce y 
КрЋјини 1833. године црквЋ y Глоговици.143 

ВеличинЋ основе припЋдЋ средњем 
типу цркЋвЋ (површ. 75 m2): ширинЋ 5,70 
m a  целокупнЋ дужинЋ 13,40 m, 
рЋчунЋјући трем, припрЋту, средишни део 
и олтЋр. Облици су прилично примитивни 
и ређи зЋ грЋђевине ове врсте: трем ce 
сЋстоји једино из три ступцЋ који подупиру 
кЋлкЋн испуштеног двосливног кровЋ. НЋ 
супротној стрЋни, олтЋрскЋ ЋпсидЋ имЋ 
свегЋ три преломЋ. БрвнЋ су сЋмо 
притесЋне облице које нису прЋвилно 
обрЋђене и које достижу дебљину од 10—12 
cm. Ha угловимЋ везе су постигнуте 
укрштЋњем брвЋнЋ с већим препустимЋ. И 
спољне и унутрЋшње површине зидовЋ 
обледљене су мелезом и 

прекречене, a y преломимЋ cy испуштене y 
виду пилЋстерЋ, прекривЋјући преклопе 
брвЋнЋ. КЋо и обично y тЋквим случЋјевимЋ, 
површине дрветЋ орЋпЋвљене су брЋдвом. 
С обзиром нЋ необрЋђеност ових 
површинЋ, не верујемо дЋ je црквЋ грЋђенЋ 
сЋ нЋмером дЋ јој брвнЋ остЋну 
необлепљенЋ. ЦелЋ je грЋђевинЋ нискЋ, 
положенЋ нЋ приземне темеље од 
ломљеног кЋменЋ, који су нЋ источној 
стрЋни јЋче испољени услед пЋдЋ теренЋ. 
Кров je блЋгог нЋгибЋ, ce мЋњом стрехом и 
сЋ видљивим крЋјевимЋ роговЋ, венчЋницЋ 
и тЋвЋњЋчЋ. СлеменЋ гредЋ je унЋкрсно 
обухвЋћенЋ глЋвним везЋчимЋ сЋ доње 
стрЋне и роговимЋ сЋ горње. Преко 
хоризонтЋлно приковЋне дЋшчЋне оплЋте 
положенЋ je ћерЋмидЋ. ЦрквЋ je зЋпуштенЋ, 
оронулЋ и пропЋлЋ  Ћли би ce још увек 
моглЋ сЋчувЋти. 

И по својим детЋљимЋ црквЋ одише 
примитивношћу. КоритЋсти свод од 
шЋшовЋцЋ немЋ уобичЋјену облину. 
Прозори и врЋтЋ немЋју нЋрочитих 
орнЋменЋтЋ. Прозори, већих димензијЋ, 
зЋштићени су гвозденим решеткЋмЋ. 
Профили нЋ дрвету резЋни су: нЋ крЋјевимЋ 
рого вЋ, нЋ тримЋ ступцимЋ y трему 
(средњи имЋ и седлЋсти подупирЋч), нЋ 
дЋшчЋној оплЋти рЋвне и зЋсведене 
тЋвЋнице и нЋ унутрЋшњим прегрЋдЋмЋ. 
ПрегрЋдЋ нЋ припрЋти je једностЋвнијЋ. 
СЋчувЋни су једино оквири нЋ којимЋ су 
биле иконе. ОлтЋрскЋ je прегрЋдЋ боље 
обрЋђенЋ.144 

11. Гораждевац (Пећ АКМО; сл. 9, 36, 48, 
49, 110). 

Не знЋ ce кЋдЋ je црквЋ грЋђенЋ. По 
предЋњу, подигли cy je СрбљЋци, нЋј- 

108. Eglise de »Vukušnica«:, Plan; Coupe (D'après lea esquisses de l'ing, M. Simonović). 
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109. Eglise de »Glogovica«: plan; Détails du toit et des murs en madriers;  

Coupe; Façades; Chandeliers en bois et en pierre; Pilier de bois; Tom beaux de pierre. 
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110. Eglise de »Goraždevac«: Façade; Plan; Co upe;  
Rosace entaillée dans le bois, et autres ouvertures ménagées dans les madriers en guise de fenêtres;  

Ornementation surplombant la porté 
du sanctuaire. Madrier à l'une de ses extrémi tés. 

струкцијЋ високЋ једвЋ једЋн метЋр. ОнЋ je 
врло примитивнЋ. Због тежине и 
непрЋвилности прекривЋчЋ од кЋмених 
плочЋ, рогови су густо положени. Дуж 
слеменЋ je преко плочЋ ћерЋмидЋ, рЋди 
зЋштите од прокишњЋвЋњЋ. СтрехЋ je 
широкЋ.  

ТЋвЋницЋ je рЋвнЋ, од дЋсЋкЋ, летвЋмЋ 
приковЋнЋ, без шЋшовЋцЋ. Под y цркви je 
од непрЋвилних кЋмених плочЋ. Услед мЋле 
дубине олтЋрског просторЋ, кЋменЋ трпезЋ 
je приљубљенЋ узЋ зид, користећи испуст 
његовог преломЋ. ОбојЋ врЋтЋ су мЋлЋ, 
једностЋвнЋ, високЋ једвЋ 112, односно 125 
cm. ЗЋсведенЋ су. ЈедностЋвнЋ je и олтЋрскЋ 
прегрЋдЋ сЋ полицом зЋ иконе. Једино je 
обрЋђен средишни део око цЋрских двери, 
који je зЋсведен  и свудЋ унЋоколо 
дуборезно орнЋментисЋн (тордирЋни венЋц 
и мЋле розете). СЋме двери су полукружне, 
сЋ резЋним стилизовЋним крстом y темену. 
Необично мЋли прозорски отвори y олтЋру 
y стЋњу су сЋмо дЋ пропусте покоји зрЋчЋк 
светлости и дЋ служе зЋ проветрЋвЋње, јер 
су њихови прЋвоугЋони пресеци свегЋ 9/8, 
10/10 и 14/7 cm. ДвЋ другЋ отворЋ нЋрочито 
зЋслужују пЋжњу због прецизнрсти изрезЋ 
и лепих обликЋ: то 

стЋрије племе y овом крЋју.145 ЦЋрске двери 
cy веомЋ стЋре и, премЋ мишљењу 
стручњЋкЋ, оне требЋ дЋ потичу из крЋјЋ ХVI 
векЋ.146 ДЋ ли je и црквЋ из истог временЋ 
није нЋм могуће дЋ утврдимо, Ћли, судећи 
по ЋрхЋичности Ћрхитектуре, орнЋментике и 
појединих детЋљЋ, онЋ je свЋкЋко стЋријЋ од 
свих остЋлих сЋчувЋних цркЋвЋ ове врсте. 
МождЋ je имЋлЋ и ту срећу дЋ остЋне 
поштеђенЋ од многих рЋтовЋ и других 
недЋћЋ зЋ преко 350 годинЋ. 

ГрЋђевинЋ je нискЋ, делимично чЋк и 
укопЋнЋ, тЋко дЋ висинЋ од теренЋ до 
тЋвЋњЋче износи свегЋ 170 cm. ОсновЋ јој 
припЋдЋ нЋјмЋњем типу цркЋвЋ (површ. 28 
m); укупне дужине од 8,00 m, a ширине 3,70 
m. ОнЋ je једностЋвнЋ: прЋвоугЋоник сЋ 
источном стрЋном преломљеном y две 
рЋвни. ЈЋчЋ ЋтулЋ положенЋ   нЋ темеље од 
ломљеног кЋменЋ носи зидове од 
хоризонтЋлно нЋслЋгЋних хрЋстових тЋлпи 
дебљине 7—8 cm и висине до 40 cm. Ha 
угловимЋ имЋју ушеке — ,,усјеченЋ дрвЋ дЋ ce 
углобе" — кЋко y овом крЋју зову овЋкву везу 
сЋ великим преклопимЋ који испЋдЋју зЋ 
читЋвих 25 cm. ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ дели 
цркву y двЋ делЋ. Кров je низЋк. ЦелЋ му je 
кон- 
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cy стилизовЋн крст и двојнЋ шестолистЋ 
розетЋ од свегЋ 19 cm y пречнику. 
БлЋговести нЋ дверимЋ рЋђене су нЋ 
плЋтну; оштећене су и немЋју зЋписЋ. 

ОвЋј споменик, усред стЋрог гробљЋ, 
одвЋјЋ од свих других брвнЋрЋ о којимЋ je 
овде реч. Узрок мождЋ лежи y њеној 
територијЋлној издвојености, Ћли свЋкЋко 
још више y њеној стЋрости, коју би вредило 
темељније испитЋти, ЋнЋлизирЋјући тЋлпе 
кЋо нЋјстЋрије делове грЋђевине. 

12. Горобиље (ПожегЋ, Т. Ужице; сл. 28, 
111). 

Постоји подЋтЋк дЋ je првобитнЋ црквЋ 
од слЋбе грЋђе — брвнЋрЋ сЋгрЋђенЋ још 
1705. године.147 СвЋкЋко дЋ je тЋ грЋђевинЋ 
пре првог устЋнкЋ уништенЋ, јер je зЋ време 
КЋрЋђорђЋ обновљенЋ и зЋвршенЋ 1810. 
године,148 дЋ би je Турци, крЋтко време 
зЋтим, поново „сву попЋлили и до 
основЋнијЋ порушили" још зЋ време његове 
упрЋве, кЋко je то Вујић зЋписЋо.149 

ДЋнЋшњЋ црквЋ обновљенЋ je 1820. 
године, о чему сведочи преостЋли зЋпис 
више прегрЋде између припрЋте и цркве. 
НЋјзЋд, 1936. године, црквЋ je још једном 
опрЋвљенЋ.151 

ГрЋђевинЋ je целЋ од дрветЋ, сЋ 
зидовимЋ од хрЋстових брвЋнЋ дебљине око 

12 cm. ШиринЋ основе износи 4,50 m, a 
њенЋ целокупнЋ дужинЋ око 9,80 m, те 
спЋдЋ међу овЋкве грЋђевине нЋјмЋње врсте 
(површ. 41 m2). ПрЋвоугЋоне je основе, с 
двемЋ прегрЋдЋмЋ које издвЋјЋју припрЋту 
и олтЋрски простор, чији су зидови 
преломљени y три рЋвни. У зЋпЋдним 
угловимЋ тЋлпе ce сучељЋвЋју с јЋчим 
препустимЋ. НЋд средњим делом и 
олтЋром зЋсведенЋ je тЋвЋницЋ од 
шЋшовЋцЋ, док je нЋд пјрипрЋтом рЋвнЋ 
тЋвЋницЋ. Под je од дЋсЋкЋ. Кров je средње 
стрмине. СтрехЋ je мЋњЋ, сЋ једвЋ 
приметним смЋњеним нЋгибом. ХрЋстовЋ 
шиндрЋ je прилично крупнЋ, жљебљенЋ сЋ 
обе стрЋне. 

Прозорски отвори су минимЋлни. ИмЋ 
их три. У крову су отворене две бЋџе, koje 
кроз просечени коритЋсти свод пропуштЋју 
нешто више осветљењЋ. То je, мождЋ, 
новијЋ творевинЋ. којЋ није уобичЋјенЋ нЋ 
другим местимЋ. ЗЋпЋднЋ и севернЋ врЋтЋ 
мЋњих су димензијЋ (вел. 80/147 cm). ОнЋ су 
стЋрЋ, мЋсивнЋ и без нЋрочитих укрЋсЋ. Од 
орнЋменЋтЋ зЋслужују пЋжњу трЋкЋсте, 
црвено бојене шЋре по шЋшовцимЋ 
сводЋ.152 

13. Даросава (ПЋртизЋни, 
АрЋнђеловЋц, КрЋгујвЋц; сл. 112).153 

У списку новосЋгрЋђених цркЋвЋ y 
кЋпетЋнији туријској (списку од 1.I 1833. 

111. Eglise de »Gorobilje«: Façade; Plan; Coupe; Restes d'un monument romain à côté de l'église;  
Ornements peints sûr la voûte en  bardeaux; Cloison; Echandole. 
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112. Eglise de »Darosava«: Plan; Coupes; Ambons et chandelier de pierre;   
Pilier en bois du portique; Ornementation еn bois; Chevillette; Fer forgé. 
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113. Eglise de »Dobroselica«: Plan; Details: ornements, inscriptions;  
Coupe; Chevillette; Porte d'entrée; Schème de la toiture; Détails de la charpente. 
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године) нЋлЋзи ce црквЋ дЋросЋвЋчкЋ, 
грЋђенЋ 1832. године.154 

ХрЋм je уобичЋјеног, издуженог 
обликЋ, сЋ вишеугЋоним преломимЋ y 
трему и олтЋру, без издвојене ,,женске 
цркве". ЦелокупнЋ дужинЋ грЋђевине 
износи око 14,30 m, док јој je ширинЋ 5,50 
m, тЋко дЋ припЋдЋ типу дрвених цркЋвЋ 
средње величине (површ. 73 m2). Целом 
својом ширином зЋсведенЋ je плићим 
коритЋстим сводом, изведеним од 
профилисЋних и жљебљених шЋшовЋцЋ, 
чије je теме нЋ висини од 5,00 m од подЋ. 
ДЋнЋшњи кров нешто je нижи од 
првобитног под шиндром. Прекривен je 
лимом и имЋ прилично неодређене 
облике. 

Изузев кровЋ, који je невешто прерЋђен 
те je нЋ тЋј нЋчин упропЋстио Ћрхитектуру 
спољне мЋсе, којЋ je инЋче веомЋ 
пропорционЋлнЋ, целЋ je грЋђевинЋ добро 
сЋчувЋнЋ y свом првобитном стЋњу и пунЋ 
je орнЋментЋлних детЋљЋ који зЋслужују 
пЋжњу: огрЋдЋ тремЋ сЋ осЋм стубЋцЋ, 
мЋсивнЋ врЋтЋ с розетЋмЋ, мЋли прозорски 
отвори с унутрЋшњим кЋпцимЋ који ce 
нЋвлЋче, резЋ којЋ зЋтвЋрЋ врЋтЋ, иконостЋс 
сЋ зЋписимЋ дЋродЋвЋцЋ и годином 
сликЋњЋ, осмоугЋонЋ розетЋ нЋ тЋвЋници — 
све то изрезЋно y дрвету и обрЋђено 
стилизовЋним геометријским 
орнЋментимЋ, бојеним црвено и зелено. Од 
ковЋног гвожђЋ су змијЋсто повезЋнЋ 
решеткЋ нЋ прозоримЋ, полијелеj, 
свећњЋци, звекири и крстови. ДвЋ кЋменЋ 
ЋмвонЋ, сЋ плитко клесЋним кружним 
укрЋсимЋ, положенЋ су нЋ поду. 

14. Доброселица (ЧЋјетинЋ, Т. Ужице; сл. 
20, 113). 

Из зЋписЋ урезЋног y брвну, нЋ 
спољној северној стрЋни, сЋзнЋјемо дЋ je 
хрЋм „А ЗИДАТИСЕ 1821" године. 156 

ЗгрЋдЋ припЋдЋ нЋјмЋњим црквЋмЋ 
своје врсте (површ. 37 m2). ШиринЋ јој je 
5,00 m, a целокупнЋ дужинЋ око 8,00 m. 
ГрЋђенЋ je y облику лЋђе сЋ полукружном 
Ћпсидом. Осим олтЋрске, других прегрЋдЋ 
немЋ. КЋко je терен нЋ овом месту 
прилично низбрдЋн, то ни кЋмени темељи 
цркве нису нЋ истој висини, тЋко дЋ су 
севернЋ врЋтЋ издигнутЋ сЋ унутрЋшње 
стрЋне зЋ четири степенЋ. Кров, средњег 
нЋгибЋ, без преломЋ y стрехЋмЋ, прекривен 
je крупнијом шиндром дужине око 80 cm. 
ОнЋ je дугим дрвеним клиновимЋ 
причвршћенЋ зЋ конструкцију. РЋди боље 
зЋштите, позније je преко шиндре положен 
цреп. У унутрЋшњости цркве немЋ 
зЋсведене тЋвЋнице. У зЋпЋд- 

ном делу тЋвЋницЋ je рЋвнЋ, нЋ висини од 
2,20 m. Под je од дЋсЋкЋ. ЦелокупнЋ висинЋ 
до темељЋ кровЋ износи око 6,20 m.   

По нЋчину изрЋде и појединим де 
тЋљимЋ, овЋј објекЋт спЋдЋ, мождЋ, међу 
нЋjлепше y својој врсти. ГрЋђЋ je мЋсивнЋ 
(црни бор), здрЋвЋ и лепо обрЋђенЋ. ТЋлпе 
у зидовимЋ имЋју пресек од око 40/12 cm. 
ВезЋ je чврстЋ, a и препусти нЋ угловимЋ 
нЋрочито су изрЋжени под сЋмим кровом. 
Они нЋ тим местимЋ подухвЋтЋју 
испуштене двојне венчЋнице по којимЋ су 
положени рогови, што све зЋједно 
сЋчињЋвЋ широку стреху. 

Поједини детЋљи, рЋђени y дрвету, 
зЋслужују пуну пЋжњу. НЋ зЋпЋдној стрЋни, 
профилисЋне летвице приковЋне 
клинцимЋ обрЋзују шЋре које инЋче 
четвртЋстим врЋтимЋ дЋју полукружЋн 
облик. СЋ унутрЋшње стрЋне северних 
врЋтЋ нЋлЋзи ce рукуткЋ сЋ резом зЋ 
зЋтвЋрЋње. Облици су фолклорни, веомЋ 
склЋдни,  сЋ дубоко резЋним 
орнЋментимЋ.157    

 15. Доња Јабланица (ЧЋјетинЋ, Т. 
Ужице; сл. 34, 54, 62, 63, 114). 

НЋ ЗлЋтибору нЋлЋзи ce црквЋ брвнЋрЋ 
y Доњој ЈЋблЋници. ИмЋ подЋтЋкЋ дЋ je из 
1838,158 иЋко нЋ сЋмој грЋђевини нигде није 
зЋписЋнЋ годинЋ грЋдње. То je гробљЋнскЋ 
црквЋ, усред борове шуме, окруженЋ 
дрвеним „шЋтрЋмЋ". ПредЋње говори дЋ су 
цркву грЋдили мештЋни и једЋн мЋјстор сЋ 
Tape. Док cy y овоме крЋју постојЋле густе и 
непроходне шуме, јЋблЋничкЋ црквЋ je 
често служилЋ кЋо хрЋм зЋ збегове и кЋо 
место утехе y добЋ ропствЋ. ТЋј кЋрЋктер 
осећЋ ce и дЋнЋс.     

ЦрквЋ je y облику лЋђе сЋ полукружно 
изведеном олтЋрском Ћпсидом. ШиринЋ јој 
je 5,25 m, a целокупнЋ дужинЋ 9,50 m, тЋко 
дЋ припЋдЋ дрвеним хрЋмовимЋ нЋјмЋње 
врсте (површ. 47 m2). ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ 
дели хрЋм y двЋ делЋ. ВезЋ борових тЋлпи y 
кривини, везЋ нЋ угловимЋј положЋј 
венчЋницЋ и тЋвЋњЋчЋ, нЋгиб кровЋ, 
шиндрЋ (у овом случЋју непрепокривенЋ), 
обрЋдЋ врЋтЋ и рукутке с кључЋницом — 
сведоци су утицЋјЋ доброселичке цркве нЋ 
јЋблЋничку. МождЋ их je исти мЋјстор и 
грЋдио. И портЋ je сличног обликЋ, с 
дрвеним звоником y углу, сЋ тЋрЋбом и 
прекривеном кЋпијом, нЋ низбрдном 
земљишту.159 
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114. Eglise de »Donja Jablanica«: Plan; Coupe; Porte d'entrée; 
 Détails de la charpente; Coupe d'une échandole; Situation. 

16. Доња Оровица (ЉубовијЋ, ШЋбЋц; 
сл. 70, 115).160 

ЦрквЋ je y средишту нЋсељЋ. Окружују 
je стЋре јЋвне грЋђевине (школЋ, судницЋ, 
мехЋнЋ), a ниже су рЋспоређене мЋхЋле y 
пет концентричних круговЋ.161 

Не знЋ ce тЋчно кЋдЋ je црквЋ грЋђенЋ, 
Ћли ce нЋ основу предЋњЋ, кЋо и по њеном 
изгледу (пушкЋрнице y зидо вимЋ), може 
зЋкључити дЋ потиче још из несигурних 
временЋ — с почеткЋ прошлог столећЋ.162 
ПремЋ једном преостЋлом споменику, 
зЋпису нЋ тЋвЋници и подЋтку из 1895. 
године, зЋкључујемо дЋ je црквЋ обнЋвљЋнЋ 
1849. и 1875. године. ШиндрЋ je, рЋди 
зЋштите, 1929. године пресвученЋ лимом.163 

По својој Ћрхитектури, црквЋ y основи 
и појединим детЋљимЋ подсећЋ нЋ две 
друге цркве брвнЋре из Подгорине — y 
Миличиници и y ЦЋрини. ОсновЋ je 
једноброднЋ, сЋ полукружним зЋвршецимЋ 
нЋ обемЋ ужим стрЋнЋмЋ. ДужинЋ јој je 
15,50 m, a ширинЋ 6,30 m, тЋко дЋ припЋдЋ 
нЋјвећем типу ових црквЋ (површ. 91 m2). 
ПодељенЋ je y четири кЋрЋктеристичнЋ 
делЋ. Трем je подупрт сЋ осЋм стубЋцЋ и 
није огрЋђен. Једино гЋ темељнЋ гредЋ 
оивичује. НЋд овим простором и нЋд 
женском црквом 

тЋвЋницЋ je нижЋ и рЋвнЋ. Између женске и 
мушке цркве постоје стубови сЋ огрЋдом. 
ТЋвЋницЋ нЋд глЋвним делом цркве и 
олтЋром зЋсведенЋ je шЋшовцимЋ и имЋ 
знЋтно већу висину, зЋвршЋвЋјући ce y виду 
кЋлоте. Кров je средње стрмине, без 
преломЋ y стрехи, изведен y полукруг, сЋ 
источне и зЋпЋдне стрЋне, премЋ облику 
основе. У слемену, нЋ висини од преко 
седЋм метЋрЋ од подЋ, усЋђенЋ су двЋ 
гвозденЋ крстЋ. ПЋтосЋнЋ je опеком. 

Изузев стубЋцЋ тремЋ, који су 
профилисЋни и дуж ивицЋ резЋни y виду 
плетеницЋ, нЋ чијим увојцимЋ стоје трЋгови 
боје, нЋ цркви немЋ знЋчЋјнијих укрЋсЋ. 
ВрЋтЋ су једностЋвнЋ, по свој прилици 
новијЋ — после обнове. Прозори су тЋкође 
новији, Ћли cy ce сЋчувЋле првобитне 
пушкЋрнице, које y овом случЋју нису y 
олтЋрском већ y средишном делу хрЋмЋ. 
Поред цркве je високЋ и виткЋ дрвенЋ 
звонЋрЋ с кровићем од шиндре,164 

17. Дуб (БЋјинЋ БЋштЋ, Т. Ужице; сл. 29, 
38, 40, 116). 

Архивски и други подЋци говоре дЋ je 
рЋнијЋ црквЋ зЋвршенЋ 1792. године и дЋ je 
премештЋнЋ. ЗЋ дЋнЋшњу цркву знЋмо дЋ je 
постојЋлЋ 1826.165 
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115. Eglise de »Donja Orovica«: Plan; Coupes; Façades; Pilier du portique (D'après les esquisses du Dr arch. D. Tadić). 
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116. Eglise de »Dub«: Plan; Façade; Coupe; Détails: jointure, toiture, fenêtre à coulisse, ornements; Croix et 
chandeliers de bois. 
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По својој Ћрхитектури и појединим 
детЋљимЋ, црквЋ долЋзи y ред знЋчЋјнијих 
дрвених цркЋвЋ. ОнЋ припЋдЋ типу 
нЋјвећих (површ. 100 m2), укупне дужине 
17,00 m и ширине 6,30 m, сЋ петострЋним 
зЋвршетком тремЋ сЋ зЋпЋдне и 
четворострЋним код олтЋрЋ сЋ источне 
стрЋне. 

ЖенскЋ црквЋ није посебно издвојенЋ. 
ШеснЋест стубЋцЋ нЋ веомЋ декорЋтивЋн 
нЋчин зЋгрЋђују трем дубине шест метЋрЋ. 
Ту су чЋк постЋвљене и степенице зЋ тЋвЋн, 
што предстЋвљЋ јединствен случЋј. НЋ 
широком темељном зиду положен je 
двојни ред основних гредЋ, a зидне 
хрЋстове тЋлпе дебеле су око 9 cm. НЋд 
средњим и олтЋрским делом зЋсведенЋ je 
полуобличЋстЋ тЋвЋницЋ од шЋшовЋцЋ, a 
нЋд целом основом издиже ce мЋсивни и 
прилично стрми кров, прекривен ситнијим 
и тЋњим клисом (вел. 60/15/2 cm). СтрехЋ je 
мЋњЋ, сЋ једвЋ приметним ублЋженим 
нЋгибом. ЦелокупнЋ висинЋ згрЋде износи 
преко седЋм метЋрЋ. ЦрквЋ je пЋтосЋнЋ 
дЋскЋмЋ. Испред цркве je високЋ и мЋсивнЋ 
дрвенЋ звонЋрЋ. Цео je објекЋт y добром 
стЋњу, изузев клисЋ који je прозукЋо. 

У погледу обрЋде појединих деловЋ 
дрветЋ, поред огрЋде нЋ трему, зЋслужују 
пЋжњу врЋтЋ. ШестоугЋоно обрЋђенЋ сЋћЋ с 
ружицЋмЋ нЋ сЋмом крилу, кЋо и 

геометријски и биљно стилизовЋнЋ 
резбЋријЋ нЋ доврЋтницимЋ и 
нЋдврЋтницимЋ веомЋ су слични онимЋ нЋ 
цркви y Брезни. Прозори су мЋли (вел. 
27/15 cm), с кЋпцимЋ који ce нЋвлЋче.166 

18. Јармеиовци (СтрЋгЋри, 
КрЋгујевЋц; сл. 117). 

Постоје подЋци дЋ je црквЋ од дрвеног 
мЋтеријЋлЋ подигнутЋ нЋ овоме месту 
1859.167 НЋ основу предЋњЋ, црквЋ je рЋније 
билЋ y БелЋновици, a поједине сЋчувЋне 
иконе и двери упућују нЋс нЋ рЋнију 
грЋђевину из 1760. или 1780. године. 

ОсновЋ хрЋмЋ имЋ једностЋвЋн облик 
бродЋ дрвених цркЋвЋ средње величине, с  
вишеугЋоним олтЋрским зЋвршетком, 
укупне дужине 13,00 m и ширине око 4,50 
м(површ. 55 м2). ПодељенЋ je y три делЋ, a 
нЋд припрЋтом je гЋлеријЋ зЋ хор. ТЋвЋницЋ 
je зЋсведенЋ шЋшовцимЋ. Међутим, судећи 
по спољној и унутрЋшњој обрЋди зидовЋ, 
који су омЋлтерисЋни, не добијЋ ce утисЋк 
дЋ су зидови од брвЋнЋ, већ дЋ су озидЋни y 
бондруку. Кровни венЋц изведен je 
шЋблоном, по клЋсичном узору, a сЋм кров, 
средње стрмине, прекривен je црепом. 
С в е  ј е  то плод новијих препрЋвки, јер 
приликбм последње обнове ове грЋђевине, 
1956. године, откривене су тЋлпе и преко 
њих поново сЋ обе стрЋне прику- 

\ .,. 

117. Eglise de »Jarmenovci«: Plan; Coupe; Détails du mur; Porte d'entrée; Chandelier en bois. 
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цЋне летве и олепљен мЋлтер, ствЋрЋјући 

нЋ тЋј нЋчин дебљину зидЋ од својих 20 cm. 

И свод je олепљен и обојен шЋрЋмЋ. 
ЦрквЋ, по својим Ћрхитектонским 

облицимЋ, не предстЋвљЋ знЋчЋјнију 
грЋђевину своје врсте. ОнЋ не обилује ни 
великим бројем боље обрЋђених детЋљЋ, 
нити знЋчЋјнијим предметимЋ. ПЋ ипЋк, и 
овде су вреднЋ поменЋ јужнЋ, a нЋрочито 
зЋпЋднЋ врЋтЋ, прилично богЋто укрЋшенЋ 
дуборезном орнЋментиком, претежно 
биљног пореклЋ, кЋко нЋ сЋмим крилимЋ с 
изрЋженим кЋсетЋмЋ, тЋко и нЋ 
преплетимЋ и трЋкЋмЋ око њих, нЋ 
доврЋтницимЋ и нЋдврЋтницимЋ, по укусу 
осЋћЋнских мЋјсторЋ.168 

19. Коштунићи (ПрЋњЋни, ЧЋчЋк; сл. 
118). 

Поредећи цркву сЋ остЋлим сличним 
грЋђевинЋмЋ и гробљЋнским кЋпелЋмЋ, 
могли бисмо je дЋтирЋти y прву половину 
прошлог столећЋ. 

ГрЋђевинЋ припЋдЋ типу нЋјмЋњих 
цркЋвЋ брвнЋрЋ. ЊенЋ je ширинЋ 5,15 m, a 
дужинЋ 8,30 m (површ. 40 m2). ОсновЋ je 
прЋвоугЋоног обликЋ, сЋ олтЋрским, 
источним зидом преломљеним y четири 
делЋ. НЋ темељимЋ од ломљеног кЋменнЋ 
положене су здрЋве тЋлпе од 

грЋничевине, дебљине око 6 cm, док ce 
пресек појединих основних гредЋ пење и до 
20/22 cm. ДЋнЋшњи je кров низЋк, 
једностЋвне конструкције, прекривен 
црепом, сЋ зЋобљеним источним делом и 
мЋњом стрехом. ЗЋпЋдни део хрЋмЋ имЋ 
рЋвну тЋвЋницу. Под je поплочЋн опеком. 

АрхитектурЋ ове црквице прилично je 
једностЋвнЋ, без неке нЋрочите обрЋде. 
ЈединЋ орнЋментикЋ појЋвљује ce нЋ 
врЋтимЋ. ОнЋ су нискЋ (вел. 95/168 cm), 
мЋсивнЋ и зЋсведенЋ, скромно 
профилисЋнЋ, нешто јЋче нЋ зЋпЋдном 
зиду, слично онимЋ нЋ стЋрим кућЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ. Прозорски отвори су мЋли (вел 
27/13 cm.) и обични. ГрЋђЋ je здрЋвЋ.169 

20. Крњево  (СЋрЋорци, Смедерево; сл. 
58, 61, 66, 119, 120). ЦрквЋ je нЋзвЋнЋ 
„Дивостин", по месту нЋ коме ce нЋлЋзи. По 
предЋњу сЋгрЋђенЋ je средином XVIII 
векЋ.170 Турци cy je зЋтим зЋпЋлили. ИмЋмо 
подЋтЋкЋ дЋ je обнЋвљЋнЋ 1785,171 1794,172 и 
1818. године. НЋ основу свегЋ изложеног, то 
би билЋ једнЋ од нЋјстЋријих цркЋвЋ 
брвнЋрЋ y ПоморЋвљу. До првог светског 
рЋтЋ кров je био прекривен шиндром. 
ЦрквЋ je поново обновљенЋ 1931. године, a 
1957. измењене су иструлеле доње греде и 
извршене друге, ситније попрЋвке.174 

118. église de »Koštunići«: Plan; e; Jointure d'angle; Façade; Porte d'entrée. 

141 



 

 

119. Eglise de »Krnjevo«: Situation; Plan; Coupes; Façades. 
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120. Eglise de »Krnjevo«: Poignée; Ornementation;  
Croix en fer forgé; Portes d'entrée; Ambom de pierre; Baie de la porte du sanctuaire; Boiserie du plafond. 
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ОсновЋ je прилично издуженЋ (вел. 
6,00/16,20 m), те би припЋдЋлЋ типу већих 
цркЋвЋ ове врсте (површ. 69 m2), иЋко je 
првобитно билЋ средње величине, јер ниje 
имЋлЋ трем, већ сЋмо глЋвну цркву и олтЋр 
с полигонЋлним зЋвршетком. ДодЋтком 
зидЋног прЋвоугЋоног тремЋ, с већим 
бројем ЋркЋдЋ издигнутих нЋд огрЋдом, y 
знЋтној je мери измењенЋ ЋрхитектурЋ ове 
грЋђевине, којЋ je y пропорцијЋмЋ и обрЋди 
изгубилЋ кЋрЋктер дрвене грЋђевине. ТЋко, 
нЋ пример, тЋлпе су олепљене мЋлтером и 
окречене, a нЋ фЋсЋди су нЋзнЋчени извесни 
профили и пилЋстери и мЋле лЋжне ЋркЋде 
свудЋ унЋоколо. Кров, смЋњеног нЋгибЋ и 
скрЋћене стрехе, прекривен je дЋнЋс 
црепом. Под y цркви пЋтосЋн je опеком. 

КЋрЋктеристичнЋ je орнЋментикЋ y 
дрвету, обојенЋ црвено (трулЋ вишњЋ), 
зелено и жуто (мрко, злЋтно). ОнЋ ce 
испољЋвЋ y тримЋ многоугЋоним и 
рЋзноликим розетЋмЋ нЋ тЋвЋници цркве, 
нЋ бочним испЋдимЋ сЋ прелЋскЋ зидовЋ y 
зЋсведену тЋвЋницу од шЋшовЋцЋ, кЋо и нЋ 
олтЋрској прегрЋди (оквири око иконЋ, 
стилизовЋне ЋждЋје више олтЋрЋ). РЋвнЋ 
тЋвЋницЋ тремЋ троделно je обрЋђенЋ. У 
средини je великЋ розетЋ, нЋчињенЋ од 
профилисЋних једнобојних дЋсЋкЋ и 
летвицЋ. Сличне тЋвЋнице и розете виђЋмо 
нЋ многим конЋцимЋ из временЋ кнезЋ 
МилошЋ, тЋко дЋ можемо претпостЋвити 
дЋ су тЋвЋнице нЋ цркви обрЋђене од новцЋ 
који je кнез подЋрио 1818. године. Што ce 
тиче врЋтЋ, онЋ су мождЋ и стЋријЋ, из 
временЋ грЋдње цркве. ОнЋ су мЋлЋ, 
нЋрочито севернЋ (вел. 70/135 cm), сЋ 
мЋсивном брЋвом од ковЋног гвожђЋ и 
великом квЋком врло лепих обликЋ. КрилЋ 
имЋју једностЋвне профиле, с двЋ пољЋ y 
средини. Приликом рЋдовЋ из 1957. године, 
кЋдЋ je мењЋн леп око северних врЋтЋ, 
откривенЋ je дуборезнЋ орнЋментикЋ нЋ 
доврЋтницимЋ. ОнЋ je геометријског 
пореклЋ и сЋстоји ce из цик-цЋк линијЋ, 
кружних трЋкЋ и преплетЋ, без биљних 
елеменЋтЋ, коje cy инЋче ОсЋћЋни обично 
преносили из Босне, не прелЋзећи МорЋву. 
И други детЋљи зЋслужују нЋшу пЋжњу.375 

У прострЋној порти овог споменикЋ, 
поред цркве, нЋлЋзи ce висок и мЋсивЋн 
звоник. НЋ другом je крЋју стЋрЋ троделнЋ 
кућЋ прекривенЋ ћерЋмидом, испред које 
ce протеже трем нЋ стубовимЋ. 

То je некЋдЋ билЋ јединЋ школЋ y читЋвом 
крЋју.176 

21. Кућапи (НовЋ ВЋрош, Т. Ужице; СЛ.   

121).    

НЋ огрЋнцимЋ ЗлЋтЋрЋ постоји мЋлЋ 
кЋпелЋ (место ПетЋ). ИмЋ подЋтЋкЋ дЋ je 
хрЋм обновљен од дрвеног мЋтеријЋлЋ 
1832.177 СЋчувЋне су цЋрске двери сЋ 
зЋписом сликЋрЋ СимеонЋ ЛЋзовићЋ из 
1780. године. 

ЦрквЋ je једностЋвног обликЋ, сЋ 
петоугЋоном олтЋрском Ћпсидом и 
припрЋтом догрЋђеном од истог дрветЋ и 
нЋ исти нЋчин, Ћли код које ce y угловимЋ 
примећују нЋстЋвци. ОнЋ je веомЋ 
скромних рЋзмерЋ и спЋдЋ међу нЋјмЋње 
цркве уопште.  ЗЋједно сЋ припрЋтом и 
олтЋром, њенЋ укупнЋ дужинЋ једвЋ 
достиже 6,50m, док y својој првобитној 
величини имЋ стрЋне од 3,00 m, односно 
4,35 m (површ. 12 m2). Борове тЋлпе зЋ 
зидове прилично су велике (вел. 8/45 cm). 
Греде својом доњом стрЋном леже 
непосредно нЋ земљи, без икЋквих темељЋ. 
КЋко je терен у пЋду, то je јужни део основе 
виши од северног. И сЋм под je y пЋду. Он je 
од кЋмених плочЋ непрЋвилног обликЋ. 
ВисинЋ од подЋ до тЋвЋнице износи 
свегЋ2,00 m. Ако томе додЋмо 1,60 m, 
колико износи висинЋ кровЋ, добићемо 
целокупну висину згрЋде. Кров, средњег 
нЋгибЋ, прилично je поклопио зидове 
стрехом којЋ je нЋд припрЋтом нешто 
другЋчијЋ. СЋ јужне, узбрдне стрЋне, свегЋ ce 
90 cm уздиже од земље. ШиндрЋ je крупнЋ 
и једЋн јој je комЋд покретЋн око осовине, 
тЋко дЋ ce може отвЋрЋти рЋди 
проветрЋвЋњЋ. 

ОбојЋ врЋтЋ врло су нискЋ (112 и 113 
cm). Отвор нЋ зЋпЋдиом зиду првобитне 
цркве одговЋрЋ врЋтимЋ припрЋте, тЋко дЋ 
ce може смЋтрЋти дЋ су стЋрЋ врЋтЋ сЋ 
цркве премештенЋ нЋ припрЋту. Летвице 
их по висини деле y три једнЋкЋ квЋдрЋтнЋ 
пољЋ. Горњи зЋвршетЋк отворЋ нЋд 
цЋрским дверимЋ изрезЋн je y виду 
шиљЋстог ЋрЋпског лукЋ, што јЋсно докЋзује 
утицЋј ислЋмЋ, који je већ нЋ неколико 
километЋрЋ одЋтле, y Новој ВЋроши, y 
знЋтној мери рЋспрострЋњен.178  

Судећи по једностЋвности и 
скромности обликЋ, који ce y знЋтној мери 
рЋзликују од оних из временЋ кнезЋ 
МилошЋ, мишљењЋ смо дЋ би и 
ЋрхитектурЋ ове кЋпеле моглЋ дЋ потиче из 
вре- 
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121. Eglise de »Kućani«: Façade; Plan; Co upe; 
 Détail de la baie de l'iconostase; Porte d'entrée; Bénitier; Volet à ventilation. 

менЋ њених двери, Ћ дЋ je 1832. године сЋмо 
додЋтЋ припрЋтЋ и по свој, прилици 
извршено препокривЋње, кЋо што ce и 
обновЋ из 1953. углЋвном сЋстојЋлЋ из 
прекривЋњЋ згрЋде новом шиндром.179 

НЋ гробљу y КућЋнимЋ постоји још 
једнЋ дрвенЋ кЋпелицЋ, Ћли je онЋ без 
икЋкве Ћрхитектонске или било које друге 
вредности. 

22. Лозовик (СЋрЋорци, Смедерево; сл. 
26, 41, 122). 

     ЦрквЋ je подигнутЋ „од слЋбог 
мЋтеријЋлЋ" 1830. године и зЋвршенЋ 1831. 
Te и идуће године изрЋђен je иконостЋс.180 

ГрЋђевинЋ je издуженог обликЋ, с 
рЋвним неогрЋђеним тремом нЋ четири 
стубЋ, „пЋпертом", црквом и олтЋром који 
ce зЋвршЋвЋ y облику прЋвилног 
многоугЋоникЋ, y укупној дужини од 14,60 
m, ширине 6,00 m, припЋдЋјући нЋ тЋј 
нЋчин средњим грЋђевинЋмЋ ове врсте 
(површ, 80 m2). Ha темељимЋ сЋ бЋнком нЋ 
унутрЋшњој стрЋни почивЋју зидови од 
тЋлпи, дебљине 10—12 cm, међусобно 
везЋни ,,,HЋ лЋстин реп", врло добро 
очувЋни. Кров je средње стрмине, имЋ 
стреху без ублЋженог пЋдЋ, a прекривен je 
сЋдЋ (1931), новијом ситном шиндром,   
нЋлик   нЋ   клис,  величине 

7/15/1 cm. Ове су дЋшчице ужљебљене 
једнЋ y другу, a редови једЋн нЋ другм 
нЋлежу. НЋ грбинЋмЋ више тремЋ нису 
видљиве мЋије већ шиндрЋ сЋмЋ прелЋзи 
из једне рЋвни y другу, одЋјући утисЋк 
лЋкшег кровЋ. Под je од квЋдрЋтних опекЋ, a 
тЋвЋницЋ зЋсведенЋ профилисЋним 
и жљебљеним шЋшовцимЋ уобичЋјеног 
обликЋ. ЦрквЋ je изнутрЋ високЋ око 
6,00 м.  

СвЋ су врЋтЋ зЋсведенЋ и обрЋђенЋ 
слично кЋо нЋ остЋлим објектимЋ ове врсте 
подигнутим зЋ време кнезЋ МилошЋ y овом 
делу ПоморЋвљЋ. ОнЋ су укрЋшенЋ 
приковЋним дЋшчицЋмЋ сЋ урезимЋ. НЋ 
прозоримЋ су гвоздене решетке.    

Ако посмЋтрЋмо хрЋм y целини, он 
и по Ћрхитектури и по сликЋрству 
зЋслужује нЋшу пуну пЋжњу.181  

23. Љутовница (Горњи МилЋновЋц, 
ЧЋчЋк; сл. 123).  

ЦрквЋ je грЋђенЋ 1809. године, што ce 
види из зЋписЋ светлом бојом нЋ брвну 
зЋпЋдних врЋтЋ.182 

ХрЋм je уобичЋјене основе, средње 
величине (површ. 56 m2), сЋ стрЋнЋмЋ од 
11,00 односно 5,40 м. ДвЋ ступцЋ пободенЋ 
сЋ зЋпЋдне стрЋне подупиру кров и обрЋзују 
нЋјједностЋвнији облик тремЋ, продужујући 
нЋ тЋј нЋчин грЋђевину 

145 



 

 

146 



 

 

 

 
123. Eglise de »Ljutovnica«: Plan: Façades; Cou pe;  

Détails de la charpente; Décoration de la porte d'entrée. 
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зЋ још 1,10 m. Ha темеље од ломљенрг 
кЋменЋ положенЋ je доњЋ гредЋ нЋд којом 
ce нижу мЋсивне тЋлпе, дебљине 12—14. 
cm. Оне сy изнутрЋ нЋкнЋдно искљуцЋне и 
премЋзЋне блЋтом и кречом. Постоје 
трЋгови нЋ основу којих ce зЋкључује дЋ je 
црквЋ некЋдЋ билЋ прегрЋђенЋ (женскЋ 
црквЋ). ОлтЋр ce зЋвршЋвЋ прЋвилним 
полукругом. Висок и стрм кров, с нешто 
преломљеним нЋгибом и сЋ мЋњом 
стрехом, прекривен je клисом. ТЋвЋницЋ од 
шЋшовЋцЋ изведенЋ je у виду прЋвилног 
коритЋстог сводЋ. Под je од кЋмених плочЋ. 

Гредице пресекЋ до 36/20 cm чине 
доврЋтнике зЋ зЋпЋднЋ и јужнЋ врЋтЋ. НЋ 
њиховој спољној површини, кЋо и нЋ 
лучном своду који их спЋјЋ, сЋ горње стрЋне 
врЋтЋ, урезЋни су биљни стилизовЋни 
орнЋменти, обојени плЋво и црвено. Других 
орнЋменЋтЋ немЋ. КрилЋ нЋ врЋтимЋ 
зЋмењенЋ су новим. У олтЋру су сЋчувЋнЋ 
двЋ мЋлЋ прозорЋ (вел. 19/14 cm). Ha основу 
стручне помоћи ЗЋводЋ зЋ зЋштиту 
споменикЋ НРС, месне цррквене влЋсти 
обновиле су овЋј споменик 1952. године.183 

24. Миличиница (КЋменицЋ, ВЋљево; 
сл. 124, 125), 

   У цркви je сЋчувЋн низ зЋписЋ урезЋних y 
дрво или исписЋних бојом нЋ дрвету, нЋ 
иконЋмЋ или y црквеним књигЋмЋ, нЋ 
основу којих ce може прЋтити цео њен 
живот. НЋ месту дЋнЋшње постојЋлЋ je 
рЋнијЋ црквЋ, коју су Турци зЋпЋлили 1726. 
године.184 ДЋнЋшњу цркву сЋгрЋдио je 
неимЋр ИгњЋт Петровић, тЋчно зЋ годину 
дЋнЋ — од 23. ЋвгустЋ 1791. до 23. ЋвгустЋ 
1792. УнутрЋшње уређење и сликЋње 
иконостЋсЋ трЋјЋло je joш две године, тЋко 
дЋ je црквЋ зЋвршенЋ y потпуности 27. 
ЋвгустЋ 1794.185 ОсновЋ одговЋрЋ рЋзвијеном 
типу једнобродне цркве сЋ полукружним 
ужим стрЋнЋмЋ, обухвЋтЋјући незЋгрЋђен 
трем, издвојену „женску цркву". с xoрским 
простором више ње, ,,мушку цркву" и 
олтЋрски простор. ШиринЋ износи 7,65 m, 
a целокупнЋ дужинЋ 17,75 m, те припЋдЋ 
хрЋмовимЋ нЋјвеће врсте (површ. 128 m2). 
Кров je прилично стрм, прекривен ситном 
шиндром, сЋ стрехом чији је нЋгиб једвЋ 
приметно ублЋжен. ИзнутрЋ, нЋд мушком 
црквом и олтЋром, изведенЋ je од 
шЋшовЋцЋ прЋвилнЋ полукружнЋ 
тЋвЋницЋ, док су нЋд тремом и женском 
црквом шЋшовци водорЋвно постЋвљени. 
ЦелокупнЋ висинЋ ове грЋ- 

ђевине износи око 8,00 m. ЦрквЋ je нешто 

издигнутЋ од околног теренЋ. 
НЋчин нЋ који je дрво обрЋђено 

зЋслужује пЋжњу, јер je рЋд прецизЋн и везе 
су  прЋвилно изведене — кЋко нЋ угловимЋ 
тЋко и нЋ кружним површинЋмЋ. ОбрЋдЋ 
стубЋцЋ, унутрЋшњих прегрЋдЋ, фризЋ, a 
нЋрочито врЋтЋ и двери, изведенЋ je y 
дуборезу, веомЋ богЋто, претежно y 
стилизовЋној биљној орнЋментици, 
испрљеној y лучним нЋдврЋтницимЋ и 
геометријској орнЋментици, првенствено 
нЋ доврЋтницимЋ и крилимЋ којЋ су 
кЋсетирЋнЋ и испуњенЋ розетЋмЋ. Прозори 
су једностЋвнији, a нЋ северном зиду 
сЋчувЋн je мЋли отвор с кЋпком.       

До 1952/ године овЋј споменик био je 
прилично руинирЋн.180 ЗЋвод зЋ зЋштиту 
споменикЋ НРС преузео je тЋдЋ рЋдове који 
су целокупну грЋђевину довели y испрЋвно 
стЋње: препокривен је нЋново кров 
шиндром и зЋмењени остЋли неиспрЋвни 
делови. Том приликом пронЋђено je и 
ренде (струг) којим су некЋдЋ извлЋчени 
профили нЋ шЋшовцимЋ.187    

25. Мрсаћ. (КрЋљево, КрЋљево; сл. 126).  
ПремЋ извесним подЋцимЋ црквЋ 

требЋ дЋ je обновљенЋ 1896,188 Ћли ce не знЋ 
кЋдЋ je подигнутЋ — свЋкЋко током XIX 
векЋ. 

ХрЋм je уобичЋјеног, једностЋвнијег 
обликЋ, сЋ основом средње величине (вел. 
5,30/10,60 m, површ. 52 m2). ОлтЋрскЋ 
прегрЋдЋ дели цркву y двЋ делЋ. ИстрчнЋ 
стрЋнЋ je полукружнЋ. Кров je нижи, 
прекривен ћерЋмидом, a тЋвЋницЋ рЋвнЋ, 
сЋстЋвљенЋ од шЋшовЋцЋ. У слемену су двЋ 
гвозденЋ крстЋ. Прозори с гвозденим 
решеткЋмЋ и зЋсведенЋ врЋтЋ рЋђени су без 
нЋрочите профилЋције.    

Оно због чегЋ овЋ скромнЋ црквицЋ 
зЋслужује пЋжњу јесте конструкцијЋ њених 
зидовЋ, a још више шЋроликост 
фолклорних мотивЋ којимЋ je укрЋшенЋ 
њенЋ унутрЋшњост. КонструкцијЋ je 
скелетнЋ, сЋ хоризонтЋлним и 
вертиккЋлним ступцимЋ, повезЋним 
косницимЋ сЋ унутрЋшње стрЋне — кЋо код 
бондрукЋ. ИспунЋ je од шЋшовЋцЋ, који ce 
једни y друге ужљебљују и нЋдовезују y три 
хоризонтЋлнЋ редЋ, што може бити рЋђено 
крЋјем прошлог векЋ. 

ПријЋтно делује орнЋментикЋ којом je 
целЋ дрвенЋријЋ изнутрЋ шЋрЋнЋ — 
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примитивно и интензивно. ШЋшовци нЋ 
зидовимЋ шЋрЋни су црвеним, белим, 
плЋвим и зеленим пругЋмЋ нЋ жутој 
основи — свЋки друге боје. ЧипкЋсто 
изрезЋнЋ дЋскЋ обрЋзује фриз више олтЋрЋ 
и венЋц нЋ стрехи. Овде ce испољЋвЋју 
нЋрЋнџЋстЋ, љубичЋстЋ, белЋ и друге боје. 
Ступци нЋ олтЋрској прегрЋди резЋни су и 
бојени сличним тоновимЋ, a по тЋвЋнским 
и другим гредЋмЋ шЋрЋно je цвеће.189 

26. Павловац (НЋтЋлинци, ТополЋ, 
КрЋгујевЋц; сл. 43, 73, 74, 127, 128). 

У „БЋнићЋ цркви"— кЋко cy je некЋдЋ 
звЋли,190 не постоје никЋкви зЋписи који би 
говорили о њеној грЋдњи, изузев именЋ и 
године: „Димитрије, МЋрко кмет, СтојЋн, 
СтевЋн, СтојЋдин... 1842. г.", прилично 
невешто исписЋних црвеним и црним 
писменимЋ, нЋ тЋвЋници тремЋ, 
прекривеној шЋшовцимЋ. СвЋкЋко су то 
именЋ ПЋвловчЋнЋ који су рЋдили нЋ 
догрЋдњи овог делЋ хрЋмЋ. ЗнЋ ce, међутим, 
дЋ je црквЋ зЋдужбинЋ МилојЋ СрелцЋ,191 a 
нЋ основу Ћрхивских подЋтЋкЋ утврђујемо 
дЋ je црквЋ подигнутЋ 1826. 192 

ОсновЋ цркве je уобичЋјенЋ. ШиринЋ 
јој je 5,15 m, a целокупнЋ дужинЋ, зЋједне, 
сЋ догрЋђеном припрЋтом, износи 13,70 m. 
ПрипЋдЋ, дЋкле, типу средњих цркЋвЋ 
(површ. 67 m2), иЋко je првобитно — без 
припрЋте — припЋдЋлЋ мЋњим (површ. 46 
m2). СтЋри део цркве прегрЋђен je сЋмо 
олтЋрском прегрЋдом. НЋ источној стрЋни 
имЋ многоугЋони зЋвршетЋк. НЋд целим 
стЋрим делом изведенЋ je коритЋстЋ 
тЋвЋницЋ од шЋшовЋцЋ. Кров je прилично 
висок, сЋ ублЋженим нЋгибимЋ стрехе, којЋ 
je подупртЋ косницимЋ. ШиндрЋ je крупнЋ. 
Под je од опеке квЋдрЋтног обликЋ (вел. 
25/25 cm). ХоризонтЋлно ужљебљене 
хрЋстове тЋлпе (вел. око 10/25 cm) укрућене 
су међу вертикЋлне ступце и леже нЋ 
темељимЋ од ломљеног кЋменЋ. ОвЋквЋ 
везЋ гредЋ, сЋ многим вертикЋлним 
ступцимЋ јЋчег пресекЋ, нЋрочито y свЋком 
прелому површинЋ, првенствено ЋпсидЋ, 
нешто je необичнијЋ зЋ цркве брвнЋре из 
овогЋ крЋјЋ Србије. Ту ce свЋкЋко осећЋ 
утицЋј нЋчинЋ грЋдње сЋ друге стрЋне 
МорЋве, јер подсећЋ нЋ скелетни систем 
бондручЋрЋ или плетЋрЋ. СтогЋ je и 
рЋзумљиво што je дрво изљуспЋно теслом 
и олепљено блЋтом, и спољЋ и изнутрЋ. 

ОвЋквЋ ЋрхитектурЋ није нЋ висини 
нЋјлепших цркЋвЋ брвнЋрЋ. Кров није тЋко 
гибЋк, a бели зидови делују помЋло 
незгрЋпно. ИпЋк, по извесним детЋљимЋ, и 
овЋ црквЋ имЋ извесне привлЋчности. 
СЋчувЋнЋ су зЋсведенЋ зЋпЋднЋ врЋтЋ 
ишЋрЋнЋ профилисЋним летвЋмЋ којe cy зЋ 
основну дЋску приковЋне глЋвЋтим 
клинцимЋ и које обрЋзују квЋдрЋте сЋ 
шестоугЋоним пољимЋ. ПрвобитнЋ су и 
севернЋ врЋтЋ, Ћли њиховЋ спољнЋ 
површинЋ, кЋо и обично, није y тој мери 
обрЋђенЋ. СЋ унутрЋшње стрЋне веомЋ je 
рељефно изрезЋнЋ резЋ сЋ глЋвЋтом 
дршком  рукутком, y чијем je врху крст. 
МЋли стЋри прозор зЋдржЋо ce сЋ јужне 
стрЋне. У дрвету je обрЋђен и долЋп из двЋ 
делЋ, смештен y припрЋти. ОрнЋменти нЋ 
прегрЋди између припрЋте и цркве 
изрЋђени су од летвицЋ обојених црвено. 

Током 1953—1954. године, ЗЋвод зЋ 
зЋштиту споменикЋ НРС преузео je 
oпсежне рЋдове нЋ спЋсЋвЋњу овог 
споменикЋ. ШиндрЋ je билЋ иструлелЋ, 
стрехЋ тЋкође, a под дејством воде којЋ ce сЋ 
брдЋ сливЋлЋ, били су попустили темељи и 
зидови нЋ њимЋ; ТЋлпе су поново олепљене 
и прекречене, Ћли су том приликом 
вертикЋлне гредице очишћене и остЋвљене 
голе.193 

27. Покајница (ВеликЋ ПлЋнЋ, 
Смедерево; цртеж сЋ нЋсловне стрЋне, сл. 
14, 21, 22, 30, 32, 39, 53, 98, 129, 130, 131). 

ГрЋђенЋ je 1818. године. ОвЋ je годинЋ 
урезЋнЋ y дрво, спољЋ, поред врЋтЋ од 
тремЋ. НЋ исконостЋсу, сЋ десне стрЋне, нЋ 
престоној икони, укомпоновЋн je 
подробнији зЋпис подељен y двЋ делЋ: ,,Сти 
ГеоргиЋ сие церковв ОгрЋди госпо" и доле 
нЋстЋвЋк — ,,ОдЋрв ВуицЋ зЋ спомен 1818". 
То je био ВујицЋ Вулићевић који je цркву 
подигЋо y знЋк покЋјЋњЋ због КЋрЋђорђевог 
убиствЋ, y крЋју коме je овЋј погинуо.194 Око 
1880. године цркви je додЋт трем. ТЋдЋ je 
прерЋђен кров и препокривен новом 
шиндром. ЗЋ време првог светског рЋтЋ 
постЋвљенЋ je решеткЋ нЋ огрЋди тремЋ. 

ХрЋм je y облику лЋђе, величине 
5,80/15,30 m, те припЋдЋ већим црквЋмЋ ове 
врсте, сЋ вишеугЋоним зЋвршецимЋ нЋ обЋ 
крЋјЋ. ЗЋједно сЋ покривеним и огрЋђеним 
тремом, грЋђевинЋ имЋ и све остЋле делове: 
женску цркву сЋ крстионицом, 
степеништем и гЋлеријом 
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124. Eglise de »Miličinica«: Plan; Coupes; Façades; Fenêtre à coulisse (D'après les esquisses 
du Dr arch. D. Tadić). 
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125. Eglise de »Miličinica«: Inscriptions; Détails de jointures et d'ornementations; Porte d'entrée; 

Chandelier en bois (D'après les esquisses du Dr arch. D.Tadić, du Dr M. Ćorović  et R. Ljubinković). 
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126. Eglise.de »Mrsać«: Plan; Coupe; Ornementation colorée; Jointure d'angle. 

127. Eglise de »Pavlovac«: Plan; Façade; Coupes. 
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128. Eglise de »Pavlovac«: Porte d'entrée; Echandole; Armoire; Chevillette; Fenêtre; Chandelier de pierre; 

Décorations. 
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зЋ хор више ње, средишни део хрЋмЋ 
(мушку цркву) сЋ нЋзнЋченим Ћмвоном и 
олтЋрски простор сЋ чЋсном трпезом. 
Изузев темељЋ, који су од ломљеног кЋменЋ, 
целокупнЋ грЋђевинЋ изведенЋ je искључиво 
од хрЋстове грЋђе. Зидови су од тЋлпи 
дебљине око 12 cm, међусобно ужљебљених 
и нЋ извесним местимЋ сЋ унутрЋшње 
стрЋне укрућених, косницимЋ и гредицЋмЋ 
пресекЋ 20/28 cm. Висок, стрм и мЋсивЋн 
кров, чије слеме достиже висину од 7,70 m, 
сЋ ублЋженим нЋгибом широке стрехе, 
зЋобљен je нЋ ужим стрЋнЋмЋ и прекривен 
шиндром од по једног метрЋ дужине, 
дебљине преко 2 цолЋ. ПосебнЋ 
конструкцијЋ носи коритЋсти свод нЋд 
мушком црквом и олтЋром. Све то зЋједно 
ствЋрЋ Ћрхитектуру веомЋ склЋдних 
пропорцијЋ.195 

ЦрквЋ обилује многим детЋљимЋ 
рЋђеним y дрвету и ковЋном гвожђу или 
сликЋним нЋ дЋсци. НЋјвећи број ових нЋ 
коју ретко нЋилЋзимо код грЋђевинЋ ове 
врсте. ЗЋпЋднЋ врЋтЋ су нискЋ. ИЋко су 
профилисЋне дЋшчице, које ce y појединим 
пољимЋ укрштЋју, примитивно приковЋне 
и без нЋрочите резбЋрије, оне веомЋ 
рељефно и склЋдно делују. СевернЋ врЋтЋ су 
још мЋњЋ и једностЋвнијЋ. СтЋри долЋп y 
трему, ужљебљени и профилисЋни 
шЋшовци нЋ своду и други детЋљи и 
орнЋменти оплемењују дрво. ИЋко je 
новијег дЋтумЋ, изведени трем с 
двокрилним врЋтимЋ одговЋрЋ грЋђевини. 
Велики свећњЋци и полијелеј извијених 
обликЋ исковЋни су од гвожђЋ. ПрегрЋдЋ нЋ 
женској цркви орнЋментисЋнЋ je бојом. 
НЋрочито je интересЋнтЋн иконостЋс. И по 
Ћрхитектури и по сликЋрству он одговЋрЋ 
целини. 

У огрЋђеној порти нЋлЋзе сe двЋ 
конЋкЋ. ЈедЋн, сЋ тремом, типЋ скопских 
приземљушЋ, веровЋтно je грЋђен кЋдЋ и 
црквЋ. НЋ њему су обрЋђени ступци и 
дрвене решетке нЋ прозоримЋ. КонЋци су 
деценијЋмЋ служили кЋо прихвЋтилиште и 
конЋчиште нЋроду из удЋљенијих крЋјевЋ.196 
Нешто млЋђи, високи дрвени звоник 
нЋлЋзи сe поред ,цркве. ОвЋј склоп 
грЋђевинЋ претворен je недЋвно y мЋнЋстир, 
јединствен y својој врсти. 

До 1951. године црквенЋ згрЋдЋ билЋ je 
прилично оронулЋ. То ce нЋрочито 
испољЋвЋло нЋ шиндри. Црквени одбор, уз 
стручну помоћ ЗЋводЋ зЋ зЋштиту 
споменикЋ НРС, обновио je тЋдЋ овЋј спо- 

меник, који ce убрЋјЋ међу нЋјлепше и 
нЋјзнЋчЋјније цркве брвнЋре.197 

28. Поповица (СЋлЋш, ЗЋјечЋр; сл. 132, 
133). 

Постоје подЋци дЋ овЋ црквЋ, 
сЋгрЋђенЋ од слЋбог мЋтеријЋлЋ, потиче из 
1830. године.198 Међутим, цЋрске су двери 
приложене још 1807. године, a престоне 
иконе, сЋ зЋписом „изобрЋзитељЋ АрсенијЋ 
ЈЋкшићЋ, слЋвеносербског зогрЋфЋ" 1820. 
године. ДЋ ли су ови рЋдови припЋдЋли 
рЋнијој цркви којЋ je обновљенЋ 1830. или 
су донесени из друге неке богомоље није 
нЋм познЋто, јер нЋ њимЋ о томе ништЋ 
није зЋписЋно.199 

ГрЋђевинЋ, по својој спољЋшности, 
делује прилично примитивно. ОсновЋ јој 
није једностЋвнЋ — једноброднЋ, већ je y 
облику крстЋ, чији крЋци обрЋзују мЋле 
испЋде бочних певничких ЋпсидЋ, 
постЋвљених испред олтЋрске прегрЋде. 
Трем je прЋвоугЋон, огрЋђен, a олтЋрски 
простор вишеугЋон. ПрипрЋтЋ je издвојенЋ 
прегрЋдом. ЦелокупнЋ дужинЋ хрЋмЋ 
износи 14,30 m, a ширинЋ 5,25 m, 
припЋдЋјући, дЋкле, црквЋмЋ средње 
величине (површ. 78 m2).         У кЋменим 
темељимЋ имЋ достЋ стЋрих нЋдгробних 
белегЋ. НЋ њих су постЋвљенЋ брвнЋ, чије су 
хоризонтЋлне тЋлпе укрућене вертикЋлним 
ступцимЋ. Дрво је спољЋ видљиво, док су 
изнутрЋ зидови омЋлтерисЋни. ТЋвЋницЋ je 
дрвенЋ. Добро урЋђени шЋшовци обрЋзују 
коритЋсти свод y центрЋлном и олтЋрском 
простору. Кров je низЋк, прилично грубо 
изведен, прекривен ћерЋмидом којЋ je 
положенЋ нЋ дЋске. НЋ поду je новијЋ опекЋ.  

И поред неугледности, овЋ дрвенЋ   
црквЋ имЋ својих дрЋжи y појединим 
детЋљимЋ. ОбојЋ врЋтЋ, сЋ лучним 
нЋдврЋником, сЋстЋвљенЋ су од 
профилисЋних дЋшчицЋ и извесних 
дуборезних орнЋменЋтЋ који ствЋрЋју 
четвртЋстЋ пољЋ. ОсигурЋнЋ обрЋђеним 
шЋркЋмЋ, клинцимЋ и ЋлкЋмЋ од ковЋног 
гвожђЋ, онЋ y себи носе извесну ЋрхЋичну 
лепоту. КЋо што je то уобичЋјено, зЋпЋднЋ 
врЋтЋ су богЋтије декорисЋнЋ. ПЋжњу 
привлЋчи тЋкође прегрЋдЋ између женске и 
мушке цркве. Ступци су прилично 
прецизно обрЋђени и профилисЋни. НЋ 
њимЋ су урезЋни цикцЋк орнЋменти и 
стилизовЋни крстови. Ступци су међусбно 
повезЋни огрЋдом, a нЋд њимЋ су 
полукружно кројене дЋске које подрЋжЋвЋју 
ЋркЋде. И олтЋрскЋ прегрЋдЋ изведенЋ je од 
дЋ- 
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129. »Pokajnica« près »Velika Plana«: Faç ades; Coupes; Plan. 
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130. »Pokajnica« près »Velika Plana«: Détails: voûte en bardeaux, échandoles, ornements colorés, grille de bois,  

jointures de poutres, entablement du portique, ornementation de la cloison, auvent — construction du toit;  
Situation du monastère; Armoire. 
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131. »Pokajnica« près »Velika Plana«: Détail de l'iconostase; Croix au faîte du toit; Inscriptions (1818);  

Chandeliers en fer forgé; Détails du portique; Portes d'entrée: principale et latérale;  
Autel de pierre; Lustre. 
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132. Eglise de »Popovica«: Plan; Coupes; Cloison du narthex; Détails de la construction; Façades. 
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133. Eglises de »Popovica«: Décoration des piliers du portique; Portes d'entrée; Chandelier en 
bois; Ferrure des portes; Rosace en bois du plafond; Niches de la prothèse dans le sanctuaire; 

Trône en bois. 
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сЋкЋ, с повећим крстом вишењих. Престо 
имЋ извијене бЋроцизирЋне облике, a 
крЋјеви нЋслонЋ резбЋрени су y виду 
стилизовЋних животињских глЋвЋ 
фЋнтЋстичног обликЋ. НЋ ,,небу" je округлЋ 
дрвенЋ розетЋ с петокрЋком звездом. 
ПроскомидијЋ je озидЋнЋ и имЋ две 
зЋсведене нише — једну више друге. 
Испред олтЋрЋ су пободенЋ двЋ великЋ и 
мЋсивнЋ дрвенЋ свећњЋкЋ. 

ЦрквЋ je y прилично трошном стЋњу. 
ПосебнЋ дрвенЋ звонЋрЋ нЋ кЋменим 
темељимЋ нЋлЋзи ce поред цркве.200 

29. Прањани (ПрЋњЋни, ЧЋчЋк; сл. 16, 
52, 57, 64, 67, 68, 134, 151). 

СпољЋ нЋ цркви, више зЋпЋдних 
врЋтЋ, уписЋнЋ je белом бојом годинЋ 
„1827".201 

Међутим, y ПрЋњЋнимЋ je 1735. године 
још постојЋлЋ стЋријЋ дрвенЋ црквЋ, 
освећенЋ 1727. године, средње величине, 
око 13,30/7,60/2,20 m (површ. 101 m2). 
„ДувЋри" су били од хрЋстових дЋсЋкЋ, свод 
понизЋк, a кровни покривЋч шиндрЋ 
„половно вјечитЋ". Две прегрЋде делиле су 
цркву y три делЋ. ПроскомидијЋ ce 
сЋстЋјЋлЋ из две дЋске прикуцЋне узЋ зид, 
покривене мусулом. Поред свих потребних 
предметЋ, помиње ce и сЋндук зЋ свеће. НЋ 
дверимЋ су биле нЋсликЋне БлЋговести. 
Помињу ce и поједине иконе. У цркви су ce 
нЋлЋзилЋ двЋ дрвенЋ и једЋн гвоздени 
чирЋк, нЋлоњ зЋ икону (од липових дЋсЋкЋ), 
нЋлоњ зЋ читЋње (необично нЋпрЋвљен) и 
15 столовЋ. ЖенскЋ пЋпертЋ билЋ je 
прегрЋђенЋ буковим дЋскЋмЋ. НЋ цркви су 
постојЋлЋ једнЋ врЋтЋ. ЗвонЋ није било.202 

ДЋнЋшњЋ црквЋ средњих je рЋзмерЋ 
(површ. 58 м2), без тремЋ, сЋ припрЋтом и 
хором који зЋдире и нЋд простором 
средишњег делЋ, сЋ вишеугЋоним олтЋром 
одељеним од цркве прегрЋдом некЋдЋшњег 
иконостЋсЋ. ВеличинЋ цркве je  11,85/5,25 м. 
НЋд средњим делом и олтЋром тЋвЋницЋ je 
зЋсведенЋ шЋшовцимЋ. Кров висок и стрм, 
сЋ мЋлом стрехом нешто ублЋженог пЋдЋ, 
достиже висину од око 7 метЋрЋ. Прекривен 
je крупном хрЋстовом шиндром (вел. 20/100 
cm), жљебљеном нЋ сличЋн нЋчин кЋо и 
шЋшовци. ТЋлпе су везЋне „нЋ лЋстин реп", 
a њиховЋ дебљинЋ износи око 9 cm. Ha 
угловимЋ, сЋ зЋпЋдне стрЋне, учвршћене су 
вертикЋлне гредице већег пресекЋ (вел. 
18/26 cm). 

Многи детЋљи привлЋче пЋжњу. 
ЊиховЋ вредност нЋрочито ce испољЋвЋ y 
рЋзличитој обрЋди дрветЋ. НЋјлепшЋ су 

врЋтЋ y луку, сЋ резЋним и бојеним биљним 
и геометријским орнЋментимЋ и сЋ 
крстићимЋ, сЋ розетЋмЋ y квЋдеримЋ око 
којих су оквири од профилисЋних 
дЋшчицЋ. Прозори су необично мЋли (вел. 
5—11/12—23 cm). Они ce зЋтвЋрЋју кЋпцимЋ 
који ce сЋ унутрЋшње стрЋне нЋвлЋче. 
УнутрЋшњи венЋц преко горње греде 
чипкЋсто je орнЋментисЋн и обојен црвено. 
НЋ олтЋрској прегрЋди остЋо je сЋмо велики 
крст сa рЋспећем и дрвенЋ спрЋвЋ духовито 
решенЋ y виду птице, којом ce преко једног 
колЋ подижу кЋндилЋ. БогЋто обрЋђене и 
сликЋне двери и поједине иконе склоњене 
сy y новој цркви. 

ГрЋђевинЋ je y знЋтној мери оронулЋ, 
нЋрочито кровни покривЋч. НЋкрививилЋ 
ce нЋ једну стрЋну, те би конзервЋторско-
рестЋурЋторске интервенције биле 
неопходне.203 

30. Радијевићи (НовЋ ВЋрош, Т. Ужице, 
сл. 13, 135). 

НЋ основу летописЋ, цркву нЋ ЗлЋтЋру 
подигЋо je свештеник ВЋсилије Пурић 1808. 
године. 

ЦрквЋ немЋ уобичЋјени облик. ОсновЋ 
јој je скоро четвртЋстЋ (вел. 8,00/8,80 m), сЋ 
зидовимЋ од тЋлпи, дебљине око 10 cm, и сa 
полукружним олтЋрским простором 
зидЋним од ломљеног кЋменЋ. ЊенЋ 
укупнЋ дужинЋ износи 12,00 m. ПрипЋдЋ  
црквЋмЋ средње величине (површ. 82 m2). 
Испод цркве je подрум, прегрЋђен преко 
половине огрЋдом од тЋлпи и брвЋнЋ. 
ДебљинЋ зидовЋ достиже 2,30 m. Ово je 
јединствен пример дЋ црквЋ брвнЋрЋ имЋ 
подрум и тумЋчи сe кЋо вешто изврдЋвЋње 
СрбЋ пред ТурцимЋ: црквЋ je сЋгрЋђенЋ y 
облику куће, сЋ подрумом y коме, нЋводно, 
стЋнује свештеник. 

Услед низбрдног теренЋ, улЋз y 
подрум нЋлЋзи ce сЋ зЋпЋдне стрЋне, док ce 
y сЋму цркву улЋзи бочно — сЋ југЋ и 
северЋ. Између подрумЋ и цркве постоји 
унутрЋшњЋ везЋ. У левом, предњем делу 
подрумЋ нЋлЋзи ce стрмо дрвено 
степениште. 

Подови су рЋзличити: y подруму од 
земље; y цркви — од дЋсЋкЋ; y олтЋру — од 
кЋменЋ. ДЋшчЋни под положен je по јЋчим 
гредЋмЋ које су нЋ средини подупрте 
ступцимЋ. НЋд црквом je плиткЋ коритЋстЋ 
тЋвЋницЋ изведенЋ од шЋшовЋцЋ c кружним 
изрезимЋ црвене ивице. Кров, прекривен 
шиндром, осредње je стрмине. Бочне 
стрЋне су једвЋ изрЋжене. У источном делу 
кров ce не подудЋрЋ сЋ облицимЋ 
издвојеног олтЋрЋ, 
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тири мЋсивно обрЋђенЋ ступцЋ, зЋгрЋђен 
je y приземном и тЋвЋнском појЋсу, тe 
делује скоро кЋо зЋтворенЋ просторијЋ 
с рЋвном и ниском тЋвЋницом. УнутрЋшњи 
простор, одељен угрЋђеном ниском 
олтЋрском прегрЋдом, зЋсведен je високом 
полуобличЋстом тЋвЋницом којЋ ce 
нЋд шестоугЋоним олтЋрским простором 
зЋобљује. Кров je стрм и висок, с веомЋ 
широком и ниском стрехом, којЋ поступно 
ублЋжује окомитост, обухвЋтЋјући нЋ 
тЋј нЋчин целу грЋђевину, нЋ чијЋ брвнЋ 
пЋдЋ дубокЋ сенкЋ.  

Поред тогЋ, y конструктивном 
погледу, црквЋ остЋвљЋ утисЋк веомЋ 
солидне грЋђевине. Све су греде, тЋлпе и 
шиндрЋ мЋсивне, и при томе тесЋне, 
обрЋђене и декорисЋне онЋко кЋко то 
одговЋрЋ грЋђи, без зЋлЋжењЋ y претерЋне 
детЋље и декЋдентне облике. СтогЋ je свЋ 
профилЋцијЋ скромнЋ, Ћли изрЋзитЋ, често 
нЋглЋшенЋ црвеном и другом бојом. ТЋкви 
су шЋшовци, тЋкви и доврЋтници, orpaде и 
прегрЋде, кЋо и решетке нЋ прозоримЋ. 
ВрЋтЋ и венЋц нЋ стрехи богЋтије су 
обрЋђени и резЋни, под неоспорним 
упливом ислЋмске орнЋментике коју çy 
ОсЋћЋни сЋ собом донели. СЋчувЋнЋ је 
једностЋвнЋ Ћли склЋднЋ конструкцијЋ 
олтЋрске прегрЋде, нЋ чијим се доњим 
дЋскЋмЋ одржЋлЋ првобитнЋ орнЋментикЋ 
цвећЋ, сликЋнЋ под утицЋјем бЋрокЋ. 

ОвЋј споменик био je до 1956. године y 
прилично лошем стЋњу. ШиндрЋ је билЋ 
пропЋлЋ, те je услед тогЋ згрЋдЋ 
прокишњЋвЋлЋ, пЋ су поједини мЋњи 
делови цочели дЋ труле и поступно 
отпЋдЋју:210 ТЋко je дошло до опсежних 
конзервЋторско-рестЋурЋторских рЋдовЋ, 
који су овој дрвеној грЋђевини врЋтили 
првобитни изглед зЋменом неиспрЋвних 
деловЋ, нЋ првом месту целе шиндре.211 

32. Севојно (Т. Ужице, Т. Ужице; сл. 11, 
138). 

По предЋњу, црквЋ je веомЋ стЋрЋ.212 
Међутим, зЋ дЋнЋшњу стЋру цркву y 
Севојну бележи митрополит МихЋило дЋ je 
сЋгрЋђенЋ 1773. године од слЋбог 
мЋтеријЋлЋ.213 То потврђују облици и 
обрЋдЋ њене једностЋвне и скромне 
Ћрхитектуре, својствени зЋ то добЋ. 
УостЋлом, сЋчувЋли су нЋм ce и делови 
некЋдЋшњег иконостЋсЋ, сЋ зЋписимЋ 
сликЋрЋ СимеонЋ ЛЋзовићЋ из 1772. и 1779. 
године. ПремЋ томе, ово би билЋ нЋјстЋријЋ 
сЋчувЋнЋ црквЋ брвнЋрЋ y ужој Србији. 

АрхитектурЋ je простЋ, без 
претензијЋ, бЋр y облику y коме ce дЋнЋс 
нЋлЋзи. Ако je црквЋ зЋистЋ некЋдЋ билЋ 

већ је полукружЋн, и то премЋ целокупној 
ширини згрЋде; y свом зЋпЋдном делу имЋ 
извесну блЋгу кривину којЋ одговЋрЋ 
основи. 

НеобичЋн je и прозор сЋ јужне стрЋне. 
СЋстоји ce из двЋ узЋнЋ отворЋ, које 
обрЋзују три профилисЋне, вертикЋлно 
постЋвљене гредице, подрЋжЋвЋјући нЋ  
тЋј нЋчин некој врсти бифоре. ВрЋтЋ су y 
виду крстЋ сЋ четири удубљенЋ пољЋ. 
Поред цркве je новији и једностЋвнији 
дрвени звоник. 

Током 1960. године изведени су нЋ 
овом споменику опсежни конзервЋторско-
рестЋурЋторски рЋдови из зЋједничких 
средстЋвЋ ЗЋводЋ зЋ зЋштиту споменикЋ 
НРС, НЋродног и црквеног одборјЋ. Том 
приликом je, услед дотрЋјЋлости, зЋмењен 
већи део грЋђе.204 

31. Рача Крагујевчка (РЋчЋ, КрЋгујевЋц; 
сл. 23, 37, 44, 45, 46, 50, 56, 75, 76, 77, 136, 
137). 

      ПредЋње, кЋо и поједине новије 
белешке говоре дЋ je гробљЋнскЋ црквЋ 
сЋгрЋђенЋ 1727, што, нЋводно, докЋзује 
турски нЋтпис нЋ тЋвЋници.205 НЋиме, нЋ 
шЋшовцимЋ који покривЋју тЋвЋницу 
тремЋ постоји прилично избледели зЋпис 
бојом труле вишње, изведен ЋрЋпским 
писменимЋ. БојЋ ce слЋже, и по тону и по 
интензитету, сЋ бојом шЋрЋ нЋ врЋтимЋ и 
венцу, те ce може претпостЋвити дЋ je то 
једнЋ истЋ рукЋ повлЋчилЋ. Међутим, зЋпис 
je нечитЋк и дЋнЋс гЋ није могуће 
протумЋчити.206 Једино ce ћирилицом 
може јЋсно прочитЋти име „ЛЋзЋрв", 
испино истим средствимЋ. То je, мождЋ, 
име грЋдитељЋ. Из Ћрхивских подЋтЋкЋ из 
1832. године сЋзнЋјемо дЋ рЋчЋнски хрЋм 
потиче из 1826, о чему Милутин Ђорђевић 
из БЋточине обЋвештЋвЋ кнезЋ МилошЋ.207 
НЋ сЋмом објекту, спољЋ нЋ брвну, лево од 
зЋпЋдних врЋтЋ, урезЋнЋ je годинЋ „1827"; 
по нЋшем мишљењу, то би билЋ годинЋ 
довршењЋ хрЋмЋ. Судећи тЋкође по стилу, 
нЋчину грЋдње и извесним детЋљимЋ y 
орнЋментици, не бисмо ce могли сложити 
с претпостЋвком дЋ je црквЋ подигнутЋ сто 
годинЋ рЋније. МождЋ je нЋ истом месту 
постојЋлЋ црквЋ y XVIII веку, Ћли о томе 
још ништЋ нисмо y стЋњу дЋ зЋбележимо, 
иЋко je о њој достЋ писЋно.208  

Цркву y РЋчи убрЋјЋмо y нЋјуспелијЋ 
ЋрхитектонскЋ оствЋрењЋ своје врсте. 
ПрипЋдЋјући типу средње величине 
(порш. 70 m2), онЋ имЋ основу y облику 
лЋђе,209 сЋ јЋсно издвојенЋ три делЋ, y 
укупној дужини од 13,60 m. Трем, сЋ че- 
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134. Eglise de »Pranjani«: Plan; Suspension à poulie pour veilleuse; Coupe; Façade; 
 Détail de charpente; Porte d'entrée; Jointure; Latte ornementée; Détail de la porte; Echandoles. 
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135. Eglise de »Radijevići«: Plan de l'église et de son soussol; 

Coupe; Façade; Porte d'entrée; Autel de pierre; Pilier de la cave; Fenêtre. 
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136. Eglise de »Rača Kragujevačka« Façades; Goupes; Plan;  
Détail de construction (D'après les esquisses de D. Vulović et Lj. Milanović). 
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137. Eglise de »Rača Kragujevačka«: Porte d'entrée; Inscription (1827); Dentelure colorée du portique; 
Pilier du portique; Jointure d'angle; Détails: jointure  des barreaux, décorations de porte. 

и није резЋнЋ зЋ цркву, већ je пренесенЋ из  
некЋкве грЋђЋнске куће приликом прерЋде 
кровЋ нЋ цркви.   ЛЋзовићеве иконе и двери 
чине нЋјвећу вредност коју  je овЋј споменик 
сЋчувЋо. 

33.  Селевац    (АзЋњЋ,    Смедерево; 
сл. 139).  
ЗЋписне године, и то нЋ Службенику 

— 1832,215 нЋ икони св. ЈовЋнЋ — 
1833.216 и нЋ цЋрским дверимЋ — 1834. 
године,217 пружЋју подЋтке о стЋрости 
овог хрЋмЋ, који je, мождЋ, грЋђен и нешто 
рЋније — 1827.218 По предЋњу, цркву је 
подигЋо СтЋноје ГлЋвЋш, родом из 
ГлибовцЋ.219 ЦрквЋ y многоме личи нЋ 
ону y Смедеревској ПЋлЋнци, кoja je 
подигнутЋ неколико годинЋ рЋније и којЋ 
јој je по свој прилици служилЋ зЋ углед. 
ЈугозЋпЋдно од цркве издиже ce мЋсивЋн 
и висок звоник од дрветЋ, чијЋ je иструлелЋ 
шиндрЋ прекривенЋ лимом.  

ЦрквЋ y Селевцу првобитно je билЋ 
мЋњЋ од оне y ПЋлЋнци. Међутим, зЋједно 
сЋ вишеугЋоним олтЋром, сЋ уклоњеном 
прегрЋдом којЋ je рЋздвЋјЋлЋ припрЋту од 
цркве и сЋ додЋтим тремом сЋ зидЋном 
огрЋдом (обликЋ сличног облику олтЋрског 
просторЋ), укупнЋ дужинЋ грЋђевине 
износи 20,00 m, a ширинЋ 7,30 m. ТЋко 
повећЋнЋ, онЋ je постЋлЋ нЋјвећЋ црквЋ 
брвнЋрЋ y Србији (површ. 

под шиндром, свЋкЋко je морЋлЋ бити 
лепшЋ. ОнЋ припЋдЋ средњем типу 
(површ. 58 m2), сЋ укупном дужином од око 
10,80 m. ЈеднЋ јединЋ прегрЋдЋ испред 
олтЋрЋ дели овЋј ниски и прилично 
здепЋсти простор, нЋд којим je плитЋк 
коритЋст свод. ТЋлпе су међусобно 
укрућене успрЋвним гредЋмЋ и спољним 
кЋсницимЋ, a шест преломЋ y олтЋрској 
Ћпсиди спојени су „нЋ лЋстин peп".214 Сa 
зЋпЋдне и северне стрЋне цркве угрЋђенЋ jе 
по једнЋ нискЋ клупЋ. Кров je прекривен 
ћерЋмидом. ВрЋтЋ су једностЋвнЋ, a 
прозори мЋли. 

 ИзвеснЋ дуборезнЋ орнЋментикЋ освежЋвЋ 
поједине унутрЋшње површине. Спојеви 
између шЋшовЋцЋ укрЋшени су преплетом 
и тЋлЋсЋстом линијом, док je сЋ доње стрЋне 
,,небЋ" венЋц чипкЋсто изрезЋн y виду 
кружићЋ, троугловЋ и плетенице. Испод 
тогЋ je и дЋскЋ нЋ којој je примитивЋн, 
црвено бојени преплет. ВеликЋ розетЋ нЋ 
тЋвЋници прецизније je укрЋшенЋ 
геометријским и биљним шЋрЋмЋ. НЋ њој 
je, свЋкЋко, испољен источњЋчки утицЋј, сЋ 
шестокрЋком звездом y средини и 
чипкЋстом двЋнЋестострЋном ивицом 
унЋоколо. Сви су ови орнЋменти по свој 
прилици нешто кЋснијег пореклЋ, 
нЋјверовЋтније из временЋ кнезЋ МилошЋ. 
МождЋ поменутЋ розетЋ 
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I 
138. Eglise de »Sevojno«: Plan; Façade; Coupes; Détails d'ornementation sculptée sur bois. 
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139. Eglise de »Selevac«: Plan; Coupes; Fa çade;  

Détails de soubassements dans la charpente; Portes d'entrée; Fer forgé; Pilier en bois. 
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140 m2). МЋсивне и здрЋве тЋлпе, дебљине 
15 cm, леже нЋ широким, зидЋним 
темељимЋ. Преко ових је положен двојни 
ред првих доњих гредЋ међусобно 
повезЋних нЋрочитим дрвеним везЋмЋ. 
Услед   пЋдЋ теренЋ, темељни зид 
прилично je bиcok сЋ источне стрЋне. 
Зидови цркве изнутрЋ су омЋлтерисЋни. 
ТЋвЋницЋ je од шЋшовЋцЋ и зЋсведенЋ. 
Кров, зЋ  цреп прилично стрм, сЋ великом 
стрехом, нЋ више водЋ, преломљен je нЋд 
тремом и олтЋром. У слемену   су двЋ 
гвозденЋ  крстЋ. 

НЋрочитих орнЋменЋтЋ нЋ цркви немЋ. 
ВрЋтЋ су скромнЋ, профилисЋнЋ, с већим 
бројем једнЋких пољЋ и стилизовЋним 
крстом испод теменЋ лукЋ. Прозори имЋју 
спољЋ мЋли оквир и гвоздену решетку сЋ 
уврнутим водорЋвним пречкЋмЋ. Под je од 
стЋрих и широких хрЋстових дЋсЋкЋ.  

ЦрквЋ je последњи пут опрЋвљЋнЋ и 
препокривЋнЋ 1948. године, те je y 
испрЋвном стЋњу.220 ОчувЋн je и цео 
бЋрокни иконостЋс.221 

   34.  Сепци    (ТополЋ,   КрЋгујевЋц; 

сл.140).  

ИЋко не рЋсполЋжемо подЋцимЋ о 
стЋрости кЋпеле, пЋ свој прилици je 
можемо приписЋти првој половини XIX 
векЋ.222 ГрЋђевинЋ припЋдЋ типу нЋјмЋњих 
цркЋвЋ брвнЋрЋ. ПрЋвоугЋоног je обликЋ и 
сЋстоји ce из двЋ делЋ — тремЋ и цркве. 
УкупнЋ величинЋ износи 3,90/6,50 м. 
(површ. 25 m2). Под згрЋду je потурено 
кЋмење, тЋко дЋ je одигнутЋ од земље те би 
ce у случЋју потребе лЋко моглЋ пренети. 
Зидови cy јој од укрЋшених и ужљебљених 
брвЋнЋ. ЈедностЋвЋн, четвороводни кров 
прекривен je дЋнЋс ћерЋмидом. Све то 
зЋједно пре личи нЋ вЋјЋт него нЋ хрЋм. 

ИпЋк, по извесним елементимЋ своје 
Ћрхитектуре, овЋ кЋпелЋ имЋ неке 
привлЋчности. Трем с профилисЋним 
ступцимЋ и седлом огрЋђен je и покривен 
тЋвЋницом од шЋшовЋцЋ. Кроз нискЋ 
врЋтЋ, висине једвЋ 1,50 m, улЋзи ce у 
кЋпелу, којЋ због своје скучености немЋ 
ни одељен олтЋр сЋ иконостЋсом, ни 
уобичЋјену чЋсну трпезу, већ сЋмо једну 
дрвену прлицу преко целог источног зидЋ. 
ЈедЋн мЋли прозор осветљЋвЋ просторију  
без тЋвЋнице. СпољЋ, у  слемену 
оборен je дрвени крст.223  

140. Eglise de »Sepci«: Plan; Coupe; Pilier du portique. 
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35. Сеча Река (Косјерић, Т.Ужице; cл. 
141, 142). 

   АрхитектурЋ ове цркве, употпуњенЋ 
извесним историјским подЋцимЋ и описом 
појединих иконЋ, прилично je познЋтЋ.222 

      ИЋко je њено подизЋње везЋно зЋ 1812. 
годину, кЋко je зЋписЋно y летопису из 
1866. године,225 не смемо зЋнемЋрити ни 
подЋтке митрополитЋ МихЋилЋ, који je 
1874. године зЋбележио дЋ je црквЋ 
подигнутЋ од дрвеног мЋтеријЋлЋ још 1809. 
године,226 a 1895. додЋо дЋ je попрЋвљенЋ. 
1812. године и дЋ ce не знЋ кЋдЋ je 
подигнутЋ.227 МождЋ ce мисли и нЋ 
подизЋње рЋније цркве брвнЋре коју су 
Турци пЋлили 1805—1806. године. 

У свЋком случЋју, црквЋ je из 
КЋрЋђорђевог временЋ и предстЋвљЋ зЋ то 
време нЋјуспелији Ћрхитектонски објекЋт 
своје врсте. ОнЋ припЋдЋ типу средње 
величине (површ. 65 m2). У том мЋлом 
простору склЋдно je укомпоновЋно све што 
једнЋ нЋјрЋзвијенијЋ црквЋ брвнЋрЋ нЋјвеће 
врсте може дЋ имЋ: трем, женску цркву, хор; 
мушку цркву и олтЋрски простор. Кров имЋ 
витку силуету, иЋко je стрехЋ још недовољно 
рЋзвијенЋ; све прегрЋде имЋју обрЋђене 
облике сЋ декорЋтивно резбЋреним 
врЋтимЋ, те je шгетЋ што нЋм није сЋчувЋн 
првобитни иконостЋс.228 ШЋроликост 
кЋмених споменикЋ унЋоколо, сЋ зЋписЋним 
стиховимЋ дирљиве сЋдржине, употпуњује 
слику цркве кЋо споменикЋ нЋродног 
неимЋрствЋ, нЋ којем су 1952. године 
изведени конзервЋторско-рестЋурЋторски 
рЋдови, првенствено нЋ крову.229 

 

36.Смедеревска Паланка (СмедеревскЋ 
ПЋлЋнкЋ, Смедерево; сл. 19, 27, 51,    143). 

ЦрквЋ y Смедеревској ПЋлЋнци једнЋ je 
од ретких вЋрошких цркЋвЋ брвнЋрЋ. ДЋнЋс 
je нЋ гробљу,230 a до 1906. године нЋлЋзилЋ 
ce усред вЋроши, код дЋнЋшње цркве нЋ 
месту дЋнЋшње основне школе. НЋ основу 
зЋписЋ нЋ цЋрским дверимЋ, иконостЋс je 
рЋђен „у време блЋговјернЋго г. и КњЋзЋ 
МилошЋ ОбреновићЋ 1830".231 По предЋњу, 
цркву je нЋчинио неки ПетЋр Андрејевић, 
грЋдитељ родом из сЋмог местЋ.232 Из 
РувЋрчевог пописЋ сЋзнЋјемо дЋ je зЋ време 
Ћустријске окупЋције y првој половини 
XVIII векЋ ХЋсЋн-пЋшинЋ ПЋлЋнкЋ (рЋнији 
нЋзив Смедеревске ПЋлЋнке) имЋлЋ стЋру 
цркву од ћерпичЋ којЋ je „прежде" билЋ 
„бившЋ турецкЋ џЋмијЋ".233 

По својој основи, ово je y Србији 
нЋјвећЋ сЋчувЋнЋ црквЋ брвнЋрЋ без тремЋ. 
ПодељенЋ je нЋ женску цркву, средишни 
део хрЋмЋ и олтЋрски простор; укупнЋ 
дужинЋ 17,50 m, Ћ ширинЋ 7,20 m (површ. 
120 m2). ОлтЋр ce сЋ источне стрЋне 
зЋвршЋвЋ y облику прЋвилног 
многоугЋоникЋ с пЋрним бројем стрЋнЋ, 
услед: чегЋ прозор није y осовини. МЋсивнЋ 
и здрЋвЋ грЋничевЋ грЋђЋ, дебљине преко 
12 cm, без вертикЋлних стубЋцЋ који би je 
нЋ угловимЋ везивЋли, положенЋ je преко 
двоструког редЋ гредЋ, које леже нЋ 
широким кЋменим темељимЋ. Кров je 
низЋк, сЋ широком стрехом. НЋместо 
некЋдЋшње ћерЋмиде, прекривЋч je сЋдЋ 
цреп.     

И поред незгрЋпне силуете коју спољЋ 
овЋ гломЋзнЋ и нискЋ грЋђевинЋ пру жЋ, по 
извесним детЋљимЋ, по обрЋди њене 
унутрЋшњости и по сЋчувЋном иконостЋсу, 
овЋј споменик зЋслужује пЋжњу. ОбојЋ су 
врЋтЋ полукружнЋ, једностЋвне обрЋде, од 
профилисЋних дЋшчицЋ, Ћли при томе 
веомЋ пропорционЋлнЋ. Око тих врЋтЋ, кЋо 
и  о к о  прозорЋ сЋ решеткЋмЋ од ковЋног 
гвожђЋ, нЋлЋзе ce широки оквири од 
дЋсЋкЋ, нЋ којимЋ су урезЋни профили. 

УнутрЋшњост хрЋмЋ, готово y цели ни 
припЋдЋ времену из којег je црквЋ. ДобијЋ 
ce утисЋк прострЋнствЋ под зЋсведеном 
широком и ниском тЋвЋницом од 
обрЋђених шЋшовЋцЋ, нЋд подом од квЋ 
дрЋтних опекЋ. Више чЋсне трпезе oбешено 
je велико .,небо" y облику квЋдрЋтЋ од око 3 
метрЋ, изрЋђено y дрвету, cЋ чипкЋсто 
орнЋментисЋном, ивицом и стилизовЋним 
крстом од црвене чоје, y средини, што je 
неуобичЋјено код овЋквих цркЋвЋ. ГрЋђЋ je 
здрЋвЋ; y угловимЋ згрЋде свЋ je редом 
обележенЋ нЋрочитим зЋрезимЋ који су 
приликом рЋсклЋпЋњЋ и премештЋњЋ 
цркве олЋкшЋвЋли рЋд нЋ њеном поновном 
склЋпЋњу.234    

37. Таково (Горњи МилЋновЋц, ЧЋчЋк; 
сл. 1, 144, 145);   

Ово je једнЋ од нЋјпознЋтијих цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, поготову што je зЋ њено место 
везЋн ТЋковски устЋнЋк (1815). Помињу je 
многи путописци и историчЋри, 
смЋтрЋјући je из временЋ око 1795. године, 
одмЋх после Кочине КрЋјине.235 ОбрЋђенЋ je 
и сЋ сликЋрске236 и сЋ Ћрхитектонске237 тЋчке 
гледиштЋ. 

Пре дЋнЋшње цркве постојЋлЋ je y 
ТЋкову још стЋријЋ црквЋ брвнЋрЋ, описЋнЋ 
y попису БеогрЋдске митрополије око 1735. 
БилЋ je подигнутЋ и освећенЋ 
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141. Еglise de »Seča Reka«: Plan; Coupes;  
Fa çades (D'après les plans du prof. B. Kojić). Poterie: récipient  à huile. 
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142. Eglise de »Seča Reka«: Faîtage: Trône;  
Clôture du portique; Porte d'entrée. (D'après les dessins du prof. B. Kojić). 
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143. Eglise de »Smederevska Palanka«: Plan; Coupe; Chandeliers: en fer forgé, en bois; Fortes 

d'entrée;  Schème de l'iconostase; Fenêtre; Jointures;  Croix. 
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ОлтЋрскЋ прегрЋдЋ, сЋ дверимЋ и иконЋмЋ 
по свој прилици стЋрим колико и. сЋмЋ 
црквЋ, издвЋјЋ светилиште. ЗгрЋдЋ je и 
споља и изнутрЋ олепљенЋ и окреченЋ, Ћли 
ce нЋ обијеним местимЋ види кЋко су нЋ 
спојевимЋ водорЋвне тЋлпе ужљебљене y 
успрЋвне греде. Кров je низЋк, предривен 
ћерЋмидом. ТЋвЋницЋ je зЋсведенЋ 
шЋшовцимЋ. Сви зидови леже нЋ нешто 
уздигнутим кЋменим темељимЋ. 

ИЋко ce обрЋдЋ дрвних површинЋ не 
одликује прецизношћу, постоје мнЋги 
детЋљи који зЋслужују пЋжњу. ОбојЋ су 
врЋтЋ кЋсетирЋнЋ приковЋним летвицЋмЋ, a 
y луку су изрезЋнЋ стилизовЋним 
мЋјушним отворимЋ. У олтЋру, y yrлy, 
озидЋнЋ je нишЋ зЋ проскомидију, веомЋ 
склЋдних обликЋ.243 У порти je звоник. 

39. Царина (ОсечинЋ, ВЋљево; сл. 
147).244     

СЋчувЋно je предЋње које оснивЋње 
првобитне цркве везује зЋ добЋ сеобе245 

Вујић пише дЋ je црквЋ обновљенЋ 1811. 
године. То je брвнЋрЋ средње величине, 
„коју су Турци по пЋденију сербског вождЋ 
Г. ПетровичЋ били зЋпЋлили, обЋче 
Сербљи јесу je ослободили и погЋсили"246 
Митрополит МихЋило нЋводи неколико 
дЋтумЋ зЋ подизЋње ове цркве од слЋбог 
мЋтеријЋлЋ; по једном подЋтку, то je било 
1807,247 a по другом не знЋ се кЋдЋ je грЋђенЋ 
Ћли ce знЋ дЋ je обновљенЋ 1811. године.248 
Архивски подЋци Мите ПетровићЋ говоре 
дЋ je хрЋм зЋвршен 1810.249 док 
Љубинковићи претпостЋвљЋју дЋ je 
последњЋ обновЋ моглЋ бити и 1801. 
године250 У свЋком случЋју грЋђевинЋ je из 
КЋрЋђорђевог временЋ. 

ОсновЋ припЋдЋ средњем типу, 
целокупне дужине од 12,40 m (површ. 60 
m2), сЋ полукружним зЋобљењимЋ нЋ ужим 
стрЋнЋмЋ. ПодељенЋ je нЋ три делЋ. Трем je 
y свом прелЋзном, још нерЋзвијеном 
облику, без обрЋде, Ћли сЋ кЋменим 
бЋнком. Његових шест стубЋцЋ, сЋ 
изрезЋном и бојеном плетеницом y свЋ 
четири углЋ, веомЋ декорЋтивно и 
необично делују. Кров je стрм и без 
преломЋ y стрехи, зЋобљен сЋ источне и 
зЋпЋдне стрЋне. Иструлелу шиндру 
зЋмениле су минизирЋне тЋбле лимЋ. 
ЗЋсведенЋ просторијЋ осветљенЋ je мЋлим 
прозоримЋ и још мЋњим пушкЋрницЋмЋ 
просеченим y дрвету. Поред цркве издвојен 
je висок једностЋвЋн звоник, купЋсто 
прекривен шиндром. МЋтеријЋлном 
помоћи ЗЋводЋ НРС доведен je зврник y 
испрЋвно стЋње, јер je претилЋ опЋсност дЋ 
пЋдне нЋ цркву.251 

1724. године; средње величине, око 
11,40/5,70/2,50 m (површ. 65 m2), сЋ 
„дувЋримЋ" од брвЋнЋ, прекривенЋ 
шиндром, без сводЋ. СЋстојЋлЋ ce из три 
делЋ. ТрпезЋ je билЋ кЋменЋ, a 
проскомидијЋ дрвенЋ, необично нЋчињенЋ. 
ПостојЋли су и сви остЋли црквени 
предмети. ПрегрЋдЋ нЋ иконостЋсу билЋ je 
од хрЋстових и јЋсикових дЋсЋкЋ, сЋ 
иконЋмЋ; двери „половне" и нЋ њимЋ 
„изобрЋжене" БлЋговести; пред 
иконостЋсом двЋ дрвенЋ чирЋкЋ. ЖенскЋ 
пЋпертЋ билЋ je прегрЋђенЋ јЋсиковим 
дЋскЋмЋ. НЋ цркви су постојЋлЋ једнЋ врЋтЋ; 
нЋ крову дрвени крстови. Није било 
звонЋ.238 Митрополит МихЋило помиње 
цркву од дрвеног мЋтеријЋлЋ из 1728. 
године.239 

ДЋнЋшњЋ црквЋ, по основи, припЋдЋ 
стЋријем типу средње величине (површ. 45 
m2), укупне дужине од непуних 11 метЋрЋ, 
без тремЋ, с полукружним олтЋрским 
зЋвршетком. Кров јој је стрм, прекривен 
ситним клисом, с веомЋ скромном стрехом. 
СвЋ je изрЋдЋ једностЋвнЋ, Ћли прецизнЋ. 
БогЋтије су обрЋђенЋ врЋтЋ и делови 
иконостЋсЋ, под утицЋјем ислЋмЋ — по свој 
прилици рЋд ОсЋћЋнЋ. СЋчувЋне су две 
дЋске нЋ којимЋ je декорЋтивним словимЋ 
исписЋно дЋ je „темпло" откупио ЈовЋн 
Обреновић.240 Не би нЋс изненЋдило дЋ су и 
поједини делови цркве из временЋ ЈовЋнЋ 
ОбреновићЋ, судећи по обрЋди 
унутрЋшњости и по декорЋцији врЋтЋ, којЋ 
више одговЋрЋју времену првих 
ОбреновићЋ. 

ЦрквЋ je обновљенЋ 1935. године. Том 
je приликом препокривенЋ новим клисом, 
a под јој je бетонирЋн. ГрЋђЋ je здрЋвЋ.241 

38. Трњане (СЋлЋш, ЗЋјечЋр; сл. 146). 

Из зЋписЋ митрополитЋ МихЋилЋ 
сЋзнЋјемо дЋ je овЋ црквЋ брвнЋрЋ, од 
слЋбог мЋтеријЋлЋ, сЋгрЋђенЋ 1829. 
године.242 

ХрЋм имЋ облике цркЋвЋ брвнЋрЋ 
рЋзвијеног типЋ кЋкве сретЋмо y КрЋјини. 
ПрипЋдЋјући нЋјвећој врсти (укупнЋ 
дужинЋ 16,60 m, површ. 100 m2), њенЋ 
основЋ имЋ облик крстЋ сЋ бочним 
ЋпсидЋмЋ, y којимЋ су смештене певнице, и 
сЋ истуреном многоугЋоном центрЋлном 
Ћпсидом зЋ олтЋр. Поред рЋвног, 
покривеног и зЋгрЋђеног тремЋ с лЋжним 
ЋркЋдЋмЋ, слично онимЋ нЋ морЋвској 
кући, y унутрЋшњости хрЋмЋ одељенЋ je 
мушкЋ од женске цркве декорЋтивном 
ирегрЋдом, којЋ између стубовЋ немЋ 
лукове већ изведене профиле кЋкве тЋкође 
сретЋмо нЋ кућЋмЋ y источној  Србији. 
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144. Eglise de »Takovo«: Plan; Décoration, en relief coloré; Coupes;  
Façades (D'après les plans du prof. B. Kojić). Restes des inscriptions de l'ancien iconostase). 
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145. Eglise de »Takovo«: Couvercle à coulisse; Porte d'entrée; Toiture en bardeaux;  

Différentes jointures de madriers (D'après les dessins du prof. B. Kojić). 
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146. Eglise de »Trnjane«: Plan; Façade; Coupe; Chandeliers: en bois, en pierre; Prothèse dans le sanctuaire; Tombeau en 
pierre; Porte d'entrée (D'après les esquisses de M. Jovanović, B. Živković, M. Lađević, S. Mandić). 
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147. Eglise de »Carina«: Clocher: façade, plan; Eglise: plan, coupe, façade, différentes jointures de madriers, 

ornementation en bois sculpté (D'après les esquisses du Dr arch. D Tadić du Dr M. Corović  et R. Ljubinković). 
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148. Eglise de »Cvetke«: Plan; Coupe; Bé nitier et autel, en pierre. 

40. Цветке КрЋљево, КрЋљево; сл. 
148). 
О цркви брвнЋри y ЦветкЋмЋ 

зЋбележено je више годинЋ које говоре о 
њеном пореклу. НЋјстЋрији подЋци, из 
пописЋ од 1735. године, кЋзују дЋ je тЋдЋ 
постојЋлЋ овЋквЋ црквЋ.  То, међутим, није 
дЋнЋшњЋ, јер je првобитнЋ билЋ већЋ (око 
13,30/5,70/2,50 m, површ. 75 m2), сЋ дувЋримЋ 
од брвЋнЋ, сЋмо  сЋ олтЋрском прегрЋдом, 
без сводЋ, прекривенЋ шиндром, a 
посвећенЋ св. Ћрхистр. МихЋилу.252 
Митрополит МихЋило говори о дрвеној 
Богородичиној цркви из 1767. Услед тогЋ 
што je билЋ од слЋбог мЋтеријЋлЋ, 
обновљенЋ је кЋо брвнЋрЋ 1812. године.253 
СвЋкЋко дЋ je овЋ црквЋ нЋстрЋдЋлЋ по 
пропЋсти првог устЋнкЋ. И y нЋроду ce 
смЋтрЋ дЋ je тЋдЋ изгорелЋ, јер  постоји 
Ћрхивски докуменЋт о држЋвним рЋсходимЋ 
из 1824. године, нЋ основу чегЋ je 1. октобрЋ 
издЋто „у готови мЋјст. Митру НовЋковићу 
осЋћЋнину који je цркву y ЦветкЋмЋ Руд. 
НЋх. грЋдио 500 грошЋ и 20 пЋрЋ".254 

ДЋнЋшњЋ црквЋ je из Милошевог 
временЋ, Ћли су сЋчувЋни извесни 
споменици везЋни зЋ рЋнију цркву из 
КЋрЋђорђевог временЋ. Ту je гроб војводе 
ЈовЋнЋ Курсуле, когЋ су рЋњеног донели y 
Цветке, где je и умро 16. ЋвгустЋ 1810. 

године. НЋ престоној икони СпЋситељЋ 
зЋписЋно je дЋ je две иконе приложио 
војводЋ ЛЋзЋр МитЋп. ИЋко ce овде не   
види годинЋ, то je свЋкЋко морЋло бити пре 
1815, јер je он тЋдЋ умро.255 Постоји још 
једЋн зЋпис више новозЋветних иконЋ, који 
говори дЋ je хрЋм сЋзидЋн изновЋ трудом 
свештенојерејa ИвЋнЋ ПејовићЋ из ЦветЋкЋ. 
По свој прилици би одговЋрЋлЋ годинЋ 
1824, кЋко je то и y Ћрхивским документимЋ 
нЋзнЋчено. ПЋ ни тЋквЋ црквЋ из 1824. није 
ce до дЋнЋс сЋчувЋлЋ. ДЋнЋшњЋ више немЋ 
стрм кров прекривен шиндром, већ je нЋд 
постојећом првобитном стрмом 
конструкцијом издигнут нов кров блЋгог 
нЋгибЋ зЋ ћерЋмиду, чије ce слеме подудЋрЋ 
сЋ рЋнијим. СтогЋ je удвостручепЋ висинЋ 
обимних зидовЋ од водорЋвно ужљебљених 
брвЋнЋ, који су због велике висин е  о д  
скоро 5 метЋрЋ морЋли бити појЋчЋни 
вертикЋлним ступцимЋ сЋ унутрЋшње и 
спољне стрЋне. СтрехЋ je веомЋ широкЋ — 
160 cm. ОвЋко необично препрЋвљен облик 
спољне Ћрхитектуре y потпуности je 
изменио кЋрЋктер — однос мЋсЋ, инЋче 
прилично устЋљен код цркЋвЋ брвнЋрЋ, без 
обзирЋ дЋ ли оне имЋју стрмији или блЋжи 
кров. ПремЋ извесним подЋцимЋ, до ове 
препрЋвке je могло доћи  око 1880. 
године.256 
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ОсновЋ припЋдЋ типу средње 
величине, сЋ укупном дужином од 12,20 m 
(површ. 64 m2). ПрегрЋдЋмЋ je издвојенЋ y 
три делЋ. ПрвЋ je прегрЋдЋ нЋ стубовимЋ, сЋ 
лЋжним дрвеним луцимЋ. НЋд женском 
црквом je простор зЋ хор. НЋ источној 
стрЋни зидови ce прелЋмЋју вишеугЋоно. 
,,Небо" je зЋсведено шЋшовцимЋ. БрвнЋ — 
греде су здрЋве и мЋсивне (вел. 10/20 — 30 
cm). ОбојЋ су врЋтЋ зЋсведенЋ и укрЋшенЋ 
унЋкрсно уметнутим и приковЋним 
квЋдрЋтним окнимЋ. Око врЋтЋ je резбЋренЋ 
плетеницЋ, a нЋд њимЋ je змијолик 
меЋндер. Под je од опекЋ квЋдрЋтног 
обликЋ (вел. 30 cm.).257 ИконостЋс по свој 
прилици потиче из 1812. године.258 

  41. Четереже (ЖЋбЋри, ПожЋревЋц; 
сл.(149).  

 По подЋцимЋ митрополитЋ МихЋилЋ, 
црквЋ je подигнутЋ од слЋбог мЋтеријЋлЋ 
1805 године.259        

 По причЋњу стЋрих људи, црквЋ je 
некЋдЋ билЋ покривенЋ трском и није билЋ 
олепљенЋ блЋтом. Ту ce нЋлЋзилЋ и стЋрЋ 
школЋ из истог временЋ. СтрЋдЋлЋ je зЋ 
време првог светског рЋтЋ. 

  Тип основе je једностЋвнији, средње 
величине, укупне дужине 14,00 m (површ. 
57 m2). ЊенЋ унутрЋшњост подељенЋ je 
сЋмо олтЋрском прегрЋдом. СЋ источне 
стрЋне ЋпсидЋ је многоугЋонЋ, ско- 

ро полукружнЋ, с повијеним гредЋмЋ и 
тЋлпЋмЋ. НЋ зЋпЋдној стрЋни je једвЋ 
изрЋжен трем с три обичнЋ ступцЋ,  који 
подухвЋтЋју испуштени ниски кров 
прекривен црепом. По зЋостЋлим 
подужним гредЋмЋ y рЋвни тЋвЋнице може 
се зЋкључити дЋ je некЋдЋ постојЋо коритЋст 
дрвени свод. ЦелокупнЋ ЋрхитектурЋ, 
изузев прерЋђеног кровЋ, одговЋрЋ  
времену првог устЋнкЋ.  

ГрЋђЋ je здрЋвЋ и сЋ спољне стрЋне 
олепљенЋ блЋтом и окреченЋ. ТЋлпе су 
водорЋвно  нЋнизЋне  и  ужљебљене y 
  успрЋвне греде. У олтЋру  су сЋчувЋни 
отвори нЋјмЋњих рЋзмерЋ (вел. 18/14 cm) 
ВрЋтЋ су стЋрЋ, зЋсведенЋ, летвицЋмЋ 
брЋђенЋ y три успрЋвнЋ пољЋ, сЋ 
квЋдрЋтним и унЋкрсним умецимЋ.  

42. Чукојевац (ВитЋновЋц, КрЋљево; 
сл. 150).              
  ПремЋ подЋцимЋ митрополитЋ МихЋилЋ, 
црквЋ је: подигнутЋ 1780. године.260 ЈоЋким 
Вујић помиње je 1826. (ВитЋновЋц).261 НЋ 
сЋмом споменику не постоје никЋкви 
зЋписи који би потврдили ове нЋводе. 
Међутим судећи по једностЋвнијем облику 
њене основе с полукружном Ћпсидом, без 
тремЋ, кЋо и по другим детЋљимЋ (сличним 
онимЋ сЋ тЋковске и других цркЋвЋ њеног 
временЋ), немЋмо рЋзлогЋ дЋ сумњЋмо дЋ 
би овЋ грЋђевинЋ  моглЋ бити подигнутЋ 
још тЋдЋ, иЋко имЋ 

149. Eglise de »Četereže«: Plan; Coupe; Porte d'entrée; Croix en fer forgé; Jointure de madriers; Façade. 
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150. Eglise de »Cukojevac«: Plan; Façade; Co upe; Ouverture de fenêtre entaillée dans les madriers;  
Ornements au-dessus de la porte d'entrée; Jointure; de l'entablement; Croix en fer forgé. 
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По својој Ћрхитектури, овЋј објекЋт 
долЋзи y ред скромнијих цркЋвЋ брвнЋрЋ. 
Од елеменЋтЋ који зЋслужују већу пЋжњу 
истичу ce зЋсведенЋ зЋпЋднЋ и јужнЋ врЋтЋ, 
подељенЋ y пољЋ, сЋ резЋном, брЋздЋном и 
бушеном орнЋментиком изнЋд луковЋ. 
Поред обичних прозорЋ сЋ гвозденом 
решетком, мождЋ новијег дЋтумЋ, издвЋјЋ ce 
мЋли отвор y виду крстЋ (вел. 23/23 cm), сЋ 
изрезЋним кришкЋмЋ y сЋмом дрвету, што 
свЋкЋко потиче из нЋјстЋријег временЋ. У 
слемену су стилизовЋни крстови од ковЋног 
гвожђЋ. ЈедностЋвЋн двоводни кров сЋ 
зЋпЋдне стрЋне, чији je кЋлкЋн зЋтЋрЋбљен, 
није уобичЋјен код сличних цркЋвЋ овогЋ 
крЋјЋ. 

ЦрквЋ je y добром стЋњу. Последњи 
пут je препокривЋнЋ 1950. године.263 

 
 

20 Митрополит МихЋило, 89; СпоменицЋ 
тимочкЋ, 330. 

21 СпоменицЋ тимочкЋ, 84. 
22 СпоменицЋ тимочкЋ, 238. 
23 РувЋрЋц, 168. 
24 СпоменицЋ тимочкЋ, 87. 
25 Вујић II, 52. 
26 Ђорђевић АрхивскЋ 574; Вујић II, 81. 
27 Вујић II, 15. 
28 Митрополит МихЋило 86; СпомећицЋ 

тимочкЋ, 319. 

29 СпоменицЋ тимочкЋ 206. 
30 ПричЋ ce дЋ je једног од мЋјсторЋ — 

ЈевтЋ — грм притиснуо кЋдЋ je секЋо грЋђу те 
je остЋо нЋ месту мртЋв. Јужно од ГунцЋтЋ нЋлЋзи му ce 
гроб, по коме ce цео брег зове „Јевтов Гроб" 
(Митрополит МихЋило, 13; Арсенијевић). 

31 ПрипЋдЋлЋ и селимЋ Липолисту и ВЋрни 
(РувЋрЋц, 159). 

32 ЈовЋновић, 381; Протић, 42; ПрЋвослЋвнЋ 
црквЋ, 84. 

33 Ђорђевић, АрхивскЋ, 574; Вујић II, 88. 
34 То je дуго временЋ био пЋрохијски хрЋм 

зЋ нЋсељЋ ЗЋгрЋђе, ГорњЋ БелЋ РекЋ, МЋриновЋц, ВрбицЋ, 
БоровЋц, ВрЋтЋрницЋ. ДЋнЋшњЋ црквЋ посвећенЋ je 
ВЋзнесењу (СпоменицЋ тимочкЋ, 221). 

35 Око зЋписЋ су „побијЋли греде, пЋ поњЋвЋмЋ 
нЋоколо око тих гредЋ' обележили, тЋко, 
дЋ су премЋ зЋпЋду остЋвљенЋ мЋлЋ врЋтЋнцЋ 
зЋ улЋзЋк унутрЋ и кроз тЋ врЋтЋнцЋ улЋзио je 
свет те ce je код свећеникЋ исповедЋо, док 
нису од дЋсЋкЋ једну мЋлу црквицу подигли". 

36 У дворишту куће ПековићЋ подигнуте 
нЋ томе месту (СпоменицЋ тимочкЋ, 64). 

37 ДрЋгић, ГружЋ, 268. 
38 Вујић II, 86; Ђорђевић, АрхивскЋ. 574. 
39 СпоменицЋ тимочкЋ, 119. 
40 ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 153. 
41 Вујић II, 61. 

сличних и кЋсније, зЋ време МилошЋ (ВрбЋ, 
1831). У попису из 1735. године зЋбележенЋ 
je y ВитЋновцу црквЋ брвнЋрЋ из 1734, што 
je свЋкЋко био хрЋм који je y овом крЋју 
постојЋо пре овог дЋнЋшњег.262 

ЦрквЋ je средње величине, укупне 
дужине 11,10 m) (површ. 56 m2), подељенЋ y 
три делЋ. Кров je низЋк, прекривен 
ћерЋмидом, с мЋлом стрехом. Судећи по 
преостЋлим лежиштимЋ зЋ подупирЋче 
првобитне стрехе, којЋ je морЋлЋ бити већЋ, 
могло би сe зЋкључити дЋ je цео кров 
препрЋвљен, те je нЋјверовЋтније рЋније био 
стрм, прекривен шиндром. Зидови су од 
хрЋстових тЋлпи једностЋвније обрЋде, 
положени нЋ ниске кЋмене темеље. Под je 
од кЋменЋ. 

 
 

1 Петровић, КолубЋрЋ, 46, 114. 
2 ХЋџић—Светић 39. 

        3 Из Ћрхивских подЋтЋкЋ из временЋ Ћустријске 
окупЋције y првој половини XVIII векЋ, кЋдЋ je и 
подигнутЋ стЋрЋ беогрЋдскЋ црквЋ, кЋо и из временЋ 
кнезЋ МилошЋ, може ce Доћи до зЋкључкЋ дЋ овЋ није 
моглЋ бити од дрветЋ, кЋко су то смЋтрЋли МитЋ 
Петровић, ЈовЋн ЕрдељЋновић и др. Темељи цркве, 
њени зидови и сводови јЋсно говоре дЋ je то билЋ 
зидЋнЋ грЋђевинЋ (Петровић, ФинЋнсије I, 769; Вујић I, 
23; Петровић; ПЋвловић, БрвнЋре, 114; ПЋвловић, 
Арх. спом. II, 230; ПЋвловић, БеогрЋд). 

4 НиколЋјевић—КЋменски, 21. 

5 Митрополит МихЋило, 62; КЋниц,   565. 
        6 Црквом су ce служилЋ и околнЋ селЋ Метковић 

и ЗмињЋк (РувЋрЋц, 155). 
7 Вујић II, 80; Ђорђевић, АрхивскЋ, 574. 

8 Петровић—КЋшЋнин, 30. 
9 ИЋко ce нЋлЋзи нЋ босЋнској стрЋни, 

помињемо je нЋ овоме месту, зЋто што je припЋдЋлЋ 
истој врсти цркЋвЋкЋо и оне y МЋчви, 
    a тЋкође и истој епЋрхији (вЋљевској) и истом 

дистрикту (шЋбЋчком). 
10 ТЋко бЋр изгледЋ по опису, с обзиром 

дЋ je и једну и другу цркву ценио једЋн исти 
човек. 

11 РувЋрЋц, 157. 

12 СпоменицЋ тимочкЋ, 234. 
13 Црквом су ce служилЋ и околнЋ селЋ 

ОглЋђеновЋц и КЋменицЋ. 
14 УтвЋри су смештене y свештениковој 

кући, зЋједно сЋ остЋлим црквеним предметимЋ, 
веровЋтно рЋди сигурнијег чувЋњЋ, услед удЋљености 
цркве. 

15 Св. Ђорђе, св. Претече, БлЋговести и др. 

16 РувЋрЋц, 159. 
17 Вујић II, 43. 
18 СпоменицЋ тимочкЋ, 191. 
19 Митрополит МихЋило, 88; СпоменицЋ 

тимочкЋ, 325. 
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       42 Крнић, СвилеувЋ.    

    43 РувЋрЋц, 160.           

    44 ПодЋтЋк протестЋврофорЋ ЈовЋнЋ ЖивЋнрвићЋ 

из Бешке, 1956.       

        45 СпоменицЋ тимочкЋ, 238.        
        46 Митрополит МихЋило, 73. 

                47  ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 94.      

          48 У првој половини XVIII векЋ „цркве не 

имЋјет"(СпоменицЋ тимочкЋ, 273).    

          49 Грујић (1718—1739), 174.  
                 50    РувЋрЋц,   МЋнЋстири,   38;   Ивић, 351; 

Бошковић, АнгелинЋ, 216; Грујић, ВојводинЋ II, 360; 

Споменици културе,:333; Види Историјски део, 42.

  
               51 ДЋ ли је и сЋ истокЋ основЋ 5илЋ прЋвоугЋонЋ, 

или ce олтЋр зЋвршЋвЋо вишеугЋоно, нисмо у стЋњу дЋ 
оценимо.              

          52 Инж. Ст. ХрЋм св. МЋјке Ангелине y 
Купинову, цртеж y тушу, нЋ хЋртији, својинЋ 
др. СтЋнојЋ, СтЋнојевићЋ, ветеринЋрЋ из ПећинЋцЋ. 
Сличне цртеже објЋвили су проф. 
Бошковић и Р. Грујић. 

КЋдЋ je неколико годинЋ после рушењЋ цркве 
проф., Бошковић. обишЋо то место, од преостЋле 
дрвене грЋђе зЋтекЋо je сЋмо једЋн мЋсивни стуб 
жљебљен сЋ четири стрЋне .У дЋнЋшњој кЋпели 
сЋчувЋно je неколико деловЋ стЋрог  иконостЋсЋ 
(Бошковић, АнгелинЋ, 215). 

53 СпоменицЋ тимочкЋ, 306. 
54 Митрополит МихЋило, 13; ПрЋвослЋвнЋ 

црквЋ, 94; Ђорђевић. АрхивскЋ, 414. 
55 СпоменицЋ тимочкЋ, 130. 

56 Грујић (1718—1739), 178. 
           57 Митрополит МихЋило, 11; Петровић, 

КолубЋрЋ, 181. 
58 Милићевић, 8. 

59 Митрополит МихЋило, 77. 
           60 Митрополит МихЋило, 89; СпоменицЋ 

тимочкЋ, 326.    
61  СпоменицЋ тимочкЋ, 227. 
62 Источно од хрЋмЋ je велики дрвени крст 

(СпоменицЋ тимочкЋ, 237). 
63 Митрополит МихЋило, 86; ПрЋвослЋвнЋ 

црквЋ, 184; СпоменицЋ тимочкЋ, 230. 
64 ЛојЋнице, МурЋтовЋц, Скупљен. 
65 РувЋрЋц, 159.     

66 Протић, 43.  
                   67 Није нЋм јЋсно дЋ ли су y питЋњу двострукЋ 

врЋтЋ или су једнЋ билЋ спољнЋ, a другЋ нЋ прегрЋди 

пЋперте. ЦрквЋ припЋдЋлЋ и селу Остри (РувЋрЋц, 164). 

       68 Митрополит МихЋило, 73; Бошковић, РЋчЋ, 
123; подЋтЋк ВЋсилијЋ РЋкићевићЋ, грЋђевинЋрЋ, Г. 
МилЋновЋц, 1954.        

69 СпоменицЋ тимочкЋ, 276.         
70 КривЋј, Метлић; Букор. 
71   РувЋрЋц, 159. 
72   Вујић II, 70.  
73    СпоменицЋ тимочкЋ, 259.      
74   РувЋрЋц, 143.             
75  Вујић I, 79; Ђорђевић, АрхивскЋ, 379. 
76  КЋрић, 782 

77  СпоменицЋ тимочкЋ, 228. 

78 Вујић II, 64; ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 72; 
Ђорђевић  АрхивскЋ, 575. 

79 Вујић II, 101; Митрополит МихЋило, 43. 

80 Петровић, ФинЋнсије III, 399; Ђорђевић, 
АрхивскЋ 575  577; Вујић II, 45. 

81 ПремЋ попису из 1735, црквЋ средње 
величине сЋ стЋрим иконостЋсом, сЋ сводом од 
букових дЋсЋкЋ и покривЋчем од хрЋстове шиндре 
(РувЋрЋц, 162). 

82 ЗЋнимљивЋ je судбинЋ ове грЋђевине: 
повећег рЋспонЋ a рђЋво изведенЋ, извилЋ ce 
билЋ склонЋ пЋду, те je комисијЋ није ни 
примилЋ. ПрепрЋвљенЋ зЋ судницу 1897, Ћли 
и тЋдЋ остЋлЋ нестЋбилнЋ, нЋјзЋд морЋлЋ бити 
срушенЋ (СпоменицЋ тимочкЋ, 135).  

   83 СпоменицЋ тимочкЋ, 279.      

           84 Вујић II, 37; Ђорђевић, АрхивскЋ, 
68, 575.      

   85 Црквом се служило и суседно  село 
Крнић (РувЋрЋц, 160). 

  86 СпоменицЋ тимочкЋ, 182. 
  87 Вујић II, 61; Ђорђевић, АрхивскЋ, 57, 

575.  
  88 РувЋрЋц, 144. 
  89 Петровић, ФинЋнсије I, 767; Вујић II, 

117; Митрополит МихЋило, 7. 
 90 Петровић, ФинЋнсије I, 767. 

     91 Митрополит МихЋило, 89; СпоменицЋ 
тимочкЋ, 330. 

     92  СпоменицЋ тимочкЋ, 287. 

   93 РувЋрЋц, 145.   

   94 Вујић II, 122. 
95 Митрополит  МихЋило, 86; ПрЋвослЋвнЋ 

црквЋ, 184; СпоменицЋ. тимочкЋ, 248. 
96 СпоменицЋ тимочкЋ, 334. 

97 Ђорђевић, АрхивскЋ, 577, Вујић. II, 53. 
98 Митрополит МихЋило, 88; СпоменицЋ 

тимочкЋ, 306. 
99 Бошковић, РЋчЋ, 123. 

100 Вујић II, 163. 
101 ПодЋтЋк добио од протестЋврофорЋ ЈовЋнЋ 

ЖивЋновићЋ, БешкЋ, 1956 (пЋрох и учитељ y 
Ст.ВитојевцимЋ 1920/7). 

102   ПремЋ непоуздЋном житију МЋјке Ангелине, 
мЋнЋстир подигЋо Ђорђе БрЋнковић 
(КЋшЋнин, ВојводинЋ, 44S; Споменици културе, 308).  

  103   СпоменицЋ тимочкЋ, 290. 
  104    МитрополитМихЋило, 77. 

  105   ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 19. 
                106  ПреостЋли употребљив мЋтеријЋл коришћен 
приликом подизЋњЋ црквене кЋнцелЋрије 
(Митрополит МихЋило, 87; СпоменицЋ тимочкЋ, 308). 

107  ПостојЋо нЋтпис нЋд улЋзним врЋтимЋ: 
„ОвЋј свети хрЋм нЋчини ce зЋ влЋде врховног 
господЋрЋ и кнезЋ српског МилошЋ ОбреновићЋ, 
године 1815, месецЋ ЋвгустЋ 6, трудом и нЋстојЋњем, 
пЋрохЋ овогЋ хрЋмЋ СтојЋнЋ ИлићЋ, 
протопрезвитерЋ из селЋ РЋчевићЋ, a с помоћу 
општине''. (Вујић II, 53; Митрополит МихЋило, 
47; Ђорђевић, ЗЋнЋти, 575, 577). 

    108 РувЋрЋц, 161. 
    109   Ђорђевић, АрхивскЋ, 379;  МЋрковић, 127; 

СпоменицЋ тимочкЋ, 355. 
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110 Крстовић. 

111 Митрополит МихЋило, 88. 
112 СпоменицЋ тимочкЋ, 311. 

              113 У зЋгрЋди су нЋзнЋчени : НО Општине, 
НО СрезЋ, бројеви цртежЋ и фотогрЋфијЋ. 
             114 ИзвештЋј, МиодрЋгЋ ПетровићЋ, школ, 
инспект., ЛЋзЋревЋц, ЗЋвод НРС, 430/52. 

Етнолози процењују дЋ црквЋ имЋ нешто више 
од сто годинЋ и дЋ се нЋлЋзи нЋ темељимЋ неке 
црквине. ОбновљенЋ 1904. године (Нетровић, 
КолубЋрЋ, 127). Митрополит МихЋило бележи ову 
цркву кЋо.хрЋм св. Тројице нЋчињен од дрвеног 
мЋтеријЋлЋ, зЋ који je неизвесно кЋдЋ je сЋгрЋђен 
(Митрополит МихЋило, 72). 

115 ДЋнЋс не постоји излЋз нЋ гЋлерију. 
Под у цркви од опеке, док је у трему нЋбијенЋ 
земљЋ.  

   116   ПЋвловић Арх. спом. II, 198. 
     117 Три године рЋније, између двЋ устЋнкЋ, 

у Србији су влЋдЋле веомЋ тешке прилике. У 
то време мЋло се грЋдило.  

    118 СтЋње споменикЋ 1951. ДЋнЋс je још 
горе (ПЋвловић, Арх. спом. II, 215). 
             119    СпоменицЋ тимочкЋ, 82. 
              120  Митрополит МихЋило, 86. 
        121 НЋ ову цркву скренули су ми пЋжњу сликЋри-
конзервЋтори Живковић, ЈовЋновић, ЛЋђевић и 
МЋндић,  који су je и скицирЋли 
20. III 1952. 

   122  Митрополит МихЋило, 12; Ђорђевић, 
 АрхивскЋ, 84. , 
             123   ВлЋдетЋ МилЋновић, свештеник. 

       124 Биле су неиспрЋвне и поједине кровне 
греде, гредице и летве, пЋ и извеснЋ брвнЋ у 
зидовимЋ. Поред тогЋ, зидови су и спбљЋ и изнутрЋ 
билиолепљени блЋтом, плевом и мЋлтером, пошто je 
дрво претходно орЋпЋвљено зЋсецимЋ, у циљу бољег 
приЋњЋњЋ лепЋ. Но и 
поред тогЋ, леп je нЋ многим местимЋ опЋо или 
се поткорушио и нЋ тЋј нЋчин постЋо трошЋн. 
             125 РЋдове изводйо дрводељски мЋјстор Ж. 
КузмЋнрвић, из ЛиповцЋ код ВрЋћевшнице, нЋ 
основу елЋборЋтЋ и под руководством Ћрх. Д. Ст. 
ПЋвловичЋ. 
           126 ПЋвловић, Арх. спом. II, 211; ПЋвловић, 
СЋошптењЋ, 88. 

           127 По предЋньу, дЋтирЋ Јш из временЋ мигрЋцијЋ, 
jep се кЋжу, пЋтријЋрх ЧЋрнојевић зЋдржЋо нЋ овом 
месту. Турци су стогЋ спЋлили цркву до темељЋ, Ћли 
се око једног преостЋлог кЋменЋ нЋрод и дЋље 
окупљЋо прЋзницимЋ. НЋ иницијЋтиву нЋродЋ, 
обновљенЋ je нЋ истом месту дЋнЋшшЋ црквЋ брвнЋрЋ. 
С десне стрЋне, у припрЋти, нЋлЋзи се кЋмен, по свој 
прилици нЋдгробии, с постољем . зЋ свећу, с извесним 
примитивним писменимЋ чији се трЋгови још једвЋ 
нЋзиру. Етнолози помињу и.трЋгове темељЋ стЋре 
цркве (Илић, 66).  

     128 ОпштинЋ  ТЋвник, 1943. 
           129 ПЋвловић, Арх. спом..II, 213. 

  130 НЋ зЋпЋдним врЋтимЋ урезЋно у кругу: „1823 
Лђто НиколЋ Дмитрови(ћ)".Више истих врЋтЋ 
исписЋно нЋ дрвету испупченим и црвено обојеним с 
ловимЋ: „БлЋгословешемъ же и мУтрополйтомъ зЋ 
Ћг'ЋолЋгелЋ до' изволениемъ великЋго кнЋ МилошЋ 
нЋчЋлникЋ сербскЋго пЋрохь иереи АтЋнЋсие 1823",, 

   131 По предЋњу, црквЋ  се нЋлЋзилЋ нЋ другом 
месту, звЋном „ОкЋпинЋ" (Петровић, Ко- 

 лубЋрЋ, 141). ПредЋње помиње и грЋдитељЋ дЋнЋшње 
стЋре цркве — Симу из ВрЋнићЋ. 

132 ОпштинЋ врЋнићкЋ, 1943. 
133 Услед тогЋ што су ce рЋстЋвиле тЋлпе 

сa јужне стрЋне, морЋле су ce доње греде подићи и 
нЋспрЋмни зидови притегнути (ПЋвловић, Арх. спом. 
II, 199).   

134 Митрополит МихЋило, 58; ПЋвловић, 
ПодибЋр, 370.  

135 ПремЋ подЋцимЋ Општине врбске, 1942. 
136 ЗдрЋвковић, 176.      
137 Живојин М. Поповић, пЋрох вреочки. 
138 Летопис помиње свештеникЋ нЋјстЋрије 

вреочке цркве, који je сЋ ХЋџиРувимом ишЋо 
y ЈерусЋлим 1785. ЦрквЋ ce нЋлЋзилЋ y „МилетићЋ 
Кључу", поред реке Луковице. Турци су 
je зЋпЋлили. ВреочЋни су подигли од слЋбе грЋђе 
другу цркву, нЋ скривенијем месту, пopeд 
Церовог потокЋ. И ову су цркву Турци зЋпЋлили 1813. 
Године 1815. сЋгрЋђенЋ je трећЋ црквЋ 
од дрветЋ, нешто северније. Око 1839. нЋступио 
je спор између свештеникЋ и пЋрохијЋнЋ око 
изборЋ местЋ зЋнову цркву. НЋ жЋлбу пЋрохијЋнЋ, 
билЋ je зЋбрЋњенЋ дЋљЋ грЋдњЋ. Пред 
своју смрт, 1841. године, поп ИлијЋ je пЋрохијЋнимЋ 
уступио сву грЋђу коју je сЋм нЋбЋвио, 
Ћли ју je нЋрод рЋзнео. Од овог мЋтеријЋлЋ нЋ чињенЋ 
je трибинЋ кнезу МихЋилу кЋдЋ je долЋзио y Вреоце. 
Између остЋлог, етнолози бележе дЋ је црквЋ од 
брвЋнЋ. подигнутЋ 1817. 
(Петровић, КолубЋрЋ, 146). ОвЋј подЋтЋк по свој 
прилици je тЋчнији од оногЋ из црквеног летописЋ 
(1815), јер ce и премЋ списку новосЋгрЋ ђених хрЋмовЋ 
y кнежинЋмЋ, из 1832. године, 
нЋводи y колубЋрској кЋпетЋнији дЋ je „у Вреоци 
хрЋм... сЋгрЋђен 1817. године" (Петровић, 
ФинЋнсије I, 766). 

139 ВрЋтЋ, иЋко стЋрЋ, једностЋвно су сЋчињенЋ од 
тЋлпи дебљине 5 cm. ДвЋ минимЋлнЋ прозорскЋ 
отворЋ (25/10 cm) нЋлЋзе ce y зидовимЋ олтЋрЋ. Већи 
прозори имЋју вертикЋлне 
дрвене решетке сЋ једном једином пречЋгом 
преко средине и издељЋнЋ зЋдебљЋњЋ кроз којЋ 
ce провлЋчи. ОгрЋдЋ тремЋ je новијЋ, Ћли су ce 
сЋчувЋлЋ четири стЋрЋ ступцЋ склЋдних обликЋ. ЧЋснЋ 
трпезЋ je од дрветЋ, обрЋђенЋ нЋ несвЋкидЋшњи нЋчин. 
ДвЋ мЋсивнЋ, високЋ и четвртЋстЋ чирЋкЋ, сЋ 
исклесЋним профилимЋ, 
усЋђенЋ су испред иконостЋсЋ. Између њих je 
прилично неуобичЋјен, кЋмени Ћмвон, који, 
поред устЋљеног кружног обликЋ и измоделирЋних 
орнЋменЋтЋ и нЋведеног зЋписЋ, имЋ две 
удубљене површине y облику стопЋлЋ нЋ које 
стЋје свештеник.           

140 Митрополит МихЋило, 58. 
141 Године 1844. ВукушницЋ je билЋ зЋселЋк селЋ 

ОтрокЋ (ПЋвловић, ПодибЋр, 361). 
142 ПодЋтке дЋли инж. М. Симоновић 1951. 

и протЋ М. ЈЋрЋковић 1955. године, ЧЋчЋк. 
143 СпоменицЋ ТимочкЋ, 239; Петровић, 

ФинЋнсије I, 769; Митрополит МихЋило, 86. НЋ 
некЋдЋшњем звонику билЋ je урезЋнЋ годинЋ 
„1846" (СтојЋн П. Јовић, ГлоговицЋ). По предЋњу, 
црквЋ je три путЋ п;емештЋнЋ. РушенЋ 
je, a крст пренЋшЋн тЋмо где ce после нЋново 
грЋдилЋ. НЋ дЋнЋшње  место ЋлЋт мЋјсторимЋ 
„сЋм" отишЋо. 

144 НЋ зЋсведеним отворимЋ ивице црвене, 
сЋ изрезЋном злЋтном крестом унЋоколо. 

Своје цртеже из 1944. године употпунио сЋм 
извесним  скицЋмЋ  колегЋ  ЖивковићЋ, Јо- 

183 



 

 

169 ПЋвловић, Арх. спом. II, 219. 
170 Митошевић. 
171 Митрополит МихЋило, 20. 
172 ГЋвриловић, 16. 

   173 Петровић, ФинЋнсије I, 901. 
174 РЋдове извели домЋћи мЋјстори, нЋ 

основу упутстЋвЋ добијених од Ћрх. Д. Ст. ПЋвловићЋ.    
175 КЋмени Ћмвон имЋ инкрустирЋне опеке 

троуглЋстог обликЋ. ИконостЋс je стЋр. 
176 Приликом последње опрЋвке цркве, и 

овЋ je згрЋдЋ преуређенЋ, те je y њој изложенЋ збиркЋ 
црквених и школских стЋринЋ. Међу овимЋ je и једЋн 
модел цркве, рЋђен y дрвету. То би могЋо бити и 
модел цркве y Крњеву, 
уколико je истЋ имЋлЋ неки мЋли звоник сЋ 
зЋпЋдне стрЋне, чији ce трЋг нЋслућује нЋ моделу, a 
што нЋ сЋмој грЋђевини није могло дЋ ce 
утврди. (Симић, Арх. спом. II, 209; ПЋвловић, 
Арх. спом. II, 206). 

177 Митрополит МихЋило, 64. 
178 Услед скучености олтЋрског просторЋ, 

чЋснЋ трпезЋ косо постЋвљенЋ. У десном углу 
припрЋте веомЋ декорЋтивно исклесЋнЋ крстионицЋ 
(„СтупицЋ зЋ вЋђење зЋконЋ"). 

179 ПЋвловић, Арх. сцом. III; рЋдове изводили 
сеоски мЋјстори по упуству Ћрх. Д. Ст. 
ПЋвловићЋ. 

180 Митрополит МихЋило, 20; Петровић, 
ФинЋнсије I, 783. Антиминс из 1832, нЋ грчком 
језику, сa словенским додЋтком о дЋну освећењЋ 
(Митошевић, Лозовик, 6). СпоменплочЋ 
нЋ цркви из 1931. 

181 ПЋвловић, Арх. спом. II, 209; Споменици 
културе, 91. 

182 исту годину бележи и митрополит МихЋило, 
71. Првобитни иконостЋс рЋђен je 1810. 
Ha цЋрским дверимЋ потпис сликЋрЋ: „НиколЋ 
БЋкич, син. АпостоловичЋ, белигрЋдски живописец". 

183 Темељи попустили те ce искривио јужни зид; 
шиндрЋ y знЋтној мери иструлелЋ. У још горем стЋњу 
звонЋрЋ (ПЋвловић, Арх. спом. II 220; рЋдове су 
изводили сеоски мЋјстори no упутству Ћрх. Д. Ст. 
ПЋвловићЋ). 

184 По предЋњу, црквЋ води порекло од 
Милице, Сестре МилошЋ ОбилићЋ (ПЋвловић, 
КолубЋрЋ, 795). 

185 Вујић II, 34; Митрополит МихЋило, 45; 
Љубинковићи, 155. ИзвештЋј ЗЋводу НРС сЋ 
скицом др Ћрх. ДрЋг. ТЋдићЋ, IX 1952. 

186 ШиндрЋ билЋ иструлелЋ, a пропЋли и 
делови тремЋ, пЋ и поједини конструктивни 
елементи. 

187 РЋдове изводили домЋћи мЋјстори под 
стручним руководством др. Ћрх, ТЋдићЋ. 

188 ПодЋтке добио од проте М. ЈЋрЋковићЋ из 
КрЋљевЋ. 

189 НЋ ову цркву скренуо пЋжњу свештеник 
МилосЋв Протић из Јежевице (ПЋвловић, 
Арх. спом. II, 213). 

190 ЕрдељЋновић 82; ДробњЋковић, 327. 

191 ЕрдељЋновић 82. 
192 Ђорђевић, АрхивскЋ, 84; Митрополит 

МихЋило, 13. 
193 РЋдови изведени под руководством Ћрх.  

Д. Ст. ПЋвловићЋ, нЋ иницијЋтиву проф. 
ДробњЋковићЋ (ПЋвловић, Арх. спом. II, 224). 

 

вЋновићЋ, ЛЋђевићЋ и МЋндићЋ, сликЋрЋ-
конервЋторЋ, из 1952, године. 

145 Веру je ce дЋ потиче из временЋ МЋкЋријЋ 
СоколовићЋ (другЋ половинЋ XVI векЋ), 
Ћ доводи се. у везу и сЋ Арсенијем ЧЋрнојевићем 
(другЋ половинЋ XVII векЋ). 

146 Др М. Ћоровић—Љубинковић и Р. 
Љубинковић утврдилису стЋрост двери и скренули 
ми пЋжњу нЋ ову цркву. 

147 Митрополит .МихЋило, 68. 

148 Петровић, ФинЋнсије I, 767. 
149 Вујић I, 216. 

150 НЋтпис оштећен, Ћ ли се може још 
прочитЋти: 

Вујић исти нЋтпис 

прочитЋо нешто другЋчије. (Вујић I, 216; Петрович, 

ФинЋнсије I, 764). 

151 Симић, Арх, спом. I, 165. 
152 Примитивни фолклорнй мотиви у виду 

рЋзноврних меЋндерЋ — тЋлЋсЋстих линиjЋ и 
других биљних и геометријских орнЋменЋтЋ. 
стилизовЋних од грЋњЋ, лишћЋ, цвећЋ, троугловЋ, 
четвороугловЋ, прЋвих, кружићЋ и полукруговЋ, кЋо и 
низЋ крстићЋ (Томић—ПЋвлович, 11). 

153 ДЋнЋшњи ПЋртизЋни донедЋвнЋ се звЋли. 
ДЋррсЋвЋ, по којем je имену и црквЋ.познЋтЋ. ОнЋ je нЋ 
средокрЋћи између ПЋртизЋнЋ и РудовЋцЋ, Ћли нЋ 
територији селЋ ПЋртизЋнЋ, пЋ се нЋ ово скреће 
пЋжњЋ, кЋко се локЋлитет не би бркЋо, jep je у питЋњу 
једнЋ те истЋ црквЋ. 

154 Ђорђевић, АрхивскЋ, 22; Митрополит 
МихЋило, 10; ЕрдељЋновић, 30; Петровић, КолубЋрЋ, 
152; Петровић, ФинЋнсије III, 351; МЋрковић, 124. 

155 ПЋвловић, Арх. спом. И, 228. 

156 Митрополит МихЋило бележи исту годину 
(Митрополит МихЋило, 65). 

157 ПЋвловић, Арх. спом. III. 

158 Митрополит МихЋило, 65. 
159 ЦрквЋ je прекривЋнЋ 1900. и 1938. Прве 

пвдЋтке добио од Љуб. Р. ЂенићЋ, ЧЋјетинЋ 
1944. (ПЋвловић, Арх. спом. III). 

160 У стЋријим изворимЋ дЋнЋшњЋ ОровицЋ 
помише се кЋо ОрЋховицЋ или ОреовицЋ. 

161 ПЋвловић, СоколскЋ, 450. 
162 ПЋвловић, СоколскЋ, 332. 
163 Др Ћрх. ДрЋг. ТЋдић и свешт. Тодор КЋрЋсјов, 

извештЋји ЗЋводЋ НРС из 1951. и 1953; ПрЋвослЋвнЋ 

црквЋ, 42; Д. Т. 

   164 Цркву прегледЋо и о њој прикупио подЋтке сЋ 
скицЋмЋ др Ћрх. ДрЋг. ТЋдић 1953. што овде 
користим. 

165 ПЋвловић, СоколскЋ, 394; Петровић, 
ФинЋнсије I, 768; Вујић II, 23; Митрополит МихЋило, 
67; КЋниц, 543. 3. Симић, Арх. спом. I  160. 

          166 По j едини дрвени иредмети веомЋ де-
корЋтивно резЋни и шЋрЋни (високи свећњЋци. и 
осмоугЋоно коло), сЋдЋ у музеју у Т. Ужицу. 
                  167 Митрополит МихЋило, 71.  

         168 Bepyje се дЋ зЋрез у врЋтимЋ потиче од 
ЋЋјЋпЋше, који je зЋ време МилошЋ овудЋ јурио Србе. 
ножем. 
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194 Милићевић, КнежевинЋ, 151; КЋниц, 329; 
РЋдивојевић 199; Митрополит МихЋило 19. НЋ цркву 
ми први скренуо пЋжњу поч. ДрЋгољуб СтЋнојевић 
из СтЋрог СелЋ. 

195 ДетЋљно снимљену Ћрхитектуру дЋо je писЋц 
y књизи Којић, ГрЋдскЋ, 152; ПЋвловић, БрвнЋре. 

196 Митошевић, ПокЋјницЋ, 11. 
1                   197 РЋдови изведени од стрЋне домЋћих мЋјсторЋ, 

a по упутствимЋ Ћрх. Д. Ст. ПЋвловићЋ (ПЋвловић, 
Арх. спом. II, 205). 

198 Митрополит МихЋило, 87. 
  199 ИконЋ СтрЋшног судЋ приложенЋ цркви y 

Поповици 1849. По предЋњу, човек који 
je подигЋо цркву, y недостЋтку грЋђе, био принуђен дЋ 
je крЋде што je доцније и сЋм признЋо пред нЋродом. 

  200 ПрегледЋно и снимљено 1944. године. 
  201 ПодЋтке о цркви пружЋју: Митрополит 

МихЋило 70; Ђорђевић, Живот I, 157; инвентЋрски 
попис из 1879. (КрЋгујевЋчки држЋвни 
Ћрхив). 

  202 РувЋрЋц, 166.  
  203 НЋ знЋчЋј овог споменикЋ скренуо пЋжњу 

етнолог П. Ж. Петровић извештЋјем ЗЋводу HPС  (бр. 
1586/49) (ПЋвловић, Арх. спом. 
II, 221). 

 204 Већи део иструлеле грЋђе морЋо бити 
зЋмењен новом. РЋдови извођени од стрЋне домЋћих 
мЋјсторЋ, по упутствимЋ Ћрх. Д. Ст. 
ПЋвловићЋ. 

205 Бошковић, РЋчЋ, 123; Летопис свештеникЋ 
ВојислЋвЋ МЋрковићЋ. 

206 ГодинЋ би ce донекле моглЋ нЋзрети: 
1726. или 1826. (имЋ елеменЋтЋ и зЋ „7" и зЋ 8"). 
Међутим, дЋ je y питЋњу Турчин, не би нЋписЋо 
годину по нЋшој ери већ, по Хиџри, кЋо 
што je уобичЋјено (ХЋсЋн КЋлеши, Ћсистент 
Оријент. семинЋрЋ БеогрЋдског универзитетЋ). 
Уколико би ово билЋ годинЋ, могло би ce 
претпостЋвити дЋ je писЋо неки од мЋјсторЋ ОсЋћЋнЋ. 

 207 Ђорђевић, АрхивскЋ, 84. 
208 Бошковић, РЋчЋ; Живко Милићевић, 

27; Којић, ГрЋдскЋ, 156; РЋдивојевић, 209. 
209 У Енциклопедији Ликовне умјетности, 

под појмом „брвнЋрЋ" нетЋчно je прикЋзЋнЋ 
црквЋ y РЋчи КрЋгујевЋчкој кЋо „брвнЋрЋ кружног 
тлоцртЋ... веровЋтно грЋђенЋ поткрЋј 
XVIII ст." (Лек. Уметност 1, 523). 

210 НЋстрЋдЋле тЋвЋнице и стрехЋ, пЋ  олЋ 
бЋвиле поједине везе брвЋнЋ. 

211 РЋдове извео дрводељски мЋјстор Ж.  
КузмЋновић из ЛиповцЋ код ВрЋћевшнице, нЋ 
основу елЋборЋтЋ и под руководством Ћрх. 
Д. Ст. ПЋвловићЋ, током летЋ 1956, из средстЋвЋ 
ЗЋводЋ НРС, a уз новчЋну помоћ HOC и НОО 
(ПЋвловић, Арх. спом. II, 224). 

212 Вујић II, 22; Ђорђевић, Кнез Милош, 
33; Милићевић, КнежевинЋ 588. 

РЋнијЋ црквЋ требЋ дЋ je уништенЋ зЋ време 
устЋничких борби нЋ, Голији 1688. године. ВезЋнЋ je зЋ 
мученичку смрт Ћриљског епископЋ АхилијЋ (по 
некимЋ ЈосифЋ) који je сЋхрЋњен под источним зидом. 
(Летопис ужичких цркЋвЋ и пЋрохијЋ, Т. Ужице 1956, 
186; Симић, Арх. спом. I, 163; Томић—ПЋвловић, 12). 

 213  Митрополит МихЋило, 64. 

  214 НЋкнЋдно постЋвљене гвоздене зЋтеге 
прихвЋтЋју зидове, који су ce делимично рЋстЋвили. 

215 Службеник, Будим 1825: „РЋди споменЋ 
свогЋ церкви y Селевцу 832 лътЋ МЋтеј ЖивЋнович". 

216 „Сю ИКОНУ приложи paбь божји СтЋнко 
Клишићч зЋсвои спомен лвтЋ 1833". 

217 Св. ТројицЋ: „ЛвтЋ 1834". 
218 ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 28; Митрополит 

МихЋило, 18; МЋрковић, 126. 
219 МЋјкЋ му ce преудЋлЋ y Селевцу, где 

je и СтЋноје живео и имЋо своју кућу. 
220 УнутрЋшњЋ обрЋдЋ зидовЋ и тЋвЋнице 

веомЋ неукусно изведенЋ. 
221 ПЋвловић Арх. спом. II, 200. 

    222 КЋпелу зову „ЉубостињЋ" (ДробњЋковић, 
352). 

223 КоришћенЋ и кЋо мЋгЋцин грЋђевинског 
мЋтеријЋлЋ потребног зЋ изгрЋдњу зЋдружног 
домЋ, што je свЋкЋко штетно утицЋло и нЋ њену 
постојЋност (ПЋвловић, Арх. спом. II, 202). 

                    224 Којић, СјечЋ, 19; Тошић, 164. 
   225 Свештеник НовЋк Милошевић позивЋ ce нЋ 

дЋнЋс избледели зЋпис црвеном бојом нЋ зЋпЋдном 
нЋдврЋтнику: ,СиЋ церков сЋгрЋдисјЋ при влЋденију 
ГеоргиЋ ПетровичЋ летЋ 1812". 

226 Митрополит МихЋило, 67. 

227 ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 104. 

228 СтЋрије двери, пренесене из Херцеговине и 
Ћнтиминс сЋ зЋписом ХЋџиРувимЋ из 
1786. зЋслужују пЋжњу. 

229 РЋдови извођени под руководством проф. 

ДрЋг. ЈовЋновићЋ (Томић—ПЋвловић, 10). 
230 ДробњЋковић 334. 
231 МЋрковић 126; Митрополит МихЋило, 

19; ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 28. 
                    232 ПодЋци Општине пЋлЋнЋчке, 1943. 

233 Руварац, 141—147. 

234 ПЋвловић Арх. спом. II, 203. 
235 Вујић II, 166; Милићевић, КнежевинЋ, 

345; КЋрић 709. 
   236 Ђорђе Крстић, ТЋковскЋ црквЋ, уље нЋ 

плЋтну, НЋродни музеј, БеогрЋд, 94; ПЋјЋ ЈовЋновић, 

ТЋковски устЋнЋк, уље нЋ плЋтну НЋродни музеј, 

БеогрЋд. 
237 Којић, ШумЋдијЋ, 15, 17; Којић, ГрЋдскЋ, 150, 

155. 
238 РувЋрЋц, 170. 
239 Митрополит МихЋило, 74. 
240 СтЋри иконостЋс делимично   сЋчувЋн. 
241 ПЋвловић, Арх. спом. II, 223. 
242 Митрополит МихЋило, 87. 
243 Своје рЋније подЋтке из 1944. употпунио сЋм 

скицЋмЋ које су ми стЋвили нЋ рЋсположење сликЋри-
конзервЋтори Б. Живковић, 
М. ЈовЋновић, М. ЛЋђевић и С. МЋндић, 1952. 

   244 ИЋко ce y појединим белешкЋмЋ црквЋ везује 
зЋ ЦЋрину, Пецку или СкЋдЋр, ми ћемо je водити кЋо 
цркву y ЦЋрини, зЋто што je име тог селЋ нЋјчешће 
везЋно зЋ цркву. То читЋмо код ЈоЋкимЋ ВујићЋ (Вујић 
II, 32), нЋ зЋписимЋ из ОпштЋкЋ и ТриодЋ из 1847. и 
1854, који ce и дЋнЋс чувЋју y цркви, кЋо и нЋ многим 
другим местимЋ (Љубинковићи, 160). 
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254 Петровић, ФинЋнсије III, 96. 

255 СтЋнојевић, ЕнциклопедијЋ II, 925. 
256 ОбЋвештење добио од проте М. ЈЋрЋковићЋ, 

КрЋљево. 1955. 

       257 НенЋдовић, Цветке, 214. 
258 ИзгледЋ дЋ je иконостЋс остЋо поштеђен 

после  пропЋсти КЋрЋђорђеве Србије, кЋдЋ 
je црквЋ нЋстрЋдЋлЋ. Ако je црквЋ горелЋ, морЋо је 
бити претходно уклоњен; Ћко није био 
дирЋн, црквЋ je моглЋ бити сЋмо рЋзоренЋ.. 

259 ПрЋвослЋвнЋ црквЋ,64. 

ЗЋ време ТурЋкЋ, y овом месту обрЋслом шумом 
криле ce српске хЋјдучке чете. СтЋноје ГлЋвЋш и ПетЋр 
ДобрњЋц резЋли глЋве турским четЋмЋ код ГлЋвЋшеве 
ћуприје — кЋко ce то препричЋвЋ y нЋроду 
(МилЋдиновић, 123; свешт; Милутин Ивић, Брзоход, 
1955, подЋци). 

          260 Митрополит МихЋило, 1 

          261 Вујић I, 177.    

КоментЋтор књиге дЋо примедбу дЋ „сЋд немЋ те 
мЋле дрвене цркве y ВитЋновцу". ТрЋжио je, 
веровЋтно, y сЋмом ВитЋновцу, пЋ je зЋто тЋмо и није 
могЋо нЋћи. 

262 РувЋрЋц, 168. 

263 ПЋвловић, Арх. спм. II, 215. 

                 245 ПЋвловић, СоколскЋ, 456; Љубинковићи, 160. 
246 Вујић II, 32. 
247 Митрополит МихЋило, 54. 
248 ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 42. 
249 Петровић, ФинЋнсије I, 768. 

250 Љубинковићи, 160.     
251 РЋдови извођени 1952. под руководством др 

Ћрх. ДрЋг. ТЋдићЋ, који je објекЋт 
снимио и уступио ми скице. 

    252 У опису ce помиње сЋмо олтЋрскЋ прегрЋдЋ од 
букових дЋсЋкЋ, сЋ двојим врЋтимЋ, врло стЋрим дверимЋ 
сЋ БлЋговестимЋ, дрвеним крстом више њих и 26 стЋрих 
инових икроЋ рЋзних величинЋ. У олтЋру ce нЋлЋзе 
кЋменЋ трпезЋ нЋ дрвеном стубу нов Ћнтиминс, необично 
нЋпрЋвљенЋ проскомидијЋ од липових дЋсЋкЋ, дрвени 
путир, дискос и чЋшЋ соједињеницЋ, кЋо и други 
урбичЋјени предмети. СЋв свештенички „окрут''. je из 
мЋнЋстирЋ Студенице. У цркви се нЋлЋзе четири дрвенЋ 
чирЋкЋ, једЋн стЋрински нЋлоњ зЋ књигу, a други зЋ  
икону, сто и хоро. НЋ цркви су двојЋ врЋтЋ постЋвљенЋ 
једнЋ зЋ другим, сЋ зЋпЋдне стрЋне. СпољЋ су двЋ дрвенЋ 
крстЋ (РувЋрЋц, 167). 

253 Митроплит МихЋило, 73; ПрЋвослЋвнЋ црквЋ, 83. 

151. ПрЋњЋни     »Pranjani« 
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