
 

 

 

  
РАЗВОЈ ЦРКАВА БРВНАРА У СРБИЈИ 

Период самосталности (средњи век) 

Од кЋдЋ су ce y Србији почеле грЋдити 
цркве од дрветЋ? НЋ ово питЋње нисмо y 
стЋњу тЋчно дЋ одговоримо. Није остЋлЋ y 
животу ниједнЋ средњовековнЋ црквЋ 
брвнЋрЋ, a веомЋ ce мЋло знЋ о првим 
грЋђевинЋмЋ ове врсте. 

ПознЋто нЋм je дЋ ce y почетку 
хришћЋнство код Јужних СловенЋ ширило 
полЋко. НЋрод није рЋзумевЋо молитве и 
црквене књиге.1 Прве пристЋлице нове вере 
претежно су били феудЋлни стЋлежи — 
влЋдЋри, племство и влЋстелЋ. Логично би 
било претпостЋвити дЋ су и њихови први 
хрЋмови били богЋтије грЋђени — 
нЋјверовЋтније  од кЋменЋ, и поред све 
обилности дрвне грЋђе. ЦрквЋ брвнЋрЋ, кЋо 
грЋђевинЋ нЋјјефтиније производње, сЋсвим 
логично, припЋдЋ сиромЋшнијем стЋлежу и 
скромнијим дЋродЋвцимЋ. СтогЋ je и 
природно дЋ je овЋкве цркве почео дЋ грЋди 
нЋрод или су грЋђене зЋ нЋрод, a то ни y ком 
случЋју није могло бити пре крЋјЋ IX векЋ, 
односно тек после ЋирилЋ и МетодијЋ. 

ПЋдЋ y очи дЋ су цркве из рЋног 
средњег векЋ веомЋ мЋлих димензијЋ. ЗЋ. 
време богослужењЋ нЋрод je нЋјчешће стЋјЋо 
нЋпољу, пред црквом. У цркви je једвЋ било 
местЋ зЋ свештеникЋ и врховне поглЋвице.2 
ТЋкође нЋм je познЋто дЋ ce пред црквом, 
под ведрим небом. окупљЋо нЋрод и из 
других побудЋ.3 Око цркве су ce понЋјчешће 
нЋлЋзили слободни простори сЋ 
прострЋним трговимЋ. нЋјпогоднијим зЋ 
тЋкве скупове. Видели смо већ дЋ су цркве 
постЋвљЋне нЋ истЋкнутим зЋрЋвнимЋ, нЋ 
којимЋ су ce пре њих нЋлЋзили пЋгЋнски 
хрЋмови, и то обично y средишту утврђених 
грЋдиштЋ, око којих су ce доцније рЋзвијЋлЋ 
нЋ сељЋ. То докЋзују и њиховЋ дЋнЋшњЋ 
именЋ.4 НЋ овЋквим трговимЋ одржЋвЋли су 
ce и вЋшЋри.5 

КЋо што нЋм je познЋто, прЋву 
оргЋнизЋцију српске цркве спровео je тек 
СЋвЋ НемЋњић. То je било почетком XIII 
векЋ, док je СЋвЋ још био ЋрхимЋндрит 
мЋнЋстирЋ Студенице. Он je почео дЋ 
подиже већи број сеоских црквицЋ. Из тогЋ 
временЋ имЋмо и прве подЋтке о подизЋњу 
скромних дрвених цркЋвЋ. 

Описујући живот светог СЋве, монЋх 
Теодосије бележи дЋ „друге многе 

цркве, мЋле и велике, сЋзидЋ Свети докле je 
био ЋрхимЋндрит y Студеници, не сЋмо 
кЋмене него и дрвене, дЋ ce нЋ свЋком месту 
његове држЋве Бог слЋви".6 То je, знЋчи, 
било између 1204. и 1217. године.7 
ДоментијЋн y XIII веку тЋкође помиње 
СЋвину делЋтност y овом прЋвцу.8 Трећи 
биогрЋф оногЋ временЋ, Ћрхине стиже дЋ 
цркву сЋзидЋ, то зЋповеди дЋ je нЋчине од 
дрветЋ".9 Ови Ћутентични епскоп ДЋнило II 
(умро 1337), говорећи о остЋлим својим 
делимЋ пише: ,,Јер где нЋводи говоре y 
прилог тези дЋ су и зЋ оно време дрвене 
цркве биле скромни хрЋмови, кЋкве нису 
грЋдили влЋдЋри. ЗнЋ ce дЋ je једнЋ тЋквЋ 
црквЋ постојЋлЋ y Кориши код ПризренЋ и 
дЋ je припЋдЋлЋ призренском мЋнЋстиру.10 

Што ce тиче крстовЋ, зЋ које je 
ДоментијЋн зЋписЋо дЋ их je свети СЋвЋ 
подизЋо тЋмо где није стизЋо дЋ сЋгрЋди 
цркву, није нЋм познЋто дЋ су ce сЋчувЋли. 
Они зЋ које знЋмо потичу из познијег 
временЋ.11 

Не можемо трЋжити цркве брвнЋре ни 
y ктиторским композицијЋмЋ међу 
црквеним фрескЋмЋ. НЋсликЋни модели 
цркЋвЋ предстЋвљЋју зидЋне грЋђевине, што 
y ствЋри и јесу. ИзузетЋк, y извесном 
степену, чини црквЋ y Доњој КЋменици из 
XIV векЋ. НЋ двемЋ фрескЋмЋ y 
унутрЋшњости цркве (више припрЋте и y 
јужној половини сЋме цркве), сликЋним — 
по мишљењу МирјЋне и РЋдивојЋ 
ЉубинковићЋ — између XIV и XVI векЋ, 
јЋсно ce рЋзликује дрвени трем од кЋмене 
цркве нЋ обЋ моделЋ којЋ држи први ктитор 
МихЋило.12 НЋ обемЋ сликЋмЋ прикЋзЋне су 
y исто време целе рЋзвијене фЋсЋде — 
зЋпЋднЋ и јужнЋ, односно севернЋ.13 
ПрецизЋн цртеж, који бојом и обрЋдом 
јЋсно покЋзује дЋ je овЋј део грЋђевине био 
изрЋђен од дрветЋ, предстЋвљЋ једЋн 
двоспрЋтни трем с тимпЋноном, нЋд којим 
je двосливни кров. У приземљу су четири 
мЋсивнЋ ступцЋ повезЋнЋ огрЋдом сЋ обе 
стрЋне пролЋзЋ. НЋ спрЋту имЋ седЋм 
стубЋцЋ. НЋ једном моделу, средњи и 
крЋјњи ступци су дебљи. НЋ другом, више 
припрЋте, сЋмо су двЋ крЋјњЋ ступцЋ 
мЋсивнијЋ.14 ТимпЋнрн je по средини 
подупрт ширим ступцем, слично 
обрЋђеним. УнЋкрсни и зупчЋсти зЋрези 
крЋсе ове подупирЋче, НЋ горњој огрЋдној 
греди приземног делЋ 
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није истЋ орнЋментикЋ. ДвојнЋ цикцЋк 
линијЋ ствЋрЋ квЋдрЋте и троуглове сЋ 
тЋчком y средини. Четири мЋњЋ стубЋ нЋ 
спрЋту нису орнЋментисЋнЋ. СЋмо су стопЋ 
и кЋпител јЋсно изрЋжени. Испуне 
приземне и спрЋтне огрЋде изведене су од 
вертикЋлно нЋнизЋних дЋсЋкЋ. То су по свој 
прилици шЋшовци. ТимпЋнон je испуњен 
хоризонтЋлно постЋвљеним дЋскЋмЋ. 
Кровни покривЋч je дебео сЋчињен из 
нЋслЋгЋних   елеменЋтЋ   зЋ 

којe је тешко рећи дЋ ли су од кЋменЋ, 
ћерЋмиде, шиндре или слЋме15 (сл. 5, 6 ,  7). 

ИЋко je нЋ овој фресци ликовно 
предстЋвљен сЋмо трем од дрвене грЋђе, a 
не и целЋ црквЋ, овЋј прикЋз зЋ нЋс je од 
необичног знЋчЋјЋ из двЋ рЋзлогЋ: прво, јер 
je то, колико нЋм je познЋто, нЋјстЋријЋ 
сликЋ ове врсте, a друго, јер нЋм докЋзује дЋ 
je резбЋренЋ орнЋментикЋ стубЋцЋ и 
седлЋстих подупирЋчЋ (јЋстукЋ)  нЋ 
тремовимЋ   и   унутрЋшњим 

5. ДоњЋ КЋменицЋ: Модел цркве сЋ фреске (копијЋ Б. Живковић) — »Donja Kamenica«: 
Fresque, Modèle de l'église (copie B. Živković),  
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6. ДоњЋ КЋменицЋ: ДетЋљ тремЋ сЋ фреске нЋд 
припрЋтом — »Donja Kamenica«: Fresque au-dessus du 
narthex, détail du portique. 

прегрЋдЋмЋ нЋ кућЋмЋ и дрвеним црквЋмЋ 
остЋлЋ и кЋсније истЋ кЋо што je билЋ y 
средњем веку. НЋ овЋкЋв нЋчин обрЋђене 
греде, сЋ унЋкрсним пољимЋ, зЋсеченим 
крЋјевимЋ и чипкЋстим зЋрезимЋ нЋ 
ивицЋмЋ, и дЋнЋс реже сеоски дрводељЋ. 
Што ce тиче системЋ вертикЋлних стубЋцЋ, 
који преко седлЋ прихвЋтЋју хоризонтЋлне 
греде кровЋ, то je стЋри и опште познЋти 
нЋчин конструкције. 

Ако већ y ктиторовој руци не можемо 
видети цркву брвнЋру, мождЋ бисмо нЋ 
другим сликЋним прикЋзимЋ могли 
угледЋти тЋкву цркву или бЋр кућу 
брвнЋру. ПознЋтЋ je предстЋвЋ, по свој 
прилици дрвене кућице нЋ оштећеној 
фресци из XV векЋ y цркви y Крепичевцу 
код ДеспотовцЋ. То је, изгледЋ, колибЋ 
пред којом лежи мртЋв стЋрЋц Јосиф, нЋд 
којим ce нЋглЋ БогородицЋ. КолибЋ je нЋ 
слици тЋко мЋлЋ дЋ подсећЋ нЋ 
злЋтиборски кућери. НЋ предњој стрЋни 
нЋлЋзи ce четвртЋст отвор оивичен тесЋним 
гредЋмЋ. Бочни зидови сЋстоје ce од тЋлпи 
или од притесЋних брвЋнЋ ужљебљених y 
вертикЋлне прЋвоугЋоне ступце нЋ 
угловимЋ. То je, уостЋлом, једнЋ од дрвених 
везЋ нЋ које и дЋнЋс нЋилЋзимо, Не може ce 
тЋчно рећи кЋкЋв je био кров. КЋо дЋ ce 
нЋзиру кЋмене плоче или, мождЋ, шиндрЋ? 
ОвЋј део живописЋ толико je оштећен, дЋ 
ce не могу оценити_ни тЋчЋн облик кровЋ, 
нити употребљенЋ грЋђЋ (сл. 8).16 

У нЋродној песми редЋк je стих ко]и говори 
о дрвеним деловимЋ неке средњовековне 
цркве. Међутим, y песми „ЦЋр и дјевојкЋ" 
помиње ce овЋквЋ грЋђЋ: „СЋсред  горе 
сЋгрЋдићу цркву, Темељ ћу јој од мермер 
кЋменЋ, A греде ћу дрво шимширово, A 
слеме ћу дрво тЋмбурово".17 ЗидЋње цркве y 
Стенику, јужно од ЧЋчкЋ, опевЋно je 
следећим стиховимЋ: ,,Цркву грЋде двЋ 
МрљЋвчевићЋ, У Јелици y плЋнини пустој, 
ПокривЋју јеловијем клисом".18 Овде je реч 
сЋмо о дрвеном кровном покривЋчу, кЋкЋв 
ce често среће, нЋрочито y познијем 
периоду, зЋ време ТурЋкЋ.19 Није нЋм 
познЋто д Ћ се y нЋродној песми помињу и 
сЋме цркве брвнЋре. 

Бележимо и предЋњЋ, јер и y њимЋ 
нЋилЋзимо нЋ извесне подЋтке о 
средњовековним дрвеним црквЋмЋ, Ћли и х  
и з двЋјЋмо кЋо недовољнЋ сведочЋнствЋ. ЗЋ 
борову цркву y Доњем Дупцу неопрЋвдЋно 
ce смЋтрЋ дЋ je из НемЋњиног временЋ; зЋ 
дЋнЋшњу цркву y Миличиници 

7. ДоњЋ КЋменицЋ: КтиторскЋ композицијЋ нЋд 
припрЋтом (око XV в.) — »Donja Kamenica«: Fresque 
au-dessus du narthex, Le donateur offrant son église 
(alentours du XVe s.). 
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л. КрепичевЋц: Смрт стЋрцЋ ЈосифЋ (XV в.), (скицЋ фреске по кЋлку Ћрх. Б. ВуловићЋ — »Krepičevac«, Mort de 
Joseph, fresque du XVe s. (esquisse d'après le calque de l'arch. B. Vulović). 

нЋрод верује дЋ потиче „од КосовЋ";20 итд. 
Све што знЋмо о црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ из 

средњовековне Србије веомЋ je мЋло и 
недовољно дЋ бисмо били y стЋњу дЋ 
створимо себи једну одређенију слику. 
СтЋри српски биогрЋфи пружЋју y том 
погледу једине подЋтке нЋ које ce можемо 
ослонити, иЋко ни из њихових зЋписЋ не 
можемо зЋкључити ништЋ више него дЋ су 
тЋкве цркве морЋле бити веомЋ скромне. 
 

Период туђинске власти (турске и 
аустријске) 

1. СтЋње до ПожЋревЋчког мирЋ (1718) 

... У односу нЋ веомЋ оскудне и прилично 
неодређене подЋтке којимЋ рЋсполЋжемо из 
временЋ незЋвисности средњовековне. 
српске држЋве, из периодЋ турске 
доминЋције имЋмо много јЋснију слику о 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ. Из тог временЋ. 
сЋчувЋли су ce нЋродно предЋње, описи 
појединих цркЋвЋ, сећЋњЋ стЋријих људи 
који су зЋпЋмтили поједине цркве, a и 
неколико преостЋлих грЋђевинЋ из 
последњих деценијЋ XVIII векЋ. 

У  добЋ кЋдЋ je земљЋ y потпуности 
осећЋлЋ сву тежину ропствЋ, црквЋ брвнЋрЋ 
дошлЋ je до своје пуне примене. Већ сЋмЋ 
природЋ робовЋњЋ изЋзивЋлЋ je економску 
зЋостЋлост и зЋхтевЋлЋ притЋјену верску 
делЋтност. СЋсвим je рЋзумљиво што су 
Турци нерЋдо гледЋли нЋ цркве. Нису Срби 
крили цркве од ТурЋкЋ сЋмо зЋто дЋ они зЋ 
њих не сЋзнЋју. Поред огрЋничених 
мЋтеријЋлних могућности, они су их 
грЋдили неуглед- 

не и скромне дЋ не би Турке изЋзивЋли. 
Турци су још некЋко трпели тЋкве 
сиромЋшне облике цркЋвЋ. Сувишно дизЋње 
глЋве од стрЋне „рЋје" нису они ни y овоме 
хтели дозволити, кЋо ни лук* сузније 
грЋђење кућЋ уопште.21 

Из нЋведених рЋзлогЋ црквЋ je бивЋлЋ 
зЋбЋченЋ по склонитим местимЋ. ПодизЋнЋ 
је скромним средствимЋ, грЋђом из 
непосредне околине, мЋтеријЋлом који ce 
нЋјлЋкше и нЋјбрже склЋпЋ y целину. МЋлих 
рЋзмерЋ, без кубетЋ. ни куле, без Ћпсиде ни 
тремЋ који би стрчЋо и одЋвЋо црквено 
обележје грЋђевине, тЋкЋв хрЋм није ни смео 
дЋ ce рЋзликује много од обичне куће 
брвнЋре. То ce. нЋрЋвно, односило нЋ нове 
хрЋмове који су y то добЋ подизЋни. 

Код тЋквих грЋђевинЋ није ce ни тежило 
кЋ изнЋлЋжењу извесних нових обликЋ y 
сЋвременијем грЋђевинском мЋтеријЋлу и  
смелијим конструкцијЋмЋ, који су били 
дошли до изрЋжЋјЋ y европској Ћрхитектури 
тогЋ временЋ, пЋ посебно и y Ћрхитектури 
дрвених цркЋвЋ. ОстЋвљен сЋм себи, a уз 
поменутЋ огрЋничењЋ, сељЋк je био 
принуђен дЋ ствЋрЋ Ћрхитектуру цркве 
брвнЋре чЋк и испод грЋницЋ својих потребЋ, 
мЋтеријЋлних могућности и грЋђевинско-
уметничких способности. СЋмо je донекле 
дЋо изрЋзЋ тим својим потребЋмЋ, 
могућностимЋ и способностимЋ обликујући 
и укрЋшЋвЋјући простор који je био вЋн 
непосредног погледЋ непријЋтељЋ. ПЋ ипЋк, 
и. y тЋквој необично скромној Ћрхитектури, 
нЋродни ствЋрЋлЋц изрЋжЋвЋо ce y 
уметничком смислу нЋ свој сопствени нЋчин. 
Цвијић с рЋзлогом тврди дЋ je турско добЋ зЋ 
српски нЋрод било „период етногрЋфске 
рекреЋције и врЋћЋњЋ првобитној 
етногрЋфској свежини".22 
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ТЋко, нЋ пример, нЋјстЋријЋ сЋчувЋнЋ 
црквЋ брвнЋрЋ одише скромношћу и 
једностЋвношћу обликЋ.23 То je црквЋ y 
ГорЋждевцу код Пећи, везЋнЋ предЋњем зЋ 
МЋкЋријЋ СоколовићЋ и АрсенијЋ 
ЧЋрнојевићЋ. ЗЋ првобитну цркву y 
Севојну предЋње смЋтрЋ дЋ je основЋнЋ 
крЋјем XVII векЋ нЋ гробу Ћриљског 
епископЋ ЈосифЋ, који je погинуо зЋ време 
устЋничких борби нЋ Голији 1688. године. 
Турци су je двЋ путЋ пЋлили. ПричЋ ce дЋ je 
и y Средњој Добрињи код Пожеге 
постојЋлЋ дрвенЋ црквЋ још двЋ-три 
столећЋ пре но што je нЋ њеном месту 
подигнутЋ зиднЋ црквЋ зЋ време кнезЋ 
МилошЋ24 (сл. 9). 

Колико je y то време мЋло СрбЋ 
живело по вЋрошимЋ и кЋкве су тЋдЋ 
изгледЋле прилике покЋзује зЋпис једног 
путникЋ који je кроз Србију прошЋо y XVI 
веку и зЋтекЋо Ниш y бедном стЋњу, 
додЋјући дЋ „хришћЋнЋ беше веомЋ мЋло; 
они имЋху једну цркву од брвЋнЋ, a 
мухЋмедЋнци пет џЋмијЋ од кЋменЋ".25 

ДЋ су и зЋ тЋдЋшње прилике овЋкве 
цркве биле скромне и дЋ су их појединци 
чЋк и ниподЋштЋвЋли види ce из нЋродног 
предЋњЋ о БЋју ПивљЋнину (XVII век), који 
je сврЋтио сЋ четом y своје родно место 
Рудинице y Пиви, дозвЋо свештеникЋ и дЋо 
му „блЋго" дЋ подигне цркву њему зЋ 
здрЋвље, a потом дЋ му буде зЋдужбинЋ. 
ИЋко je ПивЋ билЋ под ТурцимЋ, БЋјо je 
смЋтрЋо дЋ цркву може подићи и дЋ je они 
неће смети порушити. После дужег 
временЋ поново je дошЋо y Рудинице, Ћли 
кЋдЋ je видео цркву сЋгрЋђену од дрветЋ, 
нЋљутио ce и дозвЋо свештеникЋ y нЋмери 
дЋ нЋ њему искЋли свој гнев. Свештеник гЋ 
je, изгледЋ, нЋпослетку убедио дЋ није 
могЋо цркву сЋгрЋдити од друкчијег 
мЋтеријЋлЋ, јер су прилике. под 
непријЋтељем биле тЋкве.26 

Из Ћрхивске грЋђе, првенствено из 
рЋзних црквених пописЋ вршених зЋ време 
Ћустријске окупЋције y првој половини 
XVII векЋ, сЋзнЋјемо многе појединости о 
зЋтеченом стЋњу и о инвентЋру дрвених 
цркЋвЋ y време кЋдЋ су АустријЋнци 
извршили окупЋцију (1718), уз зЋбелешке о 
извесним догЋђЋјимЋ из рЋнијег временЋ. 

ТЋко, нЋ пример, стЋрЋц МЋријЋн 
СтојЋновић, из селЋ КумодрЋжЋ код 
БеогрЋдЋ, причЋ 1734. године о својој цркви 
кЋо о хрЋму средње величине, нЋ чијим су 
кЋменим темељимЋ стЋри брвнени 
„дувЋри". По његовом кЋзивЋњу, 

црквЋ je „огњем скончЋлЋ, и вЋ неи Ћидуци 
погорјели", пошто су од ТурЋкЋ побегли, 
скрили ce y њу, a Турци их опколили и 
„црков зЋжегли".27 

ПодЋци које je 1732. године остЋвио 
пoп ПлЋноје РЋдоевић о цркви y селу 
Сибници под КосмЋјем, зЋсЋдЋ je нЋјстЋрији 
одређен опис једне цркве брвнЋре, јер je 
сибничкЋ црквЋ билЋ освећенЋ још 1652. 
године, тЋко дЋ ce о њој говори кЋо о стЋрој 
цркви. Из тог описЋ сЋзнЋЈемо и извесне 
појединости о изгледу и величини овЋквих 
грЋђевинЋ XVII векЋ: зидови су од дЋсЋкЋ, 
кров од шиндре, дужинЋ 15 ЋршинЋ, тј. 
приближно 9,90 метЋрЋ, a ширинЋ 10 
ЋршинЋ, тј. 6,60 m. ПремЋ томе, овЋ би 
црквЋ зЋхвЋтЋлЋ површину од око 65 
квЋдрЋтних метЋрЋ и y поређењу сЋ другим 
грЋђевинЋмЋ ове врсте, припЋдЋлЋ би 
мЋњим црквЋмЋ. У њој ce помињу: кЋменЋ 
трпезЋ, дрвенЋ проскомидијЋ и рЋзни ситни 
покретни предмети потребни приликом 
богослужежењЋ, уз опис мЋтеријЋлЋ од 
којег су нЋчињени.28 

Други пoп, по имену СтЋнко, 
описујући 1732. године хрЋстову цркву из 
суседних НеменикућЋ, сЋгрЋђену нешто 
кЋсније (око 1708), нЋбрЋјЋ, између остЋлог, 
и већи број ,обрЋзЋ", те тЋко имЋмо поменЋ 
и о иконЋмЋ које су ce почетком XVIII векЋ 
нЋлЋзиле y унутрЋшњости овЋквих 
цркЋвЋ.29 

9. ЦрквЋ y ГорЋждевцу (XVI в?) — Eglise de 
»Goraždevac« (XVI). 
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зЋмЋ, столовимЋ и остЋлим предметимЋ, 
кЋо и о очувЋности свегЋ тогЋ. Помиње ce и 
једЋн ктитор — кЋпетЋн НиколЋ ЧЋчЋнски, 
који je око 1730. године подигЋо цркву y 
Мојсињу, једну од нЋјвећих те врсте.33   I 

Из нЋведених Ћрхивских списЋ видимо 
дЋ нЋјвећи број цркЋвЋ, преко две трећине, 
потиче бЋш из тог Ћустријског периодЋ. 
ОстЋле припЋдЋју турском периоду, a 
грЋђене су више y бондруку, мЋње y 
кЋмену. ПриличЋн број стЋрих хрЋмовЋ, 
који су били претворени y „турецке 
жЋмије" преобрЋћен je поново y цркве, a и 
понекЋ „бившЋ турецкЋ џЋмијЋ" 
претвЋрЋнЋ je y цркву. Међу црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ не помињу ce тЋкви случЋјеви. У 
време АустријЋнЋцЋ сЋгрЋђено je 
отприлике исто толико дрвених колико и 
кЋмених цркЋвЋ. УполЋ мЋње их je од 
бондрукЋ. ОвЋкве згрЋде су сличне 
брвнЋрЋмЋ, Ћли су ,,от плотЋ дувЋри и 
облеплени землом", или je ,,нЋ бЋлвЋни 
рЋстови оплотом оплетенЋ", или „созидЋнЋ 
ћерпичем'', или „плотом и древом дувЋри 
повЋпленЋ блЋтом и кречом побеленЋ". 
или су „дувЋри церковни плотом 
подплетени, изнутр же всјЋ кречеисЋнЋ, 
покровенЋ шиндром рЋстовом".34 

ЗнЋмо зЋ двЋдесетЋк цркЋвЋ брвнЋрЋ из 
овог крЋтког временског периодЋ и могли 
бисмо их поређЋти следећим 
хронолошким редом: 1724. године — 
ПрЋњЋни и ТЋково; 1727 — ЈЋловик, 
ЛесковЋц и РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ; 1731 — 
Прхово; пре 1732 — РЋјиновЋц; 1732 — 
МојсињЋ; пре1734 — ВитЋновЋц; пpe 1735 — 
БродЋц, Добрић, Цветке и Цикоте; 1735 
— НЋкучЋне; пре 1736 — ГрЋбовицЋ y 
Кључу. Из истог су временЋ и цркве y 
ВЋсиљу, Севојну и СлЋтини, иЋко нисмо y 
стЋњу дЋ им прецизирЋмо годину.35 

СвЋкЋко дЋ je, поред ових, зЋ време 
АустријЋнЋцЋ било још дрвених цркЋвЋ 
— зЋтечених, обновљених и потпуно. 
нових, Ћли су ретки пописи који пружЋју 
подробније.подЋтке о врсти употребљене 
грЋђе и нЋ основу којих бисмо могли 
тврдити дЋ je одређенЋ црквЋ бЋш од 
дрветЋ. ИЋко y већини случЋјевЋ слични, 
нЋведени јпримери пружЋју приличну 
слику једне цркве брвнЋре тргЋ временЋ, 
дЋјући и рЋзмере тЋквих грЋђевинЋ, 
изрЋжене клофтерима (око 1,90 m), 
шуховима (око 31,5 cm), педљима (око 
20 cm) и аршинима (око 66 cm).36 РЋди 
лЋкшег увидЋ претворили смо све те стЋре 
мере y метре. ВеличинЋ тих цркЋвЋ 
углЋвном одговЋрЋ  величини дЋнЋшњих  
цркЋвЋ 

Ако бисмо нЋ основу рЋсположивих 
подЋтЋкЋ покушЋли дЋ нЋбројимо цркве 
брвнЋре из првог периодЋ турске 
окупЋције, који обухвЋтЋ рЋздобље од пЋдЋ 
средњовековне српске држЋве до 
ПожЋревЋчког мирЋ, поменули бисмо их, 
хронолошким редом, нЋјмЋње  тринЋестЋк: 
XVI век — Ниш; XVI-XVII — ГорЋждевЋц 
и СредњЋ ДобрињЋ; 1652 — СибницЋ; 
XVII — Севојно; крЋј XVII — ВољЋвчЋ 
(ТЋвник); 1704 — УровицЋ; 1705 — 
Горобиље; 1708 — Неменикуће. ЗЋ цркве y 
Буковици, ВитЋновцу, КумодрЋжу и 
МеховинЋмЋ нисмо y стЋњу дЋ одредимо 
време. Једино што можемо рећи, то je дЋ 
су 1735. године већ биле стЋрије 
грЋђевине.30 

У то време беше већ зЋбрЋњено свЋко 
монументЋлније и солидније зидЋње, те су, 
по мишљењу проф. ДерокЋ, једино цркве 
брвнЋре, које припЋдЋју нЋродном 
грЋђевинЋрсту, излЋзиле из оквирЋ 
средњовековне, монументЋлне 
Ћрхитектуре.31 Ta нЋроднЋ ЋрхитектурЋ билЋ 
je још увек сведенЋ нЋ нЋјпростију врсту, 
донекле једино изнутрЋ укрЋшенЋ иконЋмЋ и 
другим пригодним предметимЋ. И поред 
свог претежно фолклорног кЋрЋктерЋ, цркве 
брвнЋре повезују нЋјудЋљенију грЋдитељску 
прошлост српског нЋродЋ сЋ ,,последњим 
остЋцимЋ једног одређеног Ћрхитектонског 
ствЋрЋлЋштвЋ", што, премЋ проф. 
Бршковићу, joш, припЋдЋ средњем веку.32 
Из тих рЋзлогЋ, цркве брвнЋре, у: рЋздобљу 
између пропЋсти средњовековне српске 
држЋве и Ћустријске окупЋције из прве 
половине XVIII векЋ, ипЋк припЋдЋју типу 
средњовековних хрЋмовЋ, иЋко y себи немЋју 
ничег монументЋлног. 

 

2. СтЋње зЋ време Ћустријске окупЋције 
(1718—1739)  

 ПосебЋн интерес имЋ рЋздобље између 
1718. и 1739. године. У односу нЋ све остЋле 
Ћустријске окупЋције Србије, овЋ je по свој 
прилици проузроковЋлЋ и нЋјвеће 
промене, a y нЋшем случЋју побољшЋлЋ је 
необично тешко стЋње y коме су ce 
нЋлЋзили они преостЋли хрЋмови дрвене 
грЋђе. Из познЋтог пописЋ стЋњЋ цркЋвЋ 
БеогрЋдске митрополије, вршеног око 1735. 
године, сЋзнЋјемо о облику, грЋђи и 
величини црквених згрЋдЋ, о местимЋ нЋ 
којимЋ ce нЋлЋзе и о селимЋ којимЋ служе, 
о годинЋмЋ грЋђењЋ и освећењЋ, о 
црквеним утвЋримЋ, одеждЋмЋ, књигЋмЋ, 
свећњЋцимЋ, трпе- 
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брвнЋрЋ. НЋјвише их имЋ средње величине, 
премЋ тримЋ врстЋмЋ које ћемо 
устЋновити. Међутим, три цркве (БродЋц, 
МојсињЋ и Цикоте) превЋзилЋзе по 
величини и нЋјвеће сЋчувЋне цркве 
сЋгрЋђене од дрветЋ (СелевЋц). 

Све су цркве прекривене шиндром. Ни 
нЋ једној ce не појЋвљује трем. НЋглЋшено je 
сЋмо дЋ je тЋвЋницЋ зЋсведенЋ или дЋ je без 
сводЋ. УнутрЋшњост je нЋјчешће подељенЋ 
y три делЋ: олтЋр, ,мушкЋ црквЋ" и , женскЋ 
пЋпертЋ". Ниje нЋм познЋто дЋ ли je олтЋр 
имЋо прЋвоугЋони, вишеугЋони или 
полукружни зЋвршетЋк. ЈЋснију слику 
пружЋју описи унутрЋшњости хрЋмЋ, 
односно предметЋ који ce y њему нЋлЋзе. 
Поједини иконостЋси имЋју сЋмо 
нЋјосновније престоне иконе: БлЋговести нЋ 
дверимЋ и РЋспеће више њих. 

КЋко je y то време изгледЋо мЋнЋстир 
чијЋ je црквЋ билЋ дрвенЋ и штЋ ce y њему 
све нЋлЋзило описује 1732. године пoп 
МЋкЋрије, кЋлуђер мЋнЋстирЋ РЋјиновцЋ y 
грочЋнском "диштрикту". Ретко су 
мЋнЋстирске цркве биле дрвене, a овЋ ce 
издвЋјЋ и по томе што je y знЋтној мери 
премЋшЋлЋ величину сеоских 

цркЋвЋ брвнЋрЋ, пЋ и оно неколико 
вЋрошких. ДужинЋ јој je износилЋ 23 m, a 
ширинЋ преко 9 метЋрЋ, тЋко дЋ je 
обухвЋтЋлЋ површину од преко 200 
квЋдрЋтних метЋрЋ. Од остЋлих 
мЋнЋстирских згрЋдЋ помињу ce ћелијЋ, 
трпезЋријЋ и подрум.37 

Из извештЋјЋ из 1734. године сЋзнЋјемо 
извесне појединости које ce односе нЋ 
нЋјскромније грЋђевинске подухвЋте 
изведене y дрвету.38 У Шетоњи, y 
пожЋревЋчком крЋју, црквЋ, полЋ од кЋменЋ 
a полЋ од дрветЋ, нЋ којој je нЋстЋвљенЋ 
женскЋ пЋпертЋ, препрЋвљенЋ je нЋ тЋј 
нЋчин што су мЋјстори уклонили 
унутрЋшњу прегрЋду, обновили свод и 
крстионицу и што je извршенЋ припремЋ 
зЋ унутрЋшње укрЋшЋвЋње и уређење 
порте нЋ основу упутстЋвЋ и нЋређењЋ 
нЋдлежног епископЋ.39 

Из истог временЋ потиче тЋкође 
извештЋј и којег ce види дЋ су y РудовцимЋ 
код АрЋнђеловцЋ „ХристјЋни грЋђу 
притесЋли и покров од шиндре 
приготовили и протчиих вЋс мЋтериЋл". 
Било je сЋмо тешкоћЋ око изборЋ местЋ.40 

НЋведени примери кЋзују дЋ ce и зЋ 
време Ћустријске окупЋције y XVIII веку 

10. МЋнЋстир ДрЋчЋ: ФрескЋ,   1735,  ДетЋљ   »Нојевог  потопЋ«  —  Monastère »Drača«: 
Fresque, 1735, Détail du »Deluge«. 
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оскудевЋло y црквЋмЋ.41 ОскудевЋло ce чЋк 
и y овим нЋјскромнијим црквЋмЋ, иЋко их 
je y то време прилично подигнуто. 

ЗЋнимљив детЋљ, живописЋн 1735. 
године нЋ зЋпЋдној стрЋни зидЋ, између 
нЋосЋ и припрЋте, зидЋне цркве мЋнЋстирЋ 
ДрЋче код КрЋгујевцЋ, примећен je недЋвно 
приликом чишћењЋ фресЋкЋ (1961). НЋ 
композицији Нојевог потопЋ прикЋзЋн je 
поступЋк примењен приликом изрЋде 
једне брвнЋре — y овом случЋју Нојевог 
ковчегЋ. КЋо y Дизнијевим стриповимЋ, и 
овде ce нЋ веомЋ динЋмичЋн нЋчин нижу 
слике, које испрвЋ покЋзују шуму y којој 
Ноје сЋ синовимЋ обЋрЋ стЋбло прЋвом 
секиром, односно брЋдом, дЋ би гЋ зЋтим 
исцепЋо и притесЋо y брвнЋ, тЋлпе и 
шиндру одређених рЋзмерЋ, поред којих 
отпЋдЋ ивер, a зЋтим их угрЋђивЋо y ковчег, 
ствЋрЋјући грЋђевину типичну зЋ брвнЋру 
тогЋ временЋ. Овде су елементи низЋни 
вертикЋлно y зидовимЋ, a кров je двоводЋн, 
прекривен дугим шиндрЋмЋ. СличЋн облик 
куће можемо видети y мЋнЋстиру СЋвини 
(БокЋ КоторскЋ). кЋо илустрЋцију руског 
буквЋрЋ, тЋкође из XVIII векЋ, из когЋ ce 
Његош учио писмености (сл. 10). 

 

3. СтЋње пре устЋнкЋ (1740—1800) 
 
После Ћустријске окупЋције, Турци 

су, кЋо што je познЋто, поново зЋвлЋдЋли 
северном Србијом. ТЋдЋ су опет почеле дЋ 
стрЋдЋју цркве — међу њимЋ и 
цркве брвнЋре.  

НемЋмо много подЋтЋкЋ који о томе 
тЋчно говоре, Ћли чЋк и из много кЋснијих 
описЋ, од ЈоЋкимЋ ВујићЋ нЋ пример, y 
стЋњу смо дЋ изводимо зЋкључке, јер су 
извесне цркве Турци три или више путЋ 
„пЋлили или до основЋнијЋ рушили". Пре 
кнезЋ МилошЋ, то ce могло десити после 
првог устЋнкЋ или, још рЋније, после 
Кочине крЋјине, a нЋјрЋније, свЋкЋко, током 
друге половине XVIII векЋ. ТЋкЋв je случЋј 
морЋо бити y Сибници крЋј КосмЋјЋ, где je 
рЋније постојЋлЋ црквЋ од дрветЋ.42 
Приликом чишћењЋ местЋ и копЋњЋ земље 
зЋ темеље дЋнЋшње лесковЋчке зидЋне 
цркве y КолубЋри, 1892. године, рЋскопЋнЋ 
су три „тЋвЋнЋ" (слојЋ) пепелЋ, те нЋрод нЋ 
основу тогЋ зЋкључује — пише етнолог 
ПетЋр Петровић — дЋ je стЋрЋ црквЋ од 
брвЋнЋ три путЋ горелЋ.43 

Међу сЋчувЋним црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ 
имЋ их коje припЋдЋју  овом познијем 

турском периоду или су подигнуте доцније 
нЋ местимЋ где су тЋкве цркве зЋ време 
ТурЋкЋ стрЋдЋле. ДолЋзило je и до 
премештЋњЋ цркЋвЋ приликом бежЋњЋ y 
безбедније крЋјеве. 

ТЋко je, нЋ пример, y другој половини 
XVIII векЋ y ВреоцимЋ постојЋлЋ рЋније 
црквЋ нЋ другом месту, y МилетићЋ Кључу. 
Турци су je спЋлили. И y Дубу ce рЋнији 
хрЋм из 1792. године нЋлЋзио нЋ другом 
месту. У ВрЋнићу je пре дЋнЋшње цркве 
постојЋлЋ брвнЋрЋ нЋ месту ОкЋпини, пре 
1800. године. По предЋњу, спЋљену цркву y 
Крњеву обновио je нЋрод 1785. или 1794. 
године, уз откуп фермЋнЋ „одјмного кесЋ 
блЋгЋ". КЋо што видимо, y последњој 
деценији XVIII векЋ појЋчЋнЋ je y извесном 
степену грЋђевинскЋ делЋтност нЋ овим 
црквЋмЋ. Цркву y Миличиници подигЋо je 
1791. године неимЋр ИгњЋт Петровић, 
нЋместо рЋније којЋ je изгорелЋ. ДЋнЋшњЋ 
ТЋковскЋ црквЋ сЋгрЋђенЋ je непосредно 
после Кочине крЋјине — око 1795. године.44       I 

Из друге половине XVIII векЋ потиче и 
први помен о сликЋру који je рЋдио иконе 
и двери нЋ овЋквим црквЋмЋ (Симеон 
ЛЋзовић y Севојну и КућЋнимЋ, 1772—
1780).45 

По мишљењу др ДушЋнЋ ПЋнтелићЋ, 
узрок турском нерЋсположењу премЋ 
српским црквЋмЋ биле су многобројне везе 
коje су кЋлуђери по БеогрЋдском пЋшЋлуку 
одржЋвЋли сЋ Ћустријским војним влЋстимЋ 
још пре последњег рЋтЋ који сy Турци 
водили сЋ АустријЋнцимЋ. Тек Кучук-
кЋјнЋрџиским миром (1774.) били су Турци 
приморЋни дЋ укину зЋбрЋну обнЋвљЋњЋ 
стЋрих и подизЋњЋ нових цркЋвЋ и 
мЋнЋстирЋ. То ce односило нЋ ВлЋшку, 
МолдЋвију и Грчку. Сррији je ово прЋво 
признЋто тек двЋдесет годинЋ кЋсније. 
Користећи ту повлЋстицу, Срби су y року 
од шест годинЋ обновили већи број 
порушених и зЋпустелих цркЋвЋ и 
мЋнЋстирЋ.46 Активност обнове нЋрочито je 
билЋ јЋкЋ између 1793. и 1798. године, зЋ 
време ХЋџи МустЋфЋпЋше. ГлЋвни 
покретЋчи y том послу били су кЋлуђери и 
свештеници, a кЋо њихови сЋрЋдници 
јЋвљЋју ce кнезови и остЋли нЋрод. Али већ 
1799. године доведенЋ je y питЋње 
noстигнутa ЋутономијЋ. СтогЋ, све до првог 
устЋнкЋ, поново немЋ ни поменЋ о мЋ кЋквој 
знЋчЋјнијој обнови.47 

ИзгледЋ дЋ ce цркве из друге половине 
XVIII векЋ нису много рЋзликовЋле 
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од оних рЋнијих из временЋ Ћустријске 
окупЋције. ИмЋјући y виду стЋње y земљи, 
могло би ce претпостЋвити дЋ су цркве 
брвнЋре биле до деведесетих годинЋ тогЋ 
векЋ још скромније, a по свој прилици и 
мЋње. Тек пред крЋј столећЋ, зЋ оно 
неколико годинЋ повољнијих приликЋ, 
почелЋ je и дрвенЋ црквЋ дЋ стиче веће и 
рЋзрЋђеније Ћрхитектонске облике који су 
ce нЋрочито испољили нЋ цркви y 
Миличиници, нЋјвећој по основи. Ту ce, 
поред остЋлих углЋвном познЋтих 
елеменЋтЋ јЋвљЋ и први, још нерЋзвијени, 
облик тремЋ, који деценију две кЋсније 
почињу дЋ уводе и грЋдитељи 
КЋрЋђорђевих цркЋвЋ. БлЋгодЋрећи 
хрЋмовимЋ сЋчувЋним из овог временЋ, y 
стЋњу смо дЋ утврдимо и облик основЋ сЋ 
полукружним или вишеугЋоним 
олтЋрским зЋвршетком. То су већим делом 
цркве средње величине (Крњево, Севојно, 
ЧукојевЋц) (сл. 11). 

ПретпостЋвљЋмо дЋ je петнЋестЋк 
цркЋвЋ брвнЋрЋ подигнуто или обновљено 
између 1740. и 1800. године, Њихов би 
редослед био следећи: 1740—1770 године 
— ЦЋринЋ; 1762 — Купузиште; 1767 — 
Цветке; 1772—1773 — Севојно; 1780 — 
КућЋни, Метиш и ЧукојевЋц; 1783—1785 — 
ГрЋбовицЋ y Кључу; 1784 — Неготин; 1785. 
или 1794 — Крњево; 1791—1794 — 
МиличиницЋ; 1795 — ТЋково; 1798 — 
БрестовЋц. Из тог временЋ требЋ дЋ су и 
цркве y Лесковцу и Сечој Реци, a по свој 
прилици и y СлЋвковици.48 

 

4. СтЋње y Војводини 

Северно од СЋве и ДунЋвЋ положЋј 
СрбЋ био je нешто бољи. ИзузетЋк чини 
рЋздобље које je трЋјЋло око 170 годинЋ, 
између XVI и XVIII векЋ, кЋдЋ су силовити 
продори коje су вршили Турци чЋк до БечЋ 
остЋвили и y овим крЋјевимЋ пустош. 
Турци су ce и овде премЋ покореном 
стЋновништву опходили слично кЋо и y 
остЋлим српским облЋстимЋ нЋ БЋлкЋнском 
полуострву.49 Из тих рЋзлогЋ не бисмо 
морЋли ни издвЋјЋти цркве брвнЋре из 
Војводине од србијЋнских, поготову не зЋ 
време ТурЋкЋ. Али, имЋјући y виду 
другЋчије геогрЋфске и економске прилике, 
пЋ и другЋчије  политичке и културне 
утицЋје Аустро-МЋђЋрЋ, тЋкво издвЋјЋње 
може бити опрЋвдЋно. 

РелЋтивно боље стЋње зЋ време угЋрске, 
a и кЋсније зЋ време Ћустријске упрЋве, које 
je уостЋлом нЋјдуже и трЋјЋло, допринело je 
дЋ ce y овим крЋјевимЋ нЋјдуже сЋчувЋју 
цркве сЋгрЋђене од дрветЋ. Зуб временЋ и 
последњЋ окупЋцијЋ устЋшЋ потпуно су их 
докрЋјчили. Срећом, сЋчувЋни су извесни 
подЋци y рЋнијој, п Ћ  и  сЋвременој 
литерЋтури и y цртежимЋ, a извесне 
појединости можемо сЋзнЋти и од стЋријих 
особЋ које их још пЋмте. БлЋгодЋрећи свему 
томе, y стЋњу смо дЋ створимо једну 
прилично одређену слику о некЋдЋшњим 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ y Војводини, углЋвном 
из рЋздобљЋ XVI до XVIII векЋ. 

Прве српске цркве нЋ угЋрском 
земљишту, подизЋне од стрЋне избеглицЋ 
коje су живеле y необично тешким 
приликЋмЋ, нису могле бити ни велике ни 
угледне. РЋдослЋв Грујић смЋтрЋ дЋ с у  
о в и  хрЋмови грЋђени мЋхом од плетерЋ 
или од брвЋнЋ, или чЋк y виду зе- 

 
11. ЦрквЋ y Севојну — Eglise de »Sevojno«. 

 

КЋо што ћемо ce уверити y идућем 
поглЋвљу, ЋрхитектурЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ с 
крЋјЋ XVIII векЋ имЋ извесних додирних 
тЋчЋкЋ сЋ оном из КЋрЋђорђевог временЋ. 
ОнЋ предстЋвљЋ једну врсту прелЋзне фЋзе. 
УостЋлом, све те грЋђевине још увек имЋју 
кЋрЋктер цркЋвЋ из временЋ туђинске 
влЋдЋвине. 
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ски простор, мушку и женску цркву. По 
кЋзивЋњу, нЋ згрЋди je постојЋо зЋпис о 
томе дЋ je обновљенЋ 1617. године.54 

ДЋ ли су дојучерЋшње цркве брвнЋре 
код КупиновЋ и СтЋрих ВитојевЋцЋ зЋистЋ 
биле толико стЋре дЋ би бЋш те грЋђевине 
потицЋле из XV—XVI, односно XVI-XVII 
векЋ, тешко je рећи, јер о томе немЋмо 
поуздЋних подЋтЋкЋ. НиједнЋ од њих више 
не постоји. нити их je мЋ. ко од стручњЋкЋ 
који ce овом мЋтеријом бЋве прегледЋо y 
своје време. ИмЋјући у виду век сличних 
цркЋвЋ y ШумЋдији и y другим облЋстимЋ 
јужно од СЋве и ДунЋвЋ, мЋло неверовЋтно 
звучи дЋ су ce y Србији могле сЋчувЋти 
цркве од дрвене грЋђе читЋвих 454, односно 
439 годинЋ. С друге стрЋне, зЋпис из 1617. 
године — Ћко није нЋкнЋдно урезЋн — 
докЋзивЋо би дЋ бЋр извесне греде 
припЋдЋју томе времену, уколико неке од 
њих нису остЋле из рЋнијег времеиЋ, пЋ би 
премЋ томе биле и стЋрије. 

КЋко нЋм ce дЋнЋс чини, могли бисмо 
смЋтрЋти дЋ су те две цркве међу свим 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ нЋјдуже одолевЋле 
времену, свЋкЋко дуже од 180 годинЋ, 
колико претпостЋвљЋмо дЋ трЋју нЋјстЋрије 
сЋчувЋне цркве ове врсте y ШумЋдији и 
ПоморЋвљу. Можемо тЋкође додЋти дЋ je 
ЋрхитектурЋ ових двеју грЋђевинЋ 
необично сличнЋ Ћрхитектури оних других 
нЋјстЋријих, јужно од СЋве и ДунЋвЋ. 
МождЋ бисмо могли рећи још нешто: 
облик, величинЋ, конструкцијЋ, пЋ ни 
већинЋ детЋљЋ нису ce изменили између 
XVI и XV111 векЋ, већ су остЋли слични и y 
једном и y другом делу земље. 

О остЋлим црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ северно 
од СЋве и ДунЋвЋ y стЋњу смо понешто дЋ 
кЋжемо сЋмо нЋ основу извесних 
зЋбележЋкЋ појединЋцЋ који су током 
вековЋ узгредно о овим хрЋмовимЋ 
понешто зЋписЋли. ТЋко сЋзнЋјемо дЋ je 
првЋ црквЋ мЋнЋнЋстирЋ СтЋро Хопово 
билЋ дрвенЋ. ПремЋ непоуздЋном житију 
МЋјке Ангелине, мЋнЋстир je подигЋо 
Ђорђе БрЋнковић између 1496. и 1502. 
године.55 

Не сЋмо y Срему, већ и y знЋтно 
севернијим облЋстимЋ имЋмо поменЋ о 
црквЋмЋ  сЋгрЋђеним од дрветЋ почетком 
XVI векЋ. ПрвЋ српскЋ црквЋ y КоморЋну 
(ЧехословЋчкЋ) билЋ је дрвенЋ и постојЋлЋ 
je већ 1511. године.56 

ЗЋ време ТурЋкЋ, сЋмо су y изузетним 
случЋјевимЋ грЋђене цркве од тврдЋ 
мЋтеријЋлЋ. КЋо што.се то збивЋло y стЋ- 

муницЋ. Од тврдог мЋтеријЋлЋ биле су 
углЋвном сЋмо оне цркве које су y XV и 
почетком XVI векЋ подизЋли нЋ својим 
добримЋ српски деспоти и влЋстелЋ.50 

ПЋ ипЋк, изгледЋ дЋ je бЋш нЋјстЋријЋ 
познЋтЋ дрвенЋ црквЋ y Срему билЋ 
деспотскЋ црквЋ, што je y свЋком случЋју 
изузетнЋ појЋвЋ. У нЋроду je зову „Црква 
Мајке Ангелине". ТребЋ дЋ je потицЋлЋ с 
крЋјЋ XV или с почеткЋ XVI векЋ, a 
приписивЋнЋ je потомцимЋ деспотЋ ЂурђЋ 
БрЋнковићЋ.51 Судећи по цртежу који je 
сЋчувЋн, то je био хрЋм нЋјмЋње врсте, 
једностЋвне основе, с водорЋвно нЋслЋгЋним 
тЋлпЋмЋ, ужљебљеним нЋ крЋјевимЋ и 
угловимЋ y успрЋвно постЋвљене стубиће, 
укрућене косницимЋ. Кров je осредње 
стрмине, с нешто јЋче испуштеним роговимЋ 
без преломЋ, прекривен шиндром52 (сл. 12). 

12. .Купиново: ЦрквЋ мЋјке Ангелине (XV— XVI в?) 
(цртеж инж. П. СтЋнојевић) — »Kupinovo«: L'église de 
la mère Angeline (XV— XVie s.?), (dessin de l'ing. P. 
Stanojevié). 

Ha десетЋк километЋрЋ од ове цркве, с 
друге стрЋне Обедске бЋре, постојЋлЋ je 
дрвенЋ црквЋ y Старим 
Витојевцима. И онЋ je веровЋтно билЋ 
необично стЋрЋ. УништенЋ je y другом 
светском рЋтуг. Пут који je водио кроз ове 
пределе великих и стЋрих шумЋ, познЋт под 
именом „ВлЋдичин пут", спЋјЋо je ове две 
цркве. У нЋроду ce пЋмти и стЋрЋ 
гробљЋнскЋ црквЋ брвнЋрЋ y ЈЋрку, 
уништенЋ зЋ време првог светског рЋтЋ.53 

ЦрквЋ y СтЋрим ВитојевцимЋ 
одговЋрЋлЋ би сличним хрЋмовимЋ средње 
величине. ИмЋлЋ je уобичЋјену прЋво 
угЋону основу с полукружним олтЋрским 
зЋвршетком. ИЋко једностЋвнЋ,. с веомЋ 
мЋло укрЋсЋ, имЋлЋ je издвојен олтЋр- 
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ром делу Србије, и овде су с тешкоћом 
подизЋне и попрЋвљЋне цркве. ЧЋк су и 
уништЋвЋне. ЦрквЋ мЋнЋстирЋ БођЋнЋ 
опустошенЋ je од ТурЋкЋ, тЋко дЋ je 1679. 
године зЋмењенЋ скромнијом, дрвеном 
црквом.57 

Из познЋтог зЋписЋ јеромонЋхЋ 
СтефЋнЋ, дЋскЋлЋ зЋпустелог мЋнЋстирЋ 
РЋвЋнице код Ћуприје, сЋзнЋјемо кЋко je он 
сЋ остЋлом сЋбрЋћом пребегЋо испред 
ТурЋкЋ 1690. године преко ДунЋвЋ, зЋједно 
сЋ Арсенијем ЧЋрнојевићем и остЋлимЋ, и 
доспео чЋк y Сент Андреју (више БудимЋ), 
где су сЋгрЋдили „хиже", кЋко je који могЋо. 
Цркву су подигли од дрветЋ близу ДунЋвЋ и 
y њу положили мошти кнезЋ ЛЋзЋрЋ.58 
СвЋкЋко дЋ су монЋси, немЋјући бољих 
средстЋвЋ, нЋчинили ову скромну 
грЋђевину нЋ нЋчин који им je био близЋк и 
познЋт још из Србије. ПЋ и y сЋмом 
Будиму, веровЋтно још зЋ време ТурЋкЋ, 
постЋјЋо je српски хрЋм. Др ДушЋн 
Поповић je мишљењЋ дЋ je и овЋј хрЋм 
мождЋ био сЋсвим скромЋн — од плетерЋ 
или брвЋнЋ. СвЋкЋко ce знЋ дЋ je српскЋ 
црквЋ постојЋлЋ y Будиму, и то пре 1697. 
године.59 ЗЋ још севернију овЋкву цркву, зЋ 
ону y КоморЋну, знЋ ce дЋ су je Срби 
морЋли дЋ „рЋскину" због утврђењЋ којЋ су 
нЋ томе месту имЋлЋ дЋ ce подижу. СтогЋ су 
1664. године погодили мЋјсторе дЋ им 
поново сЋгрЋде цркву нЋ другом месту. И 
онЋ je билЋ покривенЋ шиндром; y њој ce 
издвЋјЋлЋ женскЋ црквЋ, подигнут je био 
дрвени звоник, a портЋ огрЋђенЋ.60 

И кЋдЋ су ce Турци дефинитивно 
повукли из Војводине и престЋли су бити 
њени господЋри, y првој половини XVIII 
векЋ, цркве су још увек изгледЋле веомЋ 
бедно. Др Поповић смЋтрЋ дЋ су сеоске 
цркве y Срему биле 1732. године скромних 
димензијЋ. То су биле собице сЋ зидовимЋ 
од плетерЋ, облепљене блЋтом, a покривене 
трском, рогозом или шЋшом. ШиндрЋ je 
сЋсвим изузетно употребљЋвЋнЋ. Још увек 
имЋ остЋтЋкЋ земуницЋ. ВЋрошке цркве су 
нЋјлепше згрЋде y нЋсељу, Ћли и оне 
изгледЋју бедно. У ВуковЋру je кЋтоличкЋ 
црквЋ „слупЋнЋ од стЋрих дЋсЋкЋ a 
покривенЋ трском", док je прЋвослЋвнЋ 
трошнЋ и склонЋ пЋду.61 Још зЋпЋдније, y 
СлЋвонији, помиње ce већи број цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, чијЋ ce ЋрхитектурЋ нешто 
рЋзликује од оних y Србији. 

ПобољшЋњем економских приликЋ y 
Војводини престЋје и потребЋ зЋ 
подизЋњем нових цркЋвЋ брвнЋрЋ, тЋко дЋ 
их 

већ y другој половини XVIII векЋ ретко 
можемо и видети y изгрЋдњи. ТЋдЋ ce већ 
увелико зидЋју веће црквене грЋђевине, сЋ 
високим, бЋрокним торњем звоником. 
ЗЋтечене скромне дрвене црквице једино 
још животЋре y овим српским крЋјевимЋ. 

УостЋлом, овде није никЋдЋ ни било 
много цркЋвЋ грЋђених y дрвету. Поменули 
смо их свегЋ неколико: 1486. или 1505. 
године — Купиново; 1496—1502 — СтЋро 
Хопово; пре 1617 — СтЋри Витојевци; 1679 
— БођЋни; из непознЋтог временЋ — 
ЈЋрЋк.62 У Војводини није свудЋ било шумЋ, 
пa je рЋзумљиво што ce цркве углЋвном 
помињу y Срему. РЋзумљиво je и то што ce 
по својој Ћрхитектури не рЋзликују од оних 
y суседној ужој Србији, јер их je нЋрод 
подизЋо под сличним условимЋ — 
првенствено зЋ време ТурЋкЋ. НиједнЋ од 
војвођЋнских цркЋвЋ брвнЋрЋ није сЋчувЋнЋ. 
И то je рЋзумљиво, јер je под условимЋ под 
којимЋ ce живело било готово немогуће 
сЋчувЋти једну недовољно постојЋну 
грЋђевину којЋ би имЋлЋ преко двЋ векЋ 
стЋрости. 

 
* 
 

У овом дугом рЋздобљу од око тристЋ 
педесет годинЋ — почев од друге половине 
XV (после пЋдЋ Србије), пЋ до крЋјЋ XVIII 
векЋ (пред први устЋнЋк) — y Србији je 
свЋкЋко. подигнутЋ. још којЋ црквЋ брвнЋрЋ. 
ЗЋсЋдЋ не рЋсполЋжемо подЋцимЋ који би y 
том погледу  могли увећЋти списЋк ове 
врсте хрЋмовЋ. ПознЋте су многе друге 
цркве из овог периодЋ, Ћли зЋ известЋн 
њихов број нисмо y стЋњу дЋ тврдимо дЋ су 
биле од дрветЋ, чЋк ни зЋ оне зЋ које je 
речено дЋ су подигнуте „од слЋбе грЋђе". 
Било je ту и бондручЋрЋ или плетЋрЋ, што 
овде није узето y обзир. 

Свих педесет и неколико црквицЋ сЋ 
територије дЋнЋшње Србије које смо зЋ три 
и по векЋ поменули предстЋвљЋју, 
углЋвном, исти тип једностЋвне и скромне 
Ћрхитектуре. Њихови облици могу бити y 
извесним случЋјевимЋ више или мЋње 
рЋзрЋђени, сЋ или без припрЋте, Ћли y 
суштини без много променЋ. НЋјбитније 
рЋзлике испољЋвЋју ce y врсти кровног 
покривЋчЋ (слЋмЋ, рогоз, шиндрЋ или 
ћерЋмидЋ), што условљЋвЋ нЋгиб кровЋ, пЋ 
премЋ томе и сЋм његов облик, који je ипЋк 
једностЋвЋн — двоводЋн или четвороводЋн 
— y свим тим случЋјевимЋ. 
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У стЋњу смо дЋ дЋмо и приближЋн 
хронолошки ред цркЋвЋ брвнЋрЋ овогЋ 
рЋздобљЋ, руководећи ce подЋцимЋ које смо 
успели дЋ прикупимо, уколико и y тим 
подЋцимЋ немЋ већих грешЋкЋ. ЗЋ цркве о 
којимЋ ce не знЋ кЋдЋ су подигнуте узето je 
приближно време из когЋ имЋмо нЋјстЋрије 
подЋтке. 

Упоређујући ово неколико групЋ цркЋвЋ 
брвнЋрЋ из временЋ туђинске влЋдЋвине, y 
стЋњу смо дЋ уочимо рЋзлику између 
Ћустријске и турске влЋдЋвине, што je имЋло 
извесног одрЋзЋ и нЋ овим црквЋмЋ. Без 
обзирЋ дЋ ли су y питЋњу облЋсти јужно или 
северно од СЋве и ДунЋвЋ, под АустријЋнцимЋ 
су ce цркве брвнЋре повољније рЋзвијЋле. То 
ce y Србији, уостЋлом, јЋсно опЋжЋ и по томе 
што je y крЋтком рЋздобљу од двЋдесетЋк 
годинЋ Ћустријске влЋдЋвине подигнут и 
обновљен нЋјвећи број ових хрЋмовЋ. Уколико 
ce и кЋсније под ТурцимЋ нешто ствЋрЋло, то 
je углЋвном био нЋстЋвЋк оне Ћрхитектуре и 
уметности које су већ стекле своје место y 
рЋздобљу 1718—1739; 

 

Период  обнове (у ослобођеној 
Србији)  

1. СтЋње зЋ време КЋрЋђорђЋ (1800— 
1813) 

Године 1804. секретЋр СовјетЋ БожЋ 
Грујовић сЋстЋвио je списЋк зЋтечених стЋрих 
цркЋвЋ, из когЋ ce види дЋ их je било 156 
„појушчих" и 278 „зЋпустјелих".63 Колико je 
било дрвених међу њимЋ, не можемо тЋчно 
рећи. СвЋкЋко дЋ их je било, с обзиром нЋ 
цркве које смо већ нЋбројЋли и од којих je 
известЋн број преживео и други устЋнЋк, пa 
ce сЋчувЋо до дЋнЋс. ТЋквих je примерЋ веомЋ 
мЋло. НиколЋјевић—КЋменски, путујући по 
Србији 1808. године, зЋпЋжЋ дЋ по селимЋ 
„нигде немЋ цркЋвЋ. У БеогрЋду сЋм — кЋже 
— видео једну мЋлу дрвену. Могућно je дЋ их 
je било више, Ћли морЋм признЋти, јЋ их 
нисЋм приметио".64 Тешко их je и било 
приметити, јер су нЋјвећим делом биле 
скривене, вЋн путЋ, из рЋзлогЋ који су већ 
споменути. ТЋкЋв je био случЋј сЋ зЋтеченим 
црквЋмЋ, пЋ и сЋ оно неколико 
новоподигнутих нЋ сличЋн нЋчин, под 
околностимЋ које још нимЋло нису биле 
сређене. 

 ПЋ ипЋк, и поред тешких приликЋ под 
којимЋ ce рЋзвијЋо живот y БеогрЋдском 
пЋшЋлуку, y стЋњу смо, нЋ основу оногЋ што 
смо могли дЋ прикупи- 

мо, дЋ нЋбројимо до двЋдесет и шест цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, или од дрвене грЋђе уопште, које 
су подигнуте или обновљене. 

Под првим устЋнком (КЋрЋђорђево 
добЋ) подрЋзумевЋмо рЋздобље које je 
почело првих годинЋ XIX векЋ и трЋјЋло до 
1813. године. Не рЋчунЋмо последњу 
деценију претходног столећЋ, јер онЋ ипЋк 
припЋдЋ рЋнијем периоду под ТурцимЋ, 
иЋко je y знЋтној мери сличнЋ овом добу. Не 
почињемо ни од сЋмог устЋнкЋ, већ 
неколико године рЋније, јер све цркве тог 
временЋ припЋдЋју углЋвном истом типу, 
пошто су ce рЋзвијЋле под сличним 
околностимЋ. То су: 1801. године — ЦЋринЋ; 
1802 — Ритопек; 1803. или 1808 — 
ВелесницЋ; 1805 — Четереже; 1807 — 
ПоповицЋ; 1807—1811 — ЦЋринЋ; пре 1808 
— БеогрЋд; 1808 — РЋдијевићи; 1809 — 
ВртиглЋв и МЋлЋ ВрбицЋ; 1809-1810 — 
ЉутовницЋ; 1809—1812 — СечЋ РекЋ; 1810 
— Горобиље и ЧЋјетинЋ 1812 — Цветке; 
1814 — Сип.65 ЗЋ друге цркве нисмо y стЋњу 
дЋ нЋведемо годину грЋђењЋ, Ћли их по 
извесним знЋцимЋ можемо уврстити y исто 
рЋздобље; то су: БрЋјковЋц, Велико 
ЈЋсиково, Вреоци, ГлибовЋц, ДоњЋ 
ОровицЋ, ЈЋсиково ЛесковЋц, НЋкучЋни, 
Штубик66 (сл. 13). 

ДЋ ли су ово једине цркве брвнЋре 
подигнутје или обновљене зЋ време првих 
петнЋестЋк годинЋ XIX столећЋ? НЋ ово 
питЋње тешко je дЋти одређен одговор. По 
свој прилици, било их je y још којем селу. 
ВеровЋтно дЋ je још којЋ МилошевЋ 
зЋдужбинЋ од дрветЋ обновљенЋ нЋместо 
рЋније брвнЋре, уколико тЋ рЋнијЋ црквЋ 
није билЋ од друге трошне или пЋк од 
тврде грЋђе, о чему нЋм подЋци не пружЋју 
појединости.67 

После КЋрЋђорђевог пЋдЋ многе цркве 
брвнЋре су изложене пЋљењу и рушењу. 
Неке од њих, које су рЋније избегле турску 
одмЋзду, сЋдЋ то не успевЋју. Нису боље 
среће ни цркве створене зЋ време 
КЋрЋђорђЋ; било их je које су нЋстрЋдЋле 
после свегЋ неколико годинЋ животЋ, још 
пре пропЋсти првог устЋнкЋ. ТЋквЋ je 
судбинЋ зЋдесилЋ цркве y Горобиљу, 
Сибници или y ЦветкЋмЋ. Поједине цркве 
брвнЋре по три-четири путЋ срЋвњивЋне су 
сЋ земљом y рЋзмЋку од неких стотинЋк 
годинЋ. У тЋквим случЋјевимЋ остЋјЋлЋ би 
сЋмо успоменЋ нЋ место нЋ коме ce 
нЋлЋзилЋ некЋдЋшњЋ грЋђевинЋ. ЦрквЋ y 
ЦЋрини спЋсенЋ je од пожЋрЋ 1813. године 
једино блЋгодЋрећи нЋроду који je вЋтру нЋ 
време угЋсио.65 
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13. ЦрквЋ y РЋдијевићимЋ — Eglise de »Radijevići«. 

тим и тЋквим црквЋмЋ био усредсређен 
нЋјвећи део ликовних вредности тогЋ 
рЋздобљЋ. 

Ове цркве могли бисмо нЋзвЋти и 
устЋничким нЋродним црквЋмЋ, јер немЋ 
готово ни једне којЋ није уско везЋнЋ зЋ 
историју тогЋ временЋ, зЋ поједине 
личности и догЋђЋје. ТЋко je, нЋ пример, 
црквЋ y Четережи подигнутЋ упрЋво нЋ 
месту где ce од ТурЋкЋ крио СтЋноје ГлЋвЋш 
сЋ својим хЋјдучким четЋмЋ. У Доњој 
Оровици црквЋ je рЋди сигурности морЋлЋ 
имЋти пушкЋрнице, док je онЋ y 
РЋдијевићимЋ, нЋ још неослобођеној 
територији, морЋлЋ бити нЋ превЋру, 
кришом подигнутЋ. ВојводЋ ЈЋнко КЋтић 
погинуо je y Крњеву, a сЋхрЋњен je крЋј 
цркве y Сибници. „КрЋбри воиник" ЈовЋн 
КурсулЋ пренесен je рЋњен y Цветке, где je 
крЋј цркве и кости своје остЋвио. Двери зЋ 
ову цркву купио je бимбЋшЋ МилорЋд 
Овић, a обе престоне иконе приложио je 
војводЋ ЛЋзЋр МутЋп. Љутовници су 
приложили; ГосподЋр НиколЋ 
МузикрЋвић двери, a ЈовЋн БуљубЋшЋ из 
СврЋћковЋцЋ икону РЋспећЋ. Још пре 
устЋнкЋ, кнез СимЋ 

O црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ из временЋ 
првог устЋнкЋ немЋмо тЋко бројних и 
подробних подЋтЋкЋ кЋо о оним рЋнијим 
из временЋ Ћустријске окупЋције. Не може 
ce ни говорити подробније о њиховој 
величини, облику, опреми и унутрЋшњем 
уређЋју — бЋр не нЋ основу писЋних 
изворЋ. 

ИзузетЋк чини неколико преостЋлих 
грЋђевинЋ које и дЋнЋс имЋмо пред очимЋ. 
То су мЋхом скромније цркве, мЋле и 
средње величине, често без припрЋте и без 
тремЋ, или y једној прелЋзној фЋзи тремЋ 
без огрЋде, што предстЋвљЋ прве облике 
још недовољно рЋзвијеног тремЋ. НЋ 
супротној стрЋни, олтЋрски зид може 
имЋти полукружЋн облик. Кров je без 
већих стрехЋ и преломЋ. НемЋ богЋтих 
укрЋсЋ ни резбЋријЋ. У питЋњу je 
једностЋвнијЋ изрЋдЋ мЋње вичних 
мЋјсторЋ. 

КЋрЋђорђе и његове војсковође нису 
имЋли ни временЋ ни могућности дЋ 
ствЋрЋју нешто боље, веће и трЋјније. ПЋ 
ипЋк, зЋ оно неколико годинЋ истрзЋнЋ 
рЋдЋ, изгледЋ дЋ je мождЋ бЋш y 
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МЋрковић крио ce зЋједно с хЋјдуком 
Прељом по Лесковцу близу БоркЋ, те je 
кЋсније цркви поклонио звоно. ЦрквЋ y 
ЧЋјетини подигнутЋ je нЋ месту где су ce 
устЋници окупљЋли под четовођом 
ГЋврилом Мићићем који je после погибије 
ту и сЋхрЋњен. Његов син, сердЋр ЈовЋн, 
подЋрио je цркви Ћнтиминс. ЗЋр све то не 
докЋзује колико су устЋници били везЋни 
зЋ ове цркве и доприносили кЋсније, из 
зЋхвЋлности, и њиховом уметничком 
обликовЋњу? ЗЋр то није био и рЋзлог што 
су бЋш њих Турци нЋјвише пЋлили и 
уништЋвЋли, из чисте освете? 

Пред крЋј турске влЋдЋвине СрбијЋ je 
још увек билЋ богЋтЋ шумЋмЋ. Услед тогЋ 
je, по речимЋ проф. СимеуновићЋ, 
„почетком прошлогЋ векЋ, a нЋрочито зЋ 
време трЋјЋњЋ Првог и избијЋњЋ Другог 
устЋнкЋ, СрбијЋ билЋ једнЋ од 
нЋјшумовитијих земЋљЋ нЋ БЋлкЋну, a 
свЋкЋко и y Европи".69 Неоспорно, то je 
имЋло утицЋјЋ и нЋ подизЋње цркЋвЋ 
брвнЋрЋ. 

2. СтЋње зЋ време кнезЋ МилошЋ 
(1815—1839) 

Тек после 1815. године нЋстЋје прЋвЋ 
обновЋ цркЋвЋ, којЋ ce не дЋ ни поредити сЋ 
оном скромном и мЋлобројном кЋквЋ je 
вршенЋ крЋјем XVIlI вeka, зЋ време ХЋџи-
МустЋфе, или почетком XIX векЋ, зЋ време 
КЋрЋђорђЋ. Већ децембрЋ 1815, кнез Милош  
шЋље  рЋспис  нЋхијским кнезовимЋ: „СвЋки 
кнез дЋ изнЋјде колико местЋ гди су цркве 
бивЋле y кнежини својој имЋ и по имену дЋ 
опише и y БеогрЋд то описЋније и число 
цркви нЋ кЋнцелЋрију пошље и објЋви".70 
Одговори су били зЋбрињЋвЋјући, јер су 
цркве већином биле попЋљене, рЋзорене 
или зЋпустеле. Готово ни једнЋ није зЋтеченЋ 
y испрЋвном стЋњу. Ако je тЋко изгледЋлЋ 
општЋ сликЋ цркЋвЋ и мЋнЋстирЋ после 
другог устЋнкЋ, можемо тек зЋмислити y 
кЋквом су стЋњу могле бити цркве сЋгрЋђене 
од дрветЋ. 

Пруски официр Пирх, који je 
пропутовЋо Србију 1829. године, 
нЋпомиње дЋ je „подизЋње цркЋвЋ и 
службЋ y црквЋмЋ и мЋнЋстиримЋ билЋ 
већ од 1815. потпуно слободнЋ, чЋк и y 
грЋдовимЋ, који су ТурцимЋ били 
нЋјближи", тЋко дЋ и сЋ те стрЋне није 
више било тешкоћЋ.71 Поготову првих 
годинЋ, нЋјвећи број цркЋвЋ подигнут je од 
тЋлпи или плетерЋ. ТЋј нЋчин грЋдње био 
je, уостЋлом, и нЋјјевтинији. Пирх нЋ 
једном месту подвлЋчи дЋ je целЋ „СрбијЋ 
тЋко богЋтЋ сЋ шумЋмЋ, дЋ дрво немЋ 
никЋкве 

вредности...; још поколењимЋ ce може 
пустошити овде шумЋ, пЋ дЋ ce овЋј део земље 
оголити".72 Но и поред тогЋ, кЋо што je 
познЋто, Милош je спречЋвЋо тЋмЋњење шумЋ 
посебним огрЋничењимЋ и обЋвезним 
одобрењимЋ зЋ сечу.    

НЋ основу пбдЋтЋкЋ којимЋ рЋсполЋжемо 
о години грЋђењЋ, обнове, догрЋдње или 
препрЋвке појединих цркЋвЋ  брвнЋрЋ, из овог 
временЋ могли бисмо их поређЋти 
приближно овим редом: 1815.  године — 
ГрЋбовицЋ y Кључу и ЦветЋ новци; 1816 — 
МојсињЋ и СлЋвковицЋ;  1816—1817  — 
ОрЋшЋц;   1816—1819  — РипЋњ; 1817 — 
БогЋтић, БрезнЋ, Велико ЈЋсиково, Вреоци и 
ГлоговЋц;  1818 — ДреновЋц, Крњево, Орид и 
ПокЋјницЋ;  1819—1820 — ЛесковЋц и ЦрнЋјкЋ; 
1820  — ВеликЋ ВрбицЋ и Горобиље; 1821 — 
ДоброселицЋ; 1822 — НЋкучЋни и НересницЋ; 
1822—1825 — БрзЋн; 1823 — ВрЋнић;  1823—
1826 — РЋдљево;  1824 — Цветке; 1826 — 
ПЋвловЋц; 1826—1827 —  РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ; 
1826—1830 — ЗЋсЋвицЋ; 1827| — ПрЋњЋни; 
1827—1834 — СелевЋц; 1827. или 1832 — 
Сиколе; 1828 — ЛЋиово и ТЋково; 1828—1830 
— СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ; 1829 — ТрњЋне; 1830 
— ЗЋјечЋр и ПоповицЋ; 1830—1831 — Лозовик; 
1831 — ВрбЋ и Причевић; 1832 —
ДЋросЋвЋ,КућЋни и ПлЋниницЋ; 1833— 1834 — 
ПЋуне; 1835 — ЏЋњево; 1836 — БеогрЋд; l837 — 
Брусник и ГунцЋти; 1837—1839 — Злот; 1837—
1841 — Метриш; 1838 — ДоњЋ ОровицЋ  и 
Ртково. 

О друтим црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ немЋмо 
тЋчних подЋтЋкЋ, Ћли, судећи по томе што су 
их зЋбележили ЈоЋким Вујић и други 1826. 
године, можемо зЋкључити дЋ су подигнуте 
пре ове године. То су цркве y ВЋљеву, 
ГрЋбовици код ВЋљевЋ, Доњем Дупцу, Дубу, 
ЈЋбучју и Причевићу. ЗЋ неке знЋмо дЋ су 
постојЋле пре 1833. године: Велики Извор, 
ВрЋжогрнЋц, ГлибовЋц ГлоговицЋ, МокрЋње и 
ПрЋхово. ЗЋ известЋн број цркЋвЋ немЋмо ни 
толико подЋтЋкЋ, но ипЋк их приписујемо 
Милошевом времену, a то су: БЋрич, 
БелЋновицЋ (ЈЋрменовци), БресницЋ, ЗЋгрЋђе, 
КобишницЋ и РЋдичевЋц. 

Из овог пописЋ произилЋзи дЋ je зЋ време 
прве влЋде кнезЋ МилошЋ подигнуто и 
обновљено y Србији преко седЋмдесет цркЋвЋ 
од дрвене грЋђе. Ни овогЋ путЋ не можемо 
тврдити дЋ je овЋј број тЋчЋн, јер су нЋм подЋци 
оскудни и описи прилично неодређени. Узели 
смо y обзир сЋмо оне цркве зЋ које je речено 

30 



 

 

 

  

године, кЋо и друге подЋтке о делЋтности y 
овом периоду, y стЋњу смо дЋ подвучемо 
улогу коју je y изгрЋдњи ових хрЋмовЋ игрЋо 
кнез Милош зЋ време своје прве влЋде (сл. 
14). 

Већ прилично устЋљене прилике y 
конЋчно ослобођеној земљи условиле су јЋче 
ЋнгЋжовЋње мЋтеријЋлних средстЋвЋ нЋ 
грЋђевинској обнови опустеле и 
осиромЋшене земље. То je нЋрочито почело 
дЋ ce испољЋвЋ после објЋвљивЋњЋ 
хЋтишерифЋ из 1830. године, нЋ основу когЋ 
су и српској цркви обезбеђенЋ широкЋ 
прЋвЋ, међу којимЋ и прЋво понов- 

дЋ су биле сЋгрЋђене од дрветЋ или од 
брвЋнЋ, иЋко ce и међу њимЋ моглЋ 
нЋлЋзити којЋ бондручЋрЋ или плетЋрЋ. С 
друге стрЋне, нисмо узели y обзир оне цркве 
зЋ које je сЋмо речено дЋ су од слЋбе грЋђе, 
јер би оне исто тЋко могле бити и 
бондручЋре или плетЋре. Међутим и међу 
црквЋмЋ лошије грЋђе имЋ брвнЋрЋ, тЋко дЋ 
je и ту, по свој прилици, учињен известЋн 
пропуст. МождЋ бисмо овЋј број могли 
повећЋти и стогЋ што њиме нису обухвЋћене 
оне цркве коje би могле бити из овог 
временЋ a зЋ коje немЋмо одређених  
подЋтЋкЋ.  Али 

14. ЦрквЋ ПокЋјницЋ код Велике ПлЋне, 1931. — »Pokajnica« près »Velika Plana«, 
1931.: Eglise érigée en signe de contrition. 

кЋдЋ cy недЋтирЋне, ми их увршћујемо y 
нЋјкЋснији период, односно y време после 
одлЋскЋ кнезЋ МилошЋ с престолЋ, почев од 
1839. године пЋ нЋдЋље. 

ПодЋтке смо делимично скупили нЋ 
лицу местЋ, односно нЋ преостЋлим 
објектимЋ, a делимично црпли из већег 
бројЋ описЋ и пописЋ новосЋгрЋђених 
хрЋмовЋ по кнежинЋмЋ, упућених кнезу 
Милошу нЋ његово изричито трЋжење. 
НЋјвећи број цркЋвЋ зЋбележио je ЈоЋким 
Вујић 1826—1827. године, приликом свог 
познЋтог путовЋњЋ. Од доцнијих пописЋ 
нЋрочито су знЋчЋјни они које je дЋо 
митрополит МихЋило 1875. и 1895. године.73 

ИмЋјући пред очимЋ слику свих цркЋвЋ 
брвнЋрЋ из рЋздобљЋ 1815—1839. 

ног  постЋвљЋњЋ  црквених звонЋ. Тих 
годинЋ почињу дЋ ce грЋде конЋци (здЋњЋ) 
од тврдог мЋтеријЋлЋ, те бондручнЋ 
изгрЋдњЋ преживљује y вЋрошимЋ своју 
последњу фЋзу. 

Што ce тиче цркЋвЋ брвнЋрЋ, иЋко су 
оне предстЋвљЋле зЋостЋли нЋчин грЋдње, 
оне cy ce по селимЋ бЋш тЋдЋ рЋзвиле до 
својих нЋјлепших обликЋ. Ретки су изузеци 
дрвене цркве y вЋрошимЋ: једино су нЋм 
познЋте оне y БеогрЋду и ВЋљеву, кЋо и до 
дЋнЋс сЋчувЋнЋ црквЋ y Смедеревској 
ПЋлЋнци. 

МЋло нЋм чудно изгледЋ појЋвЋ дЋ ce y 
ово време још увек грЋде црквице од дрветЋ 
и дЋ их чЋк грЋди сЋм кнез. ЊиховЋ лепотЋ 
тек je сЋдЋ дошлЋ до свог пуног изрЋжЋјЋ, 
јер то више нису биле грЋђевине 
нЋјскромније врсте.  
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ОбјЋшњење можемо трЋжити нЋ више 
стрЋнЋ.     

Прво, непосредно после устЋнкЋ, кЋдЋ 
je земљЋ остЋлЋ готово без иједне цркве, 
нЋјједностЋвније, нЋјбрже и нЋјјевтиније je 
било обновити, пЋ чЋк и подићи дрвену 
или бондручну цркву. Оне су из 
опрЋвдЋних рЋзлогЋ тЋкве биле и рЋније, зЋ 
време првог устЋнкЋ или још пре, тЋко дЋ je, 
по линији нЋјмЋњег отпорЋ, овЋкво решење 
било нЋјцелисходније. Ту je, свЋкЋко, 
економски моменЋт игрЋо глЋвну улогу, те 
су и сЋме грЋђевине биле скромније. 

Друго, дЋвнЋшњЋ трЋдицијЋ 
грЋђевинЋрствЋ y дрвету y земљи којЋ je још 
увек обиловЋлЋ шумом нЋстЋвљенЋ je нЋ 
логичЋн и природЋн нЋчин. Сређеније 
прилике y земљи и побољшЋни 
мЋтеријЋлни устоли сЋмо су допринели дЋ 
тЋкЋв нЋчин грЋдње добије трЋјнији и 
лепши облик и веће површине, с обзиром 
дЋ црквЋ није више имЋлЋ рЋзлогЋ дЋ ce 
крије. 

Треће, појЋвЋ вештих дрводељЋ 
ОсЋћЋнЋ, који сy нЋрочито y ово време 
имЋли велики углед иучествовЋли y обнови 
опустелих сеоских нЋсељЋ, осетилЋ ce и код 
цркЋвЋ. Ти су мЋјстори y црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ покЋзЋли сву своју умешност, 
докЋзујући нЋ тЋј нЋчин и своју предност 
нЋд претходницимЋ који им y овом зЋнЋту 
нису били дорЋсли, нЋрочито y 
уметничком погледу. 

Кнез Милош je из својих средстЋвЋ 
подигЋо велики број зидЋних цркЋвЋ или je 
нЋстојЋо дЋ ce овЋкве грЋђевине подигну y 
новоосновЋним или обновљеним 
вЋрошимЋ и селимЋ. ИЋко још увек нЋ 
примитивЋн и невешт нЋчин, он je том 
приликом тежио зЋ новим Ћрхитектонским 
облицимЋ, који сy ce већ дЋвно били 
устЋлили y остЋлом делу Европе. Он, 
међутим, није прекинуони сЋ трЋдицијом, 
поготову не нЋ селу. НЋпротив, он je чЋк и 
неговЋо тЋкве трЋдиције. ЗЋ то су постојЋли 
и политички, и верски, и економски 
рЋзлози, a свЋкЋко и психолошки. ТЋко 
можемо и објЋснити дЋ je y његово време 
подигнуто бЋр око седЋмдесет цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, што, поред остЋлих хрЋмовЋ и 
других јЋвних или домЋћинских грЋђевинЋ, 
предстЋвљЋ зЋ оно време знЋчЋјну бројку. 

ЈоЋким Вујић, Ђорђе МЋгЋрЋшевић и 
многи други Милошеви сЋвременици 
уочили су и подвукли његову „ревност", 
„усердије и љубЋв к Богу и нЋроду", јер 
„сјЋтељњејши je кнез особену своју пЋ- 

жњу, откЋко je влЋдЋти зЋпочео, обрЋтио нЋ 
зидЋње цркви, a с отим нЋ укрепљење и 
рЋспрострЋњење блЋгочЋсти, зЋ којом свЋки 
Србљин чезне и зЋ које и сЋми живот свсј 
рЋдо жртвује".74 Не нЋбрЋјЋ Вујић сЋмо 
црквене згрЋде, већ и богЋто обрЋђенЋ 
рЋзличитЋ орнЋментЋ и укрЋшенијЋ 
церковнЋ" којЋ je Милош подЋрио.75 Велики 
број звонЋ излио je из својих средстЋвЋ, a из 
Русије je нЋбЋвљЋо веомЋ скупоцене књиге. 

АрхитектурЋ дрвених хрЋмовЋ из 
временЋ кнезЋ МилошЋ имЋ своје одређене 
облике својствене овом добу и, кЋо што смо 
то већ подвукли, облике који су до 
мЋксимумЋ рЋзвили своју уметничку 
вредност. ОсновЋ добијЋ издуженији облик 
лЋђе. ОнЋ ствЋрно и подсећЋ нЋ 

 лЋђу, јер je и сЋ предње и сЋ зЋдње стрЋне 
зЋобљенЋ или суженЋ вишеугЋоним 

 преломимЋ. Поред олтЋрског просторЋ и 
средишног делЋ хрЋмЋ (мушкЋ црквЋ), 
готово ce редовно јЋвљЋ припрЋтЋ (женскЋ 
црквЋ), често сЋ хором и огрЋђеним 
тремом испред њих. Кров je прострЋн, сЋ 
широком и блЋго повијеном стрехом, што 
овој Ћрхитектури дЋје изрЋзЋ. ТЋкЋв je 

 кров покривен крупном шиндром или 
ситним клисом, и то првенствено y 
облЋстимЋ зЋпЋдно од МорЋве. У крЋјевимЋ 
источно од МорЋве, где je y већој мери 
употребљЋвЋнЋ ћерЋмидЋ кЋо прекривЋч, 
кровови, с обзиром дЋ су нижи, нису ни 
могли дотићи пуну лепоту и лЋкоћу и 
дЋвЋли су целој грЋђевини много 
незгрЋпнији изглед. 

ОбрЋдЋ површинЋ тЋкође достиглЋ je 
свој нЋјвиши степен. Тремови, стрехе, 
унутрЋшње прегрЋде, поједини делови 
тЋвЋницЋ, нЋмештЋј, a нЋрочито врЋтЋ, 
изведени cy y дуборезу, сЋ ЋпликЋцијЋмЋ и 
бојеним орнЋментимЋ.76 СклЋдни 
сликЋрски рЋдови скромних рЋзмерЋ 
повећЋвЋју вредност овим црквицЋмЋ.7'' 

После тридесетих годинЋ прошлогЋ 
столећЋ појЋвљује ce кЋо нов Ћрхитектонски 
елеменЋт посебно сЋгрЋђен звоник, тЋкојђе 
од дрветЋ. ИЋко су његови облици 
прилично једностЋвни, без нЋрочитих 
прергензијЋ, они својом вертикЋлом 
придЋју већи знЋчЋј сЋмој цркви; тЋко дЋ. 
цер комплекс који обрЋзује портЋ 
употпуњује нови руристички лик 
Милошевих нЋсељЋ. 

У поређењу сЋ рЋнијим устЋничким 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ, ове из Милошевог 
временЋ носе y целини нешто више 
уметности, рЋзвијеније су и прострЋније. 
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3. СтЋње после кнезЋ МилошЋ и 
престЋнЋк грЋђењЋ цркЋвЋ брвнЋрЋ 

После одлЋскЋ кнезЋ МилошЋ с влЋсти 
опЋдЋ делЋтност нЋ подизЋњу и обнЋвљЋњу 
цркЋвЋ брвнЋрЋ. Још ce покојЋ овЋквЋ црквЋ 
појЋви y неком селу, или je њенЋ 
ЋрхитектонскЋ и уметничкЋ вредност све 
мЋњЋ, јер ce не подижу више средствимЋ 
којЋ обезбеђује кнез. ПрестЋлЋ je дЋ ce негује 
трЋдицијЋ y овЋквоЈ врсти грЋдње. КрЋјем 
прве половине прошлог векЋ y Србији већ 
почиње дЋ ce осећЋ потребЋ зЋ чувЋњем 
шумЋ, a поготову y другој половини 
столећЋ дрвенЋ грЋђЋ није више тЋко 
јевтинЋ дЋ би ce њоме нЋ нЋјекономичнији 
нЋчин y потпуности сЋгрЋдио хрЋм.78 

Цркве брвнЋре подигнуте после кнезЋ 
МилошЋ предстЋвљЋју нЋјскромнијЋ 
оствЋрењЋ, поред оних грЋђених y 
бондруку, ћерпичу или плетеру. Подижу 
их једино онЋ селЋ којЋ имЋју нЋјмЋње 
мЋтеријЋлне могућности, они мЋјстори 
који имЋју нЋјмЋње смислЋ зЋ овЋкву 
изгрЋдњу и нЋ оним местимЋ којЋ не 
изискују веће црквене обреде. То. су 
већином гробљЋнске кЋпеле (Коштунићи) 
или кЋпеле y спомен неке рЋније цркве 
(ТЋвник). 

ТЋмо где je црквЋ брвнЋрЋ постЋлЋ 
исувише мЋлЋ, онЋ ce проширује рЋзним 
догрЋдњЋмЋ: зЋгрЋђивЋњем постојећег 
тремЋ (БрзЋн) или догрЋђивЋњем новог 
тремЋ (ПокЋјницЋ) или припрЋте (ТЋвник), 
тЋкође од дрветЋ. Приликом ових 
препрЋвки вршенЋ су и мЋлтерисЋњЋ 
(ЈЋрменовци, БрзЋн). То je по свој прилици 
чињено y нЋмери дЋ цркве буду топлије и 
дЋ личе нЋ зидЋне грЋђевине. Све ce мЋње 
води рЋчунЋ о лепоти сЋме површине 
дрветЋ и о лепоти обликЋ грЋђевине, чији 
ce рЋнији стрми кров с дрвеним 
покривЋчем зЋмењује блЋжим, покривеним 
ћерЋмидом или црепом. 

РЋзвој економских. приликЋ y земљи 
одрЋзио ce y овом случЋју неповољно. ОнЋ 
нЋсељЋ којЋ су стеклЋ већЋ мЋтеријЋлнЋ 
добрЋ нису више грЋдилЋ цркве од дрветЋ. 
ТЋмо где je стЋрЋ црквЋ још постојЋлЋ, онЋ 
je продужилЋ дЋ животЋри остЋвљенЋ сЋмој 
себи, a поред ње je подизЋнЋ новЋ, зидЋнЋ 
црквЋ (БрзЋн, Лозовик) Ако je стЋрЋ црквЋ 
оронулЋ или склонЋ пЋду, руши ce, a нЋ 
њеном месту подиже ce зидЋнЋ црквЋ 
(Велики Извор. ВрЋжогрнЋц). 

СтрЋни утицЋј све јЋче продире, 
углЋвном преко северних крЋјевЋ, с оне 
стрЋне СЋве и ДунЋвЋ, доносећи зидЋну 

цркву, нЋд којом ce нЋјчешће уздиже 
невешто изведени бЋрокни звоник y 
облику торњЋ, што предстЋвљЋ „модерни", 
зЋпЋдњЋчки утицЋј, дух једног новог добЋ. 
И тЋко ce грЋђење сеоских цркЋвЋ брвнЋрЋ 
све више зЋнемЋрује, те овЋ ЋрхитектурЋ 
одумире y последњој трећини XIX векЋ. 

Њени последњи трзЋји јЋвљЋју ce још 
једном зЋ време последњег рЋтЋ, кЋдЋ je 
подигнуто неколико овЋквих црквицЋ, чијЋ 
вредност ни издЋлекЋ није моглЋ достићи 
ону од пре стотинЋк и више годинЋ (МокрЋ 
ГорЋ код УжицЋ, ПЋјЋзитово код 
КрЋгујевцЋ, РЋдичевЋц код КњЋжевцЋ). 

Цркве брвнЋре који потичу из временЋ 
после кнезЋ МилошЋ, следиле би, по свој 
прилици, овим редом: 1840. године — 
ГлоговицЋ; 1837. или 1841 — Метриш; 1842 
— ПЋвловЋц; 1843 — Вреоци; 1847 — 
БиоскЋ и СмрдљиковЋц (БрЋјковЋц); 1848 — 
МЋјдево и СлЋтинЋ; 1849 — ДоњЋ ОровицЋ 
и ЛЋпово; 1859 — ЈЋрменовци; 1862 — 
ТрнЋвЋц; 1870 — МЋли ЈЋсеновЋц; 1872 — 
КЋтрге; 1875 — ОреовЋц (ДоњЋ ОреовицЋ); 
1876 — ЛЋсово; 1880 — ПокЋјницЋ; 1883 — 
УмчЋре; 1887 
— ПлЋниницЋ; 1888 — ЈЋблЋницЋ; 1891 

— КлокЋ и ТЋвник (ВољЋвчЋ); 1896 — 

МрсЋћ. ПретпостЋвљЋмо дЋ су пред крЋј 

прве половине XIX векЋ подигнуте тЋкође 

цркве y ТЋвнику и СепцимЋ. ЗЋ извесне од 

њих нисмо y стЋњу ништЋ одређено дЋ 

кЋжемо; то су: ГрЋдиште, ЗЋгрЋђе, ЗЋкутЋ, 

ЈЋблЋницЋ, Коштунићи, ЛешницЋ, МЋли 

Извор, МилЋтовићи, Ново Корито, 

СЋмЋриновЋц, СокогрЋд, ТЋвник и ТЋмнич. 

МождЋ којЋ од нЋбројЋних цркЋвЋ потиче и 

из рЋнијег временЋ. 

Око четрдесетЋк хрЋмовЋ, већином из  

друге половине XIX векЋ, углЋвном су цркве 

брвнЋре средње и нЋјмЋње врсте. 

Упрошћени и груби облици, готово 

никЋквЋ орнЋментикЋ, примитивни 

иконостЋси, који често немЋју ни 

одговЋрЋјуће иконе, изузев покоју стЋру 

или покоју безвредну сЋвремену слику — 

предстЋвљЋју цркве брвнЋре из ове 

последње фЋзе. Вредност им je нЋгло опЋлЋ. 

Њихово постојЋње није више везЋно зЋ 

историју нити зЋ нЋродну мЋшту, изузев y 

случЋјевимЋ где су ове цркве зЋмениле 

некЋдЋшње, обновиле их или их повећЋле.79 
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