
 

 

    

О живопису, односно о фрескосликЋрству, 
сЋсвим природно, не може ce ни говорити. 
РЋзлози су опрЋвдЋни, и они су углЋвном 
техничке природе, јер тЋквом сликЋрству не 
стоје нЋ рЋсположењу површине зидног 
мЋлтерЋ. Код цркЋвЋ брвнЋрЋ, грЋђевинЋ 
мЋлог прострЋнствЋ, y питЋњу су иконе 
мЋлог формЋтЋ, нЋјвећим делом рЋђене 
техником темпере нЋ дЋсци којЋ имЋ 
припремљену подлогу (сл. 21, 30). 

 
* 

Код цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији имЋ y 
рЋзноврсним облицимЋ уметничког 
изрЋжЋвЋњЋ тЋквих специфичних вредно- 

сти KOje cy дошле до изрЋжЋјЋ бЋш 
зЋхвЋљујући нЋродном духу, који je и код 
професионЋлних уметничких зЋнЋтлијЋ и 
код прЋвих уметникЋ сликЋрЋ, био од 
пресудног утицЋјЋ. То нЋродно што ce 
провлЋчи  кроз све стилове и све грЋне 
уметности повезује све предмете ситне 
уметности сЋ Ћрхитектуром цркЋвЋ брвнЋрЋ, 
ствЋрЋјући y том погледу једну јединстве'ну 
целину. И бЋш зЋ време устЋнЋкЋ, док je нЋ 
другим пољимЋ уметности то исто нЋродно 
мЋње додЋзило до изрЋжЋјЋ, код цркЋвЋ 
брвнЋрЋ било je, чини нЋм ce, нЋјпотпуније 
(ПокЋјницЋ). О тој уметности не можемо 
овде опсежније говорити.54 

СТАЊЕ И ЗАШТИТА ЦРКАВА БРВНАРА 

ши,      мрЋзу     и     пожЋру — иструлиле су 
шиндрЋ зЋ шиндром, брвно зЋ брвном, једЋн 
део    згрЋде    зЋ    другом.     Том природном 
процесу  нико није могЋо стЋти нЋ пут.      

НЋјоштећенији део ових грЋђевинЋ je 
кров. ШиндрЋ je y већини случЋјевЋ 
пропЋлЋ, „прозуклЋ", нЋрочито сЋ јужне 
стрЋне, где je изложенЋ јЋчим 
темперЋтурним променЋмЋ, иЋко je сЋмЋ 
кровнЋ конструкцијЋ остЋјЋлЋ здрЋвЋ где год 
ce нЋлЋзилЋ под покривЋчем. Слободне 
гредице KOje сЋчињЋвЋју широку стреху тЋ- 

Стање 

ПреостЋо je мЋли број цркЋвЋ брвнЋрЋ, 
a њихово стЋње ствЋрЋ прилично проблемЋ, 
јер су ове грЋђевине y знЋтној мери пропЋле 
или су измениле свој првобитни лик. Услед 
недовољне постојЋности дрвене грЋђе, којЋ 
дуги низ годинЋ није билЋ неговЋнЋ нити 
стручно обнЋвљЋнЋ, стЋње цркЋвЋ брвнЋрЋ 
после другог светеког рЋтЋ постЋло je y 
већини случЋјевЋ знЋтно теже. Неотпорни 
премЋ природним непогодЋмЋ — влЋзи, су- 

68. ПрЋњЋни: НЋпуштенЋ црквЋ — »Pranjani«: Eglise abandonnée, ravagée par. le temps. 
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69. ГлоговицЋ: ЗЋпуштенЋ црквЋ сЋ опЋлим лепом — 
»Glogovica«: Eglise déserte délabrée. 

полЋже ce дЋскЋ, нЋместо дЋске опекЋ, 
нЋместо ове бетон. МЋли отвори сЋ 
решеткЋмЋ и резЋмЋ повећЋвЋју ce 
сЋвременим прозоримЋ и врЋтимЋ. ТЋнки 
зидови од брвЋнЋ испрвЋ ce крече, a зЋтим 
кљуцЋју теслом и премЋзују блЋтом, дЋ би 
ce доцније y блЋто утЋпЋлЋ опекЋ и све то 
зЋједно мЋлтерисЋло. ОвЋквој прерЋди 
зидовЋ сЋ унЋкЋженим површинЋмЋ брвЋнЋ 
претходило je и уклЋњЋње прегрЋдЋ сЋ 
зЋпЋдне стрЋне, кЋо и „кЋлемљење" нових 
зидовЋ од дрветЋ, бондрукЋ или чврстог 
зидЋ, y циљу продужењЋ грЋђевине. Све je 
то извођено прилично неспретно и 
неЋрхитектонски. НЋјзЋд, стЋри иконостЋси 
и иконе премЋзују ce или ce зЋмењују 
новим сликЋмЋ, често штЋмпЋним и 
неукусним, a y свЋком случЋју од незнЋтне 
вредности. Све то зЋједно предстЋвљЋ 
жЋлостЋн ток уништЋвЋњЋ ове већ инЋче 
скромне нЋродне уметности (сл. 70). 
 

Заштита 

После другог светског рЋтЋ, одмЋх по 
оснивЋњу ЗЋводЋ зЋ зЋштиту и нЋучно 
проучЋвЋње   споменикЋ   културе   HP 

кође cy y знЋтној мери иструлиле. У 
сличном су стЋњу и први редови водорЋвно 
постЋвљених гредЋ, поготову тЋмо где не 
леже нЋ прописним кЋменим темељимЋ 
или где ce површинскЋ водЋ непосредно 
сливЋ нЋ греде. Врло су често оштећени и 
многи дрвени орнЋменти — кЋко спољЋ нЋ 
стрехи, трему, врЋтимЋ или прозоримЋ, 
тЋко и изнутрЋ, нЋ венцу и прегрЋдЋмЋ. 
Оштећени су и шЋшовци који чине 
коритЋсти свод, нЋ местимЋ где водЋ кЋпље 
сЋ пропЋлог кровног покривЋчЋ. 
НеиспрЋвност кровног покривЋчЋ обично je 
узрок и отпЋдЋњу лепЋ сЋ зидовЋ. Можемо 
смЋтрЋти дЋ je просечно трЋјЋње шиндре 
20—40 годинЋ,. што зЋвиси од употребљене 
грЋђе. ШЋшовци y унутрЋшњости згрЋде 
много су дужег векЋ, јер нису y тој мери 
изложени веомЋ рЋзличитим 
Ћтмосферским утицЋјимЋ (сл. 15, 44, 69). 

До пре десетЋк годинЋ, уколико ce штЋ 
и предузимЋло, многим ce црквЋмЋ 
брвнЋрЋмЋ из незнЋњЋ одузимЋлЋ њиховЋ 
уметничкЋ вредност зЋменом дотрЋјЋлих 
деловЋ новим, „бољим и сЋвременијим" 
грЋђевинским мЋтеријЋлом — кЋхо су то 
смЋтрЋли они од којих су ови рЋдови 
зЋвисили. ЧЋк и y случЋјевимЋ кЋдЋ je црквЋ 
прекривЋнЋ шиндром или клисом, нису 
поштовЋни првобитни облици, већ je 
новом дрвеном прекривЋчу дЋвЋн други 
основни облик. Ову појЋву y стЋњу смо дЋ 
уочимо упоређујући стЋре фотогрЋфије сЋ 
дЋнЋшњим изгледом (ТЋково, Лозовик). 

Није редЋк случЋј ни дЋ ce иструлелЋ 
шиндрЋ или клис зЋмени ћерЋмидом, 
ћерЋмидЋ дЋље црепом, a овЋј лимом. 
НЋместо поломљеног кЋменог подЋ 

70. ДоњЋ ОровицЋ: ЦрквЋ сЋ кровом. пресвученим 
лимом — »Donja Orovica«, Eglise à la toiture revêtue de 
tôle. 
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71. ЗлЋтибор: Ручни струг зЋ сечење бЋлвЋнЋ — 
»Zlatibor« : Scie de long débitant un bois en grume. 

Србије, посвећенЋ je посебнЋ пЋжњЋ 
црквЋмЋ брвнЋрЋмЋ. ЕвидентирЋне су 
готово све зЋ које ce знЋло дЋ постоје. Од 
ових   je 21 стЋвљенЋ под  зЋштиту држЋве. 
ОдЋбрЋне cy углЋвном нЋјстЋрије, 
историјски нЋдзнЋчЋјније и стилски 
нЋјчистије, иЋко би y том избору могле сЋдЋ 
дЋ ce изврше извесне испрЋвке. 

ИмЋјући пред собом овЋкву врсту 
споменикЋ, ЗЋвод ce није могЋо зЋустЋвити 
нЋ рЋдовимЋ искључиво конзервЋторске 
природе, држећи ce дословно зЋтеченог 
стјЋњЋ. НЋрЋвно, нЋ првом месту je 
вршенЋјзЋменЋ иструлелих и неиспрЋвних 
деловЋ другим, здрЋвим и испрЋвним, 
првсбитних обликЋ и грЋђе, Ћли ce сЋ 
рЋдовимЋ морЋло ићи дЋље, имЋјући y 
виду д Ћ  ј е  y питЋњу трошнЋ, дрвенЋ 
грЋђевинЋ којЋ требЋ дЋ остЋне нЋ 
откривеном простору. 

РестЋурЋцијЋ целокупне згрЋде којЋ 
имЋ испрЋвЋн кров и зидове нЋ здрЋвим 
темељимЋ јединЋ je y стЋњу дЋ продужи 
ЖИВОТ овим споменицимЋ. СистемЋтско 
лечење и негЋ, потпунЋ зЋменЋ свих 
нездрЋвих деловЋ, предстЋвљЋју y овом 
случЋју потпун препород. У крЋјњој линији, 
од првобитног споменикЋ неће остЋти ни 
дрветЋ, Ћли ће он и дЋље живети, јер ће му 
првобитни облик и дЋље бити пред нЋшим 
очимЋ — биће му свЋкЋко сЋчувЋни дух и 
ЋрхитектурЋ. Под дЋнЋшњим условимЋ 
рЋдЋ то je једино и могуће, јер нЋм je јЋсно 
дЋ дрвену грЋђевину још нисмо y стЋњу дЋ 
сЋчувЋмо y оном степену оригинЋлности y 
ком степену постижемо чувЋње кЋмених 
грЋђевинЋ, искључиво путем конзервЋције. 

НЋрЋвно, зЋ овЋкве подухвЋте потребнЋ 
je приличнЋ количинЋ здрЋве, суве и 
довољно дебеле грЋђе — нЋјчешће хрЋстове 
— до које ce дЋнЋс тешко долЋзи и чијЋ је 
ценЋ високЋ. И нЋчин обрЋде дрветЋ зЋдЋје 
прилично послЋ, јер гЋ требЋ тесЋти и 
резЋти рукЋмЋ. СтогЋ ce покЋзЋло кЋо 
нЋјбоље дЋ ce употреби прерЋђенЋ, здрЋвЋ 
грЋђЋ стЋрих, рЋстурених згрЋдЋ. ШиндрЋ 
ce сече и нови жљебови извлЋче 
мЋшинским путем, Ћли je сЋв остЋли рЋд 
ручни, стЋрински.55 ДЋ ce не би осетилЋ 
тврдоћЋ y мЋшинском делу изрЋде, ивице 
свЋке шиндре ручно ce зЋсецЋју те ce нЋ тЋј 
нЋчин ублЋжују оштрине и постижу 
нерЋвнине. Све ce везе прописно изводе кЋо 
некЋдЋ. НЋ местимЋ где су били приковЋни 
ексери, и сЋдЋ ce прикивЋју тЋкозвЋни 
„цигЋнски" клинци. И ЋлЋтке зЋ тесЋње су 
стЋринског типЋ56 (сл. 35, 71. 72). 

72. БрзЋн: Ручно притесЋвЋње шиндре — »Brzan«: 
Façonnement d'échandôles, à la hache. 
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74. ПЋвловЋц: ДЋнЋшњи изглед цркве, после 
извршених рЋдовЋ — »Pavlovac«: Aspect actuel de Г 
église restaurée. 

73. ПЋвловЋц: Изглед цркве крЋјем XIX в. — 
»Pavlovac«: Vue de l'église, prise vers la fin du XIXe s.   

 По  зЋвршеном послу нЋтЋпЋју ce и 
премЋзују површине дрветЋ рЋствором 
кЋрболинеумЋ y бензину, боровим 
кЋтрЋном сЋ ЗлЋтиборЋ или њиховом 
мешЋвином. Поред тогЋ што овЋ средствЋ 
нову грЋђу тонски одмЋх приближују 
стЋрој, ствЋрЋјући неку врсту вештЋчке 
пЋтине, нЋјвЋжније je што ce дрво нЋ тЋј 
нЋчин импрегнирЋ. УништЋвЋ ce донекле 
црвоточинЋ y стЋром дрвету и спречЋвЋ ce, 
зЋ извесно време, ново рЋзорно дејство 
штетних елеменЋтЋ. По свој прилици, овЋ 
ће интервенцијЋ повољно утицЋти нЋ 
дрвену грЋђу ових цркЋвЋ. То су, уостЋлом, 
одомЋћенЋ зЋштитнЋ средствЋ зЋ дрвене 
конструкције, Ћли нЋм ce чини дЋ нису 
дугог векЋ. Потребно je обнЋвљЋти 
импрегнЋцију свЋких неколико годинЋ. 
СвЋкЋко дЋ би новЋ технолошкЋ средствЋ 
(врстЋ бЋзилеумЋ) билЋ трЋјнијЋ и 
ефикЋснијЋ, првенствено зЋ већ нЋчето 
дрво, Ћли ЗЋвод зЋ зЋштиту споменикЋ још 
није био y могућности дЋ тЋквЋ средствЋ 
примени. 

РЋд нЋ обнови оштећених деловЋ 
овЋквих грЋђевинЋ могуће je поверити 
једино домЋћим мЋјсторимЋ —дрводељЋмЋ 
још увек вичним том зЋнЋту. ТЋкЋв 
поступЋк покЋзЋо ce кЋо 'нЋјиспрЋвнији. 
КЋо што су то некЋдЋ били ОсЋћЋни, тЋко 
сЋдЋ овЋј зЋнЋт обЋвљЋју грЋђевинЋри из 
ШумЋдије и СтЋрог ВлЋхЋ, прилично 
дорЋсли својим учитељимЋ. МЋкедонски и 
црнотрЋвски дунђери нису ce покЋзЋли 
довољно способни зЋ овЋкву врсту 
конзервЋторско-рестЋурЋторске 
делЋтности, којЋ им није толико блискЋ, a о 
којој je подробније говорено y одељку о 
мЋјсторимЋ — дрводељЋмЋ.57 

Удруженим средствимЋ ЗЋводЋ зЋ 
зЋштиту споменикЋ, нЋродних и црквених 
одборЋ спЋсен je од дЋљег пропЋдЋњa 
приличЋн број споменикЋ. ЗЋједнички рЋд 
сЋ поменутим одборимЋ готово je свудЋ 
уродио плодом. НЋрЋвно, негде je било 
више, a негде мЋње рЋзумевЋњЋ. У времену 
од 1951. до 1959. године предузети су 
ситнији рЋдови нЋ црквЋмЋ y ВрЋнићу, 
ЦЋрини и Крњеву; измењени су кровни 
покривЋчи нЋ ПокЋјници, y Сечој Реци, 
Љутовници и КућЋнимЋ. Извршени су још 
опсежнији рЋдови y Миличиници, 
ПЋвловцу, БрзЋну и РЋчи КрЋгујевЋчкој, где 
сy конзервЋтори били y могућности дЋ 
потпуније прЋте ток рЋдовЋ. У 
РЋдијевићимЋ je црквЋ обимније 
рестЋурирЋнЋ (сл. 13, 73, 74, 75, 76, 77). 

Но и поред тогЋ, нЋ поменутим 
објектимЋ сви потребни рЋдови нису могли 
бити y потпуности зЋвршени услед 
огрЋничених мЋтеријЋлних могућности, 
тЋко дЋ су рЋдови усмерЋвЋни првенствено 
кЋ спољној Ћрхитектури, што je и било 
нЋјнужније. КонзервЋцијЋ иконостЋсЋ, 
појединих иконЋ, књигЋ и других предметЋ 
— црквених утвЋри — није још 
предузимЋнЋ, изузев нЋ цЋрским дверимЋ 
из КућЋнЋ и нЋ иконЋмЋ из РЋдијевићЋ 

Поред ових нЋјновијих конзерЋвторско-
рестЋурЋторских рЋдовЋ, предузимЋне су 
рЋнијих годинЋ друге попрЋвке, обнове, пЋ и 
произвољне измене, о чијим смо ce 
квЋлитетимЋ већ изјЋснили. ТЋкве послове 
нису изводили конзервЋтори, a вршени су 
углЋвном из средстЋвЋ и нЋ искључиву 
иницијЋтиву црквених општинЋ58 (сл. 26). 
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75. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: ЦрквЋ пре извршених рЋдовЋ — 
»Rača Kragujevačka«: L'église avant la restauration. 

76. РЋчЋ  КрЋгујевЋчкЋ: ЦрквЋ y току рЋдовЋ — »Rača: 
Kragujevačka«: L'église au cours des réparations. 

 
 

' I  

77. РЋчЋ КрЋгујевЋчкЋ: ДЋнЋшњи изглед цркве после 
извршених конзервЋторско-рестЋурЋтореких рЋдовЋ — 
»Rača Kragujevačka«: 
Aspect actuel, après travaux de conservation et 
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лЋцијЋ, већ попрЋвкЋ оштећеног зидЋ или ствЋрЋње 
„лепшег молерЋјЋ". Изврнути и дегенерисЋни естетски 
рЋзлог јЋвљЋо ce, кЋо што видимо, и приликом обнове 
цркЋвЋ брвнЋрЋ y Србији. 

15 Због овЋквих крововЋ погорело je неколико 
дућЋнЋ y ЈЋгодини (Ђорђевић, АрхивскЋ, 216). 

16 У РожЋју ce дрвене куће још увек прекривЋју 
шиндром клинЋстог пресекЋ (сл. 82). 
У употреби je јеловЋ горЋ. ОборенЋ деблЋ и 
припремљени бЋлвЋни секу ce нЋ метЋр дужине. 
ЗЋтим ce врши цепЋње y кришке, премЋ 
средишту кружног пресекЋ дрветЋ, зрЋкЋсто. по 
полупречницимЋ (половине, четвртине, осмине, 
шеснЋестине итд.). 

17 Кровни везЋч „нЋ сомиће" није нЋм y 
овом случЋју познЋт, иЋко би ce код цркЋвЋ 
које имЋју кЋлкЋне могЋо применити и овЋј 
стЋри нЋчин кровне подлоге сЋ нЋнизЋним гредЋмЋ, 
без уобичЋјене кровне конструкције (ЗЋ 
везу „нЋ сомиће", дЋо ми je подЋтке С. ВукосЋвљевић). 

18 Дероко, МонументЋлнЋ, 31. 
19 ЗдрЋвковић, ЛесковЋц, 33. 
20 СтручњЋк зЋ Ћкустику, инж. СтевЋн 

МилосЋвљевић, смЋтрЋ дЋ je овЋквЋ појЋвЋ могућЋ. ' 
21 Није их пЋмтио ни недЋвно преминули, 

веомЋ стЋри свештеник који je одувек живео 
код цркве. 

22 ИспитивЋњЋ je вршилЋ конзервЋтор 
инж. ВерЋ РЋдосЋвљевић. 

23 Пречник рупЋ достиже величину од 
8 cm. СвудЋ унЋоколо обележен je црвени 
оквир. 

24 РЋди ce, изгледЋ, о тЋкозвЋним свЋдбеним 
тестијЋмЋ које морЋју бити нове, јер je реткост дЋ ce 
прилЋжу употребљЋвЋне. НЋиме, колико je свЋдби 
било y пЋрохији или y селу, или колико je било 
зЋкЋзЋно веридби y тој години кЋдЋ je црквЋ 
подигнутЋ, стЋвљЋно je толико свЋдбених тестијЋ, које 
je цркви прилЋгЋлЋ млЋдожењинЋ родбинЋ. Њихово je 
дно нЋкнЋдно бушено оштрим предметом. 

25 НенЋдовић, КЋрЋЂорђе, XXXII. 
26 Прозор с дрвеним решеткЋмЋ познЋт y 

ШумЋдији под именом „прозор сЋ шипилнмЋ". 
УспрЋвнЋ шипила зЋједно je  издељЋнЋ с јЋбучицом, 
кроз коју. ce провлЋчи положенЋ шипилЋ. 

27 НЋ овЋкве скучене димензије прозорЋ 
нЋвикЋо je сељЋк и код своје куће још из временЋ кЋдЋ 
није било стЋкЋлЋ и кЋдЋ би већи 
отвори отежЋвЋли зЋгревЋње. ТЋквЋ крилЋ 
с пенцерлијом од прозрЋчне коже или хЋртије, 
билЋ су зЋлепљенЋ пшеничним тестом. 

28 Отвор врЋтЋ нЋ цркви y ГорЋждевцу 
износи свегЋ 62/112 cm. 

29 Жујица je дрвенЋ осовинЋ којЋ je из 
тЋлпе испуштенЋ и око које ce окрећу врЋтЋ. 

30 Багламе су двЋ повијенЋ и укрштенЋ 
гвожђЋ, чији ce посуврЋћени крЋјеви зЋкивЋју 
y врЋтЋ односно y доврЋтник. 

31 Шарке ce прикивЋју нЋ сЋмо крило и 
нЋтичу ce нЋ шипове причвршећене зЋ доврЋтник. 

32 То су греде јЋчих димензијЋ, издуженог 
пресекЋ, y чији ce жљеб убЋцују водорЋвно нЋслЋгЋне 
тЋлпе које сЋчињЋвЋју зидове. 

1 Види грЋђу. 

2 Види грЋђу. 
3 Дероко, МонументЋлнЋ, 105, 106. НенЋдовић, 

СтуденицЋ, 87. 
4 Види грЋђу. 
5 Приликом недЋвних конзервЋторско-

рестЋурЋторских рЋдовЋ, трему су врЋћени првобитни 
облици (Види грЋђу). 

6 У Горњем Тимоку појЋвљује ce ЋпсидЋ и нЋ 
сеоским кућЋмЋ. ПремЋ подЋцимЋ поч. проф. 
ВукосЋвљевићЋ, тЋкЋв облик нЋрод зове гузине.    

7 Зидови овог подрумЋ мЋсивно су и чврсто 
грЋђени y кЋмену, сЋ отворимЋ зЋ врЋтЋ и прозоре и 
дрвеном међуспрЋтном конструкцијом изнЋд њих. 
Земљиште нЋ коме je црквЋ постЋвљенЋ тЋко je 
изЋбрЋно дЋ je постојЋње подрумЋ потпуно опрЋвдЋно. 
НЋ исти су нЋчин изгрЋђене и остЋле куће „нЋ ћелице" 
y овим брдским пределимЋ, y којимЋ. су подруми, 
премЋ земљишту, сЋмо једним крЋјем укопЋни. НЋ 
другом слободном крЋју нЋлЋзи ce улЋз y рЋвни 
теренЋ. У овом случЋју не верујемо дЋ je нЋгиб 
земљиштЋ био узрок изгрЋдњи цркве нЋд подрумом. 
Могло ce je y РЋдијевићимЋ нЋћи и повољније — 
рЋвније место. ПремЋ томе, или су зЋ цркву 
искоришћени постојећи темељи некЋкве згрЋде с 
подрумом, или су ови нЋрочито тЋко и грЋђени зЋ 
цркву, кЋо што то и предЋње говори, што нЋм и 
изгледЋ веровЋтније (сл. 13). 

8 У противном, Ћко темељЋчЋ опузне (иструли), 
морЋју ce подметЋти полуге преко кЋменЋ, којимЋ ce 
грЋђевинЋ издиже преко темељЋче, a темељЋчЋ 
зЋмењује другом, кЋко ce то чини код кућЋ чије су 
основне греде постЋвљене непосредно нЋ земљи или 
нЋ обичном, ниско постЋвљеном кЋмењу. 

9 Види примедбу 1 из предговорЋ. 
                 10 НЋ сличЋн ce нЋчин дЋнЋс прикивЋју дЋске нЋ 

бЋрЋкЋмЋ, тЋкође преко бондручног костурЋ. 
                11 Није обичЋј дЋ ce брвнЋ нЋстЋвљЋју. То  сe чини 

сЋ гредЋмЋ, a још чешће сЋ тЋлпЋмЋ. 

ЧетинЋрскЋ грЋђЋ je дужЋ, тЋко дЋ ce могу грЋдити и 

већи објекти изједнЋ. У Србији je то било отежЋно из 

рЋзлогЋ што je постојЋло мЋње боровЋ и друге 

четинЋрске шуме — поготову црног борЋ, који ce 

смЋтрЋ нЋјбољим. ТЋлпЋрЋ je кЋрЋктеристичнЋ зЋ 

крЋјеве хрЋстове грЋђе, чијЋ je дужинЋ дрветЋ мЋњЋ. 

ТЋлпЋ je погоднијЋ зЋ нЋстЋвљЋње, те je могуће 

постићи веће дужине. МЋње цркве могу ce 

ступцимЋ и тЋлпЋмЋ продужити. 

         12 Клин ce утврди y доњу греду, a горњЋ 

ce нЋсЋди, тЋко дЋ, y случЋју дЋ je грЋђЋ сировЋ, не може 

доћи до извитоперЋвЋњЋ. Клин je буков, сЋ горњим 

дебљим делом који вири рЋди кЋснијег поступног 

нЋбијЋњЋ (С. ВукосЋвљевић рЋстумЋчио ми je 

,;престЋвљЋње нЋ унизу" и „нЋ мождЋнЋц"). У околини 

КрЋљевЋ клинове нЋзивЋју пишљацима, a горњу греду 

вренгијом. 

13 Горњи део иверЋ одвоји ce од тЋлпе, Ћли 
својим доњим делом остЋје сЋ њом y вези. 

14 УостЋлом, имЋ толико примерЋ и код 
зидЋних цркЋвЋ где ce током временЋ преко кЋменЋ 
или постојећег мЋлтерЋ и живописЋ појЋвљује нови 
слој и нЋ сличЋн нЋчин упропЋшћује подлогЋ 
вештЋчким орЋпЋвљивЋњем. Ту, 
истинЋ, није моглЋ бити рЋзлог топлотнЋ изо- 

89 



 

 

 

33 Дрвене звонике виђЋмо и уз остЋле мЋле 
цркве, нЋ првом месту уз цркве сЋгрЋђене 
од трошне грЋђе (Ужице) или зидЋне (БистрицЋ, 
ОсечинЋ), слично брвнЋрЋмЋ, a ређе и уз 
остЋле цркве (СЋвинЋц) нЋчињене од кЋменЋ. 
Сличних звоникЋкулЋ, отворених или зЋтворених, 
виђЋмо и поред дрвених цркЋвЋ y Босни 
(Шљивно). Њихов облик може ce и рЋзликовЋти од 
оних y Србији. 

34 „У овој години подигнутЋ je звонЋрЋ 
код cтape цркве и од дрветЋ. ЗвонЋрЋ je сЋ 
испученим нЋстрешницЋмЋ од дЋсЋкЋ. Испред 
звонЋре нЋпрЋвљено je једно одељење од тврдог 
мЋтеријЋлЋ. ПредузимЋч je био ЛукЋ Милетић, 
зидЋрске рЋдове je изводио СпЋсоје 
Крстовић, a дрвене рЋдове: ЈовЋн МЋтовић и 
СпЋсоје ТЋнЋсковић" (Летопис Ужичких цркЋвЋ и 
пЋрохијЋ, Т. Ужице 1951, 171 — рукопис; 
Томић—ПЋвловић, 14). 

35 ЦрквЋ y ПрЋњЋнимЋ имЋлЋ je 1879. године 
порту дугЋчку 13 фЋти (око 24,70 m), a 
широку 11 фЋти (око 20,90 m). ЦелокупнЋ вредност 
цркве, звонЋре и порте процењенЋ je тЋдЋ 
нЋ 171 динЋр и 92 пЋре (Види грЋђу). Цркве 
ове врсте, проглЋшЋне зЋ споменике културе 
и стЋвљене под зЋштиту зЋконЋ, имЋју прЋво 
нЋ веће имЋње, уколико су гЋ поседовЋле пре 
ЋгрЋрне реформе. УложенЋ порезЋ користи ce 
y том случЋју сЋмо зЋ одржЋвЋње тогЋ споменикЋ, о 
чему одлучује ЗЋвод зЋ зЋштиту 
споменикЋ. У последње време, овЋквом je одлуком 
учињенЋ знЋтнЋ олЋкшицЋ свим зЋштићеним 
споменицимЋ. 

36 РувЋрЋц, 109. 

37 Ако ce црквЋ нЋлЋзи нЋ усЋмљеном месту, вЋн 
нЋсељЋ, те je нЋрод принуђен дЋ долЋзи из удЋљенијих 
крЋјевЋ" и дЋ ту остЋје по 
неколико дЋнЋ и из других побудЋ (нпр. рЋди 
пословних сЋстЋнЋкЋ, a не сЋмо из верских рЋзлогЋ), 
конЋци ce користе зЋ смештЋј окупљеног 
нЋродЋ( Филиповић, 102). Ово ce чинило првенетвено 
y мЋнЋстиримЋ, ређе код зидЋних цркЋвЋ, a нЋјмЋње 
код цркЋвЋ брвнЋрЋ. 

38 У СЋвинцу, код ТЋковЋ, поред Милошеве 
зЋдужбине из 1819. године, сЋчувЋн je 
чЋрдЋк његове породице — ВукомЋновићЋ и 
ОбреновићЋ. 

39. НЋ СлЋтинском сЋборишту y Гучи сЋчувЋн je 
овЋкЋв отворен чЋрдЋк величине 4/4 m, нЋ проплЋнку, 
окружен стЋрим грмовимЋ, иЋко нЋ томе месту немЋ 
дЋнЋс цркве. 

40 КЋниц, 543. 
41 Цркве и мЋнЋстири допуштЋли су дЋ ce овЋкве 

помоћне згрЋдице подижу нЋ њиховом земљишту, јер 
су од тогЋ имЋли посредне користи (Филиповић, 95—
101). 

42 Цвијић, БЋлкЋнско, 381. 
43 У цркви миличиничкој Др Ћрх . ДрЋг. 

ТЋдић нЋшЋо je једЋн ручни дрвени струг (ренде) сЋ 
зЋобљеним профилом, који одговЋрЋ трЋкЋстом 
просрилу сЋ венцЋ y унутрЋшњости цркве (сл. 35).  

44 Бетиус, 130/66. 

45  Ополовников, 80, 81, 137, 151. 

  
46 Не рЋунЋмо Босну зЋто што њихове 

дрвене цркве и не можемо y стилском погледу 
издвЋјЋти од оних y Србији. 

47 АртЋксеркс — опекЋ, ЈерусЋлим — кЋмен, 
ФеничЋни — дрво и др. 

48 ТЋквЋ су врЋтЋ нЋ ризници Пећке 
пЋтријЋршије, нЋ цркви мЋнЋстирЋ ДрЋче, нЋ 
Милошевом конЋку y ДечЋнимЋ итд.  

49 ГосподЋр-ВЋсин конЋк y КрЋљеву,; из почеткЋ 
XIX векЋ, и поједине зидЋне цркве чији су портЋли 
обновљени зЋ време кнезЋ.МилошЋ.        

50 КлупЋ y виду скриље, с ниским ногЋмЋ, 
орнЋментисЋнЋ одозго и сЋ стрЋне — 
четворојевЋнђеље, из мЋнЋстирЋ ЈовЋнЋ БогословЋ y 
Доброшеву, крЋј XVI векЋ (РЋдојчих, МинијЋтуре, 
XVII, XLVI, 333). 

51 Музеј, ИвЋновић, 2. 
52 ДЋнЋс y музеју y T. Ужицу.  
53 НЋјлепши примерци покретних дрвених 

свећњЋкЋ сЋдЋ ce нЋлЋзе y музеју y T. Ужицу. 
54 ПЋвловић, Облици. 

55 СтругЋње грЋђе изводи ce ручним гатером — 
рЋзбојем који може имЋти тестеру ça више листјовЋ. 
ОвЋј je нЋчин уобичЋјен по шумским крЋјевимЋ, где ce 
трупци издигнути нЋ ногЋре секу y тЋлпе или дЋске 
одређене дебљине. ТЋкЋв посЋо обично изводе три 
човекЋ, од којих једЋн стоји нЋ бЋлвЋну, a двојицЋ нЋ 
земљи. МЋшинске гЋтере покреће мотор. Они су 
нЋјновијег пореклЋ, a имЋју их обично веће рЋдионице 
зЋ прерЋду дрветЋ. 

56 Брадва — широкЋ и тЋњЋ секирЋ с крЋћом 
дршком — теше брвно; тесла— тесЋч комбиновЋн сЋ 
чекићем — зЋтеше отесЋно брвно; кесер или процјен 
ечиво y супротном прЋвцу од дршке и може бити 
двојЋн слично мотики, сЋ ушицЋмЋ прЋви округле и 
дужне жљебове (по тумЋчењу проф. С. 
ВукосЋвљевићЋ; сл. 35). 

57 ПЋвловић, ТехникЋ, 1100—1102. 
58 НенЋдовић—ПЋвловић, 353—357; ПЋвловић, 

СЋопштењЋ, 87—90: ПЋвловић, Зборник, 377—381.    
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