
 

 

  
УНИШТАВАЊА И ОБНОВЕ 

Већ je нЋ неколико местЋ било 
подвучено дЋ je током временЋ нестЋо 
нЋјвећи број цркЋвЋ брвнЋрЋ, дЋ су неке .од 
љих зЋмењене новијим брвнЋрЋмЋ или 
зидЋним хрЋмовимЋ, или обрнуто, дЋ су 
нЋместо рЋнијих зидЋних цркЋвЋ подизЋне 
дрвене, пЋ су и оне пропЋдЋле и нестЋјЋле. 
Узрок овим уништењимЋ можемо трЋжити 
нЋ двемЋ стрЋнЋмЋ. Он je природЋн или 
вештЋчки — односно присилЋн. 

Природни чиниоци, везЋни зЋ трошност и 
непостојЋност употребљене грЋђе, утицЋли 
су дЋ овЋкве дрвене грЋђевине брзо ишчезну. 
Уверили смо ce нЋ 
сЋчувЋним примерцимЋ дЋ им je век крЋтЋк, 
дЋ не доживљују ни под нЋјидеЋлнијим 
условимЋ двестЋ годинЋ. A што ce 
зЋ извесне цркве говори дЋ потичу још 
из средњег векЋ или што ce зЋ неке смЋтрЋ 
дЋ су бЋр неколико стотинЋ годинЋ 
стЋре, то ни y ком случЋју нису ове исте 
дрвене грЋђевине које имЋмо пред очимЋ 
већ друге, подигнуте нЋ истим темељимЋ 
или чЋк сЋмо нЋ истом месту и y 
непосредној близини рЋнијих цркЋвЋ. Из 
тих рЋзлогЋ нЋрод их смЋтрЋ веомЋ стЋрим, 
приписујући дЋнЋшњој грЋђевини и године 
рЋнијих цркЋвЋ. ТЋко, нЋ пример, 
РЋчЋни држе дЋ je y дЋнЋшњој гробљЋнској 
цркви крштен КЋрЋђорђе, иЋко je то 
било много пре 1827. године, кЋдЋ je 
дЋнЋшњЋ црквЋ подигнутЋ нЋ месту pЋније.
  

Говорећи о црквЋмЋ и мЋнЋстиримЋ, 
Вук у свом Рјечнику, под „нЋмЋстир", између 
остЋлог пише и ово: „Околни ce нЋрод 
стЋрЋо и зЋ попрЋвљЋње нЋмЋстиpa, н.п. кЋд 
je требЋло нЋмЋстир понЋвљЋти или код 
његЋ што грЋдити, једни су људи грЋђу 
сјек'ли, једни вукли, једни дЋвЋли што зЋ 
хрЋну мЋјсторимЋ, a сви зЋједно стЋрЋли ce 
дЋ сЋстЋве новце што ће ce мЋјсторимЋ 
плЋтити".80 То cy y ствЋри црквене и 
мЋнЋстирске мобе кЋквих je свЋкЋко морЋло 
бити и зЋ цркве брвнЋре, јер су ове биле још 
y јЋчој мери везЋне зЋ стЋновништво 
појединих нЋсељЋ.81 И дЋнЋс, приликом 
многих рЋдовЋ нЋ обнови преостЋлих цркЋвЋ 
брвнЋрЋ, нЋрЋд добровољно y томе учествује. 
Црквене општине сЋкупљЋју прилоге y 
новцу или грЋђи, a појединЋ предузећЋ и 
нЋродни одбори помЋжу ову Ћкцију својим 
уделом.82 

ПокЋткЋдЋ из мЋтеријЋлних рЋзлогЋ, a 
већином из нерЋзумевЋњЋ и нехЋтЋ, 

зЋпуштЋне су и пропЋдЋле многе цркве, 
поготову тЋмо где су подизЋне нове. И бЋш 
зЋто што cy ce средином прошлогЋ столећЋ 
побољшЋле прилике y Србији, престЋлЋ је 
и потребЋ зЋ дЋљим грЋђењем цркЋвЋ 
брвнЋрЋ. НицЋли су нЋ све стрЋне већи и 
богЋтији хрЋмови мЋсивне конструкције, 
Ћли више кЋо зЋнЋтски производи, без 
много урођене љубЋви премЋ уметности 
код грЋдитељЋ тЋквих хрЋмовЋ. 

Прекривене мЋховином, стЋре, већим 
делом иструлиле и нЋхерене брвнЋре 
остЋле су дЋ животЋре поред нових цркЋвЋ. 
Оне су често зЋпуштене, препуштене 
судбини,  тЋко дЋ и дЋље пропЋдЋју пред 
нЋшим очимЋ, кЋо што je случЋј сЋ црквЋмЋ 
y Брезни, Глоговици и ПрЋњЋнимЋ63 (сл. 
15). 

Што ce пЋк тиче вештачких чинилаца, 
који су. нЋ присилЋн нЋчин проузроковЋли 
потпуно уништење цркЋвЋ брвнЋрЋ, они cy 
ce углЋвном испољЋвЋли y виду рЋзличитих 
непријЋтељских подухвЋтЋ, већивом 
нЋмерно подметнутих пожЋримЋ, што je 
обично имЋло зЋ последицу рушење. То су 
обично чинили Турци приликом својих 
одмЋздЋ, кЋдЋ je нЋрод био принуђен дЋ 
бежи y шуму и плЋнину, нЋпуштЋју и својЋ 
огњиштЋ. ЈЋсно, je дЋ том приликом, поред 
домовЋ, нису пЋљене сЋмодрвене, већ и 
друге трошне, пЋ и кЋмене цркве. Код ових 
последњих горели су углЋвном дрвени 
делови, док су им зидови ипЋк остЋјЋли, 
иЋко већим делом оште!ћени. Код дрвених, 
бондручних или од плетерЋ и ћерпичЋ 
сЋчињених црквицЋ,то није могЋо бити 
случЋј. 

ОвЋквЋ су уништењЋ вршенЋ и y више 
нЋврЋтЋ покЋткЋдЋ и без икЋквих 
непосредних поводЋ и нЋрочитих узрокЋ, 
Ћли обично кЋо последицЋ већих нЋродних 
покрјетЋ зЋ време сеобЋ XVI—ХVIII векЋ и 
приликом угушивЋњЋ нЋродних побунЋ, 
кЋквих je било првенствено крЋјем XVIII и 
почетком XIX векЋ, зЋ време Кочине 
крЋјине и КЋрЋђорђевог устЋнкЋ. ЗЋ ове 
догЋђЋје имЋмо нЋјвише писЋних докЋзЋ и 
сЋчувЋних нЋродних предЋњЋ. ЧЋк и 
приликом турских продорЋ преко СЋве и 
ДунЋвЋ чињенЋ су сличнЋ неделЋ још y XVI 
и XVII веку. У свежој су успомени и 
нЋјновијЋ уништењЋ из двЋ последњЋ рЋтЋ. 

Из Ћрхивских подЋтЋкЋ које je објЋвио 
РЋдојслЋв Грујић сЋзнЋјемо, нЋ при- 

34 



 

 

 

 

15. БрезнЋ: ОстЋци цркве — »Brezna«: Restes de l'église. 
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мер, дЋ je 1734. године y КумодрЋжу, крЋј 
БеогрЋдЋ, постојЋлЋ црквЋ брвнЋрЋ, коју су 
Турци приликом поновног освЋјЋњЋ 
БеогрЋдЋ 1690. године „зЋжегли", зЋједно сЋ 
хЋјдуцимЋ који cy y њу ,,от Турков 
убјежЋли", те je „огњем окончЋнЋ и вЋ неи 
Ћидуци погорјели".84 

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

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

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

 

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

МАЈСТОРИ  ДРВОДЕЉЕ   И   ДРУГЕ  ЗАНАТЛИЈЕ 

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

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

ЦрквЋ није, кЋо кућЋ, припЋдЋлЋ сЋМО  

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

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

Домаће дрводеље  

Говорећи о нЋродним обичЋјимЋ, 
Тихомир Ђорђевић подвлЋчи чињеницу дЋ 
нЋрод зЋ време ТурЋкЋ сЋм почиње дЋ води 
бригу о покојем зЋостЋлом мЋнЋстиру или 
цркви. У овим оскудним време- 
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