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ЦРКВА БРВНАРА У ВРАНИБ.У 

Методолошки поступак при реконструкцији цркве брвнаре 

Реконструкција архитектонских обј ека

та - историј ских споменика, захтева одре

ђе.н методолошки поступак, у којем се 

историографска, археолошка и архитек

тонска истраживања одвијају паралелно и 

представљају саставни део истраживачког 

процеса, чији би резултати требало да 

створе целовиту историјску слику објекта 

и амбијента у историјском времену проу

чаване епохе. Имајуhи у виду комплек

СНОСТ овако постављеног проблема, где 

свака истраживач.ка фаза представља по

себну научну дисциплину са усвојеним -
специфичним начином истраживања, не

опходно је појединачне резултате испити

вања посматрати као посебан ,степен сазна

ња, кој е - као индивидуално саопшта,ва 

ње, ј еднострано решава постављени про

блем. Тек када се сви појединачни резул

тати сакупе, могућно је донети коначан 

суд о историјском објекту. 

Верујуhи у исправност оваквог истра

жива'fКОГ процеса, пројекат реконструкци

је цркве брвнаре у ВраНИћу био је састав

ни део истраживачког програма ЦРКВА 

БРВНАРА - ВРАНИЋ, ' који се састојао 
од истраживања (историографска, архео

лошка и архитектонска) и архитектонс-ке 

реконструкциј е. 

Жеља нам је овог пута да саопштимо 

резултате појединачних - архитектонских 

истраживања, ,која су заједно са историо

графским и археолошким испитивањем, 0-

могуhила реконструкцију цркве брвнаре. 

Према историографским испитивањима,2 
йрва црк'ва у селу Враниh.у подигнута је у 

другој половини 18. века, а по предању 

прва брвнара још пре л:рвог српског устан
ка. Из истих извора потиче вест да су Тур

ци 1813. године оскрнавили цркву , коју су 

становници села Враниh пренели на нову 

локацију, на којој се и данас налази. Запис 

на западним вратима поти'Че из 1823. го

дине, која се узима као година обнове 

цркве брвнаре. 

Прва архитектонска истраживања из

вршио је архитекта Добросав ПаВЛОВИћ,З 

по коме је данашња црква у ВраНИћУ об

новљена 1823. године, на новој локацији. 

Наведени извори СУ били први подаци од 

којих се ;Кр'енуло приликом архитектон

ских истраживањ'а обављених 1975. године 
на истом објекту. 

Архитектонском анализом данашње 

цркве брвнаре У Враниhу рашчлањен је 

конструктивни склоп грађевине, примарна 

и секундарна архитектонска пластика, на

'Чин грађења и употреба и обрада основног 

грађевинског материјала. 

Архuтекто'Ис'Ка а1iаJtuза nocTojehe 
архитектуре 

Црква брвнара у Вранић)'" је једноброд

на грађевина , правоугаоне основе, која се 

на источном делу завршава полигоналном 

- седмостраном апсидом (сл . 1). Ширина 

цркве је 6,70 метара, а дужина 14,50. По 

својим димензијама, она спада У веће об
јекте овога типа. 5 Традиционална оријен

тација црквене грађевине запаД--ИСТQК у-
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толико је изневерена што осовина брвнаре 

одступа од магнетног севера за 14 степени 
и 50 минута. Ово може указивати на њено 
грађење у летњим месецима, када се сун

це рађа више на североисточној страни. 

у оквиру хоризонталног архитектон

ског плана извршена је подела простора на 

три неједнака поља: припрату на западу, 

1Г 
к 
2 
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камене темељне зоне (чија је просечна ви

сина 40 сантиметара), основне зидне масе 

од храстових талпи и стубова, која чини и 

главни простор објекта, плафонских греда 

и кровних носача који формирају таван

ски простор. Постојеhа кровна конструк

ција и покривач ("бибер цреп") стварају 

косе кровне равни , где се раван изнад ап-

Сл. 1 - Основа ЦР1Све брвuаре после археОЛОШ1Сu;r UС1Соnавањй 'lt nресе1С 1Сроз објект 

Fig. 1 - Тће jOHndation ој t he wooden сћнтсћ ajter the archaeologicaL excavations and the cross 
section through the str uctur e. 

наос и олтарски простор на истоку. Верти

кални архитектонаки план такође 'каракте

рише троделна подела; он се састоји од 
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сиде састоји из неколико сегмената, који 

не прате сегменте зида. Црква има два у

лаза - западни, централно постављен , и 



Сл. 2 - Даuaш
'Њи uзzлед и'Коио
стаса (фото М. 
Дедu1i) и ре1СО'Ј(.
струuсапu uкоио-

стас 

Fig. 2 - Today's 
арреатаnсе 01 the 
i conostasis (photo: 
М. Dedic) and the 
reconst ructed ico-

nostasis. 
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северни, који се налази ближе олтарском 

простору. Два типа прозор ских отвора (ве

hи правоугаони и мали полукружни) ука

зују на више грађевинских фаза, које се 

могу пратити кроз анализу елемената ар

хитектуре. 

Трем, често саставни део оваквог архи

тектонског склопа,6 који се обично налази 

на западу испред припрате, данас не по

стоји. У припрати, одмах поред улаза са 

северне стране, иалазе се степенице које 

данас нису у употреби , јер то не омогућа

ва измењена кровна конструкција. Степе

нице су на оригиналном месту, пошто по

стоји ограда само с једне -стране, док је 

друга прислоњена уза зид, без видних тра

гова стариј е конструкциј е. 'у унутрашњем 

простору посебну дрвену констру,кцију чи

не олтарска пре града и пре града припра

те. Олтар ск а преграда је од храстове гра

ђе, са три лучна отвора (СА. 2). КОНСТРУК-

СА. 3 - Детаљ yzaoHe везе (М. Ива'Н.ов~iћ.) 

Fig. 3 - D etaH of the a11.gle tie Ьеат (М. I v a
novic). 
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тивно се састоји од горње затеге (секун

дар но употребљен рог, са видним зарези

ма за распињаче и носаче шиндре, што по

казује да је ико.ностас скраћен) , вертикал
них стубова и хоризонталне преграде из

међу стубова, која је истовремено носач 

ИК;Qна. Горњи делови стубова и лучни за

вршеци врата су осликани црвеном и пла

вом бојом. Преграда припрате састоји се 

од хоризонталне затеге, вертикалних ·сту

бова и парап'етне испуне од храстове гра
ђе. Централно је постављен велики лучни 

отвор, кроз који ее улази у наое, а лево и 

десно од њега по четири мања, такође луч

на отвора, који су у доњој зони затворе

ни дрвеном преградом. Преграда је, као и 

олтарс·ка, осликана црвеном и плавом бо

јом, а бојени орнамент је у духу народне 

традиције. 

Црква брвнара у Враниhу припада гру

пи цркава са вертикалним стубовима на 

бочним фасадама (северна и јужна), као 

основним конструктивним елементима. Из

међУ стубова , ,који су учепљени у темељну 

греду и горњу затегу (венчаницу), низане 

су храстове талпе дебљине 11 сантиметара / 

ширине 20- 35 сантиметара, а просечне ду

ж~не 3,5 метра, у вертикалне жлебове сту
бова. Талпе су специјално обрађене, лучно 

профилисане, тако да на месту хоризон
таЛНQГ додира образују удубљење, које се 

затварало одговарајућом испуном и оне

могуhавало директан продор ваздуха. На 

месту споја сегмената апсиде 'везане су на 

"ластин реп", а на западном зиду на угло
вима иста веза је ојачана кованицима (сл. 

3 и сл. 4). Вертикални стубови су са горње 
стране учепљени у затегу (венчаницу), која 

је двојна и клиновима ·споје.на са талпама. 

Плафонску конструкцију цркве формирају 

храстове греде - затеге, постављене по 

краћем распону. 

у припрати постоје две затеге (20 / 18 см) 
и иста таква у наосу, изнад северних вра

та . Остале греде плафонске конструкције 

су мањих димензија (16112 см), поставље

не нешто више од поменуте три и осло

IieHe на подужну греду, коју носе три про
филисана дрвена стуба. Стубови су са три 

стране плитко резбарени на ,парапетном 

делу и накнадно убачени у конструктивни 

склоп, јер су у горњем делу скраhени и 

обрађени да прихвате подужну подвлаку 
(секундарно употребљени рог). 



Унутрашњи простор цркве поплочан је 

опеком димензија 30(15/ 8 сантиметара, у 
слогу ред дужњака и два реда везача пљо

штимице сложен ом. На пресеку осовина 

централног отвора олтарске преграде и се

верних врата, у поду, налази се кружна 

камена плоча - аМЕОН, чији је пречник 

75 сантиметара. У нивоу пода налазе се и 

накнадно убачене камене базе дрвених 

стубова. 

Посебно обрађени елементи архитекту

ре су плитко резбарена западна и северна 

врата (сд. 5). Подељена 'Су на шест поља, 
која су декоративно обрађена. Спољне а

пликације су приковане за основну кон

струкцију кованицима. Засвођена су лучно, 

а у горњем пољу плитко су урезана три 

крста . Сам отвор врата је лучно засвођен, 

а ослонац лука чине резбарене дрвене кон

золе. Врата су уоквирена са два тордира

на штапа којима недостају завршеци. Се

верна врата су од исте грађе и истог типа 

као и западна. Прозорски отвори нису де

коративно обрађени . Између великих и ма

лих прозора не постоји ни конструктив.на 

ни логична веза. Лучни прозори на север

ном и јужном зидном платну постављени 

су тако да им вођице за капке великих 

прозора пресецају отвор. 

Анализом правилности основе у односу 

на осовину цркве, нису установљена знат

на одступања и поред неравномерног сле

гања целог објекта. Видне деформације, 

које се уочавају на свим зидним платни

ма, изазване су неједнаким слегањем тла, 

попуштањем темеља од камена и размица

њем храс'Гових греда темељача. 

Анализирајуfiи елементе архитектуре и 

конструкције, чији је логичан конструк

тивни ред у просторном .и архитектонском 

решењу постојеfiе цркве поремеfiен, дошло 

се до за.кључка да данашња црква брвнара 

у Враниhу не одговара оригиналној гради

тељској концепцији.' Претпоставка 'о прво
битном архитектоноком концепту заснова

на је на подацима, које је пружао посто

јеhи објект, као примарни извор. Анализом 

конструктивних и функционалних елеме

ната архитектуре, претпостављена ј е да је 

оригинална грађевина била дужа од посто

јеће и да је, вероватно, са западне стране 

имала трем. У унутрашњем простору је би
ло елемената који су дозволили да се прет

постави да је простор наоса био много ви-
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Сл. 5 

ЦРКВА ВРВНАРА У ВРАНИЋУ 

Зсt-nадuа врата (фото М. Ива1{овuћ), 
рек.оиС'1'рук.ција заnадuuх врата 

Fig. 5 - Western door (photo: М. lvanovic). 
Reconstruction ој Ље western door. 

ши и засвођен дрвеним СВОДом од шашова

ца, а да је изнад простора припрате по

стојала галерија . Овај закључак је непо

средно утицао да се претпостави да су 

оригинална .кровна конструкциј а и покри

вач измењени, не само 'Кроз употребу но

вих грађевинских материјала (цреп и гре

де), већ и кроз архитектонско -обликовање 

конструкције, која је била много виша, а 

цео објект је покривала шиндра. 

Претпостављено првобитно архитектон

ско решење објекта требало је оправдати 

и одговарајуhим материјалним подацима на 

терену. Да би се испитао првобитни облик 

основе и целокупно решење хоризонталног 

архитектонског плана, предложен је про

грам археолошких ископавања,8 којим ј е 

требало дефинисати локацију и архитек

туру у темељној зони. Отварањем сонди у 

темељној зони са северне, источне и јужне 

стране 'и ископавањем на платоу од 4,0 ме
тра испред западног зида цркве, откриве

но је да је постојеfiа црква саграђена на 

каменим темељима старије грађевине, која 

је имала трем са западне стране, и била 

већа од постојеhе (сл. 6). Темељи старијег 
објекта шири су за 0,70 метара и дужи за 
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1,40 метара од ,постојеfiе цркве. Осовине 
објеката укрштају се под углом од при

ближно четири степена. Камени темељи, 

постављени на здравицу, зидани су од 

блокова пешчара и кречњака, без малте

ра. Темељна зона је плитко фундирана -
просечна дубина темеља износи 30 санти

метара. У камени зид темељне зоне угра

ђене су надгробне плоче, узете са постоје

Ве некрополе у чијем се оквиру објекат 
и данас налази. 

На западној страни, плочник трема ста
ријег објекта је од великих камених бло

кова, полукружне основе, а његова шири

на одговара ширини 'старијег објекта. У 

каменом поду јасно 'се оцртава улаз стари

јег објекта, ;који, мерено осовински, пада у 

центаf,> старијег западног зида. На попло

чаном , за-падном делу (трему) .старијег об

јекта, видни су трагови горења, као и у 

сондам:а отвореним у наосу код северног 

улаза 'и испред централног отвора олтар-

-~--- - ~~-----

Сл. 6 - OC1W6a u пресек - архuте'Ктоuска аuаJtuза хорuзоuталuоz и вертunалuоz nл.аuа 

Fig. 6 - Foundation аnа cross section. Architectonic analysis of the hоrizоntщ аnа vertica[ pLan. 
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Сл. 7 - Реконструкција - основа и пресек 

Fig. 7 - Reconstruction - joundation and CTOSS section. 

ске преграде. На 23сантиметра испод ни

воа пода од опеке, видан је слој гари у 

дебљини 'Од око 3 сантиметра, што указу
је да је старији објект горео. 

Откривањем темељне зоне потврђена је 

претпоставка о постојању трема, а исТ{}

времено су добијени подаци о старијем 

41' 

објекту, који је, према археолошким на

лазима, горео.9 Тако је закључено да је 
постојећа црква брвнара била подигнута на 

месту 'старије цркве, такође брвнаре, :кори
стећи њене темеље као постамент за нову 

дрвену конструкцију. Ова обнова везује се 

за 1823. годину, према натпису на запад

ним вратима. 
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Повезујуhи археолошке податке са по

дацима на архитектури данашње цркве, 

чији је грађевински с,клоп знатно измењен, 

показало се да је објект претрпео још јед

ну темељну измену свог архитектонског 

корпуса, после 1823. године. Сва даља и

страживања била су усмерена ка пронала

жењу архитектонских и грађевинских еле

мената, који би омогућили рек-онструкцију 

објекта из 1823. године. 

ПОСТУnа1~ при рекоњструкцији 

На основу претходних истраживања, ко
ја су дала довољно података о оригинал

ном изгледу и архитектури историј ског 

објекта, приступило се изради пројекта ре

конструкције. Користеhи три врсте извор

них података - постојећи објект на тере

ну као примарни извор, историјске подат

ке и аналогије са објектима истог типа и 

времена грађења у региону, извршили смо 

реконструкцију цркве брвнаре. За скла

пање 'Оригиналног изгледа архитектонског 

корпуса било је довољно грађевинских еле

мената на самом објекту, од којих су мно

гобројни данас у секундарној употреби. 

Првобитни хоризонтални архитектонски 

план састојао се из пет просторних једи

ница: трем а, припрате, наоса, олтарског 

простора и галерије изнад припРате. Обје
кат је био једнобродна грађевина, правоу

гаоне основе са полигоналном апсидом на 

истоку и тремом истог облика на западу 

(сд. 7). Ширина првобитног објекта (1823) 
-одгdвара ширини постојеhе цркве брвнаре, 

што јасно показује оригинална западна те

мељача. Црква је била дужа од ,постојеће 

за једну просторну јединицу - трем - на 

западном делу. Реконстру.кција трема је 

извршена на основу облика основе стари

јег објекта, констатованог археолошким 

ископавањем, затим северне и ј ужне те

мељне греде на 'кој има 'су видни за сеци на 

западном прочељу , проузроковани окраће

њем основе, као и про рез а за плафонске 

греде трема, к.оји су вид ни дуж западне 

венчанице. У унутрашњем простору у при

прати постојеае степенице су по својој на

мени морале обезбеђивати коришfiење про

стора на спрату, што је захтевало проши

рење постојеhег објекта према западу. Из

над припрате се тако формирао у унутра-
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шњем простору хор (галерија), а споља та

вански простор трема. 

Анализом постојеhих IКОНСТРУКТИВНИХ 

елемената - темеља и затега, добили смо 
првобитну висину трема, којој су одгова

рали профилисани дрвени стубови - но
сачи накнадно убачене подвлаке у наосу. 

Упоредивши рек'онструисани трем са оста

лим објектима овог типа у региону/О пока
зало 'се да и пропорциј ски И конструктивно 

одговара архитектури цркава брвнара и

стог периода. 

Постојање трема на западу и галерије 
изнад припрате захтевало је lИ одговара

ј уnу кровну конструкцију, МНОГО вишу И 

отрмију У односу на ,постојеfiу. Анализом 

секундарно употребљене грађе констатова

но је да је данашња подужна подвлака се

кундарно употребљени оригинални рог, на 

којем су видни зарези за распињаче и за 

гредице - носаче шиндре - на размаку 

од 95 сантиметара. Дуж обимних затега 

(горње венчанице) видне су две врсте ле

жишта за рогове различито г нагиба, што 

одговара претпостављеној конструкцији 

крова, који је био покривен шиндром и 

имао 'стреху, коју су носили посебни ро

гови. Анализом постојеће плафонске кон
струкције пронађени 'су оригинални кома

ди шиндре, ,која је по димензијама (дужи
ни) одговарала зарезима за греде - носа

че шиндре - на оригиналном рогу . Скла
паљем свих расположивих елемената ре

конструисан је кров, чији је нагиб био 
под углом од 60 степени, што одговара 

шиндри као кровном покривачу. Овако ви
сок кров је у унутрашњем простору био 

затворен дрвеним сводом од шашоваца, ко

ји су такође пронађени у секундарној упо
треби као елементи равне плафОRске кон

струкције. Још један елемент који је ука
зивао на много виши простор ентеријера је 
данашњи иконостас, који је у горњој зони 
скраћен и прилагођен постојеhем просто

ру.11 

Профилисани завршеци греда и рогова, 

завршна обрада ~оснИ'ка, у.свајана је по 

аналогији са објектима 'код којих су гра

дитељска концепција и архитектонско ре

шење одговарали просторном концепту 

цркве брвнаре у Враниhу. Упоредном ана

лизом објеката на подручју централне Ср

биј е установљено је да, пропорцијски и 

конструктивно, брвнари у Враниhу одгова-



рају .објекти у Рачи Крагујевачкој (1826), 
Даросави (1832), Вреоцима (1840) и Великој 
Плани (оби. 1880). 

ЦРWВА БРВНАРА У ВРАНИЋУ 

них елемената и временски континуитет 

употребе истих детаља на ширем подручју, 

то омогућава. 

АНАЛОГИЈЕ 7 

ТРЕМ I-IАОС I 

-ЕЕ..Э-- 6РЗ А Ц 11822-231 

-ЕЕ -)- ВРЕОUИ !lВЩ-4З I 

-ЕF- --Э---ДДРОСАВА 1\83 2.1 

~Е-· -)-- поКАЈ'.Н1 UA lobn. 1S80.l 

В Р А ЦИh 11 6 23.1 

/ \ /\/V 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
РЕКОНСТРУКUИЈУ ТРЕМА 

\ 
7 

Сл. 8 - ПроnорцuјС'ICа аuадuза Fig. 8 - Ana~ysis ој proportions. 

Преузимање детаља профилације И о

браде појединих елемената је оправДано, 

пошто традиционална обрада дрвених гред-

Да би се потврдила реконструкција и

сториј СКОГ конструктивног склопа, извр

шена је статичка анализа12 СВИХ гредних 
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носача и чворова кровног система. Прове

ром напона и израдом дијаграма свих ста

тичких утицаја, потврђена је стабилност 

претпостављене конструкције. Ова провера 

система имала је двоструку улогу - по

служила је као метод провере .конструк

ције и истовремено доказала да првобитни 

архитектонски корпус није подлегао услед 

статичке нестабилности система гредних 

веза. 

"у оквиру рада lНa реконструкцији цркве 

брвнаре најкомпликованији и тешко решив 

задатак било је одређивање грађевинских 

фаза, односно број преправки првобитне 

грађевинске целине. Археолошким иско

павањем потврђено је постојање старије и 

веће грађевине (6рвнаре), на чијим је те

мељима подигнута данашња црква . О ар

хитектури овог објекта, осим габарита, ни

смо имали података на основу којих бисмо 

претпоставили првобитни изглед објекта. 

На темељима ове цркве ПОДИI\нута је (1823 . 
године) нова црква, која се у свом изме

њеном облику задржала до данас. По исто

ријским подацима,!3 у периоду после 1823. 
године до краја 19. века, није било потре

бе за обновом цркве . 

Прве промене корпуса помињу се по

'-[етком двадесетог века (1909. 'или 1912. го

д71не),!4 када је објект скраћен и .кровна 
конструкција измењена. Не улазеhи у ра

справу о хронологији измена основног ар

хитек'Гонског склопа (1909. или 1912), мо

жемо са IКОНСТРУIК11ИВНОГ аспекта да закљу

чимо да се промене првобитне архитектон

ске и грађевинске концепције не могу де

лити у две етапе, где је у првој окраћен 

објект, односно уклоњен трем, а у другој 

замењена ,кровна конструкција, са црепом 

као ПQкривачем . К,онструктивни захтеви 

објекта грађеног од дрвета, превези горњих 

затега, које носе 'кровне везаче и темељне 

греде у доњој зони, представљају једин

ствени систем, где поремеhај једног од си

стема веза захтева преправку и 'свих оста

лих конструктивних чворова. Oba-к'ви за

хтеви употребљене конструкције наводе 

нас на закључак да је скраћење основе 

директно повезано са изменом носећег 

кровног система, па је преправка брвнаре, 

односно скраћење основе и измена горње 
конструкције, извршено истовремено у по

четку 20 века . 

326 

Осим ових промена, у односу на IИзглед 

првобитне грађевине, уочава се још једна 

грађевинска интервенција, која се морала 

одиграти убрзо после подизања цркве. На 

ЗИДним ·платнима брвнаре постоје две вр

сте прозор ских ()твора - мали лучни отво

ри И накнадно просечени велИ1КИ, правоуга

они отвори . Међусобна веза ових прозора 

указује да су првоБИЂНОј цркви припадали 

само мањи отвори, док су веhи накнадно 

прасечени . Ово јасно произлази из функ

ционалног односа две врсте отвора, где '80-

ђице за клизне капке (они данас не IПО

стоје у цеJliИНИ, очувана је само доња гре

да) великих прозора, пресецају отворе ма

њих и тиме их функционално дисквали

фикују. Осим 'Гога, начин обраде великих 

отвора не одговара традиционалној обра

ди дрвета. Према изведеној профилацији 

прозор ских крила великих отвора, она не 

припадају 'савременом грађењу, тако да 

ову грађевинску интервенцију не можемо 

тачно датовати, већ је везујемо, на 'осно

ву архитектонских детаља, за другу поло

вину 19. века. Није искључено да су на ме

сту данашњих велиК'их отвора првобитно 

била крила старије израде. Ово претпо
стављамо зато што се накнадно осветља

вање унутрашњег простора цркве вероват

но -одиграло после 1830. године, када с"у по
литичке прилике у Србији дозволиле нову 

архитектонску обраду сакралних објека
та.!;) 

За идентификацију ориг.иналних грађе

винских елемената .користила је и обрада 

дрвеног материјала, ,која је код старих гре

да изведена ручно, традиционалним прибо

ром (брадвом, секиром), што се уочава на 

структури дрвеног материјала. 

Проnорv,uјска а1iалuза 

Рекюнструисани архитектонски кон-

структивни 'склоп У хоризонталном плану 

дели се на пет функционалних простора, 

који су у директној пропорцијокој вези са 

вертикалним архитектонским планом. "У

,својена ширина објекта износи 6,70 мета

ра, што юдговара аршину од 0,67 метара 
као јединичној мери. !6 "у оваквом 'Систему 

ширина објекта износи 10 аршина, а иСто
времено представља и страницу основног 

кровног троугла, који се формирао од кров-



Сл.. 9 - 3аnаО1{..и 
uзzл.ед - пре и 
после реко-н,стру-

·кције 

Fig. 9 - Western 
view, before and 
after the Tecon~ 

struction. 



С. МОЈСИЛОВИЋ - М. ИВАНОВИЋ 

НИХ везача (рогова) и доње затеге, чија 
дужина одговара ширини објекта , односно 
мери од 10 аршина (сл. 8). 'Углови KPOВ1IOГ 
троугла су по 60 степени (ово захтева ШИН

дра као кровни покривач), тако да се фор
мира једнакостранични троугао, односно 

КОНСТРУКТИВНИ троугао објекта, где је ду
жина везача једнака \Цужини iПопречне з3.

теге, а она је једнака ширини цркве,и 

Ако се основни кровни троугао обори у 
хоризонтални план, тако да ,се раван ·оба
рања поклопи с почетком ·нааса, добијамо 
основну пројектан'DОКУ јединицу, која се у 
хоризонталном плану МУЛТИоПликује фор
мирајуhи одређене просторе објекта. Тако 
се обарањем троугла око исте равни (поче
так наоса) IIIрема западу добија дужина 
трема, а обарањем !истог троугла према и

стоку и умножавањем за још једну једи
ницу, у.купна дужина простора којм се са
стоји QД припрате, наоса и олтароког про

стора (сл. 8). Приликом !Ових трансформа
ција основна мерна јединица је једнако

странични кровни троугао. Тако се у осно
ви добијају три подударна троугла једнака 

просторном троуглу КРОВrних веза"Ш и за

теге. 'у вертикалном пла'ну такође постоји 
троделна подела. Да би 'се остварила кон

СТРYlКТИШIа веза кровних веза ча, поставље

на је распињача на половини висине 'кров

ног троугла, тако да је 'у вертикалном пла

ну Ylкупна висина једнака двостру.ким по

лувисинама, однооно пребацивањем једне 
полувисине, добија се у_купна висина зида 

објекта (сл. 8). Ако би покушали да стави
мо у однос ове величине, добијамо пропор

цијски однос (d: b = 3h: 1,5h односно d: Ь = 
=2: 1 (d=дужина основе, а Ь = висина об
јекта). Тако је усвојени пропорцијски од

нос дужине према висини два према један. 
'у оваквом систему ширина објекта пред

ставља променљиву величину, ону кој а се 
усваја (у овом 'случају 10 аршина) и која 
представља основицу ј еднакостраничног 

кровног троугла, .као основне просторне је

динице. 

Сви остали к,онструктивни елементи У 

хоризонталном и вертикал-ном -плану доби
јају Ice дељењем основног троугла !Иа одго

варајуће једнэ:к:остраничне троуглове, гд.е 

је ·страна сваког следећег мањег троугла 

једнака половини странице претходног. Та-
ко су сви ,конструктивни 

подели у пропорциј ском 
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елементи у овој 

односу дужине 

према висини 2 : 1. Да бисмо потврдили на
ведене чињенице , указујемо да се меСЂО за 

распињачу кровног везача добија дељењем 

странице основног троугла на половину. 'у 

ХОРИЗQнталном ПЛЗIНУ, преграда припрате 

са једном од главних затега -система тако

ђе се ~обија истом конструктивном деобом 

основног троугла, а исти је СЛУ"Iај и са пре

градом иконостаса - другом затегом си

стема (сл, 8), 

Статич'ка кара,ктеристика примењеног 

система је изузетно повољна, јер је ОСНОВ

ни просторни елемент троугао, код којег 
сви штапови подједнак,о могу да приме 

оптереhење. Овакав систем :конструкције и 

пропорцијских односа произлази из К'он

структивне логике грађења, где је основни 

материјал ДРВО, а примарни елемент кон

струкције дрвени штап, сложен у одгова

рајућу конструктивну схему. Карактери

стич.но је да за анализу употребљеног си

стема није примењена lНeKa од усвојених 

пропорцијаких схема (на пример, злаЋНИ 

пресек и др.), него је она проистекла из 

конструктивних IИ функционалних захте

ва овако граljених објеката (дрвени штапо

ви - ооновни носеhи елемент). 

Важна граljевинака :к~арактеристика ова

ко ПОДИIOнут.их објеката је монтажни ка
рактер целог конструктивног склопа, којИ 
се 'Врло једноставно може раставити 'и по

ново -склопити, а да му се после склапања 

не поремете основне ·карактеристике КОН

струкције. Баш ова особина употребљеног 
система је 'коришhена , па су цркве брвнаре 
једноставно сељене с једне на другу ло

кациј у . ОВЗlКва 'Карактеристика система 

даје нам могућност да у савременим усло

вима , приликом рекОНСТР)11кције објекта ове 
врсте, можемо узети 'Слободу и извршити, 
ако је потребно, целокупно рас.клапање 

грађевине, без бојазни да уништимо ори

гиналне податке, што није -случај код дру
гих система грађења, где нам један од 

'основних проблема .преДСТаЈвља употреба 
одговарајућег везивног материјала за гра
ђење (оригинални малтери, на пример). 

Ако анализирамо реконструисани архи

тектонс.ки корпус цркве брвнаре у Врани
ву, у историјском времену грађења, поре
деви је са осталим >Објектима истог типа У 

региону, можемо да је посматрамо двоја
'ко: разматрајуhи њен :конструктивни склоп 

и , посебно, tКарактеристике архитектуре. у 



оквиру разматрања историј ске КОНСТР,YIк

ције и употребљених грађевинс~их дета

ља, цркву у Враниhу треба уврстити у ред 
сложених обје~ата , који поседују пет про

стора у хоризонталном архитектонском 

плану,18 док је у конструктивном погледу 

'го систем с носећим стубовима, ,који нале

жу 'На темељне греде у доњој зони и учвр

шhују ,се у затегу у горњој зони. "у попр~ч
ном правцу постављене су затеге К'оје са 
осталим гредама чине јединствен .конструк

тивни склоп. Кара'ктеристика конструкције 

примењене код цркве у Враниhу су угаоне 

везе апсидалних равни , остварене везом 

"на ластин реп" , без употребе стубова, што 
представља изузетН'о грађевинско остваре

ње и убраја ову цркву у ред објеката са 
врло ,к'омпликованим, а истовреме.но врло 

функционалним и стабилним конструктив

ним везама.1D 

"у погледу декоративне обраде архитек

тонских детаља црква у Вранићу пред

ставља окромно градитељско остварење. 

ПЛИ'ГIКО резбарена западна и северна вра

та и стубови трема, као једини ~екоратив

но обрађени елементи, не представљају 

највиши домет обраде дрвених површина, 

у 'смислу ликовно г избора мотива, у поре

ђењу 'са изванредним остварењима на об

ј ектима у Брезни, Рачи Крагујевачкој , 
Прњанима или Миличиници. Та,ко би у 

коначном сабирању анализираних елеме

ната Враниh припадао типу цркава брвна

ра једнобродне сложене основе, са ЗiНала.ч

ки одабраним конструктивним системом, 

статички стабилним, што је убраја у зна

чај не објекте овога типа, и са скромном 

декоративном пластиком, кој а сведочи о 

ограниченој стваралачкој инспирацији ано

нимног градитеља. Изабрани nропорцијаки 

систем, као резултат констр~ктивне логи

ке примењеног конструктивног склопа, у 

визуелном погледу створио ј е обј екат са 

изванредним просторним односом стр мих 

кровних равни и вертикалних фасадних 

површина. 
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Изложени методолоwки поступак при
мењен при реконстру,кциј и цркве брвнаре 

у Вранићу, омогуhио нам је да сагледамо 

архитектонски објект са свих аспеката у 

историј оком времену 'када је саграђена. 

Истовремено, у освиру архитектонских и

страживања, покренута су нека питања 

конструктивних и пропорцијских односа 

ыод објеката овога типа, кюја превазилазе 

домен појединачних испитивања, због чега 

их треба проширити !На цео арХ'итектонски 

тип у проучаваној историјс,кој епохи.2О 

Имајући у виду све фазе истраживања, 

можемо да закључ-имо: 

1. Прва црква у Враниhу помиње се у 

другој половини 18. века. 
2. Пре првог српског устанка подигнута 

је црква-брвнара у Враниhу на месту зва

ном Окапина. 

3. Црква ј е пренета на нову локацију 
Црквени крај (где се и данас .налази) пре 

1810 . године, пошто је на месту стариј е 

цркве, на Окапини, подигнут споменик "бе
лег" (:постоји данас) а њега је обновио поп 
Атанасије 1810. године, према оригиналном 
натпису са "белега". 

4. Године 1813. Турци су "оскрнавили" 
цркшу брвнару на локацији Црквени IКpaj 

(габарит ове цркве, к'оја је изroрела, кон
статован је археолошким ископавањем). 

5. На истој локацији - Црквени крај -
на темељима старијег објекта обновљена је 

црква брвнара 1823. године (данашња гра

ђевина). ПОДИЈ1нута је као једнобродна гра

ђевина с тремом, кровом кој и је покрива

да шиндра и малим полукружним прозо

рима. 

6. Крајем 19. века извршена је преправ

ка на зидним платнима 'објекта - отворе

ни су велики правоугаони прозори. 

7. Почетком 20. века (1909. године) об

јект је скраћен, уклоњен је трем, кроена 

конструкциј а је измењена и 'покривена но

вим пакривачем од "бибер црепа". Ово је 

уједно и последња грађевинска фаза у К'О
јој се објект и данас налази. 
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НАПОМЕНЕ 

1 Истраживачк-и пројект ЦРКВА БРВНА
РА-ВРАНИЋ урађен је у Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда у току 
1975. и 1976. године. ИСТОРИОDрафска испити'
вања је извршио Б . Вујовиh, а:рхеолошка М. 
Поповиh, архитектонска С. Мојсиловиh и М. 
Ивановиh и пројект .реконструкције С. Moj c'~-
ловиh и М. Ивановиh . ' 

2 Исцрпна историографска истраживања 

Б. Вујовиhа саюпштена су у публикацији Б. 
Вујовиh, Цр'Квеnu сnо.кеnuци на подручју zpa
да Беоzрада II, Београд 1973, 91-113, као и 
у чла-нку Б. Вујовић, Цркве брвnаре у ОКО
ЛUНU Беozрада, Годишњак г.рада Београда XIX 
(1972), 85-151. Аутор 'наводи и сву старију ли
тера'Гуру. 

3 Прве стручне интервенције на цркви 

брвнз!ри у Вранићу извршио је 1951. године 

Добросав Па'ВЈЮвиh; упореди извештај Архео
Jtош'Кu СnО.ченици у Србији П, (1956), 199. Ре
зултати архитектонских истраживања саоп

штени су у публикацији Д. Ст. Павловиh, 
Цр-кве брвnаре у Србији, Београд 1962, 126-
12'7 даље наведено Брв'Н.йре. 

4 Село Враниh (општина Барајево) лежи 

на БЛЗЈгој падини, чија Iнадморска висина на 

највишој тачки износи 232 м. Геолошки при

пада ПОН'I'ИјсК'Ом појасу гли-на и не обилује 
водом. Црквени к{)мплекс се налази на рела

тивно равном пла'Гоу, који једним својим де

лом пада према јутюзападу и који је, са се 

верне стра'не, омеђен асфалтним путем (веза 
са Ибарском магистралом), а са ,осталих стра
на - окружен зеленим појасом лива'да и воћ
њака. Поред цркве брвна-ре, подигнуте 1823. 
године, комплекс садржи ц-ркву грађену од 

камена ,из 1888. године и приземне стамбене 
и економске објекте, који заједно са култним: 
грађевинама , чине црквену порту. Прилаз је 
могућ са севера, кроз две капије; једном, која 
води у ИС'I'очни део порте - у велики воћњак 
- .и другим, постављеном тако да уводи у 

западни део комплекса. Црква брвнара ј е 

смештена на простору између камене цркве 
са северне стране и зеленог појаса ливада са 
јужне, окружена некрополом, чији надгробни 
споменици и плоче, углавном утонули у окол

ни терен, припадају периоду 18. и 19. века. 

5 'Упореди Д. СТ. Павловиh, Брвнаре, стр. 
126. 

6 О трему као посебном простору код 

цркава брвнара упореди Д. Ст. Павловив., 

Брв'Н.аре, ,стр. 58; А. Дероко, Фол.'Кл.орnа .а.рхи
те-к:тура у Јуzосл.авијu кљ. П, Београд 1964, 
стр. 38; А. Дероко, Народ'Н.о 'Нoeu .• wpcTBO К'Њ. 
1 - село, Беог.рад 1968, 

7 Истраживачи њој:и су се бавили пробле

мом цркве брвнаре у Враниhу, приметили су 
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да постојевЗ' црква није оригинална у целини. 
Упореди Б . Вујовиh, Црквени спо.м.еници 11, 
91 и Д. СТ. Павловиh, Брв'Н.аре, С'11р. 126. 

8 Рук'оводилац археолошких истражива

ња био је М. Поповиh. Извештај о изведеним 
радовима објавио је М. Popovic, Crkva bтvna
та и Vranicu, Arheoloski pregled 17 (1975), 
157-159. 

9 Упореди М. Popov.ic, Crkva brvnara и 
Vranicu, Arheoloski pregled 17 (1975), 157 и 
даље. 

10 Извршена је упоредна анализа са сле
деhим: .објектима у региону: Рача Крагујевач
ка, Да'росава, Вреоци, Велика Плана, Брајко
вац и Врезна. 

11 О изгледу првобитног иконостаса и ико

нама које су му припадале, види Б . Вујовиh, 

Цр-кв е'Н.и спо.м.е'Н.ицu 11, стр. 94. 
12 Ста'Гичку анализу је изв.ршио проф. 

арх. Милорад Дю.1Итријевиh. Упореди изве
штај са саветовања Југословенског друштва 
грађевинских к.онструктора одржаног у Цав

тату 1976. 
13 Сви историјс~и извори коментарисани 

су у 'оквиру публикације Б. Вујовиhа, Цркве
Ни сnо.м.е'Н.ицu 11. 

14 Б. Вујовиh, Црквени сnо.4te1t,ици Н, стр. 

91 наводи да је преправка изврше.на 1912. го
дине "када је измењен цео горњи конструк
тивни склоп (свод, хор, стрми кров И др.)", а 

Д. СТ. Павловиfi, Брвnаре, стр. 126--127 наво
ди да су драстичне измене уследиле 1909. 1'0-
дине "и да је 'ГQM прилик,ом основа c~paћe
на за око три Me'I'pa" (нав. дело, напомена 132). 

Ј 6 После објављиваwа хатишерифа из 

1830. године, црква у Србији добија већа 
права а" измеђУ осталог, и дозволу за постав
ља'Ње звона. 

16 Д, Ст. Павловиh прихвата аршин ОД 0,66 
метара (уп. наведено дело стр. 187); о арши
ну види М. Вmaјинац, Речник 1tйШUХ старих 

..кера у току векова, Београд 1961, 123 следи. 

t7 О конс~рукцији крова говорио је Д. СТ. 

Павловиh, на'в. дело СЂР. 67, где разма'l\ра са

мо однос основице троугла према ви'сини, не 

улазеhи у анализу КОНС'Dрукције. 

Ј8 Д. СТ. ПавЛ'овиh, 'Иав. дело стр. 58 следи . 

19 Слично КОНС'Dруктивно решење угаоне 

везе апсидалних равни, осим Вранића, посе 

дују објеКТЈ1 у Смедеревск-ој Паланци (1828) , 
Врби (183 1), Брајковцу (184'1), Великој Плани 

(обн. 1880) и друге. 

20 У току су 'Иста истраживања код обје
ката на подручју града Београда у Брајковцу, 

Орашцу Ј:1 Вреоцима. 
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WOODEN CHURCH АТ VRANIC 
Mebhodological Procedure Applied in Its Reconstruction 

Svet!ana Mojsi!ovic - Mi!enko I vanovic 

ТЬе reconstruction of architectonic structu
геБ - monuments of historical importance -
requires а specific methodological treatment јп 
which historiographical, archaeological and 
architectonic researches рагаllеИу develop and 
represent ап integral part of the researching 
process, Ље results of which should create а 
complete picture о! Ље object itself and its 
environment at а given tim~ јп the epoch u'nder 
the study. 

Since this researching process was believed 
to Ье correct, the project of ,the reconstruction 
о! the wooden сЬигсЬ at Yг~njc was ап integral 
part о! the researching program of the WOODEN 
CHURCH АТ VRANIC, ' which included the 
геБеагсЬ (historiographic, archaeological and 
architectonic) and architectonic reconstrucHon. 

Aacording to the historiograpblcal investi
gations, the first сЬuгсЬ at the village Vranic 
\vas raised in the latter half of the 18th century 
and after the огаl delivery, the first wooden 
сЬигсЬ was set ир before the first Serblan 
uргisiпg. From ,the same sources derives Ље 
inf.ormation ihat јп 1813 the Turks desecrated 
the сЬuгсЬ. ТЬе сЬuгсЬ was then transferred 
Ьу the inhabitants of the vbllage Vranic to а 
пеw 10саНоп where it stands today. ТЬе i·nscrip
tion оп the westeI1n daor derives [тот 1823, so 
this уеаг јЕ cOn5idered to Ье the уеаг о! the 
renewal of ihe wooden сЬигсЬ. 

ТЬе architectonic analysis of the today's 
wooden сЬuгсЬ at Угапјс separated the consti
tuent parts о! the structure 50 that the ргјтагу 
and secondary architectural elements, the way 
of buHding and use as wel1 as working of, the 
basic bu i1ding material could have Ьееп ascer
tained. 

Analyzing the elements о! architecture and 
construction, whose logical constructional order 
јп the space and in architectonic conception о! 
the existing сЬигсЬ was disturbed, we have 
соте ·to conclusion ihat the today's wooden 
сЬигсЬ at Угапјс does not correspond to the 
original building plan. 

ТЬе idea concerning the original architec
tonic conception was based оп the data given 
Ьу the existirng structure as Ьу а primary 
source. Ву analyzing ·the constl'uctional and 
functional elements о! archiiecture, the original 
building was supposed to have Ьееп longer than 
the exi,sting опе and that, 'ргоЬаЫу its western 
part, had а рогсЬ. Јп the inside space there 
were elements which allowed supposition that 
the naos was lП1uсh higher апд vaulted Ьу а 
wooden vauLt a<nd ·that above the narthex there 
was а gallery. 

ТЬе supposed ргјтагу architectonic сопсер
tion of Ље structure Ьад to Ье backed uр Ьу 
appropriate material ргооfs from the field. So 

". 

that the original shape о! the base and the 
v,,'hole conception 'о! the horizontal architecto
nic рlап might Ье checked, the program of 
archaeological excavations wэ's proposed, Ьу 
which the loca tion and агсhi'tесtuге јn the zone 
of the foundation would Ье ascertained. 

ТЬе uncovered zone of foundation confirmed 
the supposition regarding the existence о! the 
рогсћ and at the Бате Нте the data in respect 
о! the 0Иег structure were got. According to 
the archaeologica'l finds, the older structure 
v • .'as оп fjre. So it was concluded that the 
existing wooden сЬигсЬ \vas set ир оп the рисе 
of the older опе also of wood and that the 
foundations of Ље older structure were used 
as the base for а пеw wooden building. This 
renewal is 'linked to 1823 a fter the inscl'iption 
оп the western door. 

ТНЕ PROCEDURE OF ТНЕ RЕСОNSТRUСТЮN 

Making use of ;thl'ee kind,s о! sources: the 
exis ting object јп the field as Ље ргiшагу 
Боигсе, historical ,dэtа and analogies with the 
structures of the same type ,a'lld time of bui1ding 
јп this territory, we have l'econstructed this 
wooden сЬигсЬ. 

ТЬе ol'iginal horizontal architectonic plan 
included five units: the рогсЬ , пагthех, паОЕ, 

Ьеmа and the gaHery above the narthex. ТЬе 
сЬuгсЬ was single-aisled, о! rectangular base 
with pOlygonal аРБе i.n the east and the рогсЬ 
of the '5Э'mе form in the west (fig. 7). 

ТЬе reconstruction о! Ље рогсЬ was made 
оп the basis о! the form о! Ље foundation of 
the older structure ascertained i hrough the 
archaeological excavations, t hen оп the basis о! 
the northern and souihern foundation Ьеат, оп 
"\vhich аге visible cuts QI1 the western front part 
caused Ьу tће shorten,ing о! 'Ље foundation, as 
well as о! the opening !ог Ље ceiling Ьеаm of 
the рогсЬ visible a'long the western part о! Ље 
ригНп. 

ТНЕ ANALYSIS OF РRОРОRТЮNS 

ТЬе adopted width of the сЬuгсћ is 6.70 т, 
which corresponds to ап еН of 0.67 т, as to а 
measuring unit. Јп this system the wjdth оС the 
structure атоuпtБ to 10 ells апд at the Бате 
time it also represents the side of the basic roof 
triangle, formed о! гоо! ]'afters and ilo\ver Не 
Ьеаm, whose length corresponds to the width 
о! the structure, ј,е. 10 ells (fig. 8). ТЬе согпеГБ 
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of Ље roof triangle аге of 600 (l'equired Ьу 
sblngle as roof cover), so that ап equilateral 
tl'iangle is formed, ј.е . the constl'uctional triangle 
о! the structure, where Ље length of Ље rafter 
equals to the length of the transverse tie Ьеат 
and it equals to the width of the сЬигсЬ. 

If the ba,sic roof tr iangle is set јп Ље Ьо
rizontal plan so that the surface overlaps the 

beginning of the naos, we get а module which 
is being тиИјрНоо јп the horizontal plan to 
form particular spaces of the structure. 

ТЬе aforesaid methodological procedure, 
applied јп Ље reconstruction of the wooden 
сЬuгсЬ at Vranic enabled us to view this 
architectonic structure ћ'оm аН sides .јп the 
ligh t of Ље time when it was bui1t. 


