НАДА ЖИВКОВИЋ

ЦРКВЕНА ПОРТА
У ВРАНИЋУ

NADA ŽIVKOVIĆ

THE CHURCH COMPLEX
IN VRANIĆ

Издавач
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА

Publisher
CULTURAL HERITAGE PRESERVATION INSTITUTE
OF THE CITY OF BELGRADE

За издавача
в. д. директора Оливера Вучковић

For the publisher
Acting Director Olivera Vučković

Аутор изложбе и каталога
Нада Живковић

Author of exhibition and catalogue
Nada Živković

Рецензент каталога
Вера Павловић Лончарски

Reviewer
Vera Pavlović Lončarski

Фотографије
Снежана Неговановић
Пеђа Паровић
Фототека Завода за заштиту
споменика културе града Београда

Photographs
Snežana Negovanović
Peđa Parović
Photo records of the Cultural Heritage
Preservation Institute of the City of Belgrade

Лектура и коректура
Радица Смиљковић

Proofreading and editing
Radica Smiljković

Превод на енглески језик
Јована Ћирић

Translation to English
Jovana Ćirić

Техничко уређење и компјутерски прелом
Пеђа Паровић

Design and computer pre-press layout
Peđa Parović

Издање је омогућио Секретаријат за културу
Скупштине града Београда

Published with the support of
Belgrade City Assembly

Штампа
Birograf comp. d. o. o. Zemun

Printed by
Birograf comp. d.o.o. Zemun

Тираж
300 примерака

Circulation
300 copies

Београд 2018.

Belgrade 2018

4

САДРЖАЈ | CONTENTS

УВОД

8

INTRODUCTION

I – ИСТОРИЈАТ

10

I – HISTORY

II – ЦРКВЕНА ПОРТА

16

II – THE CHURCH COMPLEX

Култна зона | The worship zone
ЦРКВА БРВНАРА

21

THE WOODEN CHURCH

ЦРКВА СВEТОГ ИЛИЈЕ

47

THE CHURCH OF SAINT ILIJA

НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ

53

TOMBSTONES

ЦРКВЕНА РИЗНИЦА

57

THE CHURCH TREASURY

Eкономски и други део | Economic and other section
КУЋА ПОРОДИЦЕ МАТИЋ

65

THE MATIĆ FAMILY HOUSE

ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ

78

AUXILIARY BUILDINGS

Стамбена зона | Residential zone
ПАРОХИЈСКИ ДОМ

81

PARISH HOME

III – ЗАКЉУЧАК

82

III – CONCLUSION

Црквена порта у Вранићу

The church complex in Vranić

Каталог и изложба посвећени цркви у Вранићу
представљају респектабилан избор Завода за заштиту споменика културе града Београда у настојању да
мање познато, а изузетно вредно наслеђе представи
јавности.
Нада Живковић, етнолог-конзерватор, стручњак
за народно градитељство чије су изложбе и каталози посвећени скоро несталој градитељској баштини већ показали, да употребим реч коју је ауторка
користила у свом тексту, „чудесни” свет народног
генија, изнедрила је изванредан текст утемељен на
свеобухватним знањима заснованим не само на историјским подацима и народним предањима, на којима
се најчешће исцрпљују текстови сличне врсте. Компарација са дрвеним црквама у Европи, друштвени контекст, дрво као култура и као култ и детаљно
објашњење конзерваторског поступка чине текст каталога изузетним.
„Црквена порта у Вранићу” представља не само
узорно остварење експерта са дугогодишњим искуством већ достојно представља напоре Завода за
заштиту споменика културе града Београда да, као
што је наведено у Уводу каталога „афирмише нематеријалне и материјалне вредности концентрисане
на простору црквене порте и већом посетом се створе предуслови за унапређивање и одрживост овог
комплекса”.

The catalog and exhibition dedicated to the church
in Vranić are a respectable choice of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade, in its
tendencies to make lesser known, but highly valuable
cultural heritage, to a broader public.
Nada Živković, a conservator ethnologist, expert in
folk architecture, whose exhibitions and catalogues honoring the nearly extinct construction heritage have already presented, quoting a word used by the author in
one of her articles, the “miraculous” world of the folk genius, has brought about some new extraordinary content
– it is based on comprehensive knowledge reflected in
much more than just historical data and folk tales, the
usual cornerstone to similar articles. The comparison
with wooden churches in Europe, the social context, the
wood as culture and a cult, and detailed explanation of
the conservation procedure are what makes this catalogue an extraordinary one.
“The church complex in Vranić” is not only an exemplary piece of work by an experienced expert; moreover,
it duly reflects the efforts of the Institute for Protection
of Cultural Monuments of the City of Belgrade towards,
as stated in the Catalogue’s introduction „affirming the
non-material and material values concentrated within
the church complex area, so as to enable the conditions
for improving and enabling sustainability of this complex by generating higher interest and visits“.

Вера Павловић Лончарски

Vera Pavlović Lončarski
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Црквена порта у Вранићу се налази у центру
села на благо, природно каскадираном платоу. Иако
делује као спонтано настао комплекс, она се развијала по систему манастирских порти са функционалном поделом простора.
Поред цркава из XIX века, захваљујући, пре свега, деловању оца Радивоја Митровића, формирана
је богата црквена ризница, пренета је Стара кућа
породице Матић и неколико помоћних објеката, изграђен је парохијски дом. Данас, хронолошки, обликовно и примарно функционално разнородан комплекс, чини хомогену целину чије укупне вредности
надилазе појединачна значења објеката.
Стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда су од оснивања 1960. године, препознали вредност тада постојећих објеката цркве
брвнаре и цркве Свeтог Илије, водили археолошка ископавања, пројекте и радове за преношење
објеката и реконструкцију цркве брвнаре, санацију
оштећења на надгробним споменицима и новијој
цркви, пројекте за уређење порте и друге.
Циљ изложбе и пратећег каталога је да се афирмишу нематеријалне и материјалне вредности концентрисане на простору црквене порте и већом
посетом створе предуслови за унапређивање и одрживост овог комплекса.
Такође, овај простор је и својеврстан приказ
спроведених конзерваторских поступака који дају
могућност да се читају методолошки концепти заступљени у различитим временским раздобљима
службе заштите, праве анализе и компарације, односно поред културног он представља и стручни, едукативни потенцијал.

The church complex in Vranić is located in the center of
the village, on a mildly, naturally cascaded plateau. Though
seeming like a spontaneously formed complex, it has actually been developed by the same principle as monastery yards,
with functional division of space.
Along with the churches built in the 19th century, owing
to father Radivoje Mitrović and his committed work, an extensive church treasury has been formed, the Matić family
Old house and several auxiliary buildings have been relocated, the parish home built. Bringing together individual parts,
diverse chronologically, in their form and primary function,
the complex now acts as a homogenous system, its total value exceeding the individual significance of buildings.
Since the establishment of the Institute for Protection of
Cultural Monuments of Belgrade, back in 1960, its experts
have recognized the value of the wooden church and the
Church of Saint Ilija, existing at the time, organizing archaeological excavations, projects and works for relocation
of existing buildings and reconstruction of the wooden
church, repair of damage on the tombstones and the newer
church, projects for church complex improvements and
other activities.
The aim of the exhibition and accompanying catalogue is
to affirm the non-material as well as material values concentrated within the church complex area, so as to enable the
conditions for improving and enabling sustainability of this
complex, by generating higher interest and visits.
The space also serves as a specific demonstration of the
performed conservation procedures, which enables the possibility to read methodological concepts practiced in different time periods of protection services, make analyses and
comparisons – thus, along with the cultural significance, it
also offers notable professional and educational potential.

Аутор

The Author
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ИСТОРИЈАТ | HISTORY

Село Вранић се налази у општини Барајево, 35
километара југозападно од Београда, са десне стране Ибарске магистрале. Лежи на благој падини чија
надморска висина на највишој тачки износи 232 м.
Геолошки припада понтијском појасу глине. Површинске воде готово да нема. Постоје две реке – Марица и Врбовица које паралелно теку кроз Вранић,
од истока према западу, али у њима има воде само
када падају јаке кише или када се топе снегови, што
значи да су добар део године њихова корита сува.
Атар села припада северном делу шумадијске
Колубаре. Граничи се са селима: Мељак, Баћевац,
Шиљаковац, Баљевац, Дражевац, Јасенка и Мала Моштаница. Село Вранић се састоји од четири засеока:
Црквени крај, Пиперија, Рашић крај и Тараиш.
У Вранићу, који заузима површину од тридесет
квадратних километара, живи више од три хиљаде
становника.
Село спада у најстарија насеља београдског подручја. Трагови сежу до бронзаног доба као и остаци
већег илирског, а нешто касније и античког насеља,
на локалитетима Радловица, Чакића њиве и Себрдо.1
У широј околини Барајева пронађени су археолошки трагови словенског насељавања. У састав
српске државе ово подручје је ушло у X и XI веку, а
од 1284. године у област Мачве којом је владао краљ
Драгутин.

The village of Vranić is located within the municipality of Barajevo, 35 kilometers south-west of Belgrade, on the right side of Ibar highway. It lies on a
mild slope, its altitude reaching 232m at the highest
point. Geologically, it belongs to the Pontian clay band.
Surface waters are nearly non-existent. There are two
rivers – Marica and Vrbovica, running parallel to one
another through Vranić, from East to West, but with
water in them appearing only in the event of heavy
rain or melting snow, while for a large part of the year
their riverbeds remain dry.
The village area belongs to the northern part of Šumadija Kolubara region. It borders the villages Meljak,
Baćevac, Šiljakovac, Baljevac, Draževac, Jasenka and
Mala Moštanica. Vranić includes four hamlets: Crkveni
kraj, Piperija, Rašić kraj and Taraiš. The village, covering the area of thirty square kilometers, is home to
more than three million inhabitants.
Vranić is among the oldest settlements in Belgrade
area. Its traces date back to the Bronze Age, the same as
the remains of a larger Illyrian, and later on ancient settlement at the sites Radlovica, Čakića njive and Sebrdo.1
In somewhat broader area of Barajevo, archeological
traces of Slavic settlement have also been found. The
area has become a part of the Serbian state in the 10th
and 11th century, and since 1284 it was included in the
area of Mačva, ruled by King Dragutin.
11
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Почетком 15. века, за време деспота Стефана Лазаревића Мачванска бановина улази у састав деспотовине. Повлачење српског живља пред турским освајањима и премештање културног средишта у Београд, изазива интензивирање живота на Београдском
подручју, те стога од XVI века о многим насељима из
околине Београда имамо поузданије податке.
Село Вранић помиње се први пут у турском попису Влаха Београдске нахије 1528–1530. године са три
влашка дома. У истом попису укупан број забележених домова је шест. У каснијим пописима прве половине XVI века уписано је свега четири куће, односно
седам кућа 1560. године.2
Према каснијим пописима број кућа се стално
мењао, тако да је 1636. године у Вранићу забележено тринаест кућа, 1640. године седам кућа, а према другом попису из исте године десет кућа. Ово
променљиво стање било је одраз несигурних и немирних околности у којима је живело локално становништво у условима честих ратних сукоба између
Турске и Аустрије.
Први следећи помен овог села налазимо у попису
села Београдског дистрикта из 1717/1718. године, где је
Вранић означен само као насељено место без ближих
података о броју домова или становника.3
Током XVIII века Вранић се даље развија, особито после Свиштовског мира 1791. и турских фермана 1793/1794. године, којима је извршена реформа и
уведено ново уређење Београдског пашалука. Међу
првим селима која су постала читлуци био је Вранић.
Његов читлук сахибија био је дуже времена и познати дахија Аганлија.
У именику места Карађорђеве Србије из 1804–
1813. године, у попису села Београдске нахије, налази се и Вранић, опет само као насељено место без
броја домова и становника. Током XIX века подаци
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In early 15th century, during the time of Despot Stefan Lazarević, the Banate of Mačva becomes part of the
Despotate. The withdrawal of Serbian people due to
Turkish conquests and the relocation of cultural center
to Belgrade resulted in more bustling life in Belgrade
area; thus, more reliable data become available about
numerous settlements around Belgrade, starting from
16th century.
The village of Vranić is first mentioned in a Turkish
census of Vlachs in Belgrade Nahiya region in 1528/1530,
with three Vlach homes. The same list indicates a total
number of six homes. In later censuses during the first
half of 16th century, the village is said to have four homes,
while the number of homes grew to seven in 1560.2
Analyzing later censuses, the number of homes has
constantly changed – in 1636 there were thirteen homes
in Vranić, in 1640 there were seven, another census
from the same year lists ten. Such volatile situation
came as a reflection of uncertain and unsettling circumstances the local population experienced, with frequent war conflicts between Turkey and Austria.
The next following notion of this village is found in
the list of villages of the Belgrade district from 1717/1718,
with Vranić only being indicated as a populated place
with no further data about the number of homes or
population.3
Throughout the 18th century, Vranić continues its
development, particularly after the Peace Treaty of Svitova in 1791 and the Turkish fermans of 1793/1794, introducing reforms and the new arrangement of the Belgrade Pashaluk. Vranić was among the first villages to
become a chiflik estate, for a long time being managed
by Aganlija, a well-known Turkish dahija officer.
In the directory of Serbian settlements during Karađorđe of 1804–1813, the list of villages in Belgrade Nahiya includes Vranić, once again only as a populated place
13

о развоју насеља су разноврснији и опширнији. Тако
знамо да је Вранић 1818. године, са 80 домова и 193
арачке главе, четврто село по величини у Београдској нахији, која је укупно бројала 122 села. Нешто
касније, 1836. године, Вранић са 90 кућа представља
највеће село Капетаније посавске која административно покрива у то време 30 села. У периоду друге половине XIX века, Вранић се као и већина села
Београдског округа веома интезивно развија, тако
да већ 1875. године са 256 кућа спада у највеће село
Посавског среза, а заједно са Рипњем, Кораћицом и
Великом Иванчом, у четири највећа села Београдског округа.4
Вранић је током XIX века био не само једно од
већих села београдског подручја него и стециште значајних историјских личности и догађаја. Објашњење
за ово треба тражити, свакако, у постојању хана,
спаљеног почетком 1804. године, који је као стециште
трговца и путника, омогућавао како трговину тако
и стални контакт локалног становништва са странцима. И једно и друго је допринело економском јачању и бржем политичком и социјалном сазревању
вранићке средине. Тако је Вранић у извесном смислу
постао изузетак у општем, доста једноличном развоју села београдске околине тог времена.
Павле и Атанасије Поповић, знамените личности
Првог српског устанка рођени су у Вранићу одакле
су и покретали оружану борбу с Турцима. Тако је на
самом почетку устанка, првих дана фебруара 1804.
године паљењем вранићког хана, Милисав Чамџија
дао знак за почетак устанка у овој области. Кнез
Сима Марковић, Павле Поповић, касније саветник
Београдске нахије, и Јанко Катић састали су се у Вранићу почетком 1804. године и одатле упутили Павла
Поповића преко Колубаре у Ваљевску нахију да организује устанак.
14

without indicated population or number of homes. During the 19th century, the data on settlement’s development become more diverse and extensive. For example,
it is known that in 1818, with 80 homes and a population
of 193 (recording men of the age 7-70), Vranić was the
fourth largest village in Belgrade Nahiya, which included a total of 122 villages. Somewhat later, in 1836, with 90
homes Vranić was the largest village in the Posavina
Captaincy, which administered 30 villages at the time.
During the second half of the 19th century, the same as
most villages in Belgrade District, Vranić experiences
intense development and already in 1875, with 256
homes, it becomes the largest village of the Posavje region, and among the four largest in Belgrade District,
along with Ripanj, Koraćica and Velika Ivanča.4
During the 19th century, Vranić was not only one of
the largest villages in Belgrade area, but also the central
point for many historical figures and events. The explanation should certainly be sought in the existence of a
khan, burnt down in early 1804, which was the gathering
spot for merchants and travelers, enabling trade as well
as continuous contact of local population with the visitors. Both things enabled economic growth and faster
political and social engagement of Vranić people, thus
making the village an exception in the overall, rather
uniform development of Belgrade villages at the time.
Pavle and Atanasije Popović, renowned figures of the
First Serbian Uprising, were born in Vranić, and this is
where they started the armed battle against the Turks.
At the very beginning of the uprising in early February
1804, by setting the Vranić khan on fire, Milisav Čamdžija signaled the beginning of the uprising in this region.
Duke Sima Marković, Pavle Popović (later on an advisor
in Belgrade Nahiya) and Janko Katić met in Vranić in
early 1804 and from here, they sent Pavle Popović across
Kolubara to Valjevo Nahiya to organize the Uprising.
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Нови споменик посвећен Атанасију Поповићу
Тhe new monument dedicated to Atanasije Popović

У Другом српском устанку посебно се истакао
свештеник Атанасије Поповић, затим његов брат
„господар Павле Поповић”, као и други житељи Вранића: Јован Јоксић, Матија Станојчић, Степан Ђорић,
Павле Маринковић, Милијан Стајковић и други.
У овом устанку се истакао, такође, и синовац Павла Поповића, Лазар Поповић, чувени писар Лаза у
Народном суду кнеза Милоша, иначе свршени ђак
Велике школе.5
О значају села сведочи и зграда старе основне
школе подигнута пред сам крај XIX века, на месту
старије школске зграде из 1848.

Nada Živković — THE CHURCH COMPLEX IN VRANIĆ

During the Second Serbian Uprising, a figure that particularly stood out was the priest Atanasije Popović, his
brother „master Pavle Popović“, and other citizens of
Vranić: Jovan Joksić, Matija Stanojčić, Stepan Đorić, Pavle
Marinković, Milijan Stajković and others. Another prominent person in the uprising was the nephew of Pavle Popović, Lazar Popović, the famous scribe Laza of the National Court of Prince Miloš, a graduate of the Great School.5
The village significance is also testified by an old elementary school building, constructed at the very end
of the 19th century, at the site of an older school building from 1848.
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ЦРКВЕНА ПОРТА | THE CHURCH COMPLEX

Црквена порта се налази у средишту села на релативно равном платоу, који се простире на 1,15 ха.
Плато једним својим делом пада према југозападу и
са северне стране омеђен је асфалтним путем који је
директно повезан са Ибарском магистралом. Асфалтни пут се у благом паду спушта према центру села
који је удаљен свега неколико стотина метара. Са
источне, јужне и западне стране комплекс је окружен зеленим појасом воћњака и ливада.
Црква брвнара Св. четрдесет великомученика
севастијских и црква Св. Илије су средиште села и
црквене порте која је формирана као самостална
просторна целина логично подређена центру система, двема црквама.

The church complex is located in the center of the
village, on a relatively flat plateau, over the area of 1.15
hectares. A part of the plateau extends down towards
south-west, while being fenced to the north by an asphalt road which is directly connected with the Ibar
highway. The asphalt road mildly descends towards the
center of the village, which is only a few hundred meters
away. To its east, south and west side, the complex is
surrounded by a green strip of orchards and meadows.
The wooden Church of Holy Forty Martyrs of Sebaste and the Church of Saint Ilija act both as center of
the village and of the church complex, which is formed
as an independent spatial unit, logically placed in function of the system’s center – the two churches.
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Простор порте је ограђен оградом и има два улаза. Поред двеју цркава у њој се налазе надгробници,
црквена ризница са збирком свештеника Радивоја
Митровића, парохијски дом, кућа породице Матић
са помоћним објектима и воћњак с пчелињаком.
Иако уобличавање црквене порте у Вранићу делује спонтано, њена структура је заснована на веома
прецизно дефинисаном поретку манастирских комплекса.6
Као и код очуваних средњовековних манастира
и овде су присутни елементи који говоре да су на
локацију и распоред грађевина у оквиру порте утицали природни услови тла, околине и ирационални
елементи континуитета култног места.
Поред позиције, порта одувек има добре микроклиматске услове који подразумевају осунчаност, квалитетно грађевинско и пољопривредно земљиште и добру повезаност са центром села и околним насељима.
Данас је ту и одлична инфраструктура са асфалтираним сеоским путевима који је повезују са свим
деловима насеља и Ибарском магистралом, док, у
овом случају, плодно земљиште омогућава гајење
воћа и пчела.
Прилаз порти је могућ са севера, кроз две капије, једном која води у источни део порте у велики
воћњак и другом, постављеном тако да уводи у западни део комплекса, на плато који се сагледава са
оба улаза у цркве.
Порта у Вранићу представља хронолошки, обликовно и функционално разнородан ансамбл објеката
који упркос томе чини целину у којој сваки део допуњава значење и причу оног другог.
Ова порта је чврсто установљен систем који можемо да поделимо на култну зону, која заузима
централни део ограђене површине. У њој су црква
Светог Илије са звоником, црква брвнара посвећена
18

The church area is bound by a fence, with two entrances. Along with the two churches, the complex includes tombstones, the church treasury with a collection by the priest Radivoje Mitrović, the parish home,
the home of Matić family with auxiliary buildings, and
an orchard with a beehive apiary.
Though the shaping of the church complex in Vranić
seems spontaneous, its structure is based on a very precisely defined arrangement of monasterial complexes.6
The same as in preserved medieval monasteries,
here too, the elements indicate that the location and
layout of buildings within the complex were influenced by the natural conditions of soil, environment,
as well as the irrational elements of a continuous place
of worship.
Along with its position, the complex has also always
had good microclimate conditions – optimal sunshine,
quality construction and agricultural land and a good
connection with the center of the village and the surrounding settlements.
Nowadays it also retains excellent infrastructure,
with asphalted village roads linking it with all parts of
the settlement and the Ibar highway, while the fertile
land enables fruit growing and beekeeping.
The complex can be accessed from the north,
through two gates – one leading to the east part of the
complex into a large orchard, and the other set up to
lead the way into the complex’s west part, to a plateau
viewed from both entrances to the churches.
The church complex in Vranić represents an ensemble of buildings that differ chronologically, in their
form and function, but in spite of this, merge into a
compact unity where each part complements the significance and the story of the others.
The complex acts as a firmly established system,
which can be divided into: the worship zone which oc-
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Светим великомученицима севастијским
(Младенци), главни улаз у комплекс, надгробни споменици и црквена ризница.
Стамбену зону, у којој је парохијски
дом са становима за свештенике, салом за
народ и задњим двориштем и економски
део са воћњаком и пчелињаком као и део
са кућом породице Матић и привредним
објектима, експонатима, који би у будућем
уређењу требало дефинисати као сегмент
економске целине.
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cupies the central part of the fenced area and houses
the Church of Saint Ilija with the bell tower, the wooden
church dedicated Holy Martyrs of Sebaste, the main entrance to the complex, the tombstones and the church
treasury; the residential zone with the parish home
with housing units for the priests, a hall for the people
and a backyard; and the economic section with the orchard and beehives, as well as the section with Matić
family house and economic buildings, the exhibits,
which should be defined as a segment of economic section in the future arrangement setting.
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КУЛТНА ЗОНА

THE WORSHIP ZONE

Црква брвнара

The wooden church

Најзначајнији објекат у оквиру порте је црква
брвнара посвећена Светим великомученицима севастијским (Младенци) и намеће потребу да се укратко осврнемо на почетке и условљености за изградњу
ових дрвених храмова.
„Дрво је једно од најбогатијих и најраширенијих
симболичких тема које се углавном вежу за идеју живог космоса у непрекидном обнављању. Као симбол
живота – на свим нивоима, од елементарног до мистичког, дрво се изједначава са мајком, извором, праисконском водом. Поседује сву њихову двозначност,
снагу стварања и спутавања, храњења и прождирања.
Поред култног и мистичног значења, дрво је и
материја у правом смислу те речи. Градитељство на
овим просторима готово да се не може замислити
без употребе дрвета. Оно је некада градитељска целина, а некада само њен део. Најчешће, поред функционалног има естетски и оплемењујући карактер.
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The most significant building within the complex is
the wooden church dedicated to Holy Martyrs of Sebaste (“Wedding saints”) and it calls for a brief reflection on the beginning and the conditions of constructing these wooden temples.
„Wood is one of the richest and most widespread
symbolic elements, mostly related to the idea of a living
universe in continuous regeneration. As a symbol of life
– at all levels, from elementary to mystical – wood is
identified as equal to the symbol of a mother, a source,
primeval water. It possesses all of their ambiguity, the
power of creation and inhibition, the feeding and devouring.
Along with the cult and mystical meaning, wood is
also a material in its pure sense. Construction in these
regions is almost impossible to imagine without the use
of wood. It sometimes acts as an integral construction
unit, and at times only as its part. Most commonly,
21

На овом подручју сачуван је велики број објеката
и простора различите намене који своје постојање,
лепоту и значај дугују дрвету.
Цркве брвнаре у Србији потичу из богате традиције грађења у дрвету. Претпоставља се да је та традиција дошла из шумовите словенске прапостојбине
и да је настављена на овим просторима захваљујући
поднебљу које је обиловало дрвеном грађом, што потврђује и податак да је највећи број географских назива у нашој земљи везан баш за појам дрвета.
Врло често, култура дрвета је постајала култ дрвета. Храст је имао посебно место у митологији Јужних
Словена која је, касније христијанизована, опстала
до данашњих дана.
Велика крошња и моћно стабло изазивају дивљење
и страхопоштовање и пружају заклон за место молитве, паганске и хришћанске. На његово стабло су
урезивали крст и називали га молитвом и записом.
Испод њега је свештеник служио када није било друге
богомоље, и одатле су кретале литије. Од храстовог
дрвета грађене су и цркве. Само када га није било,
грађене су од другог дрвета.
Мишљења да је храст, или дуб, како га у народу
често зову, најбољи и најдуготрајнији материјал, да
је добар звучни и топлотни изолатор, поред оправданости мерљиве физичким величинама, носе и исконски код који подсећа на хиљаде година његове
присутности у молитвама.
Цркве брвнаре се јављају у најранијем периоду
средњег века и опстају до данашњих дана као последица природних и друштвених околности из којих
су поникле. Настајале су и када је народ оскудевао
у материјалним средствима, јер је имао потребу за
вером и утехом.
Први писани подаци о дрвеним црквама у средњем веку датирају из времена Светог Саве, док је
22

aside from functionality, it also has an aesthetic and refining character to it.
There is a large number of buildings and spaces preserved in this region, of various purposes, owing their
existence, beauty and significance to wood.
The wooden churches in Serbia stem from a rich
tradition of using wood for construction. It is assumed
that the tradition came from the ancient homeland of
Slavs rich in forests, being extended in this area thanks
to the environment abundant in wood, which is confirmed by the fact that the majority of geographical toponyms in our country is related to the notion of wood.
Quite commonly, the wood culture turned into a cult
of wood. Oak had a special place in the South Slav mythology which, later being Christianized, has survived
to this day.
A large crown and a strong trunk cause admiration
and awe and provide shelter for a place of prayer, both
for a pagan or Christian. People would carve a cross
into its trunk and call it a sacred tree – zapis. It was the
place where a priest would give service when no other
chapel was there, and where the prayer processions
would start. Oak wood was also used to build churches,
with other types of trees being used only when oak was
not to be found.
The views of oak as the best and longest-lasting material, a good sound and thermal insulator, are certainly
justified by its physical features, but also carry a primordial code recalling the thousands of years of its
presence in prayers.
The wooden churches appear in the earliest period
of the Middle Ages, surviving all the way to present day
as a result of the natural and social circumstances in
which they originated. They were built even when the
material resources were scarce, as people had the need
for faith and consolation.
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Старо стабло у Вранићкој порти, 1976. Култура дрвета
има посебно место у митологији Јужних Словена која
је опстала до данашњих дана
Old tree in the Vranić church complex, 1976. The culture of
wood bears a special place in the mythology of South Slavs,
persisting until modern times

био архимандрит манастира Студенице, почетком
XII века. За ове цркве везана су многа предања, легенде и митска бића, попут вила које их граде, руше
или преносе са места на место. Међутим, њихов изглед из тог периода није познат, али се највероватније радило о веома скромним облицима.
Истовремено са изградњом монументалних зиданих црквених задужбина, манастира, утврђених градова и других здања која носе обележја властелинске
моћи, граде се и ове малене цркве, као израз жеља,
потреба и могућности најсиромашнијих слојева тадашњег становништва. Такође, током вишевековног
ропства, у измењеним политичким и друштвено економским приликама, цркве брвнаре су се наметнуле
као решење.
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The first written data about wooden churches in the
Middle Ages date back to the time of Saint Sava, while
he was the archimandrite of Studenica monastery, in
early XII century. These churches are associated with
numerous tales, legends and mythical creatures, such as
the fairies who would build, destroy or move them from
one place to another. However, their appearance in this
period is unknown, but they were probably very modest.
Parallel with the construction of monumental masonry church buildings, monasteries, fortified cities and
other buildings reflecting the symbols of noblemen
power, the people would build these small churches, expressing the wishes, needs and capabilities of the poorest population at the time. Furthermore, throughout the
centuries of slavery, in the altered political and so23

У северним деловима Европе, под неупоредиво
повољнијим условима, архитектура цркава брвнара
се слободније развијала. Велике могућности дрвета
као материјала допуштале су најразноврсније, готово раскошне форме. Међутим, оне су у Србији морале да буду неупадљиве, скривене, што мање на удару
Турака. Упркос свему, грађене су свуда нарочито током XVIII и почетком XIX века.
Архивска грађа из овог периода, црквени пописи,
документи, акти из канцеларије кнеза Милоша, записи на црквеним предметима и књигама, путописи
и други извори пружају драгоцене податке о времену подизања и освећивања цркава, о облику, грађи
и величини црквених зграда, о насељима и местима
где су подизане, о црквеном инвентару – иконама,
богослужбеним књигама, одеждама, намештају и
другим црквеним предметима.

Распеће, икона из старе цркве брвнаре
Crucifixion, an icon from the old wooden church
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cio-economic circumstances, the wooden churches have
emerged as a practical solution.
In northern parts of Europe, under far more favorable conditions, the architecture of wooden churches has
been developing more freely. The broad features of
wood as a material allowed for most diverse, almost
luxurious forms. However, in Serbia they needed to remain discreet, hidden, less prone to Turkish attacks. But
in spite of everything, they were built everywhere, particularly during the XVIII and early XIX century.
The archival material from this period, the church
records, documents, acts from Prince Miloš office, notes
made on church objects and books, travel notes and
other sources, provide valuable information about the
time of church construction and consecration, about
the shape, structure and size of church buildings, the
settlements and places they were built at, the church
inventory – icons, church service books, clothes, furniture and other church items.
The largest number of wooden churches was built in
north-western parts of Serbia, around the rivers Sava,
Danube, Great and West Morava, Drina and Kolubara.
There are few wooden churches to the east and south of
Morava, but further east in Timok Krajina, along Timok
and the Danube bend, towards Romania and Bulgaria,
they appear in quite a large number. There were also
wooden churches across Sava and Danube, mostly in
forests between these two rivers, in Srem area.
Nowadays, there are around forty wooden churches
preserved in Serbia. The turbulent times and fragile
material have kept this number from being higher.
The wooden churches are a marvelous phenomenon
in our architecture and arts. They reflect the spirituality, the essence of people, the skill of self-taught craftsmen and the way of life shaped by social and political
circumstances.
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Највећи број цркава брвнара подизан је у северозападним деловима Србије, око река Саве, Дунава, Велике и Западне Мораве, Дрине и Колубаре.
Мало је цркава брвнара источно и јужно од Мораве,
али се источније у Крајини, дуж Тимока и у окуци
Дунава, према Румунији и Бугарској, јављају у приличном броју. Било је дрвених цркава и преко Саве
и Дунава, углавном у шумама између ових двеју
река, у Срему.
Данас је у Србији сачувано четрдесетак цркава
брвнара. Бурна времена и трошност грађе су утицали да овај број не буде већи.
Цркве брвнаре су чудесна појава у нашој архитектури и уметности. У њима се очитава духовност,
народно биће, умеће самоуких занатлија и начин живота условљен друштвено политичким приликама.
На црквама, црквеном инвентару, каменим белезима у порти, уписана су имена знаменитих личности из времена устанака, записани важни догађаји.
Грађене су због вере, али и кајања. Црква Покајница
подигнута је по налогу кнеза Милоша у знак покајања због Карађорђевог убиства.
Оне су биле и заклон, о чему сведоче и отвори за
пушкарнице на некима од њих. Ни у бурним временима, каква су најчешће на овим просторима, није
нестала потреба за лепотом. Дуборезни радови као и
ликовна обрада иконостаса временом бивају лепши
и богатији.
Стабилније економске и политичке прилике у
Србији, у време владавине кнеза Милоша, омогућиле су узградњу већих и богатијих дрвених храмова,
који су сада били лоцирани на виднијим местима.
Како више не морају да буду сакривене, ове цркве
добијају богатије тремове, а кров покривен шиндром или фино обрађеним клисом постаје виши.
Након Хатишерифа 1830. године, између осталог,
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The churches, their inventory, the stone marks in
the church complex, indicate the names of renowned
figures from the period of uprisings, as well as important notes. They were built for the faith, but also for
remorse. The Church of Repentance was built by the
order of Prince Miloš, in sign of remorse for the murder
of Karađorđe.
They also served as a shelter, as witnessed by gunpoint slots in some of them. Even in the turbulent times,
being most common in this region, the need for beauty
has persisted. The deep carving works, as well as the
painting artwork on the iconostasis, in time become
ever more beautiful and richer.
More stable economic and political situation in Serbia, during the rule of Prince Miloš, enabled the construction of larger and richer wooden temples, now located in more visible sites. With no need of hiding
anymore, the church porches are enhanced in richness,
while rooves covered with shingle or fine-processed oak
get elevated.
Following the Hatt-i Sharif of 1830, among other
things, the use of bells is reinstated in the country, and
the churches are enriched with new wooden bell towers.
With more favorable social circumstance, the
churches also become the main gathering point, with
important facilities being built around it – the school,
later on the municipality hall and the inn – thus developing into the center of a settlement.
The temple interior is enriched with a choir gallery
above the nave. The enhancement of the church vault
with finely processed, carved wooden planks, improves
the acoustics and makes the interior ambience more
pleasurable. The iconostas are very commonly painted
by famous artists of the time, but the wooden temple’s
form and the special atmosphere in it have imposed a
great degree of folklore in these buildings.
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поново се дозвољава употреба звона, тако да ове
цркве добијају и нове дрвене звонике.
Захваљујући повољнијим друштвеним приликама
постају и главно место окупљања, око којег се граде
школа, касније општина и кафана, односно формира
центар насеља.
Унутрашњост храма добија галерију за хор изнад припрате. Дорађивање свода фино обрађеним,
ужљебљеним шашовцима, повећава акустику и чини
унутрашњи простор пријатнијим. Иконостасе, врло
често, осликавају познати уметници тог времена, али
форма дрвеног храма и посебна атмосфера у њему наметнули су велики степен фолклорног у овим остварењима.
Слободнија комуникација са суседним земљама, у
овом периоду, омогућава и долазак мајстора грађевинара и дрводеља који граде нове цркве и уносе
нове елементе у декорацији врата, отвора и преграда.
Дуг и тежак развојни пут ових храмова малих
димензија, али непроцењивог значаја, водио је од
скромних средњовековних брвнара, преко једва видљивих у време ропства, до сада препознатљивих
форми које одишу складом и дискретном монументалношћу. Материјализоване у дрвету, често без
иједног дела од другог материјала, оне су најбољи
пример његове применљивости, постојаности, исконске лепоте и поруке...” 7
Не мали број података указије на постојање цркве
брнаре у селу Вранићу у другој половини XVIII века.
Сачувани текст записа рукописног зборника настао
пре 1795. године наводи да је књига припадала попу
Димитрију из Вранића и да ју је неки Стефан поклонио цркви у Вранићу. Очувани су и неки предмети
из њеног инвентара који имају записе дародавца из
1800. године. Крајем XVIII и почетком XIX века око
ове цркве збивали су се догађаји везани за Кочину
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Liberalized communication with the neighboring
countries in this period enable the arrival of master
constructors and carpenters, building new churches
and introducing new elements in the decoration of
doors, apertures and dividing screens.
The long and difficult development path of these
temples – small, but of priceless significance – went
from quite modest medieval churches, through barely
visible ones during the times of occupation, to modern
recognizable forms reflecting harmony and discreet
monumentality. Materialized in wood, often without a
single part made of other materials, they are the strongest example of its applicability, consistency, primeval
beauty and its message...“ 7
A considerable amount of data indicates the existence of the wooden church in Vranić in the second half
of the 18th century. A preserved text from a manuscript
collection written prior to 1795 indicates that the book
had belonged to priest Dimitrije from Vranić and that a
certain Stefan had donated it to the church in Vranić.
Some preserved artefacts from its inventory include
notes about their donors from 1800. In late 18th and early 19th century, the church was at the center of events
related to Koča’s Frontier (Kočina Krajina) and the
preparation of First Serbian Uprising. This is where
Duke Sima Marković, Milisav Čamdžija, Janko Katić,
Hadži Ruvim and other prominent figures would meet.
Another important figure of this time was the priest of
Vranić church Pavle Popović.8
In 1804, the revolutionaries burnt down the khan in
Vranić, located near the old church in Okapine, and
later on, in 1813, the Turks desecrated the old temple. In
1823, the village inhabitants moved the old church from
the desecrated place to its current spot, Crkveni kraj
(Church area). In the place where the old wooden
church used to stand, on the estate of Vladimir R. Pop-
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Црква брвнара у Вранићу, изглед објекта од 1912. до 2006. Оригинални покривач – шиндра,
замењен је црепом у једној од ранијих многобројних интервенција на објекту
The wooden church in Vranić, the facility appearance from 1912 to 2006. The original roof cover – shingle,
was replaced by clay roof tiles within one of the earlier interventions

крајину и припремање Првог српског устанка. Ту су
се састајали кнез Сима Марковић, Милисав Чамџија,
Јанко Катић, Хаџи Рувим и друге истакнуте личности. Из овог времена познат је и свештеник цркве у
Вранићу Павле Поповић.8
Устаници су 1804. спалили хан у Вранићу који се
налазио у близини старе цркве у месту Окапине, а
1813. године Турци су оскрнавили стари храм. Становници села су 1823. пренели стару цркву са оскрнављеног места на садашње, Црквени крај. На месту
где је некада била црква брвнара, на имању Владимира Р. Поповића налази се спомен белег који је поставио Павле Поповић. Током постојања црква брвнара
је претрпела многе измене. Век касније, 1912. године,
цео горњи конструктивни склоп је промењен.
Сматра се да је њен основни облик из 1823. године.
Грађена је од храстових брвана, правоугаоне основе
величине 14,6 х 6,7 м која се на источном делу завршавала седмоугаоном апсидом. Првобитна црква је
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ović, there is a memorial mark set up by Pavle Popović.
Throughout its existence, the wooden church has undergone numerous changes. A century later, in 1912, the
entire upper construction system was changed.
It is considered that its basic form dates from 1823. It
was built of oak logs, with a rectangular, 14.6 x 6.7 m base,
with its east part ending with a heptagonal apse. The
original church was covered with shingle, and in 1912 the
shingle was replaced by roof tiles.9 It had two exquisitely
decorated doors. The western door was arched and divided into six square units, decorated with inserted profiled
boards with wooden interlace on the sides, engraved
hinges in its arch, and circular colored ornaments. The
northern door was similar but with a far simpler technique. The windows are large in size, with iron bars, and
next to them there are barely noticeable original apertures, cut in a semicircular log, its size 30 x 17 cm.
The method of construction and oak logs processing
technique is typical for this type of architecture, and
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била покривена шиндром, а 1912. шиндра је замењена
црепом.9 Имала је двоја врата, изузетно лепо обрађених. Западна врата су засведена и подељена у шест
квадратних поља, која су обрађена уметнутим профилисаним дашчицама дрвеним преплетом са стране, урезаним шаркама у луку и кружном бојеном
орнаментиком изнад врата. Северна врата су слична,
али знатно једноставније обраде. Прозори су већих
димензија са гвозденим решеткама, а поред њих се
једва примећују првобитни отвори, засечени у брвну
полукружног облика величине 30 х 17 цм.
Начин градње и обраде храстових брвана је карактеристичан за ову врсту архитектуре, а у складу
са традицијом народног неимарства. Унутрашњост
цркве је такође од дрвета украшеног резбареним и
бојеним орнаментима.

in accordance with folk construction traditions. The
church interior is also made of wood, decorated with
carved and colored ornaments.
When the arched ceiling was removed, a flat ceiling
was installed made of wooden boards, laid out at a
height of 2.60 m, supported by wooden pillars. From the
nave, the stairs led to the attic, intended for the choir in
the initial phase. The lowering of the ceiling led to iconostasis being shorter, its upper part being removed, so
at the stage before its final reconstruction it ended with
a wreath of stylized leaves and grapes. The panel had
three opening, for the royal and side doors. During the
same era, a wooden proskomedia table in the form of a
canopy with a pyramid-shaped top, along the northern
wall, in the apse area where the thick boards bend in an
arch towards the church center. The front pillar of the

Западна врата цркве брвнаре и цртеж
по Д. Павловићу из 1952. године
The western door of the wooden church, and the
sketch according to D. Pavlović from 1952
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Када је засведена таваница уклоњена направљен
је раван плафон од шашоваца, који је лежао на таваници на висини од 2,60 м и био подупрт дрвеним
ступцима. Из припрате степениште је водило у поткровље које је у првој фази било одређено за хор.
Услед спуштања таванице скраћен је стари иконостас којем је уклоњен горњи део тако да се у фази пре
последње реконструкције завршавао у виду венца од
стилизованог лишћа и грожђа. У прегради су била
три отвора за царске и бочне двери. У истој фази уз
северни зид, у апсидалном простору, на месту где
се талпе лучно савијају ка унутрашњости цркве, дограђена је дрвена проскомидија у форми балдахина
са пирамидалним кровом. Предњи стубић балдахина
је украшен резбаријом, а даске концентричним круговима, полукруговима и цик-цак линијом, изведеним у мрко црвеној боји. Овакав орнамент, изведен
истом бојом налазио се на дасци са натписом изнад
западних врата цркве.
Под је био обложен циглом. Испред олтара је био
амвон од белог камена, а уз северни и јужни зид седишта с наслонима израђеним од дрвета.
Изузетно лепе и вредне иконе из XIX века, предмети примењене уметности из XVIII и XIX века, као
и књишко-архивски предмети допуњују богатство
архитектонског склопа.
Због многоструких вредности црква је утврђена
за културно добро од великог значаја. (Решење Завода бр. 772/4 од 23. 12. 1965. Културно добро од великог
значаја – Одлука, „Сл.гласник СРС” бр. 14/79)
Током времена дошло је до великих оштећења на
објекту која су наметнула потребу за хитном реконструкцијом.
Резултати вишегодишњих истраживања, као и
прихваћени конзерваторски пројекат, определили
су став да треба извршити реконструкцију примар-
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canopy is decorated with carvings, and the boards have
decoration in the form of concentric circles, semicircles
and a zig-zag line in dark red color. Such ornament,
made in the same color, was also found on the board
with inscription above the church’s western door.
The floor was covered in brick. In front of the altar
there was a white stone ambon, while the north and
south walls had wooden seats set up along them.
Exceptionally beautiful and valuable icons from the
19th century, applied arts objects from the 18th and 19th
century, as well as books and archive material, further
enhance the richness of the architectural structure.
Holding a multitude of values, the church has been
designated as cultural good of major significance. (the
Institute’s Decision No. 772/4 of 23/12/1965 Cultural good
of major significance – Decision, “Official Gazette of RS”
No. 14/79)
Over time, there have been major damages made to
the building, calling for immediate reconstruction.
The results of years of research, and the accepted
conservation project, shaped the view that the restoration project should reconstruct the primary, i.e. older
form of the church, which is different than the described form found in 1823 in a number of aspects.
The first major project for the reconstruction of
wooden church was designed in 1976/1977. The main designers were architects Svetlana Mojsilović and Milinko
Ivanović, and its development was financed by Belgrade
City Assembly.
Upon the Project being adopted, high-quality timber
material was purchased, with optimal conditions for its
storage and maturation being ensured, so as to enable
that at the time of construction it maintains the required strength and the optimal level of moisture.
For a long time, the reconstruction works could not
be performed due to the lack of funds. The needed
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Почетак радова на конзервацији и реконструкцији објекта. Видљив је
полукружни облик припрате карактеристичан за старију форму цркве.
The beginning of works for the facility‘s conservation and reconstruction.
One can distinguish a semicircular shape of the narthex, characteristic for
an older form of the church
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Начин градње и обраде храстових брвана је карактеристичан за ову
врсту архитектуре, а у складу са традицијом народног неимарства
The method of construction and oak logs processing is characteristic for
this type of architecture, and in line with the tradition of folk architecture
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не, односно старије форме цркве, која се у многим
сегментима разликује од описане, затечене форме из
1823. године.
Први велики пројекат реконструкције цркве брвнаре урађен је 1976/1977. године. Одговорни пројектанти су били архитекте Светлана Мојсиловић и
Милинко Ивановић. Његову израду финансирала је
Скупштина града Београда.
Након усвајања Пројекта купљена је висококвалитетна дрвена грађа и обезбеђени оптимални услови
за њено сазревање и чување како би приликом уградње имала потребну чврстоћу и оптималан проценат влаге.
Радови на брвнари дуго нису могли да буду изведени због недостатка новчаних средстава. Потребан
износ није био мали, јер је процењено да због врсте
материјала (дрво), фазно извођење не би било добро
за објекат.
Пројекат из 1976/1977. године прихваћен је као полазна основа за отпочињање радова на реконструкцији. Успешно је одбрањен пред Комисијом за програме 2006. године. Стање објекта захтевало је хитно
извођење радова, како би се спречило веће пропадање споменика културе.
Радови су започети 10. октобра 2006. године. Са
посебним задовољством истиче се присуство на освећењу радова др Бојка Павловића, архитекте конзерватора који је, пре више од шест деценија, евидентирао и технички снимио цркву брвнару у Вранићу.
Раније купљена, стара грађа је по пројекту морала
тесањем, а шиндра цепањем да се доведе до потребних димензија. Сваки покушај да се стара храстова
грађа теше и цепа био је безуспешан. Традиционални алати, секире и брадве, најквалитетније окаљени
и наоштрени, само су одскакали од старе храстовине
као да је камен.
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Светлана Мојсиловић и Милинко Ивановић,
аутори пројекта реконструкције, 1976.
Svetlana Mojsilović and Milinko Ivanović, the
authors of the reconstruction project, 1976

amount was not a small one, as the analysis showed that
due to the type of material – wood, it would not be suitable for the facility to perform reconstruction in stages.
The project from 1976/1977 was accepted as a starting
point for initializing the reconstruction works. It was
successfully defended before the Program Commission
in 2006. The condition of the building urged for immediate reconstruction, to prevent major deterioration of
the cultural monument.
The works started on 10 October 2006, and their
blessing ceremony was attended by Bojko Pavlović PhD,
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Радови на реконструкцији цркве брвнаре 2006–2009, по пројекту арх. Светлане
Мојсиловић и арх. Милинка Ивановића из 1976/77.

Архитекта Предраг Мишић и отац Радивоје
Митровић у току радова 2008.

The works for the reconstruction of the wooden church, 2006–2009, as per the project
designed by Arch. Svetlana Mojsilović and Arch. Milinko Ivanović from 1976/77

The architect Predrag Mišić and father Radivoje
Mitrović during the reconstruction works in 2008

Проблем је превазиђен комбинацијом машинске
и ручне обраде захваљујући, добро опремљеној столарској радионици на самом градилишту и добрим
мајсторима. Грађа за шашовац и шиндру је прво машински обрађена и профилисана, а завршна обрада
је урађена тесањем.
Том приликом су тесањем обрађене дрвене греда
у дужини око 3.000 метара, 2.300 комада шашовца и
3.200 комада шиндре за покривање цркве. Урађени
су и профилисани нарошци и недостајући декоративни стубови трема. Као најефикаснији начин за
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the conservation architect who first took record and
performed technical analysis of the wooden church in
Vranić, more than six decades ago.
The previously bought construction material had to
be adapted to the project-defined dimensions – timber
was fine-processed by trimming and smoothing, and
the shingle was being split. All attempts to saw and
split the old oak wood were unsuccessful. The traditional tools, axes and adzes, exquisitely well strengthened and sharpened, kept bouncing off old oak as if it
were stone.
33
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Пресек кровне конструкције и основа – пројекат
реконструкције цркве брвнаре арх. Светлане Мојсиловић
и арх. Милинка Ивановића из 1976/77. године
Overview of the roof construction and the foundation
– the wooden church reconstruction project, Arch. Svetlana
Mojsilović and Arch. Milinko Ivanović, from 1976/77
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Изглед реконструисаног
објекта, 2018.
The appearance of the
reconstructed building, 2018

Усечени гредни елементи формирају
седмоугаону олтарску апсиду
Incised beam elements forming the
heptagonal altar apse
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заштиту дрвета урађена је циклонизација комплетне цркве и остале дрвене грађе.10
Након тога се приступило демонтажи објекта.
Иако су везе талпи биле ојачане великим клиновима
од кованог гвожђа, цела црква је демонтирана без
оштећења.
Темељаче су демонтиране тек по детаљном снимању њиховог положаја по вертикали и хоризонтали
у за то већ припремљен координатни растер фиксиран уграђеним реперима у терену.
Демонтирана грађа спакована је на скели и заштићена. У темељној зони испод темељача, као и у
поду трема, откривени су многи секундарно употребљени надгробни споменици. Један део њих је,
због температуре од пожара у коме је изгорела првобитна црква брвнара, испуцао и морао је бити врло
пажљиво дислоциран и спакован у дрвене сандуке
како би се сачували сви њихови фрагменти. Сачувани надгробници су очишћени и опрани. Даљи рад на
њима ће бити део посебног пројекта.
Радови су настављени ископом за темеље уз стални археолошки надзор. У темељним рововима наишло се на неколико гробних јама. Изузетно је интересантан налаз у трему цркве, где су нађени остаци
неолитске куће.
Рад на реконструкцији цркве је био успорен
због археолошких ископавања и истраживања која
су, у габаритима цркве, успешно завршена почетком марта месеца 2008. године. Археолошким
истраживањима дефинисани су и архитектонски
елементи, остаци претходне, изгореле цркве брвнаре, а могуће и неке треће, мање и нешто другачије оријентисане цркве, као и неки од истражених гробова.
Ови подаци омогућиће даља историографска, археолошка и архитектонска истраживања, а тиме и
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The problem was resolved with a combination of
machine and manual processing, thanks to a wellequipped carpentry workshop on the very construction
site and excellent carpenters. The material for wooden
boards and shingle would first undergo machine processing and profiling, and then be further refined by
manual smoothing.
An enormous amount of wood was manually
smoothed for this purpose – around 3 000 meters of
planks, 2 300 pieces of thick wooden boards and 3 200
pieces of shingle for covering the church roof. Profiled
purlins have also been made for this purpose, as well as
the lacking decorative pillars of the porch. As the most
efficient means of protecting the wood, the entire
church and all wooden materials have been subject to
disinsection and pest control.10
After that, the building dismantling was initiated.
Even though the links between beams were reinforced
with large wrought-iron wedges, the entire church was
deconstructed without any damage made.
The foundation beams were dismantled only upon
detailed recording of their vertical and horizontal position in a pre-arranged coordinate raster fixated with
built-in benchmark indicators in the terrain.
The dismantled material was packed on the scaffold
and safeguarded. In the foundation zone below the
foundation beams, and within the porch floor, numerous secondary-use tombstones have been found. A part
of them had been cracked, due to high temperatures
from a fire that burned down the original wooden
church, and had to be carefully displaced and packed in
wooden cases, to preserve all of their fragments. The
conserved tombstones were cleaned and washed, and
they will be further handled through a separate project.
The works continued with the excavation of foundations, under constant archeological supervision. Several
37

боље дефинисање и презентацију овог споменичког
комплекса.
Археолошке сонде као и цела површина археолошки истражене цркве насути су шљунком. Паралелно са овим радовима изведени су радови на припреми
старе, оригиналне грађе цркве за поновну употребу
– монтажу. Са свих аутентичних елемената цркве брвнаре пажљиво су уклоњене разне нечистоће, а потом
њихове површине очишћене до здраве структуре дрвета. Ово је огроман посао и посебно деликатан када
се узме у обзир степен оштећења површина дрвета
изложених атмосферилијама. По завршеном чишћењу
дрво је, прскањем свих површина, импрегнирано силиконским противпожарним средством, које је уједно
и заштита од труљења.
После завршеног бетонирања, у специјално урађеном ковчегу, поново су сахрањени скелетни остаци из ископаних гробова. Сахрањени су у гробној
јами у трему цркве за коју постоји очувана оригинална надгробна плоча, а која је касније уграђена и
у под трема.
У слоју изгореле земље пронађен је, од ватре испуцао амвон из старе цркве. Он је, као и надгробни
споменици, после детаљног снимања, уз помоћ вајара-конзерватора, успешно дислоциран и похрањен
за рестаурацију и конзервацију.
У намери да се сачува што већи проценат аутентичне грађе урађено је исправљање оригиналне темељне греде дужине 11 м. Захтевним поступком који
се састојао од фиксирања греде у конструкцију од
скеле, свакодневног заливања врелом водом и дотезање уз помоћ хидраулике у периоду од месец дана,
исправљање је успешно изведено.
Оригинална темељача, као и све друге, уграђена
је фиксирањем за темељ помоћу челичних типлова и
специјалних анкера.
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graves were found in the foundation trenches, while a
very interesting finding was seen in the church porch,
with the remains of a Neolithic house.
The work on church reconstruction was slow due to
archeological excavations and research which were successfully completed in March 2008. The archeological
research defined the architectural elements, the remains of a previously burnt down wooden church, and
possibly even a third, smaller and slightly different oriented church, as well as some of the researched graves.
This data will allow for further historical, archeological and architectural research, and enable better defining and presentation of this monument complex.
The archeological probes and the entire surface of
archeologically researched church have been covered
with gravel.
Parallel with these works, the old, original church
structural material was being prepared for re-use and
assembly. Any kinds of dirt were carefully removed
from all authentic elements of the wooden house, and
their surface was further polished all up to the wood’s
healthy structure. This was an enormous work and a
particularly delicate one, given the degree of damage
on the wood exposed to atmospheric influence. Upon
finalized thorough cleaning, all wood surfaces were
sprayed and impregnated with silicone fire-protection
solution, also preventing rotting.
After the concrete was poured in, the skeletal remains from the excavated graves were buried once
again, in a specially designed coffin. They were buried
in the grave within the church porch, which had a preserved original tombstone, later being built-in in the
porch floor as well.
In the burnt layer of dirt, a fire-cracked ambon
from the old church has been found. The same as the
tombstones, following a detailed analysis and record-
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Изглед реконструисаног објекта,
2018.
The appearance of the
reconstructed building, 2018
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Монтажа зидова почела је пробним монтирањем,
како би могли да се сагледају ефекти свих интервенција у смислу чишћења и исправљања греда, стубова
и талпи. Том приликом, на јужној страни цркве, уочена је и велика деформација дрвета.
Радови на монтажи почели су фиксирањем свих
темељних греда. Посебан проблем и изазов била је
темељна зона олтарске апсиде, који је било немогуће
решити без пробне монтаже. Наиме, полигонална апсида која има специфично укрштање без стубова за
ојачање и побољшање стабилности, била је и највише
деформирасана зидна површина.
За нови, рестаурирани трем темењаче су повезане
полигонално на исти начин као апсиде и на исти начин анкероване за подлогу. Венчанице су постављене
на три стара оригинална и три нова стуба урађена у
свему по оригиналу, а међусобно су повезане као и
темељаче. Пре постављања монтиране су и све распињаче – затеге, што је подразумевало уградњу олтарске и преграде припрате.
У следећој фази постављене су оригиналне венчанице и поклопне греде. Како су на њима сачувани сви отисци, засеци и усеци за рогове и нарошке
приступило се монтирању истих на основу аутентичних рогова, који су нађени у цркви секундарно употребљени на плафону.
Приликом извођења овако великих конзерваторских радова било је немогуће избећи непредвиђене
ситуације. Иако је венчаница статички санирана, од
тежине рогова, тек постављених у тој зони а међусобно неповезаних, дошло је до опасног откопа северног зида на спољашњој страни цркве.
На лицу места, уз скоро неприметне измене у конструкцији цркве, пронађено је оптимално решење.
Формирани су нови, хоризонтални решеткасти носачи од постојеће видне греде носача свода и нових,
40

ing, with the help of a sculptor-conservator, the ambon
was successfully dislocated and stored for restoration
and conservation.
In order to preserve as much of the authentic constructive material, the original, 11 m long foundation
beam has been straightened.
A challenging procedure required the beam to be
fixated into a scaffold construction, get soaked with hot
water every day, and tightened by means of hydraulic
power, throughout one month, finally resulting in its
successful straightening.
The original foundation beam, the same as others,
was fixated to the foundation with steel sleeves and special anchors. The installation of walls started off with a
trial mounting, in order to perceive the effects of all interventions – the cleaning and straightening of beams, pillars and thick boards. During the process, a major deformation of wood was noticed on the church’s south side.
The first step to the installation was the fixation of
all foundation beams. A particular issue and challenge
was seen in the foundation zone of the altar apse, which
was impossible to resolve without a trial mount. Namely, the polygonal apse with specific crossing without the
pillars to reinforce and improve its stability was the
most deformed wall surface.
The foundation beams were attached to the new, restored porch polygonally, the same as the apses, and
anchored to the substrate in the same manner. The wall
plate beams were set up on the three original and three
new pillars, entirely mimicking the original, attached to
one another in the same manner as the foundation
beams. All collar ties were also mounted before the installation, which required the altar and narthex partitions to be mounted as well.
The following stage involved the mounting of original wall plate beams and coping beams. Since all inci-
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Реконструисана кровна конструкција објекта, 2009.
The facility‘s reconstructed roof construction, 2009

sions, notches and cuts for rafters and purlins have
been preserved, they were mounted based on the authentic rafters, found in the church placed in secondary
use on the ceiling.
With such major conservation works, unforeseen
circumstances could not be avoided. Though the wall
plate beam had been statically restored, the weight of
rafters, only just set in the zone but still not attached to
one another, caused a serious damage to the northern
wall, on the outside of the church.
An optimal solution was found on the spot, with
small changes in the church construction, nearly undetectable. New, horizontal lattice trusses have been
formed, combining the existing visible collar beam and
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1982.
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2018.
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сакривених греда уз венчаницу са њене унутрашње
стране. Између њих су постављени стубићи, а повезани су двоструким „патосом” постављеним унакрсно.
Статичко ојачање је урађено у целој дужини северног и јужног зида, а потом су монитирани рогови
и нарошци. После завршеног рада на кровној конструкцији урађено је прво пробно, а затим и коначно покривање крова полуприпремљеном шиндром.
Када је почела конкретна монтажа шиндре сваки
комад је морао бити и додатно дорађиван пре коначне уградње. То се посебно односи на купасте кровове над апсидама, где је било неопходно и клинасто,
копусно формирање комада шиндре.
Ременате за ношење свода цркве урађене су у
свему по пројекту, а за ношење параболичне калоте
у олтарској апсиди решење је прилагођено начину
ослањања и ношења нарожака за стреху.
Носачи патоса хора и плафона трема и припрате,
старе оригиналне и нове недостајуће греде, доведене
су у потпуно хоризонтални положај тако да је патос
хора делимично постављен. Међутим, иако обимни,
описани радови су само део радова неопходних за
потпуну реконструкцију објекта.
Радови на уређењу унутрашњости цркве биће настављени у наредном периоду.11
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the new, hidden beams along the wall plate, on its inner
side. With small posts being set up between them, they
were attached with a double criss-cross „flooring“.
Static reinforcement was applied along the entire
length of the north and south walls, with rafters and
purlins being mounted afterwards. Upon finalizing
works on the roof construction, roof tiling was performed – following a trial, the final setting of semi-prepared shingle was arranged. Once the actual mounting
of shingle started, each piece had to be further refined
before final installation. This was particularly the case
in conical rooves above the apses, which required further adaptation of the shingle pieces.
The church vault centering was designed entirely in
line with the project, while the solution for the parabolic dome in the altar apse was adapted to accommodate
the angle of eave purlins.
The trusses of the choir floor and the porch and
narthex ceiling, the original and new beams, were placed
in a perfectly horizontal position, resulting in the choir
floor being only partially installed. Still, though very extensive, the described activities were only a part of all
works needed for full reconstruction of the building.
The works on church interior improvements will be
continued in the upcoming period.11
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Црква Свeтог Илије
Црква Светог Илије у Вранићу саграђена је 1888.
године, по пројекту истакнутог архитекте Светозара
Ивачковића.
Смештена је у североисточном делу простране
порте. Конципирана је као једнобродна грађевина са
полукружном апсидом и кубетом изнад централног
дела. Има основу у облику слободног крста. Зидана је
од камена и опеке.
Својим целокупним архитектонским решењем спој
је традиционалних – средњовековних и савремених,
еклектичких ханзеновских градитељских стремљења.
На северном зиду наоса узидана је мермерна плоча
величине 100 х 80 цм са следећим натписом:
Овај храм посвећен Св. пророку Илији саграђен у
1888. год. по рођењу Христовом за владавине Милана М. Обреновића IV краља Србије, освећен од архиепископа и Митрополита Србије Г. Теодосија Мраовића трудом народа парохије црквене сељана села
Вранића и Мељака, свештеника Милоша Јоксића и
кметова Петра Поповића из Вранића и Стевана
Лазаревића из Мељака у славу Господу Богу за вечна
времена. Амин.
Непосредно, северозападно од главног улаза, налази се мањи звоник из времена градње цркве који је
у доњим партијама претворен у продавницу свећа и
црквеног материјала.
Црква Светог Илије се налази на парцели утврђеног
културног добра од великог значаја – цркве брвнаре.
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The Church of Saint Ilija
The Church of Saint Ilija in Vranić was built in 1888,
by a project designed by a renowned architect Svetozar
Ivačković.
It is located in the north-eastern part of the spacious
complex. Structured as a single-nave building with a
semicircular apse and a dome above the central part, its
foundation is shaped as a free cross, and it is made of
stone and brick.
Observing its overall architectural solution, it combines the traditional – medieval, and modern, eclectic
Hanzenian construction tendencies.The northern wall
of the narthex holds a built-in marble panel covering
the size of 100h 80cm, with the following inscription:
This temple, dedicated to Saint Ilija the Prophet was
built in 1888 after the birth of Christ, during the rule of
Milan M. Obrenović IV King of Serbia, consecrated by the
Archbishop and Metropolitan bishop of Serbia G. Teodosije Mraović, by the efforts of people of the church parish
for villages Vranić and Melјak, the priest Miloš Joksić and
serfs Petar Popović from Vranić and Stevan Lazarević
from Melјak, to the glory of Lord God for eternity. Amen.
Nearby, north-west from the main entrance, there is
a small bell tower from the period of church construction, whose lower sections have been transformed into
a church shop with candles and other goods.
The Church of Saint Ilija is located on the lot area of
a designated cultural good of major significance – the
wooden church.
47
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Детаљи ентеријера цркве Св. Илије у Вранићу
Interior details of the Church of Saint Ilija in Vranić
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1961.

2018.
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Изглед првобитне фасаде цркве
и данашњи изглед
The original appearance of the church
facade and the modern appearance
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Надгробни споменици

Tombstones

У култној зони црквене порте налази се и низ
надгробних споменика и надгробних плоча из XVIII
и XIX века постављених над гробовима познатих
личности овог краја. Међу њима се издвајају надгробне плоче Павла Поповића из 1816. године, величине 216 х 80 цм, са натписом који гласи:

The worship zone within the church complex also
includes a series of tombstones from the 18th and 19th
century, placed on the tombs of prominent figures of
this region. Among the most distinguished are the
tombstone of Pavle Popović from 1816, its dimensions
being 216 x 80 cm, with an inscription that reads:

Врсни Србин борац за ослобођење народа
и отечества свог за време устанка Карађорђа
и кнеза Милоша 1804. и 1815. одликовани члан првог
народног суда Павле Поповић, преминуо је 1816. и
остави на... јереја Теодора...

An outstanding Serb, a fighter for liberation of the people
and his homeland during the uprisings of Karađorđe and
Prince Miloš in 1804 and 1815, an honored member of the
first people’s court Pavle Popović, died in 1816 and left for...
priest Teodor...

и надгробна плоча Атанасија Поповића, пароха вранићког из 1831. године, учесника и јунака Првог
српског устанка. Плоча има димензије 207 х 68 цм,
украшена је геометријским мотивима и уоквирена
бордуром састављеном од две паралелне линије испресецане кратким косим зарезима. У средини плоче
уклесан је крст са заобљеним краковима. Натпис је
укомпонован у декоративни систем.
У секундарној функцији, као газиште испред
црквеног прага, налази се део надгробне плоча из
1755. године, димензија 81 х 71 цм.

and the tombstone of Atanasije Popović, Vranić priest
from 1831, a participant and hero of the First Serbian
Uprising. The stone dimensions are 207 x 68 cm, it is
decorated with geometry motifs and lined with a frame
involving two parallel lines, with short inclined notches.
The middle of the panel includes an engraved cross
with rounded edges. The inscription is integrated into
the decorative structure.
A part of a tombstone dating from 1755, sized 81 x 71 cm,
is found placed in secondary function, as a tread in
front of the church threshold.

Nada Živković — THE CHURCH COMPLEX IN VRANIĆ

53

Надгробна плоча Павла Поповића,
нови споменик посвећен Атанасију
Поповићу и надгробни споменици
свештеника вранићких
The tombstone of Pavle Popović, the new
monument dedicated to Atanasije Popović
and the tombstones of Vranić priests
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Три надгробне плоче које потичу с почетка XIX.
века узидане су у прилазно степениште нове цркве,
испред њеног западног портала. Величине ових плоча
су: 175 х 76 цм, 177 х 78 цм, 175 х 51 цм. На једној од њих
може се прочитати година 1809.
Плоча из 1836. године има декорацију сличну
претходној и прилично је оштећена. Димензије су
230 х 90 x 10 цм.
Надгробна плоча Јована Јоксића израђена је од
ружичастог мермера са крстом на чеоној партији и
лобањом у дну.
На страни северно од цркве Светог Илије су два
надгробна споменика с почетка XX века док су са
њене јужне стане сахрањени свештеници.
Такође, нешто даље од њих, окренут ка стази која
повезије главну капију и црквену ризницу, подигнут
је и нови споменик Атанасију Поповићу.
Источно од цркве Светог Илије, у оси апсиде налази се стари храст, запис.

Three tombstones from the beginning of the 19th
century are built into the access staircase of the new
church, in front of its western portal. The size of these
panels is 175 x 76 cm, 177 x 78 cm, 175 x 51 cm. One of
them has an inscription that reads the year of 1809.
The stone from 1836 has a decoration similar to the
previous, and is quite damaged. Its dimensions are
230 x 90 x 10 cm.
The tombstone of Jovan Joksić is made of pink marble with a cross on the fore section, and a skull at its
bottom.
North from the Church of Saint Ilija, there are two
tombstones from the beginning of the 20th century,
while the south side houses the tombs of priests.
Slightly further away, looking at the path linking the
main gate and the church treasury, a new monument to
Atanasije Popović has been placed.
East of the Church of Saint Ilija, in the line of the
apse, there is an old oak – the sacred zapis tree.
Запис, старо освештано стабло са источне
стране олтарске апсиде цркве Св. Илије
Zapis - an old sacred tree on the eastern side
of the church altar apse
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Црквена ризница
На месту некадашње црквене куће за народ –
„меанице”, која је порушена 1987. године, изграђена је црквена ризница. Објекат је првобитно замишљен као парохијски дом са делом у којем је црквена ризница. Међутим касније је цео простор претворен у изложбени. Саграђен је према пројекту
арх. Марије Бербеља из Краљева. Конципиран је као
спратни објекат са лучно решеним фрагментима
фасадног платна. Целокупан изглед је карактеристичан израз, периферијске, профане архитектуре
тог времена.
Изузетна вредност објекта и целог комплекса је
богата, добро конципирана и презентирана музејска
збирка, односно црквена ризница. У њој се налази
велики број вредних експоната: богослужбене књиге и иконе, предмети православне примењене уметности, археолошки налази, предмети из области
нумизматике и етнологије, писани документи и
фотографије, драгоцене историјске књиге и други
предмети велике вредности, какав је дрвени крст,
ручни рад архимандрита манастира Боговађa, Хаџи
Рувима Нешковића. Део овог блага је и етно-збирка
у кући Матића.
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The church treasury
The church treasury has been built on the site of the
former church house for the people – commonly referred to as “meanica”, which had been demolished in
1987. The building was initially conceived as a parish
home, with a part housing the church treasury. However,
the whole area was later converted into exhibition space.
It was built based on the project designed by architect
Marija Berbelјa from Kralјevo. It was designed as a multi-floor building with arched segments of the facade
screen. The overall appearance is a characteristic expression of the peripheral, profane architecture of the time.
The exquisite value of the building and the entire
complex is the rich, well-conceived and presented museum collection, i.e. the church treasury. It has a large
number of valuable exhibits: service books and icons,
Orthodox religious applied art items, archeological
findings, numismatics and ethnology artefacts, written
documents and photographs, precious historical books
and other valuable items, such as a unique wooden
cross, handmade by the archimandrite of the Bogovađa
monastery, Hadži Ruvim Nešković.
Another important part of this treasure is the ethno-collection in the Matić house.
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Црквена ризница је настала као плод свесрдног
залагања, љубави, посвећености и просвећености
дугогодишњег свештеника и старешине храма Радивоја Митровића. „На идеју да подигнем црквену ризницу дошао сам 1966. године током матурске богословске екскурзије, када смо посетили многе манастире и цркве у Далмацији и Црној Гори. Тада смо
у Дубровнику посетили православну цркву и прота
Раде Вукомановић нас је потом одвео да видимо
црквени музеј у доминиканском манастиру. Приликом овог разгледања заветовао сам се да ћу када
постанем свештеник и ја подићи црквену ризницу у
парохији где будем службовао.”12
Црквена ризница у Вранићу освећена је од епископа шумадијског др Саве Вуковића 1995. године. Током 1997. проширена је и отворена за посетиоце.

The church treasury was created as a result of devotion, love, commitment and enlightenment of a
longtime priest and the head of the temple, Radivoje
Mitrović. „I came upon the idea of developing the
church treasury in 1966, during my graduate theology
excursion, when we visited numerous monasteries and
churches in Dalmatia and Montenegro. In Dubrovnik,
we visited the Orthodox church and the protopriest
Rade Vukomanović then took us to see the church museum in a Dominican monastery. During the visit I
swore that, upon becoming a priest, I too would initiate
a church treasury in the parish I serve in.“ 12
The church treasury in Vranić was consecrated
by the episcope of Šumadija Sava Vuković PhD in
1995. During 1997, it was expanded and opened for
visitors.

Иконе из старе цркве брвнаре
Icons from the old wooden church
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Богослужбене књиге, путири и
сребрна кадионица из 1857.
The service books, chalices
and silver censer from 1857
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Део сталне поставке
црквене ризнице
A part of the permanent exhibition of the church treasury
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Дрвени крст, ручни рад архимандрита
манастира Боговађа Хаџи Рувима
Нешковића, 1800.
A wooden cross, handmade in 1800 by
Hadži Ruvim Nešković, the archimandrite
of the Bogovađa monastery

Зграда црквене ризнице
The church treasury building
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Део завичајне збирке
црквене ризнице
A part of the homeland collection
of the church treasury
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ЕКОНОМСКИ И ДРУГИ ДЕО

ECONOMIC AND OTHER SECTION

Кућа породице Матић

The Matić family house

Уз ограду, на источном делу порте, налази се кућа
породице Матић и неколико помоћних објеката. Кућа
је саграђена почетком XIX века на другој локацији у
атару села Вранић.
Кућа је правоугаоне основе, димензија 10 х 8 м и
првобитно се састојала од две просторије: „оџаклије”
и собе. Унутрашњи распоред је нешто измењен подизањем нових преградних зидова, формирањем оставе
у „оџаклији”, и мање собице – одузимањем дела собе.
Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од
чатме, а покривена пљоснатим ћерамидним кровом.
Темељи су зидани у ломљеном камену са храстовим
гредама на које је постављена бондручна конструкција.
Велике надстрешнице, присутне већ код шумадијске брвнаре, овде достижу препуст од једног метра и бивају прихваћене косницима – неком врстом
дрвених конзола – што непосредно доприноси живописном изгледу куће у целини.
Изванредне пропорције између тела куће и кровне
масе, карактеристичне већ за шумадијску брвнару,
остају непроменљиве кроз све епохе развоја и представљају трајну архитектонску и ликовну вредност
овог типа.13
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Along the fence, the eastern part of the complex includes the Matić family house and several auxiliary
buildings. The house was built in early 19th century on
a different location within the area of Vranić village.
The house has a rectangular basis, its dimensions being 10 x 8 m, and it initially involved two rooms: the
hearth area and the room. The interior layout has been
slightly changed by constructing new partition walls,
forming a storage space in the hearth room and some
smaller chambers – by reducing the room area. It is
built as a bondruck construction, with wooden framings
filled with cob, covered with flat clay roof tiles. The foundations were made in cracked stone with oak beams,
and bondruck construction installed over it.
The large eaves, already seen in Šumadija log cabin,
now reach the length of one meter, being met by braces
– kind of wooden consoles – which directly influenced
the house’s overall picturesque look.
The excellent proportions between the house body
and roof construction, characteristic already for the Šumadija log cabin, remain unchanged throughout all
stages of development and represent a permanent architectural and artistic value of its kind.13
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Изглед куће Матића пре
почетка радова на демонтажи
The appearance of Matić house before the
beginning of deconstruction works
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Главни пројекат конзерваторских
радова, изгледи фасаде пре и после
интервенције – арх. Зоран Јаковљевић,
1979. године
The main project of conservation works, the
appearance of the facade before and after
the intervention - Arch. Zoran Jakovljević,
1979
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Кућа породице Матић у току
радова на демонтажи и измештању
The Matić familiy house during the works
including the deconstruction and moving
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Кућу је највероватније направио Мата Мирковић, писар и устаник, родоначелник породице Матић. Након Другог устанка био је кнез села Вранић.
У прилог овој тврдњи је податак да је београдски дахија Аганлија из Вранића кретао у Турију ради преговора са Карађорђем о смиривању устанка. После
сукоба са Карађорђевим устаницима у селу Дрлупи,
рањен у ногу, Аганлија се 13. фебруара 1804. године
повукао у Вранић где је преноћио код Павла Поповића. Сутрадан је боравио у кући виђеног домаћина, кмета Мате Мирковића, односно у кући која и
данас стоји у црквеној порти. Податак да је дахија
Аганлија боравио у овој кући у време док је био у
мировној мисији указује на политички, друштвени и
економски утицај који је имао његов домаћин, те да
је сасвим извесно да је, у време када се сеоске куће
праве од дрвета и покривају шиндром, било могуће
саградити кућу бондручне конструкције покривену
ћерамидом.
Породица Матић је своју стару породичну кућу
користила све до 1970. године. Након готово једне
деценије током које је рапидно пропадала, кућу је
Миленија Петровић, по мајци Матић, поклонила
црквеној општини. Због немогућности да се чува на
месту на којем је саграђена, године 1983. пренета је
са првобитне локације на рубу села у црквену порту.
Премештање је изведено према пројекту арх. Зорана
Јаковљевића, односно Завода за заштиту споменика
културе града Београда.14
Током друге половине XIX века куће су биле измештане због удаљености од пута, воде, због потреба за
груписањем – што је стручној служби Завода дало за
право да то учине овом приликом.
Тако је животна нужности у једном времену постала конзерваторски поступак за очување у другом.
Измештање куће Матића са опустеле периферије
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The house was most probably made by Mata Mirković,
a writer and a revolutionary, the forefather of Matić family. After the Second Serbian Uprising he was the knight
of Vranić village. This is testified by a historical event,
when Belgrade dahiya Aganlija headed from Vranić to
Turija for negotiations with Karađorđe on calming the
revolution. Following a clash with Karađorđe’s revolutionaries in the village of Drlupa, his leg being wounded, on 13
February 1804 Aganlija withdrew to Vranić, sleeping at
the house of Pavle Popović. He spent the next day in the
household of a respected serf Mata Mirković – the church
that still stands in the church complex. The fact that dahiya Aganlija spent some time in this house during his
peace mission indicated the political, social and economic
influence of his host, confirming that, at the time when
most houses were made out of wood and covered in shingle, it was possible to build a house from a bundruck construction, covered in clay tiles.
The Matić family had used its old home all up until
1970. After nearly a decade of rapid deterioration, Milenija Petrović (her mother’s maiden name Matić), donated
the house to the church municipality. Being impossible
to preserve the house on the place it was built on, in 1983
it was moved from the original location on the outskirts
of the village to the church complex. The whole procedure was performed in line with the project design of
architect Zoran Jakovlјević, and the Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade.14
During the second half of the 19th century, houses
were often moved due to their distance from the road,
water sources, the need for grouping a settlement –
which made it rightful for the Institute’s experts to resort to such solution in this situation as well.
This way, what used to be a life necessity in one period of time, turned to be a conservation procedure in a
new epoch.
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Изглед објекта на новој локацији
The building appearance on the new location

Реконструкција конструктивних детаља
објекта, цртежи арх. Зорана Јаковљевића
The reconstruction of constructive details of the
facility, sketches by Arch. Zoran Jakovljević
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села, без инфраструктуре у црквену порту, поред две
цркве, уз асфалтни пут и са осталом потребном инфраструктуром омогућило је чување, презентацију
споменика и уређење јединственог амбијента. Поред
многих предности, међу којима је и та да није било
потребно издвајати новац за откуп објекта или обезбеђивање локације, поступак је имао и отежавајућу
околност, а то је да се ради о разнородним споменицима, који иако хронолшки уједначени, функционално нису могли представљати целину. Наиме,
изградња стамбених, свешеничких кућа у црквеној
порти у Србији се јавља тек крајем XIX века. Тако да
је свака асоцијација на овакву функционалну целину
морала бити избегнута.
Међутим, чињеница да током деветнаестог века
долази до формирања сеоских центара са црквом
и јавним и стамбеним кућама око ње омогућила је
ово решење. Како међусобна физичка повезаност
цркве и стамбене куће, уз стриктну функционалну
подвојеност, егзистира у центрима из овог периода,
тако је и нова локација за кућу породице Матић, уз
пажљиву конзерваторску интервенцију, постала могућа и оправдана.
Величина порте је омогућила физичку удаљеност, док је презентација куће као јединственог и
целовитог споменика са засебним улазом, пратећим
објектима и зеленилом направила функционалну
баријеру.
Захваљујући томе што је кућа породице Матић
експонат народног градитељства избегнуте су интервенције у циљу осавремењивања. Овако идеална
ситуација, ретка када су споменици ове врсте у питању, омогућила је школску примену конзерваторских принципа.
У време измештања кућа је имала очуване све
грађевинске и архитектонске елементе, материјал,
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The moving of Matić family house without infrastructure from the neglected village periphery to the
church complex, next to two churches and asphalt road
with all needed utilities, enabled the preservation and
presentation of cultural monuments and the development of a unique ambient setting. Along with many benefits, including the fact that there was no need to allocate funds for purchasing the building or ensuring an
adequate location, the procedure also had its difficulties
– with the variety of diverse monuments which, though
chronologically uniform, could not act as a functional
compact unit. Namely, the construction of residential
homes for priests within the church complexes in Serbia
does not occur until late nineteenth century, so any association to such functional unit had to be avoided.
However, the nineteenth century development of village centers, with the church and public and residential
buildings around it, has enabled this solution. Given that
the mutual physical connection between the church and
residential building, with a strict functional division, has
commonly existed in centers throughout this period, the
new location for the Matić family house, with careful
conservation intervention, became possible and justified.
The church complex size allowed for adequate physical distance, while the presentation of the house as a
unique and individual monument, with separate entrance, accompanying facilities and greenery, made the
functional distinction.
Due to the fact that Matić family house represented
an exhibit of folk architecture, all interventions which
would result in modernization could be avoided. This
ideal situation, quite rarely occurring for this kind of
monuments, enabled the textbook implementation of
the conservation principles.
At the time of its relocation, all constructive and architectural elements, the material, construction, shape
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Пројекат реконструкције, основа и
пресек са приказом опреме зграде
The reconstruction project, floor plan and vertical
layout, with an overview of the building‘s equipment
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Садашње стање након премештања
на нову локацију, унутрашњи изглед
The current state of the building after being
moved tо a new location, interior appearance
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конструкцију, обликовање и композицију, аутентичну обраду ентеријера, екстеријера и функционалних
детаља. Конзерваторски поступак је подразумевао
демонтирање свих делова објекта, њихово обележавање, конзервирање, без обзира на степен оштећења,
преношење на нову локацију и поновно монтирање. У
највећој мери је коришћен и постојећи блатни малтер.
Такође, важно је напоменути да су се стручњаци
определили за очување затечене фазе куће. Поред
могућности да се избегне већи степен интервенције на ово решење утицало је и то што је у кући,
на првобитној локацији, затечено и нешто покретног
материјала с краја XIX и почетка XX века. Свештеник Радивоје Митровић је већ поседовао збирку етно-предмета која је хронолошки блиска овој фази. Да
је изведена реконструкција прве фазе објекта, дводелне чатмаре с почетка XIX века, уношење покретног материјала из друге половине XX века било би
непримерено. Наиме, дводелна чатмара из првих година XX века од мобилијара је имала простирке од
коже или тканице и троножац. Тек средином века,
када долази до промена у организацији унутрашњег
простора куће Матића, у опреми покућства су се налазили кревети, столице, шкриње, огледала, а нешто
касније и орман.
Ентеријер куће, са отвореним оџаком, земљаним
подовима, таваницама од дрвених греда са талпама
између њих, рустично тесаним и скромно декорисаним вратима и бело окреченим зидовима – сачуван
је брижљивим конзерваторским поступцима.
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and composition of the house were preserved, as well as
the authentic interior, exterior and functional details.
The conservation procedure involved the dismantling of
all parts of building, their labeling, conservation, regardless of the degree of damage, their transfer to the
new location and reassembly. The most prevailing material used was the existing cob.
It is also important to note that the experts opted to
preserve the house in its current phase. Along with avoiding greater interventions, the selection was also influenced by the fact that the house, at its original location,
included some movable property from late nineteenth
and early twentieth century. The priest Radivoje Mitrović
had already owned a collection of ethnic items, from periods chronologically close to this epoch. If the conservators had decided to reconstruct the first phase of the
building, the two-section cob house from early nineteenth
century, the introduction of artefacts from the second
half of the nineteenth century would be deemed inappropriate. Namely, the two-part mud house from early nineteenth century would normally include leather of fabric
rugs and a tripod. It is not until mid-century, when the
Matić house interior organization was changed, that the
households started to include beds, chairs, chests, mirrors, and later on a closet.
The house interior – with an open chimney, earthen
floors, ceilings made of wooden beams with thick boards
between them, rustically refined doors with modest decoration, and walls painted white – has been preserved in
carefully performed conservation procedures.
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Помоћни, привредни објекти – поклони
мештана цркви вранићкој
The auxiliary economic buildings - presents
by the local citizens to the Vranić church

Помоћни објекти
На простору у близини куће породице Матић,
временом је пренето и неколико помоћних објеката.
Споменка Матовић, рођена Мијаиловић, поклонила је цркви 2000. године стари млекар. Милунка
Рашић је 2007. године поклонила магазу.
Милован Радосављевић је купио вајат у селу Штавица код Љига и пренео га у порту. Други млекар је
поклон породице Добривоја Бркића из Баћевца. Кош
од прућа је поклонила Милине Милошевић, рођена
Васић из Вранића, а кош од „цепки” Зоран Станојчић из Вранића који га је купио од Јанка Бркића из
Баћевца.
Поред тога што су вредни и данас ретки експонати ови објекти сведоче о односу поштовања дародаваца према традиционалним вредностима, идентитету, али, пре свега, према својој цркви и њеном
свештенику, оцу Радивоју Митровићу.
У економском делу комплекса налази се стари
воћњак и десетак кошница.
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Auxiliary buildings
Over time, several auxiliary buildings have also been
relocated in the area near the Matić family house.
In 2000, Spomenka Matović, born Mijailović, gave
the church an old dairy house, while Milunka Rašić donated an old traditional storage house in 2007.
Milovan Radosavlјević bought a vajat cottage in the
village of Štavica near Ljig and transferred it to the
church complex. Another dairy house was received as a
gift from Dobrivoje Brkić and his family from Baćevac.
Milina Milošević, born Vasić, from Vranić gifted the
church with a wicker basket, while a slat basket was donated by Zoran Stanojčić from Vranić, who bought it
from Janko Brkić from Baćevac.
Along with being valuable and nowadays rare exhibit pieces, these buildings also testify to the givers’ respect of traditional values, identity but above all, their
church and its priest, father Radivoje Mitrović.
The economic part of the complex includes an old
orchard and a dozen of bee hives.
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СТАМБЕНА ЗОНА

RESIDENTIAL ZONE

Парохијски дом

Parish home

У западном делу порте, у стамбеној зони, налази
се зграда парохијског дома са становима за свештенике и салом за народ Саграђена је 1999. године на
месту старије свешетничке куће из педесетих година двадесетог века у форми која подражава зграду
црквене ризнице. Пројектант је арх. Милица Симић.
На зеленој површини јужно од стамбене куће налази се низ од седам надгробних споменика из XIX
века. Споменици су подигнути над гробовима. Поред
куће се налази помоћни објекат.
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In the western part of the complex, the residential
building includes the parish home, with housing units
for the priests and a hall for the people. It was built in
1999, at the site of an older priest house from 1950s, in a
form resembling the building of the church treasury. The
project design was developed by architect Milica Simić.
In the green area, south of the residential house, there
is a sequence of seven tombstones from the 19th century,
erected over the graves.The house is neighbored by an
auxiliary building.
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Свега 35 километара југозападно од центра Београда, са десне стране Ибарске магистрале, налази се село
Вранић у коме живи више од три хиљаде становника.
У оквиру села Вранић, по свом значају, издваја
се црквена порта која је формирана као самостална
целина просторно подређена центру система, цркви,
односно црквама.
Црква брвнара, црква Светог Илије, надгробни
споменици и богата збирка свештеника Радивоја
Митровића са старом породичном кућом Матића
која је једина, до данас, идентификована устаничка кућа на Београдском подручју, представљају немерљиво значајну карику у ланцу наслеђеног споменичког богатства свих ступњева наше културе.
Хронолошки објекти се могу сврстати на следећи
начин: почетак XIX века – црква брвнара, стара кућа
породице Матић, привредни објекти и надгробни
споменици, крај XIX века – црква Светог Илије са
звоником, осамдесете и деведесете године XX века –
црквена ризница, парохијски дом, ограда око порте.
Обликовно је присутно народно градитељство –
црква брвнара, кућа породице Матић, привредни
објекти и надгробни споменици; академска архитек82

Only 35 kilometers south-west from Belgrade
downtown, the village of Vranić lies on the right side of
Ibar highway, being a home to more than three thousand people.
Within the village of Vranić, a site standing out by
its significance is the old church complex, formed as
an independent spatial unit, logically placed in function of the system’s center – the two churches.
The wooden church, the Church of Saint Ilija, the
tombstones and a rich collection of the priest Radivoje
Mitrović, along with the old Matić family house, as the
only uprising revolutionary house identified in Belgrade area to date, are an immensely significant link
in the chain of inherited monumental wealth from all
stages of our culture.
Chronologically, the buildings can be classified in
the following manner: early 19th century – the wooden
church, old Matić family house, economic facilities and
tombstones, late 19th century – the Church of Saint Ilija with the bell tower, the 1980s and 1990s – the church
treasury, parish home, fence around the complex.
In terms of form, the complex includes folk architecture style – the wooden church, old Matić family house,

тура – спој традиционалних, средњовековних и савремених, еклектичких ханзеновских градитељских
стремљења – црква Светог Илије са звоником и периферијска профана архитектура – црквена ризница и
парохијски дом.
Функционално порту можемо поделити на култну зону, стамбену зону, економску зону и остали део.
Међутим, хронолошки, обликовно и примарно
функционално разнородан ансамбл објеката, смештених на платоу који је благо природно каскадиран, данас твори хомогену целину и његове укупне вредности надилазе појединачна значења објеката.
Такође, приказ спроведених конзерваторских поступака даће могућност да се читају методолошки
концепти заступљени у различитим временским
раздобљима службе заштите, праве анализе и компарације.
Немерљиве нематеријалне вредности овог простора, присутне у подразумеваној духовности, увећане су тиме што се изнова потврђује да се професионална етика и љубав и вера у деловању појединца, у
овом случају оца Радивоја Митровића, претварају у
снагу са резултатима који надилазе време.

economic facilities and tombstones; academic architecture – a combination of traditional and modern, eclectic
Hanzenian construction tendencies – the Church of Saint
Ilija with the bell tower, and the peripheral profane architecture – the church treasury and the parish home.
Functionally, the complex can be divided into the worship zone, residential zone, economic zone and the rest.
However, the ensemble of buildings, diverse chronologically, functionally and in its form, located on a mildly naturally cascaded plateau, now makes a homogenous complex, with its total value surpassing the
individual significance of separate buildings.
Further on, the overview of performed conservation procedures will enable the possibility to read
methodological concepts practiced by protection services in different time periods, make analyses and
comparisons.
The immense non-material values of this space, existing in the underlying spirituality, get further augmented with the ever reaffirming fact that professional
ethics, love and faith seen in a person’s actions, in this
case father Radivoje Mitrović, turn into strength and
results that outstand all time.
83

НАПОМЕНЕ | NOTES

84

1

Археолошки спомeници и налазишта II, Централна Србија, Београд, 1956, Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, Археолошки
локалитети

2

Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. I, св. 1, Катастарски
пописи Београда и околине 1476–1566, Београд, 1964.

3

Д. Поповић, Грађа за историју Београда од 1711–1739. године, Београд, 1935.

4

Види више: М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842.
године, I, Београд 1898, М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
Барајево и околина, Београд, 1964, B. Langer: Serbien unter der keiserlichen
Reigirung 1718–39, Wien, 1889.

5

Види више: Група аутора: Барајево и околина, Београд 1964, М. Ђ. Милићевић,
Кнежевина Србија, Београд 1876, С. Л. Поповић, Путовање по новој Србији,
Београд, 1850.

6

Види више: С. Мојсиловић, Просторна структура манастира средњовековне
Србије, Саопштења XIII, Београд, 1981, S. Popović, Krst u krugu: arhitektura
manastira u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd, 1994.

7

Н. Живковић, Цркве брвнаре, Дани европске баштине у Србији, Министарство
културе Републике Србије, Друштво конзерватора Србије, Београд 2006,
Види више: И. Здравковић, Архитектура цркава брвнара у НР Србији, Црква
брвнара у селу Врби, Музеји 5, Београд, 1950, Б. Којић, Стара дрвена црква
у Сјечој Ријеци, Уметнички преглед 1-2, Београд, 1940, О црквама брвнарама
је највише писао Д. СТ. Павловић: Старе цркве брвнаре у Србији, Музеји 6,
Београд, 1951, Један споменик наше културе о коме се мало зна-црква брвнара,
ГСПЦ бр. 11-12, XXXV, Београд, 1954, Цркве брвнаре у Београду, Годишњак града
Београда, књ. V, Београд, 1958, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд
1962, Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник,
Београд, 1970, Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, Годишњак града
Београда, књ. XIX, 1972, Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града
Београда, књига II, Саопштења XIII, Београд, 1973.

8

Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, књига II,
Саопштења, свеска 13, Београд, 1973.

9

Види више: Археолошки споменици и налазишта у Србији, 2. Централна
Србија, Београд, 1956. стр. 199, Група аутора, Барајево и околина, Београд, 1964,
Б. Вујовић, Исто

10

Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, П.
Мишић, Стање радова на реконструкцији и рестаурацији цркве брвнаре у
Вранићу 2007–2008.

11

Видети више: Исто

12

Група аутора, Летописи црквеног и дрштвеног живота села Вранића код
Београда, Крагујевац, 2015, стр. 186

13

Н. Живковић, Народно градитељство – Споменик културе данас, Београд,
2007.

14

Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, Досије
Стара кућа породице Матић у Вранићу

85

1

Arheološki spomenici i nalazišta II, Centralna Srbija, Beograd, 1956, Dokumentacija
Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (Documentation of the
Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade), Arheološki
lokaliteti

2

H. Šabanović, Turski izvori za istoriju Beograda, knj. I, sv. 1, Katastarski popisi
Beograda i okoline 1476–1566, Beograd, 1964.

3

D. Popović, Građa za istoriju Beograda 1711–1739, Beograd, 1935.

4

See more: M. Petrović, Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842. godine, I,
Beograd, 1898, M. Đ. Milićević, Kneževina Srbija, Beograd, 1876, Barajevo i okolina,
Beograd,1964, B. Langer: Serbien unter der keiserlichen Reigirung 1718–39, Wien,
1889.

5

See more: Group of authors: Barajevo i okolina, Belgrade 1964, M. Đ. Milićević,
Kneževina Srbija, Beograd, 1876, S. L. Popović, Putovanje po novoj Srbiji, Beograd,
1850.

6

See more: S. Mojsilović, Prostorna struktura manastira srednjevekovne Srbije,
Saopštenja XIII, Beograd, 1981, S. Popović, Krst u krugu: arhitektura manastira u
srednjovekovnoj Srbiji, Beograd, 1994.

7

N. Živković, Crkve brvnare, Dani evropske baštine u Srbiji, Ministarstvo kulture
Republike Srbije, Društvo konzervatora Srbije (European Heritage Days in Serbia,
Ministry of Culture of the Republic of Serbia, Serbian Society of Conservators),
Beograd, 2006, See more: I. Zdravković, Arhitektura crkava brvnara u NR Srbiji,
Crkva brvnara u selu Vrbi, Muzeji 5, Beograd, 1950, B. Kojić, Stara drvena crkva u
Sječoj Reci, Umetnički pregled 1-2, Beograd, 1940, The wooden churches were most
analyzed by D. St. Pavlović: Stare crkve brvnare u Srbiji, Muzeji 6, Beograd, 1951,
Jedan spomenik naše kulture o kome se malo zna – crkva brvnara, GSPC No. 11–12,
XXXV, Beograd, 1954, Crkve brvnare u Srbiji, Yearbook of the City of Belgrade,
knjiga V, Beograd, 1958, Crkve brvnare u Srbiji, Saopštenja V, Beograd, 1962, Š.
Kulišić, P. Ž. Petrović, N. Pantelić, Srpski mitološki rečnik, Beograd, 1970, B. Vujović,
Crkve brvnare u okolini Beograda, Godišnjak grada Beograda (Yearbook of the City
of Belgrade), knjiga XIX, 1972, B. Vujović, Crkveni spomenici na području Grada
Beograda, knjiga II, Saopštenja XIII, Beograd, 1973.

8

B. Vujović, Crkveni spomenici na području Grada Beograda, knjiga II, Saopštenja,
sveska 13, Beograd, 1973.

9

See more: Arheološki spomenici i nalazišta II, Centralna Srbija, Beograd, 1956. str.
199, Grupa autora, Barajevo i okolina, Beograd, 1964, B. Vujović, Ibid

10

Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
(Documentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of
Belgrade), P. Mišić, Stanje radova na rekonstrukciji i restauraciji crkve brvnare u
Vraniću 2007–2008.

11

See more: Ibid

12

Group of authors, Letopisi crkvenog i društvenog života sela Vranića kod Beograda,
Kragujevac, 2015, p. 186

13

N. Živković, Narodno graditeljstvo – Spomenik kulture danas, Beograd, 2007.

14

Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
(Documentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of
Belgrade), Dosije Stara kuća porodice Matić u Vraniću

86

ЛИТЕРАТУРА |

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Археолошки спомници и налазишта II, Централна Србија, Београд, 1956.
Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, Годишњак
града Београда, књ. XIX, 1972.
Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, књига II, Саопштења XIII, Београд, 1973.
М. Влаховић, П. Милосављевић, Сеоски надгробни споменици у Србији, Београд, 1963.
Група аутора, Барајево и околина, Београд, 1964.
Документација Завода за заштиту споменика културе
града Београдa
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд, 1978.
Н. Живковић, Сеоска гробља и појединачни надгробни споменици на београдском подручју, Наслеђе III, Београд, 2001.
Н. Живковић, Цркве брвнаре, Дани европске баштине у
Србији, Министарство културе Републике Србије, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2006.
И. Здравковић, Архитектура цркава брвнара у НР Србији
И. Здравковић, Црква брвнара у селу Врби, Музеји 5, Београд, 1950.
Б. Којић, Стара дрвена црква у Сјечој Ријеци, Уметнички
преглед 1–2, Београд, 1940.
Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Београд, 1970.
B. Langer, Serbien unter der keiserlichen Reigirung 1718–39,
Wien, 1889.
Н. Пешић-Максимовић, Споменичке вредности сеоских
центара у Србији, Београд, 1984.
М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876.

Nada Živković — THE CHURCH COMPLEX IN VRANIĆ

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

С. Мојсиловић, Просторна структура манастира средњовековне Србије, Саопштења XIII, Београд, 1981.
Р. Николић, Околина Београда, Насеља II, Београд, 1903.
Р. Николић, Камена књига предака, Београд, 1979.
Д. Ст. Павловић, Старе цркве брвнаре у Србији, Музеји 6,
Београд, 1951,
Д. Ст. Павловић, Један споменик наше културе о коме се
мало зна – црква брвнара, ГСПЦ бр. 11–12, XXXV, Београд,
1954.
Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Београду, Годишњак града Београда, књ. V, Београд, 1958.
Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V,
Београд, 1962.
М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до
1842. године, I, Београд, 1898.
Н. Петровић, Основне школе у кнежевини Србији, Београд,
1880.
Д. Поповић, Грађа за историју Београда од 1711–1739. године, Београд, 1935.
С. Л. Поповић, Путовање по новој Србији, Београд, 1850.
S. Popović, Krst u krugu: arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd, 1994.
К. Спасенић, Основне школе у београдском округу 1800–
1850, Годишњак града Београда XXII, Београд, 1975.
Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље,
Београд, 1922.
Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. I,
св. 1, Катастарски пописи Београда и околине 1476–1566,
Београд, 1964.

87

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
726.54(497.11)
908(497.11 Вранић)
ЖИВКОВИЋ, Нада, 1959–
Црквена порта у Вранићу / Нада Живковић ;
[фотографије Снежана Неговановић, Пеђа Паровић ;
превод на енглески језик Јована Ћирић] = The Church Complex in Vranić / Nada Živković ;
[photographs Snežana Negovanović, Peđa Parović ; translation to English Jovana Ćirić]. Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда =
Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade, 2018
(Zemun : Birograf). – 87 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Тираж 300. – Стр. 7: Црквена порта у
Вранићу / Вера Павловић Лончарски. – Напомене: стр. 84–86. - Библиографија:
стр. 87.
ISBN 978-86-89779-49-3
a) Вранић – Црквена порта b) Вранић
COBISS.SR-ID 265068812

