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СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

БЕОГРАД

АПСТРАКТ: У раду су обрађене цркве у околини Пријепоља
саграђене у XIX веку пре Берлинског конгреса. Реч је о цркваG
ма грађеним од тврдог материјала и црквама брвнарама.
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Архивска грађа из XIX века, значајна за историју српске цр'
кве, врло је богата. Ипак поједине врло значајне географске об'
ласти још увек измичу истраживачима. Тако, док за већину
цркава и манастира са простора Књажевине и Краљевине Ср'
бије, за тај временски период, имамо много грађе постоје и
крајеви о којима имамо врло мало података. Да не кажемо да
нема скоро ништа. Реч је о територијама прикљученим Ср'
бији након ратова 1878. и 1912. године. Крај око Пријепоља,
Нове Вароши и Прибоја је управо један крајева о коме имамо
релативно мало података, наравно ако не рачунамо манастире
Милешево и Бањску.

О неким црквама као што су цркве у Сељанима, Пријепољу,
Новој Вароши, Радијевићима и Штиткову има више архивске
грађе али ипак знатно мање него за цркве у лњажевини тј
краљевини. Међутим, на жалост, у постојећој литератури није
коришћена чак ни сва релативно лако доступна објављена
грађа. Што је још горе, у једином релативно прегледном раду

о црквама у овом крају аутор В. Шалипуровић1 је правио, у не'
ким случајеве врло групне грешке не познајући саму цркву као
такву. Тако, рецимо није знао да је појам звршетка цркве врло
широк па није водио рачуна о томе шта стварно пише у ори'
гиналном документу. за многе цркве није искористио, чак, ни
све објављене записе и натписе код Љ. Стојановића. Ипак, уз
пажљиво коришћење његов рад је и данас незаменљив.

Да се касније не би понављали овде морамо објаснити неке
ствари битне око завршетка цркве. Ово је битно нагласити јер
се у литератури често пута наводе за цркве и манастире поје'
дини датуми као тачни премда нема покриће за тако нешто у

1.  Вукоман Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем

Полимљу у XIX веку, Београд 1979.
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архивској грађи. Чак и кад се користе архивски документи
обично се не води рачуна шта пише тачно у њима тј да ли је
реч о завршетку грађења цркве, малом или великом осве'
штењу цркве итд. И код грађења цркве треба водити рачуна
шта пише у документу шта је тачно довршено и коме се шаље
дотични документ. За световне власти се обично подразумева
да је црква саграђена када се заврше груби грађевински радо'
ви. За црквене власти то је тек када се дигне крст на цркву а за
то је неопходно да црква буде колико толико оспособљена за
службу. Обично после тога следи такозвано мало освећење цр'
кве које врши надлежни протопрезвитер или ако има у близи'
ни неки архимандрит или бар игуман. Том приликом се пос'
тавља и антиминс па у цркви могу да се врше мање више скоро
све службе као и после великог освећења које обавља надлежни
архијереј. Ово друго освећење је обавезно али у то време је
могло да прође и више година до тог великог освећења које се
обично (али не и обавезно) вршило тек кад би и иконостас био
готов.

Међутим, повремено се јављао и случај када би новоподиг'
нута црква одређено време служила као капела без освећења.
Надлежни епископ би из неког разлога дозволио да се врше са'
мо одређене црквене обреде (обично крштење и сахрана а ређе
и венчање) у датој капели али не и служба. Проблем је настајао
због тога што су парохијани били задовољни тиме што су има'
ли где да се крштавају и опевају и није их много тангирало то
што није могла да се врши нормална служба. На тај начин, не'
што што је требало да буде привремено краткотрајно решење

је често трајало више година па и неколико деценија.2

Због свег напред наведеног ми смо врло опрезно приступи'
ли датовању изградње цркава које су предмет овог рада. Тако
смо и неке датуме који се јављају као сигурни у литератури на
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неки начин релативизовали а у неким прецизније одредили.
Све наведено за цркве се односи и на иконостасе споменутих
цркава па нема потребе да се понављамо.

У раду смо обрадили цркве које су обновљене у XIX веку до
1878. године тј до уласка аустријских трупа у овај крај. Уз још
пар цркава то су цркве које су дочекале ослобођење 1912. годи'
не.

Споменимо и да је данас усвојено у науци да су врло ретке
цркве саграђене од темеља у време Османске владавине. Реч је
скоро увек (да не кажемо увек) о црквама обновљеним у то вре'
ме. Никако не треба узимати здраво за готово тврђење поједи'
них ктитора да су саградили или обновили неку цркву од те
меља. Као што ћемо видети већ код цркве у Сељанима то са'
свим сигурно није могло да буде истина. дакле, Са великим ве'
роватноћом можемо усвојити да су све цркве које су постојале

у време османске власти из средњег века.3 Једини изузетак су
цркве брвнаре.

2.  Такав је рецимо био случај у Врњцима где је бар двадесетак година пос'

тојала капела. Тек када се капела срушила сељаци из Врњаца су решили да

саграде нову цркву.
3.  О положају цркве под османско влашћу видети у: Голубинский Е.Е., Крат'

кий очерк истории православных церквей Болгарской, Сербской и Румынс'

кой или Молдаво'Валашской, Москва 1871; Иван Иванић, Из црквене исто'
рије Срба у Турској у XVIII и XIX веку, Београд – Нови Сад 1902; А. П. Лебе'

дев, Истор�я Греко – восточной церкви подъ власт�ю Турокъ – От падения

Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени, С. Петербургъ 1903;
А. Н. Муравьев, Записка о состоянии православной церкви на Востоке, Мос'

ква 1914; С. Рансимэн, Великая Церковь в пленении. История Греческой цер'

кви, Санкт Петербург 2006.
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Црква у Сељанима

Насеље Сељане се налази 10 км западно од Пријепоља. У
Сељанима је 1847. године обновљена старија црква чије је доба
подизања непознато. Народно предање казује да је у овој црк'
ви, а некада манастиру крунисан један од српских владара из
рода Немањића. О обнови цркве у Сељанима говори нам запис
сељанског свештеника Филипа Поповића Кувеље који је са
својим сином Николом, такође свештеником, обновио цркву у
Сељанима.
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4.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. II, Београд 1903, бр.

4137. Натпис у манастиру Сељанима. Натпис се налази изнад западних вра'

та, са унутрашње стране цркве.
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Премда поп Филип тврди како је црква подигнута од те'
меља, то треба узети са великом резервом. Таква тврђења су вр'
ло честа али где год можемо да их проверимо савременим пи
саним изворима обично утврдимо да има много претеривања.
Тако је готово сигурно и у овом случају. Ако узмемо као анало'
гију цену радова на зиданим црквама у књаз Милошевој Ср
бији тешко да су сиромашне парохије какве су биле тада на
том простору могле финансијски да поднесу зидање од темеља
овакве цркве. Код цркава ове величине у књажевини Србији је
по правилу морала да потпомогне држава било у лику влада
оца било у виду државног совјета. Мислимо да је веома тешко,
практично немогуће да је поп Филип могао да буде ктитор цр
кве оволике величине подигнуте од темеља чак и уз помоћ
својих парохијана. Такве цркве су и у Србији, осим самог кња'
за, могли да граде још Милосав Здравковић Ресавац, Милета
Радојковић и можда још два три најимућнија човека књажеви
не. Највише што је могао да уради поп Филип то је да поправи
свод, можда чак и да га презида изнова и да омалтерише и ок'
речи цркву. Такође и да среди столарију и кров. Прилично смо
сигурни да су зидови до сводова оригинални зидови старе цр
кве, наравно уз могућа мања „крпљења“.

О цркви у Сељанима први је писао Гиљфердинг6 :

5.  Исто, бр. 4138. запис у руској штампаној књизи у цркви села Сељана. Ис'

писао Атанасије Пејатовић.
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„Као примјер може нам послужити један од свештеника
који живе у манастиру Сељанима, Стеван, који је учио
београдску богословију. Како га народ поштује и цијени! Тур'
ци га мрзе, али га се боје и према њему се не понашају онако
као према другим полуписменим поповима. Сваки пут када
треба, ради опште ствари, ићи пред власт у округ, Мостар или,
коначно, у Сарајево, народ увијек делегира Стевана као свога
представника и тумача жеља.

Пошто сам у Пријепољу остао неколико сати, кренуо сам
даље пут Пљеваља. Становништво је нарочито захтијевало да
посјетим манастир Сељане и да видим ту грађевину, којом се
они поносе. Неколико пријепољских хришћана ме пратило до
манастира. Диван, раван пут води, у почетку, кроз кукурузна
поља уз Лим. Потом зађосмо у брда, од којих ме изненадило
нарочито једно, Соколица, својим чудноватим врхом. Врх му
сачињавају двије стијене, једна висока, округла, нешто мало
искривљена, и друга, налик на танак оштар врх или обелиск.
Ударисмо надесно и попесмо се на висину обраслу храстовом
шумом. Прошавши село Звјезд, спустисмо се у долину, гдје се
налази манастир.

За манастир Сељане вели народ да га је подигао краљ Милу'
тин. Сада су га обновили и окречили тако да се не примјећује
ни један знак старине. Црква је посвећена Успењу Пресвете Бо'
городице. Црква је доста пространа и висока, с једним кубетом,
али потпуно голи зидови и иконостас без икона остављају на
човјека некакав тужан утисак.

Манастирска зграда је чиста и уредна. Старих рукописа не'
ма.“

6.  А. Гильфердинг, Собраніе сочиненій – Томъ третій – Боснія, Герцеговина

и Старая Сербія, С. Петербургъ 1873, 222 – 223.
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Као што видимо и ктитор поп Филип и Гиљфердинг а очиг'
ледно и народ из околних села и Пријепоља црквени храм у
Сељанима сматра манастирским храмом. С обзиром на вели'
чину оригиналне цркве вероватно и јесте реч о манастиру јер
је тешко претпоставити да би црква те величине била средњо'
вековна сеоска парохијска црква. Црква тих димензија је могла
да буде гробна црква неког крупнијег феудалца, али ни једно
народно предање, а ни писани извори цркву не везују за неког
ни познатог ни непознатог великаша. Због свега напред рече'
ног највероватније је, заиста, реч о средњовековном манасти'
ру.

Када је обнова извршена, манастир је снабдевен црквеним
књигама и осталим богослужбеним предметима, углавном из

Русије.7 Црква у Сељанима је једнобродна грађевина са осно'
вом правоугаоника и полукружном олтарском апсидом. Ол'
тарска апсида има споља дужину 3,30 метара, док је црква
споља дуга 17,90 а широка 6,68 метара.

Зидана је од ломљеног камена, а свод је од сиге. Има по два
пиластра са сваке стране. На западној страни споља је припра'
та која је касније надзидана у звоник. Припрата је споља вели'
чине 3,65 а широка 2,35 метара и отворена са три стране. Отво'
ри на припрати су величине 1,10 метара. Кров је доста стрм и
висок. У почетку црква је била покривена боровом даском „на
ламбу“ (преклоп), али је касније прекривена црепом.

Са северне и јужне стране има по два мала лучна прозора са
гвозденим решеткама. На олтарској апсиди је један мали луч'
ни прозор. Северна врата су лучно засведена и врло ниска, са'
мо 145 см. Западна врата, такође лучна, висока су 175 см. Патос

7.  П. Пузовић, Прилог историји манастира Успења Пресвете Богородице у

Сељанима, Милешевски записи, бр. 2, Пријепоље 1997, 175–181.
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у цркви су камене плоче. У олтару испод часне трапезе налази
се узидан римски култни жртвеник, а у зидовима цркве уг'
рађене су римске стеле.

По неким подацима, конак у порти цркве подигнут је пре
или мало после 1832. године. По архитектонским карактерис'
тикама представља један од највећих и најлепших објеката ове
врсте у Србији и налази се под заштитом. Стручњаци га сврс'
тавају у амбициозна достигнућа народног неимарства XIX ве'
ка. На њему се запажају сва важнија обележја балканске архи'
тектуре XIX века. Те исте 1832. или 1847. године, у овом месту
почела је са радом и прва школа.

После буне у Бабинама 1875. године „турски башибозлук“,
како су забележили хроничари, опљачкао је манастир. Исте го'
дине он је обновљен, али се помиње као парохијска црква са
парохом јеромонахом Прокопијем Поповићем.

До 1909. године црква је била ограђена дрвеном оградом од
врљика, а од тада пармацима. За рад ограде плаћено је Ристу
Кубуровићу из Бабина „баскије по један грош а пармак по 10

пара“.8

Црква је имала своје имање у Сељанима и Отиловићима, и
три воденице. За њиву у Сељанима 1910. године платио је Ва'
силије Марић, свештеник, 400 гроша закупнине, а Васо Пејато'
вић за њиву у Отиловићима 1911. године 120 гроша закупнине.

Сељанска црква имала је свој црквени фонд из кога је из'
државала цркву и школу. Један део новца из фонда давала је на
зајам под интерес. Године 1909. тражен је дуг од Недељка

8.  Записник са седнице црквено – школске општине Сељане од 16. августа
1909. године. Књига записника налази се код Радише Миодраговића из При'

јепоља. В. Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем

Полимљу у XIX веку, Београд 1979, 84.
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Стељића и Тода Даниловића, па како нису имали да врате но'
вац и иптерес то они моле да им се дуговање продужи до

идућег Митровдана.9 У 1912. години дужници сељанској цркви
били су: Мустај – бег Селмановић који је платио 2070 гроша,
Ибро Поровић на име интереса 57 гроша, Јован Досковић на
име интереса 521,10 гроша и Мехо Зековић на име интереса 96
гроша. Драго Петровић дуговао је од 1890. па све до 1911. годи'
не 210 гроша. Као дужници у 1911. години платили су свој дуг
сељанској цркви браћа Хаџилековићи Тома и Дашо 1500 гро'

ша, и Матија Брашњевић 306 гроша.10

Митрополит Дабро – босански Нектарије Круљ је заједно са
епископом Жичким Василијем узео учешћа 1. септембра 1963.
године у селу Сељанима у обележавању троструког јубилеја:
116 година од обнављања цркве, 88 година од подизања „Ба'
бинске буне” код цркве и 131 годину прве основне школе у
овом крају, која је радила у манастирском конаку. На Литур'
гији је беседио еп. Василије. После Литургије Светозар Душа'
нић, управник Музеја СПЦ у Београду, одржао је предавање на
тему: Будимљанска епархија и манастир Успења Пресвете Бо'
городице у Сељанима код Пријепоља.

Данас је то манастир Успења Пресвете Богородице у Сеља'
нима, a нaрoд гa joш зoвe и Бaбински мaнaстир, пo сeлу и
чувeнoj Бaбинскoj буни, кoja je oвдe зaпoчeлa.

Црква у Пријепољу

Пријепоље се јавља тек у XIV веку као трг (mercatum), на

9.  Исто, од 9. августа 1909. године. В. Шалипуровић, исто.

10.  Исто, Примање и издавање по тефтеру за 1911 – 1912. године. В. Шалипу'

ровић, н. д, 85.
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коме се баве многи Дубровчани и одакле полазе у Дубровник
многи каравани. У дубровачким књигама помиње се, да се
1345. године баве у Пријепољу дубровачки трговци. 1359. годи'
не иде из Пријепоља један караван, који задржа кнез Војислав
Војиновић. У дубровачким књигама Пријепоље се спомиње и
у XV веку. И Харф (1499.) у свом путопису помиње Пријепоље.
Путописци XVI века редовно наводе Пријепоље, али они више
говоре о манастиру Милешеви него ли о самом Пријепољу.
Канеј назива Пријепоље великом вароши хришћанском на Ли
му; има трг снабдевен свима стварима и леп каравансерај.
Павле Контарини (1580.) означава Пријепоље као лепу варо'
шицу са каравансерајом. Марин Бици помиње га као отворену
варош са 800 кућа. Лефевр (путописац француског посланика
барона Сансија, 1611.) смањује број кућа на 300; куће су ниске
и дрвене. У једном млетачком опису из прве половине XVII ве'
ка, Пријепоље се помиње као „пазар“ са нешто мање од 800
кућа; некада ту бејаше тврђавица. У XVII веку Евлија Челебија
пружа нам читав опис Пријепоља. Он ту дели Пријепоље на
два дела: један му је (mvla) на Лиму, Горње Пријепоље, са 50
кућа даскама покривених, са баштама, амамом и десет дућа'
на; други му је део хиљаду корака ниже од првог, Доње Прије'
поље, касаба, на ушћу Милешевке у Лим. Доње Пријепоље је
веће и уређеније од Горњег, састављено од десет махала (6 мус'
лиманских и 4 хришћанске), са 486 кућа, 100 дућана, 10 џамија
и сахатном кулом. У турско – аустријском рату у XVII веку по'
миње се да су Аустријанци заузели и Пријепоље (1689.). У
XVIII и XIX веку Пријепоље се мање помиње и истиче. Енгелов
путописац помиње га као „мало место“, Божур као варошицу,
Пуквиљ узима да има 500 кућа, окружених воћњацима. И Буе
рачуна да у њему има 500 кућа (један део хришћанских); лепи
каравансерај из XVI и XVII века беше у развалинама. Фр. Јукић
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назива Пријепоље доста знатном вароши, а Гиљфердинг „жа'
лосном варошицом“ од 546 домова са 4000 становника (65
хришћанских домова са 350 душа). Рошкијевић (1868.) зове га
варошицом са скоро 2000 становника већином муслимана.

Ново подигнута црква у Пријепољу је била преписана ма'

настиру Довољу.11 
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Премда је запис мало нејасан битно је да је црква наново саг'
рађена 1852. године на имању манастира Довоља и да му је би'
ла преписана. За изградњу није узиман царски ферман већ са'
мо већ само бујрунтлија босанског везира. Из записа сазнајемо
и да је у Пријепољу постојала старија црква. У запису се спо'
мињу настојници хаџи Јово (Хаџипетровић), Глишо Весели'
чић и Хаџи Станиша (Милетић).

О старој цркви у Пријепољу највише података је оставио

Гиљфердинг. Ево шта он каже о њој12 :

„Колико је труда и муке стало шачицу хришћана, Прије'

пољаца, док су подигли 1852. године цркву!13 Они су малоброј'
ни, сиромашни, морају да се боре против суровости својих гос'

11.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књига II, Београд 1903, бр,

4149.
12.  А. Гильфердинг, Собраніе сочиненій – Томъ третій – Боснія, Герцеговина

и Старая Сербія, С. Петербургъ 1873, 221 – 222.

13.  С. Радојчић, Милешева, Београд 1963, 54.
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подара, па ипак су много успјели. Сада имају цркву, што

хришћанима у многим босанским градовима није пошло за
руком, мада им је трговачка каста богата и Муслимани је не

узнемиравају. Заиста не би човјек могао ни помислити да би
65 хришћанских породица у Пријепољу (међу којима има бар

50 породица сиромашних занатлија, који некако таворе и живе
с дана у дан од рада својих руку) могло саградити тако сјајну
богомољу. Они су учинили оно што су могли и што су им доз'

волили Муслимани. Није било дозвољено да богомоља има из'
глед цркве. Зато је црква и саграђена попут мање куће. Како

им није било дозвољено ни да олтар споља обиљеже уобичаје
ним полукружним обликом, они су у згради преградили један

угао, окренут ка истоку, и у њему намјестили олтар. Али и
оваква црква у мјесту какво је Пријепоље значи, много.

Сем тога, црква није овдје усамљена. Уз њу се налази и шко'

ла,14 у коју шаљу своју дјецу сви пријепољски хришћани. У
школи су дјеца, мада не знам како успијевају на другим пољи'

ма науке, у извјесном погледу ванредно научила пјевати црк'
вене пјесме у хору. Навешћу имена тројице трговаца који нај'

више учествоваше при градњи цркве и подизању школе, а. и
сада воде над њима главни надзор. То су: Хаџи Јован Хаџипет'

ровић, Глишо Веселичић и Хаџи Станиша Милетић.15

14.  Школа у Пријепољу помиње се 1830. године. Издржавали су је сами

грађани, углавном трговци и занатлије Р. Петковић – Поповић, В. Шалипу'
ровић, Српске школе и просвета у западним крајевима Старе Србије у XIX в.,

Прибој 1970, 239 – 240.

15.  У оригиналу: Глишо Весельчичь. С. Радојчић помиње Хаџи – Јована По'
повића, Глишу Веселичића и Хаџи – Станишу Милетића као људе чијом је

заслугом подигнута црква. Код Р. Петковић – Поповића и В. Шалипуровића

то су: Хаџи – Петровић Јован и Хаџи Станиша Милетић.
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Црква је освећена 1854. године у част Покрова пресвете Бого'
родице. Али је једна црква овдје мало.“

Ова стара црква се налазила неколико метара јужније од да'

нашње цркве.16 

Данашња црква у Пријепољу подигнута је на место старе
цркве из 1852. године. Нова црква посвећена Василију Острош'
ком, подигнута је на основу добијеног фермана 1889. године, а
започета је 1890. године. О томе говори и плоча изнад запад'
них врата. „Српска православна црква посвећена св. Василију
Острошком, почета 22 јула 1890. године“. Сутрадан, 23. јула
митрополит Херцеговачко – захумски Серафим Перовић осве

штао је темељни камен цркве чија је изградња започета.17 Црк'
ва је подигнута залагањем и новцем црквено – школске опш
тине Пријепоља и прилозима грађана Пријепоља.

Године 1891. црквено – школској општини нестало је новца
и она се обратила за помоћ митрополиту српском са молбом
да је помогне у градњи цркве. Молбу је лично донео парох
пријепољски Вукола Поповић.

„Од 500 година нисмо имали цркве овде у вароши Прије'
пољу, и како има доста велики број правих Срба, зато смо пре
5 година обратили се Султану за дозволу да можемо подићи
српску цркву где ћемо име божије славити и величати и за
срећу и напредак српског народа Богу се молити.

После великог труда и око дозволе заузимања, пре две годи'
не нама је Султан дозволио и ферман царски послао као под
овим условима: да цркву можемо слободно градити но да не

16.  С. Радојчић, н. д, 54.

17.  Освештање црквеног темељног камена. Босанско – херцеговачки источ'

ник за септембар 1890, Сарајево 1890, 399.
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смијемо ниодакле помоћи тражити, па ни од новопазарског
санџака где ми живимо.

Кад смо почели дозволу за цркву тражити имали смо једну
малу суму новца, па пошто неимађасмо школе помоћу које
можемо и даље остати Срби, јер знамо утолико да само школа
може нам драгу народност и српски језик сачувати, зато исту
суму новца коју смо имали потрошили смо за подизање нове
школе а остатак новца потрошили смо прошле године на по
четак нове цркве, па пошто смо и последњу пару потрошили а
као што рекосмо да немамо права и о овим местима милос
тињу тражити и прилоге купити, зато смо у данашњој нашој
седници решили: да нашег уваженог свештеника г. Вуколу По'
повића, члана наше српско – православне црквено – школске
општине у кога народ потпуно уверење има пошаљемо у Ср
бију да од тамошњих добротвора и патриота српских милос'
тињу и прилоге потражи како би с тим започету цркву могли
довршити.

Зато Вас господине најучтивије молимо да послатом све'
штенику будете на руци око скупљања милостиње и прилога
за речену цркву и да га надлежној господи препоручите.

Ако нам не буду српски добротвори и патриоте у помоћ
притекли почету цркву никако неможемо довршити а пошто
смо туђим елементима окружени, те и с тим би исти увидели
да је за нас свуда небо затворено.

Остајемо у нади да ће господин послатом свештенику у име
народа српског бити на руци и да ћe нашу молбу удовољити.

Најпонизнија Српско – православна Црквено – школска оп'
штииа

17. јануара 1891. године у Пријепољу
Вукола Поповић парох Пријепољски

Аћим Веселичић Ристо К. Петровић (нечитко) Станишић18
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Митрополит је молбу доставио Министарству иностраних
дела и председник владе и министар иностраних дела Сава

Грујић својим решењем доделио је помоћ од 100 динара.19 По'
ред ове помоћи митрополија је доделила једну службену
одећу и неколико црквених књига.

Године 1894. Црквено – школска општипа Пријепоље обраћа
се опет министарству преко митрополита Михаила и тражи
помоћ за унутрашњу опрему цркве.

„Цркву коју смо пре четири године овде у Пријепољу почели
градити, премда смо се задужили и морамо се још задужива'
ти, па да нам црква бар идућег лета буде готова, но ипак кад
све остало буде готово, опет немамо новца нити смо у стању
иконостас, двери и престолне иконе набавити, а немамо ни
најнужнијих књига као што су: Еванђеља, Апостол и месечни
триод, па незнајући како ћемо поменуте ствари набавити, ево
се и овом приликом усуђујемо Вас Високопреосвећени најпо
низније и синовно замолити да нас и овом приликом, као ду'
ховни наш отац у љубави и вољењу имате и где буде требало
како знате очински за нас да се заузмете е да би како били у
милости, да нам напред поменуте ствари, а у прилог нашој но'
вој цркви овде у Пријепољу дођу...“

Митрополит је доставио молбу Министарству иностраних
дела и тражио помоћ за пријспољску цркву. Министар је 7. ап'
рила 1894. године одговорио:

„ ... да им је, за сада, немогућно одазвати јој се. Послови, који
се врше на рачун партије буџетом за ову годину министарства
ин. дела за достојно застунање земље на страни тако су се пос'

18.  АС МИД, ПП, р. ц 1, бр. 248, Пријепоље 17. јануара 1891. године. Црквено

– школска општина Пријепоље – Министарству иностраних дела.

19.  Исто, Решење председника владе Саве Грујића 1. фебруара 1891. године.



Цркве и манастири у Пријепољском крају

СЛАЂАНА МИТРОВИЋ 137

ледњих година умножили, да је сума за њих одређена готово
сва већ ангажована за редовне издатке који су буџетом минис
тарства предвиђени, те ми је и поред најбоље воље, за ову го'

дину немогућно се одазвати молби пријепољске општине“.20

Напорима црквене општине црква је довршена у јесен 1894.
године. Митрополит Рашко – призренски освештао је цркву

15. септембра 1896. године.21

Црква је једнобродна грађевина са основом уписаног право'
угаоника са полукружном олтарском апсидом. Темељи са се'
верне стране ширине 1,70 а са југа 1,10 м зидани су од тесаног
камена из околине Пријепоља, а остали део цркве зидан је од
сиге дебљине један метар. Свод над наосом је такође од сиге. У
наосу су са стране по четири слободна ступца дебљине 85са 85
см. Они су у врху међусобно повезани луковима и са исто то'
ликим бројем наспрамних пиластера. Ступци су удаљени од
зида наоса 2,12 м (око три аршина). Четири прва ступца држе
кубе а остала четири слепе калоте у своду. Западна врата су од
тесаног камена у врху лучно изведена, клесана као три лука. У
горњем делу лук је прекинут једном попречном везом и затво
рен па је у тај део убачена икона св. Василија и плоча са натпи'
сом о подизању цркве, тако су сама врата остала правоугаона.
Северна врата су правоугаона, рађена од тесаног камена.

Са северне, јужне и западне стране налазе се по три симет'
рично постављена прозора рађена као бифоре. Кубе и зид ис'

20.  АС МИД, ПП, п. 186, р 518, бр. 25. Пријепоље 12. марта 1894. године. Црк'

вено – школска општина Пријепоље – Министарству иностраних дела; одго'

вор министра нностраних дела митрополиту Михаилу 12. марта 1894. годи'
не.

21.  Њ. В. Рашко – призренски Митрополит, Босанско – херцеговачки источ'

ник IX/1896, Сарајево 1896, 337.
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под свода цркве изнад прозора а испод крова рађени су укра
сима који су копија из Милешеве. На западиом делу наоса из'
над украса налази се једна плитка ниша, која је на средини
троугла од украса на крову. Са сваке стране у делу украса су по
три мала округла прозора. На западном делу цркве између
првих унутрашњих стубаца и два пиластра из западног зида
наоса је хор, са дрвеним степеницама и оградом од ливеног
гвожђа. Црква је покривена лимом. Цркву је подигао неимар
Перо Нинчић са мајсторима из околине Пријепоља.

Године 1933. у порти цркве, чувени архитеква и сликар из
Пријепоља Милан Мињич, је подигао звоник од камена. Зво'
ник је саграђен на месту предходне звонаре. Звоник одудара
од средњовековне градитељске традиције, јер су контуре зво'
ника сличне романском и готском стилу, сужава се од при'
земља ка врху. Звоник крај цркве је висока необична и доми'
нантна грађевина.

Црква св. Василија Острошког, је тек 1948. године добила
иконостас, рад Андреа Бишћенка, академског сликара из Бео'
града, пореклом Руса.

Црква у Голешима

Црква Богородичиног покрова у Прибојским Голешима (Ра'
стина) у општини Прибој.

Црква у Голeшима подигнута је 1868. године. Подигао је све'
штеннк Борђе Вранешевић од прилога сељака из Голеша и
околних села. Дозволу за градњу цркве издао је султан Абдул
Азис у доба босанског везира (намесника) Топал Осман – паше
и новопазарског мутесарифа Сабит – паше. Ферман султана
Азиса у преводу гласи:
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„Абдул Азис хан

син Махмута хана

увек победоносан

Поштованом везиру, славном маршалу, чувару реда у свету,
који проницљиво води бригу о јавним пословима, који се стара
о изградњи cpeћe и напретка, који учвршћује стубове благо'
стања и величине, који је обасут разним милостима узвише'
ног владара, моме везиру Осман паши валији босанског ви'
лајета, одликованим орденом меџедије I реда и османским
орденом II реда, нека му узвишени бог учини трајном његову
славу, као и поносу племенитих заповедника, ослону славних
великана, носиоцу моћи и поштовања, поседнику славе и пом'
пе, обдареном обилном милошћу свезнајућег владара (бога),
поштованом начелнику (мутесарифу) новопазарског санџака
Сабит паши, нека се повећа његова cpeћa и узорима истинских
учењака и муфтија кадилука Hoвa Варош и председнику и
члановима одбора (меџлиса), нека се повећа његова слава.

Чим стигне узвишени царски знак нека се зна, да су свеште'
ници православне цркве у селу Голешу, које припада кадилуку
Нова Варош у ново – пазарском санџаку, поднели представку
на мој часни престо и саопштили: поменута црква, чија дужи'
на 13 аршина, ширина 10 аршина а висина 7 аршина а како је
била од дрвета то се она срушила. Сада они траже моју племе'
ниту дозволу да је поново обнове и изграде. Они се обавезују
да је изграде на истом месту, опет од дрвета, да су већ скупили
три хиљаде гроша од четири околна хришћанска села, распо'
ређујући новац на правилан начип. Како нема разлога за неку
сумњу то им је молба прихваћена и дата дозвола да је обнове и
изграде, те јс зато и издата ова узвишена царска заповест.

Ви поменути, који сте валија, мутесариф, кадија и муфтија
и ви други поменути, пазите да та црква припадне поменутом
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народу. Никоме другом не дозвољавајте да се меша и учест'
вује. Пазите да се ником не нанесе штета, и да се правилно
спроводи наредба, да се поменути аршин дужине, ширине и
висине не прекраче при грађењу, као и да се, под изговором за
изградњу, никоме не сме узети ни једна акча. То се добро па'
зите и свакога се супротног поступка чувајте.

Написано 16 септембра 1867. године.22

Црква јо по овом ферману обновљена, али није грађена од
дрвета већ од камена зиданог у техници трпанца, са зидовима
дебљине 0,80 м. Малтерисана је кречним малтером и окречена
споља и изнутра. Црква је дуга 12 а широка 6,50 м (спољна ме'
ра). Западна и источна врата paђena су од тесаног камена, луч'
ног облика. То је једнобродна грађевина чија је ocнoвa право'
угаоник са једном полукружном олтарском апсидом. Подужне
зидове наоса ојачавају по два унутрашња наспрамна пиласт'
ра. Они су међусобио повезани луковима. Пиластре попречно
повезују дрвене затеге од борова дрвета димензија 12x15 см.
На западној страни, изнад врата је затворени простор – пот'
кровље, кога држе продужене греде – венчанице. Споља је за'
творен, те изгледа као продужена настрешница. Из наоса је за'
творен вратима изнад западног улаза која се не примећују, јер
су омалтерисана и окречена. У овој просторији налазила се цр'
квена скривница. Црква није живописана. Покривена је шинд'
ром дужине једног метра „на клис“. Кров је доста стрм и висок,
промењен је 1972. године, када је место храстове шиндре
стављена борова. Патосана је каменим облутком из речног на'

22.  Ферман је 1979. године био код Мирка Јевђевића из Београда, унука све'

штеника голешког Вуколе. Превеога је др Мехмед Челебић. В. Шалипуровић,

н. д, 87 – 88.
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носа. По оном камену између два светска рата стављен је патос
од борових дасака док је у олтару задржана калдрма од речних
облутака.

Године 1868. у црквеном конаку је основана школа, једна од
најстаријих основних школа у Доњем Полимљу код Прибоја.

Црква у Бистрици

Данашњи манастир Бистрица се налази у селу Бистрица
код Нове Вароши, само неколико километара од сјеничког је'
зера. Ова црква у Бистрици није манастир Бистрица из по'
веља краља Владислава. Тај манастир се налазио нешто јуж'

није, близу Бијелог Поља, у атару села Вољавца.23

Црква у Бистрици обновљена је 1833. године уз велико при'
суство околног свештенства. На освештању су били архијереј
Јосиф и игуман Герасим из манастира Свете Тројице и игуман
манастира Довоље, Пахомије. Обнову је извео свештеник бис'
трички Милутин Никачевић, из бројне породице из истог се'
ла.
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23.  Недалеко од Бијелог Поља, на заравни изнад ушћа Бистрице у Лим, где

пространа Лимска долина затвара високим планинским венцима, стоје ру'
шевине старе цркве посвећене Богородици. Недалеко је село Вољавац по ко'

ме је у новије време добила име. Милка Чанак Медић, Архитектура Не&

мањиног доба II, Београд 1989, 35 – 42.
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Манастир Свете Тројице даровао је и најнужније потребе да
црква може да служи: иконе, књиге, кандило и друге потребе.
Крај цркве је и гроб свештеника Никачевића на коме је запис

да је обновио цркву у Тоцима и Бистрици.25

Цркву су градилн неимари Сава Перишић из Нове Вароши,

Мирослав Буљугија из Вранеша26 и Јован Крњић27 из Пчелица. 

Црква у Бистрици је једнобродна грађевина са правоугао'
ном основом и полукружном олтарском апсидом. Унутра'
шњост цркве подељена је на припрату и наос, а на западу у

24.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књига III, Београд 1905,

бр, 5519.

25.  А. Гиљфердинг, нав. дело, 272. А. Гиљфердинг погрешно наводи 1846. го'
дину као годину кад је обновљена црква у Бистрици.

26.  Буљугић и Перишић радили су и по Шумадији. Кнез Милош издао је

дозволу Саву Перишићу и Мирославу Буљугићу 16. априла 1823. године да
могу да раде по целој Србији и то Перишић са 17, а Буљугић са 11 друга, „где

год нађу посла и пошто се са сваким погоде, без сваког препјаствија”. Сава

Перишић радио је тврђаву и цркву у Тополи за време Kapaђopђa. М. Ми'
лићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 342, Класицизам код Срба, Београд

1961, 145, 153.

27.  Јован Крњић сахрањен је у селу Пчелицама и на његовом споменику пи'
ше: „Приђи ближе мили, блиски роде, прочитај овај помен. Овде ночива роб

божји Јован Крњић из Челица, мајстор, радио по Србији 45 година, а преста'

ви се 5 вебруара 1874. г. у 68. г. свога живота. Остави ожалошћене синове Ми'
лоша и Ђорђија и супругу Савку. Овај споменик подиже сопствено његов

син Ђорђије, кога је за живота врло волио и школи и закату научио“. Вуко'

ман Шалапуровић, н. д, 89.
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поткровљу је затворени простор — настрешница полукружног
облика, дужине 2 метра, са потковом од шашоваца. Припрата
на западу заузима нешто мањи део цркве и одељена је пре
градним зидом до свода. Црква је дуга 11,45 а широка 6,70 м,
споља мерено. Дужииа припрате је 3,90 м, док је олтарска апси'
да дуга 2,70 м.

Црква је зидана од ломљеног камена у техници трпанца с
кречним малтером, а зидови су по дужини ојачани са по три
пиластра који су повезани луковима на које се ослања свод. Де'
бљина спољног зида је 73 см а преградног, на истоку између
наоса и припрате, 60 см. Између прва два наспрамна пиластра
који придржавају иконостас и следећа два пиластра идући ка
западу, у врху између лукова је слепа калота. Пиластри су поп'
речно повезани смрчевим затегама, величине 20 x 15 см.

Прва затега до олтара придржава ланцем у дуборезу један
кружни дрвени полијелеј, пречника два и по метра. Рађен је с
орнаментима из народних мотива и с розетама у дуборезу. На
врху су у једном комаду у дуборезу рађени крстови.

У наосу, на јужној и северној страни, између стубова за оја'
чање зида су по три нише. У јужним нишама су два мала про'
зора рађена као пушкарнице па им је отвор унутра 82 са 42 см
а споља 55 са 15 см.

Западна и северна врата су у врху лучно изведена, врло мала
и ниска грађена од тесаног камена. Изнад врата су нише с пло'
чама у којима је уцртан крст. Под је од камених плоча. Иконос'
тас нема јужне двери већ само централне и северне, исто као и
зидани иконостас у цркви у Поблаћу.

Црква је покривена боровом даском на клис. Кров је доста
стрм и висок и има 6 шавова дасака. На врху крова је сљеме са
два крста на крајевима и на средини с једним украсом у обли
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ку митре, на чијој средини је крст. Стреха је и на истоку и на
западу лучно завршена.

Десет рукописних кодекса у манастиру Св. Тројице први је

евиндетирао пре неких 35 година Димитрије Богдановић.28 Де'
ценијама склоњени од очију научне јавности, заковани у дрве'
ни сандуцима кодески су једва позати широј научној јавности.
Пре двадесетак година Радоман Станковић је обрадио водене

знаке бистричких рукописа29. Кодекси су рад преписивача из
пљеваљске Свете Тројице. У овој малој и драгоценој збирци на'
лазимо и запис чувеног писара Гаврила Тројичанина у „Трио'
ду посном“ из 1650. године. У Минеју за парил из 1603. године
налази се запис другог познатог тројичког писара Венијамина.
Р. Станковић је овако датирао кодексе: Минеј за март око 1537.
године, Минеј за април – 1603. године, Минеј за јули – 1590/
1600. године, Минеј за децембар – 1646. године, Триод посни –
1650. године, Триод цвјетни – 1570/80. године, Патерик – 1573.
године, Богородичник – 1550/60. године, Служабник – 1395/
1405. и 1575/85. године и Псалтир с последовањем – 1610/15. го'

дине.30

Од штампаних књига у манастиру се чувају: Београдско
четворојеванђеље из 1552. г.; Божидарев зборник из 1536 – 1538.
г.; Милешевски октоих из 1537. године.

Икона Богородице с Христом, темпера на дрвету, вел. 53 x 74
cm, XIX век, вероватно рад зографа Лазовића (?), добро очува'
на; Икона Богородице с Христом, темпера на дрвету, вел. 49 x

28.  Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији, Београд 1982,

257.
29.  Р. Станковић, Водени знаци бистричких рукописа, Археографси прилози

19, Београд 1997, 151 – 209.

30.  Исто, 153 – 162.
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68 cm, XIX век, вероватно рад зографа Лазовића, добро очувана;
Икона Богородице с Христом, темпера на дрвету, вел. 53 x 74
cm, XIX век, вероватно рад зографа Лазовића, нападнута црво'
точином, сликана подлога избушена је рупицама од црвото'
чине, при дну оштећена, боја се у овом делу слике потклобучи'
ла; Икона Светог Георгија, темпера на дрвету, вел. 51 x 93, XIX
век; вероватно рад зографа Лазовића, добро очувана; Икона
Светог Димитрија, темпера на дрвету, вел. 38 x 67, XVI'XVII
век, рад непознатог мајстора, добро је очувана, по стилу при'
пада групи икона у Радијевићима – цркви брвнари.

Црква у Поблаћу

Црква у Поблаћу, храм Светог архангела Михаила, потиче
из средњег века а највероватније је обновљена у време обнове
Пећке патријаршије. Ко је подигао ову цркву данас немамо
података. Постоји предање да је својој мајци подигао Мехмед
– паша Соколовић. По другом предању подигли су је Не'
мањићи, Миле и Милош својој сестри.

Обновитељ цркве свештеник Јакша Шиљак записао је да је
црква обновлена 1833. године кад је била велика скупоћа па је
ока жита била 15 пара:
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Црква у Поблаћу је једнобродна грађевина са основом пра'
воугаоника. Засвођена је полуобличастим сводом. Свод је над
централним делом наоса нешто виши од свода над источним
и западним делом наоса. Апсида је полукружна. Конструкција
и висина попречних и прислоњених лукова показује да црква
и пре обнове 1833. године није имала кубе. Зидана је правилно
тесаном правоугаоном сигом у врућем кречном малтеру. Пок'
ривена је шиндром од храстова дрвета.

Иконостас је зидан од камена вероватно у време обнове црк'
ве у XVI веку. Иконостас има северне и царске двери. Луци на
иконостасу су потковичастог облика. До данас се сачувала са'
мо горња зона икона изнад лукова двери. састоји се од трина'
ест икона – Христос и дванаест апостола. Доња зона иконоста'
са је осликана као мермерни парапет, али је уништена и једва
видљива. Зона у висини лукова је осликана као драперија и де'
лимично оштећена.

Приликом обнове 1833. године обновљени су делом зидови
наоса и кров. Зидови су дебели око метар. Обнову је извршио
свештеник из Поблаћа Јакша Шиљковић. Све радове финанси'
рала је црква из прилога прикупљених од околног народа, а де'
лимично је помогао и манастир Свете Тројице. Обнову су из'
вели мајстори из породице Торомоновића из Поблаћа. Сељаци
су за њих причали да су приликом обнове нашли пун казан

дуката.32

31.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књига III, Београд 1905,

бр, 5519.
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Године 1851. црква је „прекривена растовим клисом“.33 Поно'
во је прекривена храстовим клисом 1891. године. Прекривње је
радио Јовнца Пријовић.

Црква у Тоцима

Храм Св. апостола Петра и Павла је саграђен 1846. године, за
време Херцеговачко ' Захумског епископа Аксентија III, уз
труд бистричких свештеника Милутина и Перише Никаче'

вића, а све уз помоћ залагања верног народа овог краја.34

Цркву у Тоцима први помиње Гиљфердинг. Ево штао он ка'

же о овој цркви35:

„Православни сељаци пријепољске нахије, уз могућу помоћ
грађана, обновили су у задње вријеме три манастира: у Тоци'

ма (обновљен 1845),36 у Бистрици, на српској граници (об'

новљен 1846. и уз њега је подигнута школа),37 и под селом

Звјездом38 на мјесту које се зове Сељани (1847).

Истина, ово нису манастири у правом смислу ријечи јер у
њима нема калуђера. То су, у ствари, цркве уз које живе, у по'

32.  Босанска вила, бр. 14, (15. августа) 1894, 220.

33.  В. Шалапуровић, н. д, 90.

34.  Вукоман Шалапуровић, н. д, 91.
35.  А. Гильфердинг, Собраніе сочиненій – Томъ третій – Боснія, Герцеговина

и Старая Сербія, С. Петербургъ 1873, 221.

36.  Код Гиљфердинга у оригиналу: Теоцахъ. На новијим картама убележени
су: Црквене Тоци и Забрње Тоци, а на специјалкама аустријског издања то су

Тоце црквене и Тоце забрђене.

37.  Још од обнове бистричке цркве 1833. године попови Никачевићи учили
су нередовно и повремено по неколико ђака, махом поповог сина и по једно

или двоје дјеце из народа. Године 1857. код бистричке цркве радила је основ'

на школа (Р. Петковић'Поповић — В. Шалипуровић: ор. cit., стр. 222).
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себним ћелијама, мирски свештеници са својим породицама,
по двојица или тројица. Ови свештеници имају своје парохије
у околини. Ако буду вољни да приме монаштво, просторије за
њих су већ осигуране, али сумњам да ће то они учинити или,
у најмању руку, неће се убрзо покалуђерити.

У свим српским крајевима кроз које сам прошао чуо сам
стално јадање да ће монаштво ишчезнути јер стари умиру, а
од младих неће нико да се калуђери. Није случај само у прије'
пољској нахији да мирско свештенство замјењује по манасти
рима калуђере него се то догађа и по другим мјестима. Кад сам
питао зашто је то тако, увијек сам добијао исти наиван одго'
вор: ,,Ето, свако хоће да се жени.“ Уосталом, манастири у при'
јепољској нахији, недавно обновљени, мада су без калуђера и
са мирским свештенством, имају велики и благотворан утицај
на народ. У њима се сељаци навикавају на богослужење, зане'
марено за вријеме несрећа. Они су средишта друштвене дје'
латности. Живећи заједно у манастиру, који снажније од сео'
ске цркве привлачи вјерне из цијеле околине, свештеници
много лакше и солидније утичу на народ и треба им одати
признање јер је, мада су без образовања и мада живе суровим
животом, њихов утицај на народ најпозитивнији. А какав ли
ће тек бити утицај онда када свештеник, према своме чину, до'
бије и потребно образовање.“

О подизању цркве говори запис у цркви: „1846. года согради
се Б(о)жи храм при по(пу) Милутину Никачевићу поп Пери'
ши брат его и прочи православни кристени“. Грађена је зала'
гањем свештеника Мнлутина Никачевића из Бистрице који је

38.  Крушевски поменик помиње жупу Звјезд, гдје је данас село истога имена

(П. Мркоњић. Средње Полимље...., стр. 258). На неким картама убиљежено је:

Звијезд.
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био парох за села Кучин, Избичањ и Џурово, која су припала
новооснованој толачкој парохији после подизања цркве у То'
цима. Новац су скупили сељаци околних села и пријепољски

трговци, а највише Миле Ракетић.39 Обнову је помогао при'
купљањем прилога и свештеник бистрички Периша Никаче'
вић, један од вођа устанка у том крају 1875 – 78. године.

Црква је била једнобродна грађевина, рађена од камена по
систему трпанца и омалтерисана и окречеиа споља и изнутра.
Камен за градњу цркве вађен је у каменолому изнад саме црк'
ве, али је уграђено доста античких сполија. Од једне шире, ле'
по обрађене плоче и стуба урађена је и часна трпеза.

Интересантан је податак из Записника о примопредаји дуж'
ности Миливоја Миливојевића, 27. октобра 1920. године. У За'
писнику се помиње имање цркве Толачке, затим готовина од
4.009 динара као и златни гроши и један наполеон у вредности
120 гроша, односно, свега 16.215 гроша. У Записнику који је са'
чињен 31.12.1927. године између Дика Жарковића, председни'
ка Црквеног одбора и Сретена Гpyjичиha, пароха, констатује
се, поред осталог, да црква у Тоцима располаже са црквеном
портом од 75 ари, затим готовином од 5.600 динара, те 6.000 ди'
нара уложених у Хипотекарну банку у Сарајеву без камате, као
и 2.000 динара у купонима, укупна вредност је 13.606,90 дина'
ра. Извршена jе и предаја 26 тапија исписаних на турском је'

зику о црквеној непокретности.40 

39.  Р. Станић, Два непозната дела Андрије Рајичевића, Наше стране XIII, Са'

рајево 1972, 173. А. Ф. Гиљфердинг, н. д., 272; Запис на гробној плочи свеште'
ника Милутина Никачевића код цркве у Бистрици. Гиљфердинг погрешно

наводи 1845. годину као годину обнове цркве у Тоцима; Н. Вулић, Антички

споменици наше земље, Споменик бр. 98, Београд 1931, 131.



Митолошки зборник 38

150 СЛАЂАНА МИТРОВИЋ

У Toлaчкoj цркви сачуване су и две рукописне књиге: Минеј

за септембар ' јануар из XVI века и Јевањђеље из XV века.41

Конак код цркве подигнут је средином века. Димензије ко'
нака су 10 са 10 метара. Конак има подрум, приземље и спрат.
До краја 1929. године служио је као црквена кафана која је из'
давана под закуп а просторије на спрату су биле намењене све'
штенику за становање као и за рад толачке општине. Пошто је
касније општина обезбедила просторије у новом објекту конак
је у потпуности припао свештенику. Конак је служио и за пот'
ребе школе све до 1918. године када је подигнута школска згра'
да у овом селу. Након анставе, ученици су и становали у кона'
ку а у њему је била организована и исхрана. Конак је порушен

1960. године а затим обновљен али без спрата.42

Основа цркве је правоугаоник са полукружном олтарском
апсидом с источне стране. Све до 1935. године била је покриве'
на храстовом шиндром. Била је без кубета и дозиданог звони'
ка. Године 1935. црква је знатно преправљена, прекривена цре'
пом и дозидано је кубе и звоник до западне стране наоса.
Дужина цркве споља је 12,45 а ширина 6,70 м. При дограђи'
вању и преграђивању црква није у темељу проширивана.

Црква у Кућанима

У атару села Кућани, на огранцима Златара, на месту зва'
ном Пета, постоји мала црква брвнара посвећена Христовом
вазнесењу. Митрополит Михаило наводи да је храм обновљен

40.  М. М. Плескоњић, Д. М. Стиковић, Тоци и школе којих више нема, Прије'
поље 2000, 52.

41.  Исто.

42.  Исто, 53 и 55.
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од дрвеног материјала 183243 Међутим, судећи по једностав'

ности и скромности облика, кojи се у знатној мери разликују

од оних из времена књаза Милоша, још је Д. Ст. Павлови44ћ

изнео мишљење, са којим се ми у потпуности слажемо, да би
ова капела могла да потиче из времена њених двери, а да је

1832. године само додата припрата и по свој, прилици изврше'

но препокривање, као што се и обнова из 1953. углавном сас'

тојала из прекривања зграде новом шиндро45м. У цркви су са'

чуване царске двери са записом сликара Симеона Лазовића из

1780. године.

Црква је једноставног облика, са петоугаоном олтарском ап'

сидом и припратом дограђеном од истог дрвета и на исти на'
чин, али код које се у угловима примећују наставци. Она је ве'

ома скромних размера и спада међу најмање цркве уопште.

Заједно са припратом и олтаром, њена укупна дужина једва
достиже 6,50 м, док у свој првобитној величини има стране од

3,00 м, односно 4,35 м (површ. 12 м2). Борове талпе за зидове

прилично су велике (вел. 8/45 см). Греде својом доњом страном
леже непосредно на земљи, без икаквих темеља. Како је терен

у паду, то је јужни део основе виши од северног. И сам под је у

паду. Он је од камених плоча неправилног облика. Висина од
пода до таванице износи свега 2,00 м. Ако томе додамо 1,60 м,

колико износи висина крова, добићемо целокупну висину

зграде. Кров, средњег нагиба, прилично je поклопио зидове
стрехом кoja je над припратом нешто другачија. Са јужне,

узбрдне стране, свега се 90 cm уздиже од земље. Шиндра je

43.  Митрополит Михаило, 64.

44.  Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд 1962, 145.

45.  Радове изводили сеоски мајстори по упуству арх. Д. Ст. Павловића.
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крупна и jeдaн joj je комад покретан око осовине, тако да се мо'

же отварати ради проветравања.46

Oбoja врата врло су ниска (112 и 113 cm). Отвор на западном
зиду првобитне цркве одговара вратима припрате, тако да се
може сматрати да су стара врата са цркве премештена на при
прату. Летвице их по висини деле у три jeднaкa квадратна
поља. Горњи завршетак отвора над царским дверима изрезан
je у виду шиљастог арапског лука, што jacно доказује утицај
ислама, који je већ на неколико километара одатле, у Hoвoj Ва'

роши, у знатној мери распространен.47

На гробљу у Кућанима постоји још једна дрвена капелица,
али је она без икакве архитектонске или било које друге вред
ности.

Црква у Новој Вароши

Црква, храм Свете Тројице, у Новој Вароши грађена је од
1857. до 1869. године. Коштала је 9000 дуката. Турска власт дала
је 10.000 гроша, а остала средства црквено – школска општина
и прилози од писаније сељака и грађана.

На Божић 1870. године срушило се кубе на цркви те је поно'
во иодигнуто и црква завршена 1873. године, када је и освеш'

тана. Поповна изградња кубета коштала је 2.500 дуката.48

Знатна финансијска средства дала је и влада Србије као при'
лог за подизање цркве. Влада Србије доделила је 1861. године

46.  Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд 1962, 144.

47.  Услед скучености олтарског простора, часна трпеза косо постављена. У
десном углу припрате веома декоративно исклесана крстионица („Ступица

за вађење закона“).

48.  Историјски архив у Ужицу, Записи М. Борисављевића, По бр. 23/6.
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за градњу цркве у Новој Вароши 100 дуката цесарских. Наред'
не 1862. године црквено – школска општина поново се обраћа
кнегињи Јулији, молећи да она са своје стране учини да помоћ
добију.

„Пресветла књегињо, Госпожа милостивша

Од обштине ново – варошке у турској најпонизније проше'
није. Ми смо тврдо уверени да е промисао Божија ваша при'
ступ отечества Српског Подарила, за кое данас радуе се и весе'
ли сваки Србин, што искрено Племените Породице Сибиња'
нина Милостиви Бог изабра вас за Књегињу Србску из кога уз'
рока потресоше се сви зидови од радости и усклика, са свих
страна заори радосни усклик народа Српскога, живио светли
Књаз Михаило, живела књегиња Јулија Постојана радост на'
родна. Похвале достојна заслуге ваше за отечество и благона'
клоност ваша к сваком оном кои се пита ползовати жели побу
дила е и нас препокорне вашем Сијателству понизно проше'
ние преставити; извините наше писмо што ние читко а и на'
чин писања неуредан; простота наша неуме вам у тјесњено
стање наше речима изразити, но представите себи нас бедние
и невољне кои се налазимо у Гуверни Босанској пределу Старе
Србие местом у Новој Вароши. Од 1449 лета па до данас како
смо ми Србски Православии народ у жалостном стању и љу'
тим јармом, то е не само вама него и целој Европи познато,
свакога средства кое би човека ка изображенију водило ми смо
до данас лишени били; Едина утеха нашиј затупљени и изне'
моћали духова од стране вашег Сијателства обнадеждава нас
даћемо посредством вашим ако не у число изображени људи а
оно бар у ред прави христијана сравнити се моћи; ми се не би
смели усудити понизну молбу вашем Сијателству подниети;
да нас ние оскудно стање наше на то понудило, будући смо и
прошасте године предали прошение високо – славноме Пра
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вителству Србском, поради милостиње за нашу наново почету
свету цркву кое смо добили знатни дар од дуката цесарских
100. За ово благодејание ми благодарност нисмо вриједни рие'
чима представити; но на жалост едно се добие а друго потре'
буе, тешко е едан го народ подпомоћи кои никада ништа нема
него његов хлеб насуштни. Ми житељство ново – варошко по'
ред свега турскога зулума и угњетавања, ради би смо били по'
дићи за уљудни и просветно љубећим, светом, децу би нашу
радо давали на науке а било би из нашега места до 100 ваљане
деце за школу, но мало нас а притисло зло па нисмо кадри да
издржавамо добра учитеља, сад смо у великом послу и трош'
ку. Едва смо дочекали да е свободно цркве и Богомољ подиза'
ти: па смо започели од године 1857 Богомољу правити, поред
кое би били ради и школу имати.

Зато сад са највишом учтивости и почитанием приходимо
понизне слуге ваше од вашег Сијателства најпонизније проси'
мо и молимо поради школе да би нас подарили и милост учи'
нилие да би и ми могли издржавати бар едног учитеља за кое
би вам и ми и наше потомство веко вечити спомен учувалии
не описано благодарење достојно похвалои почитовати; вама
се обраћамо и питамо се надеждои да ће ваше Сијателство бла'
гонаклоно изволити и удовољтворити ово наше прошеније и
милостиво подарити нашу обштину за фонд школски да би и
ми вашим средством прокрчили пут и просвети и скорим вре'
меном обрадовани бити, за кое ћемо молбеници бити ко Богу
за здравље вашег и целе Србие Светлог Господара и Књаза и за
ваше сијатељство да вас сачува од сваке напасти ко зеницу у
оку и да свемогући Бог покаже на вас Божанствену милост ко
Авраму и Сари Јакову и Рахили Захари и Елисавети да дарује
вама наследника. С чим би се сваки Србин со неописаном и
неизмерном радости и весељем закитио као ноев голуб гран'
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чицом маслиновом; а ко би се самилости у девлетворио ово на'
ше прошение очекиваћемо благонаклону вашу милост преко
Правитељственог служитеља Саве Тривуновића надзиратеља
састанка василине чесме.

У Нову Варош на Дамјана К. [Кубуровића Синђелића на'
стојатеља од свие обштински послова и проче.

Ми обштина Ново – варошка припадамо у милости Светлој
Књегињи и есмо најпонизние слуге до конца нашега века и не
заборавльно благодарствовати и потомство наше најпокорњи
шим начином почаствовати и успоменити на млогаја љета
амин. ....

Новембра 28 – 862 ге у Новој Вароши

препокорени
ерејТрифунМилеКулић

ерејПероПеришаВранић
ерејНеовитДашоРистић

Мићо Борисављевић, ТомоПоповић, Вукадин Јовичић, Евто
Стевовић, Дамјан К. Синђелић, Милован Даилић, Ристо Сте'
вовић, Арсо Перовић, Симо Цуцић, Миладин Виторовић, Ми'
тар Томић, Никола Борисављевић, Јово Ристић, Тане Перо'

вић“.49 
Молба је упућена министру просвете и црквених дела. Он је

захтевао од начелника округа ужичког да га извести има ли ус
лова да ради школа у Новој Вароши. Начелник округа ужичког
известно је 18. фебруара 1863. године о стању у Новој Вароши и
условима за рад школе.

„Господину

Министру Просвете и Црквени дела у Београду

49.  Архив Србије, МП, 1863, ф I, бр. 63. Црквено – школска општина Нова Ва'

рош — кнегињи Јулији 28. новембра 1862. г.
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президијално од начелника Окружија Ужичког Ужице 18
фебруара 1863 године

Господине

Односно молбе нововарошана, да им се учини каква помоћ
да би могли отворити школу за децу у своме месту, у почи'
тељу подносим у следујућем известије као у одговору прези
дијала вашег од 18. пр.м. ове године.

Као што сам са поуздане стране сазнао, Нововарошани не'
маду сада ни школе ни учитеља. Они су имали школу обш'
тинску од брвана, у којој е 70 ученика наставио неки Миле Ко'
чевић Нововарошанин, коме су родители ученика према њего'
вој способности плаћали по 1 цванцик годишње, у име народа,
па пошто је обштина почела пре неке године нову цркву гра'
дити, обратила е школу за капелу и тако је обучавањ деце од
тог доба у Новој Вароши престало.

Именована обштина учинила е заклетењ да подигне нову
школу у свом месту пошто црква довршена буде и обратила се
тамо молбом да јој се ваљда учини помоћ у грађењу школе
пошто се зна да е знатну суму новца на грађење цркве потро
шила и јоште трошити мора.

Ваш почитатељ Павле И. Ћелемаш“50 

После овог извештаја нововарошка црквено – школска опш'
тина редовно је добијала по двадесет дуката ћесарских на име
помоћи школи. Године 1866. помоћ није стигла до Петровдана
па се обраћају Министарству просвете и црквених дела Мићо
Борисављевић, Стево Томић и Дамјан К. Синђелић и траже по'
моћ. Преко начелника ужичког добили су заосталих 20 дуката
ћесарских. Плаћање учитеља помогло је нововарошкој цркве'

50.  Исто.
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но – школској општини да средства намењена за плату учи'
теља искористи за градњу цркве.

Црква у Новој Вароши је једнобродна грађевина са правоу'
гаоном основом и полукружном олтарском апсидом. Дуга је
21,10 а широка 14,50 м, споља мерено.

Темељи цркве зидани су од тесаног камена. Било је и остата'
ка неке разрушено римске грађевине, што се види по сполија'
ма и римским натписима на камену узиданом у темељу.
Узиђивано је такође камење од неке старе цркве и гробља из
околине Нове Вароши, што се види по крстовима на камењу.
Зидови цркве грађени су од ломљеног камена, кречњака не'
што више обрађеног, са сигом која се наизменично меша с ка'
меном. Дебљина зида је 1,30 м, а зид темеља 1,50 м. Са севера и
југа подужни зидови су ојачани са шест пиластера који су по'
везани луковима са два реда наспрамних стубаца у унутра'
шњости цркве, којих има по четири са обе стране. Западни зид
такође ојачавају два пиластра. Прва четири ступца у унутра'
шњем делу цркве на источној страни придржава кубе, а остала
четири са пиластрима из западног зида придржавају две слепе
калоте. Пиластри су од тесаног камена а зидови са унутрашње
стране од камена и сиге, омалтерисани кречним малтером, Из'
међу стубаца у унутрашњем делу цркве постављене су попреч'
не затеге од смрчева дрвета.

Западна и северна врата су у горњем делу лучна, пресечена
једном водоравном каменом превезом (архитравом), те су сама
врата правоугаоног облика. Изнад врата су округли мали про'
зори.

Прозори на цркви доста су велики и лучно засведени и изве'
дени у виду бифора. У начину израде прозора има елемената
исламске архитектуре, што одражава време и утицаj грађевин'
ске моде која је владала у том крају. Прозори су на јужној и за'
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падној страни. Са југа су три велика прозора, а са запада један
велики са два мала округла.

У олтару се налазе три мале и три велике нише. Црква je пок'
ривена лимом а патосана каменим плочама од неке раније
грађевине.

Црква у Радијевићима

Црква у Радијевићима, Покров Пресвете Богородице, на Зла'
тару је посебно занимљнва и изузетна грађевина. По своме из'
гледу, облику и начину грађења одваја се и истиче неким осо'
беностима од осталих цркава. Грађена је као старовлашка кућа
брвнара. Под половином доње стране цркве направљена је ма'
газа (подрум), једна од посебних одлика старовлашке куће. На
крову је изграђена баџа, такође одлика старовлашке куће брв'
наре, која је на цркви уместо за излазак дима искоришћена за
звоник. Грађена од брвана, покривена шиндром и уклоплена у
исте такве околне куће ничим није одударала од осталих.

Зашто се општина одлучила па цркву таквог облика и начи'
на грађења?

Сметња од Турака није била у питању, јер су турске власти
у то доба, придржавајући се реформних одредаба о слободном
грађењу цркава, дозвољавале грађење и већих, лепших цркава,
као и таквих које су имале облике већ устаљене црквене архи
тектуре. О томе пише и црквена општина Нове Вароши још
1862. године. „Едва смо дочекали да е слободио цркве и богомо'

ле подизати“.51 Радијевићи нису били близу града или каквог

51.  Архив Србије, МП 1863, ф I, бр. 66. Црквено – школска општина Нова Ва'

рош — кнегињи Јулији 28. новембра 1862. г.
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муслиманског насеља или богомоље да би ма чим у то доба
изазивали верску нетрпељивост Турака. Зато не стоји да је цр'
ква грађена да би се крило од Турака и да би остала непри
мећена, како се често преносе неосноване приче. У то доба су
све цркве подизане са одобрењем турских власти, и то виших,
углавном Султана или бар гувернера (валије) босанског ви'
лајета, коме су тад припадали и Радијевићи. А кад то одобрење
дође од Султана или везира онда није постојала никаква боја
зан, стрепња или страх да се црква гради. Такве турске дозволе
добиле су све сеоске цркве које су раније подигнуте, као голеш'
ка, сељанска, бистричка и друге. Зато је неоснована ма каква
тврдња да се због турских власти општина одлучила на овакав
облик цркве, већ је извођач и ктитор желео такву.

Главни разлог који је определио црквену општину Радије'
вића за цркву брвнару је јевтинија градња. Парохија радије'
вачка је била мала и сиромашна. Сељаци без земље, чивчије,
притегнути дажбинама турској држави и трећином агама и
беговима, нису имали новца за цркву од камена. На прилоге из
околине нису могли много рачунати, јер су целу деценију пре
тога неколико пута купљени. Тада је (1869–1870) рађено на цр'

кви у Новој Вароши на којој је пало кубе и купљени прилози.52 

Обнављан је манастир Милешева (1863–1868), црква у Штит'
кову и друге околне цркве за које су сваке године скупљани
прилози, што и сами градитељи из Радијевића кажу: „као што
е и на многа друга места смиловали се и дали помоћ“. Ни црк'
вени порези митрополиту и свештеницима нису били мали,
па је и то био разлог да се иде на градњу скромније и јевтиније
цркве.

52.  Историјски архив у Ужицу, Записи М. Борисазљевића, По бр. 23/6.
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Код Д. Ст. Павловића стоји за цркву у Радијевићима „на ос'
нову летописа, цркву на Златару подигао је свештеник Васи'

лије Пурић 1808 године“.53 Ова тврдња на основу летописа не
може да се односи на данашњу цркву у Радијевићима на Зла
тару, јер је данашња црква, знатно млађа и касније грађена.
Данашњу цркву је подигла црквена општина из Радијевића у
којој су били свештеник Димитрије Пурић, свештеник Симо
Пурић и кметови околних села: Јован Вујичић, Млађен Симо'
новић, Стојан Радоњић и Малиша Јаковљевић. Црква је подиг'
нута 1870. године, тачније започета 1869. а довршена 1870. го'
дине. По изјави општинара црква није обновљена него
подигнута све изнова, јер од старе цркве није остадо ни трага
јер је „била нарушена до темеља“. О зидању цркве општинари
су обавестили намесништво књажеско писмом од 4. јула 1870.

године54.

„Намесничеству књажевског досгојанства у Месту у Београ'
ду

Прошение Превисоком Намесничеству Књажевског Досто'
јанства.

Ми долу подписана јединокрвна ваша браћа умољавамо ве'
ликомилостиваго Господара и књаза Србског М. М. Обрено'
вића и његово Превисоко достојно Намесничество да нам бед
ним кои у невољи и зулуму цвилимо под јармом турским бла'
гоизволи милост подарити. Које смо почели градити цркву
крам Светаја Тројица која је била нарушена до темеља овда
шњи али ротиј народ Србски са великом жељом трудна у по
моћи колико е у снази али нажалост нашу јесмо пука сиротина

53.  Д. Ст. Павловић, н. д., 160.

54.  Архив Србије, МП 1870., ф. IX, бр. 1965. Црквено – школска општина Ра'

дијевићи — Намесништву Србије, 4. јула 1870
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у турском великом зулуму и турској великој даци и кулуку, те
ниесмо у снази совршитие мислимо пука сиротина даће нам
благоизволити премилостиви кнез србски. Наша велика ра'
дост и његово великодостојно намесничество, смиловатисја на
нај бедне... и кои у великој невољи цвилимо и за своју се веру
желимо једино у сваком степену праведно одржати цркве гра'
дити и народ србски обраћати да неби у оваком великом зулу'
му свој закон и веру погазили и у отоманску прелазили. а ми
смо велика сиротиња у зулуму отоманском: умољавамо Пре'
високо ' светлог књаза србског и његово Намесничество да нам
бедним изволи потпомоћи дати за почетиј овај крам да савр'
шимо: као што е и на многа друга мјеста смиловалисе и дали
помоћ и мислимо да ће се и на нас бедне смиловати и нас по'
моћи подарити: и нашу молбу са благостим примити. И бог да
поживи Светлог Књаза Милана М. Обреновића и његово до'
стојно Намесничество, амин.

јулиј 4. 1870. год. обштинари и кметови
у село Радијевиће
среза Нововарошког 1. јереј поп Димитрије Пурић
сеничког пашалука 2. јереј поп Симо Пурић
у село Радиевиће 3. Јован Вујичић
у турско 4. Млађен Симоновић
5. Млађен Ћирковић
6. Стојан Радоњић
7. Малиша Јаковљевић“
На полеђини документа, пошто је заведен под бр. к 3436. до'

дата је белешка „да се учини предлог државном Савету за по'
моћ 50 дуката ћесарских из кредита одређенога за ванредне
трошкове”.

Министарство просвете и црквених дела доставило је пред'
мет Државном Савету пропраћајући га са својим образло'
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жењем да се за градњу цркве у Радијевићима додели помоћ од
50 дуката ћесарских.

„Н. 3436
14. августа 1870. у Београду
експедовано 17. авг. Државном Савету
Општинари и кметови села Радијевића из среза Нововарош'

ког а пашалука сеничког, молили су се, као што се види из
приложене молбенице, да им се да каква год новчана помоћ да
би могли довршити започету своју цркву.

Потписани, спроводећи молбеницу ову Државном Савету,
част има молити га, да би изволео одобрити, да се општини се'
ла Радијевића, у сеничкој нахији, на довршење започете цркве
изда 50 дуката ћес. и то из кредита одређеног на ванредне
трошкове целе земаљске управе.

Молимо за повраћај прилога по употреби М“.55 
После овог предлога о помоћи је решавало намесништво

пошто се договорило и саслушало предлог Државног Савета.
Намесништво је доделило тражену помоћ и о томе издало
указ.

„У име његове светлости Књаза српског Милана М Обрено'
вића IV Намесници књажевског достојанства

По договору са Државним Саветом од 19 овог месеца Но 569
решили смо и решавамо:

„Да се општини села Радијевића, у сеничкој нахији, на дов'
ршење започете цркве, изда педесет дуката цесарских, и то из
кредита одређеног на ванредне трошкове целе земаљске упра
ве.

Наши министри: просвете и црквених дела и финансија, не'
ка решење ово изврше.

55.  Исто.
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20. августа 1870. г. М. Блазнавац

у Београду Јов. Ристић

Јован Гавриловић

Министар просвете и црквених дела Д. Илић

Министар финансије

Пет. Јовановић“56

Новац је послан јаворском царинику Сави Трифуновићу на
Василијину чесму на Јавору, да га већ познатим и утврђеним
начином, како одржава и везе са прекограничним Србима, до'
стави црквеној општини у Радијевићима. Министарство про'
свете је од цариника захтевало и уредну признаницу па му је у
вези с тим упутило и пропратни акт и додељену суму дуката.
Пошто је јаворски цариник примио и предао додељени новац
радијевачкој црквеној општини, известно је 22. октобра 1870.
године министра просвете и црквених дела Србије о предатом
новцу. У примедби, цариник наводи како је поп раније био
хапшен од турских власти јер није могао да исплати мајсторе

који су радили на цркви.57

Као и код неких других цркава и овде треба поставити пи'
тање колико је податак који су изнели општинари да је старија
црква из 1808. године „била нарушена до темеља“ веродос'
тојан. Мислимо да и овде има претеривања поготово што је из
старије цркве остало сачувано пет врло вредних икона из XVII
века. Наиме, пребегавши са породицом у забачено златарско
село, Василије Пурић је, изгледа из свог матичног манастира,
донео пет икона даровитог сликара Андрије Раичевића као и
сребрни, делимично позлаћен дискос са натписом. Дискос је

56.  Исто, Министарство просвете – Државном савету 14. августа 1870.

57.  Исто, Намесништво – Министарству просвете 20. августа 1870. г; Јаворски

цариник – Министарству просвете, Василијина чесма 22. октобра 1870. г.
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1673/1674. године зограф Андрија приложио „манастиру Архи'
стратига на реци Тари“. Претпоставља се да су и иконе настале
у исто време и за исту цркву. Све су једнаких димензија, сли'
кане на црвеној позадини, са представама Христа, Богородице
са малим Христом, арханђела Михаила, апостола Петра и Пав'
ла и Свети Ђорђа који убија аждају. У стилском погледу иконе
из Радијевића припадају најлепшим остварењима XVII века.

Црква нема уобичајени облик. Основа joj je скоро четвртаста
(вел. 8,00/8,80 м), са зидовима од смрчевих талпи, дебљине око
10 cm, и са полукружним олтарским простором зиданим од ло'
мљеног камена. Њена укупна дужина износи 12,00 м. Припада

црквама средње величине (површ. 82 м2). Испод цркве je под'
рум, преграђен преко половине оградом од талпи и брвана. Де'
бљина зидова достиже 2,30 м. Ово je jeдинcтвeн пример да цр'
ква брвнара има подрум. Подрум је зидан од ломљеног камена
с кречним малтером, рађеног у техници трпанца, а дебео је
1,10 м. У овом подруму до подизања нове школе радила је шко'
ла у XIX веку и становао свештеник. Из подрума су стрме др'

вене степенице којим се пење у цркву.58

Услед низбрдног терена, улаз у подрум налази се са западне
стране, док се у саму цркву улази бочно – са jyra и севера. Из'
међу подрума и цркве постоји унутрашња веза. У левом,
предњем делу подрума налази се стрмо дрвено степениште.

58.  Д. Ст. Павловић, н. д, 160. Не може се никако прихвати тумачење како ово
представља вешто изврдавање Срба пред Турцима: црква je саграђена у об'

лику куће, са подрумом у коме, наводно, станује свештеник. У време када је

саграђена црква – 1870. године постојала је у Османском царству већ при'
лично велика слобода у зидању цркава осим на Косову и Метохији. О неким

другим разлозима да то тумачење није тачно видети и код В. Шалипуро'

вића, н. д., 96 – 101.
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Подови су различити: у подруму од земље; у цркви – од дасака;
у олтару – од камена. Дашчани под положен је по јачим греда'
ма које су на средини подупрте ступцима. Над црквом је плит'
ка коритаста таваница изведена од шашоваца скружним изре
зима црвене ивице. Кров, прекривен шиндром, осредње је стр'
мине. Бочне стране су једва изражене. У источном делу кров се
не подудара са облицима издвојеног олтара, већ је полукру'
жан, и то према целокупној ширини зграде; у свом западном

делу има извесну благу кривину која одговара основи.59

Необичан је и прозор са јужне стране. Састоји се из два уза'
на отвора, које образују три профилисане, вертикално пос'
тављене гредице, подражавајући на тај начин некој врсти би'
форе. Врата су у виду крста са четири удубљена поља. Поред
цркве је новији и једноставнији дрвени звоник.

Током 1960. године изведени су на овом споменику опсежни
конзерваторско – рестаураторски радови из заједничких сред
става Завода за заштиту споменика НР Србије, Народног и цр'
квеног одбора. Том приликом је, услед дотрајалости, заменен

већи део грађе.60

Као што је већ наведено у цркви се чувају пет врло вредних
икона и то: Икона Исуса Христа, темпера на дрвету, вел. 38×37
cm, XVI'XVII век; Икона Богородице с Христом, темпера на др'
вету, вел. 38×37 cm, XVI'XVII век; Икона Апостола Петра и Пав'
ла, темпера на дрвету, вел. 38×37 cm, XVI'XVII век; Икона Св.
Георгија, темпера на дрвету, вел. 38×37 cm, XVI'XVII век; Икона
Св. Јована, темпера на дрвету, вел. 38×37 cm, XVI'XVII век

59.  Д. Ст. Павловић, н. д, 160 – 61.

60.  Радови извођени од стране домаћих мајстора, по упутствима арх. Д. Ст.

Павловића.
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Црква у Штиткову

Црква у Штиткову, Благовести Пресвете Богородице, подиг'
нута је на месту где је био манастир који је обновио патријарх
Гаврило Рашковић, из познате кнежевске породице Рашко'
вића. Манастир је средњовекован а први пут се помиње 1655.
године, када је патријарх Гаврило приложио цркви један пен'

тикостар.61
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Том приликом је патријарх приложио и штампане књиге од
којих су бар неке биле штампане у Русији. Једна од руских
штампаних књига поклоњених од патријарха «обновљена» је

1739. године у Штиткову.62
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У време Велике сеобе патријарх Арсеније Чарнојевић је про'
вео месец дана са избеглицама у Штиткову.

61.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. III, Београд 1905, бр.
5680.

62.  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. II, Београд 1903, бр.

2771.
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Кнез Аврам из Шзиткова, унук патријарха Гаврила прило'

жио је 1719. године једно Јеванђеље цркви у Штиткову.63
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Манастир се помиње 1719. и 1767. године када кнезови Раш'
ковићи пишу руској царици Катарини и кажу да су ставили

„печат нашег манастира“.64

У Штиткову је 1782. године свештеник био поп Илија.65

На основу једног записа, који је оставио на полеђини узорка
за сликање Распећа у Никољачкој збирци, претпоставља се да
је Симеон Лазовић сликао 1789. године иконостас за цркву

Благовештења у селу Штиткову на реци Тисавици.66 

Манастир у селу Штиткову страдао је 1813. године, јер је ста'
ровлашки кнез Максим Рашковић из Штиткова пришао уста
ницима, дигао Стари Влах на буну и постао устанички војво'
да. Из освете према Рашковићима Турци, под командом Сулеј'
ман паше Скопљака, су попалили цело Штитково и Рашко'

вића дворе, манастир и остале зграде.67 У устанку су се истакли
и Димитрије Кујунџић и његов брат Коста – бег из Штиткова.

63.  Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. II, Београд 1903, бр.

2367.
64.  М. Ристић, Стари Влах, Београд 1965, 218.

65.  Н. Шаулић, Неколико писмених докумената из правног живота нашег на&

рода под Турцима, Бранич бр. 5/1931, Београд 1931, 248.
66.  В. Цветковска, Д. Томановић, Лазовићи и иконостас цркве брвнаре у Се&

војну, Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015), Београд

2015, 531.
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Последњи Рашковић у Штиткову био је Тимотије који је

убијен у устанку 1837. године.68 У то време уздижу се у Штит'
кову две друге породице – свештеници Чакаревићи и богати

земљопоседници Чкоњевићи69.

На рушевинама Рашковића манастира подигнута је 1867. го'
дине данашња црква у Штиткову.

Године 1857. основан је црквени одбор који је гюкренуо пи'
тање обнове цркве у Штиткову. У одбор су ушли: поп Симо По'
повић – Чакаревић, поп Антоније Чакаревић – Поповић, Мићо
Вучићевић, Антоније Јовановић, Милета Шапоњић, Ненад Зо'
рић, Ђоко Радишић, Милоје Зорић, Тане Јовановић, Радисав
Анчић, Милован Стојић, Милисав Новаковић, Ристо Ћурла'
рић, и Вуле Бујошевић. Испред црквене општине у Сарајево је
два пута путовао поп Симо Чакаревић и тражио дозволу за
градњу цркве. За путни трошак и подмићивање он је потро'
шио 53 дуката ћесарска, али је добио од турских власти дозво'
лу да може подићи цркву. Дозволу је издао Шериф Осман –
Топал – паша.

По добијању дозволе, црквена општина је почела са при'
купљањем прилога по штитковачкој парохији, која је имала
четири села са 90 кућа и 130 пореских глава, укључивши и
околна села. Прилоге је прикупљала шест година. Године 1863.
почела је градња цркве.

67.  Архив Србије, МП 1867, ф VI, бр. 1121, Ужице 10. марта 1867. г. начелник

округа ужичког – Министарству просвете; М. Ристић, Стари Влах до осло&

бођења од Турака, Београд 1963, 263 – 271.
68.  М. Ристић, н. д, 212, В. Суботић, Казивања Борисављевића, Нова Варош –

Београд 2002, 189.

69.  Вукоман Шалипуровић, н. д, 231 – 233.
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За две године, озидана је до кубета и био је потрошен сав но'
вац за материјал. Општина је остала дужна мајсторима 220 ду'
ката ћесарских. Зато су турске власти неколико пута позивале
попа Сима Чакаревића на одговорност, а два пута су га због то'
га и хапсиле. У години 1865. није ништа рађено на градњи цр'
кве јер није било новца.

Сељаци су 1866. године само прибављали материјал, који су
имали бесплатно око манастира, и секли сигу – седру. У јануа'
ру 1867. године црквена општина обратила се Министарству
просвете Србије, молећи да јој се дозволи да по ужичком окру'
гу купи прилоге.

„ ... Усуђујемо се обратити Вам, с најпокорнијом молбом, да
би нашем пароху, попу Симу Чакару, благоизволеле милости'
во подарити и надлежно доставити једно одобрење, да може
кроз ужичко окружије проћи, ради милостиње, у помоћ сази'

дања нашег светог храма у Штиткову.70

Министарство просвете је, проверивши тачност навода у
молби преко начелника округа ужичког, послало молбу мит'
рополиту Михаилу да изда одобрење. Митрополит Михаило
није се сложно да општина Штитково купи прилоге, већ је дао
нов предлог Министарству просвете да министарство „учини
обштини села Штиткова близ Нове Вароши помоћ око 100 ду'

ката ћесарских на цељ довршења започете цркве“.71

Министар просвете доставио је предлог митрополита Миха'
ила Државном савету са предлогом да се додели помоћ, али не

70.  Архив Србије, МП 1876, ф VI, бр. 1121, Штитково 23. јануара 1867. г. Црк'

вено – школска општина – Министарству просвете.
71.  Архив Србије, МП, 1876. ф. VI, бр. 1121, Министарство просвете – начел'

нику округа ужичког 11. фебруара 1867. г. Министарство просвете митропо'

литу Михаилу и Михаило министарству 28. марта 1867. године.
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100 дуката како је предложио митрополит, већ само 60 дуката

ћесарских.72 Државни савет прихватив је предлог Министра
просвете и свој је предлог упутио књазу Михаилу. Књаз је
својим указом решио:

„Да се министар просвете и црквени дела овласти, да може
издати 60 дуката ћесарских обштини села Штиткова у кадилу'
ку нововарошком, на довршење започете цркве, из суме од'
ређене овогодишњим буџетом на ванредне потребе целог пра'

витељства“.73

Новац је послат преко Начелства ужичког, и оно је преко Ја'
вора доставило црквеној општини. О томе је Начелство, 8. ав'

густа 1867. године, послало признаницу и извештај.74 По до'
бијеној помоћи, прикупљеним прилозима од народа и спре'
мљеном од сељака материјалу, настављено је са градњом црк'
ве. У 1867. години завршени су сви радови и црква je освештана

на Благовести 1868. године.75 Учитељ Чедомир Чакаревић је
1887. године отворио школу у својој кући и то без званичног
одобрења турских власти. Премда повремено затварана школа

је наставила са радом до ослобођења премда у другој згради.76

Црквена општина је 1906. године иницирала акцију набавке
звона зa цркву тежине око 200 кг. Обратили су се, са молбом,
српским впастима да им се звоно поклони или да им се омо

гући куповина по нижој цени.77 Како им српске власти нису

72.  Исто, Министар просвете Државном савету 13. априла 1867. г.
73.  Исто, Указ књаза Михаила од 28. априла 1867. г.

74.  Исто, признаница од 8. августа 1867. г. Начелник округа ужичког – Ми'

нистарству просвете 8. августа 1867. г.
75.  Вукоман Шалипуровић, н. д, 103 – 104.

76.  Ђ. М., О Великој Госпођи прославиће се педесетогодишњица оснивања

прве српске школе у Санџаку, Првда од 23. августа 1938, Београд 1938, 6.
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изашле у сусрет парохијани су сами морали да скупе средства
и након две године свештеник Чедомир Чакаревић, као пред'
седник општине, предао је царинарници на Јавору 300 динара
у злату као капру за звоно које је наручено у фирми браће

Гођеваца у Београду.78 Звоно је постављено 4. јануара 1909. го'
дине а након мање од месец дана свештеник Чакаревић је оба'
вестио царинарницу да је кајмакам из Нове Вароши послао

заптије да скину звоно.79 Сељаци из Штиткова су тражили да
им се пошаље царски ферман који потврђује њихово право да

користе звоно, да не би имали више неприлика.80

Црква је о Великој Госпојини 1938. године добила и ново зво'
но које је поклонио Илија Новаковић, рентијер из Чачка, који

га је приложио као успомену на свој родни крај.81

Црква у Штиткову је подужне основе у форми тролиста, која
је добијена изградњом бочних певница. Олтарска апсида је об'
ликована као петострана, са каменом бифором сличном оној
на западној фасади, која је смештена на средишњој страници.
једноставне монофоре се налазе на истом месту и на бочним
конхама, а сви прозори смештени су у слепе нише над којима
је примењен необични мотив у облику урезаних концентрич
них кругова. на исти начин обликовани су и прозори који се
налазе у западном делу наоса. Спљне странице тамбура вит'

77.  АС, МИД – ППО, 1906, 231. Ј. Марковић Министру војном 21. априла 1906.

године Београд.
78.  АС, МИД – ППО, 1908, 1542. Управник царинарнице М. Костић, Мин. ин.

дела 17. октобра 1908. године Јавор.

79.  АС, МИД – ППО, 1909, 365. телеграм 14. фебруара 1909. године.
80.  АС, МИД, Конзулат у приштини 260/1910; посланик Ненадовић, конзула'

ту у Приштини 13. марта 1910. године Цариград.

81.  Ђ. М., н. ч, 6.
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ким колонетама обликоване су у форми слепих ниша, у Црква
је изграђена са једноставним фасада лишеним украса. Грађена
је сигом, док су разнобојни тесани камени квадери иско'
ришћени у зони сокла на угловима западне фасаде. Прочеље
храма обликовано је употребом мотива затупљеног забата на
врху. Изнад лучног улаза налазе се три нише, од којих је сре'
дишња већа и у њој је смештена бифора. Бочне нише су
мањих димензија и у себи имају правоугаона поља која нису
искоришћена. неки од архитектонских елемената (облик би'
форе, тупи забат и портал) асоцирају на изглед цркве Свете

Тројице у Новој Вароши.82

Црква нема живописа. Олтарскапреграда која раздваја ол'
тарски простор и наос израђена је 1902. године. Начињена је од
смрече, као и архијерејски престо, који је истовремено из'
рађен. У зони сокла остављен је запис: „15. августа 1902. г. д.
Штитково. Израдише браћа Дичићи из Дибра с. Трновче.“ са'
свим је извесно да је иконостас радио зограф Аврам Дичић из
села Тресанче у Македонији. Постоји велика могућност да је
стари иконостас радио Симеон Лазовић који радио у обли'

жњем Буковику пред крај XVIII века.83

82.  В. Шалипуровић, н. д, 103 – 104; А. Кадијевић, Један век тражења нацио&

налног стила у српској архитектури (средина XIX – средина XX века),

Београд 2007, 53; И. Женарју, Благовештењска црква у Штиткову, Милешев'
ски записи 10, Пријепоље 2014, 103 – 104.

83.  О иконостасу видети рад И. Женарју, Благовештењска црква у Штитко&

ву, Милешевски записи 10, Пријепоље 2014, 105 – 117. Такође и Д. Медаковић,
Трагом српског барока, Нови Сад 1976, 228; Р. Станић, Сликарска делатност

Симеона Лазовића у ужичком крају, Ужички зборник 2, Ужице 1973, 96 – 99;

Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791 – 1848, Београд 1986, 195.
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Црква у Буковику

Црква у Буковику, Благовештење, код Нове Вароши, се први
пут помиње у једној османској мурасели из 1760/61. којом је

дозвољена обнова сеоске цркве.84

„Дозвола за поправку цркве
Буковичком попу и свој царској сиромашној раји која нема

чега да се плаши, ставља се до знања у селу вам постојећу црк'
ву да поправите по молби коју сте оправили надлежном босан'
ском дивану, по истом је издата Бујурултија и од стране ше'
ријатског суда тражена је писмена дозвола (мурасела) која јe
написана и послата. Кад стигне потребно је да се поменута цр'
ква у старом стилу, не повећавши и непроширивши, да се
прекријете и ђе треба којекаква места и зидове да поправите и

да имате на знање да остане каква је раније била. 1174 године.85

Пошиљаоц ове мураселе Ел Хаџи Али, калифин заступник

Старога Влаха“.86

На основу записа на првобитном иконостасу изгледа да је
црква у то време била посвећена Св. Ђорђу. Наиме, знамо да је
Симеон Лазовић крајем XVIII века израдио иконостас за цркву
светог Ђорђа у Буковику, код Нове Вароши, која је такође
паљена 1813. године али су иконе спашене и чуване у манасти'

ру Клисура код Ариља све до 1857. године.87

Буковички свештеник Марко Борисављевић88 се спомиње и
у једном документу из 1782/83. године којим му је дозвољено

да купи одређени број оваца и говеда у Старом Влаху.89

84.  Новица Шаулић, Неколико писмених докумената из правног живота на&

шег народа под Турцима, Бранич бр. 5/1931, Београд 1931, 245.

85.  Трајала од 13. августа 1760. године до 1. августа 1761. године.

86.  На полеђини: мурасела црквени.
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Дозвола за куповину стоке90 1197 узрок тескере Буковичком
попу, да из „среза“ Старога Влаха само 120 оваца и 35 говеди
може купити, дата је дозвола Мехмед Аски, забит Старог Вла'
ха. Слична тескера је издата буковичком свештенику и 1787/8.

године али овог пута чак за 1050 оваца и 60 говеда.91 Буковички
поп Марко је умро 1795/6. године и иза себе оставио прилично

велика дуговања која су касније судски намирена.92

Резиме

У Сељанима је 1847.�године обновљена старија црква чије је доба
подизања непознато. Зидана је од ломљеног камена, а свод је од
сиге. Кров је доста стрм и висок. У почетку црква је била покривена
боровом даском „на ламбу“ (преклоп), али је касније прекривена
црепом. Црква у Пријепољу према подацима Гиљфердинга подигG

87.  Д. Медаковић, Трагом српског барока, Нови Сад 1976, 228; Р. Станић, Сли&

карска делатност Симеона Лазовића у ужичком крају, Ужички зборник 2,
Ужице 1973, 96 – 99; В. Цветковска, Д. Томановић, Лазовићи и иконостас цркве

брвнаре у Севојну, Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII

(2015), Београд 2015, 531.
88.  Да је реч о Марку Борисављевићу сазнајемо из „Писмена са рукознацима

о дуговањима“. Новица Шаулић, Неколико писмених докумената из правног

живота нашег народа под Турцима, Бранич бр. 5/1931, Београд 1931, 248.
89.  Новица Шаулић, Неколико писмених докумената из правног живота на&

шег народа под Турцима, Бранич бр. 5/1931, Београд 1931, 245.

90.  Дозвола је издата 1197. године по Хиџри која је трајала од 7. децембра
1782. до 25. новембра 1783. године.

91.  Тескета је издата 1202. године по Хиџри која је трајала од 13. октобра 1787.

године до 30. септембра 1788. године. Новица Шаулић, Неколико писмених

докумената из правног живота нашег народа под Турцима, Бранич бр. 5/

1931, Београд 1931, 247.

92.  Исто, 248.
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нута је 1852. године. Данашња црква у Пријепољу подигнута је на
место старе цркве, посвећена је Василију Острошком и започета је
1890. године. Темељи цркве зидани су од тесаног камена из околине
Пријепоља, а остали део цркве зидан је од сиге. Црква у Голeшима
подигнута је 1868. године. Грађена од камена зиданог у техници
трпанца. Црква у Бистрици обновљена је 1833. године. Црква је зиG
дана од ломљеног камена у техници трпанца с кречним малтером.
Црква у Поблаћу потиче из средњег века, а највероватније је обноG
вљена у време обнове Пећке патријаршије. Обновитељ цркве свеG
штеник Јакша Шиљак записао је да је црква обновлена 1833. године.
Зидана је правилно тесаном правоугаоном сигом у врућем кречном
малтеру. Покривена је шиндром од храстова дрвета. Храм Св. апоG
стола Петра и Павла у Тоцима је саграђен 1846. године. Црква је била
једнобродна грађевина, рађена од камена по систему трпанца и
омалтерисана и окречеиа споља и изнутра. Црква у Кућанима, преG
ма наводима Митрополита Михаила, обновљена је 1832. године. од
дрвеног материјала. Црква у Новој Вароши грађена је од 1857. до
1869. године. Темељи цркве зидани су од тесаног камена. Зидови
цркве грађени су од ломљеног камена, кречњака нешто више обраG
ђеног, са сигом која се наизменично меша с каменом. Црква у
Радијевићима на Златару грађена је као старовлашка кућа брвнара.
Данашња црква у Штиткову подигнута је на рушевинама РашкоG
вића манастира 1867. године. Црква је зидана од лепо тесаног камеG
на који је углавном у зиду темеља и на угловима, а остали део зидан
је од тесане сиге.

SUMMARY

The old church in Seljane was restored in 1847. The founding date is unG
known. It was built out of crushed stone, and the roof out of tufa. Initially,
the church was covered with a pine plank "on a lap", but it was also covG
ered with cloths later. The church in Prijepolje was built in 1852. accordG
ing to data by Giljferding. Today's church in Prijepolje was erected on the
site of the old church, started in 1890. And is dedicated to Vasilije
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Ostroški. The foundations of the church were built of stone from the viG
cinity of Prijepolje, while the rest of the church was built from tufa. The
church in Goleši was erected in 1868. It was built of stone in the ripGrap
technique. The church in Bistrica was restored in 1833. The church was
built of quarry stone in the ripGrap technique with lime mortar. The
church in Poblać originates from the Middle Ages, and it was most probG
ably restored during the restoration of the Patriarchate of Peć. The restorG
er of the church, the priest Jakša Šiljak, wrote that the church was renoG
vated in 1833. It was built with a properly embedded rectangular tufa in
hot lime mortar. The Temple of St. Apostles Peter and Paul in Toci was
built in 1846. The church was a singleGnave structure, made of stone in the
ripGrap system, plastered and whitewashed from the inside and outnside.
The Church in Kućani, according to Mitropolytus Mihail, was restored in
1832. out of wooden material. The church in Nova Varoš was constructed
from 1857. to 1869. The foundations of the church were built out of cut
stone. The walls were built of quarry stone, limestone something more
processed, and limestone which is alternately mixed with stone. The walls
were built of quarry stone, limestone something more processed, and tufa
which is alternately mixed with stone. The Church in Radijevići on Zlatar
was built like a Stari Vlah log cabin house. Today's church in Štitkov was
erected on the ruins of the Rašković monastery in 1867. The church was
built of beautiful cut stone, which is mainly in the wall of the foundation
and the corners, and the other part was built out of cut tufa.
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