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Радмила ПАВИЋЕВИЋ-ПОПОВИЋ

ЦРКВЕ БРВНАРЕ
»Сасред tope страдићу цркву
Темељ ћу jo j od мермер камена
A ipede ћу дрво шимширово
A сљеме ћу дрво тамбурово«,

Сшање u зашшиша
Тако je певао народни певач уз гусле, преносећи сеђање на традиционалну градњу храмова од дрвета, И сада, када више нема гуслара,
сећања трају и као легенде се преносе. Није ретко, да истраживачи на
терену чују како je Св. Сава рекао да треба цркве правити и од дрвета,
ако не постоји друта могућност. A из историјских извора знамо да je
монах Теодосије у 14. веку описујући живот Св. Саве написао: »Друге
многе цркве, мале и велике, сазида Свети докле je био архимандрит у
Студеници, не само камене него и дрвене, да се на сваком месту његове
државе Бог слави«. Иако све легенде немају историјску подлогу, оне
имају дубоку везу народа за своју прошлост и љубав за јуиаке, као да су
они баш одатле, из њихове најближе околине, они су њихови. Тако код
дркве у Миличиници, сељаци потанко причају причу, заш то се њихово
село зове Миличиница и ко je направио цркву брвнару. За њих je
Крушевац далеко, М илош Обилић je на Косово пошао од Шапца. У бој
су га пратиле његове три сестре Дока, Пауна и Милица. Са првог
одмориш та М илош je вратио кући Доку, са другог Пауну и са трећег,
једва je умолећи, најмлађу Милицу. К ад су сестре чуле за братовљеву
смрт, свака je на месту где се од њега растала, направила цркву, Дока у
Докмиру, Пауна у Паунама, a М илида у Миличиници. П а су тако и села
добила имена.
Осим легенди везаних за историју, постоје и легенде везане за
свакодневни живот, за егзистенцију становништва. За цркву у Мрсаћу,
кажу како je вила из облака, после велике кише и града који je сву летину
поред М ораве уншптио, поручила ојађеном народу, да цркву направе.
Цркву су одмах од дрвета направили, посветили je Св. Петру и Павлу
јер се они светкују баш у време када су олујне кише најопасније за
житородна поморавска поља. У жељи да црква што лепше изгледа
наручили су мајстора да je целу упутра ослика. Мајстор, човек из народа,
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можда баш и из тог краја, сликајући цркву у души je носио та иста
поморавска поља и мислио на људе који ту живе. Тако су сви шашовци
на таваницама украшени у облику праволинијских трака и бојени жутом, зеленом, мрком и црвеном бојом, као жито, као трава, као земља и
као сунде. Ha косницима и дирецима пресликане су шаре са ћилима,
олтарски простор je исликан црвеним булкама које цветају у зрелом
житу, a доње зоне зидова личе на ткане простирке са наизменично
бојеним зелено, жуто и смеђим пољима. Горње зоне зидова су такође
бојене и личе на распрострта ткана платна од којих су шивене народне
ношње. Ћенарка, украсна даска на стрехи, изрезбарена je тако, као да je
јато птица опасало цркву.
A k o се за било коју цркву брвнару може рећи да j e народна творевина, са свим елементима фолклорне уметности, онда j e то црква у
Мрсаћу, али сећање на свештеника Николу Костића који j e цркву градио
заједно са народом, нестало j e . Његову надгробну плочу нисмо успели
да пронађемо. Да постоји, поп Никола не би био заборављен.
Осим оваквих и сличних легенди о црквама брвнарама, најраспрострањеније су оне које говоре о премештању цркве са једног на друго
место и то за једну ноћ, у једном трену нестале, прелетеле, побегле,
сакриле се од Турака. Ове легенде су настале у периоду када je важила
забрана грађења цркава. Иако су често рушене, паљене, скрнављене и
многе без трага нестале, ипак je до дана данашњега, на територији
Србије преживело око педесетак цркава брвнара. П осматрајући их и
проучавајући можемо закључити да су цркве брвнаре срећан спој врхунског народног градитељства и народне уметности. Оне буде сећања на
духовни и друштвени живот безпутних српских села, окружених непрегледним ш умама у које je народ крио своје мале дрвене цркве. Градио их
je на брзину, мобом, a када наиђе зло време, исто тако на брзину
премештао на друго место, a непријатељским властима и војсци ако би
je нашли објашњавао да су je саме виле саградиле или je сама од некуда
долетела. Иако су приче којима су се бранили (или само покушавали да
се бране) биле дирљиво наивне, значај сеоских цркава je био врло велики
и врло озбиљан. Читав друштвени живот села одвијао се управо код
цркве. Ту су се одржавали зборови и сабори, ту су подизани народни
устанци. O k o цркава су сахрањивани највиђенији људи. 'Гу се светковало
и туговало. Цркве нису биле усамљене грађевине. У портама су грађене
совре, дизане собрашице у којима се могло за време славе или неком
другом приликом дуже задржати. Црква je чак и инспиративно деловала
на развој народне уметности, Јер цркви су поклоњени као вотивни
дарови, најфинији ручни радови, дариване су joj иконе, полиелеји, свећњаци, богослужбене књиге чак сребром коричене, кандила, путири, кашичице често од племенитих метала, зависно од историјског тренутка и економске моћи становншптва. Мајстори градитељи, најчешће анонимни,
улагали су сву своју вештину, машту, смисао за лепоту и природни дар да
лепо обликују и украсе цркву. Исти мајстори су градили и звонаре, али
само онда када су то политичке прилике дозвољавале. Јер скривена црква
се није смела огласити, бар не правим црквеним звоном, каква су
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МРСАЋ - дсо аггсријера (сиимно Јован Шурдиловић)

ВОЉАВЧА - иконостас (сиимио Јовац Шурдиловић)

СЕЧА PEKA - путир од сребра (сиимио Милаи Марковић)

СЕЧА РЕКЛ

полиелсј од дрвста (снимно Милан Марковић)

ЦВЕ i КЕ - југозапашш изглсд (сиимио Јоваи Шурдиловић)

уграђивана тек после I српског устанка, у време Карађорђа, a још више
после II устанка и првих хатишерифа у обновљеној Србији кнеза Милоша. Уједно то je период и обнова цркава брвнара, који траје све до краја
19-ог века. Иако су те обнове добро дошле, иако су учиниле да доживе
садашње време, оне су често и измениле њихове првобитне облике.
М ењани су кровови, додавани тремови или су постојећи смањивани. Ha
обнови су учествовали и приучени мајстори, na иако се зна да потичу из
17. и 18. века (no натписима, no фрагментима или историјским изворима), прави печат им je дао 19.век.
20 век (до II светског рата), полако и постепено. скоро неприметно
запоставља и заборавља цркве брвнаре. Ако изузмемо рат, поратно
време je још убрзаније утицало на н.ихов нестанак. Били би неправедни
када би казали да je само један фактор и само у једном периоду имао
доминантан утицај.
Ново доба, нов начин живота, миграциона кретања из села у град и
боље комуникације довеле су до запостављања и уклањања собрашица.
Цркве су остајале усамљене a порте празне. Само у ретким случајевима
као што je Д оња Јабланица задржале су се собрашице и то у стању
распадања. (Тек пре неколико година служба запггите j e почела да ради
на њиховој обнови). Друштвени живот j e кренуо другим t o k o m na црква
више није била његов центар. Само се духовни живот села везивао још
зацркву, али и то све слабије, под утицајем новог друштвеног поретка и
нове догматике.
Зидање нових већих и no неком схвању лепших цркава, старе брвнаре се потпуно запостављају. Ta je појава врло уочљива код цркве у
Брезни која се срупшла скоро пред нашим очима шездесетих година.
Ц рква у П рањанима je спашена у задњем моменту, јер поред ње такође
постоји нова црква. Црква у Бресници стоји жалосно неуредна и запуштена. Ц рква у Павловцу такође, покривена je тер папиром. Ц рква у
М рсаћу има јако оштећене зидове, кисне и скоро je потпуно празна.
Ц рква у Чукојевцу служи као складиште грађевинског материјала. Црква у Гораждевцу, једна од најстаријих цркава и са изузетно вредним и
оригиналним иконостасом служи за складиште цемента за потребе гробља. Иконостас je без трага нестао. Црква у Цветкама je неуредна, са
гом илом старих ствари и нагорелог воска у припрати и без престоних
икона које je поклонио војвода Л азар М утап и без двери које су приватно негде на конзервацији већ две-три године. Црква у Севојну усамљена
и празна, често насилно отварана од стране бахатих посетилаца, потпуно je неопремљена, a царске двери и престоне иконе, рад чувеног
мајстора из 18. века Симеона Лазовића налазе се у звонари нове цркве.
У тако су лош ем стању, да им вероватно никаква конзервација више не
може помоћи.
Црква у Сечој Реци прокшнњава, a на 4-5 м од ње ових дана се
сређује и кречи велиха звонара. Нико се не сети да део средстава одвоји
за неколико комада нове пшндре, која би бар за извесно време спречила
прокишњавање.
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Ово су само неки примери небрижног односа према овом нашем
истински изузетном наслеђу, али на срећу постоје и бољи примери.
Црква у Пецкој и ако нема никаквог пута до ње, прилази joj се кроз
шуму, уз поток, тешко проходном стазом, сасвим je сређена, чиста и са
лепо ограђеном портом. Црква у Вреоцима, поред нове цркве делује као
макета, али лепо уређена прави je украс велике црквене порте. Црква у
Вољавчи у чијој je непосредној близини нова зидана црква, потпуно je
равноправна, na чак нам се чини да се према њој и сви са више пажње
односе. За тако лепе и чини нам се нормалне односе има још примера.
Поменућемо само неке: Планиница, Оровица, Љ утовница, Покајница,
Доброселица, Горобиље и Брзан.
Не можемо a да не поменемо неке појаве, које се односе на све
цркве, без обзира да ли се о њима води већа или мања брига. To je
уређење ентеријера. 20-ти век донео je много новина, које сујако уочљиве у црквама брвнарама. Уместо икона израђених на дрвеној подлози,
често наивних али и са уметничким вредностима, долазе иконе сликане
на платну сумњивог квалитета (наравно постоје и изузеци), a после II
свеског рата и те иконе се замењују папиранатим и то најчешће купљеним на вашарима, на које су стигле импортом. П а тако имамо иконе,
које чак ни иконографски не припадају православној цркви.
Лепе вежене »успомене«, замењују се обичним фротирским пешкирима, обичним столњацима. Лепи дрвени или од гвожђа ковани полиелеји замењују се лустерима који су чак и непримерени цркви. To се може
рећи још и за лоше материјале од којих се шију застори за двери на
иконостасима, a и за неке друге предмете.
A стари лепи, занатски чак савремено израђени предмети (кандила,
крстови, иконе, кадионице и налоњи) најчешђе се налазе на таванима
цркава у прашини и нереду. Многи од тих предмета могли би се
оспособити и бити поново у употреби. М ожда се из поруке коју je
патријарх Арсеније IV 1742. године послао свим манастирима, да се
забрани рад неуким сликарима и одвраћа народ од куповине рђавих
слика, може извући поука.
Изношење, можемо то назвати и крађом вредних реликвија из ових
углавном усамљених сеоских цркава, скоро да je масовна појава. Готово
у свакој цркви наилазили смо на такве примере. Уложили смо много
труда да из цркве у Кућанима, пронађемо крст са иконостаса, рад
Симеона Лазовића. Нисмо успели. Мештани су нам рекли да га je no
налогу проте М илана Смиљанића однео неки човек за кога тврде да се
презива Нешковић. Питање je да ли je прота Смиљанић и дао такав
налог или се неко само послужио његовим именом. Много предмета je
отишло и у музеје.
Што се тиче службе заштите, она се доста ангажовала, али ипак
недовољно око цркава брвнара. H a неким црквама je вршена потпуна
или делимична конзервација (Таково, Прањани, Покајница, Сеча Река,
Брзан, Кућани, Миличиница, Павловац, Рача Крагујевачка, Љутовница,
Радијевићи, Даросава). Вршена je и конзервација икона, али све je то
мало у односу на истинске потребе.
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Тренутно се врше ведики радови на једној од најлепших цркава, на
цркви у Дубу. Препокрива се црква у Рачи, a завршени су радови на
крову брзанске цркве.
Чини нам се да je заиста време да се започне систематско обнављање једне no једне цркве, не занемарујући ни један детаљ како на архитектури, тако и у ентеријеру. Сасвим je јасно да je посао огроман, да ће
бити потребно много труда, добре воље, љубави и времена да се све то
оконча.
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