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СУДБИНА НАЈСТАРИЈИХ 
СРПСКИХ ЦРКАВА БРВНАРА

Х рам -  место молитве, од вајкада j e  пратио верника у његовом 
станишту које j e  t o k o m  векова вазда бивало принуђено на измене. A, 
појаву измештања појединих грађевина, na и богомоља у српским краје- 
вима, покушавамо да следимо још од времена првих зачетака сваког 
насеља, ма колико сва та здања и култна обележја била примитивна и 
скромна, условљена пре свега најосновнијом грађом -  претежно дрве- 
ном или од другог лакшег материјала погодног за пренос и обнову.

Гоњен невременом и непријатељством сваке врсте, било да je угро- 
жен или већ разорен у свом гнезду Србин je у својој оорби за опстанак 
морао да се сели, не само са привремених -  покретних пребивалишта, 
већ и из устаљених насеља. Друштвене промене -  претежно економске, 
стратешке и духовне природе, условљавале су појаву миграционих кре- 
тања -  у народу запамћене као СЕОБЕ СРБА. Te Сеобе, као што je 
познато, одводиле су га на све стране -  чак и у најудаљеније прекомор- 
ске крајеве, Јер, како je то непознати хроничар на једном месту записао: 
»Расеја се rio свој земљи српски народ,«

О тим Сеобама не може с е  сматрати да су с е  збивале искључиво у 
прошлости -  пре свега у време патријарха Арсенија III Чарнојевића. Оне 
су се одвијале и пре тога времена (1690), пре свега као последица 
пропасти српске средњовековне државе, гоњен непријатељем још  од 
друге половине XIV и  t o k o m  XV столећа, a  дешавају се, нажалост, све до 
наших дана. Може се слободно рећи да су избеглиштва нашег времена 
чак и масовнија, с том разликом што су се правци њихових збегова у 
приличној мери изменили. Док су се некада таква кретања усмеравала 
углавном у правцу севера и нешто према западу, ка питомијим, напред- 
нијим и слободнијим крајевима, данас она теже претежно истоку, не 
узимајући у обзир она исељавања на знатно дуже стазе -  у Западну 
Европу и прекоморске крајеве. Стравично гоњени из својих ранијих 
пребивалишта, Срби су стално у потрази за сношљивијим, мирнијим, 
безбеднијим -  бољим животом. Они теже и да буду ближи својој матици 
чије je црквено седиште својевремено и само бивало принуђено да се 
сели: -  из Пећи у Сремске Карловце, из Карловаца у Београд.

У таквим условима, цркве од дрвета и плетера, скромних размера, 
најлакше и најбрже су се прилагођавале збивањима. У новонастањеним
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српским областима ова крхка здања су у тим несрећним околностима 
најчешће постајале и први весници православља и слободе уопште. За 
час су ницале; за час су измештане, али су, исто тако, за час и уншптава- 
не,

Својствена су у том погледу сељења моштију кнеза Лазара. Из 
познатог записа јеромонаха Стефана, даскала манастира Раванице код 
Ћуприје, сазнајемо како je он, са осталом сабраћом, побегао испред 
Турака 1690. године преко Дунава, у пратњи Арсенија Чарнојевића и 
доспео чак у Сент Андреју, носећи са собом мошти свог Цара Мученика
-  највећу светињу коју су Срби брижно чували и смерно joj се молили: -  
»Ту саградисмо хиже, како je који могао и цркву од дрвета подигосмо 
близу обале дунавске, те ту положисмо мошти.« Свакако да су монаси, 
оскудни у средствима, склопили ову скромну богомољу на начин који 
им je био најприступачнији. Али, већ после неколико година, пребегли 
калуђери из Раваниде напуштају ово место (1697.), враћају се на југ и у 
заклону фрушкогорских шума и брежуљака обнављају порушени манас- 
тир Врдник и ту смештају Кнежев кивот. Међутим, Лазареве мошти не 
остављају на миру ни усташе. T okom Другог светског рата односе их у 
Загреб, заједно са осталим драгоценостима. По ослобођењу земље, ове 
су светиње враћене Српској православној цркви у Београд. Мошти 
честитога Кнеза биле су од тада изложене испред олтара у Саборној 
цркви. У свежем сећању je још једно ходочашће -  надајмо се и последње! 
О шестогодишњици Кнежеве погибије, његове су мошти ношене широм 
српских земаља, да би најзад скончале у његовој задужбини код Ћуприје. 
Таква путешествија која су својевремено кренула још  са несрећног 
Косова, најубедљивије обележавају трасу свих српских страданија!

Сматра се да je најстарија дрвена црква у Србији сачувана у Мето- 
хији -  у Гораждевцу крај Пећи, недалеко од Патријаршије. Ову црквиду 
предање везује за Макарија Соколовића, мада није познато када je тачно 
грађена. По мшиљењу стручњака (Р. Љубинковић), царске двери могу се 
уврстити у још старија уметничка остварења (крај XVI века). Ha нашу 
срамоту, сазнајемо да се ово древно знамење данас користи као мага- 
цин, a да се његовим драгоценим дверима изгубио траг.

Народно предање казује да и данашња црква брвнара у Миличини- 
ци (Колубара), за коју се поуздано зна да je грађена 1792. године, потиче 
»од Косова«, везујући je за Милицу -  сестру Милоша Обилића, која je 
као удова пребегла у ово село и ту се no други пут удала.

Селећи се на север, преко Саве и Дунава, наш je народ, у новој 
домовини, наслеђивао и раније подигнуте храмове својих предака -  међу 
овим и многе древне цркве као претече касније зиданим православним 
богомољама. У новим крајевима, досељеници су се сусретали и са 
осталим хришћанским живљем који се развијао претежно под утицајима 
Западне и Средње Европе. И тако, чак на граници Мађарске и Словачке, 
Срби су већ 1511, године стекли малу дрвену цркву у Коморану, на 
удаљености, у ваздушној линији, од читавих 650 километара од своје 
посестриме у Гораждевцу. Зна се да je морала да се »раскине«, због 
утврђења која су на истом месту имала да се подижу, у одбрани од
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непријатеља. Због тога су (1664.) били погођени мајстори да поново 
сачине храм на другом месту. Па и у самом Будиму, још  у време 
турских продора у ове крајеве, постојала je српска црква за коју се 
предпоставља да je била скромна -  од плетера и брвана.

Разумљиво je што прва српска светилишта северно од Саве и 
Дунава нису могла бити ни велика, нити угледна. Подизана су од стране 
најранијих досељеника који су живели у необично тешким приликама. 
Сматра се да су ови храмови су грађени махом од плетера, или од 
гредица и дасака, чак и у виду земуница. Чини нам се да je правих 
брвнара no најмање и грађено. Такво стање одржавало се пре свега 
између XVI и XVIII века, у време силовитих продора Турака, вршених 
чак и до Беча, остављајући у овим крајевима праву пустош. У тим 
околностима je и у Бачкој разаран манастир Бођани, na je било нужно да 
се ту, у три наврата, поново подижу дрвене црквице -  све до 1722. 
године, када je саграђен данашњи барокни храм, пљачкан и tokom 
Другог светског рата.

Релативно боље стање из времена угарске, a поготову још  касније у 
доба аустријске управе, допринело je да се у овим крајевима, у побољ- 
шаним политичким и економским приликама, почну да граде не само 
пространије и богатије обрађене дрвене цркве, већ и чврсто зидане 
богомоље од добро печене опеке, у много случајева сложене са још 
тврђим каменом. И на једним и на другим испољавају се све виднији 
утицаји затечених стилова барока и класицизма -  пре свега код зиданих 
храмова. Поступно се напуштају традиционални византијски -  односно 
рашко-моравски узори којих се Срби ипак никада нису у потпуности 
одрицали. A ако су у питању цркве грађене од дрвета, на њима се 
прихваћени стилски упливи Запада на прилично наиван начин уклапају у 
облике и украсе проистекли из наслеђеног народног градитељства и из 
особене уметности фолклора. Такви -  западни стилски утицаји уочавају 
се пре свега на звоницима-торњевима у саставу грађевина и на иконоста- 
сима.

Из пописа српских цркава у Мађарској (Будимска епархија) у стању 
смо да издвојимо читав низ храмова који, као no некаквом правилу, 
прве своје богомоље граде на скроман начин -  од дрвета, претежно 
tokom XVII, na све до средине XVIII века, када се брвнаре замењују 
већим -  зиданим грађевинама. Нажалост, о овим споменицима дрвене 
архитектуре сачувала се само једна бледа успомена која није у стању ни 
да предочи њихов приближни изглед (у Сент Андреји три, у Бременду, у 
Казасу, у Сечују, у Чобанцу, у Бати, у Батањи, у Новом Сентивану).

Још je мање података забележено о најстаријим српским богомоља- 
ма са подручја суседних епархија у Темишвару и у Араду, иако се 
предпоставља да су и у тим, областима храмови првих српских досеље- 
ника највећим делом били подизани на сличан -  најпростији начин. За те 
области, у данашњој Румунији, тек очекујемо подробније резултате 
најновијих истраживања (М. Јовановић).

Напоредо са овим удаљенијим српским светилиштима сатесаним од 
дрвета, узгредни записи, народна предања, na и no који цртеж, казују да je
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и јужније -  у Срему, још пре Велике Сеобе, већина храмова била испрва 
подигнута на овај начин (Старо Хопово, Беочин, Купиново, Стари 
Витојевци).

Досељени српски живаљ у плодној и богатој Славонији, na и у 
западнијим крајевима Хрватске, имао je прилиху да својој градитељској 
машти пружи знатније слободе, na и веће могућности. T o k o m  целог 
XVIII столећа, у ери пуне потврде барока, и овде се прве српске богомо- 
ље, највећим делом грађене у виду брвнара, најчешће касније надомеш- 
тају већим зиданим здањима обликованим и украшаваним у новом 
духу. Из богатих пописа забележених у црквеним књигама и у каснијој 
литератури (Д. Кашић, Д. Медаковић, Д. Давидов и др.) издвајамо 
известан број цркава из Славонске и Загребачке епархије, У стању смо 
да их пратимо, како су редом настајала, да би најзад, било на који 
начин, та иста светилишта доживљавала и преживљавала не само стра- 
хоте Другог светског рата, већ и сва несрећна збивања изазвана догађа- 
јима у Хрватској, t o k o m  1991. године, na и касније (Пакрац, Нарта, 
Велика Барна, Велика Ператовица, Гудовац, Велики Грђевац, Ровиште, 
Болч, Липовчани, Српска Капела, Гређани, Кукуњевац).

Набројани примери односе се на православне богомоље само из 
једног дела српских насеобина у Хрватској. О незавидној судбини и 
једних и других цркава -  дрвених и зиданих, сведоче не само писани 
помени, већ и лична сазнања, na и најновији ратни извештаји. Нажалост, 
међутим и таквим подацима, некадашње цркве брвнаре и остала свети- 
лишта саздана од трошније дрвене грађе, еамо су дотакнути. О њима 
нам ништа више није знано, осим да су давно нестали услед природне 
дотрајалости, насилног рушења или услед добровољног уклањања у 
замену за постојанијим и већим објектима, Међутим, подробнији пода- 
ци о животу надомештених чврсто грађених цркава, сведоче и о злодели- 
ма над овим култним споменицима, чињеним пре свега од стране 
усташа t o k o m  Другог светског рата, као и од стране садашњих неприја- 
теља Срба у поменутим областима, и то само t o k o m  1991. године. Овом 
приликом нису узета у обзир она црквена здања којима зачетну грађу 
нисмо у могућности да припишемо дрвету, већ чврстом начину зидања. 
To, уосталом, и није био предмет наших запажања, a таква су сградања, 
на несрећу, још  бројнија, не само у реченим двема епархијама, већ и на 
другим просторима на којима се Српство бори за свој опстанак.

Но, поред ових само помињаних матичних храмова приписиваних 
брвнарама, известан број цркава ове врсте у Славонији и осталим 
североисточним деловима Хрватске, одолевао je времену све до наших 
дана, када су их непријатељски насртаји у потпуности или само делимич- 
но уништили. До јуче присутни нашем погледу и пажњи стручњака, та су 
здања, само забележена у науци. За те цркве слободно можемо рећи да су 
представљале најсгарије, највеће и најлепше споменике културе своје 
врсте које Српска православна црква има, или боље рећи које je имала на 
целокупном пространству на коме живе њени верници. Са таквом оценом 
била се сложила и Хрватска служба заштите, разврставајући их у споме- 
нике највише -  тзв. »нулте« категорије. Међутим, један од најстаријих
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и најлепших, у Растовцу, запаљен je и потпуно нестао, Цркву у Доњој 
Рашеници, највећу у својој врсти, »напозната лица« полила су бензином 
и уништила je. У М алим Зденцима, црквица са складно обликованим 
барокним звоником разваљена je и опљачкана, као и за време прошлог 
рата. Делимично je оштећена и црква у Доњој Ковачици, запажена no 
свом барокном сликарству. Нешто другачију судбину доживео je храм у 
Јасенашу, крај Вировитице, један од највећих у својој врсти, с импозан- 
тним барокним звоником. Немци су цркву бомбардовали 1943. године. 
Због неблаговремене поправке, свесно ометене од надлежних хрватских 
власти, грађевина се распала скоро у целини, такорећи пред нашим 
очима. Доскора je то био неми сведок тепжог стања српских богомоља у 
Хрватској. A у 1991., приликом спаљивања села, докрајчена je у потпу- 
ности и сама црква. Ha тај начин, изгубио je био сваки смисао својевре- 
мени позив Загребачке епархије, упућен верницима и осталим добротво- 
рима, како би се прилозима омогућила рестаурација овог запаженог 
споменика нашег дрвеног народног градитељства.

Ha крају, један скроман дрвени крст пободен у земљу, присећа нас 
на потпуно уништено светилиште у Дапчевици, као жртве ранијег усташ- 
ког злодела. Нисмо, међутим, сигурни ни да je такво једно у суххггини 
ситно али за нас значајно знамење надживело последње вихоре мржње. 
Јер, као што je то својевремено био записао Доментијан, Савин биограф: 
тамо, где Свети није стизао да сагради ни камену, a ни дрвену цркву, 
подизао je само крстове, »да се на сваком месту његове државе Бог 
слави«. Надајмо се да судбина једва преживелих храмова у Славонији и 
другим деловима некадашње Југославије, неће дочекати да на место 
богомоља, једина обележја некадашњих српских светиња остану само 
тужно пободени крстови. A можда и они треба да ишчезну, не би ли се у 
потпуности искоренили и последњи белези српске присутности, њене 
духовности и њене културе.

У  БеоГраду, августа 1994.

40


