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РеЛиГиЈСка уЛОГа, ФункЦиЈа и СТаЊе ЦРкаВа 
БРВнаРа у кРаЉеВачкОЈ ОПШТини

„А кад дође Исус у околине Ћесарије Филипове, питаше 
ученике своје говорећи: ко говоре људи да је син човјечиј?

А они рекоше: једни говоре да си Јован крститељ, други 
да си Илија, а други Јеремија, или који од пророка.

Рече им Исус: а ви шта мислите ко сам ја?
А Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, син 

Бога живога.
И одговарајући Исус рече му: благо теби, Симоне сине 

Јонин! Јер тијело и крв нијесу теби то јавили, него отац мој 
који је на небесима.

А ја теби кажем: ти си Петар, и на овоме камену сази-
даћу цркву своју, и врата паклена неће је надвладати.“

Јеванђеље по Матеју, гл. 16

Без обзира на то што нису само наше културно добро, цркве брвнаре, 
на неки начин, представљају специфичност наше сакралне архитектуре. 
Њихова архитектура је углавном једноставна и уобичајена, јер су правље-
не по угледу на обичне куће брвнаре да би биле заштићене од уништава-
ња за време владавине Отоманског царства. У тим тешким историјским 
моментима, улога цркава брвнара и њихова величина биле су огромне, јер 
су оне представљале најснажније упориште православне вере.

У Србији, у данашње време, постоји око педесетак цркава брвнара. 
У краљевачкој општини има их шест, и то у селима: Цветке, Чукојевац, 
Мрсаћ, Тавник, Врба и Вукушица.

С обзиром да је у прошлости читав живот сеоског становништва био 
везан за цркве брвнаре, желели смо да проучимо религијску улогу и функ-
цију тих цркава у религијској пракси савременог сеоског друштва кад, 
доласком новог времена и модернизацијом начина живота, њихову улогу 
преузимају нове, зидане цркве.
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С обзиром да цркве брвнаре које се налазе у краљевачкој општини, 
имају изузетну културну, историјску, уметничку и архитектонску вред-
ност, желели смо да установимо њихово стање и степен друштвене бриге 
о њима од стране државе и надлежних институција.

кључне речи: цркве брвнаре, религијска улога, функција, стање, 
заштита.

На територији општине Краљево и у околини тог града налази се шест 
сакралних грађевина направљених од дрвета, и то у селима: Цветке, Чукоје-
вац, Мрсаћ, Тавник, Врба и Вукушица. У самом Краљеву, према архивским 
подацима, постојале су две цркве брвнаре; једна од њих налазила се у бли-
зини данашње гостионице Женева, у правцу од центра града на путу према 
Канареву и Матарушкој бањи. Постојала је на том месту све до 1805. године 
када је изгорела и претпоставља се да је при тој цркви радила и једна од нај-
старијих школа у овом делу Србије. Друга црква брвнара налазила се недале-
ко од садашње цркве Милоша Обреновића из 1823/24. године.1

Црква брвнара у селу чукојевац

Село Чукојевац се налази око 12 km источно од Краљева. У центру се-
ла, с леве стране пута Витановац – Чукојевац, налази се порта – црквено 
двориште, величине једног хектара и двадесет ари, у коме истакнуто место 
заузима црква брвнара. Поред цркве брвнаре налази се нова – зидана црква, 
црквена кућа из XVII века2 и кафана из XVIII века која је преуређена у два 
свештеничка стана и сале за потребе цркве. Црква има две парохије и два 
свештеника који живе у свештеничким становима. Прва парохија обухвата 
села: Стубал, Чукојевац и Лешево, и њу води свештеник Чедомир Ћурчић. 
Другу парохију, коју чине села Витановац, Милавчићи и Печеног, води све-
штеник Драган Радојчић.3

По предању, црква брвнара је у доба Велике сеобе Срба под Арсенијем 
III Чарнојевићем била на Ћирковској коси где су је Турци пронашли. Народ, 
бојећи се турског зулума, преселио је цркву на садашње место око 1800. го-
дине.4 Говорило се да је црква прелетела, побегла, да су је виле пренеле. На 
месту на коме се налазила црква и данас постоје остаци темеља, остао је и 
назив Црквиште.

1 Д. Тасић, Цркве брвнаре, Краљево и околина, Београд 1966, 257.
2 Казивање свештеника Мирољуба Јосифљевића: „У старој црквеној кући је становао 

турски ага, о томе је постојао запис који је седамдесетих година закречио свештеник Момчи-
ло Поповић“, 28. марта 1996.

3 По казивању свештеника Мирољуба Јосифљевића, 28. марта 1996.
4 Из летописа цркве.
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Има података који указују да црква брвнара потиче из 1780. године,5 а 
Јоаким Вујић је помиње 1826. године у својим Путешествијама, као вита-
новачку цркву.6

Ова црква је једноставнијег облика, основа јој је правоугаона и има 
полукружни олтарски завршетак. Сврстава се у цркве брвнаре средње ве-
личине јер је површине 56 квадратних метара7 дужине 11,10 m и ширине 
5,30 m.8 Црква је направљена од храстовине, тј. од храстових талпи које су 
постављене преко каменог темеља,9 и издигнута је 10 cm од нивоа подлоге 
(земљишта). Кров је низак, с малом стрехом и прекривен ћерамидом. Пре-
прављен је и претпоставља се да је раније био стрм и прекривен шиндром, а 
то се може закључити по преосталим лежиштима за подупираче првобитне 
стрехе која је била већа. Кров је дводелни и у његовом слемену се налазе два 
стилизована крста од гвожђа.10 Црква има двоја врата и пет прозора. Запад-
на и северна врата су засведена и подељена у поља, с резаном, бразданом и 
брушеном орнаментиком. Поред обичних прозора са гвозденим решеткама 
који су новијег датума, издваја се отвор димензија 23 х 23 cm с изрезаним 
кришкама у самом дрвету који вероватно потиче из старијег времена.11

Под цркве је од камених плоча. Унутрашњост се састоји од припрате, 
наоса и олтара. Сачувана је олтарска преграда на којој постоје двоја врата. 
На њој се налазе две престоне иконе Богородица са малим Христом и Исус 
Христос. Иконографија ове цркве нема већих уметничких вредности.

Од црквених предмета интересантан је ручни дрвени крст димензија 27 
х 13 х 13 cm.

Црква брвнара слави Покров пресвете Богородице, а то је преузела и но-
ва црква коју су почели да граде 1903. године. Нова црква је освећена 1921. 
године, што значи да је непосредно пре тога завршено са градњом.

У цркви брвнари служи се литургија на дан њене славе – 14. октобра, а 
народ у цркву улази и на дан сеоске славе – заветине, која се обележава другог 
дана Св. Тројице. Тог дана се одржава литургија у новој цркви, док је стара 
отворена, али највише људи стоји у самој порти испред записа, тј. молитве 
која се налази између старе и нове цркве и у овом случају то је липово дрво. 
Од молитве почиње колективни опход који се након обиласка села на истом 
месту завршава. У тој цркви брвнари се одржава литургија на Божић и Ускрс; 
недељна служба се не врши, као ни службе везане за обичаје из животног ци-
клуса људи (крштења, венчања, опела) које се одржавају у новој цркви.12

5 Д. Тасић, нав. дело, 255.
6 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења 5, Републички завод за заштиту 

споменика културе, Београд 1962, 181.
7 Исто, 256.
8 Исто, 181.
9 Исто.
10 По казивању свештеника Мирољуба Јосифљевића, 31. марта 1996.
11 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 181.
12 По казивању свештеника Мирољуба Јосифљевића, 31. марта 1996.
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Око цркве брвнаре постоји неколико свештеничких гробова, а било је и 
петнаестак гробова руских војника који су погинули 1944. године у близини 
Чукојевца. Пре неколико година њихови остаци су однесени у Русију.13 Око 
цркве није било собрашица, јер је вероватно црквена кафана коришћена при 
светковинама и колективним гозбама.

Црква је у лошем стању, мада је више пута обнављана. На њој је рађено 
после Другог светског рата 1947–48. године. Године 1995. урађени су само 
заштитни радови и препокривање крова, под надзором Завода за заштиту 
споменика културе града Краљева. Црква је евидентирана као споменик кул-
туре, не налази се под њиховом заштитом, али се на томе ради, јер је правна 
заштита те цркве управо у току.14

Црква брвнара у Чукојевцу лагано губи своју функцију. У њој се обавља-
ју службе на дан црквене славе, на Божић и Ускрс. На дан сеоске славе је 
отворена, тако да, после службе која се одржава у новој, мештани улазе у ста-
ру цркву; нема недељне службе, нити се обављају обреди из животног циклу-
са људи, у лошем је стању, мада су прошле године урађени заштитни радови 
и препокривање крова. Радови су извршени под надзором Завода за заштиту 
споменика културе града Краљева, иако ова црква није под заштитом.

Црква брвнара у селу Мрсаћ

Око 12 km северозападно од Краљева налази се село Мрсаћ, у коме се 
на североисточном крају, у долини са десне стране Западне Мораве, налази 
црква брвнара. Црква се не налази у центру села; порта је мало увучена од 
главног сеоског пута и заклоњена је старим храстом. У центру порте се на-
лази црква брвнара. С њене леве стране, на удаљености од око 20 m, је стара 
црквена зграда прављена од дрвета, а с десне стране старе цркве налази се 
нова, зидана црква, заједно са звонаром која је некад била крај старе цркве, 
одакле је премештена 1970. године.15

Изузетан је и необичан положај саме цркве брвнаре у оквиру порте. Земљи-
ште које заузима црквено двориште и читава околина налазе се на равници. Но-
ва црква са звонаром и стара црквена зграда су на потпуно равном земљишту, 
само је центар порте на коме се налази црква брвнара, врло очигледно, уздиг-
нут од нивоа терена. Налази се на брежуљку који подсећа на тумул.

Постоји предање да је ову цркву изградио свештеник Никола Костић, за-
једно с народом.16 Подигнута је током XIX века, али се не зна тачна година. 

13 Исто.
14 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
15 По казивању мештанина Милутина Павловића, 21. марта 1996.
16 Р. Павићевић Поповић, Цркве брвнаре, Повеља 2, Краљево 1995, 42.
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Једноставнијег је облика и средње величине 10,60 х 5,30 m и укупне површи-
не 52 m2. Њена конструкција је врло интересантна, изведена вертикалним и 
хоризонталним ступцима који су повезани косницима с унутрашње стране, 
врло слично као код бондрука. Источна (олтарска) страна цркве завршава 
се полукружно,17 кров је низак, прекривен ћерамидом, и у његовом слемену 
постављена су два крста.

Црква има три прозора и двоја врата, на прозорима су гвоздене решетке. 
Око ове цркве брвнаре постављена је ограда.

Црква брвнара у Мрсаћу, спољашњи изглед – западна и јужна страна,  
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

У унутрашњости олтарска преграда дели цркву на два дела: олтар и 
средњи део храма (наос), а припрате нема. Таваница је равна и састављена 
од шашоваца, тј. дасака које су прављене слично шиндри, али су произвољ-
не дужине.18

Та црква, осим саме локације, врло је интересантна по својој неуобича-
јеној орнаментици. Једина је цркава брвнара у краљевачкој општини која је 
украшена и бојена. Даске које формирају зидове храма бојене су, подлога 
је жута, а преко тога су изведене пруге бордоцрвене, плаве, беле и зелене 
боје. Тако су бојене и даске које формирају и унутрашњи олтарски простор. 

17 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 148.
18 Исто.
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Даске на таваници бојене су на сличан начин; олтарска преграда је такође 
украшена. Централна врата (царске двери) су зелене боје, док су друга врата 
бојена бордоцрвеном бојом. Орнаментика врло интензивних боја и форми 
налази се изнад олтара; то су геометријски (троуглови) и флорални мотиви 
(цвеће у виду венаца наранџасте, зелене, љубичасте, беле боје). Потпуно 
иста орнаментика, али небојена, налази се напољу, на стрехи крова цркве. 
Од те хоризонтално постављене украсне даске на олтарској прегради спу-
штају се вертикални диреци који су резани и бојени истим бојама, али пот-
пуно другачијих облика који подсећају на мотиве виђене на ћилимима. То 
су геометријски облици. Осим тих орнамената, који су очигледно старији, 
постоји и врло дефинисана цветна орнаментика која је новијег датума, што 
се види на основу боје и дасака на којима је изведена, а налази се на таван-
ским и другим гредама.

Део ентеријера цркве брвнаре у Мрсаћу – иконостас,  
фотографија Дарко Јевтовић, 1996. године.



53РЕЛИГИЈСКА УЛОГА, ФУНКЦИЈА И СТАЊЕ ЦРКАВА БРВНАРА У КРАЉЕВАЧКОЈ...

Орнаментика из ентеријера цркве брвнаре у Мрсаћу,  
фотографија Дарко Јевтовић, 1996. године.

Орнаментика на стрехи крова цркве брвнаре у Мрсћу,  
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.
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Етнолог Радмила Павићевић-Поповић, тумачећи орнаментику цркве 
брвнаре у Мрсаћу, говорила је да шашовци на таваници украшени у облику 
праволинијских трака и бојени у жуто, зелено, мрко и црвено, подсећају на 
жито, траву, земљу и сунце, док су шаре с косника и дирека пресликаване с 
ћилима. Орнаментика олтарског простора подсећала је на црвене булке које 
цветају у зрелом житу. Доње зоне зидова пореди с тканим простиркама, боје-
ним зеленим, жутим и смеђим пољима, а горње зоне са тканим платнима од 
којих су шивене народне ношње. Украсна даска на стрехи крова изрезбарена 
је на такав начин да подсећа на јато птица.19 Орнаментику те цркве довела је 
у везу са легендом о настанку цркве. У легенди се каже да је вила из облака, 
после велике кише и града који је уништио сву летину поред Мораве, пору-
чила народу да направе цркву. Они су је одмах направили и посветили Св. 
Петру и Св. Павлу, јер се они славе баш у време олујне кише најопасније за 
житородна поморавска поља.20

Црква брвнара посвећена је Св. Петру и Павлу, који се славе 12. јула, 
али Свети апостол Павле може да се празнује и одвојено 13. јула. Оба свеца 
се заједно представљају на икони - Петар с десне, а Павле с леве стране. 
Свети Петар обично држи кључеве од раја, а Павле мач као симбол његове 
смрти; обојица држе расклопљене књиге. Свети Петар, као светац, доноси 
лепо време, да би жито могло да зри. Крај у коме се налази село Мрсаћ, зајед-
но са својом црквом брвнаром, богат је водом и познат као велика житница. 
Управо и сам светац и орнаментика посвећена њему сведоче о животу људи, 
њиховом опстанку и утицају природе који је нарочито битан и изражен у вре-
ме кад је црква прављена.

Две престоне иконе Богородица са малим Христом и Исус Христос ра-
ђене су на платну, без већих уметничких вредности и у врло лошем су ста-
њу. Икона Исуса Христа врло је оштећена и скинута са иконостаса. Икона 
Свети Ђорђе убија аждају такође је рађена на платну с краја XIX века и у 
мало бољем је стању. Лимени свећњак с дрвеним држачем веома је једно-
ставне израде, носи се за време литије и сада се налази у новој цркви. Осим 
тог свећњака постојао је и држач с крстом на врху, на који се качио барјак 
који је нестао.21

Скоро сви предмети из цркве брвнаре премештени су у нову цркву која 
је изграђена 1970. године, и као и стара, посвећена је Светом Петру и Све-
том Павлу.

Поред старе цркве налази се неколико гробова чије се порекло не зна. 
То су споменици од белог мермера, у облику крста са јабукама, из XIX века, 
и неколико кенотафа од камена пешчара.22 Поред цркве доминира надгроб-
ни споменик у облику крста, с мермерном плочом која се налази преко гро-

19 Р. Павићевић-Поповић, нав. дело, 42.
20 Исто, 41.
21 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
22 Исто.
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ба. На том споменику уклесан је, у горњем делу, крст са стопом и лишћем, 
а на дну је уклесана лозица. То је гроб виђеног човека тог краја Милоша 
Коларевића, који је био кмет села Мрсаћ:

„ОВДЕ ПОЧИВА РАБ БОЖЈИ МИЛОШ КОЛАРЕВИЋ БИВ-
ШИ КМЕТ ОБШТ. МРСАЋ КЕ ПОЖИВИ 42 Г. УМРЕ 30 МАР. 
1860. Г. ОВАИ КРС УДАРИ МУ СУПРУГА МИЛАНА И СИН 

КОСТА.“

Други крст ближе цркви подигнут је Константину Коларевићу, Милоше-
вом сину:

„ПРЕД ОВИ СПОМЕНИКУ ВЕЧИТО ПОЧИВА РАБ БОЖИ 
КОНСТАНТИН КОЛАРЕВИЋ ИЗ МРСАЋА ПОЖИВЕО 38 Г. 

ПРЕСТАВИ СЕ ВЕЧНОСТ 8. МАРТА 1895. Г. БОГ ДА МУ ДУ-
ШУ ПРОСТИ ОВАЈ СОМЕН ПОДИГОШЕ ИМ БЛАГОРОДНИ 

СИНОВИ РАДОВАН, ДУШАН, ВОЈИСЛАВ И МИЛАН.“

Уз саму цркву се налази још један крст:

„ОВДЕ ПОЧИВА РАБ БОЖИ СВЕТИСЛАВ КОЛАРЕВИЋ 
ИЗ МРСАЋА ПОЖИВИ 11 Г. А ПРЕСТАВИ СЕ 12. МАРТА 

1860.“23

Црква брвнара више није у функцији и не користи се; никакве литурги-
је, ни службе се у њој не одржавају, црквена слава Петровдан и Павловдан 
се празнују у новој цркви.

Гроб Милоша Коларевића у порти цркве брвнаре у Мрсаћу,  
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

23 Исто.
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У Мрсаћу су литије обновљене 1990. године на дан сеоске славе, другог 
дана Св. Тројица. Бира се домаћин и спрема се колач. Литија полази од нове 
цркве. Од тада се сваке године одржавају литије које су још увек масовне.24

Црква брвнара у том селу је у изузетно лошем стању. Кровна конструк-
ција је оштећена и прокишњава, почела је да пропада, врата су увек отво-
рена, па животиње могу да уђу унутра што се често и дешава. Црква је об-
новљена 1896. године25 и од тада се не зна ни за једну интервенцију. Црква 
брвнара није под заштитом Завода за заштиту споменика града Краљева, 
само је евидентирана као споменик културе и њена правна заштита тренут-
но је у току.26

Црква брвнара у Мрсаћу изузетно је интересантна због своје орнаменти-
ке по којој се разликује од свих осталих цркава брвнара у том крају. Нажалост, 
потпуно је изгубила своју функцију, не користи се више ни о једном црквеном 
празнику. У изузетно лошем је стању, скоро да је полусрушена. Потпуно је за-
немарена од друштва, надлежних институција и самих мештана.

Црква брвнара у селу Тавник

 У селу Тавник, које се налази око 15 км северно од Краљева, постоји 
црква брвнара која је добила назив Вољавча по засеоку у коме се налази и 
речици која протиче у њеној непосредној близини. Читав тај засеок прости-
ре се на западној страни планине Котленик, преко које теку две мале реке 
Бумбаруша и Дубоки поток, које се састају испред самог манастира и одатле 
чине реку Вољавчу.27 Та црква се налази на брежуљку званом Црквена коса28 
на надморској висини од 274 m29 и удаљена је око три километра од центра 
села.

По предању, та црква брвнара је имала своју улогу у Великој сеоби Срба 
1690. године. Те године је дошло до пораза Леополдове војске код Кочаника 
и повлачење аустријске војске унело је велики страх међу српско станов-
ништво које је знало да се замерило Турцима помажући Аустријанцима у 
ратним операцијама. Турци су се свирепо светили народу; палили су куће, 
одрасле мушкарце убијали, дечаке водили у ропство, а девојке у харем. Љу-
ди су морали да спасавају своје животе. Сви су, и млади и стари, и богати и 
сиромашни, кренули у бекство ка Београду. Било их је око тридесет седам 

24 По казивању мештанина Милутина Павловића, 21. марта 1996.
25 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 148.
26 Из документације краљевачког Завода за заштиту споменика културе, 1996.
27 В. Тошић, Мрчајевци и околина, Мрчајевци 1978, 139.
28 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
29 В. Тошић, нав. дело, 140.
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хиљада породица. На том путу велики број људи је страдао, нарочито деце и 
старих. На путу ка северу, према предању, једно од места одмора и застанка 
ове поворке била и Вољавча. Не зна се како је изгледала тадашња црква, јер 
нема поузданих података, али се зна да су је Турци до темеља спалили.30

По предању, цркву је изградио Арсеније III Чарнојевић с народом, када 
су се задржали на том месту. Тада је донео плочу која се и данас налази у 
цркви брвнари и сматра светињом.31 Приликом копања темеља за нови мана-
стир и манастирску зграду пронађен је велики број људских костију на чита-
вом делу обронка на коме се налази црква. Вероватно је, баш на том месту, 
од глади и умора страдало много људи који су с Арсенијем Чарнојевићем, 
бежећи пред Турцима, тражили спас.32

Данашња црква брвнара вероватно је подигнута половином XIX века.33 
Према извесним подацима, црква је подигнута 1891. године, мада је, по ми-
шљењу Добросава Павловића, те године дограђен трем, док је црква доста 
старија. Основа цркве је правоугаона и површине 48 m2 тако да припада 
црквама брвнарама мале величине. Ширина цркве је 5,80 m, а дужина око 
9,80 m. Црква се прво састојала само од два дела – олтара и наоса, и тада 
је била краћа за 2,50 m и тремом се за ту дужину проширила. Изграђена је 
од храстовине. Старији део цркве прављен је од масивних хоризонтално 
постављених храстових брвана склопљених на ћерт, док су у петоугаоној 
олтарској апсиди брвна резана на уво. Новији део цркве – трем изведен је 
на други начин, тако што је скелетни систем греда затарабљен шашовцима. 
Кров је на четири воде, блажег нагиба, прекривен ћерамидом, а у слемену 
се налазе два стилизована крста. Црква има двоја врата и шест прозора. Пет 
прозорских отвора димензија 33 х 23 cm и једна врата (северна) се налазе 
на старом делу цркве.34 Један прозор и главна (западна) врата, која су новија 
и благо засведена налазе се на дограђеном делу цркве. И на северним и на 
западним вратима налази се по један дрвени крст. На главним улазним врати-
ма дебљина талпе износи минимум 5 cm, а шарке су обичне ковачке.35

30 Из прилога у летопису цркве.
31 По казивању игуманије Аквилине Чукановић, 18. марта 1996.
32 По казивању Војимира Вијајловића, некадашњег црквењака у Вољавчи, 19. марта 1996.
33 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
34 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 126.
35 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
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Црква брвнара у Тавнику, спољашњи изглед – западна и јужна страна,  
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

Црква брвнара у Тавнику, спољашњи изглед – источна (олтарска) и северна страна, 
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.
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Црква брвнара и нова црква у Тавнику, фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

У унутрашњости цркве таваница је без уобичајеног коритастог заобљења, 
само је опшивена даскама, по самој косини крова.36 Под цркве је од камена. Мо-
жемо да констатујемо да се у унутрашњости цркве могу разликовати три дела: 
олтар, наос (средишњи део цркве) и трем који је потпуно затворен, тако да има 
функцију припрате, тј. предворја на западној страни цркве. Иконостас цркве је 
новијег датума, рађен је 1939. године. Не зна се тачно ко га је радио, претпоста-
вља се да је то био Рус који је израдио иконостас у манастиру Вазнесење.37

У делу трема је камен и верује се да је баш на том месту извирала вода 
која је била чудотворна и лековита. Данас сипају воду у отвор на камену, 
свештеник је освећује и сматрају је светом водом. Поред камена је надгроб-
ни споменик чији је доњи део направљен, а горњи је старији и на њему се 
налази натпис односно текст који до сада није протумачен. Верује се да је 
плочу тог надгробног споменика донео Арсеније III Чарнојевић.38 Због тога 
се и данас то место сматра светим, а црква брвнара је у народу позната као 
Светиња Вољавча. У њу долазе ходочасници и болесници по молитву за 
оздрављење. Има података који сведоче да традиција ходочашћа болесника 
у Вољавчу дуго траје и да су многи, нарочито они који су боловали од пада-
вице, одузетости, главобоље и зубобље, излечени.39

36 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 126.
37 По казивању игуманије Аквилине Чукановић, 18. марта 1996.
38 Исто.
39 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
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Надгробни споменик у цркви брвнари у Тавнику, фотографија Дарко Јевтовић, 1996. године.

Плоча са надгробног споменика  
(неидентификовани запис) у цркви брвнари  
у Тавнику, фотографија Дарко Јевтовић, 
1996. године.
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У трему, изнад камена и надгробног споменика налази се Јерусалим. 
То је папир ширине око 0,50 m и дужине око 1 m, на коме су дати прикази 
христовог живота у виду малих, многобројних слика. Јерусалим је донет из 
свете земље, с ходочашћа, али се не зна ко га је донео.40

Црква брвнара Вољавча посвећена је Светом Прокопију, заштитнику 
рудара. Овај крај је одувек био рударски, па се и данас у непосредној бли-
зини налази рудник угља. Спомен Св. великомученику Прокопију се чини 
21. јула и тог дана је црквена слава. Црквена слава се обележава свечаном 
литургијом уз присуство калуђерица, владике, гостију и великог броја наро-
да. Улога цркве брвнаре у сеоској слави – заветини, као елементу друштве-
но-религијског живота људи је врло значајна. Заветина се слави 23. маја 
– Мали Спасовдан и обележава се литијом која је у селу Тавнику попримила 
скраћену форму. После свечане литургије у цркви брвнари, поворка обилази 
три круга око цркве. Затим, обилази три круга око молитве, тј. записа који 
се налази поред цркве и у овом случају је то дрво дрен. Приликом обиласка 
читају се литијске молитве. Има података који казују да је у доба кнеза Ми-
лоша Обреновића црква на том месту служила и да се уз њу сваке године 
одржавао тродневни панађур (вашар) који је називан Прокопље. То се деша-
вало 7–9. јула по старом календару, односно 20–22. јула по новом. Панађур 
се одржавао тачно на дан када је црква славила своју славу. На том вашару 
су се продавали производи и стока. Тај панађур се одржавао све док је црква 
постојала, а када се црква срушила, вашар је укинут и премештен у вароши-
цу Мрчајевце.41

Поред цркве брвнаре налази се нови манастир који је посвећен Светој 
Параскеви и манастирске зграде у којима живе калуђерице, јер је манастир 
Вољавча женски манастир. На месту новог манастира некад се налазила ста-
ра звонара, чије се звоно сада налази у новој цркви.

Нема трага да су око цркве некад биле собрашице, а осим надгробног 
споменика у самој цркви брвнари, поред цркве има неколико гробова калу-
ђерица и свештеника.

Осим о сеоској и црквеној слави, служба се обавља недељом, али само 
лети. Зими се служба не одржава у старој цркви, откад је нова изграђена, а 
разлог је велика хладноћа. Служба се обавља и о важним црквеним празни-
цима. Калуђерице брину о цркви брвнари, свештеник тамо не борави, већ са-
мо долази. Црквених књига нема, али према казивању игуманије Аквилине 
Чукановић, у години 1995. у старој цркви одржана су четири венчања. Људи 
цркву брвнару често посећују и сматрају својом светињом.

Црква брвнара је 1990. године, исте године када је обележавана Велика 
сеоба Срба под Арсенијем III Чарнојевићем, славила три стотине година 
постојања. Те године су извршени радови под надзором Завода за заштиту 
споменика културе града Краљева, мада црква није под заштитом, већ је 

40 По казивању игуманије Аквилине Чукановић, 18. марта 1996.
41 В. Тошић, нав. дело, 142–144.



62 ИРЕНА ГВОЗДЕНОВИЋ

само евидентирана као споменик културе и њена правна заштита је у току. 
Урађена је конзервација, затечено стање је осигурано, али није враћен прво-
битни изглед цркве, јер је трем остао затворен.42

Црква је у добром стању, а томе доприноси и брига калуђерица и самих 
мештана села Тавник.

Црква брвнара Вољавча једина је црква брвнара у краљевачкој општи-
ни која има име. У тој цркви се одржавају службе на дан црквене и сеоске 
славе. Лети се обавезно одржавају недељне литургије и службе о многим 
црквеним празницима, без обзира на постојање нове цркве. Од обреда из жи-
вотног циклуса људи одржана су четири венчања у прошлој години. Црква 
је врло посећена. У њу долазе мештани Тавника и околних села, као и многи 
из других делова Србије, јер је позната као место ходочашћа болесника који 
долазе по молитву и свету воду, у нади за оздрављењем. Сви верници који 
посећују ту цркву сматрају је светињом. Можемо констатовати да је та цр-
ква најпосећенија од свих цркава брвнара у краљевачкој општини. Вољавча 
није под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Краљева, али 
су обављени заштитни радови на њој. Осим надзора Завода, највећу бригу о 
њој носе калуђерице. Захваљујући њима, црква је у сасвим добром стању.

Црква брвнара у селу Врба

Село Врба се налази око 10 км јужно од Краљева, на путу према Врњач-
кој Бањи. Центар села формирају: зграда месне канцеларије и задружног 
дома, неколико продавница и стамбених кућа, а најистакнутије место заузи-
ма велика порта у којој се налазе нова зидана црква и стара црква брвнара; 
поред нове цркве налази се црквена зграда са звоником.

Црква брвнара у Врби изграђена је 1831. године. Никола Шарац из Вр-
бе, богати сељак који није имао деце, поклонио је земљу за школу и цркву. 
На тој дарованој земљи сами сељаци су изградили своју цркву.43

Архитектура цркве врло је једноставна, уобичајена и подсећа на обич-
ну кућу брвнару. Основа цркве је правоугаона, с полукружним олтарским 
завршетком; дужина цркве је 13,20 m, ширина 6,90 m, а укупна површина 
износи 87 m2. Ова црква брвнара припада црквама средње величине. Поста-
вљена је на каменом темељу и прављена од храстових талпи које су поло-
жене преко њега. Висина талпи износи 2,50 m, а дебљина 8 cm. Талпе су 
изнутра облепљене трском и окречене, а споља нису, тако да је на угловима 
и саставима могуће видети усправне диреке који су ужлебљени кулацима. 
Талпе се настављају закошеним вренгијама, а везе су заковане дрвеним или 

42 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
43 По казивању пароха врпског Добринка Топаловића 15. марта 1996.
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гвозденим пишљацима, тј. клиновима. Зидови су мало накривљени, али су 
у угловима притегнути гвозденим затегама под углом од 450 (макаси). Низак 
кров, са широком стрехом и поткровом прекривен је ћерамидом. У слемену 
крова налази се један гвоздени крст. На стрехи је делимично сачуван венац 
који је украшен урезима и шарама. Црква има четири прозора и двоја врата; 
главна врата су на западној страни, на јужној страни постоје два прозора, а 
на северној још једна врата и један прозор. Олтарска апсида је у облику пра-
вилног полукруга и налази се на источној страни.44

Црква брвнара у Врби, спољашњи изглед – западна и јужна страна, 
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

44 Д. Павловић, нав. дело, 129.
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Црква брвнара у Врби, спољашњи изглед, источна (олтарска) и северна страна,  
фотографија Ирена Гвозденовић, 1996. године.

Под цркве је од дасака, а изнад тавањача налази се плитак коритасти 
свод од шашоваца, тј. дасака које су цепане на кришке, слично шиндри.45 
Унутрашњост цркве чине олтар и централни део – наос; постојала је и при-
прата (предворје на западној страни) које више нема, јер је преграда укло-
њена, а да је постојала може се утврдити по преосталом жлебу на таваници 
предњег дела храма.46 У унутрашњости цркве доминира иконостас и не зна 
се ко га је радио. Две престоне иконе, представе Богородице с малим Хри-
стом и Исуса Христа, рађене на платну већег формата и урамљене у обичне 
дрвене рамове, заузимају централно место на иконостасу. Не зна се који их 
је сликар радио, а постоји могућност да су донете из Албаније.47 Иконе су с 
почетка XX века и радио их је добар сликар, веома модерно, широким поте-
зом. Осим престоних икона на иконостасу се налазе представе Св. Николе, 
Арханђела Михаила, Арханђела Гаврила и Св. Петке. Врло је интересантна 
икона Св. Јована која је рађена техником темпере на кашираном платну, на 
липовом дрвету, у облику медаљона, с држачем којим се везује за носач ико-
ностаса. Лик представљеног светитеља је врло карактеристичан: он плаче, 
чело му се види, а лице је прекривено белим убрусом. Икона датира из сре-

45 Исто, 129.
46 Исто, 127.
47 По казивању пароха врпског Добринка Топаловића, 15. марта 1996.
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дине XIX века, а сликар је непознат. Тренутно се налази на конзервацији у 
Републичком заводу за заштиту споменика у Београду.48

У цркви брвнари налазе се два барјака; први су цркви поклонили мешта-
на – породица Павловић, о чему сведочи и сам натпис:

„ЦРКВИ ВРБСКОЈ ЗА ПОКОЈ ДУШЕ СВИХ СВОЈИХ БРАЋА 
ПАВЛОВИЋИ. 1932“

Барјак је од памучног броката браонбордо боје са златножутим реса-
ма, и аплицираним платном на коме је насликан Арханђел Михаило. Други 
барјак је, такође, од памучног броката бордо боје са ресама од златножутог 
конца, а с обе стране су аплицирана платна. С једне стране насликано је Хри-
стово вазнесење, а с друге стране Св. Тројица. Ови прикази су врло реали-
стички рађени, широким потезима, руком доброг сликара. Многи предмети 
из старе цркве пребачени су у нову, тако је случај и с плаштаницом која је 
још у употреби и налази се у олтару нове цркве. Претпоставља се да су пла-
штаница и други барјак из времена од кад потиче и црква, и да их је радио 
исти мајстор. Плаштаница је, као и барјак, опшивена ресама од златножутог 
конца. На часној трапези, у олтару нове цркве, налази се јеванђеље које је 
раније било у старој цркви. Штампано је у Москви 1894. године, има дрвене 
корице преко којих се налази повез од сомота и украшено је правоугаоним 
металним апликацијама. С предње стране техником искуцавања, урађено је 
Вазнесење Христово, а са друге стране се налазе Света Тројица. Јеванђеље 
се бочно закопчавало месинганим копчама, од којих је једна сачувана. У 
певници нове цркве налази се апостолов натпис који је, такође, пренет из 
старе цркве. Тај апостолов натпис је из 1843. године и штампан је у Москви 
у време цара Николаја Павловича. Има кожни повез и натпис на предњој 
страни:

„НАДПИС ПОСЛАО ЦАР НИКОЛА 100 КОМАДА ЦРКОВНИ 
КЊИГА У СРБИЈУ КОЈИХ ПОШИЉ СЕ ОВОЈ АПОСТОЛ У 

ЦРКВУ ВРБСКУ ЗА СПОМЕН ЦАРУ НИКОЛИ.
1846 ЛЕТА УЖИЧКИ ЕПИСКОП НИКИФОР МАКСИМО-

ВИЋ“49

48 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
49 Исто.
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Барјак – поклон породице Павловић цркви 

брвнари у Врби, фотографија Дарко 
Јевтовић, 1996. године.

Барјак – приказ христовог Вазнесења у 
врпској цркви брвнари, фотографија Дарко 

Јевтовић, 1996. године.

Црква брвнара у Врби посвећена је Светом Николи, архиепископу мир-
ликијском и чудотворцу. На икони, Свети Никола је представљен у свом 
архијерејском окруту; познат је као заштитник вода и лађара, и превозник 
душа с овог на онај свет. И данас многи лађари хришћани верују да им по-
маже и славе га као свог патрона. Некада се на свим хришћанским лађама 
налазила икона Светог Николе, а он се највише празновао дуж Јадранског и 
Средоземног мора. Претпоставља се да су га чак и турски лађари поштова-
ли. Уочи Светог Николе, око четири сата по подне, свака лађа стане и баци 
сидро, а на дан тог свеца сви лађари би га прослављали и тек сутрадан би 
настављали пловидбу. Улогу заштитника и господара вода Срби су пренели 
на Светог Николу, а ту улогу су у пантеону старих богова имали Нептун и 
Посејдон.50 Највећи део српског народа слави овог свеца, а претпоставља се 
да је тако јер су још за његова живота Стари Словени с реке Дон одлазили 
у Мире свом светитељу, а и после његове смрти су на његов гроб одводили 
своје болеснике.51 Свети Никола се празнује 19. децембра и тај дан је познат 

50 Б. Грубачић, М. Томић, Српске славе, Литера, Београд 1988, 135.
51 Исто, 134.
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као зимски Свети Никола, а 22. маја је у народу познат као летњи Свети 
Никола, и тог дана се чини спомен на пренос његових моштију. Град Мире 
у Азији, као и остали делови Источног римског царства, у XI веку био је 
изложен нападима Турака који су прогонили хришћане, рушили храмове 
и спаљивали мошти светитеља. У то време, у јужној Италији многе цркве 
су биле под Цариградском патријаршијом, међу којима и црква у Барију, на 
Јадранском мору. Једном свештенику из Барија у сну се јавио свети Никола 
са жељом да његово тело пребаце из Мира у Бари. То је било 1096. године. 
Грађани из Барија су натоварили лађе житом и прерушили калуђере у лађа-
ре. Калуђери су пронашли тело светог Николе у мирској цркви и донели су 
га у Бари. Уз велику свечаност и литију његове мошти положили су у цркви 
Св. Јована. После три године грађани Барија подигли су велелепну цркву 
Светом Николи и у њу пренели мошти светитеља.52

Мада црква брвнара слави Св. Николу; на сам Никољдан – 19. децембра 
се не одржава литургија. Литургија се обавља само на Св. Николу Младог 
– 22. маја и тај дан фигурира као црквена слава. На дан Вазнесења Господ-
њег – Спасовдан који се слави 40 дана после Васкрса и представља заветину 
– сеоску славу у Врби, служи се литургија у цркви брвнари. Тог дана, после 
литургије, свештеник и сељаци обилазе три круга око цркве и та њихова 
поворка представља скраћену форму литије која се, нажалост у овом селу 
није обновила у последњих неколико година, као што је то у неким другим 
селима око Краљева.

Сама чињеница да је та црква брвнара посвећена Св. Николи, који је 
господар и заштитник вода, сведочи о богатству тог краја водом. Вероват-
но је близина Мораве утицала да црква буде посвећена баш том свецу и да 
га читав тај крај слави као свог патрона. Чак су и све воденице на Морави 
посвећене Св. Николи. О поштовању култа воде у том крају сведоче подаци 
да се на дан Усековања главе Светог Јована Крститеља – 11. септембра у се-
лу Драгосинци које се налази у близини села Врбе, на месту где се налази 
шест извора и које се зове Савова вода, служи литургија којој присуствује 
велики број људи. Ту воду сви сматрају светом и лековитом и после одржане 
службе узимају је и носе кућама. На том месту одржава се служба и на Све-
тог Саву – 27. јануара, јер се сматра да је баш на то место, које је по њему 
добило име, он долазио и обраћао се народу: Драги синци, па је село добило 
име Драгосинци.53

Литургија се у цркви брвнари одржава на дан црквене славе. На дан 
сеоске славе нема литургије, али је црква отворена и мештани улазе у њу. 
Недељна литургија се не обавља, као ни обичаји из животног циклуса људи 
(крштења, венчања и опела) који су везани само за нову цркву од кад је она 
изграђена. Мештани не посећују често стару цркву, много више одлазе у но-
ву која се налази на десетак метара јужно од ње. Посвећена је Св. Тројици и 

52 Исто.
53 По казивању пароха врпског Добринка Топаловића, 15. марта 1996.
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поред ње се налази црквена зграда са звоником која је подигнута 1958. годи-
не. Службе у овој цркви врши свештеник Добринко Топаловић.

Око цркве брвнаре није било собрашица. Има неколико гробова, од ко-
јих су најзначајнији гроб дародавца и ктитора Николе Шарца, свештеника 
Живка Путњиковића са женом и зетом, гробови мештана погинулих у Пр-
вом и Другом светском рату и гроб једног Руса за кога се не зна ко је и шта 
био.

Црква брвнара у Врби у свом веку страдала је више пута, а највише у 
Првом и Другом светском рату. Мештани су је, под надзором Завода за за-
штиту споменика културе града Краљева, обновили педесетих година, јер је 
у рату била доста оштећена од немачких граната. Године 1995. свештеник 
врпски Добринко Топаловић, уз помоћ једног мештана, обновио је кров, пре-
покрио га ћерамидом и побољшао кровну гредну конструкцију.54

Та црква брвнара евидентирана је као споменик културе и под заштитом 
је Завода за заштиту споменика града Краљева;55 у добром је стању јер се о 
њој брину надлежни органи и сами мештани.

Црква брвнара у селу Врба лагано губи своју функцију. На дан црквене 
славе се одржава литургија, а на дан сеоске славе нема службе. Недељна ли-
тургија се одржава само у новој цркви, као и сви обреди из животног циклу-
са људи: крштења, венчања и опела. Мештани слабо посећују стару цркву, 
али је поштују. Ова црква је у добром стању, али без обзира, треба бринути 
о њој. Она је, као и цветачка црква брвнара, под заштитом Завода за зашти-
ту споменика културе града Краљева, док су остале само евидентиране као 
споменици културе.

Црква брвнара у селу Вукушица

Вукушичка црква брвнара налази се осам километара јужно од пута 
Краљево – Крушевац, на брегу између атара два села, Отрока и Вукушице, 
тако да припада мештанима оба села.56 Налази се у центру гробља, на пома-
ло неприступачном месту, према планини.

По предању, црква је прелетела из села Грачац на садашње место због 
тога што су је турске буле оскрнавиле.57 Црква је 1804. године (око Првог 
српског устанка), у ноћи између четвртка и петка, јер је петак турски пра-
зник, пред најездом Турака, пресељена на леђима сељака са Грачачке глави-

54 Исто.
55 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
56 М. Михаиловић, Црква брвнара у Вукушици код Краљева, Наша прошлост IV–V, Кра-

љево 1971, 119.
57 Исто, 119.
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це на Вукушичко брдо. Том приликом ова црква је за једну ноћ растављена, 
пренета на садашње место и поново састављена. У селу Грачац, на месту на 
коме се црква налазила, не постоји више никакво обележје, земља је одавно 
преорана и изграђене су куће.58

Данашња црква вероватно потиче из 1837. године. Као ктитори цркве 
помињу се преци Раштана (породице Голушића) који су у XVIII веку до-
сељени из Раштана, из околине Битоља. Тај податак даје Р. Љ. Павловић у 
свом делу Подибар и Гокчаница мада не даје извор податка. У летопису цр-
кве пише да су цркву изградили мештани села Вукушица и Отрок, и да су 
се у изградњи нарочито истакле две породице из Вукушице – Милакићи и 
Маринковићи, и две породице из Отрока – Ђуровићи и Тлачинци. Породица 
Тлачинаца и данас ту цркву сматра својом, а у народу постоји предање да је 
један од главних људи који су пребацили цркву био Павле Ђуровић из већ 
поменуте породице из Отрока.59

Вукушичка црква брвнара, у свом првобитном облику била је површине 
32 m2 и припадала је црквама најмање величине с обзиром на димензије које 
износе 9 m х 5,10 m.60 Године 1923.61 црква је продужена за 2,65 m дозиђива-
њем припрате на западни предњи део храма.62

Црква има правоугаону основу с полукружним олтарским завршетком 
на источној страни. Темељ је од камена, висине око 0,5 m. Направљена је 
од храстовине, изузев дела припрате који је дозидан од опеке. Преко теме-
ља слагане су храстове греде и њихово настављање изведено је закошеним 
вренгијама које су спојене пишљацима (дрвеним клиновима). На исти начин 
изведен је и прелаз од правог зида ка кривини олтарске апсиде.63 Црква има 
четири прозора и двоја врата; западна (главна) и врата на северној страни 
цркве која су лучно завршена. Кров цркве је двоводни, био је прекривен ли-
мом, а у данашње време ћерамидом.

Према облику своје основе, самој конструкцији и облику крова, ова цр-
ква врло подсећа на цркву брвнару у Врби,64 а обе подсећају на цркву брвна-
ру из села Чукојевац која је, од тих грађевина, најстарија.65

Унутрашост цркве подељена је на три дела: олтар, наос и дозидану 
припрату. Под је од камених плоча, а таваница је засведена шашовцима. По-
четком XX века за Грачачку цркву Св. Саве направљен је нови иконостас, 
а стари је пренет у вукушичку цркву. Међутим, чини се да није пренет у це-
лости већ само неки делови. Тај иконостас чине престоне иконе Исуса Хри-
ста и Богородице са малим Христом, двадесетак икона поређаних у једном 

58 По казивању свештеника Станоја Лазаревића, 21. марта 1996.
59 М. Михаиловић, нав. дело, 120.
60 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 130.
61 М. Михаиловић, нав. дело, 120.
62 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
63 М. Михаиловић, нав. дело, 120.
64 Д. Ст. Павловић, нав. дело, 130.
65 М. Михаиловић, нав. дело, 121.
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реду у горњем делу иконостаса и змајевски крст на коме се налази Распеће 
Христово. Према мишљењу М. Михаиловића распеће и већи број предста-
ва светитеља вероватно је радио локални сликар занатлија слабих уметнич-
ких могућности. Све слике су тамне и хладног колорита, с тамноплавом и 
сивозеленом бојом и местимичном појавом топле боје на јагодицама лица 
светитеља, или на драперији. Престоне иконе дела су бољег сликара. Рађене 
су темпером на дасци и местимично су оштећене. На икони Исуса Христа 
представљена је седећа фигура средовечног христа који десном руком бла-
госиља, док у левој држи отворену књигу са текстом: Придите благосло-
вени Оца моега. христос је обучен у црвени широки хитон, а неправилни 
набори осликани су жутом бојом. Око струка има бели појас везан у чвор, 
и огрнут је плавим химатионом на коме су набори златне боје. По ивица-
ма химатиона, око рукава и оковратника, простире се бордура плаве боје с 
везом. Представа Исуса Христа изведена је фронтално, лице му је тамно-
жуте боје са широм отвореним крупним очима и занетог погледа, коса му 
је дуга, раздељена на средини темена, стиснуте усне и смеђе боје бркови и 
брада. Позадина иконе је тамноплава и уоквирена је црвеном траком. Друга 
престона икона је представа Богородице са малим Христом. Богородица је 
окренута мало на леву страну, на левој страни држи у руци плаву сферу која 
представља симбол христове власти над светом и у њој се налази христова 
лева рука. Богородица је обучена у широки мафорион који је са спољашње 
стране карминцрвене, а са унутрашње стране зелене боје. Набори мафорио-
на изведени су жућкастозлатном бојом, а на ивици се налази плава бордура 
с имитацијом златног веза. Мали христос је одевен у одору карминцрвене 
боје с белим прелазима на наборима. Богородичино лице је представљено 
тамножутом бојом, замишљеног погледа и широм отворених очију, док су 
усне, контуре носа, обрве и очи изведени тамносмеђом бојом. Лик малог 
христа осликан је истим бојама и на исти начин.

Види се да је сликар истим бојама и истим поступком радио обе иконе, 
али икону Исуса Христа радио је с више пажње. Уочава се по иконограф-
ским решењима приказаних личности да је сликар из крајева где је утицај 
традиционалне византијске уметности још увек трајао. По бојама се такође 
види да је био под утицајем византијске уметности, али из времена када је 
она попримила неке барокне елементе. Те иконе су вероватно настале у пр-
вој четвртини XIX века и дело су анонимног сликара осредњих уметничких 
могућности који је у ове крајеве можда дошао у некој од путујућих сликар-
ских трупа из Македоније које су у то време радиле по свим крајевима тек 
ослобођене Србије. Врло је могуће да су иконе рађене око 1812. године за 
иконостас цркве у Грачацу која је те године подигнута на зарушеним теме-
љима.66

Вукушичка црква брвнара налази се у самом центру гробља и око ње се, 
поред гробова људи из тог краја, налази и већи број крајпуташа подигнутих 

66 Исто, 121-124.
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палим војницима којима се нису знали гробови. Поред саме цркве налази 
се споменик из 1834. године подигнут свештенику Радосаву, који је умро у 
Вранешима, а сахрањен је поред те цркве.

Црква у Вукушици посвећена је Светом Јовану Крститељу и славу своју 
слави 20. јануара. Свети Јован је пример карактера, чврсте воље, одважно-
сти, правичности, истине и поштења.67 Тог дана одржава се литургија у цр-
кви брвнари. Верници у великом броју долазе у цркву и на Светог Илију, 
Божић и Богојављење. У тој цркви се одржава недељна служба и с обзиром 
да нема пута до те богомоље, а да се она налази на помало неприступачном 
месту, народ је ипак посећује и долази на службе.68 У тој цркви служи све-
штеник Станоје Лазаревић који живи у селу Вранеши удаљеном око четири 
километра од цркве брвнаре у Вукушици.

Обнове и поправке цркве чинили су сами мештани добровољним ра-
дом. Има података да су око 1881. године Анто Бачевац из Вукушице и Гајо 
Тлачинац из Отрока препокрили кров цркве шиндром.69

Црква брвнара у Вукушици евидентирана је као споменик културе, не 
налази се под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Краље-
ва, али њена правна заштита тренутно је у току. Године 1993. овај споменик 
културе рестауририрао је Завод за заштиту споменика културе града Краље-
ва и од тада се налази под њиховим надзором.70

Ова црква брвнара разликује се од осталих јер има дозидану припрату, 
али се ипак води као црква брвнара. По својој конструкцији и облику крова 
подсећа на цркву у селу Врба, а обе подсећају на цркву брвнару у селу Чу-
којевац. То указује да су постојали локални узори у изградњи цркве, о чему 
је било речи у претходном поглављу, јер су многе цркве брвнаре прављене 
по угледу на старе, тј. оне које су порушене или на оне које су биле у близи-
ни. Црква губи своју функцију. Одржава се литургија на дан црквене славе, 
на Светог Илију, Божић и Богојављење, као и недељна служба. Обреди из 
животног циклуса људи се не обављају више у овој цркви, јер је прилично 
удаљена. Без обзира на удаљеност и на помало неприступачно место на ко-
ме се налази, врло је посећена. У релативно је добром стању, рестаурирана 
је под надзором Завода за заштиту споменика културе града Краљева, мада 
се не налази под њиховом заштитом.

67 Б. Грубарић, М. Томић, нав. дело, 78.
68 По казивању свештеника Станоја Лазаревића, 21. марта 1996.
69 М. Михаиловић, нав. дело, 120.
70 Из документације Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 1996.
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* * *

Без обзира на то што нису само наше културно добро, цркве брвнаре, на 
неки начин, представљају специфичност наше сакралне архитектуре. Њихо-
ва архитектура је углавном врло једноставна и уобичајена, јер су прављене 
по угледу на обичне куће брвнаре, како би биле заштићене од уништавања. 
Њихова величина и вредност су у самој улози коју су имале у животу срп-
ског народа у тешким историјским моментима робовања под Турцима; биле 
су најснажније упориште православне вере. У нашим крајевима постоје цр-
кве брвнаре интересантних и уметнички изведених архитектонских облика 
и конструкција, као што је црква у селу Цветке.71

Од цркава брвнара у краљевачкој општини, можемо констатовати да су 
цркве брвнаре у селима Цветке и Тавник у најбољем стању. Цркве у селима 
Врба и Вукушица су у добром стању, док је црква у селу Чукојевац у лошем 
стању. У изузетно лошем стању је црква брвнара у селу Мрсаћ, с обзиром 
да је полусрушена.

Под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Краљева на-
лазе се само цркве у Цветкама и Врби. Остале су евидентиране као спомени-
ци културе и њихова правна заштита је у току.

На цветачкој цркви брвнари 1968. године урађена је конзервација, а 
1989. године извршени су заштитни радови и препокривање крова под над-
зором Завода за заштиту споменика културе града Краљева.

Мештани села Врба педесетих година обновили су своју цркву. Радови 
су изведени под надзором Завода за заштиту споменика културе града Кра-
љева. Године 1995. врпски свештеник, уз помоћ једног мештанина, препо-
крио је кров ћерамидом и побољшао кровну конструкцију.

Године 1993. обављена је рестаурација вукушичке цркве брвнаре од 
стране краљевачког Завода за заштиту споменика културе и тај споменик 
културе се налази под њиховим надзором.

После Другог светског рата 1947–48. године, обновљена је црква брвна-
ра у Чукојевцу. До 1995. године нису обављане никакве интервенције, а те 
године су урађени само заштитни радови и препокривање крова под надзо-
ром краљевачког Завода.

За цркву брвнару у селу Мрсаћ можемо рећи да је потпуно занемарена 
од стране надлежних органа и самих мештана. Од прошлог века на њој нису 
извршени никакви радови који би осигурали или побољшали њено стање.

Наредна табела сведочи о садашњем стању цркава брвнара у краљевач-
кој општини и о њиховој заштити од стране надлежних институција, тј. све-
дочи о степену друштвене бриге о тим црквама.

71 Видети рад Улога и значај цркве брвнаре у селу Цветке код Краљева у нашој традици-
оналној култури, ГЕМ 67 – 68, 2003 – 2004.
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Табела о садашњем стању краљевачких цркава брвнара и њиховој заштити:
цркве у 
селима: стање: конзервација: рестаурација или 

заштитни радови: заштита Завода:

Цветке врло добро урађена урађена под заштитом
Чукојевац лоше није урађена заштитни радови евидентирана
Мрсаћ врло лоше није урађена није урађена евидентирана
Тавник врло добро урађена заштитни радови евидентирана
Врба добро није урађена заштитни радови под заштитом
Вукушица добро урађена урађена евидентирана

На основу ових података можемо констатовати да институције задуже-
не за заштиту не располажу довољним средствима за очување споменика 
културе. Због тога су цркве брвнаре прилично занемарене у односу на друге 
сакралне објекте. Узимајући у обзир материјал од кога су грађене, много ви-
ше треба улагати у њихову заштиту и одржавање.

Религијски значај цркава брвнара и њихову улогу у религијској пракси 
савременог живота на селу можемо установити на основу служби и обреда 
који се обављају у њој, као и на основу самих посета становништва.

У цветачкој цркви брвнари се одржава литургија на дан црквене славе 
– Мале Госпојине. Осим о том празнику, обавезна литургија је и о свим 
празницима посвећеним Пресветој Богородици. Црква је изгубила своју 
функцију у сеоској слави јер се служба обавља у новој цркви, а ове године 
верници нису ни улазили у стару цркву након службе у новој. Обреди из жи-
вотног циклуса људи (крштења, венчања и опела) обављани су у овој цркви 
у последњих неколико година и она је прилично посећена.

У цркви брвнари која се налази у селу Врба одржава се литургија на дан 
црквене славе. На дан сеоске славе не обавља се служба у тој цркви, али је 
црква отворена и верници улазе у њу. Недељна служба се у њој не обавља, 
као ни крштења, венчања и опела. Мештани повремено посећују ту цркву.

У цркви Вољавчи одржавају се литургије на дан црквене и сеоске славе. 
Лети се обавезно обавља недељна служба и литургије приликом значајних 
црквених празника. Повремено се обаве службе везане за обичаје из живот-
ног циклуса људи, врло је посећена и за њу можемо рећи да је од свих поме-
нутих цркава најпосећенија.

Вукушичка црква брвнара је у функцији на дан црквене славе, али на 
дан сеоске славе се у њој не обавља служба. Литургија се одржава и на дан 
црквених празника, као што су: Божић, Св. Илија и Богојављење. У њој се 
такође обавља недељна литургија, док се службе везане за обичаје из жи-
вотног циклуса људи у овој цркви више не одржавају. Вукушичка црква је 
прилично посећена.

Црква брвнара у Чукојевцу обележава своју славу свечаном литургијом. 
Изгубила је своју функцију на дан сеоске славе, али је тог дана отворена, јер 
многи верници улазе у њу. Литургијом се обележавају важни црквени пра-



74 ИРЕНА ГВОЗДЕНОВИЋ

зници, као што су Ускрс и Божић. У тој цркви више се не обављају недељне 
службе, нити обреди крштења, венчања и опела. Мештани повремено посе-
ћују ту цркву.

Једина од цркава брвнара у краљевачкој општини која је потпуно изгуби-
ла своју функцију је црква у селу Мрсаћ. Она се не користи ни о једном цр-
квеном празнику, јер је у изузетно лошем стању, и врло је слабо посећена.

Наредна табела сведочи о религијској улози цркава брвнара у животу 
људи краљевачког краја.

Табела о религијској улози краљевачких цркава брвнара у животу мештана:

цркве у 
селу:

црквена 
слава:

сеоска 
слава:

недељна 
литургија:

Божић, 
Ускрс:

друге 
литургије:

крштења 
венчања 
опела:

Цветке + - * - празници Св. 
Богородице

0

Чукојевац + * - - - -
Мрсаћ - - - - - -
Тавник + + 0 + - 0
Врба + * - - - -
Вукушица + - + + Св. Илија, 

Богојављ.
-

ЛЕГЕНДА
одржава се литургија +
верници у њу улазе после литургије у новој цркви *
повремено се користи 0
не користи се -

На основу података из ове табеле можемо установити да пет цркава 
брвнара обележава своју славу свечаном литургијом. Само се у једној цр-
кви одржава литургија на дан сеоске славе, али су две цркве, том приликом, 
отворене и верници их посећују. Недељна литургија се одржава у две цркве, 
у једној од њих служба се обавља само у летњем периоду. На дан других 
значајних црквених празника, као што су: Божић, Ускрс, Богојављење, Св. 
Илија и празници Св. Богородице, служба се обавља у три цркве. Обреди из 
животног циклуса људи, тј. крштења, венчања и опела, одржавају се у две 
цркве брвнаре, али повремено.

У прошлости читав религијски живот сеоског становништва био је ве-
зан за цркве брвнаре, а сада можемо установити да оне лагано губе своју 
функцију у религијској пракси савременог сеоског друштва. Модерниза-
цијом начина живота и доласком новог времена, њихову улогу преузимају 
нове зидане цркве. Улога цркава брвнара у религијској пракси савременог 
сеоског друштва није као у прошлости, оне углавном представљају света 
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места намењена индивидуалним молитвама и индивидуалним успоменама. 
Ипак, цркве брвнаре и њихов значај остају дубоко уткани у сећањима и све-
сти људи.

Summary

Irena Gvozdenovic

religious role, Function and condition oF log-built 
churches in Municipality oF kraljevo

log-built churches in the villages of cvetke and Tavnik are in the best conditions of all the 
log-built churches in the Municipality of kraljevo. The churches in the villages of Vrba and Vuku-
sica are in good condition, whereas the church in the village of cukojevac is in poor condition. The 
log-built church in Mrsac village is in extremely poor condition, as it is half-destroyed.

churches in cvetke and Vrba are the only churches under the protection of the Institute of 
cultural Monuments preservation of the town of kraljevo. The others are registered as cultural 
monuments and their legal protection is underway.

The liturgy is held in the church in cvetke on the day of the church patron saint’s day – Na-
tivity of the Blessed Virgin Mary. In addition to this holiday, liturgy is also regularly held on all 
festivals dedicated to the Most Holy Bother of God. The church has lost its function in terms of the 
village patron saint’s day, as the service is held in the new church, and this year believers have not 
even entered the old church after the service in the new one. over the past few years, rituals of the 
life cycle of people (baptizing, weddings and funeral services) have been carried out in this church 
and it is visited rather well.

Liturgy is held in the log-built church in the village of Vrba on the church patron saint’s day. 
The service is not held in this church on the village patron saint’s day, but the church is open and 
believers enter it. Sunday service is not held in this church and neither are baptizing, weddings and 
funeral services. Villagers occasionally visit the church.

Liturgies are held on the church and the village patron saint’s days in the church Voljavca. 
Sunday service and liturgies on important church festivals are regularly held in summer. Services 
related to customs of the life cycle of people are held occasionally, the church is very well visited 
and it can be said that of all the mentioned churches, this one is the most visited.

The log-built church in Vukusica is working on the church patron saint’s day, however, serv-
ice is not held on the village patron saint’s day. Liturgy is also held on the day of church festivals 
such as christmas, the day of holy prophet Elias, and Epiphany. Sunday liturgy is also held here, 
while services related to customs of the life cycle of people are no longer held in this church. The 
church in Vukusica is also rather visited.

The log-built church in cukojevac marks its patron saint’s day with solemn liturgy. It has lost 
its function on the church patron saint’s day, but it is opened on that day, as many believers enter it. 
liturgy marks important church festivals such as Easter and christmas. Sunday service is no longer 
held in this church, and neither are rituals of baptizing, wedding and funeral service. Villagers oc-
casionally visit this church.

The only log-built church in the Municipality of Kraljevo that has completely lost its function 
is the church in the village of Mrsac. It is not used on any of the church festivals, as it is in extremely 
poor condition and is very rarely visited.
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In the past, the complete religious life of the rural population was connected to log-built 
churches. Now, however, it can be concluded that they slowly lose their function in the religious 
practice of the modern rural society. With modernization of the life style and the arrival of new age, 
new, brick-built churches take over their role. Today, log-built churches predominantly represent 
holy places intended for individual prayers and individual memories, however, their significance 
remains deeply rooted in the remembrance and the mind of people.


