
ЦРКВА БРВНАРА
У ЉУТОВНИЦИ

Црквена општина Љутовница

Горњи Милановац
2019.



Драга браћо и сестре,

Поред овог светог храма, поред ове свете цркве – брвнаре, пролази 
време, смењују се генерације, смењују се људи и догађаји, владари и 
свештеници.

А он остаје, не мења се, СВЕТЛИ. На овом светом месту узвишеном 
и равном, украшен лепотом столетних храстова.

Заправо његова СВЕТОСТ, МОЋ, ЗОВ, долазе изнутра, из 
богослужења, која се врше у њему.

Никада овај народ, који овде живи и они који су одавде одлазили, 
нису заборавили овај свети храм, ни нежну руку своје мајке и оца који су их 
доводили на богослужења.

То је нешто узвишено и СВЕТО, што остаје у души сваког од нас.
То је благослов Божији, и све што радимо, радимо по благослову 

Божијем.
Тако и писање ове књиге по благослову је Божијем и по благослову 

епископа нашег Г. Г. Јустина.
Благодарим Господу Богу нашем и свима који су помогли, да ова књига 

угледа светлост дана и дође до нас.
Ова књига је и летопис наше цркве, јер хронолошки износи људе и 

догађаје, који су везани за овај свети храм.
Ово је прва књига о цркви љутовничкој. Бићемо благодарни и 

захвални свима онима који ће је допуњавати.

Уочи Велике Госпојине
Лета Божијег
2019.

Парох љутовнички
Обрад Љ. Стевановић

протонамесник
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Село Љутовница 

Село Љутовница се налази седам километара северно од Горњег 
Милановца и заузима изворишни предео Клатичевске реке, леве притоке 
Дичине, где се она назива Љутовничка река. „То је здраво питомо место; од 
дрва највише има грмове горе. У Љутовници налази се дрвена црквица и 
школа“, забележио је генерал Јован Мишковић у другој половини XIX века 
обилазећи Руднички округ.1

Село лежи по великим, благим косама, између којих су потоци широких 
долина. Простире се у висинском појасу 420–520 м. На овом простору постоје 
трагови људског постојања из ашелског периода раног палеолита, старости 
преко 160 хиљада година. Локалитет Јованица рекогносциран је и делимично 
истражен 1991–1992. године, када су откривена станишта житеља из периода 
старијег каменог доба са ватриштима и нагорелим стенама, а најзначајније је 
откриће лунарних календара на каменим предметима.2

У средњевековно доба село је било познато под именом Питовница,3 
због тога што је крај био зелен, богат и питом. Под садашњим именом 
помиње се у турским пописима из 1476. године, а по легенди, оштра зима 
је променила име села у „Љутовница“.4 Површина сеоског атара износи 
671 ha и он обједињује два „краја“ са пет заселака: Горњи (Триповац и 
Каменита) и Доњи крај (Плоче, Бели камен и Тетребуша). Црква и школа 
су на Триповцу, на тромеђи Љутовнице, Накучана и Калиманића. 

Турски катастарски пописи из XVI века сведоче и о броју и саставу 
становништва: 1525. године било је укупно 11 домова, а поред Срба, у селу 
су живела и два Муслимана, 1528. године 5 домова, 4 Муслимана,  док је 
1559/60. године било 10 домова и један Муслиман.5 Спада у расељена, па 
обновљена села у време Првог српског устанка. Становништво је српско, 
досељено у XIX веку из Старог Влаха, Црне Горе и до Другог светског рата 
из околних села (Накучани, Шилопај, Велереч...). Од државног пописа из 

1 Ј. Мишковић, Опис рудничког округа, Гласник Српског ученог друштва, књига XLI, 
Београд 1875, (фототипско издање, прир. Б. Челиковић, Горњи Милановац 2007), 122; М. 
С. Филиповић, „Таково“, Насеља и порекло становништва, књига 37, Српски етнографски 
зборник, књига LXXV, САН, Београд, 1960, 220.

2 С. Давидовић-Живановић, Mementa archaeologia et eruditiva, Београд, 1999, 84–88.
3 Географска енциклопедија  насеља Србије, I, А–Ђ, Београд, 2001, 485.
4 Ж. Перишић, Време именом запамћено, Рудничко-таковски крај, Чачак, 2002, 62.
5 Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије XV и XVI век, прир. А. С. 

Аличић, Чачак, 1985, књ. I, 470; књ. II, 163–164; књ. III, 21–22.
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1863. године када је бројала 244 мештана, Љутовница је из године у годину 
знатно повећавала број становника којих је 1948. године било 537, али од 
тада тај број опада, да би по попису из 2011. године износио само 165.6

Основна школа у селу, у близини цркве, поуздано је постојала од 
1839.7 а по неким изворима, чак и од 1804. године.8 Први пут је затворена 
1881. године због лошег стања, са намером да се сагради нова. Вршене су 
привремене поправке и тек након поновног затварања 1892. године, долази 
до градње нове зграде, на самом крају XIX века. У 1900. години у њу су 
уписани нови ђаци, и то преко 90 њих.9  Љутовничка школа је радила и у 
време окупације у Првом светском рату.10 Затворена је школске 2007/2008. 
године, што је у Летопису цркве љутовничке са жаљењем забележио и 
садашњи парох Љутовнице, свештеник Обрад Стевановић: „После скоро 
сто двадесет година рада, школа у Љутовници је нажалост затворена.“11

Данашњи изглед нарушене школске зграде која је памтила лепше дане, 
веома подсећа на запуштену зграду железничке станице у њеној близини. 
Некада је станица Љутовница са 439,7 м била највиша тачка на прузи уског 
колосека Лајковац - Горњи Милановац – Чачак и имала је посебан значај 
јер се од правца Угриноваца и Горњег Милановца вршило потискивање 
локомотива до ове станице.12  Имала је три колосека, од којих је трећи 

6 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години. Први резултати, 
Републички завод за статистику, Београд, 2011.

7 На основу списка „Свију у окружију Рудничком варошима и Селима находећи се 
учитеља“, у: Мр М. Глишић, „Школе у рудничком округу четрдесетих година XIX века“, 
Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку, 2, Чачак, 1985, 78.

8 Парох љутовничке цркве Петроније Весковић са кметовима 1864. године обавештава 
министра просвете да је новосаграђеној школи потребно послати учитеља, подсетивши га да 
је у Љутовници постојала школа још од 1804. године, у: К. Летић, Основне школе у рудничком 
крају 1804-1914, Горњи Милановац 1997, 35.

9 К. Летић, нав. дело, 69-70.
10 М.Пурић, „Извештаји о стању школа у Рудничком округу из 1918. године“, Зборник 

Музеја рудничко-таковског краја, 6, Горњи Милановац 2014, 227.
11 Летопис цркве љутовничке од 1809. године, 38.
12 http://www.zeleznice.in.rs:8080/forum/viewtopic.php?t=6&start=100 (приступљено 26. јула 

2019); Године 1911. започета је градња пруге Чачак - Г. Милановац - Лајковац - Обреновац 
– Београд, али је прекидана балканским и Првим светским ратом. Железнички саобраћај 
у Србији након Великог рата био је потпуно разорен, приликом повлачења аустроугарске 
трупе уништавале станице су и станична постројења, локомотиве, рушиле тунеле и мостове, 
и разарале пруге. Од 68 локомотива узаног колосека са којима је располагала Србија, крај рата 
је дочекало само 14. Крајем фебруара 1919. године делимично је оспособљена пруга Забрежје 
- Ваљево. Због радова на железничком мосту најкасније је оспособљена пруга Лајковац 
– Угриновци: пуштена је у рад 2. децембра 1919. Три године касније ова деоница је спојена са 
Чачком и предата је у саобраћај.
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био пролазан. Лајковачка 
пруга, како је популарно 
називана пруга Забрежје - 
Лајковац - Чачак, предата 
је у саобраћај 1. јуна 1922. 
године, а последњи воз је 
њоме прошао 31. децембра 
1969. године, из Чачка 
за Лајковац.13 Зграда же-
лезничке станице у Љу-
товници која се данас може 
видети у селу, заменила 
је првобитну, страдалу у 
Другом светском рату, која 
је имала потпуно другачији 
изглед.

 
Око цркве је некада било старо гробље за три села: Љутовницу, 

Накучане и Калиманиће. Сада их Љутовница има четири: једно на коси 
Плочама, из прве половине XIX века, друго на Триповцу, треће на коси 
Белом Камену и четврто на Каменитој. На коси Плочама било је “маџарско 
гробље”, до кога је садашње, српско.14 

 На подручју које припада Љутовници постоји неколико доку-
ментованих и обрађених крајпуташа, споменика подигнутих у част 
покојника чија су гробна места остала непозната (најчешће страдалих у 
ратовима) и усамљених надгробника. Будући да су крајпуташи најчешће 
кенотафи (празан гроб, без тела покојника), нетипичан је крајпуташ - гроб 
који се налази недалеко од цркве брвнаре. У њему је сахрањен Драгутин 
Миљковић, рођен 1887, који је као редов погинуо на Церу 1914. године.15 
Споменик је подигао отац Светозар 1929. године. Обележје уједно 
представља и надгробник и крајпуташ јер су на њему уписана и имена 
Драгутинове браће Лазара (1889-1915) и Стојадина (1896-1916) који су 

13 http://www.zeleznice.in.rs:8080/forum/viewtopic.php?f=25&t=6&sid=b18e7b8281e14dd38a
3b34d1b16124b3&start=30 (приступљено 26. јула 2019). 

14 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва Таковског среза, књига 37, Српска 
академија наука, Одељење друштвених наука, Српски етнографски зборник, књига LXXV, 
Београд, 1960, 220.

15 С. Савовић, Срце у камену – крајпуташи и усамљени надгробници рудничко-таковског 
краја, Београд – Горњи Милановац, 2009, 232-233.

Изглед железничке станице Љутовница,
пре Другог светског рата

(Архив: www.vremeplov.ba)
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животе изгубили у борбама на Косову, „где им кости остадоше вечно”. 
Постоје и два усамљена крајпуташка надгробника, од којих је један у 
црквеној порти, али без података о томе коме је и када подигнут. Други је 
подигнут непријатељским, аустроугарским војницима са уписаном 1915. 
годином и записом на немачком језику: “Овде почивају безимени јунаци“, 
који се налази у непосредној близини храста цера који је запис, поред 
пута који дели Клатичево и Љутовницу, у засеоку Јеремићи. Посебно су 
занимљива два камена белега откривена у церовој шуми Бранка Вучинића, 
у близини каменолома, зато што својом каменом пластиком упућују на 
закључак да потичу из устаничког доба: са једне стране оба надгробника 
исклесан је крст, док је са друге урезано хајдучко оружје – на једном белегу 
јатаган, а на другом турска кратка сабља димискија врха окренутог земљи.16

„Заветина“, преслава села Љутовнице јесте празник Силаска Светог 
Духа на апостоле, тј. прве Тројице, а сеоски вашар је на Велику Госпојину 
- Успеније Пресвете Богородице (28. по новом, 15. август по старом 
календару). Године 1992. свештеник Радивоје Пајић обновио је литијски 
опход крстоноша и урез крста у записима, док је свештеник Обрад 
Стевановић 1999. обновио још старих и придодао нови записе. Село је 
некада имало пет записа код којих се одржавају литије, данас их има три: 
јасен у Бојовићима („зановљен“), храст цер у Јеремићима (засеок Доњи 
крај) и зановљен запис, калем трешње, у Оташевићима.17 

 

Историјат цркве брвнаре у Љутовници

На брежуљку који је некада био под храстовом шумом, у непосредној 
близини школе и на око један километар од некадашње железничке станице, 
у сенци стогодишњих лужњака, налази се црква брвнара. 

Љутовничка црква припада Жичкој епархиjи, Архијерејском намесни-
штву таковском, а поред Љутовнице, њену парохију чине и села: Накучани, 
Калиманићи, Врнчани и Клатичево.18 Црква данас слави празник Преноса 
моштију Светог Николе (9. мај по старом, 22. мај по новом календару), док је 
некада била посвећена Арханђелу Михаилу. Непознато је време када је храм 

16 Исто, 234-244.
17 С. Савовић, Крст у дубу. Записи и закрштена стабла рудничко-таковског краја, Горњи 

Милановац, 2019, 214-216.
18 Црква. Календар српске православне патријаршије за просту 2006. годину, Београд, 

2006, 222.
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променио посвету.19 У ктиторском натпису првобитних царских двери из 1810. 
године стоји посвета „светом архистратигу Михаилу“, док је 1874. митрополит 
Михаило у свом делу Православна србска црква у княжеству Србии20  забележио 
да је црква посвећена Светом Николи Летњем, односно „Младом Николи“.21

19 С. Кесић-Ристић, „О категоризацији цркве брвнаре у Љутовници“, Гласник Друштва 
конзерватора Србије, 25, Београд, 2001, 128.

20 Митрополитъ Михаилъ, Православна србска црква у княжеству Србии, Београд, 1874, 71.
21 Празник Преноса моштију светог Николе из ликијског града Мира у јужноиталијански град 

Бари, који се прославља 9/22. маја западног је порекла. Италијански гусари су 1087. године украли 
мошти овог светитеља и пренели их у Бари. Већ следеће, 1088. године, западна црква је установила 
празник којим се прославља тај догађај. Тај подухват је изазвао негодовање у Цариграду и грчка 
православна црква никада није прихватила овај празник.  Међутим, изгледа да је он убрзо био 
уврштен у празнични календар руске цркве, када је, 1091. године, папа Урбан II упутио посланство 
кијевском великом кнезу Всеволду Јарославовичу, које је са собом донело у Кијев и честицу 
чудотворних моштију светог Николе, што је највероватније и послужило као повод да се установи 
празник Преноса моштију. Будући да је српска црква током своје историје увек одржавала блиске везе 
са руском, на тај начин је и дошло до установљења овог празника код нас, а самим тим и храмовних 
посвета; Т. Суботин-Голубовић, „Празник преноса моштију св. Николе у српском рукописном 
наслеђу“, у: Српско рукописно наслеђе од 1557. године до средине 17. века, Посебна издања САНУ, књ. 
DCXL, Одељење језика и књижевности, књ. 51, Београд 1999, 233; М. Ал. Пурковић, „Светитељски 
култови у старој српској држави“, Богословље 14, Београд 1939, 151-174.
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Љутовничка црква брвнара саграђена је 1809. године од храстове 
грађе сечене из шуме која је тада била у њеној непосредној близини22 и једна 
је од најбоље сачуваних цркава ове врсте у Србији. За разлику од многих 
цркава у овом и другим крајевима које су Турци 1813. године опустошили 
и спалили, она је, срећом, остала читава. Година градње била је записана 
светлом бојом на јужном довратнику западних врата, са спољне стране и 
могла се видети све док није нанет премаз који ју је потпуно прекрио. 

Народно предање говори да је цркву подигао вожд Карађорђе.23  
Данас за то материјални докази не постоје, али захваљујући једном 
сведочанству из прошлости може се наћи нит која повезује Карађорђа и 
Љутовницу. Реч је о дрвеној икони са Христовим ликом, која је у време 
окупације однета, али од које је остао одломљен горњи део даске на коме 
је било записано: „... при држави Ђорђа Петровића, врховнога вожда из 
Тополе и поглавара Милана Обреновића – с изволенијем и свршенијем 
Светог Духа“.24  У сваком случају, црква је свакако подигнута у време Првог 
устанка и Карађорђеве владавине. Богомољу овог раздобља оправдано 
можемо сматрати устаничком црквом.25 

Захваљујући Летопису цркве љутовничке сазнајемо за један запис у 
Јеванђељу цркве, који се сматра најверодостојнијим и потиче од 30. новембра 
1863. године, а записао га је тадашњи свештеник Лука Николајевић из села 
Синошевића. Тај запис гласи: 

Јереј Јован Вулиновић-Томић примио свети чин 1793. године од 
Епископа Шабачког Гаврила. Вршио је дужност до 1809. године, у цркви 
бољковачкој и другима. Тада је дошао у Љутовницу и помоћи Божјом, 
потпомогнут братском слогом и ктиторима саградио овде у Љутовници 
овај свети храм који је у славу божју и св. Архангела Михаила – а сада св. 
Оцу Николају. И служио га од 1809-20-новембра до 1828. године када је у 
циљу политичких прилика у земљи зато што је критиковао деспотизам 
Милоша Обреновића убијен, односно набијен на колац на брду Триповцу 
према цркви.26  

22 Летопис цркве љутовничке од 1809. године, 3.
23 М. С. Филиповић, Таково, 220.
24 Археолошки споменици и налазишта у Србији, II, Централна Србија, Српска академија 

наука, Грађа, књига Х, Археолошки институт, књига 3, Београд, 1956, 221; натпис је прочитао 
и забележио доктор Милорад Драгић.

25 Д. Ст. Павловић, “Цркве брвнаре – градитељство”, у: Молитва у гори, Београд, 1994, 24.
26 Летопис цркве љутовничке, 3-4.
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Историјски извори о случају „бунтовног попа Јована Вулиновића“27  
сведоче једино о његовом рашчињавању због подбуњивања народа 
против власти. По наредби Милоша Обреновића, његов брат господар 
Јован спровео је истрагу, свештеника испитао и, уверивши се да у 
његовом „зломишљеном намеренију“ није било других учесника, писао 
је митрополиту Герасиму Домнину да пошаље свог изасланика да попа 
Јована рашчини.28  По кнежевој наредби од 24. октобра исте, 1828. године, 
требало је „да се пред народом распопи поп Јован из Љутовнице“.29  Других 
документованих података о судбини јереја Вулиновића нема. Летописац 
и у два наврата парох љутовнички, Михаило И. Даниловић, забележио 
је да му је Раденко Сарачевић, бивши народни посланик и резервни 
мајор родом из Љутовнице, пружио још неке драгоцене податке: „Јован 
Вулиновић свештеник у Љутовници потомак је неког Вулине од кога смо 
и ми Сарачевићи. Досељен је у време сеобе Чарнојевића из Црне Горе. 
Био је омиљен веома у народу. Са пуно слободе критиковао је деспотизам 
Милоша Обреновића. Једног дана Милош пошаље своје пандуре да га 
уклоне. Поп Јован је ухваћен и сакупљено цело село да присуствује овом 
страшном убиству. Позивали су пандури ко би добровољно набио попа 
на колац. Нико се није јављао. Претили су и викали није помогло. Онда 
су понудили суму у злату па 12 дуката. На ово се два бедника полакомили 
и свештеник Јован је умро мученичком смрћу набијен на колац на брду 
Триповцу према цркви.“

Сахрањен је у порти љутовничке цркве, близу апсиде, о чему сведочи 
надгробни споменик израђен од белог меремера са записом да је умро лета 
Господњег 1828. године.30 

Летопис цркве љутовничке од 1809. године, захваљујући коме данас 
имамо хронологију опслуживања храма и имена свих свештенослужитеља, 
али и обиље драгоцених података из историје љутовничке цркве, од њеног 
настанка до данас, није постојао у уобичајеном виду. У свом редовном 
облику почиње да се води тек од 1. августа 1974. године, после упозорења 
Архијерејског намесника таковског од 21. јула, тј. акта ЕУО Краљево од 

27 Писмо Јована Обреновића кнезу Милошу из Бруснице 16.октобра 1828. (АС ЗМП-492) 
у: Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац I, Чачак, 1968, док. 79, 129-130.

28 Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831, 253.
29 Књажевска канцеларија, Књ. XIV, 63.
30 Син Јована Вулиновића Томића био је Стефан, који је после трагичне очеве смрти 

примио свештенички позив и опслуживао је мрчајевачку парохију. Изнад западног пoртала 
цркве у Мрчајевцима на каменој плочи исклесан је запис који говори да је црква подигнута у 
његово време (1848. године); Летопис цркве љутовничке, 36-37.
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17. јуна 1974. године, када 
је скренута  пажња да је 
обавезно вођење летописа 
у црквама. Тада је помену-
ти старешина љутовничке 
цркве, Михаило Дани-
ловић, прегледајући ста-
ру архиву од 1910. до 
1931. године нашао један 
драгоцен акт (кбр. 142 од 
26. маја 1931. године) који 
је, на захтев тадашњег 
протојереја Округа руд-
ничког, написао тадашњи 
парох и старешина цркве 

љутовничке Василије М. Кољубајев, Рус, као и други извештај који је послат 
као историја ове цркве и кратка биографија свих њених служитеља од 20. 
маја 1937. године (кбр. 125). Та два акта и сазнања од старијих људи из села 
чине основу која је проти Даниловићу послужила да састави Летопис.

После Јована Вулиновића Томића, свештеник љутовничке цркве 
био је Лука Николајевић из Синошевића.31  Он је, са прекидима, на овој 
парохији служио готово 45 година, од 10.01.1819. до 28.4.1864. године, а о 
томе нам сведочи и добро очувана мермерна спомен плоча у порти на месту 
где је сахрањен, јужно од храма. Познато је да је у том периоду, тачније 26. 
марта 1835. године, село Љутовница писало молбу Књажевској канцеларији 
јер „жели звоно за цркву“.32  У периодима када је поп Лука Николајевић, из 
непознатих разлога, био одсутан, за љутовничку парохију били су задужени 
свештеници Обрад Радисављевић од 30.1.1837. до 20.5.1844. године и Ранко 
Поповић од 14.1.1837. до 15.7.1847. године. Луку Николајевића наследио 
је његов синовац Обрен Николајевић, из Синошевића. Служио је на 
љутовничкој парохији од 15.12.1863. до 31.1.1880. године. По државном 
попису из 1862/63. године имовину љутовничке цркве чинило је: „7 плугова 
ораће земље, 2 косе ливаде, 1 кућа од слабог материјала са још 2 зграде – свега 
24 дуката цесарских – Месечни приход нема – По имању спада у I класу“.33 

31 Основни подаци о свештеницима и периоду њиховог служења у љутовничкој парохији 
преузети су из: Летопис цркве љутовничке, 3-30.

32 Књажевска канцеларија, Књ. XIV, 518, 26. март 1835. 
33 Државни попис становништва 1862/63; Општина Горњи Милановац, прир. А. Столић, 

Горњи Милановац 2007, 72.

Надгробни споменик попа Јована Вулиновића Томића
у црквеној порти
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После Обрена Николајевића парохију је опслуживао свештеник 
Стеван Ракић од 12.2.1880. до 10.12. исте године, а након њега, од 25.1.1881. 
до 6.12.1885, седми по реду свештеник, био је Младен Поповић, родом из 
Љутовнице.34  Од 18.12.1886. до 3.9.1888. године свештеник љутовнички 
био је Милан Протић, а после њега је Петар Дивнић парохију служио 
пуних 25 година – од 18.10.1888. до 3.10.1913. године.35

У љутовничкој цркви, 2. децембра 1914. године, пред одсудну битку 
на Сувобору (познату као Колубарска битка), командант прве армије, 
касније војвода Живојин Мишић, са целим штабом, присуствовао је 
молитви за победу Србије.36 Тај догађај је на Јеванђељу забележио тадашњи 
парох, свештеник Драгомир Ј. Поповић, који је у Љутовници служио од 
17.10.1913. до 30.12. 1915. године. Будући да је он био одсутан неко време, 
у периоду од 12.1.1916. до 16.10.1916. љутовнички свештеник је био 
Драгослав Миличевић, а потом поново долази Драгомир Ј. Поповић, од 
5.11.1916. до 15.4.1925. године. Располажемо податком да је он једно време 
био свештеник у Такову,  и да су га архијерејске власти, на сопствену молбу, 
преместиле за пароха у Љутовници, 1919. године.37  Када је, 10. марта 1921. 
године, одржана свештеничка конференција Таковског и Качерског среза, 
Драгомир Поповић је изабран за члана управе овог тела, а када је Момчило 
Поповић, парох из Горњег Милановца, по сопственој молби премештен, 
наследио је га свештеник Драгомир и ту се његов боравак у Љутовници 
завршава.38

Упражњену љутовничку парохију добио је Василије М. Кољубајев, 
Рус. Он је дошао из Заграђа, 15.4.1925. и служио у љутовничкој цркви све 
до 1941. године, дакле пуних 26 година. Године 1930. након што је примљен 
„у поданство наше државе“, постављен је уместо за привременог, за 
сталног пароха Љутовнице.39 За његово време, у Љутовници је образовано 
Братство хришћанске заједнице. Формиран је и певачки хор чији је 
диригент био лично свештеник Василије. Поводом прославе Савиндана 

34 Он је потом служио у Рибарској бањи, када је убијен од стране Бугара за време окупације 
Србије 1917. 

35 Летопис цркве љутовничке, 5.
36 „Заставе српских пукова са Сувобора јуче су свечано дочекане у Горњем Милановцу“, 

Време, Београд, 3.12.1939, 8.
37 А. Марушић, Рудничко-таковски крај у листу „Преглед цркве епархије жичке“, Зборник 

Музеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац 2009, 157: вест објављена у листу 
Преглед цркве епархије жичке 5 (1919), 132.

38 А. Марушић, Нав. дело, 161, 165: Преглед цркве епархије жичке 4 (1921), 63, 64.
39 А. Марушић, Нав. дело, 171.
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1933. године, епископ Јефрем га је одликовао црвеним појасом.40 Пошто 
је од љутовничке парохије одузето село Шилопај, 1937. године формирана 
је шилопајска парохија,41 а исте године, када је Епископ жички др Николај 
Велимировић осветио новоподигнуту цркву у Шилопају, рукоположио је у 
чин чтеца Богосава Максимовића, угледног домаћина из села Љутовнице 
који је био и ревносни члан Богомољачког покрета хришћанске заједнице. 

Из тог периода сачуван је Пројекат нове српскоправославне цркве 
у селу Љутовници, Општина љутовничка, срез Таковски, бановина 
Дунавска из јануара 1937. године, који сведочи о постојању намера да се 
у љутовничкој парохији сагради црква од чврстог материјала. Пројектант 
ове једнобродне триконхалне цркве осмишљене у српско-византијском 
стилу, основе уписаног крста са осмостраном куполом на кубичном 
постољу изнад наоса и мањом куполом над нартексом, није оставио свој 

40 А. Марушић, Нав. дело, 174.
41 Разлог за то је вероватно зидање шилопајске Цркве Светог Николе, задужбине Љубе 

Сарачевића и његове супруге Маре; Летопис цркве љутовничке, 6.

Пројекат нове српскоправославне цркве у селу Љутовници, Општина љутовничка,
срез Таковски, бановина Дунавска: фасада са севера 1: 50



потпис на нацртима, што је био и један од разлога због чега је епархијски 
одбор православне Епархије жичке одбио пројекат. Поред тога, недостајала 
је и остала неопходна документација за његово извођење: одлука црквене 
општине о подизању нове цркве, извештај поткрепљен Записником 
комисије за избор земљишта за нову цркву, извештај шта се мисли са 
старом црквом у Љутовници, као и докази да су обезбеђена материјална 
средства за изградњу нове цркве у висини предрачунске суме. 

Ко је био главни иницијатор градње зидане цркве у селу Љутовници 
у време свештеника Василија, као и име њеног архитекте, за сада остаје 
непознато.

Свештеник Кољубајев служио је до почетка 1941. године када 
је „ишчезао испред окупације Југославије незнано куда са супругом и 
децом“.42 Једно од његове деце, по имену Николај, преминуло је са седам 
година и сахрањено је на гробљу села Калиманића, изнад пруге.

Године 1941. на љутовничку парохију долази Милорад Ђурић, 
свештеник родом из Ракове код Чачка. Служио је до 18.1.1964. године, када 
је преминуо. За време проте Ђурића извршена је темељна оправка цркве 
брвнаре, која је изнова препокривена граничевим клисом. Озидана је и 
нова трпезарија у порти цркве, на коју је постављена звонара са постојећим 
гредама од граничевине. Ову трпезарију је саградио Миослав Адамовић из 
села Врнчана, у спомен и захвалност своме оцу Драгославу, који је стрељан 
у Јајинцима код Београда, о чему и данас сведочи запис на мермерној 
плочи код улаза. За време свештеника Ђурића сазидана је и штала, као и 
остале пратеће просторије. После његове смрти, од 18.1.1964. као и нешто 
раније, парохију је опслуживао свештеник Адам Чарапић, до 16.8.1967. 
године. Тада је за привременог пароха постављен свештеник Михаило И. 
Даниловић, „родом од Бруса, који и написа укратко овај летопис“.43 

Доласком Михаила Даниловића, отпочиње припрема за зидање 
новог парохијског дома пошто је стари, сазидан крајем 1893. године, био 
веома дотрајао, посебно у делу кровне конструкције. Средином маја 1973. 
добијено је одобрење од тадашњег Епископа жичког Г. Василија да се стари 
парохијски дом до темеља сруши, а на истом месту и на истим темељима да 
се сазида нов, по предлогу Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
Изградња новог дома, због недостатка средстава, трајала је до средине 
лета 1977. године, када је, 7. августа,  његово освећење обавио владика 
Василије. 

42 Летопис, 6.
43 Летопис, 7.
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По одласку Михаила И. Да-
ниловића, љутовничка парохија 
остаје упражена. Привремено ју је 
опслуживао свештеник из Шило-
паја, до доласка свештеника Јована 
Ђорема који ће у Љутовници слу-
жити од децембра 1979. до 12. марта 
1981. године. Након њега долази 
свештеник Радивоје Пајић који 
наставља са писањем Летописа и 
који остаје на љутовничкој парохији 
до 23. септембра 1993. године.44 
У његово време, 28. априла 1991. 
године, љутовничку цркву је посетио 
Митрополит новограчанички Иринеј 
Ковачевић, први пут  после 50 година 
од када је био учитељ у Љутовници, 
пре Другог светског рата.45 Уз 
митрополитову помоћ, и уз прилоге 
парохијана из Љутовнице, Врнчана, 
Клатичева, Калиманића и Накучана 

као и помоћ фирми из Горњег Милановца, црква брвнара је реновирана 
1992. године. Обновљен је под у олтару и броду цркве, стављена изолација 
на зидовима уместо трске, као и дрвена ламперија на своду. Звонара је 
препокривена и обновљена. Постављен је нов иконостас, чији је дуборез 
израдио Момчило Милошевић из Прељине, док су иконе насликали 
иконописци манастира Жиче. 

Дана 22. маја 1993. године, на дан црквене славе, Младог Светог 
Николе, обављено је освећење обновљене цркве.46  Служили су Митрополит 
новограчанички Господин Иринеј Ковачевић, Епископ жички Господин 
Стефан Боца, Епископ новограчанички Господин Дамаскин Давидовић, 
протојереј Љубиша Анђелић, игуман Хризостом Пајић из манастира Раче 
на Дрини, уз велики број представника монаштва, свештенства и верника.

44 Летопис, 10.
45 Летопис, 13-14.
46 Летопис, 15-16.

Плакат из 1977. године сачуван је
у архиви цркве
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После Радивоја Пајића, дуж-
ност љутовничког свештеника при-
мио је Властимир Златић, шилопајски 
парох. Марта 1995. године реактиви-
ран је и, као пензионисани свештеник, 
поново на љутовничку парохију 
постављен протојереј Михаило И. 
Даниловић. На његову иницијативу, уз 
помоћ Црквеног одбора и прилозима 
парохијана, замењени су, због до-
трајалости, бибер цреп и олуци на 
парохијском дому. У то време, 
десио се догађај који је имао велики 
значај за љутовнички крај. Наиме, 
Епископ Далматинске епархије до 
избијања Другог светског рата, др 
Иринеј Ђорђевић, родом из села 
Врнчана, преминуо је 1952. године 
у Кембриџу, у Енглеској и сахрањен 
је на лондонском гробљу, али је 
оставио завештање наследницима да 
његове посмртне остатке пренесу и 

сахране у његовом родном селу. То је тек 44 године после његове смрти 
одобрено, тако да је ковчег са моштима владике Иринеја Ђорђевића стигао 
у љутовничку цркву 27. октобра 1996. године, где је остао до 22. јуна 1997, 
када је патријарх српски Господин Павле са више владика и свештеника 
одслужио Архијерејску заупокојену литургију и у пратњи великог броја 
верника рудничко-таковског краја отпратио епископове земне остатке до 
гробља у Врнчанима, где су сахрањени.47 

Године 1996/97. извршено је ново препокривање цркве према 
пројекту архитекте Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, Рајка 
Чубрића.

За пароха љутовничке цркве 20. фебруара 1999. године постављен 
је свештеник Обрад Љ. Стевановић из Чачка, који је и данас њен 
свештенослужитељ. Убрзо по његовом доласку, како је са радошћу забележио 
у Летопису, поново је, после 54 године прекида, уведена настава веронауке 
коју тада предаје у селима Љутовници, Врнчанима и Клатичеву. Његовим 

47 Летопис, 20.

Митрополит новограчанички Господин 
Иринеј Ковачевић и Епископ жички 

Господин Стефан Боца у порти љутовничке 
цркве 22. маја 1993. године 
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залагањем, цркви су враћени Јеванђеље оковано сребром, царске двери из 
1810. године и царске двери из друге половине XIX века – предмети узети 
ради конзервације и рестаурације, али којима се временом изгубио траг. Са 
парохијанима из пет села – Љутовнице, Врнчана, Калиманића, Клатичева 
и Накучана, који су помогли добровољним радом и прилозима, свештеник 
Обрад је 2001. године допринео изградњи велелепне тролучне капије на улазу 
у црквену порту у Љутовници, чије лукове красе три мермерна крста. Том 
приликом, Његово преосвештенство Епископ аустралијско-новозеландски 
Никанор, уз присуство свештенства и монаштва рудничко-таковског 
краја и многобројних гостију, служио је свету архијерејску литургију у 
љутовничкој цркви брвнари. До 2004. године извршена је електрификација 
звона, као и зидање простране дрвене собрашнице прекривене шиндром, 
уз помоћ парохијана и локалне самоуправе, током 2017. године.

Црква брвнара Светог Николе у Љутовници уписана је у централни 
регистар споменика културе Републике Србије 5. априла 1982. године под 
редним бројем СК 197. Категорисана је као културно добро од великог 
значаја, а у надлежности је Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Архитектура цркве

Градитељи цркве у Љутовници остали су непознати. Једино је остало 
забележено да је „клинце за ову цркву исковао Петроније Милић, циганин 
с Мекота у Такову“.48 Међутим, будући да је овај храм готово истоветан 
таковској цркви брвнари која је подигнута 1795. године, сличног су 
градитељског обрасца, унутрашње и спољашње обраде, као и приближних 
мера,49 није искључено да су неки од мајстора који су већ градили у 
таковском крају, подигли и љутовничку цркву. У сваком случају, таковска 
црква која носи препознатљива обележја градитељских искустава мајстора 
Осаћана,50 свакако је била узор градитељима љутовничке брвнаре.

Љутовничка црква брвнара је једнобродна, са основним обликом 
издуженог правоугаоника и полукружном апсидом. Главни део цркве је 
некада био  подељен на наос и припрату, док је сада јединствен, тако да 

48 М. С. Филиповић, нав. дело, 220–221.
49 Д. Милосављевић, Осаћански неимари, Прибој – Београд, 2000, 93.
50 Најпознатији домаћи градитељи кућа и цркава брвнара били су мајстори пореклом из 

места Осата у источној Босни. Они су довели до савршенства и начин градње и уметничко 
обликовање брвнара.
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у унутрашњости нема других преграда осим олтарске.51 Храм је средње 
величине, површине 56 м², са странама дужине 11, односно 5,4 м. Два 
ступца постављена са западне стране цркве подупиру кров и образују 
најједноставнији облик трема, продужујући на тај начин грађевину за 
још 1,10 м. Уобичајене основе, племенитих пропорција, грађевина је по 
својим карактеристикама типична брвнара, грађена са доста вештине и са 
осећајем за склад. 

51 Преграда која одељује припрату накнадно је уклоњена: Б. Михаљевић, „Типологија 
цркава брвнара у Србији“, Саопштења, XL, Београд, 2008, 224.

Основа цркве (цртеж преузет из: Д. Ст. Павловић, „Цркве брвнаре
у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 147)
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Треба напоменути да су дрвене цркве у Србији, иако носе општи 
назив „брвнаре“, само изузетно грађене од брвана.52  Већина их је сачињена 
од тесаних талпи – дебелих дасака обрађених са све четири стране, 
најчешће од храстовог или боровог дрвета - али се оне без обзира називају 
тим именом. Код љутовничке цркве на озидане темеље од ломљеног камена 
положена је основна греда – темељача над којом се нижу хоризонтално 
сложене масивне храстове талпе, дебљине 12-14 цм. Оне су изнутра 
накнадно искљуцане помоћу „тесле“ (тесача комбинованог са чекићем) и 
премазане блатом и кречом. На северозападном и југозападном углу талпе 
су спојене „на ластин реп“ тј. засецима закошеним у супротне правце, без 
препуста на ћошковима, за шта постоји израз „слепи ћерт“.53  Источни, 
полукружни део храма решен је везом брвана „на зуб“, тако што су талпе 
тесане укриво – полукружно, а затим слагане системом хоризонталних 
жљебова на цик-цак. Овакав начин спајања у апсидалном делу примењен је 
и на таковској брвнари.54  Тако нанизане талпе формирају зидове, „дуваре“, 
на које се полаже јака подужна греда, „венчаница“, која образује ослонац 
кровној конструкцији; на њој лежи  греда „поклопница“ која појачава 
конструкцију. Те две греде су дрвеним клиновима спојене са талпама. На 
бочним, подужним зидовима цркве у Љутовници (а тако је и код таковске 
цркве) налази се по један стубац који има улогу да учврсти склоп зидова.

52 Д. Ст. Павловић, „Цркве брвнаре у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 3.
53 Исто, 62.
54 Р. Гачић, „Цркве брвнаре таковског краја”, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 1, 

Горњи Милановац, 2001, 68.

(Северни изглед, цртеж преузет из: Д. Ст. Павловић, „Цркве брвнаре 
у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 147)
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Висок и стрм кров је 
већ на први поглед најкаракте-
ристичнија особина цркава 
брвнара. На љутовничком хра-
му кров је са нешто преломље-
ним нагибом,  заобљен и на 
источном и на западном делу, 
а прекривен је клисом. То су 
дашчице величине око 15-20 
х 70 цм, дебљине око 2,5 цм, 
док им је облик сличан облику 
обичног црепа са доњом 
„уклишеном“ тј. заобљеном 
или ушиљеном страном.55  
Клис се ређа на исти начин 
као и цреп, без бочних пре-
клопа, редови се преклапају по 
висини. Конструкција крова 
ствара равнокраки троугао 
који образује греда „тавањача“ 
као основица и рогови, „маије“, 
као краци. Услед дотрајалости, 
а на основу елабората архитекте 
Доброслава Ст. Павловића, то-
ком 1952. године президани су 
темељи, исправљени зидови 
и обновљен цео кровни по-
кривач од ситног клиса.56 
Године 1996/97. извршено је 
ново препокривање цркве пре-

ма пројекту архитекте Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, 
Рајка Чубрића.57 

55 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 66–67.
56 Р. Николић, Д. Ст. Павловић, „Конзерваторско-растаураторски радови Републичког 

завода за заштиту споменика културе на непокретним културним добрима 1947–1982“, у: 
Културно наслеђе Србије, Београд, 1982, 87.

57 К. Грујовић Брковић, М. Алексић Чеврљаковић, Поглед кроз наслеђе 1965-2015, Краљево, 
2016, 108.

(Веза крова са зидом, цртеж преузет из:
Д. Ст. Павловић, „Цркве брвнаре у Србији“, 
Саопштења, V, Београд, 1962, 147)
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Веза брвана на углу (цртеж преузет из: Д. Ст. Павловић, „Цркве 
брвнаре у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 147)

Наставак брвана (цртеж преузет из: Д. Ст. Павловић, „Цркве 
брвнаре у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 147)
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Унутрашњост храма зас-
ведена је правилним ко-
ритастим, бачвастим сво-
дом од шашоваца,58 преко 
кога је у новије време, 
1992. године,59 стављена 
ламперија, премазана пла-
восивом бојом. На угло-
вима крова стоје два ве-
лика дрвена крста.

По типологији цркава 
брвнара у Србији, љуто-
вничка брвнара је сврс-

тана у цркве са тремом.60 Западни део њеног крова належе на два дрвена 
подупирача формирајући омањи, неограђен трем који је имао улогу да 
заштити од сунца или невремена оне који нису ушли у цркву, мада су 
степеници постављени испред западног портала (као и испред јужног) 
попунили простор надвишен кровним испустом. Ова надстрешница још 
једном доказује да су талентовани градитељи имали унапред задат посао 
- да понове цркву брвнару из Такова која је у традицији народа овог краја 
имала велики значај.61

58 „шашовац“ је даска за таваницу, цепана на кришке.
59 Летопис цркве љутовничке, 15.
60  Б. Михаљевић, нав. дело, 226.
61 Д. Милосављевић, нав. дело, 93.

(Пресек и западни изглед, цртеж преузет из: Д. Ст. Павловић, 
„Цркве брвнаре у Србији“, Саопштења, V, Београд, 1962, 147)
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Понављање је изведено и у декоративној обради других елемената - 
надвратника и довратника јужних и западних црквених врата. Главни улаз 
у храм као и јужни портал (оба са крилима новијег датума) уоквирени су 
довратницима и надвратницима украшеним плитко резаном, биљном и 
геометријском орнаментиком, која је некада била обојена плавом и црвеном 
бојом. Довратнике чине гредице пресека до 36 х 20 цм. На довратницима 
главног, западног портала, изрезбарене су бордуре од низа розета са 
тролисним орнаментом у себи, са страна су имитирани прислоњени стубићи, 
док су на лучном своду који их спаја, изнад врата, изведене стилизоване 
стабљике и розете са четворолисним биљним орнаментима. Декорацију 
самог надвратника чини повијена лозица са цветовима, а у самом дну 
портала је бордура од низа троуглића, орнамент познат као „пилини 
зуби“.62 Стубови-довратници и надвратник јужних врата љутовничке 
брвнаре украшени су једноставнијим орнаменталним бордурама које 
карактеришу лозице са мало листова, док 
две розете у троугаоним међупољима садрже 
шестолисни орнамент. Управо су лозице на 
јужним вратима љутовничке цркве истоветне 
декорацији суседне цркве брвнаре у Такову.

Прозорски отвори у цркви размештени 
су у источном делу – два уз иконостас и три, 
мања, у олтарском простору, од којих су два 
(величине 19 х 14 цм) из времена градње 
цркве.63  Као и код других цркава брвнара, 
кроз те мале решеткасте отворе и ниска врата, 
допире слаба светлост која овом простору 
уз осећај мирноће пружа и извесну дозу 
мистике. Првобитни под грађевине био је од 
камених плоча, али је каснијом интервенцијом 
избетониран у целини.64

62 Д. Милосављевић, „Oрнаментика надгробних споменика и цркве брвнаре у Србији“, 
Зборник Матице српске за ликовне уметности 42, Нови Сад 2014, 98: Слична цик-цак 
бордура, и данас се види на цркви брвнари у Такову, а налази се и на великом броју стећака 
источне Босне и западне Србије. Истраживачи такав орнамент називају тзв. „Пилини зуби“, 
односно, бордуре које су најчешће клесане „при врху вертикалних страна споменика због 
чега подсјећају на поткровни вијенац тих грађевина, поготову када се налазе испод кровних 
плоха слемењака“ (Bešlagić 1982: 144).

63  Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 148.
64  Р. Гачић, нав. дело, 69.

Прозор и мала ниша на 
апсидалном зиду
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Западни улаз у цркву

Орнаментална бордура довратника западних врата
(цртежи преузети из: Д. Ст. Павловић, „Цркве брвнаре у Србији“,

Саопштења, V, Београд, 1962, 147)

Декорација довратника 
јужних врата

западни и јужни надвратник
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У унутрашњости цркве, лево од улаза, на јужном зиду, налазе се две 
спомен-плоче од црног мермера на којима су уписана имена парохијана 
страдалих у ратовима у периоду 1912-1920. године, подигнуте од стране 
њихових породица.

На западном зиду цркве, непосредно уз улаз, налази се још једна 
спомен-плоча од црног мермера, посвећена Митрополиту новограчаничком 
Иринеју Ковачевићу, коју је подигла његова породица.
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Звоник

Непознато је од када је љутовничка црква имала звоник. Дрвена 
конструкција која се данас може видети, саграђена од већ постојећих 
храстових греда пресека 18 х 18 цм (вероватно са првобитног звоника), 
основе размера 3,05 х 3,05 м и висине 2,3 м над којом се уздиже дрвени 
кров, постављена је на већ поменуту зидану трпезарију, саграђену 1956. 
Конструкцију носе четири попречне греде са којих се спуштају механизми 
који носе два звона. Мање звоно (висине 50 цм, пречника отвора 50 цм), 
које је украшено само једноставним профилисаним жљебом при дну обода, 
на средини своје спољне површине са две супротне стране носи следеће 
натписе: „СПОМЕН ИЗГИНУЛИМ И ПОМРЛИМ БОРЦИМА ПАРОХИЈЕ 
ЉУТОВНИЧКЕ ОД 1912 – 1920Г.“ и: „Ливница звона. Петра А Огњановића 
и К. Крагујевац 1912г.“

Веће звоно (висине 56 цм, пречника отвора 56 цм) има богатију 
декорацију која се састоји од вегетабилне лозице при његовом врху, и венца 
стилизованих геометријских мотива при дну обода. У пољу стилизованог 
развученог ромба могу се прочитати подаци о радионици која је звоно 
направила: „Ливница Ј. Л. Поповић Јагодина“, а са супротне стране натпис 
нам открива и друге податке: „БЛАГОВЕСТИ ТЕ (нечитко) Л. Г. Д. Њ. Е. 
СПАСЕНИЕ. БОГА НАШЕГА. ЗА. ХРАМ. СВ. НИКОЛЕ. У. ЉУТОВНИЦИ. 
ЗА ВРЕМЕ. ВЛАДАВИНЕ. ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА. КРАЉА. ПЕТРА. 
10. 5. 1936. ГОД.“
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Иконостаси и иконе
 

Првобитни иконостас из 1810. године

Међу сликарским творевинама у љутовничкој цркви брвнари 
највећи значај и вредност имају делови првобитног иконостаса који је 
радио сликар Никола Апостоловић. Иконостас је сликан 1810. године, 
годину дана касније од градње храма. До данас су остале сачуване царске 
двери са ктиторским записом, престона икона Исуса Христа, престона 
икона Светог Арханђела Михаила и икона Распећа Христовог. Њих је 
детаљно обрадио и описао професор Радомир Станић.65

Царске двери су уобичајеног изгледа, без дуборезне орнаментике, 
коју је заменила сликана декорација у облику лиснатих венаца и преплета, 
лозица са гроздовима које имају и свој еухаристични смисао, што је веома 
чест мотив на многим Апостоловићевим иконостасима и појединим 
иконама. Двери се састоје од јужног и северног крила која се међусобно 
склапају кованом бравом у облику резе. По унутрашњој ивици јужног 
крила, између две профилисане вертикалне траке, ужљебљена је трећа трака 
у виду тордираног ужета обојена златом, која је, заправо, једини дуборезни 
орнамент на дверима. Ово крило се на врху завршава једноставним 
овалним дуборезним пољем, на чијој је удубљеној, црно обојеној површини 
белим, лепо изведеним словима, исписан 
ктиторски натпис Николе Музикравића:

„ЕГДА ГОРЈАШЧАГО УСЕРДИЈА И 
БЛАГОВЈЕИНСТВА УСЕРДСТВОВА 

ГОСПОДАР НИКОЛА МУЗИКРАВИЧ. 
СИЕ ДВЕРИ СУШТЕМУ ХРАМУ 

С(ВЕ)ТАГО АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА В МЈЕСТО ЉУТОВНИЦЕ,

ЗА ВЈЕЧНИ СВОЈ РОДИТЕЉЕЈ И 
СРОДНИКОВ СВОИХ СПОМЕН 

ПРИЛОЖИ лета 1810. М(Е)С(Е)ЦА 
АВГУСТА 20-го. ПИСАЛ НИКОЛАЕ 

БАКИЧ СИН АПОСТОЛОВИЧА, 
БЕЛИГРАДСКИЈ ЖИВОПИСЕЦ“. 66

65 Р. Станић, „Непозната дела Николе Апостоловића“, Повеља. Часопис за књижевност, 
уметност, културу, просветна и друштвена питања, бр. 1, Краљево, 1971, 140–156.

66  Текст записа и цртеж у: Б. Вујовић, „Никола Апостоловић – живописац земунски и 
белиградски“, Зборник Народног музеја XI-2, историја уметности, Београд, 1982, 82



29

Првобитни иконостас из 1810. године, рад Николе Апостоловића
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Садржина записа даје нам три драгоцена податка: име ктитора, 
годину настанка и име аутора двери. Ктитор по имену Никола Музикравић 
који се записује као господар, очигледно је једна од угледнијих личности. 
Међутим, о њему немамо никаквих података. Не налазимо га ни у попису 
устаника из 1815. године. Једино се у Карађорђево и Милошево време 
спомиње Живко Mузикравић, трговац из Карановца, који би могао бити 
у сродству са њим.67  Са друге стране, потпис сликара сасвим је необичан. 
Док се у другим случајевима потписивао као Никола Апостоловић, у 
Љутовници је то учинио као „Никола Бакич син Апостоловича“. Такође, 
уметник се ословио са „белиградскиј живописец“ само на дверима из 
Љутовнице и нигде више.68   

Иконостас цркве брвнаре у Љутовници, означава и у ликовном и у 
иконографском погледу несумњив напредак у развојним фазама сликарства 
Николе Апостоловића, рођеног 1776. године у Земуну, у имућној трговачкој 
породици. Из једног архивског документа сазнајемо да му је отац Теодор-
Тоша Апостоловић, по народности Грк, био сапунџија.69 Уметничку 
делатност Апостоловић је почео веома рано, још као незрео сликар, што је 
оставило трага на његово целокупно стваралаштво. Сликарство је учио код 
земунских сликара Димитрија Братоглића и, касније, код Марка Ристића, а 
у његовом уметничком формирању извесног удела је имао и Антон Шварц, 
сликар и гравер из Аугсбурга.70

Немиран у младости, уписан је у добровољачки корпус („фрајкор“), 
свакако ради васпитног деловања, што је било од пресудног значаја за 
његов даљи живот. У „фрајкору“ су служили многи Срби избегли из Турске, 

67  Р. Станић, нав. дело, 147.
68 Покушај да се разреши „БАКИЧ“ у потпису није уродио плодом, због недостатка 

података. Што се тиче додатка „белиградскиј живописец“, претпоставља се да је Апостоловић, 
у тешким и несигурним временима устанка, када се није могло лако доћи до сликарског 
материјала, најзначајнији део наруџбина из унутрашњости заиста радио у својој радионици у 
Београду; Б. Вујовић, Никола Апостоловић – живописац земунски и белиградски, 83–84.

69 Б. Вујовић, Никола Апостоловић – живописац земунски и белиградски, 70; Теодор-Toша 
Апостоловић је своје велике поседе на Бежанијској коси завештао црквеној општини и то 
земљиште и данас по њему носи име „Тошин бунар“. 

70 Изузев почетничких дела насталих у предустаничком раздобљу, у Земуну и Миличиници 
код Ваљева, први познати Апостоловићев рад у устаничкој Србији била је застава за 
смедеревског војводу Ђушу Вулићевића из 1804. године, која није сачувана; потом следе 
иконостас у Старој цркви у Смедереву, на којем су и иконе Николе Апостоловића са записима 
приложника из 1808. Између 1808. и 1810. насликао је престоне иконе Богородице и Исуса 
Христа за сеоску цркву у Вртиглавама, које се данас чувају у Цркви Вазнесења у Мионици, 
а године 1812. је насликао три престоне иконе за манастир Светог Стефана у Сланцима код 
Београда; Б. Вујовић, нав. дело, 72.
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који су учествовали у борбама против Турака за време Кочине крајине. 
Ту је Никола могао да упозна Карађорђа, капетана Радича Петровића и 
друге личности, потоње вође у Првом српском устанку. Тиме се, између 
осталог, може најбоље објаснити то што се Апостоловићево име веома 
рано појављује у Карађођевим документима.71 Он је био међу првим 
уметницима који су почетком XIX века из Војводине прешли у Србију.72  
И касније, у доба и на простору Србије Милоша Обреновића, успевао је 
веома лако да оствари везе и познанства, што му је омогућило кретање и 
рад широм земље.

Љутовничке царске двери украсио је са шест сразмерно великих 
сликаних медаљона са стилизованом биљном орнаментиком. У два горња и 
два доња медаљона насликане су седеће фигуре јеванђелиста, док су у нешто 
већим средишњим медаљонима представљене Благовести, чије су фигуре, 
односно композиционо решење, позајмљене са једне иконе Теодора Крачуна 
која се данас чува у Музеју Српске Православне Цркве у Београду.73 Двери 
су осликане темпером на липовој дасци, на позадини зелене боје. У пољима 
која се вертикално нижу и која формирају стилизоване гранчице винове 
лозе са лишћем, цветовима и гроздовима, приказана је по једна фигура. 

На јужном крилу у горњем пољу је јеванђелист Јован, у доњем, нешто 
издуженом средњем пољу насликана је Богородица у клечећем ставу са 
рукама на прсима, која са арханђелом Гаврилом на северном крилу чини 
композицију Благовести. У најнижем пољу насликан је јеванђелист Лука 
како седи и листа отворено јеванђеље на коленима. Северно крило двери 
боље је очувано. У пољу испод јеванђелисте Матеја је арханђео Гаврило 
у благом покрету, са раширеним крилима, док је у најнижем медаљону 
представљен јеванђелист Марко.

 Све до 1971. године74  није се знало да у љутовничкој цркви поред 
царских двери постоје и друге иконе које је сликао Никола Апостоловић. 

71 Већ почетком марта 1804. када је из устаничког логора у Топчидеру упућено писмо 
Србима у Јужној Угарској, са молбом да се устаничка војска хитно помогне у храни, оружју и 
муницији, наглашено је да се наведени материјал шаље „у Земун на Г. Николаја Апостоловића, 
иконописца“. То значи да је Апостоловић већ у ово време био веома поверљива личност за 
вође устанка, којој се могла дати тако одговорна улога: Б. Вујовић, нав. дело, 75.

72 Б. Вујовић, „Уметност у Србији крајем XVIII и у првим деценијама XIX века“, Свеске 
Друштва историчара уметности, број 16, Београд, 1985, 31: „Од 1804. године Србија, након 
неколико векова духовне стагнације, поново постаје културно средиште српског народа, место 
окупљања његових стваралачких снага. Рађала се нова државност и нова култура обновљене 
Србије, у коју се са свих страна враћају школовани Срби“.

73 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије (1791-1848), Београд, 1986, 231. 
74 Тада је Р. Станић објавио свој рад „Непозната дела Николе Апостоловића“, Повеља, бр. 

1, Краљево, 1971, 140-156.
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Реч је о три иконе, такође сликане 
темпером на липовој дасци са гипсаном 
подлогом, које се као делови старог 
иконостаса чувају у цркви. Мада ни једна 
од њих није потписана, професор Станић 
је сигуран у њихово ауторство, с обзиром 
на евидентна обележја која су идентична 
са одликама царских двери.75  Ради се 
о иконама Исуса Христа, Арханђела 
Михаила и Распећа Христовог. У дну 
иконе Исуса Христа исписан је белом 
бојом приложнички запис у два реда који 
гласи:
„СИЈУ ИКОНУ ПРИЛОЖИШЕ КТИТОРИ 
МИЛОВАН И МИЛИЈА ЈОВАНОВИЧ.... 
НО...“

Сликана на истом материјалу 
и истих димензија као претходна, 
икона Светог Архистратига 
Михаила је веома добро очувана 
али њен приложнички запис 
је скоро потпуно уништен. 
Читљив је само фрагментарно: 
„СИЈУ ИКО(НУ)..... МИЛОВ(АН)... 
П... Ч...“. Ова престона икона са 
стојећом фигуром светитеља 
– првобитног патрона цркве 
у Љутовници, представља-
ла је значајну новину за тра-
диционалне иконографске схе-
ме српске средине на почетку 
XIX века, нешто сасвим ново у 
односу на сликарство које се пре 
тога неговало.76 

75 Р. Станић, нав. дело, 145.
76 Б. Вујовић, Никола Апостоловић – живописац земунски и белиградски, 84.
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Трећа икона, Христовог Распећа, са истом сликарском обрадом 
оквира, делимично оштећена, несумњиво је такође рад Николе Апосто-
ловића. У средишњем делу представљен је распет Христос на крсту, 
десно од њега је Богородица а лево Свети Јован Богослов. При дну крста 
је лобања као симбол Голготе, а при врху развијен свитак са сигнатуром 
„ИНЦИ“. На дну иконе, на правоугаоном пољу тамне боје, исписан је запис 
у два реда који је прилично страдао. Читљив је само у следећој мери: „... 
АР ИЗ (С)ВРАЋКОВАЦА И СИН ЈЕГО ЈОАНН БУ(Љ)УКБАША.... АРСЕНИЕ ...  
ГЛИГОРИЕМ И ИВАН ... Ћ ... И .... ЕМ“.

Дошли смо до закључка да се у 
овом приложничком запису ради о 
Лазару и његовом сину Јовану Лазићу 
из Сврачковаца који је имао звање 
буљубаше77 током устанака. Лазар-Лазо 
је дошао из Сјенице, бежећи од Турака. 
На његовом надгробном споменику је 
писало да је био из Старог Влаха из села 
Козеља, одакле је побегао зато што је 
убио „виђена“ Турчина, па је морао да 
промени и славу како би заварао траг.78  
Сахрањен је у сврачковачком гробљу, 
где ће бити покопан и његов син Јован 
1831. године. Јован Лазић је био учесник 
Првог српског устанка,79 и то прво под 
командом Милана Обреновића, па под 
командом Милића Дринчића, а био је 
и међу покретачима Другог устанка.80  
После Таковског устанка, када се стање 

77 Буљубаша (тур.) – капетан буљука војника (чета пешака или ескадрон коњаника).
78 М. С. Филиповић, Таково, 238.
79 „... за сво време десетогодишње војне под Кара-Ђорђем војевао“К. Н. Ненадовић, Живот 

и дела великог Ђорђа Петровића Кара-Ђорђа, Врховног Вожда, ослободиоца и Владара Србије и 
живот његови Војвода и јунака, Беч, 1884. (фототипско издање, Београд 1971), XXXIII

80 Јован Лазић је био на скупштини у Такову 11. априла 1815. године када је Милош 
Обреновић огласио нови устанак  и одатле је право, као искусан борац, отишао са војводом 
Милићем Дринчићем на Чачак, где се посебно истакао у дугим борбама од краја априла до 
јуна. Његово последње ратовање, где се такође истакао примерним јунаштвом иако више није 
био млад, било је на Дубљу са војводом Милићем Дринчићем, у: М. Јаћимовић, „Јован Лазић“, 
у Знаменити Рудничани у Првом и Другом српском устанку, Београд, 1990, 77–79.
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смирило, Јован Лазић је био кнез у једном делу Рудничке нахије до краја 
1823. године.81 Када се разболео, кнез Милош га је разрешио од кнезовске 
дужности, ослободивши га од пореза и, на предлог народног суда, 1825. 
године га поставио за коџабашу (сеоског првака, старешину) на 12 села 
око Рудника. Свакако је био старешина и Љутовнице, о чему сведочи и 
документ сачуван у Архиву Србије.82 Ради се о писму које је Јован Лазић 
из Бруснице упутио „обор кнезу сербскому“ Милошу Обреновићу у 
Крагујевац, а у коме га извештава како су Јовану Лазаревићу из Љутовнице 

тор „обалили“ поп Јован 
(Вулиновић) и кнез Стојан 
и да су се око тога судили 
у Брусници. Иако им је 
речено да тор исправе они 
то нису учинили, јер се 
налазио на „путу народу“, 
у непосредној близини 
цркве. Одбегли су пре 15 
дана, а Лазић је открио да 
су селу Каменици. Писмо 
завршава са „Сотим 
остаем ваш добро ... Јован 
Лазић у Брусници“.

Накнадно је откривено да 
је сачувана и престона икона 
Богородице, али не у самој 
Љутовници, већ у оближњем 
селу Бољковцима. Сликана 
темпером на дрвету, потпуно 
је истоветна љутовничким 
престоним иконама. Чак је 
и сликани оквир, сачињен 
од листоликих орнамената 
од златног и смеђег окера у 

81 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије , до 1842. , Београд, 1897, 643-644. 
Када се разболео, кнез Милош га је разрешио од кнезовске дужности, ослободивши га од 
пореза и, на предлог народног суда, 1825. године га поставио за коџабашу (сеоског првака, 
старешину) на 12 села око Рудника; М. Јаћимовић, нав. дело, 78–79.

82 Архив Србије, Збирка Мике Петровића 6327, без датума, Брусница, RNo. 215.

Писмо Јована Лазића из Бруснице „обор кнезу 
сербскому“ Милошу Обреновићу у Крагујевац (Архив 

Србије, Збирка Мите Петровића 6327)



потпуности исти као на љутовничким иконама Исуса Христа и Аханђела 
Михаила. Осим тога, у Бољковцима нема других Апостоловићевих радова, 
што такође говори да се не може сумњати да је ова икона Богородице 
припадала љутовничком иконостасу.83

Чињеница да је Никола Апостоловић сликао иконостас 1810. 
године, одмах после подизања цркве, у немирна и тешка времена одсудних 
борби за ослобођење Србије, врло је значајна. Љутовничка црква је сасвим 
ретка као храм устаничког периода за који се документовано зна и када је 
саграђен и када је добио иконостас и ко је аутор тог иконостаса. 

Деизис из 1816. године

У цркви, на јужном зиду, до иконостасне преграде новијег датума, 
налази се део очуваног сликаног ДЕИЗИСА на дрвету, који је јако оштећен. 
Он, изгледа, никада није био у саставу иконостаса ове цркве, већ је овде 
однекуд донет. На њему су приказани у допојасној представи Исус Христос и 
шест апостола: Филип, Симон, Вартоломеј, Андреја, Јован и Петар.

Деизис је настао 1816. године што се види по доста опширном и  јако 
оштећеном запису, код ногу апостола Петра: 

83 Б. Вујовић, Никола Апостоловић – живописац земунски и белиградски, 83–84.
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„... ЗА ВЈЕЧНИ СПОМ(ЕН)... ЊЕГОВУ 1816... СТОЈАН, ТРИФУН, ЈОВАН, 
АНТОНИЈЕ, ИВАН, ТЕОДОР, ЈЕРЕМИЈА, ЈЕВРЕМ, МАРТА, ЉУБИЦА, МИЛИЦА, 
ЈАГЛИКА, ГЕРОСИМА, МАРИЦА ЗА ЊИХНО ЗДРАВЉЕ(?) МЕСЕ(ЦА) 
СЕМТЕВРИ(ЈА) 8“. 

Непознати аутор Деизиса је оставио дело можда скромних 
сликарских домета, несигурног цртежа и сировог колорита,84 али  његове 
представе апостола и Христа се свакако уклапају у ликовно наслеђе прве 
половине XIX века које су стварали или локални мајстори или сликари 
пореклом из Македоније.

Царске двери настале у првој половини XIX века 

Остало је непознато када је првобитни иконостас из 1810. године 
уклоњен и замењен другим, за који се претпоставља да је настао половином 
XIX века. Није познато ни да ли су царске двери које се налазе на јужном 
зиду у унутрашњости цркве, поред јужног улаза, чиниле целину са иконама  
непознатог иконописца, сачуваним у звонику цркве. 

Царске двери о којима је реч настале су у духу оних сликарских 
схватања која су тежила да сједине већ прихваћене сликарске новине 
из Војводине са поствизантијским традиционалним и конзервативним 
иконописом који је током  XIX века био преовлађујућ у Србији. По једном 
мишљењу, њихов аутор је непознати мајстор из круга Живка Павловића и 
Николе Јанковића.85  Међутим, новија истраживања дају претпоставку да 
их је сликао Сретен Протић, син протојереја Јанка Михаиловића Молера.86

Царске двери су декорисане ликовима четворице јеванђелиста и 
сценом Благовести. Јеванђелисти у попрсјима дати су у посебним кружним 
пољима, а арханђео Гаврило и Богородица из Благовести на засебним 
елипсоидним површинама. У горњем медаљону јужног крила представљен 
је Свети Марко са својим атрибутом, лавом. Испод њега, у елипсоидном 
пољу, је Богородица која стоји, десном руком показује на сто испред себе, 

84 Р. Станић, Нав. дело, 144.
85 Исто, 144.
86 Р. Станић, „Конзерваторске белешке“, Зборник радова Народног музеја, V, Чачак 1974, 

18-22. Сретен Протић Молеровић рођен је 1814. године у Негришорима. По свом сликарском 
схватању припада уметничком кругу свога оца Јанка Молера, од кога је наследио сликарску 
обдареност и примио прве и основне сликарске поуке.  Из епитафа на његовом споменику 
на гробљу његовог родног места, сазнајемо да је десет година био писар у Тијању, где му је 
отац дуже времена био протојереј и где је уз цркву саградио нартекс и 1816. године насликао 
иконостас.
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на којем је лист папира. Најнижи медаљон 
кружног облика садржи представу јеван-
ђелисте Јована, а његов атрибут, орао ра-
ширеног крила, је пред њим. 

Северно крило двери иконо-
графски је решено на исти начин. У 
кружним пољима налазе се јеванђелисти 
Лука и Матеј, у рукама држе јеванђеља 
и окренути су ка облаку прошараном 
муњом. Свети Матеј, у горњем пољу, 
приказан је као старац, седе косе и 
браде, док се његов атрибут – човек са 
анђеоским крилима налази иза његових 
леђа. Свети Лука, у најнижем медаљону, 
дат је као најмлађи од свих јеванђелиста, 
једну руку је наслонио на пулт са своје 
десне стране, другом држи књигу поред 
које је глава његовог атрибута, вола. 
Арханђео Гаврило, у елипсоидном пољу, 
јесте пандан Богородици наспрам њега. 
Он стоји на облаку, у руци држи бели 
крин који пружа према Богородици. 

Када су ове царске двери донете 1994. године у Републички завод за 
заштиту споменика културе у Београду, где су очишћене и конзервиране, 
стручњаци Завода87 су приметили да су оне скоро истоветне дверима које 
се налазе у цркви брвнари у Јабланици на Златибору. Јабланичке двери 
приписане су Сретену Протићу на основу аналогије са царским дверима из 
цркве Преображења у Придворици, потписаним од стране овог сликара.88 

Закључак је да су имитација дубореза, обрада стубића на саставу крила, 
облик медаљона, положај већине фигура и набори драперија на дверима 
у Љутовници и дверима у Јабланици скоро идентични, тако да, и поред 
мањих иконографских разлика, нема сумње да их је радио исти мајстор.89 

Оба пара двери показују доста сличности са царским дверима 
брвнаре у Горобиљу из 1833. године,90 које су, као и јабланичке, приписане 

87 Б. Крстановић, С. Кесић-Ристић, „Култна целина у Доњој Јабланици“, Саопштења,  
XXXV, Београд, 2002, 35.

88 Р. Станић, „Прилог познавању дела Јанка Михаиловића Молера, Сретена Протића и 
Алексија Лазовића“, Зборник радова Народног музеја, VII, Чачак, 1976, 133–134.

89 Б. Крстановић, С. Кесић-Ристић, нав. дело, 35
90 Р. Станић, „Прилог познавању дела...“, 133– 134.
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младом Сретену Протићу.91 Такође, престоне иконе и царске двери у цркви 
брвнари у селу Прањанима показују стилску сродност, а може се рећи и 
подударност у појединим елементима Протићевих сигнираних дела, а 
њихова сличност са љутовничким дверима је приметна. Остаје отворено 
питање да ли се листи Протићевих дела, поред царских двери из Јабланице, 
као и оних из Прањана,92 могу придружити и двери из Љутовнице. 
Међутим, чињеница је да је иста рука сликала сва три пара двери: у Доњој 
Јабланици, Љутовници и Горобиљу,92 и уколико је то био Сретен Протић, 
оне су настале у првој половини XIX века или тачније у његовој другој 
четвртини, али свакако пре 1848. године, када је Сретен Протић умро.

Делови иконостаса из XIX века

У цркви и споредним просторијама чувају се делови иконостасне 
целине, која је рад непознатог иконописца XIX века. За сада остаје 
неодговорено питање да ли су претходно описане царске двери за које се 

претпоставља да су дело Сретена Протића, 
чиниле део тог иконостаса.

До данас су сачуване престоне иконе 
Светог Николе, Богородице са Христом, 
Исуса Христа и Јована Претече, икона 
Арханђела Михаила са северних, и 
Архиђакона Стефана са јужних двери, 
велики крст са Распећем, иконе Светог 
Саве, Богородице и Светог Јована, у 
овалним пољима уоквиреним дрвеним 
рамом. Четири престоне иконе су у 
правоугаоним дрвеним рамовима, при 
чему су иконе Исуса Христа и Јована 
Претече прилично оштећене зубом 
времена. 

Престона икона Светог Оца Николаја, 
једина је икона из старијег периода 
историје љутовничке цркве са представом 
светитетеља коме је храм посвећен. То 

91 Р. Станић, Конзерваторске белешке, 23.
92 Б. Крстановић, С. Кесић-Ристић, Култна целина у Доњој Јабланици, 35.
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нам говори и да је у време када је овај иконостас постављен у цркву, она 
већ променила посвету Светом Николи. Свети Николај је приказан како 
стоји, десном руком благосиља а у левој држи епископски штап (жезло), 
чиме је, као и у осталим детаљима, испоштована уобичајена иконографија 
његовог приказавиња у православном иконопису. Одевен је у епископску 
одежду: преко белог стихара носи црвени сакос оперважен златовезним 
тракама, испод златног крста на грудима је омофор беле боје украшен 
везом, епископска палица је зелено-жуте боје, са златном кићанкама 
и ликом анђела извезеним у средини. Носи обућу црвене боје, док се на 
седокосој глави светитеља налази епископска митра са златним и бисерним 
апликацијама.

На престоној икони Христ је приказан као Велики Архијереј, одевен 
у раскошну одећу и са царском круном на глави, како седи на престолу а 
на колену држи отворену књигу са речима: „Дођите к мени сви који сте 
уморни и оптерећени, и ја ћу вас одморити“, што је цитат из Јеванђеља 
по Матеју (11:28-30). Јован Крститељ је на икони представљен како стоји 
у пустињској одећи, у левој руци држи другачак штап са крстом на врху 
и траком на којој пише „Свети Агнец 
Божији“, а у десној свитак са речима које 
су такође из Јеванђеља по Матеју: “Покајте 
се јер се приближи Царство небеско“.

Богородица на престоној икони је 
приказана како седи на престолу, са леве 
стране држи Христа Богомладенца, а у десној 
руци гранчицу са цвећем, као симболом свог 
безгрешног зачећа; мали Христ на њеном 
крилу десном руком благосиља, док у левој 
држи плаву куглу са крстом која указује на 
њега као Спаситеља света. 

Икона Арханђела Михаила са северних, и 
Архиђакона Стефана са јужних двери, налазе 
се у цркви на јужном зиду, одмах поред 
јужних врата. Свети Арханђел Михаило 
одевен је у ратничку одећу, у десној руци 
држи пламени мач, а у левој кантар, док је 
Свети Стефан одевен у бели стихар и свештенички сакос врло богате флоралне 
декорације. Плави орар са златовезом је, као што је уобичајено, ставио преко 
левог рамена као знак за заједничку молитву током богослужења, док у левој 
руци држи упаљену белу свећу, а у десној кадионицу.  
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Иконе још увек живих 
боја, благих ликова, вит-
ких фигура, својом импо-
зантном величином и 
атмосфером мирноће оста-
вљају јак утисак на пос-
матрача.

Што се тиче њихових 
стилских карактеристика и 
уметничких домета, до сада 
нису пронађене паралеле 
са другим иконописним 
остварењима у српској 
деветнаестовековној умет-
ности, које би нам помогле 
да дођемо до неких ближих 
сазнања о аутору и тачном 
времену настанка ове 
иконостасне целине. 

Иконостас из 1992. године
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Како сазнајемо из Летописа,93 године 1992. љутовнички иконостас 
из XIX века, замењен је потпуно новим, рађеним у дуборезу и осликаним 
од стране иконописаца манастира Жиче. Распоред икона на иконостасу 
је уобичајен, и највероватније је поновио избор светитеља са претходног 
иконостаса: на северним вратима је стојећа представа Архистратига 
Михаила, а на јужним Архиђакона Стефана. У истој зони, једне изнад 
других, су престоне иконе Светог Николе, Богородице са малим Христом, 
Исуса Христа и Јована Претече. Царске двери носе представу Благовести. 
У другом реду су иконе Светог Саве, Тајне вечере и Светог Симеона. 
Изнад Тајне вечере је крст са Распећем крај којег су Богородица и Јован 
представљени на посебним иконама. 

Ризничке драгоцености

Од ризничких драгоцености љутовничке цркве, нажалост, није 
очувано пуно тога до данас. Међу сачуваним богослужбеним књигама 
свакако се издваја рукописни Триод посни писан 1622. године у манастиру 
Студеници. Литургијске књиге из XIX века које се и данас налазе у цркви 
брвнари, штампане су у Москви, затим у Кијево-печерској лаври, али и у 
новоснованој (24. маја 1831. године) Књажевској српској типографији кнеза 
Милоша Обреновића у Београду, као и у Српској манастирској типографији 
у Сремским Карловцима. Поред тога што њихова вредност лежи у томе 
што из године у годину представљају све значајније и раритетније примерке 
штампарства и књиговеза, за љутовничку парохију имају и значај историјског 
документа због занимљивих записа који су на њиховим странама исписани. 
Осим богослужбених књига, из раније историје цркве сачувана је ддрвена 
осликана дарохранилица и дуборезни стони крст из 1922. године.

Рукописни Триод из 1622. године

Данас, то је најстарија позната рукописна књига која се налази на 
читавом простору рудничко-таковског краја а уједно је и историјски извор 
великог значаја.94

93 Летопис цркве љутовничке, 15.
94 Љутовнички посни триод био је представљен међу вредним ризничким предметима на 

изложби „Благо манастира Студенице“ приређеној 1988. године у Галерији САНУ у Београду, 
и тада је пок. Надежда Сидник, водећи српски археограф, дала основне археографске и 
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Како сазнајемо из записа на крају књиге, исписао ју је „чрноризац“ 
Диомидије 1621/22. у храму Благовештења, како је називана једна мала 
црква у овиру комплекса манастира Студенице, који је тада имао тринаест 
богомоља.95 

Ова вредна рукописна књига садржи 352 листа исписана црним и 
црвеним мастилом (црвеном бојом су писана иницијална слова, неки делови 
и белешке са стране). Његов повез чине дрвене дашчице пресвучене кожом 
на којој су техником слепог отиска изведени флорални и геометријски 
орнаменти, а видљиви су трагови на местима где су биле причвршћене 
металне копче. У триоду се на неколико различитих листова срећу записи 
настали током његове дуге и необичне историје.96  

палеографске карактеристике рукописа у пратећем каталогу изложбе: Библиотека, у: Благо 
манастира Студенице, Галерија САНУ, Београд, 1988, 203-204; А. Боловић, „Љутовнички триод 
из 1622. године“, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 6, Горњи Милановац, 2011, 21-39.

95 Студеница је страдала од Турака 1697. године, када је спаљена и њена библиотека. 
Подаци о преписивачкој делатности у овом манастиру су фрагментарни, мада нема сумње 
да се овде морао налазити значајан скрипториј. Наговештај да је манастир у првој половини 
XVII века набављао књиге, као и да су се ту књиге писале, сачуван је управо у запису на крају 
овог рукописног триода.

96  Између осталог, из њега се сазнаје да је у Студеници заиста постојала црква Благовештења 
која је била активна почетком XVII века и која је служила и као скрипторија, а преписивач 
Диомидије је ближе објаснио њену локацију - са јужне стране, на одстојању хитца каменом од 
„светог града“ односно зидина које су окруживале манастир. Овај податак помогао је Мирјани 
Шакоти да лоцира положај храма Благовештења у студеничком комплексу: М. Шакота, „Где се 
налазио храм Благовештења у Студеници“, Зограф, 2, Београд, 1967, 51-53.
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Оно што је најбитније, по-
даци о писару, времену, месту и 
околностима настанка триода, нала-
зи се у „поговору“, исписаном лепим 
брзописним словима на самом крају 
књиге. У преводу са старословенског 
његов текст гласи: „Написа се ова 
света и души корисна књига која се 
зове Триод. Написа се при великој 
Лаври Симеона Мироточивог која 
се зове Студеница. У храму Благо-
вештења пречисте Богоматере, 
која је близу свете Лавре ка јужној 
страни, за хитац камена удаљена од 
старога града (зидина манастира). 
При животу преосвештеног патри-
јарха господина Пајсија, и при 
животу столујућег? митрополита 
рашког господина Силивестра, и 
при животу игумана и архимандрита свете лавре студеничке господина 
Теофила јеромонаха и при животу блаженог духовника господина 
Никанора ту у светој Лаври. Руку многогрешног црноризца Диомидија. 
Тада би превелика турска војска на лешку земљу (Пољску) и тамо би велико 
страдање за православну чељад, и таква крв не би никада, изузев приликом 
заузећа Костантина града. Заврши се на памет светог Саве Јерусалимског. 
У лето 1622. године.“

Поред поменутог, даљу историјску судбину посног триода из 
Љутовнице сазнајемо из још једног значајног записа који се налази одмах 
испод првог. Он нас обавештава о враћању књиге из турских руку које су 
га отеле заједно са целокупним садржајем студеничких ризница. Наиме, у 
години када је Студеница спаљена у пљачкашком налету Сулејман-паше 
Скопљака (1806), триод је откупио извесни Милован Самотурац Алексић, 
и тако спасао од уништења и заборава једну од ретких рукописних књига 
овог манастира.97 

У бурним временима, под владавином Турака нашим просторима, 
књига је мењала своје боравиште и, још увек неутврђеним путевима, 

97 Археолошки споменици и налазишта у Србији, II, Централна Србија, Српска академија 
наука, Грађа, књига Х, Археолошки институт, књига 3, Београд, 1956, 221.
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стигла до цркве брвнаре посвећене светом Николи. О томе када и како је 
ова драгоценост доспела у љутовничку цркву, немамо поузданих података, 
али можемо изнети највероватније претпоставке на основу записа на 
маргинама књиге. На листовима 109а до 115а наилазимо на запис дрвеном 
оловком, крупним, невешто писаним словима: „1823/ на...(?)/ ТрJодъ/ Попу 
/ Iwвану/ улютовницу/ 3500 гроша” за који претпостављамо да сведочи да је 
Триод продат попу Јовану Вулиновићу Томићу из Љутовнице за наведену 
суму. Међутим, из Летописа цркве љутовничке98 сазнајемо да је у години 
настанка овог записа (1823) љутовнички парох био Лука Николајевић, али 
како је познато да је свештеник Јован сахрањен 1828. године, ипак је реално 
сматрати да је књига продата њему наведене године, за суму од 3500 гроша. 
Могуће да је он књигу откупио и од самог Милована Самотурца Алексића, 
али то не можемо ничим потврдити. Уједно је то и најранији податак о 
присуству рукописног Триода у Љутовници.

Штампане богослужбене књиге

Богослужбена књига Служабник, 
штампана 1838. године у Књажевско-
српској штампарији у Београду, на 
првим листовима носи два записа. 
Један је приложнички исписан крас-
нописом: Књигу ову „Служебник“ 
приложи цркви Љутовничкој, Пау-
на, супруга Ивана Михаиловића из 
Љутовнице, за своје здравље. / Маја 6. 
год. 1881. у Љутовници / Свештеник 
Цркве Љутовничке Младен Поповић. 
Други запис, дрвеном оловком, 
гласи: 1884. год. 15. маја црква Љу-
товничка престала је радити а њену 
парохију распарчио је тадашњи 
прота Руднички са архијерејским 
сабором, под владајућом странком 
– напредном.

98 Летопис цркве љутовничке, 4.
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Поред Празничног минеја, који 
се назива Антологион и Цветослов, 
штампаног јануара 1848. у Кијево-
печерској лаври, сачуван је и цео 
комплет од 12 месечних Минеја, 
штампаних 1885. године у Москви. 

Минеј месеца јула посебно је 
занимљив, јер су на унутрашњим 
странама његових корица дрвеном 
оловком исписани записи у којима 
су описане временске и друштвене 
(не)прилике које су снашле љутов-
ничку парохију четрдесетих, педе-
сетих и шездесетих година ХХ века. 
Тако, у првом запису, за 1953. годину 
пише: Не дај Боже саздатељу свега 
видљивога и невидљивога, оваке суше 
нико не памти ни они од 80 година 
старости. У пролеће, март и пола 
априла, киша сваки дан нит ко мого орат ни сијат а од пола априла суша 
така да многи нису поорали и посејали а и они што су посејали ништа 
нису користили суша све изгоре 40 степени (...) Мај, јуни, јули није пало 
кише да натопи земљу сена слабо суша изгорела људи своју стоку морали 
продавати.... На следећој страни је старији запис, из 1941. године: У име 
оца и сина и св. духа Амин да се никад више не понови овај страшни суд код 
хришћана, али створитељ како је одредијо онако мора да буде за сва времена 
Амин. (...) Немачка окупира све земље у Европи, па поче у Југославији две 
и три струје – партије, па се бише између себе и убијаше један другога а 
Немци убијаху све три и паљаху села и вароши и тераше народ у ропство 
умираху путевима и у логорима а Срби се кољаху међу собом.... 

Записивање је настављено тек десет година касније: 1951. роди добро, 
па после све слабије – почеше стварати радне задруге сами се уписиваше и 
сву земљу у задруге ставише и сви ортачки радили ... тако би 2-3 године 
па се растурише сиромасима нешто се врати имања а богатима не оста 
државно, после држава многима одузе имања...  1955. год. би пролеће тако 
хладно па се задржи сејање а лето поста кишовито, да од видовдана није 
био ниједан дан без кише и провала облака и грмљавина и града и тако 
да многа сена и жито вода однела која су била по равнима а по брдима 
проклијало жито у класу и у крстинама – толики град је бијо да су у Гор. 
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Милановцу мерили 2 градљике 800 грама, да је град многе куће цреп и баскије 
излупо и без крова народ осто, а поплаве толике су биле да се мислило да 
ће потопити. Многи људи од 90 година не памте и бијо је и земљотрес ове 
године. Ја верујем предсказује глад и скори страшни суд или поремећај земље, 
тако је страшна поплава (...) народ почеле ноге да боле од вода, пасуљ поче 
да труне на поњавама, а на светог пантелију био је снег по брдима и у 
словенији био је пола метра...тако страшне поплаве да нас бог сачува, на 
многим местима саобраћај прекинути. Глад страшна. (...)1955. г. добави 
жита око велике госпојине многи су касније... 1956-57. г. створене су комуне 
општине по градовима чиновника много, лаж, мрзост, суђење, парнице су 
многе, и људи су *** гранате те пуцају у облаке и растурају их да не пада 
град, велико неверство.

После свега записаног, захваљујући потпису у самом углу стране, 
сазнајемо да је хроничар љутовничких дешавања био Милун Димитријевић, 
звонар брвнаре Љутовница. Оставио је још један запис на самој корици 
Минеја месеца јула: 13-26. Јула 1963. године земљотрес је разрушио Скопље 
сасвим ради наших грехова. (...) За 6 дана било је 280 потреса, још 5. августа 
300 потреса и земља се колеба...

На унутрашњој страни Минеја месеца августа записано је: Милун 
Димитријевић служи овом храму као клисар пун 13 година 1937 год у 
Љутовници.

На последњој страни 
исте књиге записао је и 
догађања у земљи:  19. 
августа - 1. септембра 
1961. год. у београду одр-
жана конференција први 
пут у југославији у којој 
су учествовали 25 земаља 
азије и африке и латински 
земаља америке, ту су 
дошли цар Селасије и 

краљ и шефови држава са својим делегацијама и сви су говорили о миру и 
равноправности...

Захваљујући једној краткој белешци на задњој страни Минеја месеца 
октобра, сазнајемо нешто више о дугогодишњем звонару љутовничке цркве 
који је уједно био и својеврсни летописац: Милун И. Димитријевић из 
Љутовнице бијо клисар од 1922. до 1953. год. / брада/ једноруки. Најгрешни 
опростите сви +.
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Љутовничка црква са посебним 
поштовањем чува и Јеванђеље са 
записом из 1863. годинe, повезано у 
кожу а потом „оковано“ сребром. Док 
је временом предња корица књиге 
изгубила свој првобитни изглед јер од 
пет овалних медаљона није преостао 
ниједан, њена полеђина је још увек 
репрезентативна са рељефно изведеним 
приказом Гостољубља Аврамовог (што 
је уједно и приказ Свете Тројице), у 
сребру. Поменути запис исписан је 
црним мастилом на првих пар страна 
Јеванђеља, испод штампаног текста 
и гласи:  Ово евангелие откупи раб 
Божи Мина Миловановић од Накучана 
приложи у храм светаго оца Николаја у 
Љутовници за свои вечни спомен и своих 
родитеља. (...) 30. новембра у Љутовници 
1863. године Во славу божју Лука Николаевић парох љутовнички амин.

Јеванђеље штампано 1890. године у Москви, у Синодалној штампари-
ји, такође у репрезентативном повезу од коже и месинганом окову са 
представама Исуса Христа у средишту и четворице јеванђелиста у угловима 
књиге, носи следећи приложнички запис: Ово Св. Јеванђеље приложише 
цркви љутовничкој за време честитог свештеника Петра Дивнића, 
Лазар Дробњак и Цмиљана са својих шест кћери себи за живот и здравље, 
а за покој душе Јована, Ивана и Панте браће Милисављевића и њихових 
родитеља Милисава и Јована – све из села Накучана – 1902 . г -

Служба Методију и Ћирилу, богослужбена је књига штампана у 
Српској манастирској типографији Сремских Карловаца 1922. године. И 
на њој налазимо запис: Чито ову књигу и вршијо службу са свештеником 
Василијем Кољубајев Русом од 1923 – до 1940 г. Милун И. Димитријевић из 
Љутовнице.
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Богослужбени предмети

Дарохранилица од дрве-
та, са осликаним Распећем и 
бочним овалним иконицама 
Богородице и Светог Јована 
Богослова, приложнички је 
дар Епископа далматинског, 
Иринеја Ђорђевића са за-
писом на полеђини који је 
делом сачуван: За упокој душе 
Богољуба Ђорђевића учитеља 
шилопајског... Готово иден-
тична дарохранилица налази 
се у Цркви Светог Николе 
у Шилопају са записом који 

је у целости очуван и гласи: За покој душе Богољуба Ђорђевића учитеља 
шилопајског приложио брат Иринеј епископ далматински 1939 год.

Као богослужбени предмет и данас се 
користи ручни крст са стопом на којој је 
урезан запис: Спомен Изгинулим борцима 
у рату 1912-1918. год. Парохије Цркве 
Љутовничке 1922 год. Претпоставља се да је 
приложен у исто време када су постављене 
спомен плоче у цркви, за све парохијане 
страдале у балканским и Првом светском 
рату.

Дуборезбарени део овог стоног крста са 
распетим Исусом Христом у централном 
делу и главама четворице јеванђелиста 
у крацима, налази се у окову, који прати 
његов крстолики облик. Спољном ивицом 
окованог дела, у угловима, изведена је 
декорација у виду груписаних биљних 
орнамената тј. листића. 
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Надгробни споменици у порти цркве

У црквеној порти, непосредно уз јужну страну цркве, налази се 
седам надгробних плоча испод којих су сахрањени свештенослужитељи и 
поједини парохијани љутовничке парохије. Споменици су орјентисани у 
правцу запад - исток.

Најстарији надгробни споменик у порти израђен је од белог мермера, 
орјентисан је више у правцу северо запад - југо исток и по свом положају 
најближи је самој цркви тј. њеној апсиди. Сама надгробна плоча се састоји 
из три дела, укупне дужине 157 цм, ширине од 42 до 54 цм, са уклесаним 
записом у врху:

„ОВДΪ ПОЧΪ/
ПОПЪ ΪОВАНЪ”.

Над њом се уздиже крст, висине 
43, ширине 42 цм, који такође носи 
уклесан натпис:

„1828
ЛЕТО

ОВДЕ ПО/ЧΪВА ПОПЪ
ΪОВАНЪ

ВуЛΪНОВΪЋ”.
Из летописа љутовничке цркве 

сазнајемо да је јереј Јован Вулиновић 
страдао 1828. године.

Јужно од њега је надгробна плоча 
димензија 90 х 217 цм, израђена од 
камена са уклесаним удвојеним крстом 
(„руским”) у горњем делу и натписом 
који је у већој мери оштећен. Између кракова крста уклесана су слова: „ИС 
ХС”(са лигатурама) и „НИ КА”. Оно што се могло растумачити из натписа 
говори нам да:

„ОВДЕ ПОЧИВА РАБЪ БОЖI МИЛОВАНЪ ПРЕСТАВИ СЕ 18..8...”
Неколико центиметара десно од њега, у истој равни, је надгробна 

плоча такође од камена са уклесаним двојним („руским”) крстом и 
вињетама. Њен натпис гласи:

„ОВДЕ ПОЧИВАЮ КОСТИ РАБА БО/ ЖYЕГ БОГДАНА МИЛОВАНОВИЋА 
ИЗЪ КАЛИМАНИЋА ПОЖ 49Г ПР 25 ..... 1854”

Најјужније у црквеној порти се налази споменик тј. камена надгробна 
плоча димензија 70 х 190 цм, на којој није препознатљив никакав натпис.
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Следеће три надгробне плоче од истог камена положене су једна тик 
уз другу, са неколико центиметара размака између њих. Прва од њих је 
димензија 75-91 х 227 цм, са доста оштећеним уклесаним натписом:

„ЗДЪ ОВДЕ ПОЧИ/ВА РАБЪ БОЖ/ И ПА .... МИЛ ... ВИЋ ... ПРЕСТАВИ ...”
Надгробна плоча која је у најбољем стању од свих, димензија 80 х 210 цм, 

са исклесаним крстом на постољу у врху, словима „ИС/ХС/НИ/КА” између 
кракова крста, има потпуно читљив натпис исклесан у камену, који гласи:

„ПОД ОВИМ СПОМЕНОМ
ПОЧИВА СВЯЩЕНО ЕРЕИ
ЛУКА НИКОЛАЕВИЋ ПА/
РОХ ЛЮТОВНИЧКİИ КО/
И Е ПОСЛУЖIО ХРАМ БО/
ЖIИ*) ОД 19 ЯНУАРА
1819 Г ПА ДО 28 АПРИ/ЛА 1864 Г
ЗА НЭГОВУ ЗАСЛУГУ СТАВИ МУ
ОВАИ СПОМЕН
СИНОВАЦ ОБРЕН НИКОЛИЋ
ПАРОХ ЉЮТОВНИЧКİИ
23 МАРТА 1867 Г У ЛЮТОВНИЦИ”

КАМЕНОРЕЗАЦ ЈОВАН ТОМИЋ

Одмах до ње, једним делом уграђена у 
поплочану стазицу која води око цркве, 
јесте надгрогна плоча димензија 80 х 210 
цм, са следећим натписом уклесаним 
у камену: „ПОД ОВИМ СПО/МЕНОМ 
ПОЧИВА СВЕШТЕНОЈЕРЕЈ ОБРЕН НИКОЛИЋ ПАРОХ ЉУТОВНИ/ЧКIИ КОЈИ 
ЈЕ ПОСЛ/УЖИО ХРАМ БОЖИ ОД 15. XII 1863 ДО 6 ФЕБРУАРIА 1880? Г ЗА 
ЊЕГОВУ ЗАСЛУГУ СТАВИ МУ ОВАИ СПОМЕН СА......ИА ЊИОВА”

На самом ободу црквеног дворишта, у југоисточном углу уз ограду 
налази се надгробни споменик од мермера релативно новијег датума са 
урамљеним фотографијама покојника, а из урезаног натписа сазнајемо:

„Миљка Дмитровића синови
ДРАГОМИР                                        МИЛИСАВ

рев. возова Краљево                         саобраћ-чин. Београд
ж-2. V 1904 +-14. X 1941.                ж-19. V 1901 +-12. XI 1942.

СТРЕЉАНИ ОД НЕМ(А)ЦА.
Спомен подиже својим непрежаљеним синовима Мајка Милуника Брат 

Стево деца Драгомира Бранко и Бранка 1949”
У правцу иза апсиде, испод саме ограде, налазе се још две 

надгробне плоче, али без натписа.



ЦРКВЕНИ ВЕЛИКОДОСТОЈНИЦИ
ЉУТОВНИЧКЕ ПАРОХИЈЕ
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Епископ далматински др Иринеј Ђорђевић  (1931-1952) 99 
(Милан Ђорђевић, 1894-1952)

Епископ далматински др Иринеј, чије је крштено име било Милан 
Ђорђевић, рођен је 22. маја 1894. у Врнчанима, од оца Добросава и мајке 
Драгиње. 

Основну школу завршио је у Такову 1906. године и одмах ступио у 
Богословију, Светог Саве у Београду, коју је свршио са одличним успехом. 
Одмах по избијању Првог светског рата јавио се на војну дужност и на њој 
остао, у чину поднаредника, до краја 1915. године када је примио монашки 
чин и добио име Иринеј. По завршетку одступања наше војске (1916) послат 
је да, као питомац Светог Архијерејског Сабора, студира у Петрограду на 
Духовној академији. Због акутног реуматизма који је у рату добио, није 
могао да издржи оштру петроградску климу, па је, ради бањског лечења 
отишао у Енглеску. 

Месеца октобра 1916. ступио је на Богословски факултет Оксфордског 
универзитета, студирајући Историју цркве као специјални предмет. По 
завршетку студија, 1918. године, написао је дисертацију на тему ,,Religious 
Controversies of the XVI Century” (Верски спорови XVI века). По одбрани 
дисертације добио је научни степен Bachelor of Letters са једногласном оценом 
brilliant. После тога био је секретар, а затим и шеф Српског бироа у Лондону. 
За то време је самостално радио у Британском музеју и путовао по Енглеској 
држећи многа пропагандна предавања и проповеди. 

Када се вратио у отаџбину рукоположен је за јерођакона 1919. и 
исте године послат је, опет као питомац Светог архијерејског Сабора, да 
се „оправослави“ на Православном богословском факултету Атинског 
универзитета, где је провео годину и по дана и стекао права за полагање 
доктората. То право није могао одмах искористити, јер су му недостајала 
средства за штампање дисертације и остале трошкове.

По повратку из Атине постављен је, 14. октобра 1921. године, 
за привременог предметног наставника, а потом, 12. маја 1922. и за суп-

99 Написано на основу: Епископ Иринеј Ђорђевић, одабрани радови, прир. др Д. Суботић, 
Б. Челиковић, Горњи Милановац, 2003; Д. Суботић, ,,Из духовне баштине: Епископ Иринеј 
Ђпрђевић (1894-1952)”, Зборник радова, Народни музеј XIII, Чачак, 1997; Др П. Пузовић, 
Прилози за историју Српске православне цркве, Ниш 1997; „Епископ Далматински д-р Иринеј 
(Ђорђевић)“, Гласник, Службени лист Српске Православне Цркве, бр. 9, 1952; Црква, календар 
Српске православне патријаршије, 1934; Порука, број 7, Лондон, 16. септембар 1952; Прота др 
Д. Најдановић, „Заборављена хумка“, Искра, бр. 540, Минхен, 15. октобар 1973; Православље, 
15. март 2002. 
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лента Богословије Светог Саве у Сремским Карловцима. По избору 
Савета Богословског факултета у Београду 18. јула 1924. постављен је за 
асистента, на катедру Општа историја хришћанске Цркве. У октобру 1924. 
године отпутовао је у Атину, где је штампао дисертацију на тему ,,Утицај 
лутеранства на англиканску реформацију у XVI веку”, која је примљена 
и оцењена као одлична. Пре докторског испита, да би доказао своју 
православност, пред целим факултетским саветом полагао је исцрпан 
испит из догматике и символике, а затим бранио дисертацију. Савет му је 
и на испитима и на одбрани дисертације једногласно дао највишу оцену 
,,αριτα” издавши диплому и промовишући га за доктора богословља.

Године 1925. изабран је за доцента на Богословском факултету 
на катедри за Историју западних цркава и тамо остаје до 1928, када је 
изабран за викарног епископа Сремскокарловачке архиепископије. На том 
положају остаје до 2. октобра 1931, када га Свети архијерејски сабор бира 
за епископа Далматинско-истарске епархије. 

Устоличење Иринеја Ђорђевића у Шибенику 17. јануара 1932. извршио 
је Епископ горњокарловачки Максимилијан. На тој дужности Иринеј остаје 
до 1941. кад је од окупаторских италијанских власти интерниран у Италију 
у близину Фиренце. По ослобођењу из Италије отишао је у САД и тамо 
остао до 1949. Те се године вратио у Енглеску, где је изабран за предавача на 
Универзитету Кембриџ, где је и преминуо, 27. августа 1952. године, од срчаног 
удара. Сахрањен је 1. септембра 1952. на лондонском гробљу Бромтон. 

Говорио је енглески, грчки, руски и немачки језик, а служио се 
латинским и француским. Две године је уређивао лист ,,Хришћански 
живот” и у њему штампао известан број чланака. Био је дописни члан ,,An-
glican and Eastern Churches Association”, генерални секретар за Краљевину 
СХС и члан Међународног извршног одбора ,,Светског савеза за јачање 
међународног пријатељства помоћу цркава” (Лига права). Такође, био је 
делегат краљевске владе на конференцијама Лиге цркава у Цириху и у 
Новом Саду 1923. а у Оксфорду и Синају 1924. године. 

На енглеском језику објавио је више дела: Енглески хуманизам, 
Бракоразводни процес Цириха VIII, Укидање римске јурисдикције у Енглеској, 
Цвинглијанизам и калвинизам у Енглеској, као и своју дисертацију, а на 
српском: Интереси Цркве и свештеничко материјално питање (чланци 
штампани у Хришћанском животу 1922. године).

Епископ Иринеј је за живота оставио завештање наследницима да 
жели да буде сахрањен у свом родном селу, Врнчанима. Иако тек 44 године 
после његове смрти, жеља му је испуњена. Ковчег са посмртним остацима 
владике Иринеја Ђорђевића стигао је у љутовничку цркву 27. октобра 



55

1996. године, где је остао до 22. јуна 1997, када је патријарх српски Павле са 
више владика и свештеника одслужио Архијерејску заупокојену литургију 
и у пратњи великог броја верника рудничко-таковског краја отпратио 
епископове земне остатке до гробља у Врнчанима, где су сахрањени.

Епископ Руске заграничне Цркве, Сава Сарачевић (1958-1973)100 
(Јован Сарачевић, 1902-1973)

Сава Сарачевић (у свету Јован), епископ Руске Заграничне Цркве, 
рођен је 22. фебруара 1902. године у Љутовници, од оца Николе и мајке 
Персе. Као одличан ученик, завршио је средњу школу у Чачку и Крагујевцу, 
а потом Правни факултет на Универзитету у Београду.

Пошто се истицао талентом и способношћу међу својим колегама 
правницима, постављен је врло рано за судију и ту дужност обављао је у 
Чачку, Ивањици и Гњилану да би касније прешао у Београд. Успех световног 
карактера у његовој каријери није могао да задовољи и његову душу, па је у 
интервалима између својих судијских обавеза и дужности, ванредно завршио 
и Богословски факултет београдског Универзитета, на наговор тадашњег 
патријарха српског Варнаве (Росића) и владике Николаја (Велимировића).

После Другог светског рата, где је један део провео у заробљеништву, 
а други у Србији, као национални радник, образовани хришћанин и 
противник комунизма, лојалан старом режиму, будући владика је одлучио 
да емигрира, и као емигрант стигао у Буенос Аирес почетком 1948. године. 
Убрзо по доласку у Јужну Америку, одлучио је да се придружи епископу 
Руске заграничне цркве Леонтију (Филиповичу) у Парагвају, и остао у 
манастиру који је тамо касније основан.

Замонашен је у Аргентини у Руској заграничној цркви. Владика 
Леонтије га је замонашио 1948. године, а исте године на Благовести, 
рукоположио га је у чин јерођакона. Из Парагваја, као јерођакон, вратио се 
у Буенос Аирес, где га је архиепископ Пантелејмон (Рудик) рукоположио 
у свештеномонашки чин, на празник Успења Пресвете Богородице, 
15. августа 1949. године. Постављен је за пароха при катедрали Светог 
Васкрсења у Буенос Аиресу, где је служио нешто више од шест година.

100 Написано на основу: Владика Сава (Сарачевић), Од Светог Владике Николаја до 
Светог Јована Шангајског, прир. М. Роглић, С. Обрадовић, Горњи Милановац, 2016; Владика 
Сава (Сарачевић), 120 одговора на питања хришћана, прир. М. Роглић, С. Обрадовић, Горњи 
Милановац, 2017.
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У децембру 1956. Епископ аргентински Атанасије (Мартос), тражио 
је да јеромонах Сава води бригу о парохији цркве у месту Темперлеј, где је 
служио до његовог одласка у Њујорк, августа 1958. године.

На предлог Епископа жичког Николаја (Велимировића) Свети 
архијерејски синод Руске заграничне цркве изабрао га је за Епископа 
едмонтонског у Канади. Хиротонисан је за Епископа у Синодаљној 
Знаменској цркви у Њујорку 15. септембра 1958. Постављен је за викарног 
епископа Епархије канадске под архиепископом монтреалским Виталијем 
(Устиновим), који је био касније митрополит Руске заграничне Цркве.

Међу најважнијим подухватима које је као епископ постигао, 
свакако је и очување и објављивање дела владике Јована (Максимовича, 
Шангајског). У Летопис чудеса Божија данас владика Сава је донео све 
важније моменте из живота и стваралаштва будућег светитеља Јована 
Шангајског, и бројним примерима осведочио чуда која су се догађала за 
живота и после упокојења овог великог подвижника. Његов рад је још 
значајнији ако се има у виду да је владика Јован имао доста противника 
у самој Руској заграничној цркви, којој је и он сам припадао. Рад владике 
Саве знатно је убрзао процес канонизације владике Јована, баш као што је 
рад Светог владике Николаја (Велимировића) довео до проглашења светим 
Јована Кронштатског. 

Владика Сава Сарачевић је активно сарађивао у српским 
православним листовима, слао прилоге, објављивао коментаре и реакције 
на актуална дешавања. Међу тим радовима је и текст о будућем светитељу 
монаху Јакову (Арсовићу, сада Преподобном Јакову) кога је и лично 
познавао.

Умро је 30. јануара 1973. у Едмонтону, сахрањен је у манастиру 
Покрова Пресвете Богородице у Блафстону, Канада.
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Епископ слободне Америчко-канадске епархије, 
Митрополит новограчанички  Иринеј Ковачевић (1963-1999)101 

(Милан Ковачевић, 1914-1999)

Епископ Иринеј, чије је крштено име било Милан Ковачевић, рођен 
је 6. септембра 1914. године у селу Врнчанима код Горњег Милановца, од оца 
Сретена и мајке Крстине, рођене Дрињаковић. Отац му је погинуо у Првом 
светском рату и сахрањен је на српском војном гробљу на Зејтинлику. 

Основну школу је завршио у свом родном селу, а гимназију у Горњем 
Милановцу. После гимназије завршио је учитељску школу са одличним 
успехом и био учитељ у селу Љутовници све до 1939. године када је прешао 
у Нови Сад да настави студије на Вишој учитељској школи. 

Мобилисан још 1940. године, био је резервни официр када су га 
Немци 1941. године заробили у Сарајеву и одвели у логор Оснабрик у 
Немачкој, где је провео више од четири године. После ослобођења из логора, 
1945/47. године, отишао је у Енглеску и у Дорчестеру похађао Богословски 
факултет. По дипломирању, године 1950. одлази у Америку и уписује се на 
Академију светог Владимира у Њујорку где дипломира теологију и упоредо 
на Колумбија универзитету завршава филозофске студије. 

У октобру 1953. године Милан Ковачевић долази у манастир Светог 
Саве у Либертвилу (држава Илиној), где је примљен за искушеника. Исте 
године, 30. децембра, прима монашки завет под именом Иринеј. Замонашио 
га је архимандрит Фирмилијан. Рукоположен је у чин јерођакона 31. 
децембра 1953, а у чин јеромонаха 7. априла 1954. године, од стране 
епископа Дионисија. Као јерођакон био је једно време пратилац Николаја 
Велимировића, што је свакако оставило трага на његовом животном путу, 
потпуно посвећеном Богу и српском народу. Епископ Дионисије га, 31. 
августа 1956. године, унапређује у чин игумана, а Свети архијерејски синод 
Српске православне цркве га, такође на предлог епископа Дионисија, 
унапређује у достојанство архимандрита. У тај чин је произведен 16. 
децембра 1961. године у цркви Светог Саве у Њујорку. Ово унапређење 
архимандрита Иринеја и његово постављање за директора Мисије Светог 

101 Написано на основу посебних издања: The Diocesan Observer (The Official Publication of 
the Serbian Orthodox New Gracanica Metropolitanate – Diocese of America and Canada), Memo-
rial Issue – March 15/April 1, 1999, No. 1082-83, Grayslake; The Diocesan Observer(Year 27, Issue 15, 
No. 930)-The Path of Orthodoxy (Volume 27, No. 3), The Liturgy of Reconciliation, August 1, 1992, 
као и књиге: С. Спасовић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади 1941-1991, 
Београд 1997.
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Саве у Џексону (Калифорнија), дошло је као резултат његовог преданог рада 
на унапређењу источног епархијског центра на Шејдланду (Пенсилванија). 
У августу 1963. године постављен је за архијерејског намесника за Запад.

После раскола у Српској православној цркви, Иринеј Ковачевић 
је остао уз епископа Дионисија102, па је на Десетом црквено-народном 
сабору, одржаном у Либертвилу новембра 1963. године, изабран за 
викарног епископа, а хиротонисан 7. децембра у манастиру Светог Саве у 
Либертвилу. Хиротонију су извршила два украјинска епископа, Генадије и 
Григорије. Због болести епископа Дионисија у децембру 1973. године део 
архијерејских дужности преноси се на  епископа Иринеја, а по Дионисијевој 
смрти, он преузима све дужности и одговорности епископа у Америчко-
канадској епархији.

У августу 1984. године Заједнички сабор трију епархија (европске, 
аустралијско-новозеландске и америчко-канадске) изабрао је владику 
Иринеја за митрополита  Слободне српске цркве, у манастиру Нова 
Грачаница (Треће језеро код Чикага, Илиноис), који је саграђен његовим 
трудом. Тада освећена, манастирска црква Покрова Пресвете Богородице, 
изграђена као копија косовске Грачанице, али у односу 1,8:1, изнутра је 
потпуно осликана фрескама која су рад руског свештеника Теодора Јуровића 
из чувене школе Архимандрита Кипријана Џорданвилског. Манастир је 
грађен и са циљем да у њему једног дана буде богословија због чега има 
зграду интерната изграђену за ту намену, међутим, стицајем прилика данас 
је та зграда центар дечијег кампа Нова Грачаница, који је започео са радом 
1980. године под духовним руководством митрополита Иринеја, и још увек 
има кључну улогу у васпитавању српске омладине. Иринеј Ковачевић је 
био оснивач и СОКЕ, Епархијског певачког савеза, који кроз хорско појање 
чува црквено-националну музичку баштину Србије.

Манастир Нова Грачаница је постао седиште Митрополије ново-
грачаничке. Са надгробног натписа види се да је цркву подигао, уз Божју и 
помоћ народа, митрополит Иринеј Ковачевић, чији се гроб и споменик са 
тим натписом налазе уз цркву са јужне стране.103

102 До раскола у Српској православној цркви је дошло када је маја 1963. године епископ 
Дионисије суспендован, без претходног саслушања, од стране тадашњег патријарха српског 
Германа и Верске комисије. На ванредно сазваном Црквено-народном сабору августа исте 
године, донета је Резолуција у којој стоји да ће већина српских цркава у дијаспори остати уз 
епископа Дионисија, све док постоји политички утицај на другој страни.

103 У пространој порти са северне стране цркве и велике епархијске зграде - конака налази 
се гроб принца Андреја Карађорђевића (1929 - 1990).
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Манастир Нова Грачаница, затим Манастир Светог Марка – епар-
хијски центар за источно намесништво (на језеру Шефилд, Охајо), као 
и Манастир Светог Саве, Нови Каленић, у Канбери (Аустралија) са 
бројним црквама у све три епархије, широм Америке, Канаде и Аустралије, 
представљају резултат градитељске енергије митрополита Иринеја. За сво 
ово време духовни живот се развијао и штампањем и ширењем верских 
програма, а ту је и низ књига објављених на енглеском језику:  Апостол 
и Служабник, Јеванђеље и Веронаука, Молитвеник, пет књига владике 
Николаја Велимировића и три књиге Његове светости патријарха Павла 
Нека питања наше вере, као и многи часописи.

Његов допринос очувању идентитета српског народа, као и његова 
улога у животу Српске православне цркве у дијаспори, заслужују свако 
поштовање и дивљење.

Доласком Његове Светости патријарха српског Господина Павла на 
патријаршијски престо, и по патријарховој објави да је једна од његових 
првих брига измирење са одвојеном браћом у дијаспори, митрополит 
новограчанички Иринеј спремно предводи епархијску делегацију  у 
Београд на разговоре измирења. Договор је постигнут и Новограчаничка 
митрополија је призната као саставни део Српске Православне Цркве. Све 
три епархије су сазвале своје црквено-народне саборе који су потврдили 
прихватање одлука црквеног измирења. Године 1992. на празник Сретења, 
15. фебруара, у Саборној цркви у Београду, Свету литургију помирења 
служили су Његова Светост патријарх српски Павле, митрополит Иринеј 
и митрополит Христифор са још десет архијереја и мноштвом свештеника 
и ђакона. Причешћивањем из једног путира подела у цркви је окончана.

На крају, треба напоменути и велику улогу Иринеја Ковачевића 
у организовању и обезбеђивању хуманитарне помоћи у време када је то 
његовој отаџбини било најнеопходније, посебно током 90-их година XX века. 
Ставио је на располагање све своје изворе и могућности, организовао верне 
у својој епархији чија се помоћ  огледала у знатним новчаним прилозима, 
медицинској и другој помоћи, а он сам је посећивао прве борбене линије, 
болнице и порушене манастире, опустошена села и градове.

Вратио се и својој Љутовници. После пуних педесет година, дошао је 
у родне Врнчане и своју матичну цркву 28. априла 1991. године.104 Заједно са 
парохијанима из Љутовнице, Врнчана, Клатичева, Калиманића и Накучана, 
и уз помоћ горњомилановачких фирми, уложио је материјалну помоћ за 
обнову цркве брвнаре и њеног звоника. Приликом освећења обновљене 

104 Летопис цркве љутовничке, 13-17.



60

цркве 22. маја 1993. године на дан црквене славе, свету литургију су, поред 
митрополита новограчаничког Иринеја Ковачевића, служили и Епископ 
жички Стефан Боца, Епископ новограчанички Дамаскин Давидовић, 
игуман манастира Раче Хризостом Пајић и протојереј Љубиша Анђелић, 
уз велики број свештеника.

Са десне стране на зиду, чим се закорачи у љутовничку цркву, налази 
се спомен плоча од црног мермера, са ликом митрополита Иринеја испред 
манастира Нове Грачанице и текстом: 

„Блажене успомене митрополит новограчанички ИРИНЕЈ 1914-
1999 у знак захвалности породица Ковачевић“.

Преминуо је на празник светог Јефтимија Великог, 2. фебруара 1999. 
године, у дому својих пријатеља породице Стоковић. Сахрањен је, како 
је већ поменуто, у манастиру Новој Грачаници, једној од његових многих 
задужбина.

Игуманија Агнија Дмитровић (1928-2001)105

(Бранка Дмитровић, 1928-2001)

Игуманија Агнија, Бранка Дмитровић рођена је 11. октобра 1928. 
године, од оца Драгомира и мајке Наталије. Крштена је на празник Покрова 
Пресвете Богородице. 

Завршила је учитељску школу и младост је провела у Београду. Са 
великом жељом да служи Богу и Цркви као монахиња, напушта свет и долази 
у београдски манастир Ваведење уочи Благовести 1952. године, где је под 
духовним руководством игуманије Ангелине Грачове, која је приводи на постриг 
1954. Постриг је извршио викар патријарха Викентија, епископ Доситеј.

По упокојењу игуманије Ангелине, неколико година манастиром је 
управљала настојатељица Анастасија Савковић, а после ње је мати Агнија 
постављена за настојатељицу манастира. Октобра 1982. године произведена 
је у чин игуманије.

Уочи празника Рођења Светог Јована Крститеља 1984. године 
замонашена је у чин мале схиме. Постриг је извршио викар патријарха Германа 
епископ Сава Андрић. Приводила ју је мати Јустина, игуманија манастира 
Жиче. Монашењу је присуствовао патријарх Герман, епископ Данило Крстић, 
јеромонаси Атанасије Јевтић, Амфилохије Радовић и други.

105 Написано на основу: http://www.manastirvavedenje.org/page84.html (приступљено 4. 
августа 2019).
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На дан манастирске славе Ваведења Пресвете Богородице 1997. 
године из руку Патријарха Павла примила је напрсни крст.

Дана 25. августа 2001. године мати Агнија Дмитровић је преминула. 
Истог дана у манастиру је Његова Светост патријарх Павле одржао први 
помен игуманији, а сутрадан у недељу 26. августа у манастиру Ваведење је 
после одслужене свете Архијерејске Литургије, у 12 часова патријарх Павле 
уз саслужење Епископа браничевског Г. Игнатија и Епископа хвостанског 
Г. Атанасија служио монашко опело. Игуманија Агнија је сахрањена у 
порти, поред храма манастира Ваведења.

Била је монахиња изузетне духовности и културе, широких видика, 
пуна љубави, састрадања и разумевања, али и строгости каква је потребна 
за правилан духовни живот и руководство сестринством. Својим дивним 
гласом и појањем улепшавала је сва манастирска богослужења, а појању је 
учила и друге монахиње.

У порти љутовничке цркве, на споменику подигнутом њеном 
оцу Драгомиру и стрицу Милисаву Димтровићу, стрељанима у Другом 
светском рату, међу онима који су спомен подигли, стоји и световно име 
мати Агније – Бранка Дмитровић.
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