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Богородичина Црква
Рајачићева бр. 4

Разгледница, око 1900.
Postcard, about 1900
Пожаревачким (1718), а затим Београдским миром (1739),
потиснута је турска власт из југоисточног Срема и Земун се
нашао на граници двају царстава – Аустрије и Турске. После
више промена установљена је војнограђанска управа, тако
је Земун у саставу Аустрије и њене Војне границе постао
слободни војни комунитет. Мирне године које су настале,
омогућиле су бржи привредни раст и развитак грађанства,

трговаца и занатлија. Напредак пограничног града огледао се
и у повећању броја становника, изградњи јавних и приватних
кућа и ширењу насеља које су настањивали Срби, Немци,
Јевреји, Грци, Цинцари и други народи.
На западном делу Старог језгра Земуна развијаном од
почетка XVIII века, положен је лета 1776. године камен темељац
за нову православну цркву чије je грађење финансирало
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становништво Земуна, српске, грчке и цинцарске
националности. Црква је завршена 1780. године,
као једнобродна каснобарокна грађевина са
полуобличастом апсидом и плитким певницама,
а крајем XVIII века, 1794-1795. добила је високи
звоник на западној страни.1 Испод звоника
je укопан раритетни депозиториј намењен за
одлагање посмртних остатака, који није био
коришћен за ту намену, а конципиран је према
правилима која се и данас одржавају првенствено
у манастирима Грчке православне цркве.
Извори наводе да је „нова“ црква како је
названа у народу, служила верским потребама
једноверних Грка, Цинцара и Срба који су давали
допринос за њено издржавање. Обреди су се
вршили на црквенословенском, а у одређеним
данима (до 1914. г.) и на грчком језику.2
Храм са портом постаје центар на којем се
организује црквена, просветна и културна делатност
земунских Срба у току 19 .века. Школска слава Св.
Сава се обележава први пут у Земуну 1812. године.
Гради се српска школа 1822. у којој се 1825. оснива
библиотека. Дом Српске православне црквене
општине се гради као репрезентативно здање 1909.
године, према пројекту ранопреминулог земунског
архитекте Косте Атанацковића Станишића.3
У цркви се налази богати барокни иконостас
који је 1788. године резао пилтор Аксентије из
познате занатске породице Марковић. Иконе су
рад Арсенија Теодоровића врсног и продуктивног
иконописца и сликара барокно-рокајног стила,
који 1815. године на земунском иконостасу
примењује постулате класицизма.4 Исте године
постављено је велико црквено звоно.
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Разгледница, до 1914. године
Postcard, until 1914

А. Теодоровић је осликао зидне слике на првом своду испод иконостаса
и првом луку испред олтара. Осликао је и архијерејски трон са представом
Св. Сава над очевим гробом измирује браћу, уводећи ову историјску сцену
у нашу новију уметност.5
Икона Заштитнице са златном позадином и барокним орнаментима, на
Богородичином престолу, је рађена крајем 18. века. Базис Богородичиног
престола је украшен иконом „Живоприемни источник“ коју је 1864. године
„начерто“ сликар Живко Петровић, син родољубивог земунског ковача Јована,
окивача устаничких топова. Уље на платну, Св. Сава благосиља Српчад, рад истог
аутора из 1841. године, налази се у Дому српске црквене православне општине.
Руски сликар Андреј Биценко је 1937. године осликао у “al seco” техници
сцене Христовог живота у припрати, наосу, хору и олтару. У хору на
монументалној композицији „Беседа на гори“ представио је лик трагично
страдалог руског цара Николаја II.
Црква поседује богату ризницу и збирку књишкоархивског материјала
из којег се издваја московско Јеванђеље из 1782. године, са цртежима
архимандрита манастира Боговађе и Вољавче Хаџи Рувима, из 1788. године.
Црква је више пута рестаурисана: 1880, 1944-1947, 1958, 1979-1980 и недавно
2000-2001. године, када је обновљено зидно сликарство, постављен нови под
и подно грејање. Радови на обнови надгробних плоча на којима су натписи на
грчком и црквенословенском, на јужној и северној фасади, изведени су 2010.
године. Црква је проглашена спомеником културе и представља целину са Домом
Српске православне црквене општине, са којим се налази на истој парцели. 6
Богородичина црква је највећи храм лоциран у просторној културноисторијској
целини Старо језгро Земуна, маркантна вертикла која се помаља из равни земунских
кровова и учествује у формирању силуете града с Дунава, Гардоша и Ћуковца.
(Одлука о утврђивању “Сл. лист града Београда“ бр. 26/92)

Јужна фасада, 2010. година
South Facade, 2010
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Иконостас, општи изглед

CHURCH OF HOLY VIRGIN
4, Rajaciceva Street
By Pozarevac (1718), and afterwards Belgrade Peace Treaty (1739), the
Turkish authorities were suppressed from the south-eastern Srem and Zemun was on the border between the two empires - Austria and Turkey. After
several changes, the military-civilian administration was established, and
Zemun, as a part of Austria and its Military Border, became a free military
community. Peaceful years that occurred, enabled faster economic growth
and development of citizens, merchants and craftsmen. The progress of the
border town was reflected in the increase in population, construction of
public and private houses and expansion of settlements that were inhabited by Serbs, Germans, Jews, Greeks, Aromanians and other nationalities.
In the west part of the Old Downtown of Zemun, developed since the
beginning of the 18th century, the foundation stone for the new Orthodox
Church was laid in summer of 1776. The construction of the church was
financed by Serbian, Greek and Aromanian citizens of Zemun. The church
was completed in 1780, as single-nave late Baroque building, with semicircle apse and shallow choir-niches, and at the end of the 18th century in
1794-1795, a big belfry on the west side was built.1 Under the belfry there
is a depository of rarities intended for disposal of human remains, that was
not used for that purpose, designed according to the rules still observed
particularly in the monasteries of the Greek Orthodox Church.
Sources say that the “new” church, as it was called by the people, served
the religious needs of one-faith Greeks, Aromanians and Serbs, who gave
contributions for its functioning. The ceremonies were conducted in Church
Slavic, and on certain days (up to 1914) even in Greek.2
The church with its yard became the center where church, educational
and cultural activities of Zemun Serbs were organized during the 19th century. In 1812 the school day of St. Sava was celebrated for the first time in
Zemun. The Serbian school was built in 1822, in which in 1825 was estabСв. Јован Крститељ, престона икона / St. John The Baptist, icon lished the library. The Center of the Serbian Orthodox Church Community
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Предикаоница / Pulpit
was built as a representative building in 1909, according to the
design of early departed architect from Zemun, Kosta Atanacković
Stanisic.3
The church has a richly carved baroque iconostasis carved in
1788 by Aksentije, the carver, from a renowned artisan family Markovic. The icons are work of talented and productive icon
painter and Baroque painter, which in 1815 applied classicistic
postulates on the Zemun iconostasis.4 In the same year, a large
church bell was set.
A. Teodorović painted murals on the first vault beneath the
iconostasis and on the first arch in front of the altar. He painted
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even the episcopal throne with representation of St. Sava over the
grave of his father, reconciling brothers, introducing this historical
scene in our recent art.5
The icon of Patroness with a golden background and Baroque
ornaments, on the Virgin’s throne, was made in the late 18th
century. The basis of the Virgin’s throne is decorated with an icon
“Živopriemni istočnik” that in 1864 was “painted” by Zivko Petrovic,
the son of patriotic blacksmith Jovan from Zemun, blacksmith
of insurgent’s cannons. Oil on canvas painting, St. Sava Blessing
Little Serbs, the work by the same author from 1841, is situated in
the Center of Serbian Church Orthodox Community.
Russian painter Andrey Bicenko in 1937 painted scenes of
Christ’s life, in “al seco” technique, in the narthex, nave, choir and
the altar. In the chorus on the monumental composition “The
Sermon on the Mount” presented portrait of tragically departed
Russian Tsar Nicholas II.
The church possesses a rich collection of treasures and books and
archival materials from which is distinct Moscow’s Gospel from
1782, with drawings of archimandrite of monastery Bogovađa
and Voljavča Hadzi Ruvim, from 1788.
The church was renovated several times: in 1880, 1944-1947,
1958, 1979-1980 and most recently in 2000-2001, when its
fresco paintings were repaired, it got a new floor and floor heating. The works on the restoration of tombstones on which are
the inscriptions in Greek and Church Slavic, in the southern and
northern facades, were performed in 2010. The church has been
proclaimed a cultural monument and with the Center of Serbian Church Orthodox Community shares one plot and makes
one entity.6
The Church of Holy Virgin is the largest church located in a physically cultural-historical whole of the Old Downtown of Zemun,
striking vertical that emerges from flat roofs of Zemun and takes
part in forming the silhouette of the town from Danube, Gardos
and Ćukovac.

Јеванђеље са цртежима Хаџи Рувима, Москва, 1782. година
Gospel with drawings by Hadzi Ruvim, Moscow, 1782

Јеванђеље, Москва, 1782. година
Gospel, Moscow, 1782

Путир са емајлираним медаљонима, 1784. година
Chalice with enamel medallions, 1784

Ручни крст, 1855. година
Manual Cross, 1855

Прозор са детаљима фасадне пластике,1992. година
Window with the details of decorative treatment, 1992

Звоник, снимак 1992. година
Belfry, photo1992
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Богородичин престо, Богородица-заштитница храма са Христом, крај XVIII века
Живоносни источник, Живко Петровић, 1864. година, базис Богородичиног престола
Virgin’s throne, the Virgin-patron of the church with Christ, the end of the 18th century
Zivonosni istočnik, Zivko Petrovic, 1864, the basis of the Holy Virgin’s throne
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