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ФАСАДЕ САБОРНЕ !ЈРКВЕ У БЕОГРАДУ 

- ПРЕДЛОГ РЕСТАУРАUИЈЕ -

1 Саборна щжва 
Сllо.м.еllик куЛlПуре 

С 
аборна цp~Ba, посвећена Арханђелу М~lхаилу, 

саграђена Је у КЈЈаСIЩI IСТИЧКОМ духу 1837-40. год. 
уместо старије баРОЮlе цркве из ХУIII века. 

ЖИВОПIIС и 'Iконе израдио је СЛlIкар Бечке aKaдeMllje Ди

митрије Аврамовић, а иконостас вајар 1I дуборезац IIЗ 

Беча ДИМllтрије Петровић у време ву од 1841-45. ГОДlIне 
такође у клаС~ЩИСТIJЧКОМ МalН1РУ . Због CBOjllX »аРХ II'ГСК

тонски х, КУЛТУР~Ю-lIсторијСКIIХ 11 УМСТIIIIЧКIIХ вреДIIОСТII 

н историјског звачаја за друштвеву зајеДlН1ЦУ« прогла

шена је за с[юмевик културе 1968. решењем Завода за 
заштнту спомеНllка културе града Београда. [ 

Њена прва валоризација I lаЧlllЬСl lа је знатно раllије, 

још 1933. ГОДИllе, када ју је Друштво за заштиту стари ва 
уврстнло у списак грађевина од apX llTeКТOllcKor и ИСТО

ријског звачаја које треба са'lувати пр"ликом Ilзраде ре

l'Ула ЩЮ/lИХ планова ['рада, како је то параграфима 24 и 
25 ГpaђeB~JНCKOГ закона из 193 1. године бшю предвиђе-

110. У Уредби о зашти'ГИ беОГРtlДСКIIХ старина, донетој од 
стране Општине Београдске 1935. I'одине, Саборна цр

ква заједно са Вазвесењском 11 Топчидерском, наведена 

је подјеДlIИМ реДIIIJМ бројем 10, за трајно чување.2 

Неш:>Средно пасле 11 CBeTcKol' рата, заштита је обно
вљена, одлуком УМСТlIlIЧкаг музеја, ал и само за yrврђе

'Је УМСТl lичке вредности, иконастас ДII~ШТРllја ПетроВ~I
ћа 11 зидно сликарство ДИМ llтрllја Аврамовића, док се 

арх итектура цркве у решењу "е ПОМllње.) Проглашењем 
Саборне цркве за културно добро од изузетног значаја 

1979. године, служба заштите је коначно указала на пра

ВII значај овог СIюменика за IIсторију ~I националну кул

туру српског народа. 

141 

11 Краlшисmоријски nрuказ lрађења 
u uро.м.ена uзвеgеl/UХ lПоко.м. вре.м.еl/а 

Први помеll цркве посвећеве Светом архаllђелу Мllхаи

лу ПОТllче из 1578. ГОДlIне од аустријског путописuа 

Сlјепана Герлаха, којll по Iювратку IIЗ Цариграда посе

ћујс »скромну, али пространу цркву" сиромаШIН1Х Срба, 

'Ја Савској падини Београдске вароши.4 

Знатно касније, на њеном месту. за време аустроу

,'арске владаВI1Не Србијом, Сal'Рађена је 1725- 33, , 'од. 

нова митроrЮЈ1l1тска црква посвећена IIСТОМ свецу.5 Но
ВII храм је наЧllњен у оквиру веЛl1ке реконструкције Бео

''Рада, када је поред тврђаве 11 варош, onaca lla ВобаlЮВI1М 

CIICТCMOM ЗИДИlta , добила нову ОРТОГОltaЛlIУ мрежу ули 

ца , КОЈе су се простирале правцем северозапаД-ЈУГОllСТОК 

11 јУl"Oзапад-севеРО~IСТОК. На раскршћу двеју УЛlща у 

БЛИЗIIНИ бедема према CaBII, СЩ'Рађена је нова српска 
црква, оријентисана llpeMa новој реЈ'Улацији У1llща. југо
запад-севеРОIIСТОК. Скромно обликована, l'Рађсвина IIЗ 

BpeMella барока трајала је све до 1836. ГОДlIне, када је ПQ
рушена да б~1 уступила место садашњој upKBII. 

Црква из ХVШ века током свог постојања више пу

таје страдала, у рату турско-аустријском 1789-91, заТIIМ 
у великом пожару 1798. roд~tнe када је СРУШСIЮ кубе и 

после IlponaCТ~1 српског устанка 1813. године када су јој 
Турци посекли затеге и оштеТИ1ll1 кров.6 

ПРВII документ о опраВЦlI цркве после Другог срп

СКОГ ycтa l lKa потиче IIЗ 1820. ГОДШIС, када ТYТOP~I цркве 

моле кнеза Мllлоша да одоБРl1 ангажовање Јована Кова

ча IIЗ ЗеМУlta да поправи »гвоздсне греДlще« - затеге ко

је су ТУРНII покваРИЛ~I .7 Ова санаШlја по свему судећи 
Шlје бl1ла довољна да се црква спасс од даљег пропада

ња,јер је црквена ОПШТlIна била ПРltнуђена 1831. године 
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да ангажује грађевинске мајсторе из Паllчева да предло

же оправку, о чему ~1СЦРПНО обавешганају Ю 1еза Мнлоша, 

да су: » •.• мајстори предложИ1Н1 да напрст1 зид са леве 
стране сруше, докле је напрсао 11 ПО11ОВО ОЗllДају, 11 по 
врху још за 1 арШI1Н (-63 ст) дозндају наоколо ЗI1Д, ка

ко кров на свод не би налегао«(. Сву грађу за кров, ШIШ

дру, окове 11 ексере »дале мајСТОРl1 за цену од 2300 тали

ра«, а од ОПШТИI~е су затраЖIIЛИ да им обезбеди ЦlIГЛУ, 

креч, IlecaK, радну CHary 11 превоз грађе ОД ПР'lстаlll1шта 
до цркве. Цео посао б~1 БИЛII I1звеЛII за lIеПУ'1a три месс

ца, до CHeTol' ИЛl1је .8 

Кнежен одговор ОПШПIН~1 глаС IЮ је да му сс понуда 

»не CB~lђa«, јер ако би додао још 2.500 таЛl!ра могла би 
се и Iюва црква саграДI1ТII , те з60l' тога ~!e даје са гла

сност на ПОТШIС~1вање уговора .9 

ТУГОРII су поново са мајсторш.ш преговаралll како 611 
IIХ убеДИЛII да Сllllзе це.IУ али су OB~I остали при ПОНУДII 

Сл. 1. Саборна '(рква, Сllll.АШК 113 gpyle вецеllllје ХХ ве,,:а 

(во/(. МГ) 
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~1 још је повећаЛII за 300 таЛllра раДI1 ~!сплате радника , а 

за » гвожђе« ОДI IОС'Ю затеге 11 6ојење ШI1НДре зелеllОМ бо
јом траЖЩJl1 су још додаllН1Х 240 таЛllра.]О О']иглеДIЮ је 
да се К~lез Милош са оваквом понудом није СЛОЖIЮ 'гс су 

IlОСЛОВllllа ca.laUlljll цркве до даљег ОД1IожеНII. Вероват
но зато што је Кllез сматрао да опр,:шка цркве Нllје тако 

yprellТlle ПР'lроде . 

По свему судећl1 црквена ОIlШТИllа се liI1је ПОМИРllла 

са ЧIIЊСНIIЦОм да се ПlIтање цркве даље одлаже, па Је са

МОIIНIЩllјаПIВIЮ наРУЧ llла од панчевачких мајстора It 

план за нову цркву. БРШIКО ВујОВllћ У монографl1јl! о Са

борној цркни објавио је планове нове цркве у БеОI'раду 

коју је IIспројектовао панчевачю! мајстор Фр~lДрi1Х А. 

Кверфс;щ 183 1. l 'OД~Нle. На плану су датн: А - правоуга

Ol la ОСlюва без ПОЛУКРУЖllе олтарске аПСi1де са paBH~!M 
ЗIIдОМ ; В - преДЊII 11З I'лед цркве са торњем; С - задЊIIIIЗ

глед на KOMeДOMI1Н~!pa тимпанон ИЗIIaД КРОВIIОГ веlща; D 
- подужНl! IIзглед без ЗВОШlка, 11 Е - ПОДУЖНII пресек са 

ЗВОНlIКОМ. ПРОЗОРII lIа фасадама су полукружНl! , сме

штеllll испод caMor apXllтpaBHor појаса 11 смењују се у 
наизменичном ритму са [Iиластрltма. Поља између Пllла

стера обрађе.lа су низом квадера тако да I.Iсла фасада 

одаје У-Пlсак бароКlЮГ објекта. 

Да тl је арХ llтектура Iюве I.Iркве на овим плановима 

~!мала нечег и од преТХОДllе I.Iркве остаће нам непознато. 

Мишљења смо да је ПШlуђеllИ план у ПОТПУIЮСћl креа

Шlја павчевачког мајстора. Стара црква могла је БИТJI 

СЛI Iчна Нш.:олајевској ЦРКНI1 у Земуну која је ПОЩIГ.lута 

lIеких двадесетак roДИI'l а после београдске цркве, када 

се српск~! живаљ повукао пред ТУРШ1ма IIЗ БеОllщда у 

Земун 1739-40. roщше. 
у пер"оду од 183 1. до 1836. ГОДlше кнез МНЛОШ је 

ушао у велике грађе8llllске захвате, гради Д80РСКII ком

плекс у ТОПЧllдеру са црквом, конаком 11 Нltзом помоћ
III\X Jt економских зграда 11 [ 'IРlшрема изградњу вепег 

броја »праВI1ТељствеIllIХ« здања - ђумрука, касарне у 

Савамалlt, совјета, српског конзулата IIТД., што је свака

ко оrrгeрелltвало 11 кнежеву 11 држаВliУ благајну. Веро

ватно IIЗ ТIIХ разлога, IIдеја црквене ОПШТl lне да call1lpa 
стару цркву 111111 lIа њеном месту саград" нову, одложена 

је до 1836. roДIIне када је кнез МJlЛОШ фоРМllрао КОМI!

С llј у на челу са МIIТРОПОЛ'1ТОМ Петром да Про'taђе »спо

собне мајсторе« кој" ће преДЛОЖI11'i1 СШIaUllју цркве. о 

чему обавештава » ИС['lраВНII"ССТВО Округа београд

CKor« ] 1. ја.'уара.] '. 
МlrгpoПОЛIIТ Петар ЈОВalЮВIlП веп 4. а ПРllла 1836. ro

ДШlе шаље Кl1езу нове планове" предрачун за nOI.paBKY 
Београдске Llркве, юрађеllе ОД зему"ског мајстора Јоха
на Хеllгстсра. Уз објашњење кнезу Зllа чења плаllова, на

води да »нацрт под NQ 1 садржи основу 11 предњи нзглед« 
11 цена по овом плану IIЗноси 16.500 форинти. Два дана 
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каСlшје мајстор је дост:ннlO 11 ДОIlУ"У плаllа са бочmlМ 
изгледом цркве. алl lll са всћом \lеllOМ од 17.900 форшml. 
Због тога МIIТРОIЮJIIIТ објашњ:tва кнезу да је ову понуду 

прослеДl10 » llаШIIМ НlIUIIЛIlРlIм:t« lIа проверу 11 поправку 
плаllOВЗ по њеГОВIIМ сугеС-Пlјамз, пре свега да смаЈЬС Јlе

сразмеРl 10 BIICOK торањ као 11 ВIIСIШУ крова 11 да прозоре 
који су. због ДОЗllђlшања цркве остаЛ 11 БЛllже зеМЉII , по

већају. Даље IIЗ Пllсм:t се Вllдll да су примедбе OТКJIoњe

'Iе од стране » IШШ II Х IIIIU11Л 11ра« 11 да је: »а) торањ сада 
умерено висок. б) тако 11 кров а пе~IЏСРII су сразмеР"11 

алll се ' Iе могу IНlше IЮДllзаТII з60г сводова, те је премо

жеlЮ да се П роЗОрl1 I l роШll ре 11 ЛУЧ I IO засведу. а сва ЮЛlI

I1Illа украшеШ lј а IIЗоставс.« ПО овом ' Inану »сма ЊIIЛII бl1 

се 11 ТРОШКОВ~1 за 2.000 фОРIIll'ГIl, а з60 l' lJећllХ цеlШ које 

је зеМУ"СКII мајстор Щ)СДЛОЖIIO 11 за ЧIIТЗ IНlХ 4.000 фо
pllllТl1 У сребру«. 12 
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Сл. 2. Саборна "рква, 
стм/т: 113 70'11..'( fogllHa 
ХХ века (gOK, ЗЗЗСКГБ) 

И з овог 11 РШlllјег ОШlса можемо донекле пpeтnостз

ВIIТI1 како јс стара ЦРКlJа изгледала. БllЛа је знатно IНlж:t 

од да llашње. без КРОВIЮГ ВСlща , правоугаОIШХ Ilрозора 

сегмеlmю засвсдеШIМ, без ЗВОIIIIка 11 без аРХIПСКТОllСКIIХ 
украса, Всровапю да се »кварење крова« односюlO "а 

рушењс КроВIЮГ веlща због чега су се роroв" крова осла

њаЛII lIа сводове 11 прслаЗllЛ1I у стреху која је HeMllНOBlla 

за кров nOKplt8e" ШlIIlДроМ. 
ПРllмедбе које је МI IТРОПОЛI1Т Петар послао квезу 

МIIЛОШУ бlIЛС су пропраћенс 11 » плаtЮм N" 3~( којll је гю
праВJblIО праВI IТСЉСТ8еIНl IНlЖСњер 11 »који је у односу IШ 
ЩЮТХОДlIС ШIЗIIOВС N" 1 11 N" 2 једвостаВНlфl 11 по IЬСМУ 
оправка проста 11 'I IICТllja без СУВIIШНlIХ украШСВllја«. На 

плану N" 3 бl tле су дате 11 ваРllјшlТС прозора 11 тopЊtl са 
» особсllO украшеllllМ кубетом«, аШI овај преДЈIOI' како 

каже МllтpDПОЛl1Т мюскупљује трошкове па се може 11 



КОНЗЕРВДТОРСКИ ПРИСТУП I ЗОРАН ЈАКОВЛ>ЕВИЋ 

Сл. 3. Пшюра.ма БеОfраgа са СабоfJI/О.'-I l~fJKBO.~1 -lIзfлеg са Саве, C/IIl.'-Iак 113 1866. fОВШ1е 
(В. де6еЉК06l1ћ, »Сmара СIЈйска фоmОfрафllја«, БеОfJXig 1977) 

изостзвити«. Очигледно је М~ЈТРОПОЛИТ желео да кнезу 

покаже више варијЮIП1 пројекта како би се овај 1.101'3.0 
лакше одлуЧ IIТ~1 за неко од понуђених решења. 

Убрзо је стигла Милошева саглас ност да је: » ... усво

j llo план за обllОВУ цркве ~1 то онај нацртан нашим инжи

Щ1роМ ЈаIlКОМ«. Кнез ПР~1 хвата и кориговани Гlредрачун 

који сада износи 15.159 Форинтн као и примедбе на које 
је МIIТРОПОЛ"Т указао. 13 Овај податак Iшвео је М IЮге I\С
траж~tваче да поверују да је аyroр пројекта б"о ПРВII др

жавии IIнжењер Франц JalIKe. 
Проблем око почетка радова настаје када оба ПОIlУ

ђача одб~lјају да nplIXBaтe НIIЖУ цену од 17.000 ФОРIШТII, 
па се митрополит ПОIЮВО обраћа кtlезу да 011 »ОЛЛУЧII ко

ме 1'lосао да се да« и при ТОМ IIaВОдll примедбу мајстора 

из Паll'lева »да је штета ТОЛlIке паре за оправку цркве 

дати која због свог пређашњсг кроја, многе {lедостатке 

има, 11 када би се додало још 8-10.000 фоРltllТ1I да бll се 
нова из темеља црква саградllЛа.« 14 

М~IЛОШ остаје при свом ставу да је јефпtllllје иркву 

поправити ,,, его IЮВу граДIIТII те пребаuује М IIТРОПОЛIIТУ, 

»ако би се нова црква зидала за три ГOдlHle не бll се слу

жба боЖ~lја у Београду обављала«, fla због тога 011 не 
прихвата ндеју о грађењу новог храма. 

Изненада, Милош је промеlНIO своју одлуку и даје 

ПРIIС1'анак за рушење старе цркве, што посредно ВИЮIМО 

IIЗ МI1ТРОПОЛ~IТОВОГ Пllсма упућеllОГ Кllезу 24. јуна 1836. 
ГОДlIне у коме га пита о даљим акuијама у вези са црк

вом, називајУЛII МlUlOшеву одлуку ))IlепреДВ ~l ђеНIIМ nora
ђајем « који ДOBOДlJ у Пllтање Baљal lOCТ paНlljeг уговора о 

пог'раВUII цркве склопљен са мајстором из Земуна. 'S Мај
стор је IвраЗl10 IIaДУ да ле он 11 нову цркву граДIIТII и по 

ннжој цени од других ПОllуђача IIIlрИ том је llaгласиода 

је за нову одлуку ') IIУЖНО lIаЧИНlIТИ 11 НОВII плаll «. MII
трополит стога rшта како даље да ПDCТyШ1 ? Ако цркву до 

ФУllдамента руuщ ко ће рушење да изведе: да ЩI мајсто

РII IIЗ Земуна I\ЛII IlaШL1 мајстори 11 Гlредлаже да то буде 

OIшј ко најШIЖУ цену ПОllуДLI , а ПРII тОМ наПОМI1IЬС да је 

он рушење започео са IlеКОЛIIКQ људи, да би убрзао по

сао 1I да 1 1penYXllтpll евентуалну промену М~\Лошеве од

луке. Следеће питање б, IЛО је » када се на'IИIНI план за 

нову цркву да Лl I да ra да земунском мајстору да Iщnрави 
ра'lУIIIIЛII неком другом LIЗ Панчева, Новог Сада 1IЛ11 на

шем IНlЖ~l њеру ако за 1"0 IIMajy времена«? - што 011 сма

тра најбоЉIIМ решењем. Када се прорачун направи, да ли 

да се да земунском мајстору I\ЛL I панчевачком, ~\ЛИ Јед* 

нам из Новог Сада како б~1 се добl\Ла Ilајповољнија цена? 
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М~tТРОПОЈШТ У писму поставља још нека по њсму важна 

питања као што је надзор на IIзвођељу радова, да ЛII већ 

одређени људи (Хrщи Никола Ж~IВКОВllh , варошки кмет, 

двој ица грађана Петар и Ма.юјло), могу БИТII ангажова

ни при изградњи нове цркве. Из свих Il3ведеllНХ питања 

внди се да митрополит ЈОШ увек НИЈе Сllгуран у кнежеву 

одлуку о рушењу старе 11 градlЫI нове иркве. Дилема је 

убрзо разрешена одговором кнеза Мllлоша од 22. јула 
1936. године у коме IIЗРИЧИТО каже да се ирква руши по 
договору и да се нова зида на старим темељима по већ 

усвојеном пла.IУ који је »поправљао« Франц Ј анке. 16 

Кнез ПО1'8рђује своју ранију одлуку о »надзнраreљи

ма« који ћесебрннуги о праВ~UflЮМ складllШ1'СЊУ матер"

јала са старе цркве 11 заКЉУЧУЈе даљу полемику одлуком о 
одлагању rтo'lcткa градњс IЮве иркве за годину дана. 

Наред.lе ГОЩНlе, б. маја 1937, МlггроЛО..rнгг подноси 

послеДЊ~1 извештај кнезу да је закључ~1O уговор са мај

СТОром из Панчева за суму од 31.000 фоРllНТИ у сребру, 

и то све од ЊIIХОВОГ материјала ОСИМ што ће цркве.lа оп

urrина нсколати темељ, да111 камен и ЦIIГЛУ ОД старе цркве, 

припреМИПI КРС'I , песак 11 воду И обезбеДИТlI ItaДШI'taре. 

У писму се даље наводи да је посао започет у среду, 8. 
а прила копэњсм темеља који су спреда (од олтара) и са 

стране од И 'Iкове куће гюстављеШI на месту старих те

меља, а од »стра не конака ваше светлости повућиће се 

НОВII темељ колико место допушта натрЭI', н будући да ће 

црква нешто шира бити од старе то ће Iюви темељ од 

стране Куле (тврђаве) ићи поред старог са СПОЉIЈе стра

не тако да стари темељ оста.lе У I' l утар цркве«.17 Поред 
наведеНОl ' ОШlса , у п исму се юноси да ће нов" темељи 

због веће ширине » нешто више места изнутра 11 споља 
од старог темеља заузимати«, ШТО З.lачи да су стопе про

ширене подједнэко на унутарњу 11 спољну стра .IУ иркве 

и Ilзносиле су преко 2,5 IП (ОДIIОСIЮ 1 о хват и 5' стопа). 

Више података о градЊfl цркве IIЗ преПlIске митропо

ЛlIта и кнеза, немамо. ВероваllЮ зато ШТО је ДОllошењсм 

Устава ограНllче ll Э Кllежева власт, па митрополит не l!а 

лаЗII за сходно да кнеза Вflше обавеШТ".lВа о градњи, јер 

се за средства даље обраћао Попечитељcrву финансија 

и држав.юм савету. 

Како је темељ цркве проширен у односу на С1'"ЈРу, то је 

за нову иркву морао бити израђен и нови пројекат. Онај 

кога Је fЮllрављао пра8~ггељствеllll IIl1жењер НIIЈе више 

био употреБЉflВ, из разлога l'lромене димензија габарита. 

Траl lскрибујући текст ~Ia плановима кој ll се чувају у 

Музеју Српске православне цркве по којима је Сабор!!а 

црква сазидана, БРЫIКО ВујОВllћ открllВа да је паllчевач

КII мајстор граДII'ГеЉ уједно 11 пројектант цркве. То је бllО 

Фридрих Адам Кверфеllд који се потписао испод сваког 

плана основе, пресека , боЧНОl' югледа и посебно IIзра ђе

ног плана прочеља. 
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Црква је саЗllдаllа по КверфеЛдОВ~IМ пла новима у 

року, за ТP~I године. а наредне, 1840. на ЗВОНI1К је поста· 
вљеlЮ декораЋШНО обрађено барокно кубе. 

Још једном се митрополит Петар Јовановић обраћа 

влаСТIJма писмом од 14. фебруара 1840. из KOI'a В~IДИМО 
да су завршеllИ радови lIа I.Iркви и зах ваљује Совјету на 

помоћи од 50ДЮ форинти за завршетак цркве. 1 8 

Стјегшн Марјановић у »Даmщи шшрској« 1842. годи· 
не, одушевљен црквом и пре свега сликарством ДИМИТР~I· 

ја Аврамовића бележн: » ... а торањ, своје красоте раЮI , 

заслужује да буде напомеllУГ. Ol lje од темеља до ~шјвишег 
арта [рта], до 30 сежања висок, бакром покривен, умет· 

110 flсцифран и богато у ватри позлаћен , тако да сама по· 

злата 12000 фоРИНТlI кошта. ПозлаћСl l И керст [крст] са 

куглом на врху, сваком странцу је скретао пажљу, а по· 

готову предве'l е; из Земуна [ 'lрИ заласку сунца, као зве· 

зда Дан~ща на небеском своду Сl1ја«.19 
Године 1 843.ЛОНдОНСКII »The 1imes« наводи : » • . • виса

KII звоник LlpKBe бана у cellKY турске uам иј е. Нова црква 

Чllји се ЗВОIIIIК I1З далека види постао је у неку руку C ~IM 

бол·споменик незаВlIсне, нове државе«.20 
Осим наведених Гlримера, путописци ОIЮГ BpeMella 

архитектури цркве нису I1р~1Давали већll Зllачај. Нај че· 

шће су је пореДИ1l11 са аН I'JlИКalIСКЈIМ Llрквtlма, скромних 

аРХllтеКТОIIСКИХ домета. Тск је БоГДall Несторовић уочио 

љене стилске карактеристике, пишући о архитектури 

Београда ХIХ века »да се оваква архитектура у духу кла· 

си цизма гради у то доба Шl1роМ Европе, 11 да барокно ку· 

бе одудара од МИРНIIХ ЛIШllја објекта.«2 1 
ТаЧIIНХ података о fштервеllцијама које су током вре

мена мељале изглед цркве, .Iемамо, јер аРХ lшtl Саборне 
цркве Шlјс сачувана, зато IlpoMel le 113 цркви пратимо по· 

средно помоћу историјских фотографllја и граВllра. Н а 

основу КОЛОД~lј ум фотографllје Аllастаса Стојановића 

СШlмље'-I е 1866. и непосредно по одласку турског гаРШI

ЗОlta IIЗ Београдске тврђаве 1867. годинс, Вf1Димо да кров 

UPKBC са слеменом досеже BIICIIHY подеОIЮГ ВСlща 113 
ЗВОНlIку.22 КаСНllји фотоси IIЗ осамдесетих годшш ХIХ 
века ПРlIказују ЦРКВУ са знаТIIО Н~IЖIIМ слеменом 11 са 
другом врстом "ровног ПОКРlIвача . Умссто некадашњег 

равног црепа, црква је I']QКРlше.ш бакаРl l ИМ лимом. У 

време Зllдања ПаТРllјаРШllје 1933-35. ГОДШIС ПОМИIbУ се 
у дневној штаМШI 11 предстојећи раДОВII IШ реКШlстрУК· 

цији фасада Саборне цркве.23 Том приликом кров јс по 
ободу венца добllО пуну 3 1IДally атику док су фасадс 06-
ложеllе трајним материјалом - вештаЧК\1М камеl ЮМ. У 

овој Ill1тервенщфl са фасада су ПОСКllДаНII сви »СУВIIШ IЩ 

декораПlВlН1 слсменти«. Са аРХl1траВIЮГ појаса и аТlIке 

lIа звонику, нестаJIII су флораJlНII елемснти , гирлatще, 

цветне лаТlще у ВIIДУ розета 11 остали декоратиВlН1 еле· 
меНПI који су упатпуњаваЛII архитектуру цркве дајућl1 
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јој свеча lНt KapalМ'ep . Сачува tнt су, односно, оБНО8Љеtнt 

У 8сштачком каМСј јУ само капttтсли јј o pt-lаМСt lтал шt де

TaJblt у натпрозорсюtм аРХIШ0Jlтзма наоса, као и прозор
c,,<t 11лаCntка на ЗВОllltку. Сва tlреостала плаCnlка Itзведе

.13 јс У вештачком KaMCllY угла вном у измењевом облику 
н у доброј Mepll јс СТIIЛlIЗована. Тако ва ПРll мер. ка пнтс

ЛII ПllЛастера на прочељу 11 tшосу Ifзгуб~1Л1I су флоралllll 

фрю Itспод вевца од јајасте киме, док су yгaolН! каПltтe

ЛII IIа ЗВОНIIКУ крајње CnlЛltзовано изведеШI . 

Тек фоРМllрањсм Градског завода за заШТIIТУ споме

Шtка културе 1960. l'Однне. за ПО<lе1'О је CllcтeMaтcкo Ilpa
ћење стања I! e811nellTllpaIbe IlpoMeHa 113 upKBII. оД ТOI' 

ВреМСIШ забелсжеt-l с су СВС веће IIItтeриеНЦllје. као што је 

са lшшtја крова ItЗведеlШ 1963. годltне "'"Ојом ПРЮIIIКОМ је 
поправљен сат 11 ззмењеll Ultфсрблат. ИКОllе са прочсља 

фасаде. I IЗ Тllмпанонз 11 ПроЗОрсЮIХ IIlIша, СКlttlуге су 
1966. ГОДIШС рад" ca llaultje 11 КОllзерва Цllје . Bpahcllc су 
тек после успеШIIО IIЗвсдеllllХ конзерваторско-рсстаура

ТOPCK~I X радова 1978. ГOAIl It C. У међувремеllУ, ВРШС~tс су 

11 мањс поправкс 113 кубе'ГУ ~! промењеl-l је CaTlI11 мехаШt

эам "Iа ЭВОIIИКУ. 

У времејјУ од 1991- 96. I'OAIIIIC, КОliЗсрватор" PCIIY&
Л IIЧ КОГ завода за за Н.mny cnoMClIlIKa културе I1зврш~mll 
су сложене КОllзерваторско-рестаураторске радове calta
иllје 11 рестаурације жltВОПl lса. ИстовреМСIIО. конзерватор
ска радlЮlНща НаРОДI ЮГ музеја Itзвелаје pecтaypaUlljy 11 
коюерваuију IlКОllостаса, 11001-13 и ирквеног моБЮlllјара. 

' Г 
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Приликом рестаурације живописа установљене су 11 ве
ће конструктивне деформације у в~щу угиба на носећим 

луковима и бројне наПРСШlllе lIа сводовима, па је 1995. 
ГОДИllе х итно приступљсно спасавалач.ким радовима, са

нациј и конструкције лукова по пројекту ИНС11lryт3 за гра

ђевинарство Грађевинског факултета. Радове је у року 

од 11'11 месеца, врло успешно, IIзвело грађеВИI-ICКО преду

зеће ТрудбеllИ К, постављањем затега и консолидацијом 

сводова у тава нском простору. 

1I1 АрхиlПектОllске карактеристике 
11 комnозuција фасаgе 

Саборна црква је једнобродна грађевИI-IЗ баЗИЛlIкарног 

типа са 11'и баЧllа ризалита, полукружном олтарском аl1-

C IIДOM и ЗВОII IIКОМ , IШД прочељем фасаде. Спољни габа

рит цркве по ШИр111Н1 је 19,60 т мерено на рюаЛIIТУ, и у 

дужин и је 45,00 т. а 8ИС lша кровног венца је на 15,20 т 
од ШlВоа терена мерено поред глаВIЮГ улаЗ IЮГ портала. 

Врх тимпаНОl lа је Ilа 18, 1 О т, а ЗВОI IИК се завршава на 

ВИСИIIИ од 38,20 т док је кубе BIICOKO 17,80 m, а са кр
стом читаВll Х 22,40 IП . Укупна ВИСИllа цркве мерена од 

тла поред главног улаза до врха крста је 60,70 т . Зидо

BII цркве су раЗШIЧllТlIХ ДlIмензија, у доњој ЗОII И дО 2 IП 
В lIсине у пољима између рюалита деБЉlIна је 1,89 IП 

(1 О 1), а у горњој ЗОIIИ 1,73 IП (5' 7"). На РllзаШlтима ЗIIДО

ВII су У доњој ЗОIIИ 2,25 т (О l ' ] "), а у I'ОрЊИМ зонама 2,] I 
т (6' 8"). На певничком ризал иту деБЉllна је знатно ма

ња збаг дубине l1евничких конх и и I!3носи У дољој ЗОIIИ 

], 1 т (3' 5"), а у горњој зони 95 ст (3'). Звоник према I lа

осу ослања се на 2 MaCIIBHa ступца Дllме llЗ llје 2, 1012, I О т 
(6'8"16'8"). 

Ширина наоса у доњој зони износи 13,85 т, а ДУЖИI-IЗ 
од OJfГapcKe преграде до стубаца звоника 26,25 111. Дуби

на олтарске а псиде 6,25 т, док је пеВН"'IКlI тракт Ш II РОК 

у поду 16,20 т. Припрата је дуга 4,80 m, а са ПРОЈЈаЗ ll ма 
према lIаосу 6,90 111 . 

Наос је засведе l l са четИрll бачваста свода ослоњена 

са чела на фасадне зидове а бочно на четИрl1 еЛlIПТIIЧllа 

лука распона 13,85 т, док је пети 11'lIјумфЗШIII лук над 

иконостасом полукружног оБЛlIка 11 раСllона од 12,0 т. 

Над припратом и улазом у lIаос је галеРllја хора на ,,"'Оју 

се пеље спиралним степеllИШтем смештеН IlМ у левом 

углу ПРlшрате. Галерију ПОДУПIIРУ 11 2 ступua У наосу, ЩI

меНЗ~lј а 0,76/2,36 IП. 
Црква има троја врата, једна глаВllа lIа прочељу 11 дво

ја бочна на наосу, ИСТIIХ димензија 2 10/390 ст оперва
жена каменим порталом у В IЩУ профИЈlllсане шамбране . 

И ЗIШД глаВIШХ врата налази се самарица са се l'МСНТНII М 

венцем и аРХИ1'равом, док ба'lна врата красе 111мпанони . 

Главна фасада - ПРО'IСЉС цркве, компонова на је у ти· 
Пl1 Ч IЮ класициС1'ИЧКОМ маниру у 11'11 поља по вертикали . 

АРХIl11'аВIIИ појас са ТИМПШ lOном преко целе фасаде, 110-
се четири Сlшжна Пluшстра, ослоњена на постамент КОЈИ 

је обрађен у ВIIДУ B~ICOKOГ камеlЮГ сокла (2.60 т). У сред
њем појасу IIЗмеђу ШUlастера кроз две етажејављају се 110 
две слепе прозорске Нllше, једна изнад друге и један про

зор изнад улаЗlЮГ портала. Нише у ПРlIЗемљу наглашеttе 

су са два прозорска ПlUlастра 11 засведене архи8ОЛТОМ са 
зракаСТIIМ орнаментом, док су lIише 11 прозор на спра1)' 

оперважене само шамбранама. Завршни МО11IВ целе ком

ПОЗlщије прочеЉ;1 је двострука атика од које прва припа

да геометријској слици квадрата, а друга предста вља по· 

стоље ЗВОНllка. 

Тораљ звоника је п равоугаоног оБЛlIка са ОДЕIОСОМ 

страна 1: 3 и КОМПОIЮВШ I ПО истом принЦlШУ као и про

чеље фасаде, у 11'и појаса по вертикали . Базни део l'Ор

ња је обра ђен квадерима, среДIIШЉl1 део је уоквирен уга

ОI-lИМ ПlUЈастрима између којих је велики прозор са два 

мања ПlUlастра, аРХl1травним венцем и аРХIIВОЛ1'ОМ у чи

јем средщuту је постављен сат , док је l"Јара пет IШl'лашеl 1 

пл итко УЗllДа lЮМ балустрадом. За вршни пој ас l'Орња је 

такође apxllтpaB са тимпаllОНОМ . Фасаде торња су на све 

ЧС1'IIРИ стра не истове'пlO обрађене. 

Барокно кубе оБЛlIка двоструке » луковице« багато је 

деКОрl1са но ОРliаменталним детаљима у ЗЈЈа1)' и предста

вља I l ај llзражај llију форму целокупне apXllтeКТOHcKe ком· 

позиције 11 својеврстан визуеЛl-tи репер градске СlUlУете. 
ТрапезаС1'а поља испод торуса прве луковице на кубе-

1)' са све четири стране украшеlШ су хералдичком орна

меll1'ИКОМ . Најугозаr.адној фасади са прочеља постављен 

је крст уоквирен дeKopaТlIBНlIM венцем, на јУГОl1СТОЧlюј 

страни је српски грб, штит са крстом 11 четир" ОГЊllла 

УОКВI1рен такође венцем у кнежевској порфири са круном 

на врху. Н а северозападној cтpaHII кубета су постављена 

два анђела , арх ltстратига Михаила 11 Га вр"ла, кој и носе 
грб Пећке па11'lIјаРШ llје, док је на севеРОИСТО'lНој стра
HII, према крову, још један хераЛДIIЧ КII знак коме не зна

мо тачно значење, јер га саЧllњавају укрштеНl1 леНI'СР и 

жезло УО":виреНII са два концеН11'"чна венца. Поред oBor 
картуша. у уГЛОВlIма 11'апезаСТО I' поља налазе се четири 

Цllфре 5, 8, 4 11 О, које ОЗlшчавају годину за вршетка радо

ва на цркв" 11 подизаље кубета. Уместо јединице, цифра 

5 би требало да ОЗllаЧII број ање година по визаН1'l1јском 

календару, вероватно да нагласи значај окончања ''Ра ђе

ВИНСКО I' подухвата, кака в је подизања Београдске ми

ТРОПQЛИ1'Ске цркве бllО за све православне Србе. 

КОМПОЗlщија фасаде прочеља изведена је IIЗ сли ке 

кавадрата чије су стра ве 18,10/1 8,10 IП . Поделом ква

драта по осовини добијају се два npaBoyraoHIIKa чије ДII 

јаГОlшле у пресеку са диј аГОllалама квадрата одређују 
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тачке lюложаја среДIIШЊ~I Х ПllЛастера и аРХl1травног по

јаса, а у пресеку са УПИСal [ИМ кругом 11 ВIIСИНУ сокла. 
ВИСlIна кубета је иде[[тична BIICIIIIII торља звоннка 

мерена од друге атике до врха тимпаllона , што Је ЈедlШ

ко и ВIIСIIНII прочеља цркве мерена од првог степеника до 

врха прве атике. Само је друга атика изван nponopUlljc,","Or 
низа аЛII и она ПР~lПада посредно љему. јер дllјаговала 

правоугаОНlIка поди['нуга на вертикалу осовине квадра

та даје ПРОl10рцију -гs - 1 што је paBl10 Вllсmш друге ати
ке . Ритам маса целОКУIllЮГ про'[еља је у хаРМОllllјском 

односу А : А (-Гs - 1) : А : А. што указује на осмишљену 
КОМПОЗlщију фасаде помоћу квадрата, npaBoyraoHIIKa 11 
IЫIХОВИХ диј Зl'Оllала IIЗ чега се добијају положај и CB~I X 

хоризонтал н ~[х венаца ва прочељу фасаде. 

За разлику од прочеља, бочне фасаде нису КОМПОIЮ

ва не ['10 слн'[ ном ПрlllЩИПУ и поред чињеНlще да је Рlггам 

ризалита и поља између њих скоро једнаких ШИРlmа, Ако 

бисмо први риззлит И поље до њега мераnи до осовине 

шuшстра I [а средњем ризалиту, добlUШ бисмо квадрат 

стра ве В, чија Щlјагонала оборена у раван I'[релази осови

ну друго!' ПllЛастра ,,, а супротној страни ризалита, што 

значи да је пројсктЗlП покушао 11 овде да оствари компо
ЗIIЦllју поделом квадрата али безуспешно. Дужш .. а цркве 
је већ бlIЛЗ одређена 11 темеЉII вероваlllО озидани пре IIЗ

раде пројеКТ'Ј. . Једино је прочеље фасаде могло б~IТИ ком

понована по геометрllјском методу поделе квадрата. 

Н а боЧ НII М фасадама крајЊl1 ризаЛIIТИ су без apxlI
тектонске пластике док је централни РilзаЛIIТ наглашен 

са два угаона ПllЛастра кој и УОКВllрују lюртал улазнlIX 

врата ~! прозор IIЗIШД, што представља најзначајнији мо

тив читаве композиције фасаде, 

РизаЛIIТlI без арх итектонске обраде, само са два про

зорска отвора постављена једа н изнад друго!' l'IOказују 

неумешност пројеКТЗ lIта да савлада фун кционал не по

требе храма са ка.ЮIЮМ стилске обраде 11 КОМПОЗllције 
фасаде. 

ОстаЛlI прозори lIа бочним фасадама су наглашеН~1 

наТПРОЗОРНIIМ венцем I! ПОJlУКРУЖНОМ шамбраном изнад, 
која својим теменом задире и у архитравни појас, па је 

стога архитрав смањен за половину СВОЈе виси не у одно

су IШ аРХlгграв са прочеља, шго је изнуђено решење, ве

роватно захтевом за повећањем димензија прозорских 

отвора а самим тим и повећањем наmро:юрне аРХIIВoлre . 

Овај детаљ је неуобичај еli 11 по свему судећи је нас
тао као последица накнадне ивтервенuије током грађења . 

када је KO l lcтaТOBaHo да је због дебљине ЗlIдова упадни 

угао с ветЛОСТII смаЈЬСН ~I наос недовољно осветљен , па 

су градитеЉII бlIЛИ принуђени да повећају прозорске 

отворе "а велич~IНУ отвора врата 2 1 0/390 ст . АРХ l1ВОЛТУ 

између наТПРОЗОРН~lка и ПОЛУКРУЖllе шамбране краСII 

СllеЦИФllчаl1 детаљ, ))пламеНII цвет« са раДllјаЛНlIМ зра-

Шlма, МОТI1В кој и се јавља на забатима МIIОГИХ војвођан

ских кућа крајем ХVIП ~I почетком Х1Х века и којll је 

Кверфелд уградио у наТПРОЗОРIНfке Паllчевачког MarlI
страта 1836. ГОДlIне. 

3а разлику од неуједначене обраде боЧlIlIХ фасада, 

полукружна олтарска апсида обрађева је у ритму широ

ЮIХ Пllластера - ЛlIЗена и фасаДlIIlХ поља са ПРОЗОРСКIIМ 

OТBopIIMa IlДеНТI!чне веЛИЧlIне II обраде као I[а фасадаr.ш 
наоса. 

lV Сmање фасаgа 

Све фасаде цркве су обложеllе вешта'IКИ М каменом у пра· 

ВI1ЛНИМ реДОВII ма квадера кoj~1 су извучеllll преко сви х 

архитеКТОIIСКIIХ елемената: РllзаШlта , ПllЛастера , архит

ра ва , кровног и COKJleHOr венца. 

Упоређујућll садаШЊII IIЗ l'лед Саборне цркве са оним 

на ИСТОРllјским фотографијама примећујемо недостатак 

М IIQГИХ детаља, али се 11 начин обраде фасада разликује 
од ОРИГlIнаЛlЮГ . Првобитна обрада БИJlа је у кречном 

малтеру са оштрим песком, KaMeHIIM агрегатом и , најве

роватније, млевеном опеком, карактеРИСТIIЧIЮМ смесом 

за фасадне облоге CBIIX значај ниј их грађевина у ХЈХ ве

ку, Историјске фотографије са краја ХIХ 11 почетка ХХ 
века показују да су скоро сви декораТН8lШ детаЉI! који 

су ,,,екада краСIIЛИ фасаде, OC~I M каПllтсла и орнамената 

у прозореким аРХlIволтама, УНlIIптеН~1 ПРIIЛИКОМ замене 

првобитне фасадне оБJlОl'е новом, од нештачког камена. 

Ова промена ДОI'Одила се непосредlЮ после З llдања Па

тријаршије 1933-35. ГОДИl lе. ТеХ I[ика обраде фасада на 

Патријаршиј н и Саборној цркви скоро је идентична, 

осим тона вешта'lКОГ камена кој и је на ЦPKB~I за гасит из 

разлога што је употребљени а грегат за нештачки камеll 

са већим процентом сиве ризле. 

3 1 [атно веће промене на ЦрКВII догодиле су се у оБШI

КОНIЮМ смислу када су кровна конструкција 11 кровни 
покривач замењеllИ и слемс спуштено за 3 т. На основу 

ИСТОРllјСКIIХ фотографија можемо ТВРДИТII да сс ова ре
конструкција ДОГОДllЛа nOCJle 1867. гощше, однос.ю по

сле одласка турског гарвизона са Београдске тврђаве, 

Касвије фотографије и граВllре l1З 80-тих ГOДllНa ХIХ 

века приказују Саборну цркву са ННСЮIМ кровом покри

веним лимом . Кров је доживео још једну реконструкци

ју. када је IIЗ llад кровног веlща ПОДllгнуга зидана аТlIка у 

време рестаураЦ11је фасаде обла l'ањем вештачким каме

ном. Подизаље aTIIKe довело је до лошег теХ НllЧКОГ реше

ња одвода атмосферских вода са крона, јер се прикупља 

у увалама lIЗа aTIIKe 11 кроз кровне венце одводи олуци

ма на тротоар. Продор воде из увала и олука у зидове 

ПрОШllр~Ю је влагу временом 11 на сводове цркве и довео 
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до уrpoжавања живописа у наосу. Ова оштећења била су 
такве природе. да 11 IЮСJlе све06ухваТIНI Х конзерватор

cko-рестаураТОРСКIIХ радова на оБНОВI' живописа 

1991 - 96. ГОДИI~е, неке зидне СЛllке нису МО" ле бити 06но

вљеll е. 

Перманеl~ТIЮ влажењс зидова у појасу кров,юг и ар

хнтравног венца на фасадаr.ш маШlфестовало се појавом 

тамннх мрља 11 белих шаЛllтреllНХ флска по I\ВИЦИ за

тaMЊCIНlx ПОВрШIIIШ . Мрље 1I флеке су l!ароЧИТО уочљн

ве у јесењим It зltмским данима н а северозапаДlюј 11 мс

стимично јУ I'Оисточној фасади. Поред Iшведе"llХ оште

ћења проузрокованих исољавањсм шалитре ю влаЖllе 

масе зида, lIа ЗВО'Нlку се налазе н бројне рупе од шрап

'-Јела и гелсра заостале још Itз времена 11 светског рата. 
Поред тога, "а ЗВО IШКУ 11 у доњим деловима 3Т1iKe са 

прочеља 11 задње кровне стране, дошло је до отпадања 

06логе од вештачког камена 11 до IIСПllрања везивног ма

теријала. 

ПОllирањс атмосфеРСКIIХ вода из олука у темеље цр

кве довело је до смањсне носивости лесног тла што је 

проузроковало неравномерно слегањс зидова које се ма

нифестовало у ВIЩУ напрслшш на луцима и С ВОДОВllма у 

lIаосу 11 деЛl'МI1ЧНО lIа фасаДШIМ ПОВРШИlНlма . 

Наведена оштећења 11 чињсшща да је ирква "скада 

IIзгледала другачије 11 да је током времена ЊСI I прв06IП

IНI изглсд У многим детаЉI,ма измеЊСII , утицало је да се 

у Заводу за заш1'ИТУ СlюмеН lIка КУJlТУРС града DcOl-рада 

IIЗраде I1ројеКћl с.шаЩlје крова и рестаурације фасада. 

v ПрОјекти caн.т~иje и рестаурације 

Пројекат санаЩlје 11 реконструкције крова урађен је 

1992. ГОДI1НС; санщије iI рестаурације фасаде урађеl ' јс 

у два Iшвра'l'а 1992. и 1995. ГОДlIне; С3lшције сводова 

1994; реконструкције тротоара н одвода атмосферских 
вода у градску ка налюauнју 1995. 11 пројекат caHa Ullje 
ограде око портс 1997. годш,е. Од наведених пројеката 
једино су реалюовани пројеКТlI caHa Цl1j e сводова 11 тро

тоара, за ургеl-lтне спасавалачке радове на сводовима 11 
побољшања стаб"ЛНОСТI' тла . Остали пројекти, по свему 
судећll, сачекаће повољније време реалюације. 

Пројекат саНа/С/lје /1 ре,,:онсmРУЮСllје К/Ю6{/ предвиђа 

доградњу постојеће кровне КОl'струкције и уместо по

стојсће вешаљке. наЧlIњсна је СJlожена h"ОIIСТРУКЩlја 

СШIЧllа решетки.24 Оваквим предлогом урађе~ю је најра
Цlюнал нltје решење санације . јер је постојећа кровна 

КО~lструкција УКJIОПЈЬеIШ у ,ювн систем крова са знатно 

раЦIЮllаЛЈнtјнм прссеком штапова - греда. Везе чворова 

IIзмсђу HOBI1X 11 старих lIосећих елемената остварене су 

помоћу металних паПУЧlща 11 06ујмица чиме је rl OCТlIf-
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Hyr C'ГaTII 'IКlI стабllлан склоп читавог КРОВIЮГ cllcтeMa. 

Цео пocryп<.I.К реконструкције крова ЗЗМИШЈЪеII је тако да 

се npIUIIIII."OM IIзвођења не уrpoЗl1 унyrpашњост храма 11 
не ОI1Л'СТl I КО l lСТРУКЦllја СDодова и ЖIIВОПИС ml Љllм:а. 

Због тorQ је пројсктом преДDL l ђеtш 11 израда раД.lе плат
форме под наГllбом, неке врсте tюмоhног крова у таваll
ском простору који ће спреЧllТI1 евентуалtю ПРОКlIШња

вање ПрlU1II11.'ОМ Ilзвођења радова. КРОВIIII rтокр"вач на 

peKolIcтpy"calloM крову бlIO 611 такође од Лllма. аЛllllзра
ђе" у виду »Шllфера« ,,'Ојll 6LI оБЛIIКОМ подрзжзвали не
кадаШЉII IIOКРllВ3Ч - раВШI црсп . РСКШIС1'РУКUl lја крова 

Саборне цркве IIМ3 npBCI'ICТ8CtlLl UlIJb отклањat-ЬС лаТСIIТ
не onaCIIOCТII продора воде у храм 1I спречавањс оштеhе
ња ЖltВОПllса. услед лошег решсља одвода воде lIа сада

шњем крову. l1Л'O се у Вllше I1зврата дешавало О'ПСако је 

IШГllб крова npoMeЊCII у Х LX веку. 
Пројекзт Сatta Шlје 11 ре:КОIlструкције крона ЩJIIказан 

је 11 прсдстаНlIlIUllма цркве 11 од ЊIIХ доБL lјсна сat'лаС IЮСТ 
за њеroву реаЛllзаЩlју. 

П,юјекат СШЮlfuје 11 рестаурације фасаgа Itзраl)cн је 
са Ulјљем да се са фасада O1'Ii:ЛОllе оштеhсња од влаге 11 
елИМШlllше шалитра, заКр l'IС оштећења од меХ3lШ'IКlIХ 

удара It КOlla'lIlO, ЦРКВII врат" првобllТНl1 ItСТОРllјски из

ГJlед . П ројекту су претходила Llстраживања IIСТОРllјСКIIХ 

nOKYMettaтa. I lрвенствено фотографllја 11 l'РаВ1 1Р3 као 11 
l ' lлаliова праsљеШIХ за изградњу It peКOHCТPYKUlljy цркве 

Ltз 1836. l'Qnlt lle. Недостајућ" слемеНПI потрсбllll за ре_ 
стаура Шlју углавном су добllјСlнt увећањсм дстаља са 

ш 3 б а р 
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ПА. 6. ПопреЧl/1I Пресек Кfюва, upojeKll fll реСfllа)'Р(Щllје 

фотограф~!ја НЩ! су пренети методом аналогије са обје

ката IIЗ исте епохе или пак из eHтep~ljepa иркве. У аРХIЈ

траВIЮМ појасу у УВУЧСНIIМ ПОЉ~lма попуг касета пред

B~lђell је ор.шменташllt фриз лозе наЧllњен на основу 

ослика ног орнамента у параГЈетном гюљу балконске 

ограде хора. За детаљ ИЗНаД ЗНДIllIХ Пltластера такође IШ 

архитраву прочеља 11 ЗВОНllка узет је цвет 113 касета са 
еЛИППIЧНИХ лукова у .шосу. 0pllaMellT 11СПОД дОРCl-.:ог ка
питела ))сюIНУГ« је са СЩIЧIIОГ КОМПОЗIЩIIOIЮГ каПltтела 

на ПltлаСТР~l ма зграде Педагошког музеја која nOTII'le 113 
истог периода као ~j црква ~1 чија фасада ПРllпада IIСТОМ 

класицистичком СТШIу обраде. Највсtш конзерваТОРСКlI 

проблем рестаурације представљала је обнова op"aMetl
талtЮг рељефа у врху ЗВО.lика IIзмеђу кашпела 11 полу

кружне шамбра l lС IIЗltaд сата, где се данас налазе два 

равна диска . На оригиналном Кверфелдовом пла ну по 
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коме је изведена целокушш КОМПОЗ~Щllја чеоне фасаде и 

BeIiIf број декораТIIВННХ елемеll ата орнаменталне и 

скуШl1'оралне пластике, на том месту су две стшшзоване 

гране палмете са цветом IIЗнад ЊI1Х. Да ли је баш такав 

детаљ бlfО 11звеДСII тешко је рсћl l . ФО'ГО I'рафllје цркве пре 

облагања фасада вештачким K<lMeHOM показују рељсф 
којll мо:жеда се протума'I~11I као скулrrгyра - силуста а l-l 

ђела IUlil птице раШllрСНlIХ кршш. И један 11 други детаљ 
I-Iсмају аналОМlје у I-Iашој аРХ~lтеICТУРИ. а НЈI у Шllрем 

ОКрУ'..кењу Паl-lонеког 1 ·lpocтopa. 

Тек применом нове методе IIС'1'раживања IlyrcM уВС

ћавања фато-слика на компјутеру добltлll СМО скоро IIде

ално тачан ор.,амеll'Г, а то је био сноп храстовог лишћа 

са ЖllроМ што значи да је карактеристичан српски сим

бол - бадњак, нашао места у декораUlфl фасада СабоР~lе 

цркве. 
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I~I 
Пл. 7. детаљ фРll3а у apxllmpa8HQ.w појасу, 

llpojeKam ресmаур(щије 

Пл. 8. Детаљ ОРН(lментаЛllе Qластuке IШ З80IlU,.,:У. 

пројекат рестаурације 

Још јеДШI ОРlщмеlПaJlНИ детаљ уклоњен је са фасаде а 

то је била волуга са I'eOMeтplljCKl1 С11џшзованнм меанДром 

и са флораШIИМ рељефом лаТlще цвета nocтaВЉCl lll M .щ 

троугластнм зидовима уз постамент звоника. На фото

l'Рафијама се ВIЩII да је овај орнаментаЛНII рељеф бllО 

израђсll у свему према првобllТНОМ пројекту. У Кверфсл

довом плану налазимо и рељеф - скулnтoралну КОМПОЗII

цију у ТlIмпанону као најзначајНllј ll декораТlIВ.Ш детаљ 

на чнтавој фасади. У средшш TIIMnaHoHa бllО је предви

ђен СРI"]СКИ грб, ШТIГГ са крстом и четИрll огњила, око KOI'a 
се налаЗIIQ тријумфални ве.щц од ловорвог 11 храстовог 
лишћа. Грб су придржавали крилаТlI I'РИФони чије се те

ло у делу задљих екстремитета претварало у флораШllt 

елеме.п спираЛlЮ увијене лозе. Да ли је ова КОМПОЗИЦII

ја била IIзведена према пројекту, за сада немамо сигур

IIИХ података . На I'равирама и фотосима из средине Х ЈХ 

века наслућују се извесни декоративни елеме.гги, али они 

не одговарају прој еl\ГOваllој КОМПОЗИЦllј ll . 

На apxllтpaBlloj греди ЗВОlIlIка са све четllРИ стране 

налазиле су се по трн квадраТ.lе касете такође са фло

раЛНllМ орнаментом - стил изованим цветом. На фото

графијама са краја ХЈХ века уОЧЉИ ВII су још ' Iеки дета

ЉII пластике око прозора. Изнад прозорске шамбране на 

боЧШIМ cтp,нtaMa иркве 11 на олтарској аПСIIДИ бtю је по

стављен орнамент СТИЛИЗОВal lе лозе, а 11СПОД прозорског 

солбанка пара петна равна плоча. 

ОрнаментаЛllа плаС'П1ка у ntмпаlЮl-lУ замењена је ико

ном Свете Тројице наСЛlIка,!Ом lIа бакаРIЮМ ЛIIМУ 1885. 
ГOДllНe. Поред ње постављеllе су у ПРОЗОРСКlIМ Нitшама 

спрата и иконе архистратига аРХal l ђела МllхаШЈа 11 Гав-

p lЏla. Према IIстраЖlIвањима Бранка ByjoBllha ове ико
не наСЛlI као је познаТII СЛlIкар ДУХОВНИХ тема НlIкола 

Map .... "OBllh.25 

Проблем очувања OBIIX ИКОIЩ је у томе што су ОСЛII 

кане '-Ia бакру, материјалу ПОдЛожном КОРОЗllј ll што вре

меном ДOBOДlI до скидања боје и појаве окснщюг слоја 

подлоге. Иконе су рестауириране 11 КОllзеРВ~1ра"е у ра

Д I IQII ИЦl 1 Народног музеја у периоду 1966-68. ГОДИ.lе, 

после чега су враћене на фасаду. ЊI1ХОВО стаље да.IЗС је 

такво да је потребаll "ов" КОl lзерваторски третман . што 

ће се дешаватн сваких 20 до 30 ГOAIIHa yКOJ!IIKO се нешто 

~Ie предузме у циљу њиховог трајног очуваља. Због тога 

је у пројекту рестаураuије фасада предложеlIO да се ико

'-Ie CKIIHy 11 сместе у музеј , а на њихово меС'ГО пОС'Таве ре

ПЛllке IIзрађене у трајнијем матеРl!јалу и другом тeX HI!

ком, отпорном lIа атмосфеРИJlије, као што су моззик ШIИ 

фрескз. Нове иконе могу се извести у ма Њl1 М 110вршина

ма у раДI1QНИЦI1 , а на објекат постав ити уобичајеном 

грађевинском техником. 

Пројекат рестаурације фасада предвиђа обнављање 

свих декораТlIВНИХ елемеltaта који цркви треба да врате 

зyrеНТI1ЧНИ изглед и СВС'lа нl, карактер какав је имала 

Саборна црква до реконструкције 30-IIX година. 

Укупна површltllа фасада под вештачким каменом 

ИЗНОС II ПР~lБЛ IIЖ.Ю 2.О<Ю m2 од чега су површине пред
Bll ђeHe за санаuију 11 рестаурацију са орнаментащIOМ 
пластиком 245 m2 што значи да би се 12,3% фасаде ре
стаурирало. 

Израда пројекта рестаурација фасада СабоР.lе цркве 

представљала је изазов за архитекту конзерватора кој и 

OBI! M ПРIIЛОГОМ жели да укаже на заблуде ЗО-ИХ ГОДИllа , 

када је скидање орнамеНl'аЛ llе плаСТlIке са фасада пред

стављало својеврсну м at l~tфестацију >}ftјЮ1'НlI орнамен

та«. apX ~1ТeKaTa - заговорника нових естетских токова у 

уметности 11 аРХllтектури. 
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FA<;ADE OF CATHEDRAL CHURCH IN BELGRADE 

- PROPOSAL FOR RESГORATION OF ТНЕ FA<;ADES -

COnlribuliol\ aboul Ihc Calhcdral church јп Belgradc is 
cOl\ccrncd wilh Ihc analysis оГ characlcristic slyle оГ Гщ:аdсs 

and proposal Гог resloralion оГ their original Гоnn . Since thc 
( јте оГ COI\S l гuct ion , 1837-1840, un til these days Ihc 
aгchi tcclure ог (ћс church has underwent IwO substanlial 
сопstгuсtiопа l in lcгvcntiOl1S (ћа ! 10 (ће great extent has 
changcd its authcnlic арреагапсе. 

Thc гооГ has Ьссп rcdone and ridgc has Ьссп lowcrcd 10 
much lower lсуе l and Гщ:аdеs have Ьееп »cleaned« ГГО I11 

cxccss ive decoratioll ргоЬаblу according 10 Iћс idcas оГ 
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funclionalisl11 oflhe modemiSI architecls јп thc fonies ofthc 
20lh ccntury, 

Hislorical sources Ьеаг witness Iћа l Cathcdral chu rch 
had Ьееп bui ll {о (ће taslC ог palrons. mctгopolitan Рс Јаг and 
рппсе Milos who ћауе chosen Ihe р l ап withoul »sU(>сгПuоus 
Om3.l11elllatioll«. Analysis ог Ihe COll1posilion rcvcals thal 
ГГОПI оГ {ћс ch uгc ll - тајп Гщ:аdе had Ьееп accomplishcd јп 
striclly class icislic IЩ)П I1СГ whilc laleral Гщ:аdсs havc ЬсСl1 
excculcd according 10 supplemcntcd plans Гог герагаЈјоп оГ 

Ihc carl ier Baroque church Ггот 1725- 1728. 
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