800 година аутокефалности Српске православне цркве / 800th Anniversary of the Serbian Orthodox Church Autocephality

Попречни пресек и основа цркве
Cross-section and base plan of the church

Црква
Светог Арханђела Михаила у Бељини
Барајево

Културно добро

Црква Св. Арханђела Михаила, изглед са југозапада
St Michael the Archangel, view from the southwest

Развој црквеног градитељства на територији града Београда
се хронолошки може пратити од средине XIV века, када настају
најстарији манастирски комплекси: Кастаљан (XIV век), Тресије,
Павловац (XV век), Мислођин (XV/XVI век). Према различитим
писаним изворима, усменим предањима, али пре свега бројним
археолошким остацима и пронађеним археолошким локалитетима
на овим просторима, може се претпоставити да су цркве које данас
знамо, грађене почетком XIX века, подигнуте на темељима цркава
које су постојале у прошлости на истим местима, али нису сачуване.
За разлику од посебног начина живота у манастирима, који је
утицао на њихово настајање у форми мањих или већих комплекса

на самотнијим и удаљенијим локацијама, цркве одувек везане за
мирјане грађене су близу насеља или у средишту села.
У значајну и вредну скупину архитектонског наслеђа које се
налази у околини Београда, убрајају се цркве на простору општине
Барајево. Први писани историјски извор помињања имена
Барај јесте катастарски попис који Турци спроводе за Београд и
његову околину, 1528. године. Између осталог, у њему се први пут
наводе и сва барајевска села, међу којима и Бељина. Пронађени
остаци касноантичке стеле у порти бељинске цркве и фрагменти
средњовековне пластике или надгробног споменика из 1526, дају
основ за претпоставку о насељености ових крајева од давнина.
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Прекретничко раздобље развоја српске
државе од Првог српског устанка па све до
њеног друштвеног и економског успона за
време владавине кнеза Милоша, обележило
је настанак Чаршије у Бељини. Живописан
шумадијски амбијент с речицом Бељаницом,
потоцима и изворима, послужио је за
кулису приватним кућама, дућанима,
школи, ковачници и објектима других
намена, од којих су неки сачувани до данас.
У оквиру ових просторних вредности које су
препознате као културно добро (Чаршија
у Бељини је утврђена за културно добро,
Одлука о проглашењу, Службени лист града
Београда, бр. 16/87), посебно место заузима
црква. Посматрана у односу на центар
Чаршије, црква је на узвишењу у великој
пространој порти са столетним липама, изнад
потока који утиче у реку Бељаницу. У списима
српског историчара и политичара Димитрија
Руварца, Митрополија београдска из 1905.
године, наводи се податак да је у Бељини
постојала старија црква из 1732. године,
посвећена Светом арханђелу Михаилу.
Претпоставља се да је на темељима ове
цркве подигнута данашња посвећена истом
светитељу, о чијој години изградње постоји
низ поузданих података. Никола Катић, кнез
Кнежине туријске (космајске) и судија суда за
београдску нахију, у писму упућеном кнезу
Милошу у Крагујевац 1818. године, бележи
под насловом Списак новосаграђених цркава
у капетанији туријској цркву у Бељини.
Градња је започета за време владавине
Господара Ђорђа (Карађорђа Петровића),
1813. године. Запис уклесан на северном
порталу цркве још је сигурније датује у исту
годину. Зидање је завршено 1819. године.
Неколико пута током XIX века вршене су
поправке на цркви, да би након земљотреса
1922. године, када је претрпела највеће
преправке, до данас задржала исти изглед.
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Надгробни споменик у црквеној порти
Gravestone in the churchyard

Надгробни споменик, уграђен у зид десно од портала на западној фасади
Built-in gravestone, right from the portal of the west fasade

У њеној градњи су коришћени остаци материјала
првобитне цркве. Масивни камени зидови
приближне ширине један метар, чине корпус
пространој унутрашњости једнобродне грађевине, с
полукружном источном апсидом и наосом подељеним
на четири травеја. Засведена је полуобличастим
сводом. Двосливни кров покривен црепом се развија
над дрвеном кровном конструкцијом. Уз апсиду,
с југоисточне стране је мања капела, која је због
дотрајалости порушена и потпуно обновљена 1977.
године.
По својим архитектонским одликама, Црква Светог
арханђела Михаила карактеристичан је пример
сакралне архитектуре у Србији Милошевог времена.
Посебну лепоту фасадама даје тесани правоугаони
камен и спорадично узидани стари надгробни
споменици, на којима су урезани разнолики
геометријски мотиви. Један од њих се налази десно од
портала на главној фасади, која има и нешто богатији
третман у односу на остале. Портал је наглашен
каменом профилацијом и стилизованим капителима.
Читаву композицију употпуњују три нише постављене
у вишој зони фасаде. Над средишњом празном
нишом, карактеристично преломљеног лука, изведен
је стилизовани рељефни украс у виду два суочена лава.
У десној ниши је фрагментарно очувана представа
Светог Ђорђа на коњу. Видљиве средњовековне
конотације и наиван, поједностављени потез који
наслућује некадашњу лепоту ове мале представе,
упућују на рани период њене израде. Северна фасада
има један мањи портал с плитком нишом изнад и
три прозора дрвене рамовске поделе с решеткама
од гвожђа, дуж фасаде. Обод портала је скромније
стилизације у виду испрекидане камене траке с
мотивима розете, правоугаоника, крстића и круга.
Прозори са северне и јужне фасаде су истоветне
обраде. Над њима су конзоле, а између рељефи с
представом Св. Ђорђа и Св. Димитрија и Жртвовање
Аврамово.
Да ли је унутрашњост цркве била више осликана,
изузев плавог неба са златним звездама на читавом
њеном своду, нема поузданих података. Нестручном
5

интервенцијом изведеном 1981. године, аутентичан камени под
је уклоњен и замењен неадекватним мермерним плочама. Још
само остављени велики и украшени амвон подсећа на бесповратно
уништену вредност. Од првобитног иконостаса је сачувана само
икона Богородице с Христом, која се чува у манастиру Тресије. Запис
на њој помиње извесног Пају Сретеновића из Бељине, који је цркву
даривао овом иконом 1819. године. Данашњи иконостас у цркви
дело је познатог сликара Димитрија Посниковића (1814, Осијек –
1891, Београд). Ктиторска лимена плоча, пронађена на западном
зиду унутар цркве, наводи име Димитрије Посник живописац и 26.
октомбар 1849. лета, као датум израде и осликавања иконостаса,
с називима свих икона и ауторовим потписом, што је сликар ретко
чинио. О школовању плодоносног уметника, нема много података.
Претпоставља се да је у Кнежевину Србију дошао из Аустрије,
четрдесетих година XIX века. Иако без званичне академске титуле,
у богатом и разноврсном стваралачком опусу радио је са значајним
српским сликарима, од којих се свакако издваја Димитрије
Аврамовић, са којим је учествовао на изради зидних слика Саборне
цркве у Београду (1841–1845). Потврду о квалитету његовог рада
доказују и бројна реализована самостална дела на целој територије
тадашње Србије: живопис манастира Раче, иконостас у црквама у
Великој Иванчи и Црквинама, живопис у цркви у Доњем Милановцу,
Ивањици, Сибници, Гружи, Браничеву...
Према хронологији ауторових радова, бељинске иконе су међу
најстаријим. Сачуване су у оригиналу, осим иконе у парапетном
делу на чије место је постављена друга, која се по својим стилским
особеностима не може везати за истог сликара. Иконе и иконостас
су обновљени 2011. године. На основу већ устаљеног програмског
решења, 30 икона красе класицистичко/барокно обликовани
иконостас од борове грађе. Стилизовани хоризонтални венци и
вертикално постављени канелирани полустубови с капителима
чине преградну конструкцију на коју су постављене иконе, у својим
богато украшеним позлаћеним рамовима, симболично подсећајући
вернике на лице небеског раја. Трећу зону иконостаса, уједно и
завршну, чини Распеће са седам овалних икона у подножју, на којима
су представљени одани апостоли (по две фигуре) и Скидање са
крста. Појединачне фигуре престоних икона – Св. Јован Претеча, Св.
арханђел Михаило, Исус Христ и Богородица с Христом – приказане
су фронтално са својим атрибутима, док су на преосталим, у
зависности од садржаја, заступљени групни прикази (Преображење,
Рођење, Успење Богородице...). Једноставан облак, скроман трон
или поједностављени природни пејзаж, око посматрача само
наслућује места збивања радњи, док се главна тема ставља у
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први план, што је имало за циљ дубоку духовну поруку. Поред
икона на иконостасу, исти сликар је насликао представу Св. Саве
на архијерејском престолу, постављену ближе олтару, уз јужни зид
наоса. Квалитетно занатски израђена од дрвета и декорисана у делу
заглавља одабраним мотивима: круном, грбом са оцилима, пиргом
Св. Саве у Хиландару и зидинама манастира Жиче, поред примарне
функције, чини оригинални ликовни ансамбл с иконостасом и
има јединствен симболичан значај. Сликарска техника и колорит
Димитрија Посниковића су се с временом усавршавали, али његова
оригинална поетика се може препознати и у овом раном остварењу.
Нове сликарске тенденције у Европи, бечки академски идеали и
немачки романтичари назарени – подстицали су младог уметника
да се вешто издигне над конзервативним схватањима црквених
великодостојника и одабране клијентеле, и наметне препознатљивим
ауторским потписом.
Црква Светог арханђела Михаила у Бељини непроцењиве је
вредности од општег културно-историјског значаја. Утврђена је за
културно добро 2005. године (Одлука, Службени гласник Републике
Србије, бр. 115/05).

Амвон, преостали аутентичан сегмент некадашњег подног застора цркве
Ambon, preserved authentic segment of the old inner floor pavement of the church

Church
of Holy Archangel Michael in Beljina
Barajevo

A cultural property

Архијерески простор
Archbishop’s throne

The development of church building in the territory of the City of Belgrade
may be followed chronologically from the mid-14th century and the oldest
monastery complexes: Kastaljan (14th century), Tresije, Pavlovac (15th
century), and Mislođin (15th/16th centuries). According to various written
sources, oral tradition, but first of all numerous archaeological remains and
sites discovered in this territory, it may be assumed that the churches we
know today, originating from the beginning of the 19th century, were built
on the foundations of the churches existing in the same places in the past.
Unlike smaller or larger monastic complexes that because of a specific way

of life in monasteries were built in deserted and remote places, churches
have always been connected with laymen and raised in the vicinity of
settlements or in the centre of villages.
The significant and valuable collection of architectural heritage located
in the vicinity of Belgrade includes the churches in the Municipality of
Barajevo as well. The first written historical source mentioning the name
Baraj is the cadastral census conducted for Belgrade and its surroundings
by the Ottoman Turks in 1528. Among other things, it lists for the first
time all Barajevo villages, including Beljina. The discovered remains of
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the late ancient stela in Beljina churchyard and the fragments of medieval
sculptures or the tombstone from 1526 gave rise to the assumption about
these regions being populated since antiquity. The milestone period in the
development of the Serbian state following the First Serbian Uprising to its
social and economic progress during Prince Miloš’s reign, was marked by
the establishment of bazaar in Beljina. The picturesque Šumadija landscape
with the little Beljanica River, streams and springs, was the perfect
backdrop for houses, shops, a school, a blacksmith’s and other buildings
serving various purposes, some of which have been preserved to this day.
Among these spatial values which were recognized as cultural heritage
(the bazaar in Beljina was designated as cultural heritage in accordance
with the Designating Decision published in the Official Gazette of the City
of Belgrade, No. 16/87), the church holds a special place. Looking from the
centre of bazaar, the church is situated on a hill, in a spacious yard with
hundred-year old linden trees and a stream at the foot of the yard flowing
into the Beljanica River. In his manuscript The Metropolitan of Belgrade
(1905), Serbian historian and politician Dimitrije Ruvarac mentioned
that in 1732 there had been an older church in Beljina, dedicated to Holy
Archangel Michael. Today’s church was probably built on the foundations of
the older one and dedicated to the same saint; the year of its construction
is supported by a series of reliable data. In his 1818 letter to Prince Miloš
in Kragujevac, Nikola Katić, the head of Turija (Kosmaj) Principality and the
judge of the court for Belgrade nahiye, mentioned the church in Beljina
in the section entitled: A list of newly built churches in Turija Captaincy. Its
construction began during the reign of Master Đorđe (Karađorđe Petrović) in
1813. The inscription in the northern portal of the church dates the church
even more reliably. The construction was completed in 1819. The church
was repaired several times during the 19th century but since the 1922
earthquake, when it underwent major alterations, the church has kept the
same appearance.
The materials remaining from the original church were used in its
construction. Massive, about metre wide stone walls constitute a body,
leading to the spacious interior of the single-nave edifice, with a semicircular eastern apse and the naos divided into four parts. It has a semivaulted arch. The double-pitch wooden roof is covered with tiles. On
the eastern side next to the apse there is a smaller chapel which was so
decrepit that it had to be pulled down and completely restored in 1977.
By its architectural features, the Church of Holy Archangel Michael is a
typical example of sacral architecture in Serbia during Prince Miloš’s reign.
The façade is particularly beautiful due to its carved rectangular stone and
sporadically built-in old tombstones engraved with various geometrical
shapes. One of them is on the right from the portal, on the main façade
that is somewhat more richly treated than the others. The portal has
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Ниша са фрагментарно очуваном представом Св. Ђорђа на коњу, западна фасада
Fragment of the representation of St George on horseback, west façade niche

pronounced stone profiling and stylized capitols. The whole composition
is completed with three niches in the higher zone of the façade. Above
the empty middle niche with the typically broken (pointed) arch, there
is a stylized relief ornament in the form of two facing lions. The righthand niche harbours fragments of the representation of Saint George on
horseback. Visible medieval connotations and the naïve, simplified stroke
reminiscent of original beauty of this small representation confirm the
early period when it was made. The northern façade has a smaller portal
with a shallow niche above it and three wooden windows with iron bars
along the façade. The rim of the portal is of more modest style in the form

Западна фасада
West facade

of interrupted stone strips with the rosette, rectangle, little cross and circle
motifs. Northern and southern facing windows are identical. Between the
brackets above them the reliefs depicting Saint George, Saint Demetrius
and Abraham’s sacrifice can be seen.
There is no reliable information about whether the church interior used
to have more paintings except for the blue sky with golden stars all over
its vault. During the unskilled intervention conducted in 1981, the original
stone floor was removed and replaced with inappropriate marble slabs.
The remaining large and ornamented ambon is the only reminder of the
irretrievably destroyed heritage. The only icon preserved from the original

iconostasis is that of Madonna with Child and is now kept in the Monastery
of Tresije. It is signed by Paja Sretenović from Beljina, who presented this
icon to the church in 1819. Today’s iconostasis in the church was made by
renowned painter Dimitrije Posniković (1814, Osijek – 1891, Belgrade). A
ktetorial tinplate inscription found on the western wall inside the church
bears the name of Dimitrije Posnik, fresco painter and 26th October 1849
as the date when the iconostasis was made and painted, with the names
of all the icons and the signature, which was not commonly done by this
painter. There is no much information about the schooling of this prolific
artist. He is believed to have arrived in the Princedom of Serbia from
Austria in 1840s. Although with no official academic title, he worked with
renowned Serbian painters, including primarily Dimitrije Avramović, and
left rich and versatile oeuvre. The two of them participated in painting the
walls of the Belgrade Cathedral (1841–1845). The quality of his work is
proved by a large number of individual artworks in the whole territory of
Serbia of the time: the frescoes in the Monastery of Rača, the iconostases
in the churches in Velika Ivanča and Crkvine, the frescoes in the churches in
Donji Milanovac, Ivanjica, Sibnica, Gruža, Braničevo etc.
According to the chronology of this author’s works, Beljina icons are
among the oldest. The original icons are preserved, except for the one in the
parapet part which was replaced by another icon, whose stylistic features
cannot be ascribed to the same painter. The icons and the iconostasis were
restored in 2011. Based on the already established program solution,
thirty icons decorate the classicist/baroque shaped iconostasis made of
pine wood. Stylized horizontal cornices and vertically placed fluted semicolumns with capitols constitute the partitioning structure bearing icons in
their richly ornamented gilt frames, which symbolically remind believers of
the heavenly paradise. In the third and final zone of the iconostasis there is
the Crucifixion with seven oval-shaped icons at the bottom, representing
faithful apostles (with two figures each) and the Deposition of Christ.
Individual figures of the enthroned icons – Saint John the Prodrome, Holy
Archangel Michael, Jesus Christ and Madonna with Child – are depicted
frontally with their attributes, while in the remaining ones, depending
on the content, group representations prevail (Transfiguration, Birth,
Dormition of the Mother of God etc.). From a simple cloud, a modest
throne or a reduced landscape, the eye of the beholder can only anticipate
the place, while the main topic is in the foreground, aiming at the deep
spiritual message. Apart from the icons on the iconostasis, the painter also
depicted Saint Sava on the archbishop’s throne, placed nearer the altar,
along the southern wall of the naos. With its quality craftsmanship, made
of wood and decorated with chosen motifs in the rear part: a crown, a coatof-arms with the Serbian crosses, Saint Sava’s Tower in Hilandar and the
walls of the Monastery of Žiča, apart from their primary function, it also
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Општи изглед иконостаса, рад сликара Димитрија Посниковића
General view of the iconostasis, work of painter Dimitrije Posniković

constitutes the authentic pictorial ensemble with the iconostasis and has
unique symbolic significance. Dimitrije Posniković perfected his painting
technique and colours as the time passed by, but his original poetics can be
recognized in this early work as well. New painting tendencies in Europe,
Vienna academic ideals and German romantic Nazarenes, encouraged
this young artist to rise skilfully beyond conservative attitudes of church
dignitaries and special clients, and to impose his recognizable author
signature.
The Church of the Holy Archangel Michael in Beljina has invaluable
general cultural and historical significance. It was designated as cultural
heritage in 2005 (Designating Decision, the Official Gazette of the Republic
of Serbia, No. 115/05).
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Подужни пресек и јужна фасада цркве
Cross-section and south façade of the church
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