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Пот пу ни је од оста лог исто риј ског на сле ђа, 
цр кве од сли ка ва ју епо ху ко јој при па да ју. Ве
ко ви ма на та ло же но се ћа ње, као не ма те ри

јал на ба шти на, у скло пу с ма те ри јал ним кор пу сом, 
чу ва  ко лек тив но пам ће ње на ми ну ло вре ме и све
до чи о љу ди ма и зби ва њи ма ве за ним за ло ка ли те
те на ко ји ма су све ти ње по диг ну те. Од нај ста ри јих 
оста та ка цр ка ва на под руч ју Бе о гра да, ко је да ти ра ју 
од сре ди не 14. ве ка, до оних из гра ђе них по след ње 
де це ни је 20. сто ле ћа, еви ден ти ра но је го то во 100 са
крал них обје ка та, ра зно род них по ар хи тек тон ској и 
про стор ној кон цеп ци ји, ма те ри ја лу од ко јег су са
зи да ни, де ко ра ци ји фа са де и ен те ри је ра, мо би ли ја
ру... До не кле за не ма ре ни као за себ на це ли на, ка да је 
реч о њи хо вом ис црп ни јем ис тра жи ва њу, ве ков ни 
цен три на род не ду хов но сти пре до че ни су струч ној 
и кул тур ној јав но сти из ло жбом Мо ли тве на из во
ри шта. Срп ска пра во слав на цр кве на ар хи тек ту
ра на те ри то ри ји Бе о гра да – очу ва ност и тра ја ње. 
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра
да упри ли чио је струч ну из ло жбу по во дом про
сла ве ва жног ју би ле ја, 800 го ди на ау то ке фал но сти 
Срп ске пра во слав не цр кве, а у ју би лар ној ше зде се
тој го ди ни по сто ја ња За во да. Из ло жбе ну по став ку 
отво рио је 12. ок то бра 2020. го ди не, у зе ле ној оа
зи са мог цен тра гра да, пор ти Ваз не сењ ске цр кве у  
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Бе о гра ду, па три јарх срп ски Ири неј. Том при ли ком 
је ре као да су цр кве ду хов на жа ри шта на шег на ро
да ода кле нам је увек до ла зи ла ве ли ка и уз ви ше на 
ети ка на шег жи вље ња, по кре тач мо рал ног и ду хов
ног жи во та.

Ау тор ке из ло жбе су ди пло ми ра не исто ри чар
ке умет но сти из За во да за за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре гра да Бе о гра да Ире на Сре те но вић и Хај на Ту
цић, ко је пот пи су ју и пра те ћи ка та лог, уз све срд ну 
по моћ Сне жа не Не го ва но вић, ди пло ми ра ног сни
ма те ља сли ке. Чи тав про грам из ло жбе ре а ли зо ван 
је сред стви ма Се кре та ри ја та за кул ту ру, у окви ру 
ма ни фе ста ци је Да ни европ ске ба шти не. Ста ре ши
на Ваз не сењ ске цр кве про то је реј Ар се ни је Ар се ни
је вић са жео је јед но став ним ре чи ма сва ка ко ком
плек сни ји циљ ау тор ки, ре кав ши да би сви гра ђа ни 
тре ба ло да се упо зна ју с оним што  Бе о град као град 
са ду гом хри шћан ском тра ди ци јом у се би  но си.

Пре да но и те мељ но, об ра ђе не су 93 срп ске 
пра во слав не цр кве ма пи ра не на те ри то ри ји 17 бе
о град ских оп шти на, а при па да ју Ар хи е пи ско пи ји 
бе о град скокар ло вач кој, за тим Срем ској, Шу ма
диј ској и Ва љев ској епар хи ји. За јед нич ко им је што 
се на ла зе у над ле жно сти За во да за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да – 48 цр ка ва су утвр ђе
на кул тур на до бра – спо ме ни ци кул ту ре, две  цр кве 
су у скло пу спо ме ни ка кул ту ре (згра да Па три јар
ши је и Двор ски ком плекс на Де ди њу), док се три 
на ла зе у окви ру кул тур ног до бра про стор ног ка
рак те ра: Бе о град ска твр ђа ва, Топ чи дер и Но во гро
бље. Оста лих 40 цр ка ва ужи ва ју ста тус по је ди нач
ног до бра под прет ход ном за шти том, а је дан број је 
још увек у про це су утвр ђи ва ња ста ту са. Са крал ни 
објек ти по ди за ни од сре ди не 14. до 16. ве ка пред
ста вља ју са мо ар хе о ло шке остат ке.До да нас се одр
жао ма њи број гра ђе ви на с кра ја 18. и из пр ве по
ло ви не 19. ве ка, а нај ве ћи број цр ка ва са зи дан је 
пред крај 19. и то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка. Пред 
по се ти о ци ма се ре ђа ју цр кве брв на ре, пре ко оних 
по диг ну тих од из др жљи ви јег ма те ри ја ла, ви зан тиј
ских, нео ба рок нокла си ци стич ких до пред став ни
ца на ци о нал ног сти ла и ака де ми зма, по ди за них од 
раз ли чи тих ма те ри ја ла – др ве та, опе ке, ло мље ног и 
при те са ног ка ме на, ћер пи ча. 

По став ка из ло жбе  ви зу ел но је опле ме ње
на из бо ром при год ног ам би јен та, у пор ти, с Ваз
не сењ ском цр квом у по за ди ни, што је до при не ло 
осе ћа њу не рас ки ди вог иден ти те та и за јед ни штва. 
Идеј на кон цеп ци ја ре а ли зо ва на је кроз 15 по ста
ме на та ко ји но се 44 та бле, на  ко ји ма је при ка за них 
75 ре пре зен та тив них цр ка ва, пред ста вље них фо
то гра фи ја ма, са пра те ћим основ ним ар хи тек тон
скоумет нич ким, исто риј ским и по да ци ма тех ни 
ч ке при ро де. За све објек те уста но вљен је је дин ствен 
обра зац по да та ка. Уз фо то гра фи ју пра во слав ног 
хра ма при ло же ни су пун на зив и ста тус објек та, 
ин фор ма ци је о вре ме ну ка да је из гра ђен и об но
вљен, ти по ло ги ја, за тим кра так опис и стил ско од
ре ђе ње ар хи тек ту ре, уз име про јек тан та и гра ди те
ља – за цр кве чи ји су не и ма ри по зна ти, а по не кад и 
име до бро тво ра. Да ти су и до ступ ни по да ци о жи
во пи су, њи хо вим ау то ри ма и вре ме ну осли ка ва ња 
ико но ста са, од ба рок ног сти ла пре ко зо граф ске по
е ти ке до ака дем ског мо де ла цр кве ног сли кар ства. 
Ако при ка за на цр ква по се ду је бо га ту ри зни цу, 
крип ту, гро бље, пор ту с ме мо ри јал ним обе леж ји
ма или не у о би ча јен де таљ у до ме ну ви зу ел ног до
жи вља ја, то је по себ но апо стро фи ра но, па жљи вим 
из бо ром по да та ка. По ред спо ља шњег из гле да, пре
зен то ва ни су план осно ве и пре сек, као и мо ме нат 
ко ји нај ви ше при вла чи па жњу јав но сти – ен те ри јер 
са ико но ста сом. По се ти о ци ма је би ла до ступ на и 
пре глед на ма па са крал не то по гра фи је гра да, кла си
фи ко ва на по оп шти на ма.

Ау тор ке су се на шле пред иза зов ним, ис црп
ним и сло же ним за дат ком. Огро ман труд је уло жен 
да се об је ди не ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва
ња и да се с јед на ким по све ће њем при сту пи не ис
тра же ним чи ње ни ца ма на те ре ну да би се до би ла 
це ло ви та, до ку мен то ва на гра ђа за пред ста вља ње 
ода бра них пра во слав них хра мо ва.

Обим ни ка та лог, фор ма та 220 mm x 170 mm, 
од пре ко 190 стра на пред ста вља озбиљ ну и вред ну 
до пу ну са мој из ло жби, ис ти чу ћи ње ну еду ка тив ну 
ди мен зи ју. От ме но из ве де на на слов на стра на но си 
де таљ ка ме не пла сти ке са глав ног пор та ла Цр кве 
Све тог Ни ко ле у Ви шњи ци. Са вре ме ног ди зај на, 
естет ски пре чи шћен, штам пан на лук су зном па пи
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ру, са из у зет но до брим илу стра ци ја ма у бо ји, ка та
лог обез бе ђу је све о бу хват но, пре глед но и при јат но 
пу то ва ње кроз исто ри ју бе о град ских цр ка ва. По сле 
Уво да, су ге сти ван и пи так на ра тив основ ног тек
ста  пра ти по је ди нач не цр кве (по пи са не азбуч ним 
ре дом по бе о град ским оп шти на ма), пру жа оби ље 
исто риј ских усло вље но сти, ар хи тек тон ске опи се 
и еле мен те де ко ра ци је ен те ри је ра– зид но сли кар
ство, ико но стас и мо би ли јар. На кра ју је дат Sum
mary, за тим Ода бра на ли те ра ту ра, Ре ги стар (по
све та) цр ка ва и То по граф ски ре ги стар. Ре зул тат 
сту ди о зног ра да, ар гу мен то ва но пре зен то ва но иза
бра но шти во ин спи ра тив но је под јед на ко за по се
ти о це и евен ту ал не бу ду ће про у ча ва о це ове те ме.

Из ло жбу су про пра ти ли ме ди ји, а ау тор ке су 
го сто ва ле у ра диј ским и те ле ви зиј ским еми си ја ма 
с кул тур ним са др жа јем. У скло пу пра те ћег про гра
ма, за сту ден те исто ри је умет но сти ор га ни зо ва
на су струч на во ђе ња кроз из ло жбу у окви ру Да на 
европ ске ба шти не.

Ау тор ке су успе шно ре а ли зо ва ним из ло жбе
ним про јек том при бли жи ле љу би те љи ма цр кве не 
умет но сти зда ња од  вај ка да  по што ва на у срп ском 

на ро ду. Цр кве су од у век би ле ме ста око ко јих се 
на род оку пљао ка ко уо чи огор че них би та ка са Тур
ци ма, та ко и за вре ме па на ђу ра, тр го вач ких сај
мо ва, ра зних свет ко ви на, на ко је су до ла зи ли љу ди 
из ра зних, че сто уда ље них кра је ва, ка ко је за пи
сао исто ри чар умет но сти Бран ко Ву јо вић, чи ји су 
не мер љив до при нос ис тра жи ва њу пра во слав них 
цр ка ва у Бе о гра ду И. Сре те но вић и Х. Ту цић с пи
је те том ис та кле. Струч ној јав но сти пре до чи ле су  
дра го цен и уте ме љен под сти цај за бу ду ћа на сто
ја ња у прав цу ис тра жи ва ња, ва ло ри за ци је и пре 
све га за шти те бе о град ских пра во слав них хра мо
ва, ка ко у Уво ду ка та ло га  по ру чу ју – не ка да су то 
пра ви дра гу љи ко је смо овом из ло жбом по ку ша ли 
да ис так не мо... Шти те ћи срп ске све ти ње, овог пу
та на те ри то ри ји Бе о гра да, чу ва мо и шти ти мо на
шу ду хов ну про шлост.
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