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НАСТАВАК РАДОВА НА ЗИДАЊУ ЦРКВЕ СВЕТОГА САВЕ

Као један од још мало живих учесгагка 
и сведока првих радова на подизању храма 
Светог Саве, мислим да треба да подсетим 
на неке л о ј единости из времена од пре 
педесет и  више година. Нлкакви званични 
записи нису сачувани, и ово би била само 
моја лична сећања.

На градилганту je постојала једна бара- 
ка, канцеларија предузимача радова, y ко- 
јој су вођени сви радни дсжументи. Ta 
барака je преживела и Немце, али je сру- 
шена после 1945. године, na ce целом пи- 
саном материјалу изгубио траг. Ја сам 
сачувао оритиналне планове и све украсне 
детаљ е за извођење и после рата то сам 
предао Патријаршији. Како je за време 
рата било бомбардовања и опасности да 
буду уништени, ја сам их био добро спа- 
ковао y мушему и захопао y  сув песак y 
подруму моје куће. Ипак влага je продрла, 
али 'Планове je, срећом, само по ивици 
оштетила буђ.

Но прво да кажем реч-две о истори- 
јату:

Забележено je и већ je познато да je 
прву идеју о подизању храма Светог Саве 
покренуо свештеник, доцнији епископ Ни- 
канор, још 1879. године, али je тек 1894. 
године решено да ce тако обележи 300-го- 
дишшица спаљивања моштију светог Саве 
,,на Врачару“ y Београду. У тадањем од- 
бору били су, поред друшх, свештенгас Ди- 
митрије Миленковић, Пера Тодоровић, Ко- 
ста Симић, Михаило Рафајловић, Светозар 
Швабић. . ,  a на челу одбора био je та-

даши митрополит Михамло. Године 1895. 
митрополит Михаило je осветио темеље 
нове цркве и она je убрзо била и заврше- 
на. Градителз je био нвки мајстор Петко 
из „јужне Србигје“. Црквица je била ма- 
њих размера, правоутаоне основе, око 12 
метара дужине и 5,30 метара ширине, са 
малом куполом-лантерном и бочним про- 
ширењима за певнице. Било je озидана 
ггросто опеком. Земљшпте je било дели- 
мично откупљено (од Енглеза Макензија и 
неких других), делимично добијено на по- 
клон, a укустна површина му je износила 
15.000 m2. Сам пак избор места учињен je 
no легенди y којој ce помиње „Врачар“ (ме- 
сто ce помиње већ и y дедном турском 
плану Београда из 1456. године), мада би 
логичније било да су мошти светога Саве 
спаљене негде ближе периферији тадање 
вароши.

Друштво за подизање нсивог, великог 
храма, основано ije 1896. године. Праано 
гледано, то je бзило ,,пр>иватно“ друштво, 
али са мЈстрополитом Српске цркве на че- 
лу. Оно je било активно све до рата 1941. 
године. Према последњем члану правила 
тога Друштва, предвиђено je да y случају 
престанка рада, његова целокушна имови- 
на има да буде предата Патријаршији Срп- 
ске цркве. Током рата 1941—45. године 
Друштво није радило, a како после рата 
није било одзива на тражење одобрења за 
обнову и продужетак даљег пословања, 
оно ce угасило a имовина je национализо- 
вана.
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Основа приземља цркве св. Саве 

Ground floor of the church of St. Sava.



За изградњу новога храма Друштво je 
било приступило прикупљашу добровољ- 
них прилога. Први конкурс за пројекат но- 
вога храма раелисан je био 1904. године. 
Било je пријављено пет радова и они су 
били послати Уметничкој академији y та- 
дан»и Петроград. Оцена je била негативна. 
Други конкурс био je расписан тек дваде- 
сетак година доцније, 1927. гадине, на коме 
je б-ило 24 учесника. Међу оеталима, ко- 
лико ce сећам, поред Бскгдана Несторовића 
и мене, били су архитекти Драгиша Бра- 
шован, Милан Злоковић, Милутин Бори- 
сављевић, браћа Бранко и Петар Крстић, 
Жарко Татић, Алексеј Папков, Миладин 
ПрлЈввић, Бранче Маринковић са Жики- 
цом Пиперским, Александар Васић. . .  Прва 
и трећа награда тада нису биле ником до- 
дељене, док je другу «аграду добио архи- 
тект Богдан Несторавић (60.000 динара), a 
први откуп Александар Дероко (15.000 ди- 
нара). Жири je реигио да ce шима двојици

Једна од идејних скица за унутрашњи изглед 
црквв

One of preliminary plans for the interior of the 
church

Пројекат u макета ce. Савв 
pad apx. Б. Несторовића

Project and model of the church of St. Sava 
made by arch. B. Nestorovic

Данашњи изглед зидина цркве ce. Саве

Present appearance of the walls of the church 
of St. Sava

повери да заједнички израде идејни про- 
јекат.

Поред иредседниха, патријарха Варна- 
ве, y Друпггву ce тада налазио већи број 
Београђана, међу којима Нака Спасић, 
архитект Милан Минић, скулптор Ђока 
Јовансквић, професор Универзитета Воји-
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слав Зађина, архитект Пера Поповић, апо- 
текар Лазић, инж. Смиљанић, прота све- 
тосавске цркве Поповић. . .  Чланство y 
Друштву било je добровољно, a само je 
административни секретар био плаћен. 
Експонент Друштва, који je координирао 
све његове послове и био нека врста над- 
зорног инжењера, био je лрофесор Зађина.

После 1918. године Друштво je распо- 
лагало имовином од око 18 милиона дина- 
ра („наполеан“ y злату je тада вредео 300 
динара). Ускоро ce за цео посао заинтере- 
совао гараљ Александар Карађорђевић и 
обећао свој годишњи ггрилог од два ми- 
лиона динара, што je била сума која би 
била довољна за једногодишши износ це- 
не радова. Он je од обојице пројехтаната 
затражио да израде моделе од гипса (у 
размери 1:100) својих пројеката, што je 
моделар Народног музеја Милан Духаћ и 
извео, после чега je дефишгтивно повере- 
на израда заједничког решења двојици по- 
менутих пројектаната.

Урађени су планови „за одобрење“ (у 
размери 1:100, израђени тушем на „енгле- 
сксм платну“) и Грађевински одбор Бео- 
градсже ошптине их je одобрио. Друштво 
je закл>учило уговор са грађв'нинским лре- 
дузећем „Расина“, које су вадили инже- 
њери Константин Станковић и Живојин 
Ковачевић. Статички прорачун израдио je 
проф. Војислав Зађина, a апроксимативна 
предрачуиска оума коштања иредвиђала je 
износ од 100 милиона динара, с тим да 50 
милиона кошта само зидање, a 50 милиона 
украсна обрада.

Пре но што ce почело са радовима на 
терену уклоњена je стара црквица, a за- 
тим je саграђена, на северозападној стра- 
ни, нова, привремена црква која je треба- 
ло да служи док нова велика не буде го- 
тава. Сами радови фундирања за веллку 
цркву почети су 1935. године, када je осве- 
ћење обавио патријарх Варнава. Да би ce 
земл>иште оспособило и за највеће опте- 
рећење, побијени су прво шипови („фран- 
кијеви“, енглеске лиценце), који су дели- 
мично и сами, a делимично сабијањем зем- 
л»ипгга, омогућавали аптерећење и веће 
него што je дозвољено (тј. 2 kg на квадрат- 
ни центиметар) за обичне зграде.

To су биле металне цеви око 12 метара 
дуге, које cy по побијашу испуњаване бе- 
тоном, a затим извлачене за следећи шип.

Темељи су постављенм на 200 таквих ши- 
пова, a даље звдање наставл>ено je опеком.

Године 1939. изидана je црква y виси- 
ну до око 12 m, то јест до коте одакле 
почињу лукови и сводови од армираног 
бетона. Пројекат je предвиђао просторну 
основу цркве y облику једне средшпње ку- 
поле, подухваћене са четири стране полу- 
калотама. Са источне стране je олтар, a 
са западне улазна припрата. На бочним 
странама су на опрату галерије, a на за- 
падној хор. У приземљу су са три стране 
оредишши део испод куполе одвајали мер- 
мерни стубови, који су носили хор и бочне 
галерије. Са сваке од три стране поставље- 
на су четири стуба, и још четири y ула- 
зном делу; укупно 16 стубова. Источна 
страна нема стубова, али са те стране y 
олтарској апсиди има шест декораташних 
стубова иостављеиих уз кривину зида.

Да би ce наставило зидање грађевине 
y висину, требало je претходно поставити 
те стубове. Уговором je било предвиђено 
да материјал за те стубове и њихове капи- 
теле треба да прими једна комисија, и то 
на самом лицу места y мајдану. Комисију 
су сачињавали пројектанти Несторовић и 
Дероко, предузимач Станковић и Јовица 
Милошевић, сопственик мајдана Венчац, 
који je био п<х;редни/к y послу. Како je 
најпогоднијег мермера било y Италији, то 
je све тамо и набављено. Комисијa je по- 
шла на пут y пролеће 1940. године. У мај- 
дане y Карари, на висину од 2.000 m, сти- 
зало ce на мазгама јер колског пута није 
било. Ту je нађен бео мермер за све катш- 
теле и консоле, a за стабла стубова иза- 
бран je мермер y Бавену, на Лаго Мађоре 
ислод Алпа. Зелен мермер (,,Монтекатини“) 
je узет за шеснаест великих, a црвен за 
шест олтарских декоративних тордираних 
стубова. У Бавену су стабла великих сту- 
бова (1 m пречника и 8 m висине) обра- 
ђивана на дребанцима од тешких греда, 
које je повретала вода из потока преко 
великих дрвених воденичких витлова, као 
што je то рађено и пре више стотина го- 
дина. По преносу y Београд, ова стабла 
тих стубова била су подвргнута пробном 
оптерећењу помоћу опецијалних хидрау- 
личиих преса. Без поставл.ан>а тих сту- 
бова и њихових капитела не би ce могло 
наставити даље зидање y висину. Капи- 
тели су из мајдана дошли обрађени само
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у основној силуети. Затим их je y Београ- 
ду приклесао y дефишггивни облик маое, 
али без орнамената, атредузимач Лавцевић, 
a дефинитиван изглед им je својом руком 
дао Јооиф Граси, професор Школе за при- 
мењену уметност y Београду. Израђени су 
били прво цртежи y размери 1:1, y че- 
тири различите варијанте, за шеснаест ве- 
ликих капитела и шест олтарских. По њи- 
ма je Граси израдио морале прво y глини, 
a затим их je одлио y гипсу y природној 
величини. Са ових модела je најзад све 
пренео и исклесао y мермеру. Рат га je 
1941. године прекинуо y послу, тако да су 
неки кагтатели остали недовршени.

Није на одмет истаћи да су сви ти ра- 
дови — од избора мермера y мајдану, до 
постављања стубова на градилишту — 
обављени за свега годину дана. Због опа- 
сности од рата, који je већ y пролеће 1941. 
постао неизбежан, сви су стубави највећом 
брзином били заштићени. Прво су мермер- 
на стабла била обавијена конопцима-гу- 
жвама оплетеним од сламе, затим су око 
стубова били обзидани заштитни зидови 
од опеке, док je шупљина између зидова и 
стубова испуњена песжом.

Било je предвиђено, a тако je на тере- 
ну и изведено, да гро грађевине буде ози- 
дан опеком, да спољне фасаде буду озида- 
ке блоковима (а не само обложене плоча- 
ма) камена пешчара, врсте која ће вре- 
меном добити светлу a не тамну патину 
(слично камену на цркви Светог Марка y 
Београду). Само за „сокл“ грађевине пред- 
виђен je гранит, и то зеленкасти јабла- 
нички, који je y блоковима већ био и до- 
несен на градилиште. За украс храма, како 
спољашши, тако нарочито y унутрашњо- 
сти (поред већ поменутих стубова и њи- 
хових капитела и коисола), предвиђен je 
бео мермер, венчачки било плетварсжи, под 
условом да нема пирита због кога мате- 
ријал y току времена потамни. Као деко- 
рација унутрашњости огредвиђен je мозаик, 
a не фреско-сликарство.

Док je основна просторна концепција 
цркве остала углавном на бази византиј-

ског грађевинског стила, «пољња, a наро- 
чито унутрашња пластична дехорација 
ослањала ce претежно на мотиве из сред- 
њовековне српске уметности (по угледу на 
портале и прозоре Студенице и Дечана и 
прозоре Каленића; позната je чињеница 
да су y старој српској архитектури били 
присутни како византијски тако м стари 
романски елементи). Иконостас je такође 
требало да буде од белог мермера са бога- 
тим балдахином изнад часне трпезе. У 
средини простора треба да ви-си о ланци- 
ма велики полијелеј од позлаћене бронзе.

Никаква крипта или било «акав под- 
земни простор није y том основном плану 
,,за одобрење" био предвиђен, само je око 
олтарске апсиде изведен прстенаст прастор 
(„деамбулаторијум"), предвиђен за гробни- 
це црквених великодостојника. За грејање 
централног проетора предвиђене су, испод 
пода од мермерних плоча, цеви са топлом 
водом или паром.

У конкурсним упутствима био je пред- 
виђен одвојен висок звоник, међутим y де- 
финитивном решењу остало ce при звони- 
цима на самоме телу цркве, са западне 
стране, лево и десно ад куполе. Што ce 
тиче величине целе грађевине, услови су 
захтевали корисну површину за 10.000 вер- 
ника, што je и урађено (за приземл.е, га- 
лерије и хор), рачунајући (према „Најфер- 
ту“) по три човека на један квадратни ме- 
тар. Укупна површина под целом обимном 
силуетом зграде износи 4.500 m2, a пречник 
куполе 30 т  (код /кубета Свете Софије y 
Царетраду пречник куполе je 32 m).

*

Ово би био ггриказ радова на храму 
Светога Саве које je рат 1941. прекинуо. 
Данас, после прекида од четрдесет и више 
година, решено je да ce ти радови наста- 
ве. Сви основни планови и статички про- 
рачун су сачувани. Свакако he требати да 
ce најпре провери шта je од постојећег 
стања исправно за даљи снаставак радова.
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WORKS TO CONTINUE ON THE BUILDING OF THE CHURCH OF ST. SAVA

Aleksandar Deroko

Aleksandar Deroko, a member of the Aca
demy of Sciences and Arts, one of the witnesses 
and participants in the first works of building 
the church dedicated to St. Sava and an active 
consultant for the works that should finish  
the church, sets out the chronology of this 
undertaking. In 1894 a decision was made that 
by building a church the 300th anniversary of 
the burning of the relics of St. Sava on Vracar 
in Belgrade should be commemorated. At first 
a small church was built in 1895 and next year 
a society, headed by the metropolitan of the 
Serbian Orthodox Church, was founded to 
support the erecting of a large church. A com
petition for the project of the church was 
announced in 1904 but it did not succeed. The 
second, announced in 1927, resulted in decision 
that the project should be carried out by the 
architects Bogdan Nestorovic and Aleksandar

Deroko, who won the second prize, because the 
first one was not awarded. Building works 
started in 1935 and the church was constructed 
up to a height of 12 meters. The war of 1941 
discontinued further building. (The author gives 
data of the choice, supplies and dressing of 
marble used in this part of the church. It was 
extracted in the Vencac quarry in Yugoslavia 
and in Carrara and Lago Maggiore in Italy, but 
some Jablanica granite was also procured for 
the façade).

The author describes this church, its interior 
and exterior inspired by Byzantine influence 
and medieval Serbian art. A ll the basic plans 
and static calculations, which would enable 
further work, have been preserved. Aleksandar 
Deroko, the author of this essay, put the plans 
to a safe place and took care of them during 
the period of occupation.


