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Abstract: Поре морфоошког развоја пожаревачког саорног храма — како 
архитектонског уоичавања, тако и опремања његовог ентеријера — који 
се, захваујући сачуваним архивским изворима, може хроноошки пратити 
о настанка о анашњих ана, у рау се открива и унутрашњи живот храма, 
аи и разни сујекти и патронажни механизми који су имаи оучујућу уогу 
у његовом конституисању. Међутим, ни морфоошки развој храма није саге-
ан искучиво из перспективе естетике и стиа, нити је храм посматран као 
аутономно артифицијено ео независно о своје огосужене намене, већ се 
он контекстуаизује и смешта у оговарајуће црквено-итургијске, руштвено-
поитичке и кутуроошке оквире.
Key words: Саорна црква, Пожаревац, храм, архитектура, ентеријер храма, цркве-
ни моиијар.

Иако храм у материјаном виу престава, у иеаном смису, ораз 
и отеотворење иеје, ипак, у историјском постојању и трајању, његов 

настанак и развој су умногоме зависни и о специфичних руштвено-
историјских оконости и кретања.2 Храм Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га-
ври а у Пожаревцу ни је на стао у је ном исто риј ском тре нут ку као пот пу но 
е фи ни са но ар хи тек тон ско е о, што оатно отежава могућност његовог 
тумачења и вреновања искучиво из позиције морфоогије и стиа, већ се 
то ком свог го то во во ве ков ног по сто ја ња ме њао, приагођавајући се потре-
ама и зах те ви ма вре ме на. По је и не ета пе ње го вог ар хи тек тон ског раз во ја, 
као и мно го рој не по прав ке и пре прав ке, мо гу ће је, за хва у ју ћи са чу ва ној 
ар хив ској гра ђи и из ве шта ји ма у оно вре ме ној пе ри о и ци, о ста по у за но 
• lazicmir@gmail.com
1 Стуија престава онеке измењени ео текста из мастер раа Црква Светих 

арханђела Михаила и Гаврила у Пожаревцу, орањеног на Оеењу за историју умет-
ности Фиозофског факутета Универзитета у Београу 2008. гоине, пре комисијом 
коју су чинии: проф. р Миросав Тимотијевић, оц. р Нена Макуевић и оц. р 
Саша Брајовић.

2 На нови метооошки приступ у проучавању сакране уметности, сагеан из перспек-
тиве новије кутурне историје, који не само што тумачи храм са позиције морфоогије 
и стиа већ тежи и а га сагеа у свој својој суштини и сожености, указано је у: М. 
Тимотијевић, Манастир Крушедол, Београ, 2008, 10–11.
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ре кон стру и са ти, ок се не ке са мо а ју на су ти ти. О са мом то ку и ин тен зи-
те ту из вр ше них ра о ва нај че шће не ма из ве шта ја, аи се посреством сачу-
ване пре пи ске између нај ви ших р жав них и цр кве них ор га на — на е жних 
ми ни стар ста ва и Кон зи сто ри је Ми тро по и је е о гра ске са пре став ни ци ма 
о ка них у хов них и све тов них ва сти, окру жним про то пре зви те ром и на-
че ни ком Окру га по жа ре вач ког — у из ве сној ме ри мо гу са ге а ти. 

Поре морфоошког стране, захваујући сачуваним архивским извори-
ма, можемо свеоухватније сагеати и унутрашњи живот пожаревачког са-
орног храма, а такође открити и многоројне узроке и чиниоце, међусоно 
тесно испрепетене, који су имаи пресуну уогу у његовом форманом 
конституисању и уоичавању. Тако, између остаих, можемо извојити: о-
го су же не и функ ци о на не по тре е цр кве не оп шти не и о ка не па ро хиј ске 
за је ни це, ру штве но-по и тич ке окви ре, за кон ске ре гу а ти ве, ути ца је ви со-
ке цр кве не је рар хи је, зах те ве и схва та ња нај ви ших пре став ни ка све тов них 
ва сти, со ци ја них гру па и по је и на ца, ма те ри ја не мо гућ но сти на ру чи а ца, 
оп ште при хваћ ене естет ске нор ме и руге.

Хро но о шки пре ге ар хи тек тон ског раз во ја хра ма

Каа је у питању историјат Саорне цркве у Пожаревцу, нај ма ње сачува-
них извора има из њеног нај ста ри јег периоа. Ипак, са о ста си гур но сти се 
мо же ре ћи а је храм поигнут 1819, а грања започета, нај ве ро ват ни је, е та 
1818. го и не, ини ци ја ти вом и ктиторством кне за Ми о ша.3 Кти тор ство Ми-
о ше во по твр ђу је и из ве штај Јо а ки ма Ву ји ћа, који је, о ра ве ћи у По жа рев цу, 
ав гу ста 1826. го и не, о и шао и по жа ре вач ку цр кву. За њу ка же а је е па, но ва 
и о ка ме на са зи а на, а а „осно ва те ове цр кве јест Је го Кња же ско Си ја те-

3 У погеу а тира ња хра ма нај по у за ни је по ат ке пру жа ју из ве шта ји из три е се тих го и-
на XIX ве ка. Међу њима, је и но се у из ве шта ју Јо си фа Ми о са ве ви ћа, из 1832. го и не, 
навои а је по жа ре вач ка цр ква гра ђе на „у 1818. е то и 1819“, а а је по све ће на „Со ше-
стви ју све то га Ду ха“ (Кла си ци зам код Ср а, II, Грађевинарство, Београ, 1967, 206), ок 
се у оста им ка же а је храм по иг нут 1819. го и не. Примера раи, у „Спи ску цр кви…“ 
из 1836. („Спи сак цр кви на хо е ћи се у Окруж ју По жа ре вач ком, и опи са ни је сва ке Цр кве 
по на о со у це ом ње ном со сто ја ни ју“, у: Браничевска епархија у првој половини XIX 
века, Пожаревац, 2005, 225) пи ше а је по жа ре вач ка цр ква Све тих ар хи стра ти га Ми ха-
и а и Га ври а по иг ну та 1819. го и не; У „Спи ску цр кви тро шком ње го ве све то сти“ о 
19. ја ну а ра 1937. (АС-КК-XXXV-867; Т. Р. Ђор ђе вић, Ар хив ска гра ђа за на се ља у Ср и ји 
у вре ме пр ве вла де кне за Ми ло ша (1815–1839), Београ, 1926, 379) на во и се а је храм 
Св. ар хан ге а Ми ха и а зи ан 1819. го и не, а исте по ат ке са р жи и „Спи сак Цр кви тро-
шком ње го ве Све то сти у Сре о точ ној Ко ман и са зи а не“ о 6. фе ру а ра 1837. го и не 
(АС-КК-X-479). Из ве сне противречности у стручној итератури у овом погеу унео је 
Ми о раг Пур ко вић (М. А. Пур ко вић, По жа ре вац, Пожаревац, 1934, 57 фн. 13), који је 
ко ри стио ин вен та ре из по зни јег вре ме на (1875), ге се као го и на по и за ња хра ма наво-
и 1824. Ина че, у са чу ва ним ар хив ској гра ђи, ова го и на се по ми ње још у ин вен та ру за 
1868/9. го и ну (АЕБ, ПП, фасц. 1868–69), а и ка сни ји из ве шта ји из ва е се тих го и на 
XX ве ка по но во ука зи ва и на то а је цр ква са гра ђе на 1819. го и не (Из ве штај о ста њу 
па ро хиј ских цр ка ва епар хи је ра ни чев ске кон цем 1924. го ди не).
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ство Г. Ми ош,4 ко ји је њу соп стве ним ижи ве ни јем са зи ао и укра сио.“5 За 
раз и ку о мно гих за у жи на кне за Ми о ша за ко је се зна ју гав ни не и ма ри, 
за по жа ре вач ку цр кву мо же се са мо прет по ста ви ти а је то ио не ко о во е-
ћих Ми о ше вих гра и те а, с кра ја ру ге и по чет ка тре ће е це ни је 19. ве ка.6 

Суећи по сачуваним изворима, цр ква је нај пре и а по све ће на Си ла ску 
Све тог Ду ха, оносно Светој Тројици, а и сре и ном три е се тих го и на 
црквене васти, ве ро ват но по на ре и кне за Ми о ша, про ме ни е по све ту. 
Та а се у изворима по први пут као па тро ни хра ма помињу Све ти ар хан ђе-
и Ми ха и о и Га ври о.7 О томе јасно свеоче кти тор ски нат пи си на три ма 
зво ни ма по жа ре вач ког са ор ног хра ма, изивена 1830. го и не, ко ја су и а нас 
у о го су же ној употреи. На њима пи ше а је храм по све ћен „Со ше стви-
ју С: Ду ха“.8 Такође, ма о је ве ро ват но а је Јо сиф (Јок сим) Ми о са ве вић 

4 О кти тор ској е ат но сти кне за Ми о ша в. у: Р. Мар ко вић, За ду жи не кне за Ми ло ша, 
Просветни преге LVIII/3–5, 121–130; Д. Ка шић, Рад кне за Ми ло ша на по ди за њу и 
о но ви цр ка ва и ма на сти ра, Гасник Српске правосавне цркве 10, 267–271; Б. Ву јо-
вић, Умет ност о но вље не Ср и је 1790–1848, Београ, 1986, 108–109; Н. Ма ку е вић, Цр-
ква у Ка ра нов цу — за ду жи на кне за Ми ло ша О ре но ви ћа, Руо Пое – Карановац 

– Краево, Краево, 2000, 283–294.
5 Ј. Ву јић, Пу те ше стви је по Сер и ји, Буим, 1828, 26. И поре тога што Ву јић на во и а 

је Ми ош соп стве ним тро шком по и гао и укра сио цр кву, не зна се поузано ње гов кти-
торски уео. По све му су е ћи, он је оез е ио по чет на сре ства за из гра њу хра ма, ок 
су тро шко ве ње го вог опре ма ња ве ро ват но сно си и цр кве на а гај на и по је и ни кти то-
ри и при о жни ци — што уоста ом све о чи и по а так а је крст са Рас пе ћем на ста ром 
ико но ста су при о жио из ве сни Ста ни сав Јо ва но вић (АС-КК-XXXV, 1825, 508; Кла си-
ци зам код Ср а, III, Сикарство и графика, Београ, 1967, 180; Д. Фе ић, Ста ри По-
жа ре вац — здања, неимари, житељи, Пожаревац, 1992, 103). С ру ге стра не, по и за ње 
цр ка ва ни је пре ста ва о са мо ич ни по о жни чин кне за Ми о ша, већ је у пи та њу ио 
и р жав но-на ци о на ни про је кат. Та ко је већ о 1816. го и не у Ми о ше вим а гај нич-
ким књи га ма и а отво ре на пар ти ја „за опра ва ње цр ка ва“ (М. Пе тро вић, Фи нан си је 
и уста но ве о но вље не Ср и је до 1842, I, Београ, 1897, 715; Б. Ву јо вић, Умет ност о но-
вље не Ср и је 1790–1848, 108). О мо ти ви ма кти тор ског и при о жнич ког чи на кне за Ми-
о ша в. у: Н. Ма ку е вић, Цр ква у Ка ра нов цу — за ду жи на кне за Ми ло ша Оре но ви ћа, 
283–294; М. Ла зић, Кти то ри и при ло жни ци срп ској кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка, 
Београ, 2006, 647–650. О при ват ној по о жно сти кне за Ми о ша в. у: Д. Стра ња ко вић, 
Кнез Ми лош пре ма ве ри и цр кви, Гасник Српске правосавне цркве 10, 262–267.

6 Б. Не сто ро вић, Пре глед спо ме ни ка ар хи тек ту ре у Ср и ји XIX ве ка, Саопштења Ре-
пуичког завоа за заштиту споменика кутуре X (1974), 151, ге се као про то мај стор 
по ми ње То ор, не и мар из По жа рев ца. О мо гу ћим не и ма ри ма по жа ре вач ког хра ма рас-
пра ва ју и: Д. Фе ић, Ста ри По жа ре вац — здања, неимари, житељи, Пожаревац, 1992, 
107; В. Ка са и ца, „Са ор на цр ква у По жа рев цу“, у: Споменици Смедеревља и Браничева 
1, Смеерево, 1997, 62.

7 Цр кве на са ва се са ви а 8. но вем ра (Са ор Све тог ар хан ђе а Ми ха и а) све о 1925. 
го и не, ка а је, на кон ини ци ја ти ве Цр кве не упра ве и по оо ре њу нај ви ших у хов них 
ва сти, про ме њен а тум ње ног про са ва ња. О та а се цр кве на са ва про са ва 13. ју-
а, ка а се по цр кве ном ка ен а ру са ви Са ор Све тог ар хан ђе ла Га ври ла: Спо ме ни ца 
па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је. О пра зни ку Све тих ар хан ђе а у цр кве ном 
ка ен а ру: Л. Мир ко вић, Хе ор то ло ги ја, 77–80; Р. Ми о ше вић, Пра во слав на еор то ло-
ги ја, 200–201.

8 Та ко су пре став ни ци Оп шти не по жа ре вач ке при и ком на руџ и не зво на за цр кву зах-
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— ко ји је, као је ан о нај ви ших пре став ни ка о ка них ва сти, вероватно 
имао значајну уо гу у из гра њи хра ма — у свом из ве шта ју из 1832. го и не 
по гре шно навео по све ту цр кве. У ње му, као и у нат пи су на зво ни ма, та ко ђе 
се навои а је храм по све ћен „Со ше стви ју све то га Ду ха“.9 Тек у по то њим из-
ве шта ји ма, о 1836. го и не па на а е, навои се а је цр ква по све ће на Све-
тим ар хан ђе и ма.10 

На во но је са гра ђе ну цр кву, на Ба го ве сти 1823. го и не, осве тио та а шњи 
ми тро по ит срп ски Ага тан ге,11 при па ник фа на ри от ске цр кве не је рар хи је 
и по то њи ва се ен ски па три јарх.12

По зна то је а су из ве сни ра о ви на цр кви вр ше ни то ком е та 1832. го и не. 
Наиме, у пи сму упу ће ном кне зу Ми о шу Јо сиф Ми о са ве вић и Ко ца Мар-
ко вић мо е кне за а им по ша е пет на ест „ун ђе ра“ потрених за оправ ку 
по жа ре вач ке и ру ку миј ске цр кве, као и за ве ку ће „кое са гра е се“.13 Су-
е ћи на осно ву овог из ве шта ја, у пи та њу је по прав ка кро ва, јер оа ве шта ва-
ју ћи кне за Ми о ша о на а ве ном ма те ри ја у нео п хо ног за по прав ку ових 
цр ка ва, они, из ме ђу оста ог, навое а ру гу гра ђу ни су при пре ми и „окром 
ониј из оси па о нич ки у га про стру га ниј а са ка (и то не зна мо оће и, и за са-

те ваи а „на сва ком зво ну у е из о ра же но — ико на хра ма сти ја тро и ци и око о на-
пис…“: АС, ПО, 77/86. До ку мент је пу и ко ван у: Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и ње го во 
управ но под руч је, Пожаревац, 1977, 524–525.

9 Кла си ци зам код Ср а, II, Грађевинарство, Београ, 1967, 206. По ре на ве е них из во-
ра, у вези са питањима пр во ит не по све те хра ма, тре а узе ти у о зир и то а је пра зник 
Си а ска Све тог у ха, о но сно Све та Тро ји ца, гра ска са ва, повоом које се ор жа ва и 
све ча на и ти ја. Поре тога, и анас се у у не ти за па ног пор та а наази пре ста ва Све те 
Тро ји це, на си ка на у ви у тро ји це ан ђе а. Иако је престава новијег атума, она, по све-
му суећи, престава ораз првоитног сикарства у унети. О пра зни ку Све те Тро ји це 
и ње го вом и тур гиј ском про са ва њу в.: Л. Мир ко вић, Хеортологија или историјски 
развитак и огослужење празника православне источне цркве, Београ, 1961, 227–238; 
Р. Ми о ше вић, Пра во слав на еор то ло ги ја, Смеерево, 2004, 144–150.

10 „Спи сак цр кви на хо е ћи се у Окруж ју По жа ре вач ком, и опи са ни је сва ке Цр кве по на-
о со у це ом ње ном со сто ја ни ју“, у: Бра ни чев ска епар хи ја у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, 
225; Спи сак цр кви тро шком ње го ве све тло сти, о 19. ја ну а ра 1937: АС-КК-XXXV-867; 
Т. Р. Ђор ђе вић, Ар хив ска гра ђа за на се ља у Ср и ји у вре ме пр ве вла де кне за Ми ло ша 
(1815–1839), 379; Спи сак Цр кви тро шком ње го ве Све тло сти у Сре до точ ној Ко ман ди 
са зи да не, о 6. фе ру а ра 1837. го и не: АС-КК-X-479.

11 П. Мо ми ро вић, Исто ри ја Бра ни чев ске епар хи је, Бра ни чев ски ве сник VII (март–апри), 
60. Ина че, у ар хив ској гра ђи овај по а так се појавује тек ва е се тих го и на XX ве ка. 
Та ко се у е то пи су (Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке), о но ве ном сре и ном 
тре ће е це ни је, ка же а је цр ква осве ће на на Ба го ве сти 1823. го и не, а исто та ко пи ше 
и уоста им из ве шта ји ма из тог вре ме на (Из ве штај о ста њу па ро хиј ских цр ка ва епар-
хи је ра ни чев ске кон цем 1924. го ди не). Зато овај по а так тре а при хва ти ти са из ве сном 
ре зер вом.

12 Ђ. Си јеп че вић, Исто ри ја Срп ске цр кве, II, Београ, 1991, 311.
13 Кла си ци зам код Ср а, II, Грађевинарство, Београ, 1967, 201; Т. Ђор ђе вић, Ар хив ска 

гра ђа за за на те и есна фе у Ср и ји, Београ, 1925, 47.



 Саорност 4 (2010) [273–310]|277

му По жа ре вач ку цр кву о ста и ти)“, као и то а ће на кон по ских ра о ва 
на а ви ти ви ше ма те ри ја а за по кри вач цр кве по жа ре вач ке и ру ко миј ске.14 

Че тр е се тих го и на Оп шти на по жа ре вач ка је има а на ме ру а про ши ри 
храм из гра њом зво ни ка на за па ној стра ни, у у ћи а је р ве на зво на ра 
ко ја се на а зи а ис пре цр кве и а у ве о ма о шем ста њу.15 Из не на на смрт 
се мо го и шњег Жив ка Са ви ћа, мар та 1844. го и не, ур за а је тај про цес. Та-
а су се ње го ва мај ка Жи ва на, су пру га по чив шег Ђор ђа Са ви ћа, и Са ва, син 
Ми те Са ви ћа, по кој ни ков рат о стри ца, оа ве за и а ће за је нич ки фи нан-
си ра ти из гра њу зво ни ка и про у же ње жен ске при пра те. Њихов усов ио 
је тај а им се омо гу ћи по и за ње по ро ич не гро ни це ис пре цр кве, ко ја и 
на кон проширивања храма и а сме ште на у његовој припрати.16 До ив ши 
а го сов о Кон зи сто ри је и ми тро по и та Пе тра, као и о зво у о све тов-
них ва сти, про то пре зви тер по жа ре вач ки Јо сиф Сте фа но вић је у са га сно-
сти са че ним у и ма Оп шти не по жа ре вачке упу тио мо у Кон зи сто ри ји у 
којој је изразио жеу а им „мај стор“ Јо хан Кри гер „пан за по ме ну тиј то рањ 
и па пер ту на чи ни“, тра же ћи а он „у е по пр вом па ну цр кве е о гра ске“.17 
И по ре то га што је про је кат о гра ње хра ма ур зо ио ура ђен, о ње го ве 
ре а и за ци је заправо ни ка а ни је ни о шо, ок је чи тав о га ђај ве зан за за-
о став шти ну о ио су ски епи ог, ко ји је тра јао го то во чи та ву е це ни ју.18

Сре и ном пе е се тих го и на XIX ве ка цр ква је у структурном и простор-
ном погеу о жи ве а и нај зна чај ни је из ме не.19 Пре почетка ре а и за ци је са-
мих ра о ва, ме ђу тим, тре а о је о и ти о го ва ра ју ће о зво е о на е жних 
цр кве них и р жав них ин сти ту ци ја, што је зна о а по тра је. На осно ву са чу-
ва не ар хив ске гра ђе, познато је то а је на кон опо зи ва за ве шта ња Жи ва не и 
Са ве Са ви ћа, с је се ни 1853. го и не, Оп шти на по жа ре вач ка по кре ну а ини-

14 Кла си ци зам код Ср а, II, Грађевинарство, Београ, 1967, 201.
15 У ста њу првоитне зво на ре сиковито говори из ве штај про то пре зви те ра Јо си фа Сте фа-

но ви ћа о 22. ма ја 1844. го и не. У њему се, из ме ђу оста ог, ка же а је звонара истог а на, 
око е сет са ти, па а по еј ством сна жног ве тра. О то ме, као и са мом опи су зво на ре: Ва-
ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш ар хи-па стир ју!, № 64, 22. ма ја 1844: 
АС, МБ, го. 1844, № 557.

16 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш Ар хи-па стир ју!, № 30, 21. мар та 
1844: АС, МБ, го. 1844, № 278; Про то је ре ју По жа ре вач ком, Е№ 279, 31. мар та 1844: АС, 
МБ, го. 1844, № 279; По жа ре вач ком Про то пре зви те ру, Е№ 280, 31. мар та 1844: АС, МБ, 
го. 1844, № 280; Пре чест њеј шој Ар хи ди је це зној Кон си сто ри ји, П№ 448, 1. апри а 1844: 
АС, МБ, го. 1844, № 324, По пе чи тел ству Про све шче ни ја, Е№ 350, 14. ок то ра (?) 1844: 
АС, МБ, го. 1844, № 350.

17 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш Ар хи-па стир ју!, № 30, 21. мар та 
1844: АС, МБ, го. 1844, № 278.

18 Из ве штај за ступ ни ка цр кве у По жа ре вач ком су ду од 05. ју ла 1850. го ди не: АЕБ, ПП, 
фасц. 1850, ге је оп шир но пре ста вен чи тав исто ри јат су ског спо ра у ве зи за за ве-
шта њем Са ви ћевих. 

19 Пур ко вић је ко ри сте ћи по је и не из ве шта је (Ин вен тар не по крет ног има ња цр кве По-
жа ре вач ке, хра ма Свја тих Ар хи стра ти гов за ра чун ску 1868/9 год.: АЕБ, ПП, фасц. 
1868–69) по гре шно усво јио 1854. го и ну као го и ну из гра ње зво ни ка (М. А. Пур ко вић, 
По жа ре вац, Пожаревац, 1934, 58). 
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ци ја ти ву ка ко за на ста вак жи во пи са ња хра ма, та ко и за његову ре кон струк-
ци ју. Ора за жу ћи про то пре зви те ру по жа ре вач ком сво је ми ше ње у ве зи с 
тим, Кон зи сто ри ја је на гасиа а „О шти на мо же про у жи ти већ за по че то 
ив ше мо о ва ње цр кве и о вр ши ти га; но што се ти че не киј из ме на и ру ше-
ња са а шњи про зо ра и пра ве ња но ви, — то је Кон си сто ри ја за ра ни а,“20 
као и то а у у ћи а „о шти на По жа ре вач ка вре ме ном на ме ра ва ру гу но-
ву цр кву зи а ти; то и уто и ко пре мо го оста ти са а шња цр ква ез сва ки 
про ме на у зи о ви ма, осим о зи ђи ва ња тор ња и што и он а нуж но и о 
јошт пре и на чи ти и о пра ви ти.“21 

На кон то га је, сеп тем ра 1854. го и не, Оп шти на по жа ре вач ка, у о го во ру 
са Окру жним на че ни штвом и на е жним све штен ством, упу ти а Кон зи-
сто ри ји мо у за из гра њу зво ни ка, тра же ћи пан „ка ко и по ње му на про-
е ће зи а ње о по че ти мо го.“ Про се ђу ју ћи зах тев Ми ни стар ству про све те, 
Кон зи сто ри ја је ис така а „при ста је а се о тро шку кас се цр кве не но ва зво-
на ра о ци ге уз цр кву при зи а, аи по тим усо ви јем, а та зво на ра ни ка-
ко не у е ску по це на ни ти из и шно укра ше на, не го про сти ја, са свим схо на 
са а шњој цр кви, као што то и о шче ство же и“. Свој став, Конзисторија је 
ора зожиа ти ме „што ће ова о шти на вре ме ном пра ви ти се и но ви ју про-
стра ни ју цр кву, па тре а за то нов це ште и ти, а са а са мо оно и ко на зво на ру 
по тро ши ти ко и ко је нео  хо и мо нуж но“.22 

По шту ју ћи за кон ску про це у ру, Ми ни стар ство про све те је по том Ми-
ни стар ству уну тра шњих е а просеио зах тев, у ко ме је тра жио а оно 

„из во и на ре и ти а се у по руч ном му ое е ни ју гра ђе ви на из ра и пан 
зво на ре, ко је и строј уе шен ио пре ма у жи ни, ши ри ни и ви си ни са а шње 
цр кве“.23 Тек након не ко и ко ин тер вен ци ја ко Ми ни стар ства про све те24 

20 Пре чест њеј шиј про то је реј, К№ 494, 30. ју а 1854: АЕБ, ПП, фасц. 1854; М. А. Пур ко вић, 
По жа ре вац, Пожаревац, 1934, 58.

21 Пре чест њеј шиј про то је реј, К№ 494, 30. ју а 1854: АЕБ, ПП, фасц. 1854; М. А. Пур ко вић, 
По жа ре вац, Пожаревац, 1934, 58.

22 Ви со ко слав ном По пе чи тел ству про све ште ни ја, К№ 582, 15. сеп тем ра 1854: АС, МПс, 
I 92, № 818.

23 По печ. вну тре шњи де ла, П№ 818, 24. сеп тем ра 1854: АС, МПс, I 92, № 818.
24 Ви со ко слав ном По пе чи тељ ству про све ште ни ја, К№ 116, 21. фе ру а ра 1855: АС, МПс, I 

92, № 160/1856; Ви со ко слав ном По пе чи тел ству про све ште ни ја, К№ 251, 18. апри а 1855: 
АС, МПс, I 92, №365/1856. При мив ши ова кон зи сто риј ска ак та, Ми ни стар ство про све те 
их је про се и о Ми ни стар ству уну тра шњих е а, као и Кон зи сто ри ји (По пе чи тељ ству 
вну тре шњи де ла и Ар хи ди е це зној Кон зи сто ри ји, П№ 160, 23. фе ру а ра 1855: АС, МПс, I 
92/1856; По пе чи тељ ству вну тре шњи де ла и Ар хи ди е це зној Кон зи сто ри ји, П№ 365, 26. 
апри а1855, АС, МПс, I 92/1856), а и се кра јем апри а исте го и не пи сме но ога си о и 
Ми ни стар ство уну тра шњих е а, ко је ка же а је „усе ству от но ше ни ја по хва ног По-
пе чи те ства о 24. Сеп тем вра пр. г. П№ 818. По пе чи те ство је вну тре шњи Де а из а о 
на ог На че ни штву Окруж ја По жа ре вач ког, а оно окру жном свом Ин жи ни ру за ка же, 
а овај схо но же и о шти не По жа ре вач ке спра ма ве и чи не по сто је ће њи о ве цр кве, и 
спрам ру гих о сто а те ства пан и пре ра чун со чи ни по ко ме и се це и схо но је на 
но ва зво на ра уз по сто је ћу са а Цр кву ре че не о шти не по стро и а и о зи а а, и а оно тај 
пан и пре ра чу на ова мо о ста ви.“ (По пе чи тел ству Про све ште ни ја, У№ 159, 30. апри-
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Кон зи сто ри ја је, мар та 1856. го и не, оа ве сти а про то пре зви те ра по жа ре вач-
ког а је о и а о Ми ни стар ства уну тра шњих е а тра же ни пан и пре-
ра чун тро шко ва за цр кву.25 При ме тив ши а је пре ра чун тро шко ва за 2000 
та и ра ве ћи о оче ки ва ног, Кон зи сто ри ја је оа ве стиа про то пре зви те ра 
по жа ре вач ког а „не мо же а ти оо ре ња на тро шко ве из цр кве не ка се ез 
пре хо ног мње ни ја о тич не о шти не, као што и ова не сме чи ни ти знат ни је 
рас хо е ез Кон зи сто ри ја ног оо ре ња.“ Кон зи сто ри ја је, та ко ђе, при ме тиа 
а је по па ну то рањ су ви ше ви сок и а и ма њи ио ује но свр сис хо ни ји и 
јеф ти ни ји, као и то а јој ни је по зна то а и је на а ве ни ма те ри ја, ко ји је 
по пре ра чу ну коштао 1337 т. сре ра, па ћен из цр кве не ка се ии не, и „ко-
и ко ми си о шти на жер тво ва ти из цр кве не кас се на зи а ње тор ња, из у зев-
ши из а так на ци ге и пе сак.“26 

Ува жа ва ју ћи ми ше ње тамошњег окру жног ин же ње ра, Ав гу ста Лан га,27 
ко ји се из ја снио „а ма њиј то рањ не и ио схо ан за цр кву По жа ре вач ку, не-
го што је на чер тан“, Оп шти на је о зво и а нов ча ни из а так на зна чен у пре-
ра чу ну, што је потом оо ри а и Кон зи сто ри ја.28 По ре то га, просеивши 
па но ве „што су јој о По пе чи те ства о ста ве ни“, Кон зи сто ри ја је пре по-
ру чиа а „ин џи нир ви и а и је по оном о ови па но ва, ко је је оо рен о 
стра не По пе чи те ства, ви си на схо на цр кви“29, а ује но је аа и упут ства у 
вези са оржавањем ицитације: „[…] р жи те и ци та ци ју, по чи њу ћи о це не 
у пре ра чу ну на ни же па ко узме нај ев ти ни јом це ном, с оним учи ни те уго вор 
и е о за поч ни те. Ако ни ко не хте не јев ти ни је, оно усту пи те по це ни у пре-
ра чу ну на зна че ној. Ако ни ко не и хо тео узе ти по со ни том це ном, он а ја ви-
те то о сто ја те ство Кон си сто ри ји.“30 С ру ге стра не, о го ва ра ју ћи на мо у 
Оп шти не по жа ре вач ке „а ски не ста риј кров и те рет с цр кве ни сво о ва, па 
а по ста ви ру гиј но ви ји ак шиј“, Кон зи сто ри ја је указаа а и нај пре и о 
нео п хо но „про ми си ти се о на чи ну, ка ко ће но виј кров о ве сти у са га си је 
са ви си ном зво на ре“, као и „из ве сти ти ти се и о том, а се не оште те сво о-
ви цр кве ни при и ком ски а ња те ре та, ко ји е жи на њи ма, као што је то при 
је ној цр кви о го и о се“, па јој тек он а по са ти на раз ма тра ње.31 

Ка ко је по при ме и окру жног ин же ње ра у оо ре ном пану тор ањ ио 
ни жи не го што је тре а о, Кон зи сто ри ја је про се и а Ми ни стар ству уну-
тра шњих е а мо у Оп шти не пожаревачке а зво ник зи а ју по ру гом па-

а 1855: АС, МПс, I 92/1856, № 423).
25 Пре чест њеј шиј Про то је реј!, К№ 160, 14. мар та 1856: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
26 Исто.
27 У пре пи сци се екс пи цит но не помиње име ин же ње ра, аи је по зна то а је Ав густ Ланг 

е та 1855. го и не, као по жа ре вач ки „Окру жни ин џи нир“, из ра ио пре ра чун за оправ ку 
цр кве у Ки си е ву: Ви со ко слав но му По пе чи тељ ству Про све ште ни ја, На чел ни штво 
Окру жи ја По жа ре вач ког Из ве сти је, № 7221, 7. сеп тем ра 1855; АС, VII 13, № 1052.

28 Пре чест њеј шиј Про то је реј!, К№ 200, 28. мар та 1856: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
29 Исто.
30 Исто.
31 Исто.
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ну, ко ја је истовремено — уз о го вор „а је и тај ру гиј пан о ар и а се 
мо же по ње му зи а ти, са мо а ће нуж но и ти оно ку е на тор њу у не чем 
о те ра ти, ко је мо же и та мо шњи ин џи нир по пра ви ти“ — у при о гу посаа 
и на црт ре ше ња за вр шне кон струк ци је зво ни ка.32 

Тек на кон свих на ве е них при прем них ра о ва, ко је су на ме та е таашње 
за кон ске ре гу а ти ве, при сту пи о се из гра њи самог зво ни ка. Бу у ћи а, још 
увек, ни је про на ђе на ар хив ска гра ђа ко ја и осве ти а сам ток и ин тен зи тет 
ра о ва, мо же се прет по ста ви ти а су они за по че ти 1856. го и не, аи а ни су 
за вр ше ни исте го и не.33 То по твр ђу је и из ве штај из Ср ских но ви на о 1. е-
цем ра 1859. го и не, у ко ме се, између остаог, каже: „По сво јим по о жним 
чув стви ма о шти на по жа ре вач ка са га си а се пре ве го и не, те је при зи а-
а уз сво ју цр кву сра зме ран то роњ, по крив ши му врх те нећ ком. На жа ост 
у нуо је ових а на си ан ве тар и раз нео овај по кри вач та ко а је сва ју жна 
стра на от кри ве на.“34 Су е ћи по овом из ве шта ју, за кон ски про пи си о из гра-
њи и о но ви цр ка ва ни су у пот пу но сти ис по што ва ни, јер као гав ни раз ог 
от кри ва ња тор ња аутор тек ста на во и а се „по на во у се ич них ста ре ши на 
— гра ђе ње тор ња у и ко ме по ве ри о, ез и ци та ци је и ез сва ког на зи ра-
ва ња, те је за то то рањ та ко са о и рђа во из ра ђен, а стао нас је 1.200 # цес.“35 

Што се пак ти че оста их гра ђе вин ских ра о ва на цр кви, те шко је са си-
гур но шћу ре ћи а и је овом исто вре ме но са ра о ви ма на зво ни ку из ме ње на 
и кров на кон струк ци ја на пр во ит ним е ом хра ма.

Ше зе се тих го и на је та ко ђе и о из ве сних пре прав ки на са мом хра му. 
Про се ђу ју ћи из ве штај про то пре зви те ра по жа ре вач ког о ста њу цр кве, у ко ме 
се ка же „а се с а на на ан све већ ма ру ши за по че та и не о пра ве на та мо-
шња цр ква“ и о у ку Оп шти не по жа ре вач ке „а се у по ме ну тој цр кви ка ко 
мо е рај та ко и сто о ви и сам по кри вач опра ви она ко, као што из и ску је по-
тре а и при стој ност“ — ко ја је у ту свр ху „пре ко та мо шње га не ко га мај сто-
ра а а на пра ви ти пре ра чун — Кон зи сто ри ја је оа ве стиа Ми ни стар ство 
про све те и цр кве них е а а ће по том пре ра чу ну оправ ка ко шта ти 144 # 
цес и 50 г, и ује но „мо и Г. Ми ни стра, а о зво и оо ри ти, а се из ка се цр-
кве не ре че на су ма на оправ ку по ме ну те цр кве из а ти мо же.“36 Ре а гу ју ћи на 
зах тев Кон зи сто ри је, Ми ни стар ство је 4. ју на исте го и не оо ри о тра же ни 
нов ча ни из а так из цр кве ног ка пи та а,37 аи о ре а и за ци је ра о ва, из ге а, 
ни је о шо, уући а је Оп шти на се е ће го и не тра жи а о на е жног ин-

32 Пре чест њеј шиј Про то је реј!, К№ 302, 24. апри а 1856: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
33 Опи са ни је цр кве По жа ре вач ке у Окруж ју по жа ре вач ком и спи сак ње них ства ри, 18. 

фе ру а ра 1857, АЕБ, ПП, фасц. 1936 — пре пис ори ги на а, ко ји се на а зи у ар хи ви Срп ске 
Па три јар ши је за го и ну 1859, Фас. IV, ре. р. 68).

34 Ср ске но ви не XXVI/17, уто рак, 1. е цем ар 1859, 78.
35 Исто, 78.
36 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и цр кве ни Де ла, К№ 1412, 22. ма ја 1864: АС, МПс, III 

511/1865, №1576.
37 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и цр кве ни Де ла, 4. ју на 1864: АС, МПс, III 511/1865, 

№1576.
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же ње ра38 но ви пре ра чун тро шко ва, ко ји је овог пу та из но сио 20.000 гро ша 
чар шиј ских.39 Иако је на мо у Оп шти не, ко ју је министарству про се и а 
Кон зи сто ри ја, Ми ни стар ство про све те и цр кве них е а 18. ју на а о свој 
при ста нак,40 по све му су е ћи ни та а пре ви ђе ни ра о ви ни су из вр ше ни, 
с о зи ром на то а је 6. ју а 1866. го и не На че ни штво окруж ја по жа ре вач-
ког тра жи о о на е жног Ми ни стар ства оо ре ње нов ча ног из ат ка из 
цр кве не ка се у из но су о 19.723,5 чар шиј ских гро ша, ко и ко је уго во ре но са 
мај сто ром Мир чом Трај ко ви ћем на и ци та ци ји ор жа ној прет хо ног а на.41

Да и су, и у ком ои му, прет хо но на ве е ни ра о ви из вр ше ни, и шта се 
по њи ма по ра зу ме ва о, не мо же се по у за но ре ћи, аи је, на осно ву из-
ве шта ја про то је ре ја по жа ре вач ког о 5. ју на 1871. го и не, познато а је та а 

„цр ква По жа ре вач ка у та квом ста њу на кро ву и из ну тра а је што пре нуж но 
опра ви ти.“42 Зог то га је исто и ме на оп шти на тра жи а пре ко Кон зи сто ри је 
оо ре ње о Ми ни стар ства про све те и цр кве них е а а се за ње ну оправ ку 
утро ши 10.000 гро ша чар шиј ских из ка се цр кве не,43 што јој је о тич но ми-
ни стар ство зва нич ним ак том о 12. ју на исте го и не и оо ри о.44 Че ти ри 
го и не на кон то га, ја ви а се по тре а и за оправ ком зво ни ка, ко ја и пре ма 
пре ра чу ну ко шта а 8.064 гро ша чар шиј ска. Про се ђу ју ћи овај акт Ми ни-
стар ству про све те и цр кве них е а, Кон зи сто ри ја је тражиа о ми ни стра 
„а из во и овај из а так из кас се цр кве не оо ри ти на ка за ну це и ак та јој 
по вра ти ти“45, на шта јој је, ва а на ка сни је, о о тич ног ми ни стар ства сти-
гао по зи ти ван о го вор.46

Се е ћи по мен о ин тер вен ци ја ма на цр кви ја ва се тек е ве е се тих го-
и на е вет на е стог ве ка. На и ме, на кон ра зор ног зе мо тре са ко ји је за е сио 
овај крај, у про е ће 1893. го и не, ка а су мно ге цр кве у ши рој око и ни стра-
а е,47 на хра му су се по ја ви е пу ко ти не ко је ће и уу у ће пре ста ва ти ве-

38 По све му су е ћи, у пи та њу је Ф. Зе е ни, ко ји се пот пи сао као ин же њер на о ку мен ту из 
на ре не го и не ве за ном за оправ ку по жа ре вач ке цр кве (Го спо ди ну Ми ни стру Про све те 
и Др кве ни де ла, Г№ 285, 6. ју а 1866; АС, МПс, III 511/1865, № 1519).

39 Г. Ми ни стру Про све те и Цр кве ни Де ла, К№ 1685, 14. ју на 1865: АС, МПс, III 511/1865, № 
1519.

40 Епар хиј ској е о град ској кон си сто ри ји, № 1519, 18. ју на 1865: АС, МПс, III 511/1865, № 1519.
41 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и Цр кве ни Де ла, Г№ 285, 6. ју а 1866: АС, МПс, III 

511/1865, № 1519.
42 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и Цр кве ни Де ла, К№ 2291, 9. ју на 1871; АС, МПс, го. 

1871, V 6.
43 Исто.
44 Кон зи сто ри ји је пар хи је е о град ске, № 2361, 12. ју на 1871; АС, МПс, го. 1871, V 6.
45 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и Цр кве ни Де ла, К№ 5155, 3. но вем ра 1875; АС, МПс, 

XII 71/1875.
46 Кон зи сто ри ји је пар хи је е о град ске, П№ 6525, 5155, 3. но вем ра 1875; АС, МПс, XII 

71/1875.
47 Пре че сњеј ши про то је реј, ЕБр. 1181, 16. ју а 1893: АЕБ, ПП, фасц. 1893. У ак ту се навои 

а се све ште ни ци по ста ра ју а се што пре опра ве стра а е цр кве у Ку ши е ву, По ро и ну, 
Че те ре жу и Жа а ри ма.
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и ку опа сност по ста и ност ојек та. Том при и ком су, а и се спречио 
а е урушавање храма, по ста ве не гво зе не за те ге, ок су ви и ве пу ко-
ти не пре кри ве не со јем ма те ра.48 

На осно ву о ступ не ар хив ске гра ђе са зна је се а су ра о ви на са на ци ји и 
ар хи тек тон ском уре ђе њу хра ма ин тен зи ви ра ни ва е се тих го и на XX ве ка. 
За раз и ку о мно гих пра во сав них хра мо ва ко ји су стра а и то ком крат-
ко трај не аустро у гар ске и во и по го и шње у гар ске оку па ци је у то ку Пр вог 
свет ског ра та, Са ор на цр ква у По жа рев цу ни је о жи ве а та кву су и ну,49 
аи су не ста и ност ојек та и зу вре ме на зах те ваи по вре ме не ин тер вен-
ци је ма њег ии ве ћег ои ма. Већ о 1920. го и не у ско пу све о у хват ног 
уре ђе ња цр кве не пор те, по ми њу се уз гре и ра о ви на цр кви,50 а и се 24. 
ју на 1922. го и не, ан на кон зе мо тре са, по ја ви е пу ко ти не на у ку ко ји у 
уну тра шњо сти хра ма по ве зу је сво о ве.51 Тог а на је, на по зив на е жног 
про то је ре ја, ин же њер Окру жне гра ђе вин ске сек ци је Свет. Иић прегеао 
цркву и на ре ио „а се ои је сав ма тер на том е у у ка (на ко ме се пу ко-
ти не по ја ви е и ма тер от пао) и а се Сек ци ја о мах по ои ја њу ма те ра о 
то ме из ве сти.“52 На кон ои ја ња ма те ра, ва а на ка сни је, Свет. Иић је у 
својству на е жног ин же њера на и цу ме ста на пра вио из ве штај на осно ву 
ко га је ура ђен на црт са на ци је.53 Из во ђач превиђених ра о ва је ио гра ђе-
ви нар Фи ип Пфаф, а це на тих раова у пре ра чу ну из но си а 2.760 и на ра.54

Са на ци јом овог у ка, ме ђу тим, ни је у пот пу но сти и а ре ше на ста и-
ност ојек та. Сто га је на се ни ци Упра ве Са ор не цр кве, ор жа не 22. но-
вем ра исте го и не, на осно ву из ве шта ја ту то ра Ива на Ж. Сто ки ћа о ста њу 
хра ма, о у че но је а се по зо ве ар хи тек та Све та Иић како и из вр шио по-
тре ан пре ге и како и се утвр ио „ка кве су оправ ке по тре не“, као и то 
а се „кон кур сом по зо ву гра ђе ви на ри, ко ји ће цр кву пот пу ну пре ге а ти и 
а ти сво је це не за по тре ну оправ ку“.55 На се ни ци ор жа ној 21. фе ру а ра 
1923. го и не ре ше но је а се „пу тем ога са рас пи ше и ци та ци ја за оправ ку 
цр кве спо а“ ко ја и тре а а а се ор жи 25. мар та.56 О са мој и ци та ци ји, 
48 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је; Тех нич ки из ве штај уз про је-

кат за оправ ку и оез е ђе ње ста ре са ор не цр кве у По жа рев цу: АЕБ, ПП, фасц. 1836.
49 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
50 У Ра чу ну рас хо да за 1920. го ди ну сто ји а је за оправ ку цр кве утро ше но 2.783 и на ра: 

АЕБ, фасц. 1919–1924.
51 Окру жна гра ђе вин ска сек ци ја Окру жном про ти, р. 1308, 24. ју ни 1922. го и не: АЕБ, 

фасц. 1919–1924.
52 Исто.
53 Окр. Гра ђе вин ској сек ци ји По жа ре вац, 26. јун 1922, го и не: АЕБ, фасц. 1919–1924.
54 Ра чун за Про ту Окру га по жа ре вач ког, 1. ју 1922. го и не, АЕБ, фасц. 1919–1924. Да су 

ра о ви из вр ше ни на осно ву овог пре ра чу на, по твр ђу је о у ка ми ни стра ве ра а оо ри 
тра же ни из а так: Про то на ме сни ку окру га по жа ре вач ког, р. 3879, 30. ма ја 1924, го и не: 
АЕБ, фасц. 1919–1924.

55 За пи сник сед ни це упра ве ста ре по жа ре вач ке цр кве, 12. но вем ра 1922. го и не у По жа-
рев цу: АЕБ.

56 За пи сник III сед ни це упра ве са ор не по жа ре вач ке цр кве др жа не 21. фе ру а ра 1923. год.: 
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као и о гра ђе ви на ри ма ко ји си на њој уче ство ва и за са а не ма по а та ка, аи 
је по зна то а је о у ком Упра ве Са ор не цр кве о у че но а се по сао усту пи 
Фи и пу Пфа фу.57 Из ге а а су том при и ком из вр ше ни и о ат ни ра о ви, 
јер се Фи ип Пфаф на кна но ора тио Упра ви Са ор не цр кве са мо ом а 
му се „па ти оно што је из ра ио а ни је у пре ра чу ну“, ко ја је та а о у чи а 
а се на ве е ни ра о ви ис па те у ска у са из ве шта јем и про це ном Ко ми си је 
за при јем из ве е них ра о ва.58

Оп се жан си стем ра о ва спро ве ен је у то ку е та 1925. го и не, ка а је по ре 
ре ста у ра ци је цр кве не ку ће из вр ше на и о но ва гор њег е а зво ни ка цр кве.59 
За из вр ше ње ових ра о ва, пре ма ра ни је ура ђе ном па ну и пре ра чу ну, рас-
пи сан је кон курс у о ка ном и сту Гра ђа нин, а по ре мно го рој них по ну а 
Упра ва Са ор не цр кве је о у чи а а по сао по ве ри пре у зи ма чи ма До ри-
во ју До ри је ви ћу и Дам ња ну Је ре ми ћу, чи ја је це на у пре ра чу ну из но си а 
67.000 и на ра, с тим а ква и тет и ток ра о ва на ге а и кон тро и ше на зор-
ни ин же њер.60 Та ко ђе је та а уста но ве на и Ко ми си ја за оце ну ма те ри ја ла 
са ста ве на о све ште ни ка Ва и ми ра Цвет ко ви ћа, Да ни а Ра о ва но ви ћа 
и Ми и је Ми ој ко ви ћа.61 Да и је за и ста при и ком извођења ових ра о ва, 
ка ко то пише у е то пи су, ста ри цр кве ни то рањ за ме њен но вим ии је са мо 
рестауриран, не зна се по у за но, осим што је по зна то а је та а на зво ни ку 
хра ма истовремено ста ри и ме ни кров ни по кри ва ч замењен но вим.62

На ре них го и на ни је и о оим них ра о ва, осим ма њих пре прав ки зог 
ор жа ва ња хра ма.63 Та ко је ју на 1927. го и не ста ре ши на Са ор не цркве, по-
ре ра о ва на цр кве ној ку ћи, пре о жио и оправ ку оу ка на хра му,64 а и 
апри а се е ће го и не про та Ми ан Бран ко вић по кре нуо ини ци ја ти ву а 
се цр ква по пра ви, на во е ћи притом а је „кров о по се ње оу је от кри вен, 
а ски је а се по пра ве, оу ци и а са ма ци и то све по пре ра чу ну и па ну, са-
ста ве ном о ин жи ње ра.“65 Ка ко се ни ко ни је ја вио „са офер том за оправ ку 

АЕБ.
57 За пи сник 8. сед ни це упра ве Са ор не по жа ре вач ке цр кве др жа не 14. ма ја т. г.: АЕБ.
58 За пи сник 11 сед ни це цр кве ног од о ра др жа не 3. септ. 1923. г.: АЕБ.
59 У Ле то пи су (Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је) пи ше а је 1925. 

го и не „ста ро ку е“ за ме ње но но вим.
60 За пи сник 3-ће сед ни це упра ве по жа рев. Са ор не цр кве одр жа не 13. апри ла 1925. год: 

АЕБ.
61 Исто.
62 За пи сник 4-те сед ни це упра ве по жа рев. Са ор не цр кве одр жа не 4. ок то ра 1925. год: 

АЕБ. На овој се ни ци је о у че но а се и ци та ци ја ор жи 5/18. ок то ра, на ко јој и се 
про ао ста ри „пех ски нут при оправ ци тор ња ста ре цр кве.“

63 Се е ће, 1926. го и не, цр кву је по го ио гром, аи ни је на чи нио ве ће ма те ри ја не ште те, 
а ур зо потом је по ста вен гро мо ран: За пи сник 3-ће сед ни це др жа не 2–15 ју на 1926. 
го ди не у По жа рев цу: АЕБ; Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.

64 За пи сник I сед ни це др жа не 4/17 ју на 1927. г. У По жа рев.: АЕБ.
65 III Сед ни ца Упра ве Са ор не по жа ре вач ке цр кве одр жа не 10 апри ла 1928 го ди не: АЕБ.
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цр кве и оу ка“, Упра ва цр кве је о у чи а а се о то ме из ве сти Ду хов ни су 
и а се тра жи „а се но ва оправ ка из вр ши пу тем ре жи је.“66

Бу у ћи а спро ве е ни ра о ви ва е се тих го и на XX ве ка ни су оез е-
и и цр кве ни оје кат о а ег уру ша ва ња, већ су се но ве пу ко ти не и ае 
појавивае, ин тен зи вније, Цр кве на оп шти на је о у чи а а се ура и про-
је кат оправ ке и оси гу ра ња Са ор не цр кве, а из ра у тех нич ког еа о ра та67 је 
по ве ри а Све ти са ву Си ми ћу, та мо шњем гра ђе вин ском ин же ње ру, ко ји је 
та ко ђе ура ио и на црт но вог за па ног пор та а. На кон уви а у из ра ђе ни тех-
нич ки еа о рат, су оп шти не гра а По жа рев ца је 26. ма ја 1836. го и не из ао 
гра ђе вин ску о зво у Епар хи ји ра ни чев ској, ко јом су о зво ени ра о ви на 
са на ци ји хра ма по усо ви ма „а се цр ква опра ви и оез е и по при о же ном 
па ну, тех нич ком опи су и ста тич ком про ра чу ну, и учи ње ним при ме а ма 
о Ми ни стар ства гра ђе ви на“, као и „а се при и ком из ра е тро то а ра ње го ва 
ни ве е та по е си та ко, а се на о тар ској ап си и оства ри сок о нај ма ње 30 
cm, са чи ме и по о тар ске ап си е ио из на тро то а ра.“68

Се е ћег а на по са то је оо ре ње Ми ни стар ства прав е у ко ме се ка же 
„а се мо же из вр ши ти оправ ка ста ре цр кве у По жа рев цу, ко ја се има из ве сти 
у све му по пре ге а ном и оо ре ном тех нич ком еа о ра ту о стра не г. Ми-
ни стра гра ђе ви на, по р. 19085. о 27-V-936. г.“69 За тим је сти го и зва нич но 
оо ре ње Епар хиј ског управ ног о о ра Епар хи је ра ни чев ске а се ста ра цр-
ква мо же опра ви ти у скау са на ве е ним усо ви ма у тех нич ком еа о ра ту, а 
исти О ор је по том о па три јар шиј ског управ ног о о ра за тра жио о зво у 
за ко ри шће ње цр кве ног ка пи та а.70 До ив ши по зи ти ван о го вор, Епар хиј ски 
управ ни о ор, ко јим је пре се а вао епи скоп Ве ни ја мин, оа ве стио је по жа-
ре вач ког ар хи је реј ског на ме сни ка а је Цр кве ној оп шти ни у По жа рев цу оо-
ре но а из ка пи та а „Ста ре по жа ре вач ке цр кве“, ко ји се на а зио у „при по у“ 
ко Др жав не хи по те кар не ан ке, мо же по и ћи 43.835 и на ра, као и 72.000 из 
По штан ске ште и о ни це у Бе о гра у, та ко а укуп ну су му нов ца, у из но су о 
115.835 и на ра, мо же утро ши ти на ре но ви ра ње и оез е ђе ње Са ор не цр кве 
у По жа рев цу пре ма оо ре ном тех нич ком еа о ра ту.71 

По шту ју ћи ае за кон ску про це у ру, Управ ни о ор Цр кве не оп шти не је 
потом о ја вио огас у Гра ђа ни ну у ко ме се навои а ће Цр кве на оп шти на 
у По жа рев цу „из вр ши ти пу тем јав не и ци та ци је оез е ђе ње и ре но ви ра ње 

66 За пи сник IV сед ни це упра ве Са ор не цр кве др жа не 1 ју ла 1928 г. У По жа рев цу: АЕБ.
67 Тех нич ки еа о рат са р жи: Пред ра чун ра до ва на оси гу ра њу и оправ ци ста ре са ор не 

цр кве у По жа рев цу, Тех нич ки из ве штај уз про је кат за оправ ку и оез е ђе ње ста ре са-
ор не цр кве у По жа рев цу, Ста тич ки про ра чун уз про је кат оправ ке и оси гу ра ња ста ре 
са ор не цр кве у По жа рев цу и Си ту а ци о ни план: АЕБ, фасц. 1936.

68 Гра ђе вин ска до зво ла Епар хи ји ра ни чев ској, р. 11461, 26. ма ја 1936. го.: АЕБ, фасц. 1936.
69 Бр. 54128, 27. ма ја 1936: АЕБ, фасц. 1936.
70 Ар хи је реј ском на ме сни ку По жа ре вац, р. 1885, 17. ју на 1936. у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 

1936.
71 Ар хи је реј ском на ме сни ку По жа ре вац, р. 2557, 20. ју а 1936: АЕБ, фасц. 1936.
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Са ор не цр кве по оо ре ним па но ви ма“, као и а ће уа зна вра та за ме ни ти 
„пор та ом о те са ног ка ме на.“72

На о ја ве ни кон курс ја ви а су се че тво ри ца пре у зи ма ча. Најпре се ја-
вио Аек са Тур ин, ин же њер и ва сник гра ђе вин ског пре у зе ћа из Бе о гра а, 
са це ном о 88.500 и на ра,73 за тим По жа ре ва ни Ду шан М. Сте вић, чи ја је 
це на и а 12,25% ма ња о пре ра чун ске су ме (84.093,45 и на ра),74 Ми о ван 
Сте вић, са це ном 7% ни жом о пре ра чун ске (89.124,45 и на ра)75 и Франц 
Хо на у ер, ко ји је при стао а из вр ши на ве е не ра о ве за пре ра чун ски из нос.76 

На се ни ци Управ ног о о ра77 ор жа ној 17. ав гу ста о у че но је а се но ва 
по ну а Аек се Тур и на у из но су 84.000 и на ра не ће узи ма ти у о зир, зато 
што је заоцниа,78 а а се по сао по ве ри пре у зи ма чу Ду ша ну М. Сте ви ћу 
из По жа рев цу по по ну ђе ној це ни.79 Та а је иза ран и Ре жиј ски о ор, у чи ји 
са став су уши ста ре ши на цр кве, Драг. Ма рин ко вић, Са ва Де вић и Ђор-
ђе На у мо вић, са за ат ком а у име Управ ног о о ра, за је но са на зор ним 
ин же ње ром, ру ко во и по со ви ма ве за ним за опа рав ку хра ма. За на зор ног 
ин же ње ра Управ ни о ор је том при и ком иза рао Све ти са ва Си ми ћа, о-
ре ив ши му хо но рар о 5.000 и на ра „за вр ше ње те у жно сти, као и за из ра-
ђе ни пан и пре ра чун за оез е ђе ње Са ор не цр кве.“80 Ове о у ке Управ ног 

72 Гра ђа нин, рој 64, че твр так 13. ав гу ста 1936. го и не, 4. Исти огас штам пан је и у прет-
хо на ва ро ја, 6. и 9. августа.

73 По ну а Аек се П. Тур и на, 13. ав гу ста 1936: АЕБ, фасц. 1936; За пи сник р. 43 XI II–те 
сед ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, одр жа не на дан 17 ав гу ста 
1936 год.: АЕБ, фасц. 1936.

74 По ну а Ду ша на М. Сте ви ћа, 16. ав гу ста 1936: АЕБ, фасц. 1936; За пи сник р. 43 XI II–те 
сед ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, одр жа не на дан 17 ав гу ста 
1936 год.: АЕБ, фасц. 1936.

75 По ну а Ми о ва на Сте ви ћа, 16. ав гу ста 1936: АЕБ, фасц. 1936; За пи сник р. 43 XI II–те 
сед ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, одр жа не на дан 17 ав гу ста 
1936 год.: АЕБ, фасц. 1936.

76 По ну а Фран ца Хо на у е ра, 16. ав гу ста 1936: АЕБ, фасц. 1936; За пи сник р. 43 XI II–те сед-
ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, одр жа не на дан 17 ав гу ста 
1936 год.: АЕБ, фасц. 1936.

77 Ча но ви Управ ног о о ра и и су: Д. Бо го је вић, пре се ник, С. Де вић, Драг. Ма те јић, 
Дра гу тин Ма рин ко вић, Ва а Сто ја и но вич, Ђор ђе На у мо вић, Са ва Сто ја но вић, Свет. 
Ђ. Вр а но вић, Ни ко а Ми ић и Жив ко Гру јић: За пи сник р. 43 XI II–те сед ни це Управ-
ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, одр жа не на дан 17 ав гу ста 1936 год.: АЕБ, 
фасц. 1936.

78 Те е грам са но вом по ну ом Аек се Тур и на при мен је 17. ав гу ста у 11 са ти: АЕБ, фасц. 
1936.

79 За пи сник р. 43 XI II–те сед ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, 
одр жа не на дан 17 ав гу ста 1936 год.: АЕБ, фасц. 1936. За ни ми во је мишење пре се-
ника Управ ног о о ра, Д. Бо го је вића, који указује „а и тре а о усво ји ти по ну у А. Тур-
и на, с о зи ром на ње го ву струч ност и ва жност са мо га по са, и ако је он ску пи.“

80 За пи сник р. 43 XI II–те сед ни це Управ ног Од о ра Цр кве не Оп шти не По жа ре вач ке, 
одр жа не на дан 17 ав гу ста 1936 год.: АЕБ, фасц. 1936.
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о о ра оо рио је по том Епар хиј ски управ ни о ор, упу тив ши ар хи је реј ском 
на ме сни ку по се но ре ше ње о то ме.81

Ур зо на кон што су за по че и гра ђе вин ски ра о ви на са на ци ји хра ма при-
сту пи о се оа и ру мај сто ра за из ра у но вог за па ног пор та а, ко ји је осми-
сио и чи ји је пан на цр тао на е жни ин же њер Све ти сав Си мић. Сто га се 
Цр кве на оп шти на у По жа рев цу 2. сеп тем ра ора ти а ка ме но ре сци ма, То-
о ру Жи ва и но ви ћу и Дра го у у Мар ја но ви ћу, са мо ом а ко Све ти са-
ва Си ми ћа про у че цр те же за пор та, и по се то га по не су сво је по ну е за 
ње го ву из ра у, оа ве стивши их, притом, а је за тај по сао Цр кве на оп шти на 
о ре и а нај ви шу су му нов ца о 20.000 и на ра.82 

По сао је по ве рен Дра го у у Мар ја но ви ћу, ка ме но ре сцу из По жа рев ца, ко-
ји се у сво јој по ну и оа ве зао а ће пре ма по несе ној ски ци на зор ног ин-
же ње ра из ра и ти пор та о ка ме на пе шча ра за це ну о 18.000 и на ра, а а 
ће му но вац за то ити испаћен у три ра те.83 

За хва у ју ћи ис црп ним из ве шта ји ма Ко а у и ра ју ће ко ми си је84 за пре ге 
из вр ше них ра о ва, познато је а је пре у зи мач Ду шан М. Сте вић ра о ве на 
са на ци ји хра ма за по чео 31. ав гу ста, а привео крају 28. но вем ра 1936. го и-
не.85 У о но су на ра о ве пре ви ђе не пре ра чу ном, и поре из ве сних из ме-
на у току њи хо вог из во ђе ња,86 Ко ми си ја је, уз сит не при ме е, констатоваа 

81 Епар хиј ски Управ ни од ор Ар хи је реј ском на ме сни ку, р. 2789, 24. ав гу ста 1936: АЕБ, 
фасц. 1936.

82 Ка ме но ре сци ма госп. То до ру Жи ва ди но ви ћу и Дра го љу у Мар ја но ви ћу, р. 78, 2. сеп-
тем ра 1936: АЕБ, фасц. 1936.

83 У пр во ит ној по ну и о 15. сеп тем ра мајстор је тра жио 18.500, а и не е у а на на кон 
то га спу стио це ну на 18.000 и на ра (По ну да Цр кве ној упра ви у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 
1936).

84 На осно ву мо е из во ђа ча ра о ва Ду ша на Сте ви ћа и ка ме но ре сца Дра го у а Мар ја но-
ви ћа а се о ре и ко а у и ра ју ћа ко ми си ја за пре ге ра о ва, Епар хиј ски управ ни о ор 
је за ча но ве ове ко ми си је иза рао: Дра го у а По по ви ћа, про то је ре ја и ча на Цр кве ног 
су а, Ми ту Бо го је ви ћа, пот пре се ни ка Епар хиј ског управ ног о о ра и ин же ње ра ко га 
је имао а о ре и Тех нич ки ое ак у По жа рев цу (Епар хиј ски управ ни од ор Ар хи је реј-
ском на ме сни ку, р. 3919, 11. ја ну а ра 1937: АЕБ, фасц. 1936).

85 По сао је, у ствари, ио за вр шен још 28. ок то ра, из у зев о а га ња за па ног ри за и та те-
ра но вом, као и о а га ња сте пе ни ца ве штач ким ка ме ном, ко ји се ни су мо ги за вр ши ти 
пошто је о 26. ок то ра о 20. но вем ра по ста ван ка ме ни пор та (Про то кол ко ла у до-
ва ња из вр ше них ра до ва на оправ ци и оез е ђе њу ста ре са ор не цр кве у По жа рев цу: 
АЕБ, фасц. 1936).

86 О ра чун ствар но из вр ше них ра до ва на оправ ци ста ре по жа ре вач ке са ор не цр кве: 1. 
ко па ње зе ме, 2. про ши ре ње те ме а, 3. из ра а тро то а ра, 4. из ра а гор њег сер ка жа, 5. 
зи а ње оџа ка у о та ру, 6. оправ ка кро ва, 7. кр пе ње уну тра шњих зи о ва, 8. ма те ри са-
ње спо а, 9. со ке о ве штач ког ка ме на, 10. ски а ње и на ме шта ње оу ка, 11. ски а ње 
и на ме шта ње и ма на вен ци ма, 12. по кри ва ње ка ка на, 13. оп ши ва ње оџа ка и мом, 14. 
ски а ње и на ме шта ње о во них це ви, 15. на ав ка гво жђа и ар ма ту ре, 16. ар ма ту ре узен-
ги ја, 17. на ав ка со о них за те га, 18. на ав ка со о них кон тра-гре а, 19. по у пи ра ње 
цр кве, 20. о је ње кр пе жа, 21. оп ши ва ње вен ца на ка ка ну, 22. оп ши ва ње про зо ра и мом, 
23. оп ши ва ње про зо ра зво ни ка, 24. оп ши ва ње про зо ра у хо ру, 25. по кри ва ње уу е ња 
и мом, 26. по ест сте пе ни ца о ве штач ког ка ме на, 27. из ра а ма их сте пе ни ца, 28. о а-
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а су ра о ви со и но и у о го ва ра ју ћем ро ку из ве е ни, те се као та кви мо-
гу при ми ти о пре у зи ма ча. Ствар на вре ност из вр ше них ра о ва из носиа 
92.947,62 и на ра.87

Ко ми си ја је, по ре изр ше них гра ђе вин ских ра о ва, пре ге а а и но во по-
ста ве ни пор та, као и за па на уа зна вра та о хра сто ви не, ко ја је ура ио 
сто ар Сте ван Ста мен ко вић из По жа рев ца за 3.200 и на ра.88 У пи сме ном из-
ве шта ју о 15. ја ну а ра 1937. го и не она је уста но ви а а је пор та из ве ен у 
ска у са ски цом и „са ве ти ма на е жих ор га на, струч но, е по и со и но, те 
се као та кав мо же о из во ђа ча при ми ти,89 а исто та ко и хра сто ва вра та. Ти ме, 
ме ђу тим, ни је ио за вр шен и чи тав про цес прав но-тех нич ке при ро е, већ је 
по за ко ну мо ра о про ћи шест ме се ци о за вр шет ка ра о ва, ка а је, на зах тев 
из во ђа ча, Епар хиј ски управ ни о ор ора зо вао Су пер ко а у и ра ју ћу ко ми си-
ју,90 чи ји су ча но ви, за је но са из во ђа чи ма ра о ва, 20. ма ја исте го и не, пот-
пи са и Про то ко су пер ко а у о ва ња,91 чи ме је по сао и коначно ио за ку чен.

Ка сни ји ра о ви ни су и и ве ћег ои ма, аи су пе ри о ич но спро во ђе ни 
у ци у ор жа ва ња хра ма. Го и не 1944, при и ком осо а ђа ња гра а о Не-
ма ца, из ве сну ште ту је при чи ни а је на ом а ко ја је из ру ског ави о на па а 
у непосрној изини цр кве, про у зро ко вав ши оште ће ња на за па ном е у 
хра ма, пре све га пор та а, као и раз и ја ње ста ка на про зо ри ма. Ста ко је 
ур зо за ме ње но, аи је пор та у же го и на остао не по пра вен.92 Мо гу ће је а 
су оште ће ња са ни ра на 1954. го и не, ка а су, ка ко се навои у е то пи су, из вр-
ше не оправ ке и „опра ве но и офар а но ку е Са ор не цр кве.“93 Ма њи ра о ви 
на хра му спровеени су и 1962. го и не, ка а су офар а ни зво ник и про зо ри. 
По том је, 1967. го и не ура ђе на ре на жа и по ста вен е тон ски тро то ар око 
цр кве,94 а и 1972. го и не, ка а су по ре фар а ња зво ни ка ура ђе не но ве сте-
пе ни це о ве штач ког ка ме на пре за па ним уа зом у храм, по ста ве ни и 
но ви оу ци и из вр ше ни оста и нео п хо ни и мар ски ра о ви.95 Го и не 1975. 

га ње ве и ких сте пе ни ца ве штач ким ка ме ном, 29. о је ње ша о на ма сном о јом ва пу та, 
30. о је ње про зо ра са ки то ва њем, 31. о је ње вра та ва пу та, 32. о је ње ша о на ку е та, 33. 
про ши ре ње ро ва око цр кве са шкар пи ра њем па у ша но — 5. ја ну а ра 1937, у По жа рев цу: 
АЕБ, фасц. 1936.

87 Про то кол ко ла у до ва ња из вр ше них ра до ва на оправ ци и оез е ђе њу ста ре са ор не цр-
кве у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936.

88 Про то кол ко ла у до ва ња ра до ва на ис по ру ци хра сто вих вра та на ста рој са ор ној цр-
кви у По жа рев цу, 15 ја ну а ра 1937: АЕБ, фасц. 1936.

89 Исто.
90 Су пер ко а у и ра ју ћу ко ми си ју су са чи ња ва а се е ћа и ца: про то је реј Дра го у По по вић, 

чан Цр кве ног су а из По жа рев ца, аво кат Ди ми три је Бо го је вић, пот пре се ник Епар-
хиј ског управ ног о о ра и ин же њер из Тех нич ког ое ка (Епар хиј ски Управ ни од ор 
Ар хи је реј ском на ме сни ку, р. 1305, 14. ма ја 1937: АЕБ, фасц. 1936.

91 Про то кол су пер ко ла у до ва ња, 20 ма ја 1937: АЕБ, фасц. 1936.
92 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
93 Исто.
94 Исто.
95 Исто.
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опра вен је ис кри ве ни крст на цр кви.96 Исте го и не оправен је и ме ни 
по кри ва ч на зво ни ку цр кве, ко ји је ве тар от крио, а та ко ђе су по ста ве не ико-
не Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а на про зо ри ма за па не фа са е хра-
ма,97 као и Све те Тро ји це у у не ти за па ног пор та а. Ове иконе је насикао 
ака ем ски си кар Мар ко Иић из Бе о гра а, а при о жио та а шњи Епи скоп 
ра ни чев ски Хри зо стом.98 Се е ће, 1976. го и не „из вр ше но је кре че ње пре-
њег е а фа са е Са ор не цр кве“, а о тра ја е и ис тру е е р ве не сте пе ни це 
на зво ни ку су за ме ње не ме та ним,99 а и у на ре ној го и ни чи та ва фа са а 
хра ма и а офар а на „а фа ко о ром.“100 

Све о сре и не осам е се тих ни је и о ни ка квих ин тер вен ци ја. Ме ђу-
тим, 1985. го и не, на кон разарајућег зе мо тре са чији је епи цен тар ио у Ру-
му ни ји, ко ји се снажно осе тио и у овом е у Ср и је, по ја ви е су се огром не 
пу ко ти не на се вер ној и ју жној фа са и при зем ног е а зво ни ка.101 Сто га су, у 
ци у са на ци је хра ма, нарене го и не пре у зе те оп се жне ме ре ко је су у при-
прем ној фа зи по ра зу ме ва е из ра у тех нич ког еа о ра та. Ком пе тан про-
је кат са на ци је Са ор не цр кве ура и и су струч ња ци Ре ги о на ног за во а за 
за шти ту спо ме ни ка кук ту ре Сме е ре во,102 ко ји су, по ре то га, вр ши и и 
на зор на из ве е ним ра о ви ма. Ка ко су, ме ђу тим, па но ви, пре ра чун и 
оо ре ње ка сни и, ра о ви су запо че ти у ка сну је сен, а ии за вр шени се е-
ће, 1987. го и не.103 На кон са на ци је ојек та, из вр ше ни су и и мар ски ра о ви, 
као и фар а ње зво ни ка.104 

Две го и не ка сни је (1989) из ме ње не су о тра ја е гре е и е тве на кров ној 
кон струк ци ји хра ма, ок је по сто је ћи и ме ни по кри вач ка пе зво ни ка за ме-
њен а кар ним.105 Се е ћи ра о ви вршени су 1992. го и не у уну тра шњо сти 
зво ни ка. Том прииком је р ве на кон струк ци ја на ко јој су по чи ва а зво на 
за ме ње на ме та ном — ко ју је о ра и о и по ко ни о пре у зе ће „Ко сто ац“106 
96 Исто.
97 Ико не Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а и е су на си ка не на за па ној фа са и још у 

19. ве ку. На и ме, 1923. го и не на се ни ци Управ ног о о ра (За пи сник 12. сед ни це упра ве 
цр кве Са ор не по жа ре вач ке др жа не 8. ок то ра 1923, ез па ги на ци је: АЕБ) по кре ну та је 
ини ци ја ти ва „а се из ра е из но ва ве ико не Св. Ар хан ђе а пре цр квом ко је су са свим 
из е е е.“ По о жај ових ико на је ио ру га чи ји у о но су на а на шњи, што се јасно мо-
же се ви е ти на фо то гра фи ји пу и ко ва ној у: М. А. Пур ко вић, По жа ре вац, Пожаревац, 
1934, 58.

98 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
99 Исто.
100 Исто.
101 Исто.
102 Тех нич ка о ку мен та ци ја Ре ги о на ног за во а за за шти ту спо ме ни ка ку ту ре Сме е ре во. 

До ку мен та ци ја ми је о ста ве на за хва у ју ћи у а зно сти ко е га из За во а, ко ји ма се на 
томе ср ач но за хва у јем.

103 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
104 Исто.
105 Исто.
106 Исто.
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— а и 1995. го и не и а ре но ви ра на кров на кон струк ци ја, као и по кри вач 
на чи та вим хра мом.107 Три го и не на кон то га, из вр ше на је то пи фи ка ци-
ја хра ма,108 ок су не ав но, по чет ком про е ћа 2007. го и не, усе по нов ног 
се га ња ојек та и по ја ве ве ћих пу ко ти на на зи о ви ма хра ма, по но во вр ше ни 
ра о ви на ста и и за ци ји ојек та, овог пу та по струч ним на зо ром ар хи-
тек те Аек сан ра Га ји ћа из По жа рев ца. 

Хро но о шки пре ге раз во ја ен те ри је ра

О опре ма њу ен те ри је ра не по сре но на кон из гра ње хра ма за са а не ма 
по а та ка, аи за хва у ју ћи сачу ва ној пре пи сци кне за Ми о ша са ар хи ман-
ри том Ме ен ти јем Па во ви ћем и ру гим пре став ни ци ма о ка них ва сти, 
о ста то га се мо же са зна ти ве за но за на ста нак пр во ит ног ико но ста са. Ини-
ци ја ти ва за пра ве ње ико но ста са по те ка је о са мог кне за Ми о ша, то ком 
ма ја 1824. го и не. На и ме, 19. ма ја по Ми о ше вој на ре и мо ле ру Ак сен ти ју 
Јан ко ви ћу је,109 ко га је кне зу пре по ру чио Вук Сте фа но вић Ка ра џић,110 оез-
е ђен пре воз о По жа ре ва ца,111 ге је он, о ра ве ћи ове го то во ме сец а на, 
по сти гао о го вор са цр кве ном упра вом и пре став ни ци ма о ка них ва сти 
о си кању ико но ста са. На си ка ре ву мо у а ико не, зог о их усо ва, на-
си ка ко ку ће у Вр шцу, кнез Ми ош, у пи сму о 20. ју на 1824. го и не, упу ће-
ном го спо а ру Јо ва ну у По жа рев цу, из ме ђу оста ог ка же: „Мо е ру Јан ко ви ћу 
о зво а вам а ие ку ћи и а та мо ис пи ше на ру че не ора зе, а оан е а их 
по ше за је но са на зна че ни јем це не њи не.“112 

До је се ни се е ће го и не три ико не су и е за вр ше не и ис по ру че не, на кон 
че га је кнез Ми ош, ора ћа ју ћи се 17. но вем ра 1825. го и не пи смом ар хи-
ман ри ту Ме ен ти ју Па во ви ћу, из ао на ре у Ву е ту Ги го ри је ви ћу а се 
мо ле ру Ак сен ти ју Јан ко ви ћу „за она три пар че та ико на, ко је је већ на чи нио, 
по го и, и па ти му“, као и то а исти си кар на си ка „рас пја ти је Хри сто во 
на Тем пу, у сре и из ме ђу Св: Ни ко е и Бо го ро и це.“113 У ве зи са оценом 
си кар ства ис по ру че них ико на, кнез Ми ош не про пу шта при и ку а ис ка-
107 Исто. По ре ових, та а су из вр ше ни и мо ер ско-фар ар ски ра о ви, ко је је из вео Звон ко 

Сте вић из Ка си о а.
108 Исто.
109 О жи во ту и си кар ском опу су Ак сен ти ја Јан ко ви ћа у струч ној и те ра ту ри се за са а ве-

о ма ма о зна (Л. Ше мић, „Вук Ка ра џић и срп ски си ка ри“, у: Српска уметност 18. и 19. 
века: одаране студије, Нови Са, 2003, 29–30). По ре оси ка ва ња ста рог ико но ста са 
по жа ре вач ке цр кве, за хва у ју ћи пре пи сци Ву ка Ка ра џи ћа, зна се а је Ак сен ти је Јан ко-
вић на си као и пор трет ру ског ге не ра а Ема ну е а (Ву ко ва Пре пи ска, II, 745). 

110 Ву ко ва пре пи ска, II, 559; Кла си ци зам код Ср а, III, 169–170.
111 Т. Р. Ђор ђе вић, Ар хив ска гра ђа за за на те и есна фе у Ср и ји, 25; Кла си ци зам код Ср а, 

III, 172. О о но су Ву ка Ка ра џи ћа и срп ске умет но сти: Б. Ву јо вић, Вук Ка ра џић и срп ска 
умет ност, Свеске Друштва историчара уметности СР Срије 18, 3–8; Л. Ше мић, Вук 
Ка ра џић и срп ски сли ка ри, 27–38.

112 Т. Р. Ђор ђе вић, Ар хив ска гра ђа за за на те и есна фе у Ср и ји, 25; Кла си ци зам код Ср а, 
III, 172.

113 АС-КК-XXXV, 1825, 14; Кла си ци зам код Ср а, III, 178–179.
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же а је „с и ца ма ико на ње го ви о ста не за о во ан“, тражећи а се си кар 
уу у ће „по ста ра ораз со о твет стве ниј Ка рак тер оно га из ма а ти, ко јег он 
пре ста ва.“114

О го ва ра ју ћи на Ми о ше во пи смо, ар хи ман рит Ме ен ти је Па во вић и 
Ву е Ги го ри је вић су навеи а је мо лер за три ико не тра жио 1200 гро ша, а 
а су они, не зна ју ћи а и ће се кнез Ми ош са га си ти са тим, ис па ти и 
све га 300 гро ша, те а о ње га оче ку ју а а упут ства.115 Што се ти че кр ста 
за „тем по“, ар хи ман рит Ме ен ти је Па во вић је из ве стио кне за о томе а 
је мо лер ре као а ће ура и ти, аи по по врат ку ку ћи, јер у По жа рев цу „не ма 
при ич на ме ста ге и ра ио, ни ти „из ре за на р ве та ко је тре а а се фи но 
из ре же.“116 У а ем тек сту пи сма ар хи ман рит Ме ен ти је је оа ве стио Ми-
о ша а ће крст при о жи ти Ста ни сав Јо ва но вић, тр го вац и жи те по жа ре-
вач ки, „кои ће ис тиј крест па ти ти сам“, ок ће се за оста и мо ле ров ра, у 
ска у са кне же вом на ре ом, па ти ти из ка се цр кве не „у ко јој има го то ви је 
но ва ца 2000. гро ша.“117 Исто вре ме но, са га сно са ве ти ма кне за Ми о ша а 
што ви ше рас те ре те цр кве ну ка су, ар хи ман рит Ме ен ти је је нагасио а ће 
се по тру и ти а про на ђу и при о жни ке за оста е е о ве ико но ста са, ко ји и 
уге а ју ћи се на „ви ше ре че но го Ста ни са ва“, при о жи и „цер квиј ко и ко је 
кој мо гу ћан.“118 Ује но, Ме ен ти је је оа ве стио кне за Ми о ша о томе ка ко 
ни је про пу стио при и ку а мо ле ру ука же на ње го во не за о во ство на си-
ка ним ико на ма, на шта је овај из ја вио „а му је жао што пре ни је знао“ и а 
ће при и ком се е ћег о а ска по пра ви ти „по вку су“ кња же вом.119 

Бу у ћи а му но вац за на си ка не ико не ни је ио у це и ни ис па ћен, Ак-
сен ти је Јан ко вић је у пи сму упу ће ном кне зу Ми о шу о 15. е цем ра 1825. 
го и не тра жио ис па ту пре о ста ог нов ца ка ко и мо гао за вр ши ти ру ги ео 
по са уго во ре ног са ар хи ман ри том Ме ен ти јем Па во ви ћем, ујено прав-
а ју ћи це ну свог ра а ре чи ма: 

[…] увје ра ва ју ћи оа че ва ше Си ја те ство с че сти ју мо је ју, а при том и она нај-
ма ња крај ца ра, ако сам ко ју ви ше на мет нуо, не го што сам по тро шио, ни на 
по се њем ча су из и ха ни ја мо је га не на ша ми се: мо ја је же а сваг ар и а, 
и оста је; ток мо ва шем Си ја те ству уо ве тво ри ти, и ко ва ше го Си ја те-
ства за це и жи вот мој у ми о сти пре и ти; ко и ко сам оа че вре ме на по тро-
шио, тру и у и ја упо тре ио, ок сам та ко ва Де а к кон цу при вео и окон чао, 

114 Исто.
115 АС-КК-XXI, 1825, 509; Кла си ци зам код Ср а, III, 179–180; АС-КК-XXXV, 1825, 508.
116 АС-КК-XXI, 1825, 508; Кла си ци зам код Ср а, III, 180; Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и 

ње го во управ но под руч је, 422–423, р. 237.
117 АС-КК-XXI, 1825, 508; Кла си ци зам код Ср а, III, 180; Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и 

ње го во управ но под руч је, 422–423, р. 237.
118 АС-КК-XXI, 1825, 508; Кла си ци зам код Ср а, III, 180; Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и 

ње го во управ но под руч је, 422–423, р. 237.
119 АС-КК-XXI, 1825, 508; Кла си ци зам код Ср а, III, 180; Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и 

ње го во управ но под руч је, 422–423, р. 237.
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то Ва шем Си ја те ству на ме ри о прав и и ми о сти во му а го раз су же ни-
ју оста вам.120

За а и ток раз во ја ико но ста са и ње го вог ко нач ног уо и ча ва ња не ма 
ар хив ских по а та ка, аи се за хва у ју ћи Јо а ки му Ву ји ћу, ко ји је ав гу ста 1826. 
о и шао храм и том прииком за пи сао а „цер ква уну три со ер жи све нуж-
не ве шчи“121, са зна је а је нај ка сни је о та а ио за вр шен. 

Очу ва на ар хив ска гра ђа по ка зу је а су зна чај ну уо гу у раз во ју ен те ри је ра 
по жа ре вач ког хра ма има и ра о ви из вр ше ни то ком че тр е се тих го и на 19. 
ве ка. Цр кве на упра ва и Оп шти на по жа ре вач ка има е су на ме ру а из вр ше 
пре прав ку и опре ма ње ен те ри је ра хра ма,122 па су зато већ кра јем 1842. го и не 
сту пи и у по го у са Ми ха и ом Пе тро ви ћем, р во ре за ром из Вр шца. Тре-
ао је а он за цр кву изра и Бо го ро и чин и ар хи је реј ски трон, ве пев ни це 
и осам на ест мир ских сто о ва за укупну су му о 130 та и ра.123 На ком из ве е-
них уговорених ра о ва, оп шти на је из ра зи а же у а се Михаиу Петровићу 
усту пи и преостаи по сао опре ма ња ен те ри је ра по жа ре вач ке цр кве, зог че-
га се он, при хва тив ши овај ра, пре се ио са по ро и цом у По жа ре вац. По се 
из ве сних не су га си ца око це не из ра е цр кве ног мо и и ја ра, но ви по сао је 
ипак по го ђен за 120 та и ра.124 Ме ђу тим, ур зо на кон смр ти се мо го и шњег 
Жив ка Са ви ћа, мар та 1844. го и не, по кре ну та је но ва ини ци ја ти ва за опре-
ма ње ен те ри је ра хра ма. Та а су се ње го ва мај ка Жи ва на и рат о стри ца, 
Са ва, оа ве за и а ће о свом тро шку „но ви Бо го ро и чин трон, сто Ар хи је-
реј скиј и Кња же скиј, ко овом но во на чи ње не пев ни це и оста е сто о ве ко и ко 
го нуж ни у у у це ој цр кви на чи ни ти, ове по за ти ти и мо о ва ти а ти, а 
па тос с мер ме ром, кров с цре пом и на гро ни цом цр кву за жен ску па пер ту 
по пу сти ти […]“.125 Ча но ви по ро и це Са вић, Са ва и Жи ва на, ипак ни су ис-
пу ни и сво ју уго во ре ну оа ве зу, та ко а на ве е ни ра о ви ни су ни из вр ше ни, 

120 АС, Зир ка Ми те Пе тро ви ћа, XXXV, 1825, 268; Кла си ци зам код Ср а, III, 181.
121 Ј. Ву јић, Пу те ше стви је по Сер и ји, 26.
122 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш Ар хи-па стир ју!, № 30, 21. мар та 

1844: АС, МБ, го. 1844, № 278.
123 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 29. но вем ра 1843: АС, 

МБ, го. 1843, № 995; Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 
13. е цем ра 1843: АС, МБ, го. 1843, № 1020.

124 При и ком о го во ра са оп шти ном око це не навеених ра о ва о шо је о су ко а из ме ђу 
Ми ха и а Пе тро ви ћа и по жа ре вач ког па ро ха и си ка ра Ми и је Мар ко ви ћа, што је ре зу-
ти ра о ту жом Ми ха и а Пе тро ви ћа упу ће ном ми тро по и ту Пе тру (Ва ше Ви со ко пре о-
свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 29. но вем ра 1843: АС, МБ, го. 1843, № 
995), на ко ју је оп ту же ни Ми и ја ур зо о го во рио (Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми-
ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 13. е цем ра 1843: АС, МБ, го. 1843, № 1020).

125 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш Ар хи-па стир ју!, № 30, 21. мар та 
1844: АС, МБ, го. 1844, № 278; Про то је ре ју По жа ре вач ком, Е№ 279, 31. мар та 1844: АС, 
МБ, го. 1844, № 279; По жа ре вач ком Про то пре зви те ру, Е№ 280, 31. мар та 1844: АС, МБ, 
го. 1844, № 280.
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изузев из ра е цр кве ног мо и и ја ра, ко ји је, су е ћи на осно ву ога са Ми ха и а 
Пе тро ви ћа у Но ви на ма ср ским, нај ка сни је о 1845. го и не ио за вр шен.126 

Из ге а а је тих го и на цр кве на упра ва, за је но са Оп шти ном по жа ре-
вач ком, има а на ме ру а се из вр ши и жи во пи са ње хра ма. У приог то ме го-
во ри пи смо жи во пи сца Ла врен ти ја Бран ко ва на, жи те а ћу приј ског, упу ће но 
ми тро по и ту Пе тру. У њему он, препоручујући се митропоиту за жи во пи-
са ње по жа ре вач ке цр кве, по ре сво јих ква и фи ка ци ја и о га тог ис ку ства, 
навои:

Уе ђен го ре ћом же ом мо јом усу ђу јем се ов е са стра хо по чи та ни јем по ни зну 
про зу мо ју ва ше му ви со ко пре о свја шчен ству по не ти с мо ом, а и ва ше 
ви со ко пре о свја шчен ство о шти ни По жа ре вач кој кои је у на ме ре ни ју цр кву 
сво ју мо о ва ти пре по ру чи ти ме а го и зво ао, ка ко и ја ми о сти вом пре по-
ру ком и шче ро том ва шег ви со ко пре о свја шчен ства спо со ност мо ју све ту 
о кри ти, у ста њу ио и ви со ко по ве ре ни је оно у пу ној ме ри оправ а ти мо гао.127

С о зи ром на то а таа ни је о шо о жи во пи са ња хра ма, ова намера 
је о не ке спро ве е на у е о по чет ком пе е се тих го и на 19. ве ка. Та ко су 
кра јем 1852. го и не, за хва у ју ћи ма те ри ја ним сре стви ма кти то ра Ни ко е 
Ко ва че ви ћа, та мо шњег учи те а, Ми и ја и Иван Мар ко вић за по че и жи во-
пи са ње сво о ва хра ма.128 Сти ца јем не по зна тих око но сти, на кон оси ка ва ња 
ва сво а ра је пре ки нут, а тек 1859. го и не та а шњи окру жни про то је реј 
Ви ћен ти је Про тић је по но во покренуо иницијативу а се ра на жи во пи са њу 
хра ма привее крају, што, изгеа, није ио реаизовано.129 

Но ве про ме не про ме не у ен те ри је ру хра ма зи е су се 1855. го и не. Та а 
је ста ра, р ве на ча сна тр пе за за ме ње на но вом о ка ме на, ко ју је при о жио 
та мо шњи „мар ве ни тр го вац“ Ве ко Ла ко вић130 — ка ко сто ји у при о жнич-
ком нат пи су на ње ном по сто у. 

За хва у ју ћи са чу ва ној пре пи сци из ме ђу Ви ћен ти ја Про ти ћа, про то пре-
зви те ра по жа ре вач ког, и ми тро по и та Пе тра, мо гу ће је још о ста то га са-
зна ти у ве зи са по ста ва њем но ве ча сне тр пе зе. Та ко је 19. сеп тем ра 1855. 
го и не про та Ви ћен ти је Про тић оа ве стио ми тро по и та а „је ан гав ни 
126 У ога су пи ше: „Ми ха и о Пе тро вић, ва ја те из Вр шца, пот пи са ти ва ја те из Це са ри је, 

ко ји се са а у По жа рев цу за р жа ва, из ра ив ши та мо у цр кви пев ни це, пре сто Ма те ре 
Бо жи је, сто ми тро по иј ски и кња же ски, и оста е сто о ве, и ско ро ће о а зи ти на траг 
ку ћи сво јој; за то се пре по ру чу је сва ко ме, ко ји и ње го ва по са тре а о, а се што ско ри-
је ја ви, ок ни је оти шао“ (Но ви не ср ске, р. 71 (Бе о гра, 5. сеп тем ра 1845), 284; Но ви не 
ср ске, р. 72. (Бе о гра, 7. сеп тем ра 1845), 288.

127 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство! Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 22. ав гу ста 1846. го.: 
АС, МБ, 1846. го и на, № 694.

128 Ср ске но ви не, р. 130, 13. но вем ра 1852. Пре пис из ве шта ја из Ср ских но ви на пу и-
ко ван је у: П. Ва сић, Сли кар ска по ро ди ца Мар ко вић, Зорник раова Нароног музеја 
у Чачку VII, Чачак, 1976, 45.

129 Пре че сњеј ша Кон си сто ри ја Ар хи ди је це зе Бе о град ске, № 123, 14. ма ја 1859: АЕБ, фасц. 
1936. 

130 Ва ше Ви со ко пре о све шчен ство Ми ло сти веј шиј ар хи па сти ров, № 111, 19. сеп тем ра 
1855: АС, МБ, го. 1855, № 505.
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мар ве ни тр го вац име ном Ла ко Ве ко вић из По жа рев ца, по а рио је у на шу 
све ту цр кву је ан мер мер ни пре сто, сто је ћи на че ти ри сту а, а сту о ви пак 
на је ној по чи мер мер ној на ко јој сто ји нат пис кти то ра, и та ко је е по укра-
шен, ко ји је по о ан е о гра ском пре сто у.“131 Тра же ћи, притом, упут ства ве-
за на за по ста ва ње но ве ча сне тр пе зе, про та је, из ме ђу оста ог, упи тао „[…] 
оћу и га на ме сти ти, и онај р ве ни ко ји је о са су жио ски ну ти сме ста, и 
ги ћу га оста ви ти, и ка у ем но ви на ме стио, оћу и мо ћи су жи ти на ње му 
ез Ар хи је реј ског освја шче ни ја и а го со ви ја […]“.132 У о го во ру про ти ми-
тро по ит Пе тар је нај пре из ра зио „а го ар ност, мо и тву и а го со ве ни је“ 
за кти то ра, тра же ћи а се по ста ве ње ча сне тр пе зе о о жи „за не ко вре-
ме“ ок не о и је о го во ре на пи та ња ка квог је из ге а и ста ња стара часна 
трпеза и а и се мо же усту пи ти „ру гој ко јој си рот ној цр кви, ко ја ни је освја-
шче на.“133 О го ва ра ју ћи на по ста ве на пи та ња, про та Ви ћен ти је Про тић је 
ис такао а „тра пе за са а ња, ко ја је о р ве та по стро је на ни ка квог зна ка не ма 
а је Ар хи је ре јом осве шта на, ни ти пак ко ји о ста риј у и мо же о ка за ти а 
је Ар хи је ре јом осве ће на.“134 У ве зи са ње ним из ге ом из ве шта ва а је „сту 
њен на ко ме је сто ја а, он је о ци ге са зи ан…“135, а и на кра ју ис та као а 

„ова ста ра тра пе за р ве на мо же се пре не ти у цр кву но во са зи а ну зо во мо Че-
те реж ку, ко ја ће и ти на про е ће го то ва…“.136

У пи сму о 4. ок то ра исте го и не, ми тро по ит Пе тар је из ја вио а же и 
а осве ти „но ви пре сто у цр кви По жа ре вач кој“ и ујено навео а и нај по-
го ни ји тре ну так за то мо гао и ти при и ком тро но са ња цр кве сме е рев ске, 
ка а и по се ти тио и По жа ре вац.137 У погеу у у ће на ме не ста ре ча сне тр-
пе зе, ми тро по ит Пе тар саветује „а ће нај о е и ти, упо тре и ти је на ико не, 
ако и р во за то и о, јер као р ве на не ће и ти при ич на за но ве о ка ме на 
са зи а не цр кве […]“138.

У пи сму о 29. ок то ра, упу ће ном ми тро по и ту Пе тру, про та Ви ћен ти-
је Про тић, из ме ђу оста ог навои: „[…] ка из ме ни мо пре сто ра и смо а 
има мо и нов ан ти минс и о ср ског Ар хи је ре ја осве ћен и ср ским пи сме-
ни ма по пи сан“, пре о жив ши, притом, ми тро по и ту Пе тру а осве ће ње 

131 Исто.
132 Исто.
133 Бла го го веј њеј шиј Про то је реј, Е№ 505, 26. сеп тем ра 1855: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
134 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир, № 116, 1. ок то ра 1855: 

АС, МБ, го. 1855, № 519.
135 Исто.
136 Исто.
137 Бла го го веј њеј шиј Про то је реј, Е№ 519, 4. ок то ра 1855: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
138 Исто. Че ти ри а на ка сни је про та Ви ћен ти је Про тић је оа ве стио ми тро по и та Пе тра 

а је раз го ва рао са „ико но ре сцем“, ко ји му је ре као а о ста ре ча сне тр пе зе мо гу „4. ии 
5. ико на вр о е пе иза ћи, за то што је о е пог р ве та, што о (ста ре?) е ске (Ва ше ви со-
ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир, № 119, 8. ок то ра 1855: АС, МБ, го. 
1855, № 547.
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но ве ча сне тр пе зе и по а га ње но вог ан ти мин са у е на ан цр кве не са ве, за 
пра зник Све тих ар хи стра ти га Ми ха и а и Га ври а.139

У о го во ру на пи смо про те Ви ћен ти ја Про ти ћа о 1. но вем ра ми тро по-
ит Пе тар је ис такао а, по свој при и ци, не ће мо ћи а о ђе на осве ће ње 
ча сне тр пе зе. Упу тив ши а го сов про ти Ви ћен ти ју Про ти ћу а освећење 
часне трпезе мо же сам а оа ви на пра зник Све тих ар хи стра ти га Ми ха и а 
и Га ври а, ми тро по ит Пе тар је написао и упут ства ве за на за чин осве ће ња 
ча сне тр пе зе:

Част ну тра пе зу на ме сти те ан пре, у по не е ник, по криј те је оич но, и су-
жи те о пра зни ку ве чер њу и утре њу, пре и тур ги јом, ко ју ће те ово и ти, свр-
ши те нај пре из ван о та ра на оич ном ме сту во о о свја шче ни је, по свр шет ку 
уне си те со су са освја шче ном во ом, и та ко по кров на њој, ако у у но ви оеј-
те њи ма част ну тра пе зу, по о жи те на њој при на е же ће утва ри, узи мај те са 
со су жа шчи ма вре ме и про ско ми и ше те, за кое вре ме нек се чи та ју ча со ви, 
па он а су жи те све ту и тур ги ју, и на кон цу при раз а ва њу на фо ре кро пи те 
на ро ав ши му це и ва ти част ниј крст, оном остав шом во ом освја шче ном.140

На кра ју, о го ва ра ју ћи ми тро по и ту Пе тру а је при мио упут ства ве за-
на за осве ће ње ча сне тр пе зе, про та Ви ћен ти је Про тић га је оа ве стио а ће 
по но ви ан ти минс по са ти Ва си и ја Де ви ћа, по жа ре вач ког па ро ха „ка ко и 
ује но са тра пе зом на ме штен ио.“141

Из ге а а је при и ком по ста ва ња ре пре зен та тив не ча сне тр пе зе ис-
товремено и стари по о опе ке у о тар у ио за ме њем мер мер ним, у у ћи 
а у из ве шта ју о 18. фе ру а ра 1857. го и не142 пи ше а је цр ква о о та ра па-
то са на „про стом ци гом“, а о тар „е им мер ме ром“, ге се на а зи и „пре сто 
о цр ве ног мер ме ра ху о же стве но из ра ђен“, као и про ско ми и ја „уз зи при-
зи а на“. Уо гу о тар ске пре гра е имао је ста ри ико но стас, о но сно тем пло, 
за ко је се ка же а је „про сто“, а а су са мо „Две ри, Рас пја ти је и че ти ри ико не 
ху о же стве но из ра ђе не и по за ће не ко је су већ о цр ва по је е не и по че е 
опа а ти.“143 Ка а је зи но си кар ство у пи та њу, за хва у ју ћи овом из ве шта ју, 
са зна је се а су „у ва ри о сво а про сто ое е ни, а сво о ви су жи во пи са ни,“ 
ма а се, у по ме ну тој мо и окру жног про то је ре ја Ви ћен ти ја Про ти ћа за на-
став ак жи во пи са ња хра ма, о 14. ма ја 1859. го и не, навои а су са мо „ва 
сво а из ма а на“144. Што се ти че оста их пре ме та цр кве ног мо и и ја ра, ка-

139 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир, № 129, 29. ок то ра 1855: 
АС, МБ, го. 1855, № 547.

140 Бла го по веј њеј шиј Про то је реј, Е№ 604, 1. но вем ра 1855. го.: АЕБ, ПП, фасц. 1855–56.
141 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир, № 138, 4. но вем ра 1855: 

АС, МБ, го. 1855, № 639.
142 Опи са ни је цр кве по жа ре вач ке у Окруж ју по жа ре вач ком и спи сак ње них ства ри, 18. 

фе ру а ра 1857. у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936. Ина че, у пи та њу је пре пис ори ги на а ко ји 
се на а зио у „ар хи ви Срп ске Па три јар ши је за го и ну 1859, фас. IV, ре. р. 68“.

143 Опи са ни је цр кве по жа ре вач ке у Окруж ју по жа ре вач ком и спи сак ње них ства ри, 18. 
фе ру а ра 1857. у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936.

144 Пре че сњеј ша Кон си сто ри ја Ар хи ди је це зе Бе о град ске, № 123, 14. ма ја 1859: АЕБ, фасц. 



 Саорност 4 (2010) [273–310]|295

же се а су „пев ни це, Ар хи је реј ски и Кња же ски сто о ви и Бо го ро ич ни трон, 
Ам вон и ру ги сит ни сто о ви ху о же стве но из ра ђе ни о р ве та“145.

У намери а се у ска у са огосуженом функ ци јом и сим о ич ким зна-
че њем храм што све ча ни је и ре пре зен та тив ни је опре ми, ини ци ја ти вом окру-
жног про то пре зви те ра Ви ћен ти ја Про ти ћа ку пен је, 1858. го и не у Пе шти, 
мер мер,146 ко јим је тре а о а се за ме ни ста ри по о опе ке. Оа ве шта ва ју-
ћи Кон зи сто ри ју и ми тро по и та Пе тра о то ме, про та Ви ћен ти је Про тић је 
тра жио упу ства ка ко тре а а по е си ни ве а ци ју по а. Да и а оста ви „као 
штое“ ии тре а „о о та ра о Кња же ска сто а по иг ну ти, и са о та ром из-
рав на ти“, као и то а и ће „сре у оста ви ти ни жу“ а „жен ску пре пра ту пак по-
иг ну ти ии је са сре њом рав ну оста ви ти.“147 Оговарајући на поставена 
питања, ми тро по ит Пе тар није пропустио приику а као пример ис так не 
е о гра ску Са ор ну цр кву, па је, из ме ђу оста ог, навео: „О тар нек опет у е 
уз ви шен, с је ним сте пе ном, аи ово уз ви ше ње не тре а а у е ис пре све-
га ико но ста са, но уну три, и пре цар ски ма ве ри ма а има је на по ча, као 
оно ов е у Бе о гра у, но мо же о тар и ра ван и ти с оном ча сти ју о сто о ва.“148 

Су е ћи по фраг мен тар но очу ва ној ар хив ској гра ђи, из ге а а се 1859. 
го и не, и поре о зво е о и је не о Кон зи сто ри је, није наставио са жи во-
пи са њем хра ма.149 У вези с тим, Оп шти на по жа ре вач ка је 1864. го и не, у о-
говору са на е жним све штен ством, упутиа Кон зи сто ри ји ак т, ко ји је ова 
про се и а Ми ни стар ству про све те и цр кве них е а. У њему се нагашава 
а се „с а на на ан све већ ма ру ши за по че та и не о пра ве на та мо шња цр-
ква“, као и то а се „ка ко мо е рај та ко и сто о ви и сам по кри вач опра ви она-
ко, као што из и ску је по тре а и при стој ност“150. По све му су е ћи, раови на 
жи во пи са њу хра ма и оси ка ва њу тро но ва ни су вршени све о 1869. го и не. 
Та а су пре став ни ци Оп шти не по жа ре вач ке, у о го во ру са на е жним све-

1936.
145 Опи са ни је цр кве по жа ре вач ке у Окруж ју по жа ре вач ком и спи сак ње них ства ри, 18. 

фе ру а ра 1857. у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936. Из ге а, ме ђу тим, а тро но ви ни су и и 
о та а оси ка ни, јер је 1859. го и не Ви ћен ти је Про тић по го ио са „мо е ром“ а по ре 
ра а на жи во пи су оси ка и све сто о ве „кои су и ор ски из ра ђе ни“: Опи са ни је цр кве 
по жа ре вач ке у Окруж ју по жа ре вач ком и спи сак ње них ства ри, 18. фе ру а ра 1857. у По-
жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936.

146 Ва ше Ви со ко пре о све шчен ство Ми ло сти веј шиј ар хи па сти ров, № 145, 2. ју а 1858: АС, 
МБ, № 422.

147 Исто.
148 У а ем упут ству ми тро по ит пре а же про ти а на ђе мај сто ра ко ји и из ме рио и из-

ра ио ски цу, а и по том по сао Кон зи сто ри ји по но во на раз ма тра ње: Бла го че сњеј шиј 
Про то је реј, К№ 422, 5. ју а 1858: АЕБ, ПП, фасц. 1858. 

149 Ва ше Ви со ко пре о све шчен ство Ми ло сти веј шиј ар хи па сти ров, № 111, 19. сеп тем ра 
1855: АС, МБ, го. 1855, № 505.

150 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и цр кве ни Де ла, К№ 1412, 22. ма ја 1864: АС, МПс, III 
511/1865, №1576.
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штен ством, пот пи са и уго вор са Ми и јом, о но сно, ње го вим си ном Ни ко-
ом Мар ко ви ћем о из ра и и оси ка ва њу ико но ста са, као и „ма а њу хра ма“151. 

За хва у ју ћи по је и ним очу ва ним ар хив ским о ку мен ти ма, о не ке мо-
же мо са ге а ти и пре и сто ри ју ве за ну за на ста нак ико но ста са и из ра у 
жи во пи са.152 На и ме, у сво јој по ну и за „пра ве ње нуж но га тем па“, још 
по чет ком е цем ра 1868. го и не, Ми и ја Мар ко вић је ми тро по и ту Ми ха и у 
по нео на уви три па на; пр ви је ио о ико но ста са ра чан ске цр кве, „вр о 
ве и ки“, ру ги о цр кве Ру жи це, „ма и и вр о про сти“, ок се тре ћи, са чи-
њен по се но за цр кву по жа ре вач ку, ми тро по и ту нај ви ше о пао.153 Сто га је, 
про се ђу ју ћи са ве те ми тро по и та Ми ха и а, С. Ди ми три је вић, „пре се а-
те“ Кон зи сто ри је, ао упут ства про ти по жа ре вач ком Ко сти Јо а ки мо ви ћу а 
при и ком о ста ва ња па но ва на уви Оп штин ском о о ру, по ре оста ог, 
ука же и на то „а мо ер за ма а ње тен па по оном тре ћем па ну за цр кву 
По жа ре вач ку са ста ве ном, кои се Г. Ми тро по и ту нај о е о па а за је но 
са из ма а њем цр кве иште 800 # ц.“154 Пре по ру ке са мог ми тро по и та Ми ха-
и а умно го ме су ути ца е на то а се вр о р зо по стиг не о го вор из ме ђу оп-
штин ске и цр кве не упра ве о при хва та њу по ну е Ми и је Мар ко ви ћа. Стога су 
већ то ком „о жић њег по ста“,155 „о ор ни ци и тр гов ци“, као опу но мо ће ни ци 
Оп шти не по жа ре вач ке, у Бе о гра у са Мар ко ви ћи ма за ку чи и уго вор „за 
на пра ву но вог Тем па и мо е ра ја“ у њи хо вој цр кви за 800 # цес.156 

Ин тен зи тет и ток ра о ва на ико но ста су ни је мо гу ће по у за но пра ти ти. 
По све му су е ћи, по је и не ико не са ико но ста са оси ка не су у ра и о ни ци 
Мар ко ви ћа још то ком ру ге по о ви не 1869, аи је, за хва у ју ћи Ин вен та ру 

151 За пра во, пре став ни ци Оп шти не по жа ре вач ке су пот пи са и уго вор са Ни ко ом Мар-
ко ви ћем (Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и Цр кве ни Де ла, К№ 142, 15. ја ну а ра 1869: АС, 
МПс, I 67, № 264), сти ца јем око но сти, за то што је Ми и ја, ко ји је ио гав ни пре у зи-
мач ра о ва и ко ји ра ни је по нео по ну е оп шти ни (Пи смо С. Ди ми три је ви ћа про ти, 7. 
е цем ра 1868. го.: АЕБ, ПП, фасц. 1868–69), из ге а, ио о су тан.

152 По све му су е ћи, том при и ком је ста ри жи во пис из 1852. го и не пре си кан. 
153 Го спо дин Про то!, 7. е цем ра 1868: АЕБ, ПП, фасц. 1868–69. У пи та њу је не зва нич но, не-

за ве е но пи смо С. Ди ми три је ви ћа, „пре се а те а“ Кон зи сто ри је.
154 Го спо дин Про то!, 7. е цем ра 1868: АЕБ, ПП, фасц. 1868–69.
155 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир, № 259, 5. ма ја 1869: АС, 

МБ, го. 1869, № 733.
156 Око тога с ким су опу но мо ће ни ци Оп шти не по жа ре вач ке за ку чи и уго вор по сто ји из-

ве сна не о у ми ца. На и ме, пре ма из ве шта ју Ко сте Јо а ки мо ви ћа, про то пре зви те ра Окру га 
по жа ре вач ког, о 5. ма ја 1869. го и не (Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј 
Ар хи па стир, № 259, 5. ма ја 1869: АС, МБ, го. 1869, № 733) „о ор ни ци и тр гов ци“ су са „Г. 
Ми и јом Мар ко ви ћем мо е ром за ку чи и по го у за на пра ву но вог Тем па и мо е ра ја“, 
ок се у ру гом ак ту, ко ји је Кон зи сто ри ја упу ти а Ми ни стар ству про све те и цр кве них 
е а и у ко ме тра жи оо ре ње за нов ча ни из а так из цр кве не ка се, навои: „Пу но моћ ни-
ци о шти не По жа ре вач ке у о го во ру са све штен ством и ту то ри ма пре ко свог про то је ре ја, 
по но се ћи уго вор кон зи сто ри ји кои су за ку чи и са Ни ко ом Мар ко ви ћем жи во пи сцем 
ов. о но сно ма а ња тем па свое цр кве за 800 # цес…“ (Го спо ди ну Ми ни стру Про све те 
и Цр кве ни Де ла, К№ 142, 15. ја ну а ра 1869: АС, МПс, I 67, № 264)
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о 8. ма ја 1870. го и не, познато а је у то време ико но стас ио „нов и јошт 
не о вр шен.“157

Ка а је из ра а жи во пи са у пи та њу, не ма по у за них по а та ка на осно ву 
ко јих је мо гу ће пра ти ти ње гов ток, аи се, за хва у ју ћи са чу ва ном пи сму 
Ко сте Јо а ки мо ви ћа упу ће ном ми тро по и ту Ми ха и у, 6. сеп тем ра 1869. го-
и не,158 по не што о то га мо же на су ти ти. У овом пи сму про та Ко ста Јо а ки-
мо вић се жа и ми тро по и ту на Ми и ју и Ни ко у Мар ко ви ћа што се нај пре 
са цр кве ним ва сти ма ни су о го во ри и о „ма а њу“ цр кве, већ су по са и 
„ка фе ко ји у сво о ви ма ко пи ра ју не ке окру ге, што ни ма о не ће има ти фор-
ме за из о ра же ње ико на пра знич ниј, но ви ше и чи на мо о ва ње ме ан ско.“159 
Сто га је, у са га сно сти са оп шти ном, ко ја „же и а је фор ма ма а ња чи сто 
цр кве на“, про та по тра жио са вет и о го вор о ми тро по и та на пи та ње „шта 
је и ка ко је у жан мо ер из о ра жа ва ти ико не“, ис такавши, по ре оста ог: 

„Мо е ри има ју ту ћу а они све зна у, но ми им то не мо же мо о пу сти ти, но 
хо ће мо, а нам они за наш но вац она ко и оно ра е што ми зна мо а је схо-
но исто ри ји цр кве.“160 

О го ва ра ју ћи на пи смо про те Ко сте Јо а ки мо ви ћа, 10. сеп тем ра исте го-
и не, ми тро по ит Ми ха и о је навео а је „мо ер у жан учи ни ти“ по ње го вој 
же и, ко ја је са га сна оп штин ској „шта ће ге и ка ко из ма а ти“, истакавши, 
притом, а је сикар та ко ђе оа ве зан а „о ро као што при сто ји за цр кву и 
ра мо ве ико на ма на у ва ру и сво о ви ма из ма а ти.“161 

Шта се за и ста на кон то га зи о, а и је на ста ве но жи во пи са ње, и у ко јој 
ме ри, на осно ву о ступ не ар хив ске гра ђе и ру гих из во ра, те шко је о ку чи-
ти. Да нас је очу ва на са мо ком по зи ци ја у сре и шњем сво у Си ла зак Све тог 
Ду ха на апо сто ле, а из ге а а је та а, ако је су и ти пре ма ка сни јим из ве-
шта ји ма,162 ура ђе но са мо жи во пи са ње сво о ва, ок су оста е зи не по вр ши-
не ме сти мич но и е мра мо ри ра не и пре кри ве не фо ра ном ор на мен ти ком. 

По ре на ве е них ра о ва, из во ђе них то ком 1869. и 1870. го и не, из ге а 
а је истом при и ком из вр ше но и по нов но ни ве и са ње по а. На и ме, тра же-
ћи оо ре ње о Ми ни стар ства про све те и цр кве них е а, Кон зи сто ри ја је 
ис та ка по тре у „а се цр кве ни по о Ар хи је реј ског сто а па на ни же“ све-
е „на је ан шух ни же, па и вра та за па на спу сти ти са 3 сте пе на на 1, чи ме 
и цр ква о и а сво ју при ро ну ви си ну из ну тра и спо а“, и ти ме, по ње ном 

157 Ин вен тар не по крет ног има ња цр кве По жа ре вач ке, Хра ма Свја тих Ар хи стра ти гов 
за ра чун ску 1868/69. год., 8. ма ја 1860. го.: АЕБ, ПП, фасц. 1868–69.

158 Ва ше ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју, № 412, 6. сеп тем ра 
1869: АС, МБ, го. 1869, № 1223.

159 Исто.
160 Исто.
161 Бла го го веј неј шиј Про то је реј, Е№ 1223, 10. сеп тем ра 1869: АЕБ, ПП, фасц. 1868–69.
162 Из ве штај о ста њу па ро хиј ских цр ка ва епар хи је ра ни чев ске кон цем 1922. год.: АЕБ, 

фасц. 1923.
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ми ше њу, знат но по о ша а из ге.163 Да и је за ме на по а за и ста из вр ше на, 
не зна се по у за но, ма а је Ми ни стар ство о зво и о а се тра же ни но вац у 
те свр хе упо тре и.164

Ка сни ји ра о ви у хра му су ии вр ше ни првенствено а и се он функ ци-
о на но и естет ски ор жа ва о, аи ни су ит ни је ме ња и та а уоичену кон-
цеп ци ју уну тра шњо сти овог са кра ног про сто ра.

Та ко је, схо но пре по ру ци Кон зи сто ри је о по ста ва њу по крет ног р ве-
ног по а у цр ква ма ши ром Ми тро по и је е о гра ске то ком зим ских ме се ци, 
1885. го и не упра ва цр кве тра жи а о на е жног окру жног ин же ње ра а јој 
ура и пан и пре ра чун за ње го ву из ра у.165 Не зна се а и су том прииком 
оорена срества ни а и је по урађен, аи је познато а је 1893. го и не 
Кон зи сто ри ја у исте свр хе оо ри а из нос о 697 и на ра.166

Се е ћи по мен у са чу ва ној ар хив ској гра ђи, који се тиче ра о ва у ен те ри-
је ру хра ма, по ти че тек с по чет ка ва е се тих го и на 20. ве ка. Та а је по ре 
на ме ра ва них гра ђе вин ско-ар хи тек тон ских ра о ва о у че но а се из вр ши 
и о но ва ње го вог ен те ри је ра.167 Иако се још 1922. го и не ука за а по тре а за 
по нов ним „ма а њем уну тра шњо сти хра ма, Упра ва цр кве је но вем ра 1924. 
го и не о у чи а а се „цр ква по но во грун ти ра по што је ис пр а на“, а а се 
по со ви из вр ше пу тем по ну е.168 За хва у ју ћи са чу ва ним по ну ама из во ђа ча 
ра о ва,169 при сти гим кра јем на ре не и по чет ком 1926. го и не, са зна је се а 
163 Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и цр кве ни Де ла, К№ 1712, 13. ма ја 1870: АС, МПс, IV 664, 

№1911. 
164 Епар хиј ској е о град ској Кон зи сто ри ји, № 1911, 19. ма ја 1870: АС, МПс, IV 664, №1576.
165 Про ти По жа ре вач ком, 23. ју а 1885: АЕБ, ПП, фасц. 1885–86; На чал ству Окру га По жа-

ре вач ког, 21. ју а 1886: АЕБ, ПП, фасц. 1885–86.
166 Про ти По жа ре вач ком, 17. сеп тем ра 1893: АЕБ, ПП, фасц. 1893.
167 За пи сник Сед ни це упра ве ста ре По жа ре вач ке цр кве ко ја је са зва на ра ди по тре них 

од лу ка, 12. но вем ра 1922: АЕБ; Из ве штај о ста њу па ро хиј ских цр ка ва епар хи је ра-
ни чев ске кон цем 1922. год.: АЕБ.

168 За пи сник 17 сед ни це упра ве са ор не по жа ре вач ке цр кве др жа не 10. но вем ра 1924. год: 
АЕБ.

169 Са чу ва не су по ну е Мир. Кр сти ћа Шти ха, Ма те је Ј. Мар ко ви ћа и Ми и во ја М. Сто ја-
но ви ћа (АЕБ, фасц. 1925). За ни ми ва је по ну а Мир. Кр сти ћа Шти ха, из које са зна је мо 
не што ви ше о ои му ра о ва. Она га си, у цеини: „По ну а По жа ре вач кој Са ор ној цр-
кви за си кар ско мо ер ско-фар ар ске и по за тар ски ра у ис тој и то: 1. Це о куп ну уну-
тра шњост цр кве опра ви ти, опра ти, ор на мен те као и фи гу ре по пра ви ти пре а ко ва ти све 
што је у ма сној о ји 2. Уа зак у цр кву пре ма а ти у по сној о ји са ор на мен ти ком 3. зи о ве 
ими ти ра ти гра нит у по сној о ји 4. У о та ру це о не о пре ма а ти са зве зи ца ма 5. Ба кон 
пре ра и ти 6. Сту о ве офар а ти у ма сној о ји у ви си ни о 1.60 m 7. Цео ико но стас пре-
фар а ти, пре хо но опра ти, мар мо ри ра ти ис сва по сто је ћа ме ста по за ти ти са о рим 
шаг ме та ом 8. Ри пи е као и пре сто ни крст офар а ти и по за ти ти 9. Уну тра шњост 
ико но ста са опра ти и офар а ти 10. Ико не све опра ти, по пра ви ти и пре а ко ва ти 11. Све 
сто и це око о (?) офар а ти и по по сто је ћем мар мо ри ра ти и по за ти ти ор на мен ти ку ме-
та ом као што је са а. Угав ном це о куп ну уну тра шњост цр кве о те ра ти и а ти нов из-
ге, у овом су ча ју и оста е са мо ма а не ико не по пра ве не јер оне има ју сво ју вре ност 
као ста ри на. Це о ку пан го ре име но ва ни по сао оа ве зу јем се из ра и ти са мо јом ра ном 
сна гом аа том и ма те ри ја ом со и но за це ну о и на ра 42.500 (че тр е сет ве хи а е 
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је том при и ком тре а о из вр ши ти мо ер ско-фар ар ске ра о ве ка ко зи-
них по вр ши на у уну тра шњо сти хра ма, та ко и чи та вог цр кве ног мо и и ја ра 
и це и ва ју ћих ико на. За хва у ју ћи понуђеној нај ни жој це ни, по сао је усту-
пен Ма ти Ж. Ко сти ћу, та мо шњем мо е ру, ко ји је за на ве е не ра о ве тра жио 
су му о 12.500 и на ра.170 О ре а и за ци ји са мих ра о ва за са а не ма по а та ка, 
аи су они, су е ћи по пре ра чу ну ко ји је знат но ни жи о це не Мир. Кр сти ћа 
Шти ха, си гур но не што скром ни је и мање ква и тет но извршени.

У по се рат ном пе ри о у та ко ђе су пе ри о ич но вр ше не ин тер вен ци је у ен-
те ри је ру хра ма. Пре ма по а ци ма из е то пи са, нај пре је 1957. го и не „Са ор на 
цр ква жи во пи са на из ну тра,“ а жи во пис је ура ио Па ве Ру жич ка из Но вог 
Са а,171 а и 1975. го и не по у уну тра шњо сти хра ма ио за ме њен новим. 
Том при и ком, уме сто ста рих мер мер них по ча — о ко јих је на пра вен 
па то и ста за о цр кве о тре ма, а на шње тр пе за ри је, и епар хиј ске згра е — 
по ста ве не су но ве у ве о је о сту е нич ког мер ме ра.172 Две го и не ка сни је, 
у цен тра ном тра ве ју на о са по ста вен је но ви по и је еј, ку пен у Грч кој,173 
ок су 1978. го и не на а ве на и пре о ста а ва.174 Го и не 1990. уко ње ни су 
чи ра ци ко ји су се на а зи и пре ико но ста сом, а уместо њих је урађен горио-
ник, који је по ста вен у при пра ти хра ма.175 Сре и ном е ве е се тих по но во су 
вр ше ни мо ер ско-фар ар ски ра о ви, ко је је из вео „ама тер-умет ник“ Звон ко 
Сте вић из Ка си о а.176 Том при и ком, он је окре чио зи о ве и оси као но ву 
орна мен ти ку на уну тра шњим зи ним по вр ши на ма хра ма, а исте, 1995. го-
и не, ака ем ски си кар из Бе о гра а, ђа кон До ри ца Ко стић је ре ста у ри рао 
ико не на ико но ста су.177 По ре ре ста у ра ци је ових ико на, он је ре ста у ри рао и 
ико ну Бо го ро ди це Оди ги три је, ра Ди ча Зо гра фа из 1853. го и не, ко ја је, по 
а го со ву епи ско па ра ни чев ског Иг на ти ја, се е ће го и не на Ве и ки че-
твр так по ста ве на на у о ре за ре ни трон, о ивши, притом, епи тет „по жа-
ре вач ка“.178 Ти ме је ен те ри јер хра ма Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а 
оио анашњи из ге ускађен са актуеним огосовским учењима и о-
госуженим и итургијским потреама. 

пет сто ти на и на ра). На по ми њем а сам већ ра ио ви ше цр ка ва на оп ште за о во ство 
и све штен ства као и Ње го ве Све то сти Па три јар ха ко ји ме је ич но по хва ио за мој ра 
у цр кви Св. Са ве и Св. Мар ка у Бе о гра у. 7. е цем ра 1925 Бе о гра, С по што ва њем Мир. 
Кр стић — Шти ха е кор. Мо ер и фар ер.“

170 За пи сник 2-ге сед ни це Упра ве Са ор не по жа ре вач ке цр кве одр жа не 16 мар та 1926 го-
ди не: АЕБ.

171 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
172 Исто.
173 Исто.
174 Исто.
175 Исто.
176 Исто.
177 Исто.
178 Исто.
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* * *
Из гра ђен 1819. го и не ини ци ја ти вом кне за Ми о ша, пр во ит ни храм је 

у ар хи тек тон ском погеу пре ста вао по у жну гра ђе ви ну пра во у га о ног 
пре се ка, три кон ха не осно ве, по кри ве ну во сив ним кро вом. Де та ни јих 
опи са о са мом из ге у цр кве не ма, а Јо а ким Ву јић, ко ји ју је ви ео ав гу ста 
1826, не ко и ко го и на на кон ње не из гра ње, навои са мо а је то „е па но ва 
о ка ме на са зи а на цр ква“.179 

По не што ви ше о из ге у хра ма и ње го вој ве и чи ни са зна је мо по сре но, 
за хва у ју ћи же и кне за Ми о ша а се цр ква у Ва е ву по иг не по узо ру на 
по жа ре вач ку, зог че га је на ре ио а се по ша у ње не и мен зи је. Пре ма овом 
из ве шта ју „у жи на о та ра 4. ¼ ар ши на, о о та ра, тј. о тем па о жен ски 
вра та у жи на 22 арш., ши ри на тем па 9. ¼, ар ши на, ши ри на пев ни це 2. ¼ ар-
ши на, ши ри на це е цр кве 11 ар ши на. Де и на зи а 1. ½ ар ши на, сту о ва има 
6. са сва ке стра не по три, ви си на сту о ва о рав не зе ме о сво а 5. ½ арш., 
ши ри на сту о ва осим ши ри не зи а 1 ар шин., у жи на сту о ва 1 ар шин“.180

С кра ја че тр е се тих го и на 19. ве ка са чу ван је са жет опис хра ма. На и ме, 
у Опи са ни ју цр кве По жа ре вач ке у окруж ју По жа ре вач ком и спи сак ње ни 
ства ри пи ше а је „Цр ква ова храм С. Ар хи стра ти гов са зи а на је те ме о 
сво а и у ва ри о ка ме на, а сво са о ром ци гом, по кри ве на ће ра ми ом.“181

Иако је, по сма тра но са а на шњих по зи ци ја, у пи та њу и а скром на по-
у жна гра ђе ви на ез зво ни кâ, ко ји се ни су сме и гра и ти јер су осман ске 
ва сти стро го за ра њи ва е упо тре у зво на,182 у очи ма са вре ме ни ка, што по-
твр ђу ју и ре чи Јо а ки ма Ву ји ћа, у вре ме ка а су у још увек превасхоно по и-
за е цр кве рв на ре,183 из гра ња хра ма о твр ог ма те ри ја а пре ста ва а 
је нај ви ши о мет у са кра ној ар хи тек ту ри.184 Ар хи тек тон ски кон цепт хра ма 
Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а, по ре сич них Ми о ше вих за у жи-
на у Кра гу јев цу и Ја го и ни, пре ста вао је пре а зну фа зу о је но ро не 
по у жне гра ђе ви не ка ре пре зен та тив ни јој фор ми хра ма са зво ни ком,185 ок 
је, с ру ге стра не, ио о раз вре ме на и ру штве но-по и тич ких при и ка у 
ко ме је на стао. Бу у ћи а зе ма још увек ни је и а сте ка уну тра шњу ауто-
но ми ју, по и за ње пра во сав них хра мо ва је не по сре но за ви си о о о зво а 

179 Ј. Ву јић, Пу те ше стви је по Сер и ји, 26.
180 АС, КК, IX, го. 1836, 498; Д. Фе ић, Ста ри По жа ре вац, 106.
181 Опи са ни је цр кве По жа ре вач ке у окруж ју По жа ре вач ком и спи сак ње ни ства ри: АЕБ, 

фасц. 1848–49.
182 М. Ђ. Ми и ће вић, Кнез Ми лош при ча о се и, Споменик Српске краевске акаемије 

XXI (Београ 1893), 19; М. Га ври о вић, Ми лош Оре но вић III (1827–1835), Београ, 1992, 
248–249.

183 Б. Ву јо вић, Умет ност о но вље не Ср и је 1790–1848, 102–108. Основ на и нај о у хват ни ја 
сту и ја о цр ква ма рв на ра ма још увек је: Д. Ст. Па во вић, Цр кве рв на ре у Ср и ји, Бео-
гра, 1962.

184 Н. Ма ку е вић, Цр ква у Ка ра нов цу — за ду жи на кне за Ми ло ша О ре но ви ћа, 290–291.
185 Б. Ву јо вић, Умет ност у Ср и ји кра јем XVI II и у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка, Свеске 16 

(Београ, 1985), 26; Б. Вујовић, Умет ност о но вље не Ср и је 1790–1848, 109–110.
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осман ских ва сти, што се умногоме о ра жа ва о и на њи хо ву фор му. Сти-
ца њем уну тра шње ауто но ми је, на кон о и ја ња ха ти ше ри фа 1830. го и не, 
за кон ски је иа омо гу ће на из гра ња цр ка ва са зво ни ком,186 ко је ће урзо 
по ста ти нај ви ши ие а у са кра ном гра и те ству о но ве не Ср и је, ок ће 
е о гра ска Са ор на цр ква и храм Све тих апо сто а Пе тра и Па ва у Топ чи-
е ру и ти нај по ра жа ва ни ји узо ри при и ком поизања но вих ши ром кне-
же ви не.187 Схо но то ме, мо же се ис та ћи а су тек ру штве но-по и тич ком 
еман ци па ци јом ство ре ни усо ви за е фи ни са ње ие а ног ар хи тек тон ског 
кон цеп та пра во сав ног хра ма ои че ног у по у жној је но ро ној гра ђе ви ни 
са зво ни ком. У питању је мое храма пре у зе т из Кар о вач ке ми тро по и је,188 
ко ји је скау са огосуженим и и тур гиј ским сим о и змом, уо и че ним 
по ути ца јем таа актуене огосовске ми си, ио о раз же е цр кве не је-
рар хи је, ка ко ви ше, та ко и ни же. С ру ге стра не, као јена о нај зна чај ни јих 
јав них гра ђе ви на, храм са зво ни ком ће по ста ти ие а и ме ђу пре став ни-
ци ма нај ви ших световних ва сти, аи и ши рих ру штве них со је ва, ко ји ће, 
поре остаог, у овој ар хи тек тон ској фор ми и сим о ич но ви е ти по твр у 
но во сте че не со о е и ве сни ке о но ве срп ске р жав но сти. 

Ко нач но ар хи тек тон ско кон сти ту и са ње по жа ре вач ке Са ор не цр кве као 
је но ро ног хра ма са зво ни ком завршено је тек сре и ном ше сте е це ни је 
19. ве ка. По се не ре а и зо ва ног по ку ша ја о гра ње зво ни ка током че тр е се-
тих го и на, ка а је треао а, по же и че них у и Оп шти не По жа ре вац и 
о ка ног па ро хиј ског све штен ства, на ру че ни пан у е из ра ђен пре ма „Пр-
вом па ну Са ор не цр кве у Бе о гра у“189 — по твр ђу ју ћи ти ме ути цај и зна чај 
ка те ра ног хра ма Бе о гра ске ми тро по и је на ар хи тек тон ско и фор ма но 
уо и ча ва ње па ро хиј ских и гра ских цр ка ва ши ром кне же ви не — о гра ња 
зво ни ка уз по сто је ћи храм из вр ше на је тек 1856–57. го и не, и то пре ма па ну 
знат но скром ни јем о прет хо ног. Гавни разог је ио тај што је оп шти на, 
у ска у са на ра ста ју ћим по тре а ма о ка не па ро хиј ске за је ни це, на ме ра-
ва а по и ћи „но ви ју про стра ни ју цр кву“, па је, ште е ћи но вац у те свр хе, за 

186  По ре о го су же не функ ци је, из гра ња зво на ра и по ста ва ње зво на има и су и сна-
жна на ци о на на и ан ти тур ска ое еж ја: М. Ђ. Ми и ће вић, Кнез Ми лош при ча о се и, 
19; Н. Ма ку е вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку: систем европске и српске 
визуелне културе у служи нације, Београ, 2006, 266–267; Н. Раосавевић, Православ-
на црква у Београдском пашалуку 1766–1831, Београ, 2007, 429–434.

187 Б. Ву јо вић, Умет ност о но вље не Ср и је 1791–1848, 112–126; Н. Ма ку е вић, Цр ква Све-
тог ар хан ге ла Га ври ла у Ве ли ком Гра ди шту, Веико Граиште, 2006, 44.

188 Ова кав ар хи тек тон ски скоп цр кве не гра ђе ви не на про сто ру Кар о вач ке ми тро по и је 
утвр ђен је то ком ру ге по о ви не 18. ве ка, ка а се уз мно ге по сто је ће хра мо ве гра е зво-
ни ци, ко ји су има и и ви ше стру ка сим о ич на зна че ња: М. Ти мо ти је вић, Цр ква Све тог 
Ге ор ги ја у Те ми шва ру, Нови Са, 1996, 44.

189 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј наш Ар хи-па стир ју!, № 30, 21. мар та 
1844: АС, МБ, го. 1844, № 278. Из ге Пр вог па на е о гра ског Са ор ног па на о но си: 
Б. Ву јо вић, Са ор на цр ква у Бе о гра ду. При лог исто ри ји из град ње и уј ра ша ва ња глав ног 
е о град ског хра ма, Гоишњак граа Београа, XXX, Београ, 1983, 96, с. 16; Б. Вујовић, 
Са ор на цр ква у Бе о гра ду, Београ, 1996, 46–48, с. 33.
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„зво на ру“ ре ши а „по тро ши ти ко и ко је нео  хо и мо нуж но“.190 Ка ко и се 
зво ник што о е уко пио и сје и нио са гав ном, пр во ит ном структуром 
цр кве, та а је, по све му су е ћи, сру шен за па ни, че о ни зи, а уме сто ње га 
по ста ве на су ва сна жна ступ ца пр во у га о ног пре се ка, ко ја су са за па ним 
па ром пи а стра чи ни и основ ни кон струк тив ни скеет ко ји је при хва тао 
оп те ре ће ња гор њих е о ва зво ни ка.191 

Из гра њом зво ни ка, ко ји је, исти на, о но вен 1925. го и не192 — при и ком 
че га је, из ге а, по но вен и ње гов пр во ит ни ар хи тек тон ски скоп и из ге 
— завршено је фор му и са ње хра ма у ар хи тек тон ском, аи не и у естет ско-
фо рма ном по ге у. За вр шну фа зу ње го вог мор фо о шког уо и ча ва ња, ка-
а је храм оио са а шњи из ге, пре ста ва а је за ме на уа зних за па них 
вра та193 ре пре зен та тив ним за па ним пор та ом, из ра ђе ним 1936. го и не194 са 
пре о ва а ва ју ћим нео мо рав ским сти ским ее мен ти ма — ко ји је пре ста-
вао ва а ју ћи ар хи тек тон ски кон цепт у са кра ној ар хи тек ту ри ме ђу рат ног 
пе ри о а.195 Оста и ра о ви, пе ри о ич но из во ђе ни на хра му, и и су спро во-
ђе ни ис ку чи во у ци у ње го вог функ ци о на ног и естет ског ор жа ва ња, аи 
они, у суштини, нису ме ња и његову та а уста но ве ну ар хи тек тон ско-мор-
фо о шку структуру.

* * *
По пут ар хи тек тон ског кон цеп та хра ма Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га-

ври а — ко ји је имао сво ју раз вој ну фа зу о је но став не је но ро не гра ђе-
ви не, поигнуте у тра и ци ји а кан ског гра и те ства, па о при хва та ња 
за па но е вроп ског ар хи тек тон ског кон цеп та ои че ног у гра ђе ви ни са зво-
ни ком — и уо и ча ва ње и опре ма ње ње го вог ен те ри је ра има о је си чан 
раз вој ни ток. Ни он ни је ефинисан је но вре ме но, ме ња ју ћи се вре ме ном 
у ска у са својом функ ци јом, оп ште при хва ће ним цр кве но-и тур гиј ским 
сим о и змом, ру штве но-еко ном ским при и ка ма, ма те ри ја ним мо гућ но-
сти ма и мно го рој ним ру гим чи ни о ци ма.

Кон крет них опи са о из ге у ен те ри је ра по по и за њу цр кве не ма, аи се 
на осно ву не што ка сни јег ин вен та ра, из 1936. го и не,196 мо же при ме ти ти а 

190 Ви со ко слав ном По пе чи тел ству про све ште ни ја, К№ 582, 15. Сеп тем ра 1854: АС, МПс, 
I 92, № 818.

191 Д. Фе ић, Ста ри По жа ре вац, 105–106, ге су пу и ко ва ни осно ва и по у жни пре сек 
хра ма.

192 Спо ме ни ца па ро хи је Пр ве по жа ре вач ке, ез па ги на ци је.
193 Из ге за па ног е а цр кве мо же се ви е ти на фо то гра фи ји пу и ко ва ној у: М. А. Пур-

ко вић, По жа ре вац, 58.
194 По ну да Цр кве ној упра ви у По жа рев цу: АЕБ, фасц. 1936.
195 О раз во ју на ци о на ног сти а у срп ској ар хи тек ту ри ме ђу рат ног пе ри о а: А. Ка и је вић, 

Је дан век тра же ња на ци о нал ног сти ла у срп ској ар хи тек ту ри: средина XIX — среди-
на XX века, Београ, 1997, 113–197.

196 Ком пе тан цр кве ни ин вен тар је по пи сан у: Спи сак цр кви на хо де ћи се у Окруж ју По жа-
ре вач ком, и опи са ни је сва ке Цр кве по на о со у це лом ње ном со сто ја ни ју, у: Бра ни чев-
ска епар хи ја у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, 225–228.
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је храм та а ио ре а тив но је но став но опре мен са „1 тем пом при ич но 
укра ше ним с ве ри ма и пре сто ним ико на ма“,197 ис пре ко јег су и а по ста-
ве на „2 чи ра ка ве и ка мо о ва на о ка ме на“, као и „2 чи ра ка ве и ка гво зе-
на мо о ва на“; у на о су су се та ко ђе на а зи е „2 пев ни це о ши ве не про стом 
а смом“, „1 ико но стас с је ним но вим о цр ве не и пиј ске а сме, и је ним 
ста рим о то ка ске а сме чар ша вом“, „3 сто а про ста, 1 сто и ца ве и ка Ар-
хи је реј ска, 1 сто и ца ве и ка ста ра Ар хи је реј ска чо јом по ста ве на“, „2 по и-
је е ја ста ке на“, ок су у „пре пра ти жен ској“ и а по ста ве на „ва чи ра ка 
ве и ка про ста о ка ме на“ и „1 ико но стас с је ним ста рим о Беч ке а сме, и 
је ним о пат на је им чар ша вом по кри ве на“. 

Су е ћи на осно ву пре ме та цр кве ног мо и и ја ра на ве е них у ин вен та-
ру, мо же се уочи ти а је три е се тих го и на 19. ве ка опре ма ен те ри је ра хра-
ма Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а и а, у нај ве ћој ме ри, уска ђе на 
са функ ци јом, тј. о го су же ном прак сом и тра и ци јом укра ша ва ња пра-
во сав них са кра них гра ђе ви на на ши рем а кан ском про сто ру, ко ји је ио 
по цр кве ном упра вом Ва се ен ске па три јар ши је.198 С руге стране, по је и не 
осо е но сти уређења ентеријера про ис ти ца е су из ње го ве се кун ар не функ-
ци је, као при вор ног хра ма, ко ја је на ро чи то о а зи а о из ра жа ја то ком ра-
зних цр кве них и општенароних пра зни ка и све ча но сти при и ком ко јих је 
кнез Ми ош, за је но са сво јом по ро и цом и сви том, из и мао гав но уче шће 
у огосуженом це ре мо ни ја у.199 Таа је по жа ре вач ки храм, пре ва зи а зе-
ћи сво ју основ ну цр кве но-и тур гиј ску функ ци ју, по ста јао и зна ча јан по и-
тич ки, на ци о на ни, и на стич ки и ие о о шки то пос на про сто ру та а шње 
Кне же ви не Ср и је.200

На кон ус по ста ва ња на ци о на не цр кве не је рар хи је и прихватања по-
среством Кар о вач ке ми тро по и је ру ско-укра јин ске огосовске и те ра-

197 У Кне же ви ни, а по том у Кра е ви ни Ср и ји, го то во то ком чи та вог 19. ве ка, што по твр-
ђу је ар хив ска гра ђа, по тем плом се по ра зу ме ва а ико но ста сна кон струк ци ја, ок су 
се ико но ста си ма сма тра и про ски ни та ри о ни, ко ји су за пра во и и не ка вр ста ви со ке 
р ве не кон струк ци је на ко јој се на а зи а ико на за це и ва ње. Та ко ђе и у Кар о вач кој ми-
тро по и ји то ком 18. ве ка о тар ске пре гра е су се на зи ва е тем плом: М. Ти мо ти је вић, 
Срп ско а рок но сли кар ство, 70 фн. 142; М. Тимотијевић, Цр ква Све тог Ге ор ги ја у Те-
ми шва ру, 63.

198 За из ге ен те ри је ра пра во сав них хра мо ва по упра вом Ва се ен ске па три јар ши је, на 
при ме ру цр ка ва са по ру чу ја Врањ ске епар хи је: Н. Ма ку е вић, „Ико но пис Врањ ске епар-
хи је 1820–1940“, у: Тимотијевић, Миросав, Макуевић, Нена (ур.), „Иконопис Врањске 
епархије“, Београ–Врање, 2005, 30–42; Н. Макуевић, Ли тур ги ја, сим о ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу, у: Макуевић, Нена (ур.), „Са-
орни храм Свете Тројице у Врању“, Врање, 2008, 45–101. Поре ових, сиковит пример 
пружа и стара црква у Сарајеву: Б. Тоић, „Како је изгеаа сарајевска црква Светих 
арханђеа у XVII и XVIII веку“, у: Радови о српској уметности и уметницима XVIII 
века, по архивским и другим подацима, Нови Са, 2010, 11–35.

199 За опи се пра знич них све ча но сти, по ре из ве шта ја из Но ви на ср ских, в.: М. Ма ној о вић, 
По жа ре вац од тур ске ка са е до срп ске ва ро ши 1804–1858, Пожаревац, 2005, 99–101.

200 М. Лазић, Црква и двор у Пожаревцу као идеолошки центри владарске репрезентације 
кнеза Милоша (у штампи).
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ту ре и ак ту е них и тур гиј ских при руч ни ка, ко ји су ту ма чи и из ге хра ма 
и ње го ву сим о ич ну то по гра фи ју,201 у хов на васт је — са ми тро по и том 
Пе тром, кар о вач ким вас пи та ни ком, на че у — на примеру Са ор не цр кве 
у Бе о гра у уста но ви а ие а ни мо е уређења ентеријера, ко ји је, са ма ње 
ии ви ше успе ха, за ви сно умно го ме о ма те ри ја них мо гућ но сти, прихватан 
и у ма њим сре и на ма ши ром Кне же ви не Ср и је.202

Че тр е се те го и не 19. ве ка су и е из у зет но зна чај не за раз вој и уоича-
вање ен те ри је ра по жа ре вач ког са ор ног хра ма, ка а су у осно ви по сте пе но 
на пу шта ста ри кон цепт, ка рак те ри сти чан за хра мо ве са ши рег а кан ског 
по руч ја. Као и на примеру многих цр ка ва са те ри то ри је Кне же ви не Ср и је, 
ути цај пре сто ни це и е о гра ског Са ор ног хра ма ио је из у зет но ве и ки и 
на раз вој ен те ри је ра хра ма Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а, по го то во 
што је ова цр ква, као се и ште про то пре зви те ри ја та по жа ре вач ког, ју рис ик-
ци о но при па а а Бе о гра ској ми тро по и ји. Стога је за и о које ра о ве на 
цркви тра же на са га сност Кон зи сто ри је, о но сно са мог ми тро по и та — о 
че му све о чи рој на са чу ва на ар хив ска гра ђа. У при ог ути ца ју ка те ра ног 
хра ма ми тро по и је го во ри и по а так а је већ кра јем 1842. го и не, у исто 
вре ме ка  је опреман ен те ри је р Са ор не цр кве у Бе о гра у, и Оп шти на по-
жа ре вач ка са на е жним све штен ством по кре ну а ини ци ја ти ву за из ра у 
тро но ва, пев ни ца и ру гих пре ме та цр кве ног мо и и ја ра у свом храму.203 

Пре ом на го и на, ка ко за ар хи тек тон ски раз вој, та ко и за уре ђе ње ен те-
ри је ра хра ма мога је а у е 1844, ка а су Са ва и Жи ва на Са вић за ве шта и 
зна ча јан ео нов ча них сре ста ва, ко ја су иа на ме њена из гра њи, о но сно 
про ши ре њу и опре ма њу цр кве у ска у са ие ја ма спро ве е ним на Са ор ној 
цр кви у Бе о гра у. Међутим, о ре а и за ци је уговорених ра о ва ни је о шо 
зог опо ру ке за ве шта ња Са ви ће вих.

Из ве сну си ку о из ге у ен те ри је ра хра ма на кон поставања по ме ну тог 
цр кве ног мо и и ја ра мо же мо сте ћи за хва у ју ћи са чу ва ном из ве шта ју из 
1849. го и не,204 ге се ка же а је цр ква па то са на „ци гом пе че ном, из ну тра 

201 За ту ма че ње симо ич не то по гра фи је хра ма, нај зна чај ни је књи ге то ком 19. ве ка и е су: 
Епи том (Д. Но ва ко вић, Епи том, Бу им, 1805), Но вая Скра жа лъ, штам па на 1803. го и не 
(Ар хи е пи скоп Ве ни а мин, Но вая Скра жал, I–II, Мос сква, 1992), Сокровище хри сти ан-
ское (Сокровище хри сти ан ское, Бу им, 1824), Цр кве но о го сло вие (Цр кве но о го сло вие, 
Бе о гра, 1860). На зна чај и ути цај и тур гиј ских при руч ни ка у фор му и са њу ен те ри је ра 
хра ма ука за но је у: М. Ти мо ти је вић, Срп ско а рок но сли кар ство, Нови Са, 1996, 45–46, 
М. Тимотијевић, Цр ква Све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру, 55–56; Н. Ма ку е вић, Цр ква Све-
тог Ар хан ге ла Га ври ла у Ве ли ком Гра ди шту, 66–84.

202 О ми тро по и ту Пе тру: А. Иић, Ми тро по лит Пе тар Јо ва но вић, Београ, 1911; Д. Ка-
шић, Пе тар Јо ва но вић ми тро по лит Ср и је: по во дом сто го ди шњи це смр ти, 35–52; Ђ. 
Си јеп че вић, Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве, II, 324–353.

203 Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 29. но вем ра 1843: АС, 
МБ, го. 1843, № 995; Ва ше Ви со ко пре о свја шчен ство Ми ло сти веј шиј Ар хи па стир ју!, 
13. е цем ра 1843: АС, МБ, го. 1843, № 1020.

204 Опи са ни је цр кве По жа ре вач ке у окруж ју По жа ре вач ком и спи сак ње ни ства ри, АЕБ, 
фасц. 1848–49.
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про сто ое е на у о ром ста њу.“ У о та ру има [?] „част ну тр пе зу о р ве-
та“, а „про ско ми и ја је са зи а на у зи у.“ О оста ог цр кве ног мо и и ја ра, за 
„тем по“ се навои а је „при ич но ху о же стве мо из ра ђен“, а а се са сто ји из 
„ве ри, рас пја ти је и 4 ико не ху о же стве но из ра ђе не и по за ће не“, ое пев ни це 
су „ху о же стве но из ра ђе не но не мо о ва не, и ка ко је на та ко и ру га по е-
вет сто о ви […] ху о же стве но из ра ђе ни но не мо о ва ни“. Цр ква та ко ђе има 

„сто о ве Ар хи је реј скиј и Кња же скиј“, а на су прот њих „пре сто Бо го ро и чин“ 
ко ји су „ху о же стве но из ра ђе ни но не мо о ва ни“, као и ам вон „о р ве та мо-
о ван.“ По ре по ме ну тог мо и и ја ра, у хра му је ио сме штен и ту тор ски сто, 
као и „Кре сти ни ца о ка ме на о цр ков ниј зи.“

Пе е се те го и не XIX ве ка су сва ка ко куч не за развој храма, с о зи ром 
на то а је о зи ђи ва њем зво ни ка уста но вен ие а ни ар хи тек тон ски оквир 
за уређење и опре ма ње ен те ри је ра са га сно и тур гиј ској функ ци ји и сим-
о и ци, као и по тре а ма ру штве но-па ро хиј ске за је ни це. Ме ђу тим, не што 
пре из гра ње зво ни ка, најпре жи во пи са њем сво о ва и угра њом ре пре зен-
та тив не ка ме не ча сне тр пе зе, а потом и по ста ва њем но вог по а о мер ме ра, 
ен те ри јер хра ма је о жи вео зна чај не из ме не, тран сфор ми шу ћи се по сте пе но у 
ска у са новим зах те ви ма и општепри хва ће ним нор ма ма у опре ма њу хра ма.

Иако је ен те ри јер цр кве Све тих ар хан ђе а Ми ха и а и Га ври а у основ-
ним цр та ма иеј но уоичен пре ма мо е у пре у зе том из Кар о вач ке ми тро-
по и је, још то ком че тр е се тих го и на, за вре ме ми тро по и та Пе тра, ње го во 
ко нач но е фи ни са ње зио се тек кра јем ше зе се тих, о но сно по чет ком 
се ам е се тих го и на. Та а је уме сто ста рог ико но ста са по ста вен но ви, а 
исто вре ме но је извршено и жи во пи са ње и е ко ри са ње унутрашњих зиова 
хра ма. По ре ра зних око но сти ко је су о при не е а се раз вој ен те ри је ра 
про он ги ра го то во три е це ни је — по пут опо ру ке за о став шти не Жи ва не 
и Са ве Са ви ћа — сва ка ко а су ан га жо ва ност цр кве не упра ве и Оп шти не 
по жа ре вач ке и њи хо ве еко ном ске мо гућ но сти умно го ме ути ца и на ова кав 
раз вој о га ђа ја. Ме ђу тим, из ге а а је то ме по нај ви ше о при не а ие ја о по-
и за њу но ве цр кве, за ко ју се ште ео но вац, што се по ка па са чи ње ни цом 
а је ен те ри јер хра ма у пот пу но сти кон сти ту и сан тек на кон о у ста ја ња о 
ње не из гра ње, кра јем ше зе се тих го и на 19. ве ка.

По ста ва њем но вог ико но ста са, ко ји се у форманом погеу, сво јим из-
ге ом и е ко ра тив ном о ра ом, у пот пу но сти са о ра зио са оста им е-
ом цр кве ног мо и и ја ра из че тр е се тих го и на, уста но ве на је је ин стве на 
струк ту ра ен те ри је ра, ко ја је сво је оправ а ње има а у оно вре ме ној о го су-
же ној прак си, а ко ја у свом основ ном ви у функ ци о ни ше и о анас, при-
а го ђа ва ју ћи се вре ме ном зах те ви ма и по тре а ма па ро хиј ске за је ни це и 
ак ту е ним огосовским и цр кве но-и тур гиј ским потреама.
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Miroslav Lazić
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Orthodox Cathedral Church in Požarevac 
in the Light of Archive Sources

The text, in the light of the archive sources, chronologically observes the mor-
phological development of the Orthodox Cathedral church in Požarevac while 

simultaneously revealing the subjects that greatly contributed to its formal struc-
turing. Having been founded and built in 1819 due to the initiative of Prince 
Miloš, the temple of Požarevac, in accordance with the social, political and cul-
tural changes, has gone through some significant transformations over the course 
of time. Therefore, the simple sacral edifice, put up as a one-nave longitudinal 
building, covered with the two-layered roof, was changed a lot in the mid 19th 
century with the construction of its belfry, which considerably altered the origi-
nal architectural concept of the temple. The temple model was taken over from 
the Karlovci metropolitan model, in the entire Principality of Serbia being best 
represented by the Orthodox Cathedral church in Belgrade, the Belgrade metro-
politan cathedral temple posing at the same time as the desired ideal within the 
highest ecclesiastical hierarchy as well as with the then political and cultural elite. 
Although the belfry construction of the Požarevac temple meant the winding up 
of its architectural formulation, the final phase of its morphological shaping was 
the mounting of the representative western stone portal dominated by the neo-
Moravian style elements. Just like the architectural concept of this Požarevac 
temple, the shaping and decoration of its interior design had a similar developing 
path. Judging by the preserved sources, the interior decoration of Orthodox Ca-
thedral church in Požarevac was originally in agreement with the liturgical and 
ceremonial service practice and tradition of ornamenting the temples through-
out the wider Balkans territory under the jurisdiction of Ecumenical Patriarchate. 
Nevertheless, the previous interior modelling concept was gradually being aban-
doned from the fifth decade of the 19th century in order to accept the new ideally 
constituted one after the current liturgical manuals – applied for the first time 
in the Orthodox Cathedral church in Belgrade. Albeit the new concept was basi-
cally accepted during the fifth decade, its final constituting took place only later 

– by the end of the sixties with the setting up of the new iconostasis, the piece of 
work made by the painting workshop of Milija and Nikola Marković. The placing 
of this iconostasis, which formally fitted in well with the rest of the church mov-
able assets, signified that a unique interior structure was established and it has 
not been considerably changed hitherto.
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