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ИСТО РИ ЈА СА БОР НОГ ХРА МА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ
Са бор ни храм по све ћен пра зни ку Ус пе ња Пре све те Бо

го ро ди це на ла зи се у гра ду Кра гу јев цу, у ули ци Кра ља Алек
сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа број 31. Град Кра гу је вац и ње го ва 
исто ри ја ни је ду га ако се ми сли са мо на пр ве по ме не овог 
гра да у пи са ним из во ри ма. Али, жи вот на ши рем под руч
ју Кра гу јев ца је ста ри ји од 15. ве ка, ка да да ти ра пр ви пи са
ни из вор. Број ни тра го ви бо рав ка љу ди на овим про сто ри
ма за бе ле же ни су на мно гим ме сти ма, од оних нај ста ри јих, 
па ле о лит ских пе ћи на (око ли на Град ца) и оних нео лит ских 
(Ди во стин, Гри вац) и из ба кар ног и брон за ног до ба и та ко 
ре дом кроз све епо хе. Пр ви исто риј ски по мен Кра гу јев ца је 
из 1476. го ди не у јед ном тур ском деф те ру под име ном Ка
ра го вин џа. План за из град њу Но ве – Са бор не цр кве из ра ђен 
је 1866. го ди не. Као по че так град ње Са бор ног хра ма Ус пе ња 
Пре све те Бо го ро ди це од ре ђен је, 12. јул 1869. го ди не. У при
су ству ми тро по ли та Ми ха и ла Јо ва но ви ћа, ма ло лет ни кнез 
Ми лан Обре но вић по ло жио је ка мен те ме љац но ве цр кве. 
План цр кве је, из ра дио ин жи њер Ан дре ја Ан дре је вић. Из
во ђач ра до ва је био Све то зар Та на зе вић. У пе ри о ду од 1872. 

 1879. го ди не ни су из во ђе ни ни ка кви ра до ви. Го ди не 1879. 
су се на шла сред ства за на ста вак град ње. Из град ња хра ма је 
за вр ше на 1884. У Ми не ју за ме сец сеп тем бар, на стра ни 144. 
по сто ји за пис о то ме да је осве ће ње цр кве из вр шио ми тро
по лит Те о до си је у не де љу, 30. IX по ста ром /13. X по но вом 
ка лен да ру 1884. го ди не.

АР ХИ ТЕК ТУ РА СА БОР НОГ ХРА МА
Осно ва цр кве је у ви ду грч ког кр ста са че твр та стом ол

та р ском ап си дом. Из над цен трал ног про сто ра, на пре се ку 
кра ко ва кр ста, уз ди же се ве ли ка об ли ча ста ку по ла ра спо на 
се дам ме та ра, а ди ја го нал но од ње, на угло ви ма, по ста вље на 
су че ти ри ма ња ку бе та. Цр ква је зи да на од ка ме на и опе ке. 
Пор та ли су по лу луч ни са уз диг ну тим сте пе ни штем, а про
зо ри ви ше дел ни са тан ким ка ме ним сту би ћи ма, ро ма нич
ким ар ка да ма и ре љеф ним ро зе та ма. Вен ци се са сто је од 
ни зо ва сле пих ар ка да и кон зо ла и под се ћа ју на сту де нич ку 
де ко ра ци ју. Фриз на ку по ли је ро ман ски, као и на оста лим 
де ло ви ма фа са де. Ро зе те, на ис точ ном и за пад ном зи ду спа
да ју, та ко ђе, у од ли ке ро ман ског сти ла. У хра му по сто је два 
спо ред на ула за у цр кву, са се вер не и ју жне стра не, као и улаз 
у ол тар, ди рект но у ђа ко ни кон. Ка да би се од ре ђи вао стил 
ко јем при па да цр ква Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це, он да би 
то би ло мо гу ће са мо опи сно  то је ви зан тиј ско  ро ма нич ки 
стил са при ме са ма ре не сан се и дру гих сти ло ва. Зво ник Са
бор ног хра ма је по диг нут 1928.г. пре ма про јек ту ар хи тек те 
Вла ди ми ра Де ви ћа. 

ИКО НО СТАС
Ико но стас са бор ног хра ма из ра дио је 1926/27. го ди не 

Ан дреј Би цен ко, ака дем ски сли кар. Ду бо рез је рад офи ци

ра Алек сан дра Ред ки на, а док је аутор ико на по зна ти сли
кар Би цен ко. Ико не је ван ђе ли ста (Цар ске две ри), Ус пе ни ја 
Пре све те Бо го ро ди це (пре сто на ико на) и Св. Јо ва на Кр сти
те ља (ју жне две ри) су ори гин ла ни ра до ви, док су Све ти Са ва 
и Све ти Си ме он ко пи је ра до ва ака дем ског сли ка ра Уро ша 
Пре ди ћа. Оста ле ико не се сма тра ју ко пи ја ма ру ских сли ка
ра. Ико но стас је исли кан у ду ху ака дем ског ре а ли зма и стил
ски је бли зак цр кве ном сли кар ству Уро ша Пре ди ћа, са ко јим 
је Би цен ко био у бли ским од но си ма. Ка рак те ри сти ке овог 
ико но ста са су зла та сто – окер – сме ђи ко ло рит, ви дљи ва ли
ни ја ко ја опи су је кон ту ре све ти те ља, а у об ра ди оде ће – ви
дљи ви на бо ри, гра фи зам; окер и ма сли на сте бо је у сли ка њу 
ин кар на та. Овај ико но стас је го ди не 1977. ре ста у ри ран. 

ФРЕ СКО ПИС
Цр ква је жи во пи са на 1930. го ди не, то је пре ма Ле то пи су 

Са бор не цр кве ура дио мо лер Во ја Ко ва че вић, том при ли ком 
је уве де на и стру ја. Вре ме ном је га реж од све ћа пре кри ла 
уну тра шње зи до ве и мал тер је по чео да опа да. Но во жи во
пи са ње је по че ло 1979. го ди не, и за вр ше но 1992. го ди не. 
Жи во пис је рад Ни ко ла у са Кун ду на ки са, Адо ни са Стер гиу и 
Ми ло ја Ми лин ко ви ћа са уче ни ци ма.

OБНОВА ХРА МА
До ла ском Ње го вог Пре о све штен ства Епи ско па Јо ва на,  

на трон епи ско па шу ма диј ских 2002. го ди не ка те драл ни 
храм Бо гом спа са ва ју ћег гра да Кра гу јев ца би ће за о де нут у 
но во ру хо, бли ста ју ћи та ко на оба ли Ле пе нич кој као „бес
цен сма рагд под ми ри сном го ром“. Тру дом и за у зи ма њем 
Вла ди ке Јо ва на по ста вље ни су по зла ће ни кр сто ви на ку по
ле Са бор ног хра ма, и ре но ви ра на је ком плет на кон струк ци
ја кро ва, 2003. го ди не. Го ди не 2004. за вр ше ни су ра до ви на 
фа са ди Са бор ног хра ма: оби ја ње мал те ра, чи шће ње и пра ње 
фу га, мал те ра ци ја и фар ба ње фа са де.

Го ди не 2005. у Са бор ном хра му је по ста вљен но ви мер
мер ни под у ком би на ци ји са гра ни том и по ста вље но под
но гре ја ње. За тим је у уну тра шњо сти хра ма ура ђе на но ва 
елек три фи ка ци ја. По бла го сло ву Епи ско па Јо ва на пот пу но 
су ре но ви ра не кан це ла ри је Цр кве не оп шти не. Го ди не 2006. 
по ста вљен је но ви хо рос преч ни ка шест ме та ра и по ли је
леј. Го ди не 2009. Са бор ни храм је до био пре ди ван др ве ни 
ки вот об ло жен сре бром, у ко ме су мо шти све ти те ља: Све тог 
ве ли ко му че ни ка кне за Ла за ра, Пре по доб не Ана ста си је мај
ке Све тог Са ве, Све тог По ли кар па Смирн ског, не по зна тог 
све ти те ља из Ма на сти ра Ка ле нић, Све тог ве ли ко му че ни ка 
Пан те леј мо на, Све тог Ино кен ти ја Аља ског, Све тог Ти хо на 
Аља ског, Све тог Те о до ра Ти ро на, Све тог Ха ра лам пи ја, Све
тог Ге ор ги ја, Ар хи ђа ко на Сте фа на, Ца ра Уро ша срп ског.

Та ко ће Са бор ни храм гра да Кра гу јев ца по сво јој спо ља
шњој и уну тра шњој ле по ти, по ста ти истин ско по до би је Цр
кве Не бе ске и од сјај не ба на зе мљи.



ПОНЕДЕЉАК
23. ав густ 2010. го ди не у 19 са ти

ИЗ ЛО ЖБА ИКО НА СТУ ДЕ НА ТА
АКА ДЕ МИ ЈЕ ЗА УМЕТ НО СТИ  

И КОН СЕР ВА ЦИ ЈУ СПЦ
БЕ О ГРАД

УМЕТ НИЧ КИ ПРО ГРАМ: 
– ХОР МЛА ДИХ СА БОР НЕ ЦР КВЕ 

– КА ТЕ ДРАЛ НИ ОК ТЕТ СВЕ ТИ РО МАН МЕ ЛОД

ЧЕТВРТАК
26. ав густ 2010. го ди не у 19 са ти

Са ла Епар хиј ског цен тра, пор та Са бор не (Но ве) цр кве
Кра гу је вац

ВЕ ЧЕ ПО Е ЗИ ЈЕ ПЕ СНИ КА  
ШУ МА ДИ ЈЕ

БО ГО РО ДИ ЦИ У ЧАСТ

Сло бо дан ка Лу ко вић 
про фе сор књи жев но сти
Јо ван Сто ји ло вић 

пе сник 
Еми ли ја Жи во ји но вћ 

про фе сор књи жев но сти
Алек сан дар Ла ко вић 

док тор
Љу бо мир Пјев че вић 

пе сник

УМЕТ НИЧ КИ ПРО ГРАМ: 
– ХОР МЛА ДИХ СА БОР НЕ ЦР КВЕ 

– КА ТЕ ДРАЛ НИ ОК ТЕТ СВЕ ТИ РО МАН МЕ ЛОД

СУБОТА
28. ав густ 2010. го ди не у 8 са ти

Са бор на цр ква, Кра гу је вац

СВЕ ТА АР ХИ ЈЕ РЕЈ СКА ЛИ ТУР ГИ ЈА
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ПЕТАК
27. ав густ 2010.го ди не у 17 са ти

Са бор на цр ква, Кра гу је вац

ПРА ЗНИЧ НО БДЕ НИ ЈЕ

 

Слу жи ће Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп шу ма диј ски  
Г. Г. Јо ван са брат ством Са бор ног хра ма

СУБОТА
28.ав густ 2010. го ди не у 18 са ти

Са ла Епар хиј ског цен тра, пор та Са бор не (Но ве) цр кве
Кра гу је вац

ЦР КВЕ НО-НА РОД НО СЛА ВЉЕ

ИГРЕ И ПЕ СМЕ СРП СКОГ АН САМ БЛА СМИ ЉЕ
ВО ЈИ СЛАВ Д. СПА СИЋ, те нор

МА РИ ЈА С. ПЕ ТРО ВИЋ, во кал ни со ли ста
МО МИР БРА ДИЋ И ВЕ СНА ПО ПО ВИЋ  

ДО А ЈЕ НИ СРП СКОГ ГЛУ МИ ШТА ИЗ КРУ ШЕВ ЦА
ПРЕ ДРАГ Д. ОБ РО ВИЋ, во ди тељ

Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за 
уметност и консервацију је основана 1993. године, а почела 
са радом у академској 1994/1995. години.
После низа изложби у земљи и иностранству (Минхен, Бостон, 
Њу јорк, Стразбур), многих живописаних икона, фресака и 
моза  ика, ову црквену високошколску установу 2008. године 
акре дитовало је Министарство просвете Републике Србије. 
Помоћу мултидисциплинарних програма студентима се нуди 
свеукупно богословско-уметничко знање и рад на терену. 
Учествовањем на многим групним изложбама студенти 
добијају највеће референце и постају удеоници савремене 
уметности наше Цркве и државе.


