Стање у савременој
православној архитектури
АРХ. ПРЕДРАГ РИСТИИ

КРИТИКА У ПРАВОСААВНОЈ АРХИТЕКТУРИ
За сада не постоји савремена критика савремене православне архитектуре, бар не целовито и на одрећеном месту. Највећи светски архитектонски часописи посвећују по један месечни број проблему
црквене архитектуре, али готово никад не посвећују пажњу право*
славним црквама. Тако је веома тешко сагледати стање у савременој
православној архитектонској мисли. Православни теолошки часописи готово да не обраћују ову тему, а такоће и у православној дневној
штампи скоро да нема ни помена о црквеној архитектури и њеној
критици. У иначе веома опширним чланцима пригодом градње цркава и њиховог освећења, многи описи су веома прецизни, детал>ни и са
неким стилским претензијама, али у погледу архитектуре само се понекад помене пројектант, али се најчешће догаћа да пројектанта и
нема.
ОПШТА КРИЗА
Дакле, у овој области се осећа дубока криза која има тенденцију
ка потпуној дегенерацији, нарочито због тога што се у нашој земл>и сразмерно ипак врло много гради у овој области, но нажалост
ова градња носи све атрибуте „дивље градње". Ово намеће одговорност како вернима тако и онима који то нису, јер су ови објекти
изложени погледима ових.
У ПОТРАЗИ ЗА РЕШЕЊЕМ
Излаз из овога треба тражити у развоју православне архитектуре у
свету, развоју византологије и наше.историје, развоју историје уметности и уопште архитектонске критике, као и у делима православ284

них уметника од општег значаја. Физичко поље^ у потрази за решавањем веома је скучено, јер у највећој православној земљи СССР-у
уопште се не гради нова црквена архитектура, а остале земл>е у којима преовлаћује православна вера, или су засићене старим споменицима, или су недовол>но развијене.

РЕШЕЊЕ ЛЕЖИ У ЈАКИМ ЛИЧНОСТИМА
У развоју ове архитектуре данас су највећа дела створена у САД,
Аљасци, Канади, Финској и Јапану, као и у Немачкој, Француској,
Чешкој и Белгији где православље постаје нови покрет. Ради се о
земљама где православних има само један мањи проценат. У овим
земљама православна архитектура може да буде запажена само вредношћу свог дела, односно апсолутном архитектуром. Ту се на свом
пољу огледа индивидуални стваралачки геније јер тада његово дело
добија и превазилази ову скученост, и постаје запажено само својом универсалношћу, а да тема православља није истакнута.
Коначно у традициноалном духу православља је да је сваки појединац равноправан члан Цркве, и да пред Богом и људима има
исти положај и одговорност као и сам васељенски патријарх.

ФРАНК ЛОЈД РАЈТ ПОСТАВЉА ПРВУ ОКОСНИЦУ САВРЕМЕНЕ
ПРАВОСЛАВНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Године 1963. Франк Лојд Рајт, отац савремене органске архитектуре, пројектује, православну цркву у Милвокију. Жена Рајтова, Олга
Лазовић је унука Марка Миљанова, која је још жива, и која је
веома утицала на стваралаштво свога мужа. Неколико година касније ова архитектура се масовно копира, а да нико не зна одакле
води порекло и како је настала, тако да је највећи део светске изложбе у Ситлу у знаку архитектуре летећих тањира.

КОРЕНИ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ У САВРЕМЕНОМ
ЖИВОТУ
У духу летећих тањира су и дела руских футуриста до 1924. године.
На овај начин се објашњава континуитет настанка савремене православне архитектуре, чије порекло треба тражити у дубоким маштовитим коренима руске научне фантастике, као и научне фантастике уопше. Почев од рановизантијских сведока „закачених ланцима
на небо,,; куполе са тамбурима су и у српској и у руској, као и у
осталим (грузијским и јерменеким) православним архитектурама, постале заиста „лаће Христове", односно васионски бродови који су
се попут дечанских анћела сгварно винули у небо.
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ОДНОСИ И СУКОБИ ПРЕМА ОСТАЛИМ
САКРАЛНИМ АРХИТЕКТУРАМА
За разлику од православне, католичка архитектура наглашеније
стреми погледом ка висини. Међутим, она то чини хоризонталним кретањем а на фасади вертикалним погледом на торањ-звоник без путника, јер торањ није јединствен простор. Овај сукоб се нарочито
уочава у двема маскотама савремене архитектуре двају великана
— Франк Лојд Рајта и његове органске архитектуре представљене
маскотом православном црквом у Милвокију, и Коорбизијеа са маскотом неорганске архитектуре, католичком црквом у Роншану.
Православна црква је саборна, тј. цео скуп верника који се моли
у летећем тањиру, како заједнички, тако и индивидуално има непосредну молитвену супрематску везу са Богом, дотле у католичкој цркви веза са Богом остварује се долазећи по Земљи катедрално преко једне катете (црквеног торња).
Према овоме за оно што је православно, најпростије би се могло
казати, да је то оно што се у савременој архитектонској критици назива органском архитектуром, која је у супротности са католичком неорганском архитектуром. Бројни однос градње органске према неорганској архитектури представља у размери сукоб и садашње стање између две конфееије.
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Тће аиШог 1ее1б а с1еер сг1б!б о ! Ше есс1еб1аб11;1са1 агсћкесћж е \ућ!сћ ћаз
боше ЉдепегаШћ 1епс1епс1еб, ебрестаИу т оиг соипГгу, т \ућ1сћ ге!а11уе1у тписћ
15 ћ е т § ћиШ. ДЈМог1ипа1;е1у, 1ћ1б 1гепћ <А ћиИсИп§ ћеагб а11 1ће аИгШиГеб о ! 1ће
ипсоп<1:го11ес1 ти бћ гооп тт§ апИ К И зсћ . Гће \\дау ои! 1 го т 1ћ1б б.И;иа1;1оп бћоиМ ће
боидћ! т 1ће рш рег <1еуе1ортеп1 о! 1ће Ог1ћос1ох агсћкесШ ге, шћгсћ ћаб кб ћеер
гоо1б т В ухаоИ ит, аб ше11 аб т оиг ошп бегћјап ћ1б1;огу. б о т е §оок боЈиИјопб
шеге оИегеИ ћу а 1еш б1;го11,§ шкћу1киа1 сгеа1огб \ућобе асћхеуетеп! ћаб а Иауог о !
итуегбаШ у. Е уегу1ћт§ керепкб оп 1ће сгеа11у11у о ! ап тН тсћдМ §епшб. Апс! т
1ће 0г1ћос1ох ипс!егб1ап<1т§ \уе аге а11 са11ес1 1о ће СоИ-ћке апН &ета1 1пуеп1огб
апИ \уогкегб, шћегеаб еасћ тс1к1с1иа1 1а11ћ1и1 1б едиаИу [гебропбШе 1ће1оге СоИ
апИ т е п !ог ћдб ОгЉокох Сћигсћ аб 1ће Еситеп1са1 Ра1г1агсћ ћкпбеИ.
Ргапк 1_Лоус1 \Уг1§ћ1 ћаб геаИгеИ 1ће Нгб! 1гате-ш огк јрог 1ће ооп1етрогагу
ОгЉоИох агсћкес1иге. Ву сг е а !т § 1ће 1атоиб ОПћоћох сћигсћ 1п МИшаикее ће
ћаб ћ ео о т е 1ће 1а1ћег оЈр 1ће сопГетрогагу ог§ап1с агсћкес1иге. Тће Несјбке
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шИиепсе ирОп ћ 1« сгеаМоп ћас! ћ1з \уИ:е 01§а ћагоУ1сћ, 1ће §гап<1-(1иадћ1ег о ! 1ће
бегћ1ап шг11ег Магко МИуапоу. Тће гоо1;б о ! 1ће соп1:ешрогагу Сћигсћ агсћНеоШге
аге а1бо 1о ће 1оип<1 1п 1ће ипа§та11оп о! 1ће КиббЈаи &11ипб 1 б (ир 1о 1924). Тће
ш а т бћаре 1б 1ће 11у1п§ баисег. Тће аи1ћог бееб 1ће сопГтику о ! 1ће соп1етрогагу
Ог1ћос1ох агсћИес1иге 1 го т 1ће еаг1у Ву 2ао 1 т е агоће« »ћ ао§т§ оп 1ће Неауепб«,
т 1ће сиро1ае о ! 1ће бегћхап; Кибб1ап апс! А г т е т а п тесИаеуа! сћигсћеб, шћгсћ
1оок Ике »Сћг1б1'б бћгрб«, аб рш1о1уреб о ! 1ће тос!егп брасе-бМрб геаћу 1о 1аке оН.
Гп ооп1гасИб1тс11оп 1о 1ће Ог1ћос1ох агсћкес1иге, 1ће Котап-С а!ћоИс агсћ!1ео1иге ®1г1уеб т а т 1 у иршагкб. Пб т а т соп !етрогагу гергебеп 1 а11уе 1б ће Согћиб1ег, шкћ ћ1б сћигсћ т К опсћатрб (Ргапсе), шћке 1ће ћеб! 0г1ћокох асМеует е п ! 1б Ргапк И1оус1 Шг1§ћ1 'б Огеек ОПћокох сћигсћ т МП\уаикее.
. Тће аИ -тсћш уе сћагао1ег о ! 1ће ОгШокох Сћигсћ 1б уЈбиаИгеП ћу кб 1 о гт
о! а »11ут§ баисег«, т \ућ!сћ еасћ 1пкткиа1 ћећеуег аб ше11 аб'1ће шћо1е с о т т и пку 1о§е1ћег еб1аћИбћеб ап 1ттесИа1е апк т Н т а 1 е геМНопбМр \у11ћ Оок, \ућке
т 1ће Котап-Са1ћоИс Сћигсћ 1ће ге1аНапбћ1р 1б еб1аћИбћеП 1ћгои§ћ 1ће уег11са1
Ипе о ! 1ће ћекгу 1о\уег. Тће ог^ашс (ОпћоПох) апс! ипогдап1с (Котап-Са1ћо11с)
агсћкео!иге ехргебб агсћкес1ига11у 1ће <Ш1егепсе о ! 1\уо 1акћб.
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