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A Contribution to Researching Russian-Serbian 
Connections in Sacral and Court Painting and 

Architecture through the Opera of Russian Emigrants 
in Serbia between the World Wars:  

Examples of Adopting Russian Models

Jelena Mežinski Milovanović1

Senior Curator, Deputy Director, Serbian Academy of Sciences and Arts  
– SASA Gallery, Belgrade, Serbia

Прилог истраживању руско-српских веза у црквеном 
и дворском сликарству и градитељству кроз опусе 

руских емиграната у Србији између два светска рата: 
примери преузимања руских модела

Јелена Межински Миловановић
виши кустос, заменик управника, Галерија Српске академије наука  

и уметности, Београд, Србија
Примљено: 15. март 2020.

Прихваћено: 1. мај 2020. 
Оригинални научни рад

Abstract
Russian-Serbian cultural connections in a broader sense, represented 
through direct parallels in Russian and Serbian sacral painting, architectural 
decoration, sacral interior design and phenomenа in court art canons of the 
last Romanov’s and Karađorđević’s dynasties are insufficiently researched. 
By using the concrete monuments, mostly in Russian style, Russian 
symbolism and Art Nouveau, but also the court canon at the turn of the 
century in Russia through the works of Russian emigrants after the October 
revolution in Serbia during the 1920s and 1930s, the use of Russian pictorial 
features and cultural models adapted to Serbian demands is going to be 
demonstrated. 

Keywords: Fine arts – Russian artists, Sergei M. Smirnov, Andrei V. Bishchenko, painters 
in Oplenac, sacral painting.

1  jelena.mezinski@sanu.ac.rs
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МУЗИКОЛОГИЈА / MUSICOLOGY  28-2020

Апстракт
Руско-српске културне везе у ширем контексту представљене су кроз до 
сада мало проучаване, директне паралеле у руском и српском црквеном 
сликарству, архитектонском украсу, опремању црквених ентеријера и појаве 
у дворској уметности и протоколу последњих Романова и Карађорђевића. На 
примерима конкретних споменика, углавном руског стила, руског симболизма 
и ар нувоа, али и дворског протокола с краја 19. и почетка 20. века у Русији 
и кроз деловање руских емиграната после Октобарске револуције у Србији 
током двадесетих и тридесетих година 20. века, илуструје се преузимање 
руских ликовних решења и културолошких модела који се прилагођавају 
потребама српских поручилаца.

Кључне речи: ликовни уметници – руски емигранти, Сергеј М. Смирнов, Андреј В. 
Бишченко, опленачки сликари, црквено сликарство

Осим директних руско-српских уметничких веза већ дефинисаних у историји 
уметности, сагледаних првенствено из угла конкретних додира српских и руских 
ликовних уметника, и њиховог присуства у руској, односно српској средини од 
средњег века до наших дана, као битан моменат за деловање руских ликовних 
уметника емиграната у српској средини после Октобарске револуције и грађан-
ског рата, намећу се индиректне и директне династичке везе српског и руског 
двора с краја 19. и почетка 20. века, које су утицале како на формирање дворске 
уметности у Србији, тако и на црквену уметност.

Политичке везе и све веће ослањање на Русију током последњих година 19. 
и почетком 20. века, имале су логичних последица и у култури, па и ликовној 
уметности. Те контакте ојачали су и конкретне везе руске и српских динас-
тија, покровитељство и кумство руских царева са српским владарима, а онда и 
директно бракови црногорских принцеза Милице и Анастасије, сестара супруге 
Петра Карађорђевила – Зорке с руским великим кнежевима, планирање бракова 
српских престолонаследника Ђорђа, па Александра с кћерима Николаја II Рома-
нова, и коначно брак кћери Петра I Карађорђевића, Јелене, с једним од кнежева 
царске крви, Јованом Констанитновичем (1911).

Као руско-српске везе у ликовној уметности и, нешто шире, у визуелној 
култури, овога пута се разматрају само конкретне паралеле, готово „цитати“ из 
руске уметности, које су уметници емигранти у својој новој домовини Краље-
вини СХС користили радећи за нове поручиоце.

У Русији се већ у време Александра II у уметности све више јавља интерес за 
национално средњовековно културно наслеђе. За време владавине Александра III, 
који од ступања на престо 1881. русификује војне и полицијске униформе, фаво-
ризује се псеудоруски стил у архитектури, а 25. јануара 1883. на двору је одржан и 
први „историјски бал“. Званице су носиле костиме инспирисане руским средњим 
веком и „препетровском“ епохом, чијој изради су претходила озбиљна истражи-
вања у архивама Императорске академије уметности.
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Затим је и крунисање Александра III  15. маја 1883. било осмишљено у руском 
традиционалном духу. У оквиру прославе свечано је отворен Историјски музеј 
и освећен је дуго грађени Храм Христа Спаситеља у Москви чије се форме 
ослањају на средњовековне узоре. Чак су и јеловници за бројне пријеме и 
свечане обеде били украшени илустрацијама старинских руских пријема према 
реконструкцијама у духу сецесије тада поштованог сликара Виктора Михајло-
вича Васњецова (1848–1926) (Чакировъ 1971: 208–265; Торжественный обед 
по случаю коронации Александра III Романова; Коронационные, исторические и 
цветные балы).

У атмосфери јачања интереса за руску „препетровску“ епоху организовано је 
крунисање Николаја II маја 1896, а тако је осмишљено и обележавање 290 година 
владавине династије Романов фебруара 1903. у Зимском дворцу у Петрограду, на 
коме ће све званице бити одевене као дворјани цара Алексеја Михајловича Рома-
нова, владарског узора младог Николаја из 17. века. Иако разонода, тај бал је био и 
снажна идеолошка порука у сусрет обележавању тристоте годишњице династије. 
Сложене костиме осмишљавали су историчари, стручњаци за „препетровску“ 
епоху, дизајнирали су их уметници, нпр. Сергеј Сергејевич Соломко (1867–1928), 
а коришћени су аутентични накит и предмети примењене уметности из епохе. 
Све се надовезивало на сложене дворске ритуале, истраживале су се историјске 
збирке. Костими су шивени у радионицама Царских позоришта. Костим цара је 
сашио И. И. Кафи (Чакировъ 1971; Yermilova 2002: 170; Сванидзе 2008; Костю-
мированный бал 1903 года — самый известный маскарад последнего императора 
России) видети илустрацију 1.

У време нешто пре крунисања последњег руског цара, 1895–1896. (Чакировъ 
1971: 265–421) српска држава, уз ангажовање и Српске краљевске академије, од већ 
прослављеног сликара Паје Јовановића (1859–1957) за светску изложбу у Паризу 
1900. као политички манифест и потврду за своје претензије за ширење ка југу, 
поручује монументалну историјску композицију Крунисање Стефана Душана у 
Скопљу за цара Србаљ, Грка, Бугара и Арбанаса 14. априла 1346. године, по старом 
календару, на Ускрс, у Скопљу. За тај пројекат уметник је морао много истражи-
вати на терену, читати историјске изворе, обратити се за помоћ Стојану Нова-
ковићу, у оно доба једном од најцењенијих српских историчара, нпр. ради израде 
костима према властелинској одећи на фрескама, које је за моделе који су пози-
рали за слику шио костимер бечке Опере, Блашкер (Кусовац 1979: 35; Макуљевић 
2006: 85; Марковић 2009: 36; Тимотијевић 2009: 132; Кусовац 2010: 153–161).

У Српској краљевској академији много пажње се посвећује истраживању 
„старина“. Уз Драгишу Милутиновића, крајем 19. и почетком 20. века, у тој области 
активни су Љубомир Стојановић, Владимир Р. Петковић, Андра Стевановић, 
Пера Ј. Поповић, а од млађих Жарко Татић, Ђурђе Бошковић, Лазар Мирковић и 
др. (Межински Миловановић 2011: 23, 26). Управо један од најистакнутијих истра-
живача „старина“ још у Српском ученом друштву, Михаило Валтровић (1839–
1915), око 1902. према узорима на средњовековним фрескама осмишљава костим 
за официјелне прилике за српску краљицу Драгу Обреновић (видети илустра-
цију 2), која је још као дворска дама краљице Наталије (1892–1897) боравила на 
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руском двору и тамо била у прилици да упозна руску „дворску моду“. За разлику 
од Романова који су костимима из националне прошлости прослављали конти-
нуитет своје власти, омражена и критикована Драга је, тражећи да се дворске 
даме облаче у средњовековне костиме, покушавала да потврди свој легитимитет 
и ојача своју позицију „српске краљице“ после странкиња на српском престолу 
(Васић 2012: 37; Митровић 2012: 45, 46).

Ускоро, године 1904. за крунисање краља Петра Карађорђевића, у време када 
се по руским узорима мењала српска војна униформа, а и сам чин крунисања, 
приступило се сличном процесу „ре/конструкције“ српских владарских регалија, 
на чему је поново био ангажован директор Народног музеја Михаило Валтровић 
(Васић 2012: 31, 32). Свечана крунидбена поворка била је допуњена костимираним 
ликовима српске средњовековне властеле, од цара Душана до краљевића Марка, и 
учесницима који су носили српске војне униформе од средњовековних до савре-
мених (Љубић 1940).

И после крунисања српског краља, у периоду између два рата, када у нашу 
средину долазе руски емигранти, настављена је пракса организовања поворки 
маскираних у униформе српске средњовековне властеле и витезова најчешће на 
покладе, али и приликом разних прослава („Слава Гвозденог пука кнеза Михаила 
у Горњем граду“; „Бела недеља у Нишу. Поворка косовских јунака“; „Сутра ће се 
код ‘Петрограда’ одржати косовска вечера цара Лазара и распорити стомак цару 
Мурату, Прва сезона забава друштва ‘Традиције’“).

У периоду после Октобарске револуције и грађанског рата у Русији, када се 
у српској средини нашао велики број руских избеглица, а међу њима и ликовних 
уметника, значајни аутори били су двору цара Николаја II блиски архитекта 
Николај Петрович Краснов (1864–1939), који је за последња два руска цара и 
њихове рођаке пројектовао дворац у Ливадији на Јалти и друге летњиковце на 
Криму и инжењер грађевинац Сергеј Николајевич Смирнов (1877–1958) админи-
стративно лице у служби великог кнеза Константина Константиновича Романова 
и његовог најстаријег сина Јована. Ангажовани за краља Александра Карађорђе-
вића, на двору нове јужнословенске државе и за Српску православну цркву 
Краснов и Смирнов били су у прилици да значајније утичу на културну климу и 
одређене токове у ликовној уметности.

Смирнов, археолог, историчар уметности, истраживач старина, уметник, 
колекционар, нумизматичар, културни посленик, управник великокнежевског 
имања у Павловску и дворски библиотекар за време његових последњих власника, 
Јована Константиновича и Јелене Карађорђевић, кћери краља Петра, пре рево-
луције био је ангажован на бројним уметничким пројектима значајним за двор 
Романова (Смирнов 2016; Кузьмичева 2016: 32–57; Гойкович; Жизнедеятельность С. 
Н. Смирнова в России /1877–1918 гг./). У другој половини прве деценије 20. века учест-
вовао је у научним експедицијама које су обилазиле и снимале руске средњове-
ковне црквене, али и профане споменике, детаље ентеријера, израђивале копије 
фресака, прикупљале предмете примењене уметности, црквене утвари, иконе 
итд. (Смирнов 2016: 259; Гойкович; Глушков).

Тако стечена искуства Смирнов је примењивао на објектима на којима је 
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радио за припаднике великокнежевске породице Константина Константино-
вича на имању у Стрељни и Осташеву, црквама за сестру Констанитна Констан-
тиновича – грчку краљицу Олгу Константиновну (Романов) у Солуну и Атини и 
покретној цркви у Павловску (Кузьмичева 2016: 45; Жизнедеятельность С. Н. Смир-
нова в России /1877–1918 гг./; Саков 2017; Церковь Олега Брянского; Церковь Олега 
Брянского, Серафима Саровского и Игоря Черниговского в Осташево). 

Најзначајнији храм на чијој реализацији 1908–1913. ради Смирнов, и то као 
члан Комисије за изградњу цркве посвећене обележавању успомене на руске 
војнике и официре погинуле у Руско-јапанском рату 1905, на чијем челу су биле 
грчка краљица Олга Константиновна и руска царица Александра Фјодоровна је 
Спас-на-водама крај Неве у Петрограду. Подршку пројекту, уз царску породицу 
дао је и велики кнез Константин Константинович. Смирнов је овом приликом 
сарађивао са архитектом Маријаном Маријановичем Перетјатковичем (1872–
1916) и вајаром Борисом Михаиловичем Микешином (1873–1937) (Храм Христа 
Спасителя – Церковь Спас-на-водах; Глушков; Гойкович; Жизнедеятельность С. Н. 
Смирнова в России /1877–1918 гг./).

У емиграцији у коју је стигао у Краљевину СХС, помогавши принцези/
кнегињи Јелени и њеној деци да побегну пред прогоном совјетске власти, после 
мученичке смрти кнеза Јована Константиновича и његове браће и бројних рођака 
из царске породице, Смирнов са Красновим, у сарадњи са српским архитектом и 
истраживачем старина Пером Ј. Поповићем за краља Александра ради на уређењу 
ентеријера маузолеја Карађорђевића на Опленцу. Концепт уређења цркве је тада 
измењен и планира се израда мозаика.

Као узор за опленачки храм послужио је и ентеријер надгробне цркве цара 
Александра II, петроградског Спаса на крви, завршене тек 1907. године, сигурно 
из искустава руских уметника, али и на основу сазнања самог Александра 
Карађорђевића, који је у време довршења петроградског храма учио у Корпусу 
пажева у престоници Царске Русије (Бартуловић 1931: 14; Кожина-Заборовская 
1936: 12; Ильин и Борисова 1965: 268–269; Јовановић 1990: 229, 230; Живојиновић 
2003: 363–367, 370). Зидови петроградског владарског маузолеја у потпуности су 
прекривени мозаицима, уз раскошне парапете, мобилијар и подове од мермера 
и полудрагог камена. Преклапања у ентеријерима Спаса на крви и Опленца 
су бројна, све до детаља звезданог неба – мотива декорације из маузолеја Гале 
Плациде у Равени ( Јовановић 1990: 103). Осим што обе цркве имају фунерални 
карактер везан за владајућу династију, обе грађевине реплицирају национлну 
архитектуру ранијих историјских епоха.

По руском моделу, Смирнов је организовао екипу руских сликара емиграната 
– Ивана Петровича Дикија (1896–1990), Сергеја Ивановича Образкова (?–1971), 
барона Николаја Богдановича фон Мејендорфа (1888–1969), Владимира Јаковље-
вича Предојевича (?–?), Виктора Николајевича Шевцова (?–?), Матфеја Едмундо-
вича фон Рејтлингера (1897–1983), Евгенија В. Варун-Секрета (1896–?), фотографа 
Бориса Ивашенц(ов)а, који су у новој домовини обилазили српске средњовековне 
црквене споменике прикупљајући материјал за израду мозаика у опленачкој цркви.

У оставини Пере Ј. Поповића (1873–1945) у Музеју Српске православне цркве 
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у Београду, уз бројне копије фресака које је вероватно управо опленачка екипа 
припремила за израду мозаика владарског маузолеја (Поповић 2007: 511, 512, 514, 
515), налазимо и цртеже руских средњовековних цркава с руским натписима; није 
искључено да се ради о материјалу Сергеја Смирнова (Музеј Српске православне 
цркве, Оставина Пере Ј. Поповића, инв. бр. 8111, 8112, 8113, 8120) видети илустра-
цију 3.

Смирнов у Србији наставља и своју археолошку делатност, постаје покро-
витељ Руског археолошког друштва Краљевине Србије (под покровитељством 
принцезе Јелене). А на двору краља Александра Карађорђевића, као раније у 
Павловску, продужио је и своју активност библиотекара.

Много је сличности у процесима градње, израде и опремања Спаса-на-
водама у Патрограду и ентеријера цркве Светог Ђорђа на Опленцу. У Спасу-
на-водама Михаил Михаилович Адамович (1884–1947) живопис доњег Храма 
Светог Николе ради према фрескама старих ростовско-суздаљских цркава, а на 
Опленцу се мозаици израђују према скицама српског средњовековног живописа 
(Кузьмичева 2016: 45, 51, 52; Глушков; Гойкович; Жизнедеятельность С. Н. Смир-
нова в России /1877–1918 гг./).

Према нацртима Николаја Александровича Брунија (1856–1935) и Виктора 
Васњецова за горњу цркву петроградског Спаса-на-водама, посвећену Христовој 
молитви на Маслиновој гори, четири мозаичка паноа од смалте слагала је немачка 
фирма Пул и Вагнер. Сигурно није случајно што је по доласку на чело опленачке 
екипе Сергеја Смирнова, уметника, али и пословног човека – власника акција 
везаних за производњу стакла у Русији (Смирнов 2016: 6, 292–293), за украс 
зидова маузолеја Карађорђевића одабран мозаик, а реализација паноа поверена 
управо фирми Пул и Вагнер.

Током експедиција на терену Смирнов је у Русији прикупљао бројне умет-
ничке предмете. Неке од оригиналних икона и царске двери из старијих цркава 
даривао је Спасу-на-водама. Касније, када је Смирнов са Красновим радио на 
уређењу ентеријера придворне капеле Светог Андреја на Дедињу, румунска 
краљица Марија и њена кћи Марија, супруга Александра Карађорђевића, за 
дедињску цркву у Цариграду купују антикварни старински иконостас на који је 
монтирано неколико аутентичниих древних икона. Архитектура Спаса-на-водама 
следила је своје руске средњовековне узоре (ростовске и владимиро-суздаљске 
цркве Покрова на Нерли и Успенске цркве Светог Димитрија у Владимиру). 
Одјек тих руских искустава видимо и у архитектури капеле Светог Андреја чије 
пропорције понављају средњовековне форме Андрејаша у Македонији, односно 
Краљеве цркве у Студеници (Бабац и Борић 2012: 75, 76, 169, 237, 263, 269; Ацовић 
2017: 207–209). 

Руска сецесија /Art Nouveau/, руски стиль модерн, која се развијала у умет-
ничким кружоцима на имањима Мамонтових у Абрамцеву и кнегиње М. К. Тени-
шеве у Талашкину као резултат истраживања средњовековних византијских и 
словенских корена руске културе, али и фолклора, народне уметности и заната, 
оснивањем Друштва препорода уметничке Русије / Общество возрождения 
художественной Руси (1915) достигла је свој особени израз, али и већи значај 
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за државу у време обележавања три века континуитета династије Романов 
1913. У том кругу било је активно готово 300  људи – већ поменути велики кнез 
Константин Константинович, његова сестра Олга, његови синови, али и кћи 
Великог кнеза – Татјана Константиновна (удата Багратион Мухрански), истак-
нути дворски чиновници – кнез А. А. Ширински-Шихматов, главни органи-
затор послова Друштва штабни официр пуковник Д. Н. Ломан, М. М. Пуриш-
кевич, И. Л. и М. И. Горемикини; свештена лица; архитекте С. С. Кричински, 
В. А. Покровски, А. В. Померанцев, А. А. Парланд, В. Ф. Свињин, А. В. Шчусев; 
сликари –В. Васњецов али и М. Ј. Њестеров, И. J. Биљибин, Н. K. Рерих, моза-
ичар В. А. Фролов, кнез М. С. Путјатина, (касније емигрант у Паризу и аутор 
иконостаса руске цркве Свете Тројице у Београду), иконописац Н. С. Јемелјанов, 
фотограф С. М. Прокудин-Горски; научници – П. П. Покришкин, А. В. Прахов, 
Н. В. Покровски, Н. П. Лихачев, Д. В. Ајналов, колекционари Морозови и многи 
други (Ильин и Борисова 1965: 257–301; Возвращение к русскому стилю в XIX веке; 
Воссоздание образа Святой Руси; Общество возрождения художественной Руси; 
Ратная палата; Фёдоровский городок).

У Царском селу, у близини Александровског дворца, 1909–1913. према моделу 
Благовештенске саборне цркве у московском царском Кремљу гради се Саборна 
црква посвећена Фјодоровској Мајци Божјој, покровитељки Рјуриковича, па 
Романова (Maйорова и Соколов 2017). У то време Николај II, у склопу обеле-
жавања јубилеја три стотине година династије Романов, обилази бројне древне 
цркве и доноси одлуку да се и нова пуковска црква иконе Богородице Фјодо-
ровске, истовремено и место молитве царске породице, ослика у духу руског 
средњовековног живописа. Владар лично надзире рад нарочите комисије која 
је обилазила средњовековне цркве, копирала и фотографисала фреске за тај 
пројекат (Чакировъ 1971: 455; Возвращение к русскому стилю в XIX веке; Воссоз-
дание образа Святой Руси; Феодоровская икона Божией Матери; Феодоровский 
собор [Пушкин]; Феодоровская икона Божией Матери).

На исти начин је касније, у емиграцији, радила опленачка, односно дворска 
екипа руских сликара у организацији инжењера Смирнова, а под владарским 
надзором краља Александра.

У духу обележавања јубилеја Романова 1913, на иконостасу Фјодоровске цареве 
саборне цркве били су приказани велики кнежеви Рјуриковичи и Романови са 
својим свецима покровитељима. Исти концепт ће следити краљ Александар, одлу-
чивши, према неким изворима управо под утицајем емигранта Смирнова, који је 
сигурно познавао придворну праксу Романова, да на зидовима Опленца прикаже 
све српске средњовековне владаре и да тој лози придружи и свог преминулог 
оца, краља Петра. 

Уметничке тенденције Друштва препорода уметничке Русије одразиле су се и 
у Фјодоровском, руском градићу грађеном од 1913. уз Цркву Богородице Фјодо-
ровске, такође под покровитељством цара Николаја и руководством Комитета 
за градњу зграда и кућа при Фјодоровској цркви у коме делују опет сликар В. М. 
Васњецов, научник П. П. Покришкин и други. Архитекта Степан Самојлович 
Кричински (1874–1923) по моделу старог руског утврђеног града ради скице за 
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насеље с неколико капија и зидинама са шест кула и руководи изградњом Трпеза-
ријске палате за црквене скупове, Белокамене, Ружичасте и Жуте палате и Ружи-
часте куле са становима за свештенике, ђаконе, ниже црквене чинове и чинов-
нике. Сложени комплекс обухвата и помоћне зграде, бање/купаонице, перионице 
и низ других објеката. Изван зидина подигнуте су Ратна/Војна палата – Дом 
официра замишљена као војни музеј и царска железничка станица у Царском 
селу. Тако је, уз царску резиденцију у близини северне европејске руске престо-
нице, настао прави музеј руске средњовековне културе и уметности (Борисов и 
сар. 1980: 359, 360).

Као узори за опремање ентеријера и осликавање зидова комплекса, углавном 
под руководством В. М. Васњецова (видети илустрацију 4) и Георгија Павло-
вича Пашкова (1886–1925) са екипом (видети илустрацију 5), послужиле су палате 
бојара Романових у Москви, Грановита палата, Теремни дворац московског 
Кремља и бројне зидине и палате руских средњовековних градова. Намештај, 
предмети примењене уметности и украси за Фјодоровски градић израђују се 
према музејским експонатима „из епохе“, ентеријери су опремани и бројним 
оригиналним средњовековним предметима (Рогозина 2004; Воссоздание образа 
Святой Руси; Ратная палата; Фёдоровский городок; Феодоровская икона Божией 
Матери).

Тако су раскошни балски костими с прославе 290 година владавине Романова, 
на јубиларној 300. годишњици династије у Фјодоровском, руском градићу добили 
адекватну сценографију. И у новом контексту царски маскенбал с почетка века 
није више само подсећање на изворе националне државе, него је и путоказ за даља 
трагања у свим сферама културног живота, па тако и на пољу ликовне уметности.

И профани пројекат Руског градића имао је одјека у емигрантском периоду 
у делатности руске дворске/опленачке екипе уметника. Као паралелу активнос-
тима Смирнова и Краснова у области сакралне уметности (Опленац, дедињска 
дворска капела и радови опленачке групе уметника руских емиграната у 
црквама широм Србије) (Межински Миловановић 2020: 137–154), сагледавамо 
украшавање и опремање профаног простора краљеве виле/Двора на Дедињу 
који се гради током четврте деценије. Под руководством Краснова и Смир-
нова део опленачке екипе (Николај Мејендорф, Борис Образков и Иван Дикиј) 
у сутерену Двора осликава централни салон, плави салон за пушење, вински 
подрум и биоскопску салу (Шкаламера 1983: 121, 122; Бабац и Борић 2012: 75), 
видети илустрацију 6. Чест мотив сликане декорације Фјодоровског градића 
– хералдичке симболе срећемо и у дедињском централном салону (уклоњено 
у време комунизма). У смислу садржаја, али и у погледу уметничког израза, 
осим паралела у сложеним флоралним декорацијама, фигуралне композиције 
Фјодоровског градића у очигледном су дијалогу са живописом дедињског 
винског подрума где је насликан низ сцена из народне песме Женидба Душа-
нова, видети илустрацију 7. Искуство декорације профаних просторија у духу 
средњег века, које су донели уметници емигранти око Сергеја Смирнова, било 
је адекватно решење приликом уређења простора који је за себе и своју поро-
дицу као краљеву вилу на Дедињу наручио Александар Карађорђевић. Како се 
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у нашој средини готово уопште нису сачували профани средњовековни енте-
ријери, било је логично посезање за постојећим руским узорима заснованим 
на заједничким византијским изворима, допуњеним решењима која је крајем 
19. века у свом дворцу Котрочени у Букурешту, „по истој моди“ историзма и 
ар нувоа, креирала румунска владарска породица, у простору у коме је живела 
будућа југословенска краљица Марија.

Посматрана у широј визури, до сада тумачене као буквални „цитати“ москов-
ских кремаљских ентеријера, декорације дедињских сутерена у контексту 
размотрених династичких веза и уметничких додира добијају потпунији смисао 
и дубљи значај.

За разлику од дворске опленачке екипе, која је, према руском моделу, за свој 
рад у бројним српским црквама припремала скице и фотографије с терена у 
Србији, руски емигрант Андреј Васиљевич Бишченко (1886–1985), који је са 
својом екипом сарадника такође живописао велики број храмова широм земље, 
Српској православној цркви понудио је другачије решење осликавања зидова. 
Он је следио модел Двору Романова блиског Виктора Васњецова – аутора који 
је у Русији стекао велику славу црквеног сликара (Бахревский 1989: 277, 302, 
303, 366). Уместо на средњовековне моделе, Бишченко се у свом раду ослањао 
на готова решења из Саборне цркве Светог великог кнеза Владимира у Кијеву, 
подигнуте у част прихватања хришћанства у Русији коју је 1885–1896, са сарад-
ницима – Михаилом Васиљевичем Њестеровим (1862–1942), Вилхелмом Алек-
сандровичем Котарбинским (1849–1922), Павелом Александровичем Сведом-
ским (1849–1904) и другима, осликавао В. Васњецов (Коваленская 1965: 109–112; 
Бахревский 1985: 302; Маркович 2008: 78; Марковић 2012: 141; Киселева).

Васњецов је утемељио особен ток црквене ликовне уметности руског стила 
модерн управо у Владимирској саборној цркви, како у погледу стила, тако и у 
новим особеним иконографским решењима доминантне стојеће фигуре Бого-
родице са Христом у рукама на златном фону апсиде, престоних икона Христа, а 
посебно Богородице са Христом на престолу која су као нови канон понављани 
у Русији пре октобарског преврата. Касније ликовни уметници руски емигранти 
и на западу раде реплике тих икона.

У Србији се иконографски типови Васњецова јављају већ почетком 20. века 
у Цркви Свете Тројице у Адровцу, на пример, али их је живопис и иконопис 
Бишченка и његових сарадника између два светска рата и непосредно после 
Другог светског рата умножио широм земље.

Као петроградски, али и кијевски ђак, Бишченко је сигурно познавао ориги-
нално дело Васњецова у кијевском Светом Владимиру. Висок степен подудар-
ности радова Бишченка за цркве у Краљевини СХС/Југославији са оригиналима 
Васњецова и конкретни „цитати“ и преузимања руског модела у „емигрант-
ским“ решењима наводе на закључак да је Бишченко морао располагати нацр-
тима или бројним детаљним снимцима живописа и иконописа кијевске Влади-
мирске цркве, врло вероватно албумом с репродукцијама живописа и иконописа 
кијевске Владимирске саборне цркве, какву је, на пример 1905. публиковао С. В. 
Куљженко у Кијеву.
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До сада само узгред помињана сличност радова Бишченка и Васњецова 
(Марковић 1995: 82, 83; Миљановић 1998: 154, 156; Марковић 2001; Марковић 
2005) није детаљније разматрана, па се тако често као аутентична Бишченкова 
решења у српским црквама, заправо анализирају кијевске композиције Васње-
цова, Сведомског, Котарбинског.

Бишченко је следио кијевско иконографско решење Васњецова (видети 
илустрацију 8) за престоне иконе Христа и Богородице са Христом већ у једном 
од својих најранијих радова – на иконостасу Саборне цркве Успења у Крагујевцу 
из 1926–1927. године, а варијанте тих решења срећемо још и 1939. када Бишченко, 
или неко од његових сарадника или ученика, ради престоне иконе у Цркви Свете 
Марије Магдалене у Белом Потоку, видети илустрацију 9, 1–2.

И касније у живопису Цркве Свете Тројице у Лесковцу Бишченко 1928–
1931. следи решења Васњецова. У црквеном летопису је забележено да је од 
Бишченка тражено да цркву ослика у стилу радова Виктора Васњецова (Р 1931; 
„Свечано освећење нове цркве у Лесковцу“; Марковић 1995; Маркович 2008: 
79), али чини се логичним да је сам аутор предложио да настави да ради у стилу 
Васњецова, чијим је сликарским материјалом располагао, а што се већ пока-
зало успешним.

Једна од најсложенијих целина црквеног сликарства коју је Бишченко реали-
зовао у емиграцији у нашој средини је обиман живопис Цркве Светих Петра 
и Павла у Шапцу из 1931. (Марковић 2001; Марковић 2012: 142). Јасно се прати 
како Бишченко дословно преузима решење Васњецова из Кијева у стојећој Бого-
родицa са Христом Младенцем раширених руку у олтару, насликаној према 
Васњецовљевој супрузи и сину (видети илустрацију 10), у Богу Сину на своду, у 
Страшном суду и сцени из раја с Адамом и Евом (видети илустрације 11 и 12). С 
друге стране, приликом израде других сцена Стварања света Бишченко се ослања 
и на решења В. Котарбинског и П. Сведомског из Владимирске цркве у Кијеву, 
видети илустрације 13 и 14. Осим у Русији популарним владимирским узорима, 
Бишченко се у монументалном шабачком сликарском комплексу за лик Трии-
постасног Бога Оца инспирисао и у Русији познатим решењем Алексеја Тарасо-
вича Маркова (1802–1878) из централне куполе једне од најпоштованијих руских 
цркава, Храма Христа Спаситеља у Москви из седме деценије 19. века (Брусило-
вский; Графика стен. Эскизы монументальных росписей XIX – начала ХХ век). У 
години у којој је Бишченко сликао шабачког Бога Оца, комунистичке власти су 
срушиле московску Цркву Светог Спаса иначе један од првих објеката у којем 
се тежило повратку националном стилу.

Сажето Васњецовљево кијеваско Распеће Бишченко слика у шабачкој цркви, а 
касније његову варијанту примењује и у Цркви Светог Ђорђа у Смедереву (1936–
1937) где ради с једним опленачким мајстором, Николајем Мејендорфом („Обно-
вљена смедеревска црква биће ускоро и освећена“; Ђорђевић 1936; Марковић 
2005: 139; Маркович 2008: 78; Марковић 2012: 147; Киселева).

Васњецовљевог кијевског Христа Пантократора Бишченко реплицира на 
пример, у цркви у Врбовцу 1936–1939. (Марковић 2012: 154–162) и 1937. у београд-
ској Вазнесенској цркви за чије живописање га је препоручио његов познаник 
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Урош Предић (1857–1853) (Колунџић 1971: 387; Марковић 2005: 139; Јовановић 
2006: 66; Вазнесењска црква). 

У живопису позније емигрантске фазе Бишченко у Цркви Ружици на Кале-
мегдану 1938. „цитира“ Васњецовљева решења ликова руских светитеља – Светог 
Владимира и Светог Александра Невског (из иконостаса) и митрополита све 
Русије Светог Алексеја из живописа Владимирске цркве у Кијеву, али их комби-
нује са српским светитељима за које моделе проналази у опусу српских сликара, 
Уроша Предића на пример.

Из разматраних примера директних паралела у руском и српском црквеном 
сликарству, архитектонском украсу, опремању црквених ентеријера и у двор-
ској уметности и протоколу, може се закључити да су ликовни уметници руски 
емигранти ангажовани за двор Александра Карађорђевића и Српску православну 
цркву у новој домовини понудили сажетак оних резултата до којих се у области 
црквене и дворске уметности дошло у пројектима реализованим за последње 
Романове и њима близак круг поручилаца.

Ликовно, али и концептуално решење Саборне цркве Фјодоровске иконе 
Мајке Божије и Фјодоровског, руског градића, али и храма Спаса-на-Водама, 
под династијом Романова обједињује наслеђе древне Русије и нуди га новим 
поколењима. Уметници руски емигранти тај концепт преносе на српски двор 
Карађорђевића где се прилагођеним ликовним језиком шаље нова идеолошка 
порука легитимности ширења државе, обједињења Јужних Словена, али се и отва-
рају врата ширим словенским пројектима и новим идејама уједињења.

„Руска декорација“ сутерена Двора на Дедињу није, како се углавном до сада 
интерпретирало, пуки омаж земљи порекла једног од градитеља тог објекта, 
Виктора Викторовича Лукомског (1884–1947) (Трпковић 1985), односно аутора 
концепта ентеријера Краснова и Смирнова и извођача – опленачких сликара, 
већ је резултат деловања духовне климе на двору Романова у време прославе 
последњих јубилеја њихове владавине. Она има дубоког смисла у дефинисању 
конкретне поруке континуитета и јединства православне словенске монар-
хије, наследнице Византије, у новој дворској средини Карађорђевића, и нових, 
сложених и до данас још недовољно проучених политичких и културних тенден-
ција и нереализованих планова за будућност, настајалих у том окружењу.

Иако се делатност Андреја Бишченка и његових сарадника на осликавању 
бројних цркава у Србији директно иконографски и стилски ослања на опус 
Виктора Васњецова, а не на непосредне средњовековне националне и визан-
тијске уметничке изворе, иконопис и живопис Бишченка у нашој средини само 
је сегмент ширег концепта повратка средњовековним, византијским и право-
славним основама руске, а у новој средини – српске културе, јер се уметнички 
израз Васњецова, једног од најзначајнијих руских уметника новог руског стила 
с краја 19. и почетка 20. века, темељи управо на интерпретацији средњовековних 
традиција.

На примерима преузимања руских модела у српској средини и дефинисању 
низа директних копија руских ликовних решења стила модерн и симболизма у 
нашој ликовној уметности, уочава се шири значај транспоновања духовне климе 
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настале у руској култури с краја 19. и почетка 20. века у Србију. У обе средине 
истицан је легитимитет династије и проучавани су средњовековни, византијски, 
православни – Србији и Русији заједнички – корени државности, цркве и културе. 
У процесу прожимања руских и српских куктурних образаца још једна спона су 
опуси ликовних уметника руских емиграната у нашој средини.
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Дополнение к исследованию русско-сербских связей
в церковной и дворцовой живописи и архитектуре

на фоне творчества русских эмигрантов в Сербии между  
двумя мировыми войнами: 

Примеры перенимание русских моделей

(Резюме)

В тексте представлены русско-сербские связи в обобщенном смысле, во-
первых в области церковной живописи, на примерах архитектурной 
декорации и интерьеров храмов, но и дворцового убранства и архитектуры 
времен последних Романовых и Карагеоргиевичей на фоне деятельности 
художников-русских эмигрантов после Октябрьской революции в Сербии, 
то есть в Югославии.

На основании малоизвестных параллелей в русском и сербском церковном 
искусстве, на примерах определенных памятников конца XIX и начала ХХ 
веков в России (Владимирский собор в Киеве, Спас на крови и Спас-на-
водах в Петербурге, Русский городок в Царском селе и т.д.) и 20-ых и 30-ых 
годов XX века в Сербии  (церковь Святого Георгия на Опленaце, Дворец на 
Дедине, саборы в Шабaце, Крагуевaце, Смедерево и т.п.), иллюстрировано 
перенимание русских художественных образцов и их приспособление к 
потребностям сербских заказчиков, на пример, в деятелности инженера 
Сергея Николаевича Смирнова.

Кроме того, что живописцы эмигранты (мастера Опленaца, Андрей 
Василевич Бищенко и др), опирались на опыт исследования русского 
искусства средневековья, использовали модели русского стиля модерн и 
символизма (во первых работы Виктора Михаиловича Васнецова), и что 
создавались копии русских оригиналов в сербской среде, более значительно 
было перенесение духовной атмосферы русской культурной среды конца 
XIX и начала XX веков в сербскую и их взаимное проникновение. В обоих 
случаях выдвигались законность пребывания на троне династий и изучались 
общие для Сербии и России средневековые, византийские, православные 
корни государственности, церкви и культуры, которые вновь укрепились 
деятельностью художников-русских эмигрантов.

Ключевые слова: художники – русские эмигранты, Сергей М. Смирнов, Андрей В. 
Бищенко, живопись Опленаца, церковная живопись
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