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Украсни завршетак потрбУшног лУка на зидУ саборне цркве



Посвета

Мојој Зорици, која се радовала Сентандреји српске 
пове с ни це – а на моју дубоку тугу – уснула је пре појаве 
књиге.

Зорица је историчар уметности и мој непосредни и 
стални сарадник у истраживачким пословима, посебно 
у Сентандреји. Никада нећу заборавити наше одласке у 
сентандрејске цркве, помно разгледање икона на олтар-
ским преградама, наш рад у Музеју и Архиву Епархије бу-
димске – то је делом остало и у њеним бележницама. На 
улицама сентандрејским, поред старих фасада, текли су 
наши разговори о негдашњој Сентандреји, коју смо тада 
оживљавали.

Зорица је читала ову књигу у рукопису, предлагала 
измене и допуне, одабирала ликовне прилоге уметничких 
дела. – И тада смо се надали да ћемо нашу књигу ускоро 
разгледати...

И овде објављено „Предисловије“ Зорица је недавно 
читала. Будући да то није историјскоуметничка студија 
питао сам је да ли да такав нетипичан текст објавим у 
неком часопису или у овој књизи. – Зорица ми је опширно 
казивала о томе шта мисли, а ја овде могу да оставим 
само једну њену реченицу: „Овој Твојој узбудљивој при-
чи о Чарнојевићевој сеоби – од Пећке патријаршије до 
Сентандреје – место је баш у сентандрејској књизи“.



цртеж крста са криптограмом на полеђини целивајУће иконе непознатог зографа (1760)



Сентандреја била је негда Фарос,
светилник српства…

Јаша Игњатовић (1886)



„сијУ иконУ искУпи ћира оцУ и матери за дУшУ и метУ У црквУ бУдимирскУ“,
запис на икони свети јован крститељ (1720) из села бУдимира, сада У мУзејУ епархије бУдимске.



Нема два места која су више слична него Сентандреја и 
Хиландар, иако се чини да нису ништа налик. Нигде није 
српски барок, у светлости слободног живота, чист као у 
Сентандреји, ни српски средњи век, кроз византијску и 
медитеранску културу, жив као у Хиландару…

Сентандреја је на супротној географској тачки, одјек 
Хиландара. Високи звоници њених китњастих цркава, 
ковано гвожђе на капијама, иконостаси, столови, певни-
це, надгробне плоче, гробови, световне грађевине са за-
батима, тремовима и косим црвеним крововима, чине 
од ње најранију и највећу творевину барокнога стила. 
Сентандреја на Дунаву усред мађарске, и Хиландар на 
Јегејском мору у Грчкој, јединствена су два примера гран-
диозних споменика које је један народ подигао у туђој 
земљи, ван својих државних граница.

Милан Кашанин (1966)



надгробни крст на гробљУ У сентандреји – Раб божији Станко, 1741.



Када је реч о архитектури треба рећи да су Срби у 
угарској створили и читаве урбанистичке целине, од 
којих је најбоље очувана она у Сентандреји. Барок, роко-
ко и класицизам су основни уметнички правци, у којима 
се, слично као и црквена, развија и она профана архи-
тектура. у Сентандреји на некадашњем главном тргу, и 
данас стоји барокни, мермерни крст Српског трговачког 
„содружества“ сентандрејског из 1763. године, као јасно 
сведочанство и симбол овог града.

Дејан Медаковић (1982)




