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 рква Ружица се налази у Источном подграђу Београд-
ске тврђаве и чини део ширег сакралног комплекса који 
сачињавају још капела свете Петке и црквени конак с 
тремом. Мада је храм посвећен празнику Рођења Бо-
городице, од свог оснивања ова црква је у народу по-
зната као Ружица. Занимљиво је порекло њеног име-
на,1 које се јавља на више локалитета. Исти назив на 
подручју Србије носи црквина Ружица крај тврђаве 
Милешевац. На територији Босне и Херцеговине такав 
назив носе три цркве: црквина Ружица код врела Тре-
бишњице, црква свете Руже у околини Ливна и црква 
Ружица код Братунца. У Црној Гори код Рожаја постоји 
црквина Ружица, а у Колашину су забележени остаци 
манастира Ружице. У науци је прихваћено мишљење да 
прапорекло овог имена треба тражити у античком праз-
нику rоsalia прослављаном у пролеће, када су на гро-
бовe предака полагане руже. У облику прилагођеном 
хришћанском култу, празник опстаје кроз средњи век, 
а касније постаје део фолклорног наслеђа. У хришћан-
ском религиозном контексту он се везује за Духове, те 
се стога русалијом односно Ружицом обично називају 
цркве посвећене св. Тројици. Порекло имена цркве Ру-
жице у Источном подграђу такође се везује за усмену 
традицију која преноси предање о постојању цркве 
Ружице кроз легенду о три сестре Ружици, Марици и 
Цвети, a које су у средњем веку подигле три цркве у 
Београду. Тако се до XIX века веровало да три барутна 
магацина на Београдској тврђави представљају управо 
те цркве. Време настанка храма се везује за 1867. годи-
ну, односно за годину предаје кључева града Београда. 
Ова временска одредница уједно представља тренутак 
заснивања цркве Ружице као сакралног здања, запра-
во тренутак трансформације објекта у функцији и ар-
хитектонском склопу. Старије здање које је послужило 
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као непосредни архитектонски оквир за нов храм био 
је стари барутни магацин, што и чини необичност у 
просторном позиционирању цркве Ружице. У односу 
на друге хришћанске лонгитудиналне храмове, којима 
је подужна линија одређена правцем исток–запад, код 
цркве Ружице је постављена да се простире правцем 
север–југ. Идеја која је водила ка оснивању цркве на 
месту барутног магацина представља комплексан про-
блем, базиран на више чињеница. Основни узрок за ус-
постављање новог култног места у Источном подграђу 
Београдске тврђаве билa је дакле свест сачувана у ко-
лективној меморији српског народа о постојању древне 
цркве Ружице. То се пре свега односи на народно веро-
вање везано за историјско порекло храма, у контексту 
поменутe легенде. Не може се прецизно утврдити од 
када потиче ова легенда, али XIX век је тренутак када 
се актуелизују приче о старим сакралним објектима са-
чуваним на Београдској тврђави, која је у то време још у 

рукама турског гарнизона. Колективна меморија била је 
такође похрањена и у писаном облику кроз народне пе-
сме Женидба Тодора Јакшића и Деоба Јакшића, где се 
име цркве Ружице у Београду непосредно помиње. Ово 
сазнање које је живело дубоко у свести народа покло-
пило се са специфичним тренутком политичке еман-
ципације који је водио ка независности младе српске 
државе. 

Порекло архитектуре цркве Ружице, прецизно про-
сторно одређење објекта који је претходио сакралној 
намени и време његовог настанка – познати су. Низ 
историјских извора, посебно картографска грађа која 
се махом чува у Бечу (Kreigsarchiv Wien), на то јасно 
указује. Изградња објекта потиче из времена аустриј-
ске владавине Београдом, када је извршена опсежна ба-
рокна реконструкција тврђаве, по пројекту инжењера 
Николе Доксата де Мореза, од 1725. до 1739. године. 
У то време је изграђен првобитни барутни магацин у 

Сл. 1. Источно 
подграђе на плановима 
1723–1865. године: 
а. 1723–1725. године 
(Statens Arkiv, 
Stockholm)
б. 1740. године 
(Deutsche 
Staatsbibliothek, Berlin, 
S X 47083/19)
в. 1789. године 
(Kriegsarchiv, Wien, G I 
b 40–3)
г. 1862–1865. године 
(реституција плана 
према плану из 
Народне библиотеке 
Србије, Збирка карата 
и планова, бр. 332)
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Источном подграђу Београдске тврђаве. Реч је о стан-
дардном војном објекту који се појављује на бројним 
плановима Београдске тврђаве, почевши од 1725. годи-
не до краја XIX века, с мање или више прецизности у 
приказивању.  

Поуздан картографски извор представља план из 
1725. године.2 Овај план приказује пројекат нових фор-
тификација,3 а положај новопројектованог барутног ма-
гацина смештеног на ободу Лучног бедема у Источном 
подграђу – поклапа се са положајем данашње цркве 
Ружице. У погледу прецизнијег датирања објекта, зна-
чајан је план Београдске тврђаве из 1739. године.4 У 
легенди овог плана под ознаком D означен је барутни 
магацин у Горњем граду, док је барутни магацин у Ис-
точном подграђу означен као Ѕ и уписан као „нови ба-
рутни магацин“. Ово наводи на закључак о нешто кас-
нијем датуму настанка барутане у Источном подграђу 
у односу на барутни магацин у Горњем граду, односно 
највероватније током четврте деценије XVIII века. 

Након склапања мира између Аустрије и Турске 
1739. године, одредбама уговора је одлучено да се по-
руше све фортификације из периода 1717–1739. године, 
односно да се оставe само фортификације изведене пре 
1717. године. Овим је тврђава била сведена на оквир 
који се састојао од бедема изведених пре 1717. године, 
тј. утврђенe целинe Горњег града са бастионима испред 
Западне и Источне капије, затим Доњег града с приста-
нишним бастионом, као и Источног подграђа.5 Поред 
тога, Турцима су предати и сви новоподигнути објекти 
у унутрашњости Тврђаве. С обзиром на то да се налази 
у оквиру Источног подграђа, које је формирано пре аус-
тријског освајања Београда, барутни магацин је остао 
очуван у изведеном стању. План из 1740. године6 еви-
дентира постојеће стање структуре утврђења и објеката 
унутар Београдске тврђаве, преосталих након одласка 
аустријске посаде. У постојећој структури Источног 
подграђа уцртан је и барутни магацин. У годинама од 
1740. до 1754, завршена је већина радова на формирању 
нових фортификација. У плановима који приказују ста-
ње Београдске тврђаве током друге половине XVIII 
века па до 1808. године7 види се да барутана задржава 
своју функцију, као и непромењен архитектонски склоп 
у основи. Из овог периода значајан је план сутерена из 
1789. године,8 који прецизно приказује стање на терену, 
са уцртаним подземним просторијама. 

Када је реч о историјском изгледу барутног мага-
цина у Источном подграђу Београдске тврђаве, може се 
рећи да је он делимично преиначен у периоду од 1867. 
до 1925. године, али је основни архитектонски склоп 
сачуван, тако да о аутентичној техници градње и ар-
хитектонском склопу најбоље сведочи, изузев самог 
храма, делимично очувани барутни магацин смештен 

у Горњем граду на углу Североисточног и Југоисточ-
ног бедема. Овај тип барутног магацина је стандардни 
војни објекат, а постојала су три слична на простору 
Београдске тврђаве. Један је био смештен у Доњем гра-
ду, други у Горњем граду, а трећи у Источном подграђу. 
Реч је о једноставном једнобродном, лонгитудиналном 
објекту изграђеном у опеци аустријског формата. Осно-
ва барутане у Источном подграђу нешто је издуженија 
у односу на друга два барутна магацина. У изворном 
облику је био засведен благо преломљеним сводом од 
опека, који носе бочни зидови са по четири контрафора 
на сваком зиду. Улаз је био смештен уз лучни бедем, 
сасвим заклоњен. У улазном делу налазила су се два 
степеништа постављена насупрот и претпростор. Они 
су били наткривени нижим кровом од главног. Трагови 
овог простора и данас су видљиви у постојећој струк-
тури цркве Ружице. Као и у случају других барутних 
магацина, и око овог се налазила зидана ограда. Како 
је реч о војном, утилитарном објекту, намењеном за 
складиштење барута, посебна пажња је посвећена ја-
чини зидова. У данашњој структури цркве Ружице, 
дебљина бочних зидова је два метра, док је код слич-
ног Горњоградског барутног магацина дебљина истих 
зидова 2,52 метра. О структури зидова и свода, непо-
средан податак пружа фотографија из 1915. године, која 
приказује полусрушену цркву Ружицу. 

Овакав тип објекта, у форми једнобродне, лонги-
тудиналне грађевине под двосливним кровом свакако 
својим изгледом асоцира на хришћанске цркве. Зато не 
чуди чињеница да је процес препознавања једног војног 
објекта као сакралног простора могао бити извршен на 
тако једноставан начин. О томе довољно сведочи опис 
барутног магацина у Доњем граду, који даје др Мило-
сав Стојадиновић, потпредседник Београдске општине, 
1931. године:9 

„Од нарочитог је интереса стара црква која се на-
лази у Доњем граду на самом подножју виса на коме је 
Мештровићев Победник. Београђани уопште не знају 
да се ту некада налазила веома лепа црква која је и да-
нас сачувала свој првобитни облик... У народном пре-
дању помињу се две цркве Ружица и Марица, а војници 
и дан дању говоре о магацину Марици, мислећи на то 
место. [...] Она је покривена једним великим сводом 
интересантне обраде, докле је олтара, окренутог исто-
ку, нестало у задњем делу који је порушен. Улаз у ову 
цркву такође је лепо очуван и архитектонски нарочито 
обрађен. За дивно чудо да и тај део у току векова није 
порушен. [...] Цркву треба обновити са израдом олтара 
у задњем делу, реконструисати поједине делове око ње, 
засадити неколико дрвета и делимично паркирати, тако 
да се добије једно место које ће при самом улазу у Доњи 
град са савске стране пасти у очи свим посетиоцима.“
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У прилог таквом уверењу сведочи и ликовни из-
вор из XIX века. Реч је о турском плану из 1862–1863. 
године, чији је аутор највероватније Рашид-беј.10 Иако 
топографски непрецизан, план евидентира постојеће 
објекте на Београдској тврђави, са детаљном леген-
дом. Барутни магацин у Источном подграђу, означен 
под редним бројем 60, наведен је као мунициони мага-
цин, док су барутни магацин у Горњем граду и сличан 
барутни магацин у Доњем граду означени као Црква 
(мунициони магацин). Без обзира на то што барутана у 
Источном подграђу није означена као црква, овај план 
даје значајан податак везан за веровање о егзистенцији 
црквених објеката у оквиру утврђења. 

О тачном месту, атрибуцији и броју објеката у ок-
виру Београдске тврђаве, за које се веровало да предста-
вљају очуване цркве, у деценијама које су претходиле 
предаји утврђења Србима постоје недовољно прецизна 
писана сведочанства. Тако кнез Милош у полемици са 
Јусуф-пашом, поводом захтева за поправку оштећеног 
минарета Батал џамије, даје назнаку о броју цркава 
у оквиру бедема утврђења, који се поклапа са Рашид 
-бејовим планом, наводећи „да се у унутрашњости шан-
чева налазе две цркве, у којима Турци држе муницију, 
а не дају Србима да их оправе“.11 Друго слично сведо-
чанство, нешто дескриптивније писано, даје Стјепан 
Марјановић,12 у свом путопису из 1842. године, где у 
опису Београдске тврђаве наводи: „Мало даље за ових 
запуштјених сградах на Сави круто, баш супрот чарда-
ку на њезином уштју лежечему, има још једна мања, са 
свих страна обзидана сграда, о којој се говори, да је то 
негда католичка или како једни хоће христијнска црк-
вица под именом Ружица била. Сада је та сграда тур-
ска барутана“. Иако непрецизна, оба сведочанства ипак 

Сл. 2. Црква Ружица, 1904. године

Сл. 3. Црква Ружица, 1915. године

Сл. 4. Црква Ружица, 1942. године
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представљају значајна писана документа која бележе 
уврежено народно веровање о постојању хришћанских 
храмова на простору Београдске тврђаве, али у друга-
чијој функцији. 

Ипак, пресудна ствар у стварању новог сакралног 
простора био је романтичарски дух и тренутак наци-
оналне политичке еманципације који је владао током 
XIX века. Овај процес је подразумевао да се у оквиру 
откривања и идентификовања историјског и културног 
наслеђа налазио начин за нову формулацију национал-
ног и културног идентитета.13 Овај култ националног 
наслеђа заснивао се на деветнаестовековном схватању 
да једно од најбитнијих места у конституисању једне 
нације представља његова прошлост. Тако се ова кон-
струкција прошлости није водила првенствено жељом 
за научним сазнањем о пореклу појединих објекта и 
њиховим местом у историји нације, већ су извори за њи-
хово порекло често налажени у митском наслеђу. У ос-
тацима старина налазе се сведочанства славне прошло-
сти и извори за националну историју било реалну, било 
измишљену. Ово оживљавање националне прошлости 
и величање културног наслеђа били су усмерени пре 

свега на откривање и реинтерпретацију „златног доба“ 
српске историје, који се везивао за Србију из доба Не-
мањића. Током XIX века долази до обнове средњове-
ковних манастира попут Студенице, Жиче и Раковице, 
а рецепција наслеђа показује јасна националистичка 
обележја. Тако митрополит Михаило у беседи на бла-
годаренију, поводом светковине у спомен устанка кнеза 
Милоша, 1865. године говори:14 

„Беше негда срећно доба у народу србскоме, они 
имађаше своју силну и велику државу, краљеви и ца-
реви србски славише се на далеком истоку и западу, 
уважаваше их ближњи и даљњи народи, бојаше их се 
непријатељи царевине српске. По тој срећној царевини 
поносито дизаше се лепи дворови владетеља и велика-
ша србски, цветаше села и вароши, јунаци се дичише 
именом србским, народ уживајући правду закона, беше 
одевен у злато и сребро, виђаше се по србским пољима 
многочислено стадо, као што и плодне њиве веселише 
србске синове и кћери. И тада красно беше живети у ле-
пој земљи државе србске, која бјаше искићена дивним 
и великолепним храмовима, у којима побожно славише 
Бог и свршаваше служба небеском цару. [...]

Сл. 5. Црква Ружица, садашње стање
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Сл. 6. Црква Ружица, а. Основа, б. Подужни пресек, в. Источни изглед, г. Западни изглед,
д. Попречни пресек , е. Северни изглед
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„Мили споменици о јуначким врлинама и толи-
ком доказима родољубља наши отаца нека утврде ми-
сли, покрену тежње и расположе осећања и садањега 
и будућега поколења народа србског да се ова не само 
диче врлином споменима прошлости, него да се и по-
брину украшавати се родољубивим и христијанском 
врлинама, које данас у народној светковини свечано 
славимо. [...]

„Из развалина нек се подижу споменици и задуж-
бине старе и нове славе србске и нека предају идућим 
столећима, да је србски народ живио, да још живи и да 
има снаге самостално живити, Богу на славу а човечан-
ству ползу, дику и понос! Амин.“

Тренутак у којем се црква Ружица обнавља јесте 
дакле и значајан историјски тренутак политичке еман-
ципације српског народа, који ће у наредној деценији 
довести и до формалне независности кнежевине Ср-
бије. Тек након предаје кључева града Београда и од-
ласка турске посаде из утврђења, што уједно и предста-
вља највећи домет владавине кнеза Михаила, обезбеђен 
је и непосредни услов за почетак обнове цркве Ружи-
це. Одмах након чина предаје кључева града, 6. априла 
1867. године, приступило се радовима на самом храму. 
Кључну улогу у томе, као и у црквеном животу Србије 
у другој половини XIX века, имао је тадашњи митропо-
лит Михаило.15 По уласку српске војске у Београдску 
тврђаву, он тражи од српске владе да се објекат преда 
црквеним властима ради обнове храма. Дана 23. априла 
исте године оснива се Одбор за обнову Ружице, чиме 
почиње прикупљање прилога за обнову храма,16 а поје-
дини црквени предмети набављени су већ 15. (27) апри-
ла 1867. године, када ћерке српског политичара Стевана 
Стевановића Тенке поклањају будућој цркви богослуж-
бене књиге, 12 минеја и два октоиха.17 Исте године, од-
носно 22. децембра 1867, храм је и освећен, а литургију 
је служио митрополит Михаило.18 Ову прилику митро-
полит је искористио да одржи важну беседу у којој ука-
зује на значај обнављања храма, поредећи обнову цркве 
Ружице са новозаветним мотивом ускрснућа Лазара: 

„... Зар неће оваква иста благородна осећања радо-
сти, утехе и признања највише обузети данас душу Срби-
на, што види да устаје из гроба, не брат, него мила мајка, 
која не само четири дана, но четири стотине и више го-
дина лежаше у гробу, што (Србин) види да се ослобађа 
ропства тужна робиња Ружица, која толике векове беше 
у затвору, презрењу, заборавности и страдању.“

Од тренутка оснивања па надаље црква Ружи-
ца постаје значајно култно место у Београду, не само 
захваљујући веровању у древно порекло цркве већ и 
чињеници да се у непосредној близини налазио један 
извор за који се веровало да је чудотворан и који је ис-
товремено када и црква Ружица освећен и претворен 
у капелу.19 Реч је о капели свете Петке, која је у време 

настанка била једноставно озидана грађевина, укопана 
у падину20 и која је заједно са Ружицом сачињавала, од 
самог настанка, један шири сакрални простор у Исто-
чном подграђу Београдске тврђаве. Значај цркве Ружи-
це је наглашен и њеним постављањем у један шири по-
литички контекст, чином увођењем прославе празника 
ослобођења Београда од Турака.21 Тако из историјских 
докумената сазнајемо да се у програму светковине по-
менутог празника, другог дана, 21. маја 1870. године, 
предвиђа Благодарење у цркви Ружици. С обзиром на 
то да је након извршеног уређења храма, Ружица слу-
жила као гарнизонска црква војне посаде у тврђави, 
из докумената22 прославе празника, 6. априла 1877. го-
дине, сазнајемо да програм предвиђа почетак просла-
ве службом у цркви Ружици, где је један део официра 
из Београдског гарнизона требало да дочека долазак 
„Њиове Светлости“. У контексту беседе митрополита 
Михаила, овај чин увођења грађевине у званичан про-
грам једног националног празника наглашавао је значај 
цркве Ружице као симболичне представе верске и поли-
тичке еманципације српске државе и цркве.  

О самом току градње Ружице располажемо са ма-
ло података. Из појединих рачуна сазнајемо да је у сеп-
тембру 1869. године подигнут кров над олтаром. У про-
леће исте године завршено је зидање торња, а у октоб-
ру 1870. године постављено је прво звоно. На основу 
сачуване фотографије из 1904. године можемо судити 
о изгледу цркве Ружице након адаптације за потребе 
гарнизонске цркве. Прво је промењен конструктивни 
склоп улазне претпросторије барутане, на чијој осно-
ви је дозидан звоник. На супротној страни северног 
зида додата је апсида која је споља била тространа, а 
изнутра полукружна. Такође, бочни зидови претрпели 
су промену јер су уклоњене контрафоре. Фасада је била 
окречена и обликована једноставно, без секундарне 
архитектонске пластике. Ову једноставност екстерије-
ра главног брода цркве разбијају једино узани и витки 
прозорски отвори, као и дубоко профилисани кровни 
венац који је носио двоводни кров. Читав акценат на 
хоризонталности ремети једино високи новодограђени 
звоник, који је с југоисточне стране прислоњен уз луч-
ни бедем Зиндан капије. 

За разлику од саме цркве, обради звоника је пос-
већено више пажње. Звоник је изведен у духу класициз-
ма и понавља решење звоника Саборне цркве у појед-
ностављеној форми. Једноставни правоугаони прозори 
на свакој од слободних страна звоника били су фланки-
рани плитким пиластрима, над којима се налазио тим-
панон. На ивицама фасадног платна звоника израђени 
су угаони пиластри.  

У вези са унутрашњим уређењем Ружице, односно 
извођењем иконостаса, нема довољно података. У кон-
тексту могуће атрибуције ауторства над иконостасом 
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нису у потпуности довољни, може се претпоставити да 
је првобитни иконостас цркве Ружице извела сликар-
ска радионица Милије Марковића, у којој је на изради 
сликарског дела посла главну реч водио Милијин син, 
Никола Марковић. У том случају, завршетак радова на 
изради иконостаса могао би се датовати у 1868. годину, 
односно пре завршетка свих грађевинских радова на 
обнови храма.   

Све до Првог светског рата, Ружица остаје у функ-
цији гарнизонске цркве у описаном облику. Нажалост, 
током бомбардовања Београда 1915. године храм је 
тешко страдао. Том приликом је оштећен звоник, а цела 
апсидална страна је порушена. Ипак масивна структура 
зидова брода цркве остала је очувана. 

У тако девастираном стању храм је чекао на обно-
ву све до 1921. године, када је основан Одбор за обнову 
цркве Ружице којем је председавала Милица Ћирковић.25 
Поред овог одбора, обнову је помогло и Министарство 
војске и морнарице. Војнотехнички завод из Крагујевца 
је од ратног материјала сачинио два велика полијелеја, 
три велика чирака за свеће и две рељефне иконе израђе-
не од метала. Ова два полијелеја израђена од пушчаних 
и револверских метака, гранатних чаура и сабљи пред-
стављају јединствен пример црквеног мобилијара, који 
јасно указује на војни карактер храма. Једна бронзана 
икона је постављена у тимпанон бочног портала црк-
ве и представља Рођење пресвете Богородице, а икона 
св. Георгија, коме је посвећена капелица испод звоника, 
постављена је на портал смештен у приземљу звони-
ка. Поред тога, Војнотехнички завод из Крагујевца из-
радио је и две статуе смештене испред бочног улаза у 
цркву на јужној фасади. Занимљиву причу о пореклу 
материјала за израду звона преноси тадашња штампа.26 
По тим наводима, након ослобођења Београда на јед-
ном шлепу на Сави пронађена је бронзана статуа цара 

занимљиво је писмо иконописца Ми ли је Мар ко вића 
упућено ми тро по ли ту Ми ха и лу, у којем наводи понуду 
за иконостас цр кве све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври-
ла у По жа рев цу. На и ме, у сво јој по ну ди за пра вље ње 
нужд но га тем пла, још по чет ком де цем бра 1868. го ди-
не, он подноси на увид три пла на. Пр ви је био од ико-
но ста са ра чан ске цр кве, вр ло ве ли ки, дру ги од цр кве 
Ру жи це, ма ли и вр ло про сти, док се тре ћи, са чи њен по-
себ но за цр кву по жа ре вач ку, ми тро по ли ту нај ви ше до-
пао.23 У светлу овог документа битна је и чињеница да 
се по чет ком ше зде се тих го ди на XIX века Ми ли ја Мар-
ко вић по све ћује ис кљу чи во пред у зи мач ким по сло ви ма, 
док су уло гу глав них сли ка ра преузели ње го ви си но ви, 
на ро чи то Ни ко ла Марковић, као и оста ли при пад ни ци 
њи хо ве сли кар ске ра ди о ни це.24 Иако наведени подаци 

Сл. 7. Црква Ружица, изглед бочног портала 

Сл. 8. Црква Ружица, изглед иконостаса Сл. 9. Црква Ружица, општи изглед ентеријера 
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Фрање Јосифа, која је требало да замени порушени спо-
меник Карађорђу у Калемегданском парку. Заузимањем 
госпође Милице Јовановић, председнице Друштва кне-
гиње Зорке, од те статуе изливена су три звона, од којих 
је оно највеће поклоњено цркви Ружици. 

У периоду од 1921. до 1925. године црква Ружи-
ца добија данашњи изглед. Аутор њене реконструкције 
био је архитекта руског порекла Николај Краснов,27 
који је међу многобројним руским емигрантима оста-
вио свакако најдубљи траг у српском градитељству. У 
Београд је стигао 1922. године као афирмисани архите-
кта с титулом „академик архитектуре“, са богатим про-
фесионалним искуством и бројним јавним и приватним 
грађевинама реализованим по његовим пројектима, пре 
свега на Јалти. Током седамнаест година, од 1922. до 
1939. године, колико је живео у Краљевини Југосла-
вији, руководио је пројектантском групом у Отсеку за 
монументалне грађевине и споменике у Министарству 
грађевина. Његов архитектонски израз се кретао у ок-
виру академског еклектицизма и радова у српско-ви-
зантијском стилу. У оба случаја он се држао строгих 
постулата академизма, па тако и „национално“ обојена 
архитектура има формално академски карактер. Најзна-
чајније реализоване пројекте представљају јавна здања 
Министарства финансија, Министарства шума и руда, 
пољопривреде и вода и зграда Државног архива.  

По доласку у Београд, Краснов почиње упоредо да 
ради на реализацији два пројекта реконструкције: Њего-
шеве капеле на Ловћену и цркве Ружице.28 У оба проје-
кта реконструкције Краснов главну пажњу посвећује 
потреби да се презентује историчност архитектуре и 
жељи да се објекат уклапа у амбијент. Као стилски узор 
послужила му је средњовековна архитектура. Краснов 
је раније, крајем XIX века, радио на рестаурацији Бахчи-
сарајског дворца, оријенталне грађевине из XVI века на 

Јалти,29 што га је вероватно и препоручило као аутора 
способног да реализује овакву врсту пројекта. Своје бо-
гато познавање историјских стилова овај архитекта је 
употпунио и проучавањем локалне средњовековне гра-
дитељске традиције. Тако је свој боравак у Црној Гори 
искористио као прилику да се упозна са архитектуром 
средњовековних споменика на подручју Скадарског 
језера, затим са манастиром Ратац, Старим Баром, Ул-
цињем и Цетињском митрополијом.30 Ово искуство му 
је свакако послужило као инспирација при пројекто-
вању капеле на Ловћену и цркве Ружице. С обзиром на 
то да је у случају цркве Ружице имао на располагању 
дате волумене, аутор се посветио стилском обликовању 
екстеријера, који је решен у романо-готичком духу, што 
објекту даје изразито романтичарско „средњовековно“ 
обележје.31 Овакав концепт је, као и у случају касније 
изведене капеле свете Петке, пре свега био условљен 
потребом да се амбијентално усклади архитектонска 
обрада екстеријера нове цркве са фортификационом 
архитектуром Београдске тврђаве, што је у датим усло-
вима успешно изведено.32 

Процес реконструкције је подразумевао задржа-
вање габарита, облика и димензија претходног храма, 
с тим да су током радова највеће измене доживели по-
рушени звоник и апсида, пре свега у стилској формула-
цији. Фасада остаје без малтера, остављајући дограђене 
рустичне камене површине као основни ликовни израз. 
Звоник је овога пута обрађен у духу историзма. Прозор-
ски отвори на фасадама звоника изведени су у облику 
трифоре и две бифоре, уоквирени угаоним пиластри-
ма. Кровни венац звоника носе конзоле, над којима се 
диже висока пирамидална купола. У приземљу звоника 
је смештен улазни портал у цркву, над којим је изве-
дена бронзана икона св. Георгија. Апсида остаје јасно 
одвојена од подужног дела храма. У унутрашњости је 

Сл. 10. Црква Ружица, Проповед на гори, јужни зид Сл. 11. Црква Ружица, Васкрсење Христово, на своду 
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обликована полукружно са две бочне нише, док је у ек-
стеријеру решена полигонално са два прозорска отвора 
на бочним странама, који фланкирају централну нишу 
са готичким преломљеним луком. У лунети ове нише 
изведен је камени крст у плитком рељефу, а бронзана 
икона Богородице са Христом Младенцем накнадно 
је додата, крајем XX века. Два мања бочна прозора су 
једноставна, израђена у форми издужених полукружно 
засведених отвора. 

Најрепрезентативније је обрађен бочни портал. Из-
над каменог правоугаоног улазног отвора, у лунети пор-
тала је постављена бронзана икона са представом Рођења 
Богородице, којој је и посвећен храм. На овом порталу 
су карактеристичне две бронзане скулптуре ратника које 
посебно указују на војнички карактер цркве. Ове скул-
птуре су изведене по нацртима архитекте Краснова, а 
изливене су од заосталог ратног материјала. Једна скулп-
тура представља ратника из доба цара Душана, а друга 
ратника из балканских ратова. Овакав вид имплементи-
рања пуне скулптуре у архитектонску форму објеката 

карактеристичан је за опус Николаја Краснова, како у пе-
риоду рада на Јалти тако и у каснијем раду, нарочито на 
монументалним јавним грађевинама у Београду. 

Нова, реконструисана црква Ружица освећена је 
11. октобра 1925. године,33 иако су радови настављени 
и током 1926. године, када је постављан лимени кров на 
храму и звонику. Током обнове цркве, Министарство 
војно Краљевине СХС бринуло се за финансирање из-
градње грађевине, док је Одбор за обнову цркве Ружи-
це био задужен за иконостас. Захваљујући ангажовању 
Милице Јовановић, председнице Друштва кнегиње Зор-
ке, поједине иконе са старог иконостаса пронађене су и 
враћене на употребу цркви.  

У оквиру комплекса цркве Ружице накнадно је 
1937. године изграђен и помоћни објекат црквеног 
дома, позициониран непосредно уз северну кулу Зин-
дан капије.34 Реч је о једноставном приземном објекту 
с подрумом чије су фасаде уклопљене у амбијент обра-
дом у тешкој рустици. Монотоност фасада разбија низ 
полукружно засвођених прозора на источној страни.  

Сл. 12. Црква Ружица, Рођење Богородице, на своду
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За успомену на обнову цркве 1925. године, поста-
вљена је мермерна плоча са детаљним натписом: 

„За време рата 1914. до 1918. године од стране 
аустроугарске и немачке војске опљачкан је и пору-
шен овај свети храм војнички. Под владом Њ. В. Краља 
Срба, Хрвата и Словенаца Александра I, управом пр-
вог српског патријарха Димитрија, министра војске и 
морнарице Почас. Ађут. Њ. В. Краља, Армијских Ђе-
нерала Стевана С. Хаџића и Петра Пешића, начел. инж. 
техн. одељ. Ђен. Рад. Зечевића и шефа грађ. Одс. пук. 
Љуб. Недељковића обновљен је овај Св. Храм војнички 
1924. г. Украшен и црквеним утварама снабдевен тру-
дом Здравка М. Пауновића војног проте, Одбора Бео-
градских Госпођа за прикупљање прилога и побожних 
и племенитих приложника – а за покој душа и вечни 
спомен дичних Српских јунака на бојним пољима па-
лих и осталих, за славу и живот јунака који ратоваше и 
живи осташе на понос Велике и Уједињене Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, као и за срећу свих врлих 
приложника овог Св. Дома Божијег. 

„Пројектанти: архитект Краснов и инж. Виногра-
дов. Предузимач Петар С. Мирковић.“  

Након завршетка црквеног објекта приступило се 
изради иконостаса, који је вероватно завршен током 
1926. године. Иконостас је израђен у дрвету с позлаће-
ним дуборезом. Резбарију је радио столар Коста Тодо-
ровић, а иконе јеромонах Рафаило Момчиловић.35

Аутор иконостаса Рафаило Момчиловић рођен је 
1875. године у Дероњама у Бачкој. Након завршене ос-
новне школе, у дванаестој години наставља школовање 
у манастиру Ковиљ, у исто време када је на иконостасу 
радио Аксентије Мародић. У том периоду Момчило-
вић прима прве сликарске поуке од Мародића. Године 
1897. Момчиловић прелази у Србију, где се замонашио 
у манастиру Манасија. Као питомац Архијерејског си-
нода, он уписује уметничку школу у Београду. Након 
Првог светског рата одлази у Рим, о трошку цркве, 
где је учио сликарство две године, а затим школовање 
наставља у Русији, где је провео укупно четири годи-
не. Прво је учио у Кутликовој школи, да би касније 

 Сл. 13. Црква Ружица, Рођење Христово, на своду
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прешао у Строгановску школу у Москви. По повратку 
из иностранства наставља да живи монашким животом 
и да се бави религиозним и профаним сликарством. 
Највећи део његове сликарске делатности односио се 
на религиозно сликарство, односно израду иконостаса. 
Поред иконостаса цркве Ружице, радио је и иконостас 
цркве Рођења пресвете Богородице у Великој Крсни, 
1901–1902. године, затим иконостас цркве манастира 
Раковица код Београда 1905–1906. године, иконостас 
и живопис цркве Светог Вазнесења Господњег у селу 
Сиколе 1908. године, иконостас цркве светих апостола 
Петра и Павла у Пачиру и иконостас цркве Светог Ваз-
несења у Горњем Ковиљу у периоду 1908–1919. године. 
Сачуван је и већи број појединачних икона које је Рафа-
иловић насликао углавном за манастире у Бачкој. Зна-
чајaн део његовог сликарског опуса припада и профа-
ном сликарству, најчешће пејзажима и портретима. Као 
члан уметничког удружења „Лада“, у раздобљу од 1908. 
до 1927. године, излагао је на њиховим изложбама у Бе-
ограду, Сомбору и Загребу и то углавном пејзаже. Као 

портретиста, израдио је известан број портрета углав-
ном црквених великодостојника.

У случају цркве Ружице, скромне димензије ико-
ностаса са малим бројем икона биле су условљене пре 
свега малим димензијама и скромношћу овог војнич-
ког храма. Решење конструкције иконостаса дато је с 
тенденцијом да се опонаша моравски стил, односно 
олтарске преграде тога периода, што представља поку-
шај тражења националног стила.36 Карактеристични су 
витки стубићи, преплети и розете. Саме Иконе су сли-
кане уљем на шперплочи. Палета је светла са добрим 
познавањем анатомије и цртежа, као и видним утицајем 
италијанског и руског сликарства. Фигуре су реалисти-
чне, често дате у класичном контрапосту, а позадина 
неутрална и затворена без симулације простора. Сам 
иконостас је конципиран једноставно у два хоризон-
тална реда и с представом Распећа на врху. Оваква кон-
цепција иконостаса, у сажетом облику, води порекло 
од формулације распореда икона коју даје митрополит 
Михаило у Црквеном богословљу средином XIX века.37 

Сл. 14. Црква Ружица, Успење Богородице, на своду
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У првом хоризонталном реду престоних икона поста-
вљене су представе нешто већих димензија са целим 
фигурама. На крајњем левом делу Рођење Христа, са 
сликаним медаљоном св. Петке изнад (њој је посвеће-
на капела у непосредној близини). На крајњем десном 
делу је св. Јован Крститељ, са сликаним медаљоном св. 
Георгија изнад (коме је посвећена капелица испод зво-
ника Ружице38, што представља директну инвокацију 
војног карактера цркве). Лево од царских двери су ико-
не св. Стефана и Богородице са Христом Младенцем, а 
десно су постављене икона Исуса Христа и икона ар-
ханђела Михаила. Царске двери носе стандардну пред-
ставу Благовести подељену на два крила, а изнад су две 
иконе изведене у сегменту које приказују анђеле. Други 
ред икона приказује шест појединачно израђених, до-
појасних фигура апостола и јеванђелиста: св. Петар, 
св. јеванђелист Матеј и св. јеванђелист Марко на левој 
страни иконостаса. На десној страни су: св. јеванђелист 
Лука, св. јеванђелист Јован и св. Павле. У средини дру-
гог реда изнад царских двери је представа Тајне вечере, 
над којом је крст са Распећем и две бочне овалне иконе 
св. Јована Богослова и Богородице.  

Након извођења грађевинских радова на реста-
урацији храма, на израду фрескодекорације чекало се 
тринаест година, тако да је унутрашњост цркве ослика-
на тек 1938. године. Аутор сликаног програма је руски 
сликар емигрант Андреј Биценко.39 

Биценко припада групи бројне руске емиграције 
која се крајем друге и почетком треће деценије XX 
века, бежећи од Октобарске револуције и грађанског 
рата, населила у Краљевини Југославији. У то вре-
ме евидентирано је око 300 руских ликовних уметни-
ка и професора „лепих вештина“. Поред сликара који 
су се бавили портретом, пејзажима и другим темама, 
значајна је делатност ових уметника на пољу црквеног 

сликарства. Од треће до шесте деценије XX века настају 
бројна дела ових уметника на подручју Београда и Ср-
бије. Биценко40 спада у најплодније ствараоце у Србији 
на пољу црквене уметности између два светска рата. Он 
долази у Краљевину Југославију као већ формиран умет-
ник који се школовао на Уметничкој академији у Кијеву 
и Императорској академији ликовних уметно сти у Пет-
рограду. У почетку свог боравка у Југославији живео је у 
Великом Бечкереку, а затим прелази у Београд. У почет-
ку је радио поруџбине самостално, али бројност наруџ-
бина је утицала на то да Биценко, средином четрдесетих 
година прошлог века, формира групу уметника с којом је 
сарађивао на осликавању живописа и иконостаса. Аутор 
је иконостаса у новој Саборној цркви у Крагујевцу, ико-
ностаса цркве манастира св. Романа код Ђуниса, зидног 
сликарства и иконостаса Саборне цркве св. Тројице у 
Лесковцу, иконостаса Орашке цркве у Смедеревском ок-
ругу, зидног сликарства Саборне цркве св. Павла и Петра 
у Шапцу и цркве Успења у селу Ориду код Шапца, за-
тим живопис и иконостас цркве св. Ђорђа у Смедереву, 
живопис цркве св. пророка Јеремије у селу Врбовац код 
Смедерева, цркве св. Вартоломеја и Варнаве у Великој 
Плани. Такође је израдио иконостас у Блацу, Шабачкој 
Каменици и живопис у цркви манастира Каона код Ша-
пца, као и иконостас за цркву св. Василија Острошког у 
Пријепољу. Након Другог светског рата, Биценко наста-
вља да ради, али у знатно смањеном обиму, да би 1951. 
године отишао у САД, где се и даље бави црквеним сли-
карством, нарочито у Савезној Држави Охајо.

На територији Београда током 1937. године Бицен-
ко је урадио живопис у Богородичиној цркви у Зему-
ну и Вазнесењској цркви, да би наредне 1938. године 
поред живописа Ружице урадио поједине композиције 
фрескосликарства и иконе у земунској цркви св. Троји-
це и живопис цркве св. Ђорђа на Бежанији.   

Сл. 15. Црква Ружица, св. Ћирило и Методије, западна 
зона свода

Сл. 16. Црква Ружица, св. Максим, св. Арсеније,
св. Сава Други, западна зона свода
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Идејни програм фрескодекорације Ружице је јед-
ноставан и, као у случају иконостаса, диктиран малим 
димензијама задатог простора. Над бочним улазом за-
падног подужног зида насликана је Богородица Оранта, 
у допојасној фигури. На супротном, источном зиду, у 
конхи зазиданог отвора приказана је св. Петка (св. мати 
Параскева) у пуној фигури, иза које је представљен пеј-
заж Источног подграђа са црквом Ружицом и капелом 
св. Петке. Зона подужних зидова је израђена у мермер-
ном соклу, а изнад на северном и јужном делу ниже 
зоне свода приказан је низ светитеља. Низ је подељен 
у више појединачних поља и одвојен геометризова-
ном бордуром. На југоисточном делу ниже зоне свода, 
у првом пољу до апсиде насликани су свети Ћирило и 
Методије. У другом пољу су српски архиепископи 

светитељи: св. Сава Други, св. Арсеније и св. Максим. 
У трећем српски владари светитељи: св. Стефан Прво-
венчани, св. Јован Владимир, св. Милутин и св. Сте-
фан Дечански. У четвртом пољу руски светитељи: св. 
Александар Невски, свети Владимир Равноапостол и 
свети Алексије митрополит целе Русије. На супротном, 
источном нижем делу свода наставља се светитељски 
низ. У првом пољу до Христове беседе на гори насли-
кани су: св. Наум Охридски, св. Петар Цетињски и св. 
Василије Острошки. У другом пољу је група српских 
владара светитеља: св. Теоктист (краљ Драгутин), св. 
Стефан (деспот Стефан Лазаревић), св. цар Урош и св. 
цар Лазар. У трећем пољу су осликани литургичари: 
св. Јован Златоусти, св. Григорије Богослов и св. Васи-
лије Велики, а у четвртом пољу до апсиде – св. Сава и 

Сл. 17. Црква Ружица, св. Стефан Првовенчани,
св. Јован Владимир, св. Милутин, св. Стефан Дечански, 
западна зона свода

Сл. 18. Црква Ружица, св. Александар Невски,
св. Владимир Равноапостол, св. Алексиј митрополит 
целе Русије, западна зона свода  

Сл. 19. Црква Ружица, св. Василије Острошки,
св. Петар Цетињски, св. Наум Охридски, источна 
зона свода

Сл. 20. Црква Ружица, св. цар Лазар, св. цар Урош,
св. Стефан (деспот Стефан Лазаревић), св. Теоктист 
(краљ Драгутин), источна зона свода 
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св. Симеон Мироточиви. Сходно концепту сим бо лич не 
то по гра фи је хра ма, у којој иконостас пред ста вља гра-
ни цу из ме ђу не ба и зе мље, ма те ри јал ног и ду хов ног 
све та, уобичајено је да представе светих литургичара 
буду изведене на делу источног зида близу иконоста-
са. У овом случају, св. Ћирило и Методије су осли-
кани у првом пољу до иконостаса као утемељивачи 
хришћанства код Словена, док су свети Сава и свети 
Симеон Мироточиви, као највећи српски светитељи и 
заступници Србије у царству небеском, престављени у 
пољу до иконостаса насупрот Ћирилу и Методију. Ова-
кав иконографски концепт, који приказује светитељски 
хор у највећем броју националних светитеља, верова-
тно је био у функцији приказа историјата националне 
цркве и државе. Истицање националних светитеља је 
био значајан моменат у верско-политичком програму 
Карловачке митрополије током XVIII и XIX века, да би 
током XX века овај хор националних светитеља добио 
још истакнутије место у храмовима, осликавањем у 
зони свода, као што је овде случај. Вероватно је идеј-
на намера креатора оваквог програма лежала у потре-
би обновљене Српске патријаршије ка наглашавању 
континуитета свог постојања, позивајући се на своје 
утемељиваче, као и на потреби нагласка континуитета 
државности.41 У ликовној формулацији наведеног све-
титељског низа коришћени су иконографски и ликовни 
модели средњовековног српског сликарства нарочито у 
формулацији одежди светитеља и у фронталном прика-
зивању истих. Изнад светитеља, у највишој зони свода 
приказане су сцене из циклуса Великих празника као 
стандардан програм живописа: Успење Богородице, Ва-
скрсење Христово, Рођење Христово, као и представа 
Рођења Богородице, у контексту сцене везане за посве-
ту храма. Нарочито је занимљива представа Христове 

беседе на гори, на јужном зиду наспрам апсиде, а која 
међу Христовим следбеницима приказује савременике: 
војног свештеника Петра Трбојевића, краља Алексан-
дра Првог Карађорђевића, краља Петра Првог и руског 
цара Николаја Другог.42 Исту представу у готово иден-
тичној композицији, Биценко је извео и у Богородичи-
ној цркви у Земуну у своду трећег травеја, као и у црк-
ви светог Ђорђа у Бежанији на западном зиду хора. За 
осликавање ове представе Биценко је користио неки од 
назаренских узорака; за опус овог сликара је каракте-
ристично да се код приказивања наративних сцена не 
држи средњовековних иконографских шема, већ да чес-
то користи назаренске моделе. Стилски је видљив ути-
цај руског сликарства из друге половине XIX века и с 
почетка XX века. На потрбушју лука који дели олтарски 
простор од наоса осликане су представе светих жена: 
св. мати Ангелина, св. Варвара, св. Марија Магдалена и 

Сл. 21. Црква Ружица, св. Василије Велики,
св. Григорије Богослов, св. Јован Златоусти, источна 
зона свода 

Сл. 22. Црква Ружица, св. Симеон Мироточиви,
св. Сава, источна зона свода 

Сл. 23. Црква Ружица, полијелеј 
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св. Ана. У конхи апсиде осликана је представа Богоро-
дице Оранте са два анђела, као део стандардног програ-
ма средњовековног српског сликарства. У нижој зони 
апсиде, у простору централне нише насликан је Христ 
Архијереј, а бочно су изведене фигуре светих архије-
реја: св. Јован Милостиви, св. Атанасије Велики Алек-
сандријски, св. Кирил Александријски и св. Климент.  

Укупно гледано, црква Ружица представља једин-
ствен пример на територији Србије, који репрезентује 
трансформацију функције из утилитарног војног обје-
кта у сакрални. Ова трансформација је изведена пре 
свега из дубоког народног уверења да је реч о средњо-
вековној цркви Ружици, око које су се испреплетале 
легенде, а писано сећање о њој остало забележено у 
народним песмама Женидба Тодора Јакшића и Део-
ба Јакшића. У овој чињеници можемо наћи трагове 
касног романтичарског духа. Такође, и не без значаја, 
јесте потреба – која је постојала у свести црквених и 
световних власти у то време – да се формулише ново 

светилиште у ослобођеном Београду, а које води по-
рекло од средњовековне српске државе. Ово је било у 
функцији верско-политичког концепта извођења кон-
тинуитета српске државности које се директно ослања 
на Србију из доба Немањића. Колико су били дубоки 
ова промисао и уверење, говори и Уредба о заштити 
београдских старина донета 2. XII 1935. године,43 а која 
међу објекте на које се односи убраја и цркву Ружицу. 
У смислу архитектонског концепта храма, у финалној 
форми каква данас постоји, Ружица представља значај-
но остварење и једини сакрални објекат из архитектон-
ског опуса Николаја Краснова сачуван на територији 
Србије. На крају, потребно је рећи да је након безмало 
век и по постојања у функцији барутног магацина, од 
тренутка освећења 1867. године па све до завршетка 
Другог светског рата црква била у функцији војничког 
храма. Тек након рата у њој су службу вршили најпре 
монаси, а затим и свештеници Патријаршије и Архие-
пископије београдско-карловачке. 
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ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Eastern part of the Fortress in the plans of 1723–1865:

a. In 1723–25 (Stockholm, Statens Arkiv)

b. In 1740 (Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, S X 47083/19)

c. In 1789 (Vienna, Kriegsarchiv, G I b 40-3)

d. In 1862–65 (reconstruction after the plan kept in the National Library 
of Serbia, Maps and Plans Collection, № 332)

Fig. 2 Ružica church in 1904

Fig. 3 Ružica church in 1915

Fig. 4 Ružica church in 1942

Fig. 5 Ružica church today

Fig. 6 Ružica church in 1904:

a. Floor plan

b. Longitudinal section

c. East elevation 

d. West elevation

e. Cross section

f. North elevation

Fig. 7 Ružica church: Side entrance

Fig. 8 Ružica church: Iconostasis

Summary: ALEKSANDAR BOŽOVIĆ

RUŽICA CHURCH IN BELGRADE FORTRESS 

The church popularly known as Ružica (Rose) is situated in the southeast of the eastern sector of the Fortress of Bel-
grade, close to the Arched Wall of the Zindan Gate complex, and forms a sacred space together with the chapel of St Petka 
and an ancillary building. The origin of the present-day church building can be traced back to the gunpowder magazine 
built during the Baroque-style reconstruction of the Fortress carried out according to the design of Nicolas Doxat de Morez 
(Démoret) in 1723–39. It served the same purpose until 1867, when the last Ottoman garrisons were withdrawn from Serbia, 
and in 1867–70 was converted to serve religious purposes. Having sustained heavy damage in the 1915 artillery battering 
of Belgrade, it was rebuilt in 1921–25 after a design by the Russian-born architect Nikola Krasnov. The icons for the ico-
nostasis were painted by hieromonk Rafailo (Raphael) Momčilović and the wall paintings by another Russian immigrant 
Andrey Bitsenko in 1938. From its consecration in 1867 until the end of the Second World War, Ružica was a military and 
a garrison church. It was only after the war that worship services began to be conducted by the monastics and priests of the 
Patriarchate and the Eparchy of Belgrade-Karlovci.

Fig. 9 Ružica church: Interior

Fig. 10 Ružica church, south wall: Sermon on the Mount 

Fig. 11 Ružica church, vault: Resurrection 

Fig. 12 Ružica church, vault: Birth of the Virgin 

Fig. 13 Ružica church, vault: Nativity 

Fig. 14 Ružica church, vault: Dormition of the Virgin 

Fig. 15 Ružica church, vault, west: Sts Cyril and Methodius 

Fig. 16 Ružica church, vault, west: Sts Maximus, Arsenius and Sava II 

Fig. 17 Ružica church, vault, west:  Sts Stefan the First-Crowned, Jovan 
Vladimir, Milutin and Stefan of Dečani 

Fig. 18 Ružica church, vault, west: Sts Alexander Nevsky, Vladimir, 
Equal-to-the-Apostles, and Alexey, Metropolitan of all Russia 

Fig. 19 Ružica church, vault, east: Sts Basil of Ostrog, Peter of Cetinje 
and Naum of Ohrid 

Fig. 20 Ružica church, vault, east: Holy King Lazar, Holy King Uroš, St 
Stefan (Despot Stefan Lazarević) and St Theoctistus (King Dragutin) 

Fig. 21 Ružica church, vault, east: Sts Basil the Great, Gregory the 
Theologian, and John Chrysostom 

Fig. 22 Ružica church, vault, east: Sts Simeon the Myroblite and Sava 

Fig. 23 Ružica church: Chandelier


