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ПИШЕ: Драган Дамјановић

СТРАДАЊЕ 
ПРЕОБРАЖЕЊСКОГ 
ХРАМА  

ПОТРЕС И БАШТИНА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ЗАГРЕБУ

Иако је у први мах изгледало како су 

оштећења у потресу катастрофална, 

када су стручњаци прегледали 

Преображењски храм и друге 

грађевине показало се да ништа од 

страдале баштине није непоправљиво. 

Потрес се тиме претворио у прилику 

да се грађевине квалитетно обнове 

и темељито санирају како би се 

припремиле за неминовне сличне 

природне катастрофе у будућности

Потрес јачине 5.5 ступњева према Richterovoj скали који је погодио 
Загреб и околицу 22. 3. 2020. оштетио је готово све старије грађевине 
у повијесном средишту града. Најстрадалији дио центра свакако је, 
уз Каптол, Доњи град. Поновила се тиме ситуација настала потресом 
1880., само је у међувремену Доњи град нарастао неколико пута па је 
самим тиме и штета далеко већа. У већој или мањој мјери оштећене 
су све јавне, пословне и стамбене грађевине у том дијелу Загреба, а 
особито су страдале и цркве. Обзиром на околност да се у Доњему граду 
налазе најважније грађевине везане за повијест Српске православне 
црквене општине у Загребу, не чуди да су и оне оштећене, а особито 
је страдао парохијски и саборни храм Преображења Господњега на 
Прерадовићевом тргу.

Повијест овога храма, повијест је пожртвованости његових 
парохијана који су га у посљедњих стољеће и пол небројено пута 
обнављали, поправљали и украшавали због чега је он не само 

најважнији већ и најслојевитији споменик загребачке Црквене 
општине. Данашњи храм датира из 1865. – 1866. године и дјело је 
архитекта Franje Kleina. Након што је био саграђен, црквена општина 
није имала средстава да га одмах на квалитетан начин ослика и опреми 
новом опремом. Стога ће његовој обнови приступити непуна два 

Прерадовићев трг и Преображењски храм након мањег потреса који је погодио 
Загреб у јутарњим сатима 23. 4. 2020. Храм је, како се не би угрожавало пролазнике, 
окружен траком; фот. аутора чланка

Унутрашњост Преображењског храма након страдавања у потресу; 
фот. аутора чланка, 28. 3. 2020.
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десетљећа касније, 1883. – 1884. Обнова је изведена према пројектима 
Hermana Bolléa који је потпуно трансформирао унутрашњост храма 
претворивши га у право ремек-дјело умјетности касног 19. стољећа, 
о чему и данас свједоче иконостас, пијевнице, царско и владичанско 
пријестоље и витражи. Bollé ће у још два наврата обнављати цркву 
– 1899. поставио је нову куполу торња, а 1913. – 1914. потпуно је 
преобликовао њезина прочеља како би била архитектонски богатија и 
како би више одговарала духу времена, почетку 20. стољећа.

Сљедећу трансформацију црква доживљава у раздобљу између 
два свјетска рата. Станко Клиска, угледни загребачки модернистички 

архитект, уско везан уз Српску православну црквену општину, 
темељито је 1931. – 1932. године модернизирао њезину унутрашњост 
након што је постала Саборни храм новоуспостављене Загребачке 
епархије. Клиска је уклонио богати Bolléov ослик, модернизирао је 
столарију цркве, додао неонско освјетљење, модернистичке лустере 
и ормаре, односно ламперију у олтару. Врло брзо показало се да 
је та његова интервенција била прерадикална. Сви који су били у 
Преображењском храму прије израде садашњих фресака сигурно су 
били зачуђени претјераном једноставношћу унутрашњости цркве и 
бјелином њезиних зидова, због које се и приступило опсежној обнови и 
изведби фресака 2005. – 2007. које су од стране покојнога митрополита 
Јована повјерене руском сликару Николају Мухину. 

Мухин, аутор фресака у реконструираном храму Христа Спаситеља 
у Москви, мозаика у куполи храма Светога Саве на Врачару у Београду и 
многих других сакралних композиција у православним храмовима по 
цијеломе свијету, у Загребу је, обзиром на посвету храма Преображењу 
Господњем, као и на садржај икона на иконостасу, на фрескама на 
сводовима и зидовима приказао углавном теме из живота Христа. 
Апостоли те светитељи изразито поштовани у православној цркви 
приказани су на зидовима између прозора, а у хору композиције 
и светитељи чији је култ раширен у Руској православној цркви 
(приказан је, међу осталим, и сликар Андреј Рубљов). У медаљонима 
на своду, те дијелом на правокутним пољима на зидовима јављају се 
и бројни мотиви светитеља везаних за повијест Српске православне 
цркве (Свети Сава и други свети архиепископи српски, Свети кнез 
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Оштећења фреска и свода првога западног травеја Преображењског храма; 
фот. аутора чланка, 28. 3. 2020.

У цјелини гледајући могуће је 

да су штете од овогодишњега 

потреса чак и нешто веће у 

односу на штете од потреса 1880., 

односно чини се да ће њихова 

санација пропорционално више 

стајати и то понајприје због 

оштећења фресака
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Лазар, Свети Јован Владимир, свети српски краљеви), те мотиви који 
се реферирају директно на повијест Митрополије загребачке, као 
што је приказ првога митрополита загребачког Доситеја, у сјеверној 
пијевници. Фреске, иако прилично конзервативне у стилском 
рјешењу, несумњиво су унутрашњост Преображењског храма учиниле 
репрезентативнијим. Управо су оне највише страдале у потресу 
тако да ће се ни тринаест година након њихова завршавања обнови 
унутрашњости Преображењског храма ускоро поновно морати 
приступити.

Није то био први потрес који је оштетио храм. У потресу од 9. 11. 
1880. који је, како смо сви дознали након овогодишњега потреса, био 
далеко јачи и разорнији, Преображењски храм је такођер страдао, 
иако штете нису биле великих размјера. За разлику од катедрале, 
фрањевачке цркве, цркви светог Марка и свете Катарине, које су биле 
јако оштећене, потрес га је увелике поштедио: уз капелу св. Мартина у 
Влашкој и жупну цркву свете Марије на Долцу, Преображењска црква 
припадала је скупини најмање оштећених већих сакралних грађевина 
Загреба, о чему јасно говори процјена штете од 500 форинти. Извана је 
изгледала неоштећено, но у унутрашњости су се на мјестима видјеле 
пукотине на сводним појасевима. Извјештаји из времена посвједочили 
су да су се црквени зидови помакли према ван за 2 cola, те да су прозори 
на ниском торњу, који се тако јако затресао да су звона звонила, 
дијелом попуцали.
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Оштећене аркаде загребачког Мирогоја са спомеником Петру Прерадовићу; 
фот. аутора чланка, 28. 4. 2020.

Остаци фресака Преображењског храма припремљени за одвоз на сметлиште 
након чишћења цркве; фот. аутора чланка, 23. 4. 2020. 

Процјена архитекта јесте да 

је важну улогу у спречавању 

још већих штета одиграло 

постављање нових лустера 

у цркви, јер је у кровишту 

изграђена метална структура 

која је додатно учврстила везу 

зидова и сводова

Малим штетама сигурно је допринијела и околност да је у том 
тренутку црква била нова, да је имала прилично дубоке темеље (које 
је било потребно изградити због гробница које су лежале у и о око 
старе цркве свете Маргарете) те да није била осликана и да је била 
опремљена опремом старога Преображењског храма с почетка 19. 
стољећа. Сводови и зидови били су само ожбукани, тако да се без 
икаква проблема могла санирати постојећа жбука оштећена у потресу 
и поставити нова на коју је потом нанесен ослик којега је пројектирао 
Bollé. Потрес је дакле био повод за темељиту обнову храма који је 
тиме постао један од најрепрезентативнијих сакралних простора у 
Загребу.
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У десетљећима која долазе храм је у још неколико наврата више или 
мање страдавао у потресима, понајвише у потресима с епицентрима 
на Загребачкој гори 1905. – 1906. године те у покупском потресу од 
1909.

Након потреса 1905. – 1906. поправљени су сводови цркве и тада су 
вјероватно уграђене жељезне затеге, и данас видљиве у броду, које су 
несумњиво придонијеле учвршћивању зидова и сводова и умањивању 
штете у задњему потресу. Процјена архитекта који је цркву обишао 
након овогодишњега потреса јесте да је важну улогу у спречавању још 
већих штета одиграла и околност да је прије неколико година, а везано 
за постављање нових лустера у цркви, у кровишту изграђена метална 
структура која је додатно учврстила везу зидова и сводова и тако 
спријечила њихово веће одвајање и могуће урушавање сводова.

Успркос свим тим учвршћивањима штете од потреса од 22. 3. 
2020. на Преображењском храму прилично су велике. У основним 
се елементима поновила ситуација из 1880. – највише су страдали 
сводови и торањ. Нажалост, будући да нису сачуване фотографије 
оштећења из 1880., не може се до краја успоредити ситуација након 
тога потреса са штетама од ове године и не може се знати да ли су 
настале на истим мјестима. У овогодишњему потресу највећа су се 
оштећења јавила на сводовима у травејима уз олтар и уз хор, дакле 
на западном и на источном крају брода цркве. Свод травеја испред 
олтара дијелом се је чак спустио, дио цигала у своду се помакнуо па ће 
га требати знатније санирати и учврстити. Торањ цркве страдао је пак 
највише у средишњему, најтањему дијелу. 

У цјелини гледајући могуће је да су штете од овогодишњега потреса 
чак и нешто веће у односу на штете од потреса 1880., односно чини се 
да ће њихова санација пропорционално више стајати и то понајприје 
због оштећења фресака. У свим дијеловима брода цркве на фрескама 
на своду настала су, наиме, већа или мања оштећења, но највећа су на 
своду првога травеја на западној страни цркве с којега су отпале готово 
у цијелости фреске с приказима Силаска Духа Светога и Крунисања 
Богородице. У том је дијелу дошло и готово до испадања једне цигле 
из свода, точно изнад мјеста гдје је сахрањен митрополит Јован. 
За претпоставити је да је тај дио свода највише страдао због истих 
разлога због којих су се на улазној страни урушили сводови загребачке 
исусовачке цркве у Палмотићевој улици – ови дијелови свода стоје 
уз звоник који се услијед потреса највише помицао па је повлачио 
свод и довео до његова оштећења. Осим на самоме своду пао је и дио 
фресака са зида који дијели хор од остатка цркве и на њему је уништена 
половина медаљона с приказом Приуготовљенога пријестола те дио 
медаљона с приказом арханђела Гаврила.

У остатку брода цркве страдале су фреске у другоме западном 
травеју, те фреске на већ споменутом своду пред олтаром. На своду 
другога травеја од улаза, односно од западне стране, оштећени су 
западни дијелови фресака с приказима Вазнесења Христова и Уласка 
у Јерусалим, те фреска с приказом арханђела Варахила. Фреске свода 
трећега травеја од западне стране с приказом Крштења Христова и 
Поклонства мудраца, једине су остале великим дијелом неоштећене, 
док су са свода најисточнијега травеја брода цркве готово у потпуности 
пали доњи дијелови фресака с приказима Преображења Христова и 

Васкрсења Христова, а страдале су и фреске с приказом арханђела 
Гаврила и арханђела Михајла у средини тога свода. Пала су и сва три 
медаљона која су стајала у врху лукова (сусводница) између сводних 
поља у цркви с приказима Свете Тројице: Господа Саваота, Исуса Христа 
и Духа Светога. Тријумфални је лук, који одјељује брод цркве од олтара, 
такођер оштећен. Три медаљона с приказом Деизиса – с Христом у 
средини те Богородицом и Светим Јованом напола су уништени, а јасно 
се уочавају и пукотине на луку.

Изразито дебели наноси жбуке са сводова, лукова и зидова пали су 
на под цркве и оштетили столарију, старе клупе за народ, пијевнице, 
владичанско и царско пријестоље тако да се штета на први поглед 
непосредно након потреса чинила изузетно великом. Судећи према 
првим прегледима храма које су обавили статичар и архитект чини се 
ипак како грађевина није статички угрожена, и да су све настале штете 
поправљиве.

Што учинити са сводовима с којих су пале фреске већ се поставља 
као питање. Треба ли ићи у реконструкцију Мухинових дјела (уосталом 
сликар је остао више него активан у земљама регије – управо израђује 
мозаике у цркви Светога Саве на Врачару у Београду) или ићи у 
израду потпуно новога фрескописа? И једно и друго се може учинити. 
Реконструкција Мухинова ослика могућа је тим више што су сачувани 
његови цртежи/пројекти у малом мјерилу у архиву Српске православне 
црквене општине, а и направљене су и бројне висококвалитетне 
фотографије унутрашњости цркве након што ју је Мухин осликао. 
Реконструкција ослика има смисла обзиром на околност да ће се тиме 
поновно успоставити својеврсна стилска јединственост унутрашњега 
простора. Може се, међутим, примијенити и потпуно други принцип 
и ићи на израду или новога ослика или неког потпуно новог типа 
украшавања сводова. Ни тај се принцип не може критизирати јер би се 
њиме створила јасна меморија на страдавање цркве у потресу. Важно 
је само да се, који год се принцип примијени, не створи превелики 
контраст у односу на остатак уређења Преображењског храма. 

У тједнима након потреса црква је очишћена од материјала који 
је пао са сводова. Фрагменти фресака с фигуративним приказима 
светитеља покупљени су и сачувани. Остатак је пренесен у двориште 
између цркве и зграде опћине и нажалост ће вјероватно завршити на 
смећу. Свакако би требало настојати да се што више већих фрагмената 
фресака, чак и када су чисто декоративног карактера па их је лако 
реконструирати, сачува јер се на њима јасно уочава да се испод 
Мухиновог ослика назире неки старији слој плаве боје – могуће је да 
је ријеч о ослику изведеном 1880-их по Bolléovim пројектима који је 
остао сачуван испод данашњих фресака цркве. Ти фрагменти жбуке 
представљају, наиме, својеврсне велике сонде преко којих се могу 
детаљно анализирати захвати на уређивању сводова Преображењског 
храма у стољеће и пол његова постојања.

Након потреса Преображењски је храм најприје 28. 3. 2020., у 
склопу обиласка страдалих сакралних грађевина Загреба, обишао 
градоначелник Милан Бандић у пратњи митрополита Порфирија, 
свештенства Митрополије загребачке и бројних новинара, потом је 2. 4. 
Српска православна црквена општина организирала преглед цркве од 
стране статичара, да би 20. 4. увиђај обавили и конзерватори и архитект 
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из Конзерваторског одјела у Загребу и Хрватског рестаураторског 
завода. Први кораци у утврђивању и санацији штете су дакле учињени. 
Сада се планира подизање скела у унутрашњости храма како би се у 
њему могла одржавати богослужења, односно да се заштите вјерници 
у случају отпадања даљњих комада жбуке са сводова, а иста се скела 
планира касније искористити при санацији цркве.

Оштећења на зградама 
Српске православне црквене општине
Од осталих грађевина које је подигла Српска православна црквена 

општина загребачка највише је страдало најстарије сједиште општине, 
сједиште Парохије и Митрополије у Илици 7. У приземљу и на првом 
кату, најстаријим дијеловима ове структуре који су већим дијелом 
подигнути почетком 19. стољећа, оштећења нису велика, иако се 
и овдје види велики број пукотина на зидовима по степеништу и у 
уредима. Пуно јаче је оштећен други кат зграде, подигнут 1872. – 1873. 
године, те њезино кровиште које ће се морати темељито санирати. 
Оштећени су или уништени готово сви димњаци на згради, попадало је 
доста цријепа, а урушио се и дио неоренесансног вијенца на странама 
према Преображењској и Маргаретској улици те Илици. Отпадања 
комада архитектонске пластике с вијенца наставила су се и у данима 
након потреса, што због накнадних потреса, што због комада који су 
остали висјети тако да је цијела зграда почетком свибња морала бити 
окружена скелама како би се заштитили пролазници и како би се 
припремила за скорашњу санацију. Трудом свештенства Загребачке 
митрополије умјетнине из Музеја Српске православне цркве које се 
налазе у јужном крилу зграде у Илици 7 дијелом су евакуиране на Свети 
Дух, а дијелом спремљене у самој згради Православне општине како би 
се избјегла оштећења уколико се потрес понови. Срећа је и што је већи 
дио архива Општине раније пренесен на Свети Дух, тако да та вриједна 
грађа није била угрожена у посљедњему потресу. 

Новије грађевине које је општина подизала у првој половини 20. 
стољећа страдале су далеко мање. Зграда у Боговићевој 7, изворно 
саграђена као сједиште Српске православне школе те као најамна 
зграда Црквене општине, иначе рад угледног загребачког архитекта 
Стјепана Подхорског и једна од првих грађевина у Загребу дијелом 
саграђена армираним бетоном, није претрпјела велика оштећења, 
вјеројатно управо захваљујући материјалу који је примијењен при 
њезиној градњи.

На оближњој најамној кући Српске православне црквене општине 
у Илици 9, саграђеној на мјесту куће Боројевић, сјајном и врло раном 
примјеру продора модерне у загребачку архитектуру, подигнутоме 
1929. – 1930. према пројекту архитекта Станка Клиске, већа оштећења 
јавила су се на степеништу зграде, док је зграда на Прерадовићевом 
тргу 5, иначе још једно дјело Клиске из времена непосредно пред 
Други свјетски рат (подигнута је 1939. – 1940.) прошла без већих 
оштећења. Коначно, и зграда Митрополије на Прилазу Ђуре Дежелића 
у којој се сада налази канадска амбасада, као и зграда гимназијског 
комплекса те Манастира Свете Петке на Светом Духу остале су увелике 
неоштећене. 

Мирогој и капеле 
Међу јаче страдале грађевине везане за повијест Српске 

православне црквене општине у Загребу убраја се и православни 
дио Мирогоја. Цијело старо средишње загребачко гробље, како је 
добро познато, налази се врло близу епицентра потреса па не чуди 
да су бројне грађевине на њему јако оштећене, особито аркаде. Иако 
се највећа оштећења на аркадама уочавају у њиховом сјеверном, 
католичком дијелу, и у православноме су јасно видљива, како показују 
и приложене фотографије гробница обитељи Јурковић, Машић и 
Јоанновић или споменика Петру Прерадовићу. Страдали су и бројни 
надгробни споменици у отвореном дијелу гробља. 

Иако се највећа оштећења 

на аркадама уочавају 

у њиховом сјеверном, 

католичком дијелу, и у 

православноме су јасно 

видљива

Мање су се пукотине јавиле и на православној капели Светих Петра 
и Павла, још једном дјелу Hermana Bolléa из 1891. – 1892., и једном од 
ријетких његових грађевина за православну цркву које су у потпуности 
остале сачуване, са свом опремом, иконостасом и осликом. У 
унутрашњости се уочавају пукотине на луковима који држе куполу, 
отпао је дио архитектонске пластике вијенца, а виде се пукотине и на 
зидовима. Чини се, међутим, да грађевина статички није угрожена, 
као ни оближња руска капела Воскресенија Христова, рад архитекта 
Фјодора Вјаткина из 1927. – 1928. године, о којој такођер води бригу 
загребачка парохија.

Умјесто закључка
Иако је у први мах изгледало како су оштећења у потресу 

катастрофална, када су се слегли дојмови и када су стручњаци прегледали 
како Преображењски храм тако и друге грађевине Српске православне 
црквене општине показало се да ништа од страдале баштине није 
непоправљиво. Потрес се тиме претворио заправо у прилику да се 
све ове грађевине квалитетно обнове, да им се рестаурирају не само 
прочеља (што је особито неопходно у случају палаче у Илици 7), већ и 
да се темељито санирају како би се припремиле за неминовне сличне 
природне катастрофе у будућности. 

За крај ваља споменути једну коинциденцију. На врху свода првога 
травеја Преображењскога храма, најоштећенијега у потресу, остао 
је сачуван тек један малени сегмент фреске на којему стоји само 
кратки натпис – име арханђела Јеремила. Занимљиво је да оно у 
пријеводу (између осталих) значи Бог се смиловао односно Бог ће се 
смиловати.
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Oštećenja na svodovima u istočnom dijelu broda Preobraženjskog hrama, foto: Dragan Damjanović, 28. 3. 2020.
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Potres od 22. 3. 2020. i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu 

 

Stradanje Preobraženjskog hrama  

 

Potres jačine 5.5 stupnjeva prema Richterovoj skali koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. 

3. 2020. oštetio je gotovo sve starije građevine u povijesnom središtu grada. Najstradaliji dio 

centra svakako je, uz Kaptol, Donji grad. Ponovila se time situacija nastala potresom 1880., 

samo je u međuvremenu Donji grad narastao nekoliko puta pa je samim time i šteta daleko 

veća. U većoj ili manjoj mjeri oštećene su sve javne, poslovne i stambene građevine u tom 

dijelu Zagreba, a osobito su stradale i crkve. Obzirom na okolnost da se u Donjemu gradu nalaze 

najvažnije građevine vezane za povijest Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu, ne čudi 

da su i one oštećene, a osobito je stradao parohijski i saborni hram Preobraženja Gospodnjega 

na Preradovićevom trgu. 

Povijest ovoga hrama, povijest je požrtvovanosti njegovih parohijana koji su ga u 

posljednjih stoljeće i pol nebrojeno puta obnavljali, popravljali i ukrašavali zbog čega je on ne 

samo najvažniji već i najslojevitiji spomenik zagrebačke Crkvene općine. Današnji hram datira 

iz 1865. – 1866. godine i djelo je arhitekta Franje Kleina. Nakon što je bio sagrađen, crkvena 

općina nije imala sredstava da ga odmah na kvalitetan način oslika i opremi novom opremom. 

Stoga će njegovoj obnovi pristupiti nepuna dva desetljeća kasnije, 1883. – 1884. Obnova je 

izvedena prema projektima Hermana Bolléa koji je potpuno transformirao unutrašnjost hrama 

pretvorivši ga u pravo remek djelo umjetnosti kasnog 19. stoljeća, o čemu i danas svjedoče 

ikonostas, pijevnice, carsko i vladičansko prijestolje i vitraži. Bollé će u još dva navrata 

obnavljati crkvu – 1899. postavio je novu kupolu tornja, a 1913. – 1914. potpuno je 

preoblikovao njezina pročelja kako bi bila arhitektonski bogatija i kako bi više odgovarala duhu 

vremena, početku 20. stoljeća. 

Sljedeću transformaciju crkva doživljava u razdoblju između dva svjetska rata. Stanko 

Kliska, ugledni zagrebački modernistički arhitekt, usko vezan uz Srpsku pravoslavnu crkvenu 

općinu, temeljito je 1931. – 1932. godine modernizirao njezinu unutrašnjost nakon što je postala 

Saborni hram novouspostavljene Zagrebačke eparhije. Kliska je uklonio bogati Bolléov oslik, 

modernizirao je stolariju crkve, dodao neonsko osvjetljenje, modernističke lustere i ormare, 

odnosno lamperiju u oltaru. Vrlo brzo pokazalo se da je ta njegova intervencija bila 

preradikalna. Svi koji su bili u Preobraženjskom hramu prije izrade sadašnjih fresaka sigurno 

su bili začuđeni pretjeranom jednostavnošću unutrašnjosti crkve i bjelinom njezinih zidova, 

zbog koje se i pristupilo opsežnoj obnovi i izvedbi fresaka 2005. – 2007. koje su od strane 

pokojnoga mitropolita Jovana povjerene ruskom slikaru Nikolaju Muhinu.  

Muhin, autor fresaka u rekonstruiranom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, mozaika u 

kupoli hrama Svetoga Save na Vračaru u Beogradu i mnogih drugih sakralnih kompozicija u 

pravoslavnim hramovima po cijelome svijetu, u Zagrebu je, obzirom na posvetu hrama 

Preobraženju Gospodnjem, kao i na sadržaj ikona na ikonostasu, na freskama na svodovima i 

zidovima prikazao uglavnom teme iz života Hrista. Apostoli te svetitelji izrazito poštovani u 

pravoslavnoj crkvi prikazani su na zidovima između prozora, a u horu kompozicije i svetitelji 

čiji je kult raširen u Ruskoj pravoslavnoj crkvi (prikazan je, među ostalim, i slikar Andrej 

Rubljov). U medaljonima na svodu, te dijelom na pravokutnim poljima na zidovima javljaju se 
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i brojni motivi svetitelja vezanih za povijest Srpske pravoslavne crkve (Sveti Sava i drugi sveti 

arhiepiskopi srpski, Sveti knez Lazar, Sveti Jovan Vladimir, sveti srpski kraljevi), te motivi koji 

se referiraju direktno na povijest Mitropolije zagrebačke, kao što je prikaz prvoga mitropolita 

zagrebačkog Dositeja, u sjevernoj pijevnici. Freske, iako prilično konzervativne u stilskom 

rješenju, nesumnjivo su unutrašnjost Preobraženjskog hrama učinile reprezentativnijim. 

Upravo su one najviše stradale u potresu tako da će se ni trinaest godina nakon njihova 

završavanja obnovi unutrašnjosti Preobraženjskog hrama uskoro ponovno morati pristupiti. 

Nije to bio prvi potres koji je oštetio hram. U potresu od 9. 11. 1880. koji je, kako smo 

svi doznali nakon ovogodišnjega potresa, bio daleko jači i razorniji, Preobraženjski hram je 

također stradao, iako štete nisu bile velikih razmjera. Za razliku od katedrale, franjevačke crkve, 

crkvi svetog Marka i svete Katarine, koje su bile jako oštećene, potres ga je uvelike poštedio: 

uz kapelu sv. Martina u Vlaškoj i župnu crkvu svete Marije na Dolcu, Preobraženjska crkva 

pripadala je skupini najmanje oštećenih većih sakralnih građevina Zagreba, o čemu jasno govori 

procjena štete od 500 forinti. Izvana je izgledala neoštećeno, no u unutrašnjosti su se na 

mjestima vidjele pukotine na svodnim pojasevima. Izvještaji iz vremena posvjedočili su da su 

se crkveni zidovi pomakli prema van za 2 cola, te da su prozori na niskom tornju, koji se tako 

jako zatresao da su zvona zvonila, dijelom popucali. 

Malim štetama sigurno je doprinijela i okolnost da je u tom trenutku crkva bila nova, da 

je imala prilično duboke temelje (koje je bilo potrebno izgraditi zbog grobnica koje su ležale u 

i o oko stare crkve svete Margarete) te da nije bila oslikana i da je bila opremljena opremom 

staroga Preobraženjskog hrama s početka 19. stoljeća. Svodovi i zidovi bili su samo ožbukani, 

tako da se bez ikakva problema mogla sanirati postojeća žbuka oštećena u potresu i postaviti 

nova na koju je potom nanesen oslik kojega je projektirao Bollé. Potres je dakle bio povod za 

temeljitu obnovu hrama koji je time postao jedan od najreprezentativnijih sakralnih prostora u 

Zagrebu. 

U desetljećima koja dolaze hram je u još nekoliko navrata više ili manje stradavao u 

potresima, ponajviše u potresima s epicentrima na zagrebačkoj gori 1905. – 1906. godine te u 

pokupskom potresu od 1909. 

Nakon potresa 1905. – 1906. popravljeni su svodovi crkve i tada su vjerovatno ugrađene 

željezne zatege, i danas vidljive u brodu, koje su nesumnjivo pridonijele učvršćivanju zidova i 

svodova i umanjivanju štete u zadnjemu potresu. Procjena arhitekta koji je crkvu obišao nakon 

ovogodišnjega potresa jeste da je važnu ulogu u sprečavanju još većih šteta odigrala i okolnost 

da je prije nekoliko godina, a vezano za postavljanje novih lustera u crkvi, u krovištu izgrađena 

metalna struktura koja je dodatno učvrstila vezu zidova i svodova i tako spriječila njihovo veće 

odvajanje i moguće urušavanje svodova. 

 Usprkos svim tim učvršćivanjima štete od potresa od 22. 3. 2020. na Preobraženjskom 

hramu prilično su velike. U osnovnim se elementima ponovila situacija iz 1880. – najviše su 

stradali svodovi i toranj. Nažalost, budući da nisu sačuvane fotografije oštećenja iz 1880., ne 

može se do kraja usporediti situacija nakon toga potresa sa štetama od ove godine i ne može se 

znati da li su nastale na istim mjestima. U ovogodišnjemu potresu najveća su se oštećenja javila 

na svodovima u travejima uz oltar i uz hor, dakle na zapadnom i na istočnom kraju broda crkve. 

Svod traveja ispred oltara dijelom se je čak spustio, dio cigala u svodu se pomaknuo pa će ga 

trebati znatnije sanirati i učvrstiti. Toranj crkve stradao je pak najviše u središnjemu, najtanjemu 

dijelu.  
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U cjelini gledajući moguće je da su štete od ovogodišnjega potresa čak i nešto veće u 

odnosu na štete od potresa 1880., odnosno čini se da će njihova sanacija proporcionalno više 

stajati i to ponajprije zbog oštećenja fresaka. U svim dijelovima broda crkve na freskama na 

svodu nastala su, naime, veća ili manja oštećenja, no najveća su na svodu prvoga traveja na 

zapadnoj strani crkve s kojega su otpale gotovo u cijelosti freske s prikazima Silaska Duha 

Svetoga i Krunisanja Bogorodice. U tom je dijelu došlo i gotovo do ispadanja jedne cigle iz 

svoda, točno iznad mjesta gdje je sahranjen mitropolit Jovan. Za pretpostaviti je da je taj dio 

svoda najviše stradao zbog istih razloga zbog kojih su se na ulaznoj strani urušili svodovi 

zagrebačke isusovačke crkve u Palmotićevoj ulici – ovi dijelovi svoda stoje uz zvonik koji se 

uslijed potresa najviše pomicao pa je povlačio svod i doveo do njegova oštećenja. Osim na 

samome svodu pao je i dio fresaka sa zida koji dijeli hor od ostatka crkve i na njemu je uništena 

polovina medaljona s prikazom Priugotovljenoga prijestola te dio medaljona s prikazom 

arhanđela Gavrila. 

U ostatku broda crkve stradale su freske u drugome zapadnom traveju, te freske na već 

spomenutom svodu pred oltarom. Na svodu drugoga traveja od ulaza, odnosno od zapadne 

strane, oštećeni su zapadni dijelovi fresaka s prikazima Vaznesenja Hristova i Ulaska u 

Jerusalim, te freska s prikazom arhanđela Varahila. Freske svoda trećega traveja od zapadne 

strane s prikazom Krštenja Hristova i Poklonstva mudraca, jedine su ostale velikim dijelom 

neoštećene, dok su sa svoda najistočnijega traveja broda crkve gotovo u potpunosti pali donji 

dijelovi fresaka s prikazima Preobraženja Hristova i Vaskrsenja Hristova, a stradale su i freske 

s prikazom arhanđela Gavrila i arhanđela Mihajla u sredini toga svoda. Pala su i sva tri 

medaljona koja su stajala u vrhu lukova (susvodnica) između svodnih polja u crkvi s prikazima 

Svete Trojice: Gospoda Savaota, Isusa Hrista i Duha Svetoga. Trijumfalni je luk, koji odjeljuje 

brod crkve od oltara, također oštećen. Tri medaljona s prikazom Deizisa – s Hristom u sredini 

te Bogorodicom i svetim Jovanom napola su uništeni, a jasno se uočavaju i pukotine na luku. 

Izrazito debeli nanosi žbuke sa svodova, lukova i zidova pali su na pod crkve i oštetili 

stolariju, stare klupe za narod, pijevnice, vladičansko i carsko prijestolje tako da se šteta na prvi 

pogled neposredno nakon potresa činila izuzetno velikom. Sudeći prema prvim pregledima 

hrama koje su obavili statičar i arhitekt čini se ipak kako građevina nije statički ugrožena, i da 

su sve nastale štete popravljive. 

Što učiniti sa svodovima s kojih su pale freske već se postavlja kao pitanje. Treba li ići 

u rekonstrukciju Muhinovih djela (uostalom slikar je ostao više nego aktivan u zemljama regije 

– upravo izrađuje mozaike u crkvi Svetoga Save na Vračaru u Beogradu) ili ići u izradu potpuno 

novoga freskopisa? I jedno i drugo se može učiniti. Rekonstrukcija Muhinova oslika moguća 

je tim više što su sačuvani njegovi crteži/projekti u malom mjerilu u arhivu Srpske pravoslavne 

crkvene općine, a i napravljene su i brojne visokokvalitetne fotografije unutrašnjosti crkve 

nakon što ju je Muhin oslikao. Rekonstrukcija oslika ima smisla obzirom na okolnost da će se 

time ponovno uspostaviti svojevrsna stilska jedinstvenost unutrašnjega prostora. Može se, 

međutim, primijeniti i potpuno drugi princip i ići na izradu ili novoga oslika ili nekog potpuno 

novog tipa ukrašavanja svodova. Ni taj se princip ne može kritizirati jer bi se njime stvorila 

jasna memorija na stradavanje crkve u potresu. Važno je samo da se, koji god se princip 

primjeni, ne stvori preveliki kontrast u odnosu na ostatak uređenja Preobraženjskog hrama.  

U tjednima nakon potresa crkva je očišćena od materijala koji je pao sa svodova. 

Fragmenti fresaka s figurativnim prikazima svetitelja pokupljeni su i sačuvani. Ostatak je 
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prenesen u dvorište između crkve i zgrade općine i nažalost će vjerovatno završiti na smeću. 

Svakako bi trebalo nastojati da se što više većih fragmenata fresaka, čak i kada su čisto 

dekorativnog karaktera pa ih je lako rekonstruirati, sačuva jer se na njima jasno uočava da se 

ispod Muhinovog oslika nazire neki stariji sloj plave boje – moguće je da je riječ o osliku 

izvedenom 1880-ih po Bolléovim projektima koji je ostao sačuvan ispod današnjih fresaka 

crkve. Ti fragmenti žbuke predstavljaju, naime, svojevrsne velike sonde preko kojih se mogu 

detaljno analizirati zahvati na uređivanju svodova Preobraženjskog hrama u stoljeće i pol 

njegova postojanja. 

 

Nakon potresa Preobraženjski je hram najprije 28. 3. 2020., u sklopu obilaska stradalih 

sakralnih građevina Zagreba, obišao gradonačelnik Milan Bandić u pratnji mitropolita Porfirija, 

sveštenstva Mitropolije zagrebačke i brojnih novinara, potom je 2. 4. Srpska pravoslavna 

crkvena općina organizirala pregled crkve od strane statičara, da bi 20. 4. uviđaj obavili i 

konzervatori i arhitekt iz Konzervatorskog odjela u Zagrebu i Hrvatskog restauratorskog 

zavoda. Prvi koraci u utvrđivanju i sanaciji štete su dakle učinjeni. Sada se planira podizanje 

skela u unutrašnjosti hrama kako bi se u njemu mogla održavati bogosluženja, odnosno da se 

zaštite vjernici u slučaju otpadanja daljnjih komada žbuke sa svodova, a ista se skela planira 

kasnije iskoristiti pri sanaciji crkve. 

 

Oštećenja na zgradama Srpske pravoslavne crkvene općine 

 

Od ostalih građevina koje je podigla Srpska pravoslavna crkvena općina zagrebačka 

najviše je stradalo najstarije sjedište općine, sjedište Parohije i Mitropolije u Ilici 7. U prizemlju 

i na prvom katu, najstarijim dijelovima ove strukture koji su većim dijelom podignuti početkom 

19. stoljeća, oštećenja nisu velika, iako se i ovdje vidi veliki broj pukotina na zidovima po 

stepeništu i u uredima. Puno jače je oštećen drugi kat zgrade, podignut 1872. – 1873. godine, 

te njezino krovište koje će se morati temeljito sanirati. Oštećeni su ili uništeni gotovo svi 

dimnjaci na zgradi, popadalo je dosta crijepa, a urušio se i dio neorenesansnog vijenca na 

stranama prema Preobraženjskoj i Margaretskoj ulici te Ilici. Otpadanja komada arhitektonske 

plastike s vijenca nastavila su se i u danima nakon potresa, što zbog naknadnih potresa, što zbog 

komada koji su ostali visjeti tako da je cijela zgrada početkom svibnja morala biti okružena 

skelama kako bi se zaštitili prolaznici i kako bi se pripremila za skorašnju sanaciju. Trudom 

sveštenstva Zagrebačke mitropolije umjetnine iz Muzeja srpske pravoslavne crkve koje se 

nalaze u južnom krilu zgrade u Ilici 7 dijelom su evakuirane na Sveti Duh, a dijelom spremljene 

u samoj zgradi Pravoslavne općine kako bi se izbjegla oštećenja ukoliko se potres ponovi. Sreća 

je i što je veći dio arhiva Općine ranije prenesen na Sveti Duh, tako da ta vrijedna građa nije 

bila ugrožena u posljednjemu potresu.  

Novije građevine koje je općina podizala u prvoj polovini 20. stoljeća stradale su daleko 

manje. Zgrada u Bogovićevoj 7, izvorno sagrađena kao sjedište Srpske pravoslavne škole te 

kao najamna zgrada Crkvene općine, inače rad uglednog zagrebačkog arhitekta Stjepana 

Podhorskog i jedna od prvih građevina u Zagrebu dijelom sagrađena armiranim betonom, nije 

pretrpjela velika oštećenja, vjerojatno upravo zahvaljujući materijalu koji je primijenjen pri 

njezinoj gradnji. 
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Na obližnjoj najamnoj kući Srpske pravoslavne crkvene općine u Ilici 9, sagrađenoj na 

mjestu kuće Borojević, sjajnom i vrlo ranom primjeru prodora moderne u zagrebačku 

arhitekturu, podignutome 1929. – 1930. prema projektu arhitekta Stanka Kliske, veća oštećenja 

javila su se na stepeništu zgrade, dok je zgrada na Preradovićevom trgu 5, inače još jedno djelo 

Kliske iz vremena neposredno pred Prvi svjetski rat (podignuta je 1939. – 1940.) prošla bez 

većih oštećenja. Konačno, i zgrada mitropolije na Prilazu Đure Deželića u kojoj se sada nalazi 

kanadska ambasada, kao i zgrada gimnazijskog kompleksa te Manastira svete Petke na Svetom 

Duhu ostale su uvelike neoštećene.  

 

Mirogoj i kapele  

 

Među jače stradale građevine vezane za povijest Srpske pravoslavne crkvene općine u 

Zagrebu ubraja se i pravoslavni dio Mirogoja. Cijelo staro središnje zagrebačko groblje, kako 

je dobro poznato, nalazi se vrlo blizu epicentra potresa pa ne čudi da su brojne građevine na 

njemu jako oštećene, osobito arkade. Iako se najveća oštećenja na arkadama uočavaju u 

njihovom sjevernom, katoličkom dijelu, i u pravoslavnome su jasno vidljiva, kako pokazuju i 

priložene fotografije grobnica obitelji Jurković, Mašić i Joannović ili spomenika Petru 

Preradoviću. Stradali su i brojni nadgrobni spomenici u otvorenom dijelu groblja.  

Manje su se pukotine javile i na pravoslavnoj kapeli Svetih Petra i Pavla, još jednom 

djelu Hermana Bolléa iz 1891. – 1892., i jednom od rijetkih njegovih građevina za pravoslavnu 

crkvu koje su u potpunosti ostale sačuvane, sa svom opremom, ikonostasom i oslikom. U 

unutrašnjosti se uočavaju pukotine na lukovima koji drže kupolu, otpao je dio arhitektonske 

plastike vijenca, a vide se pukotine i na zidovima. Čini se, međutim, da građevina statički nije 

ugrožena, kao ni obližnja ruska kapela Voskresenija Hristova, rad arhitekta Fjodora Vjatkina iz 

1927. – 1928. godine, o kojoj također vodi brigu zagrebačka parohija. 

 

Umjesto zaključka 

 

Iako je u prvi mah izgledalo kako su oštećenja u potresu katastrofalna, kada su se slegli 

dojmovi i kada su stručnjaci pregledali kako Preobraženjski hram tako i druge građevine Srpske 

pravoslavne crkvene općine pokazalo se da ništa od stradale baštine nije nepopravljivo. Potres 

se time pretvorio zapravo u priliku da se sve ove građevine kvalitetno obnove, da im se 

restauriraju ne samo pročelja (što je osobito neophodno u slučaju palače u Ilici 7), već i da se 

temeljito saniraju kako bi se pripremile za neminovne slične prirodne katastrofe u budućnosti.  

 

Za kraj valja spomenuti jednu koincidenciju. Na vrhu svoda prvoga traveja 

Preobraženjskoga hrama, najoštećenijega u potresu, ostao je sačuvan tek jedan maleni segment 

freske na kojemu stoji samo kratki natpis – ime arhanđela Jeremila. Zanimljivo je da ono u 

prijevodu (između ostalih) znači Bog se smilovao odnosno Bog će se smilovati. 
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