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Његова светост патријарх српски
господин Иринеј  у посети
Инжењерској комори Србије
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Уздам се да ће се
оформити потребна
синергија
Сарадња Српске православне цркве и Инжењерске коморе постоји и сада, али
моја је велика жеља, а то је и потреба наше Цркве, не само као институције,
већ као заједнице, да потребе верника буду много боље схваћене од стране
стручњака и од стране оних који су по основу Устава и закона власни да те по
требе разумеју, препознају и уваже
Тихомир Обрадовић
Рајко Каришић: фотографије

Пре неколико дана посетили сте
Инжењерску комору Србије и у
свечаном делу заседања Скупштине
обратили присутнима. Какви су
Ваши утисци са тог сусрета са
представницима свих ижењерских
струка у Србији?
- Први пут сам на скупу у Инже
њерској комори Србије и први пут
сам у прилици да више чујем и
сазнам о овој значајној институ
цији. Желим да овом приликом
захвалим свим стручњацима оку
пљеним у Комори за допринос
који су дали нашем црквеном гра
дитељству и архитектури. Не бих
хтео да пропустим да поменем и
велике и комплексне пројекте, мо
стове, путеве и велике инфраструк
турне захвате на којима су наши
инжењери показали своје капа
цитете и знање
Велики број инжењера ради
на планирању, пројектовању и
изградњи цркава и других верских
објеката. Који би савремен,
конкретан допринос чланова
Инжењерске коморе Србије
издвојили?
- Мени су, наравно, најближи баш
ти пројекти. На том пољу има до
ста лепих остварења, од којих

3.
СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

морам да поменем Епархијски
двор у Краљеву, који је пројекто
вао проф. архитекта Божа Петро
вић, ако се не варам до скоро
најстарији активни члан Коморе,
и који показује да традиционал
на форма и савремена функција
могу сасвим добро и успешно да
се споје. Рекао бих да су на Хра
му Светог Саве у Београду такође
забележени значајни резултати,
не само за живота и активног
учешћа професора Несторовића
и Дерока, већ и у периоду настав
ка када су радове водили проф.
Пешић, проф. Миловановић и арх.
Ацовић. Проф. Ристић је пројекто
вао и реализовао бројне цркве и
парохијске домове који су веома
добро примљени и у стручним и
у црквеним круговима. Мени је
као вишедеценијском Епископу
нишком посебно блиска градња
цркве посвећене Св. Цару Констан

тину, где је ваша Комора помогла
да се изради велики мермерни
иконостас, и где ће 2013. године
бити централна прослава 1700. го
дишњице Миланског едикта.
Ако су градови отисак људског
друштва у простору, шта сматрате
најзначајнијим у архитектури
прошлости на нашим просторима?
- Архитектура је део наше културе,
исечак нашег света, простор ко
ји препознајемо као дом. Много
је код нас грађено током векова,
много је рушено, много је страда
ло од зле воље, рђаве намере, не
бриге и немаштине, па ипак оно
што је остало, посебно у области
црквеног градитељства, и данас
представља нашу легитимацију
и пред другима, и пред самим со
бом. Архитектура наше прошло
сти препознатљива је чак и када
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припада познатим стиловима и
типовима који нису само наши;
оно што их чини нашим и препо
знатљивим то је посебан дух који
у њима обитава, и тај дух је наш
посебан допринос европској и
светској архитектури. Ако погле
дате спискове споменика који су
увршћени на листе националне и
светске баштине, видећете да ар
хитектура светилишта и Богослу
жбених објеката чини убедљиву
већину. С добрим разлогом!
Народна архитектура, као и
сакрална, чине веома вредан део
наше грађевинске традиције. Какав
однос има Српска православна
црква према градитељској баштини
нашег народа?
- Чини ми се да је Свети владика
Николај рекао да је ново вредно
само ако остварује могућност са
држану у традицији. Рекао бих да
је Свети посебно указао на ововре
мену архитектуру и градитељство
уопште. Мислим да би искуство,
логика и естетика народне архи
тектуре могли да покажу добар
пример и пут који би ваљало више
истраживати и користити. Оно што
традиција поседује и носи није ба
ласт него мудрост, и ту би мудрост
ваљало сачувати, оплеменити и
учинити је функционалном и ра
зумљивом и у нашем времену.
Да ли сте задовољни, као поглавар
Српске православне цркве, колико
и како се црквена архитектура
данас изучава у школама и на
факултетима у Србији?
- Бојим се да ту немамо чиме да
будемо задовољни! Црквена архи
тектура се изучава само понегде,
несистематично, формално, без
познавања њене суштине, потре
ба и, изнад свега, без разумевања
да објекти намењени богослужбе
ним и другим потребама захтева
ју извесну духовну блискост изме
ђу пројектаната и градитеља и цр

квене заједнице којој објекат који
граде треба да служи. Црква није
само архитектонски простор, то је
васељена у малом, и ту васељену
настањује дух Господњи! Ко то не
схвати, залуд му је труд.
Како видите будућу сарадњу
Инжењерске коморе Србије, која
окупља више од 25 хиљада чланова,
и Српске православне цркве?
- Та сарадња постоји и сада, али
моја је велика жеља, а то је и по
треба Српске православне цркве,
не само као институције, већ као
заједнице, да потребе верника бу
ду много боље схваћене од стране
стручњака и од стране оних који
су по основу Устава и закона вла
сни да те потребе разумеју, препо
знају и уваже. На том пољу, уче
шће Инжењерске коморе Србије и
њених чланова јесте незаобила
зно, и ми се уздамо да ће потреб
на синергија моћи да се оформи,
искаже и донесе резултате који
ће бити Богу на радост, држави на
част, а народу на корист!
Ваша Светости, захваљујући Вам
се на овом разговору за нови број
"Гласника" Инжењерске коморе
Србије, молим Вас да упутите
поруку садашњим и будућим
инжењерима, градитељима у
Србији.
- Желим свима вама много успе
ха у години која је пред нама,
години која неће бити лакша од
претходних нити оскуднија иску
шењима, али години у којој – као
и до сада - свако од нас има своју
дужност, обавезу и потребу да бла
гослов који смо стекли рођењем
усмеримо на опште добро. Свако
ко тежи добром циљу и држи Бо
жији закон гради на чврстом тлу
и на добром темељу. Са своје стра
не, молим се Господу да и вама и
нама да снаге и вере да своју ду
жност изнесемо до краја! Бог вас
благословио!

После звршетка свечаног дела Скупштине, патријарју Иринеју се обратио Тихомир Обрадовић, председник Комисије за инфор
мисање УО ИКС, поклонио му примерак „Гласника“ и замолио за интервју. Патријарх је прихватио молбу, а Обрадовић проследио
питања у договореном термину, али су одговори (интервју) стигли када је „Гласник“ већ био одштампан. У жељи да Патриајрхова
посленица стигне до сваког члана Коморе (као што знате „Гласник“ се шаље на кућне адресе сваког члана ИКС) успели смо, уз раз
умевање људи из штампарије (Ротографика-Суботица), да у средину новине „убацимо“ специјални додатак, који је посебно пагини
ран, отиснут на нешто квалитетнијем папиру па га је лако „истргнути“ и посебно чувати и сачувати.
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