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Саборна црква у Београду 
недеља, 23. мај 2010. у 20 часова 

 



 
 
 

Програм: 
 
 
 

Д. Максимовић (1932-2008)   ОЧЕ НАШ 
 

К. Станковић (1831-1865)   ТРОПАР СВ. ПЕДЕСЕТНИЦЕ 
          СКАЖИ МИ, ГОСПОДИ 

 
Ст. Ст. Мокрањац (1856-1914)   АКАТИСТ 

 
А. Касторскиј    НЕ ИМАМИ ИНИЈА ПОМОШЧИ 

 
Д. Трбојевић (1925)   БОГОРОДИЦЕ ДЈЕВО 

соло: Маја Јанушић, сопран 
 

П. А. Чесноков (1877-1944)   РАЗБОЈНИКА БЛАГОРАЗУМНАГО 
соло: Борис Бабик, тенор 

 
Д. Христов (1875-1941)   ТЕБЕ ПОЈЕМ 

 
Н. Р. Корсаков (1877-1944)   СЕ, ЖЕНИХ ГРЈАДЕТ 

 
П. А. Чесноков (1877-1944)   ДА ИСПРАВИТСЈА МОЛИТВА МОЈА 

соло: Јелена Влаховић, мецосопран 
 

В. Бердовић (1906-1980)   ЦАРЈУ НЕБЕСНИЈ 
соло: Маја Јанушић, сопран 

 
А. Архангелскиј (1846-1924)   ХВАЛИТЕ  ИМЈА ГОСПОДЊЕ 

соло: Јелена Влаховић, мецосопран 
 
 
 

Диригент: Александар Брујић 
 

 
 
 



 
 
 
Хор „Београдски Мадригалисти” је основан 1951. године. Оснивач и 

диригент Хора, Милан Бајшански, формирао је нови хорски ансамбл који је 
неговао једну нову врсту музике. Пре свега су ту мадригали, мотети, ренесансна 
и барокна музика енглеских, француских, италијанских и немачких мајстора, 
духовне композиције домаћих и страних аутора, национални репертоар, али и 
савремене композиције и њихова модерна стремљења.  

Куриозитет је да је овај Хор први од свих наших хорова концертно 
извео Литургију Стевана Мокрањца, како код нас давне 1966. године, тако и ван 
наше земље, у Москви, 1972, као и да је једини наш хор који је имао част да 
одржи концерт православне музике у Цркви Светог Петра у Риму пред папом 
Павлом VI, 1970. године. 

Међу освојеним признањима се посебно истичу прве награде у Арецу, 
Ланголену, Перуђи, Братислави и Брну. Хор је у последње време учествовао на 
фестивалима и такмичењима у  Венецији - ''Venezia in Musica'', Риму - "Musica 
sacra a Roma", Велсу - ''Llangollen International Musical Eisteddfod '', Бугарској – 
Интернационални фестивал Св. Атанас Велики…  

За изузетне заслуге у неговању српске духовне музике 1991. године 
Српска православна црква одликовала је Хор “Београдски Мадригалисти” 
Орденом светог Саве. 

Током дугогодишњег рада, Хором су дириговали: Милан Бајшански, 
Димитрије Стефановић, Светолик Пашћан, Војислав Илић, Душан 
Миладиновић, Владимир Милић, Александар Спасић, Александар Вујић и 
други. 

 
 
Александар Брујић је рођен 1976. год. у Београду где је завршио 

средњу музичку школу, Факулет музичке уметности (Одсек за дириговање) и 
постдипломске студије. Добитник је  награде „Предраг Милошевић” (2000) као 
најбољи студент дириговања. Стипендиста Гете нститута у Манхајму, Немачка 
(2000).  

До 2002. год. ради у Немачкој као хорски диригент. Као корепетитор и 
асистент радио је у Београдској опери (2002-2005). Године 2004. постаје 
асистент на Факултету музичке уметности у Београду. У исто време ради као 
корепетитор и асистент са диригентима: Штефаном Шрајбером, Карл-Антоном 
Рикенбахером, Зубином Мехтом, Франческом Росом, Карлом Донадијем. Као 
асистент, учествовао је 2005. на Фестивалу младих уметника у Бајројту где је 
спремао прво извођење Вагнерове опере “Das Liebesverbot” (Забрана љубав) у 
Бајројту, заједно са проф. Фаустом Нардијем и проф. Едвином Шолцом из 
Берлина. Као музички асистент сарађивао и на мастеркласама Оливере 
Миљаковић, првакиње Бечке опере. 
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Саграђена је 1837-40. године по налогу кнеза Милоша 

Обреновића, а по пројекту и плановима панчевачког градитеља А. Ф. 
Кверфелда, у стилу класицизма са елементима касног барока. 
Посвећена је Светом арханђелу Михајлу. Унутрашњост храма је 
богато украшена. Дуборезни позлаћени иконостас израдио је вајар 
Димитрије Петровић, а иконе на иконостасу, певницама, троновима и 
предикаоници, као и композиције на зидовима и сводовима, насликао 
је Димитрије Аврамовић, један од најистакнутијих српских сликара 
19. века. 

Посебну вредност представља црквена ризница. У цркви се 
налазе мошти светог цара Уроша и светог деспота Стеве 
Штиљановића, као и гробнице црквених поглавара и српских владара 
из династије Обреновић (Милоша, Михаила и Милана). Испред 
главног портала сахрањена су два великана српске културе: Доситеј 
Обрадовић и Вук Стефановић Караџић. 

 
 

 


