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Прилози проучавању опуса архитекте
Василија Михајловича Андросова
Два нереализована пројекта међуратног периода
на простору Косова и Метохије
АПСТРАКТ: Пројекти за Саборну цркву у Приштини и за цркву
у Обилићу (срез Грачанички) израђени у Архитектонском одељењу Министарства грађевина Краљевине Југославије, најзначајнијој државној институцији у домену изградње, део су опуса
једног од најплоднијих градитеља српског црквеног градитељства међуратног периода, руског емигранта, архитекте Василија Михајловича Андросова. Досада необјављена планска документација, и документа о иницијативама за њихову изградњу,
која се чувају у Архиву Југославије (АЈ) и Историјском архиву
Београда (ИАБ), као и њихова валоризација у контексту општег развоја српске сакралне архитектуре новијег доба, још
једном потврђују значај Андросова, као неприкосновеног ствараоца и представника обнове националног стила у новијем градитељству Србије. Такође, као архивски извор првог реда, пројектна документа овог типа сведоче и посебном вредношћу када је у питању српско материјално културно наслеђе Косова и
Метохије.
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Рад В. Андросова у Архитектонском одељењу Министарства
грађевина Краљевине СХС/Југославије
У историји развоја српског сакралног градитељства новијег доба пројектантски опус руског архитекте, емигранта, Василија Михајловича Андросова има посебно значајно место. Бежећи пред налетом Октобарске револуције, Андросов је у Краљевину Срба Хрвата и Словенаца емигрирао у једном од избегличких таласа 1919. године. У Краљевину је стигао као искусан
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и зрео градитељ у напону своје пројектантске делатности.1 Настанио се у
Београду, где је живео и радио.2
Василиј М. Андросов је рођен 6. јуна 1873. године у Одеси у Русији.
Студије на Архитектонском одсеку Царске академије уметности завршио је
у Петрограду, и пре него се обрео у избеглиштву већ је био афирмисан
стручњак са дугогодишњим искуством пројектанта које је стекао радећи у
државној служби као члан Техничког одбора градећи цркве, приватне и јавне објекте.3 У својој молби за пријем у рад Министарства грађевина 1920.
године, коју је потписао као Архитектор Художник (архитект уметник)
навео је: „Свршио сам архитектуру 1897. године у Царској академији архитектуре (Императорская Академия Художеств, Архитектурный отдел) у Петрограду. Са службом сам архитект у нашем Министарству просвете већ
петнаест година, и члан комитета архитеката Св. Синода већ деветнаест година“. У службеничком досијеу В. Андросова наведено је и да се бавио писаним радом, као и да су његови радови штампани у руским техничко-уметничким часописима (Зодчий/Неимар). По овери дипломе В. Андросова од
стране Удружења руских архитеката у Краљевини СХС и потврде Посланства о личним питањима, архитект Василиј М. Андросов примљен је у службу Министарства грађевина, у Архитектонско одељење, чији је начелник у
том периоду био архитект Петар Поповић, пројектант који ће знатно утицати на његов потоњи рад и са којим ће блиско сарађивати на реализацијама
појединих објеката.
Архитектонско одељење Министарства грађевина било је највећи
пројектантски биро који је окупљао еминентне стручњаке српског градитељства. О његовом значају као водећој државној институцији из домена изградње, организацији и деловању у међуратном периоду, утицају на водеће
токове градитељства и раду његових службеника, државних архитеката који
су својим стваралаштвом допринели полетном градитељском развоју Краљевине уопште, те свеукупне српске архитектуре новијег доба, писано је у
више наврата.4
1

2

3
4

М. Сибиновић (ур.), Руска емиграција у српској култури XX века: зборник радова, том
1 и 2, Београд 1994; Руси без Русије. Српски Руси: Зборник радова (ур. З. Бранковић),
Београд 1994; Т. Миленковић, Руски инжењери у Југославији, Београд, 1997; А. Кадијевић, Руска емиграција у београдској архитектури између два светска рата, Годишњак града Београда XLIX–L, Београд 2002–2003, 131–142.
ИАБ, Управа града Београда, Централна пријавница – Картотека грађана пријављених
у Београду, Пријава пребивалишта архитекте Василија Михајловича Андросова, 1924.
АЈ, 62, персоналије Ф2, службенички лист Василија Андросова.
Својом делатношћу и водећим градитељским пројектима ова државна институција
директно је утицала на архитектонско-урбанистички развој Краљевине у целости, од
развоја централних градова бановина до мањих насеља широм земље. Период непосредно по завршетку Великог рата био је посебно обележен интензивном изградњом.
Требало је обновити ратом разорену земљу, такође надоместити и професионални недостатак пројектаната који су животе изгубили у минулом рату. У новонасталој ситуацији, посебно место припадало је и новодошлим руским пројектантима. Заједно са
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У службу Министарства грађевина руски пројектанти ступали су у
статусу контрактуалних службеника, али то није утицало на њихово учешће
у водећим пројектима. У извештајима Министарства грађевина за 1937. годину, упућеним председнику Министарског савета Краљевине Југославије,
а који се односе на уговоре о обнављању ангажмана руских службеника, види се да је у недостатку техничког особља Министарство било принуђено
да запосли контрактуалне службенике.5 Уговор о контрактуалној служби
подразумевао је статус запосленог који се редовно обнављао на сваке две
године али је упркос оваквој врсти ангажовања Министарство рачунало на
рад руских неимара у континуитету, вреднујући их као неопходне стручњаке, марљиве и савесне службенике. У складу са својим ангажовањима и радом, могли су и напредовати у служби, подједнако као и домаћи архитекти.
На пројектантску дужност у службу Министарства грађевина Василије Андросов ступио је 8. маја 1920. када је постављен на место вишег архитекте II класе, да би већ у мају 1921. био унапређен у степен привременог
инспектора II класе. Јануара 1924. био је ангажован као дневничар-архитекта при Грађевинској секцији града Београда, а од јула 1924. бива преименован у контрактуалног архитекту.6
Уговор о контрактуалној служби обнављан је сваке две године током
његовог дугогодишњег службовања у Министарству грађевина које је трајало све до 30. јуна 1941. године, када му је на основу Одлуке о службеним
односима лица запослених у државној, бановинској и општинској служби
престао даљи рад. Пензионисан је у статусу инспектора.
Кроз сачувани персонални досије архитекте Василија Андросова може се видети да је његов рад редовно надгледан и оцењиван од стране надлежних у Одељењу. Његове годишње оцене сведоче да му је стручна способност била одлична, да је био марљив и поуздан у служби. Архитект Петар Поповић је у свом извештају из 1924. године забележио: „Пројектује и
црта одлично. Специјалиста је за цркве, и по мојим упутствима ушао је и у

5

6

српским неимарима били су подједнако ангажовани у раду на насложенијим градитељским програмима. (С. Тошева, Организација и рад Архитектонског одељења Министарства грађевина у периоду између два светска рата, Наслеђе II, Београд 1999,
171–181; Исти, Архитектонско одељење Министарства грађевина Краљевине Југославије и његов утицај на развој градитељствау Србији између два светска рата (рукопис
докторске дисертације одбрањене на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2012. године).
У јуну 1924. у Министарству је радило 240 службеника који су имали контрактуални
уговор, од чега су Руси чинили 180 службеника; децембра 1925. било их је 191, а децембра 1927. њихов број износио је 138. Како је у међувремену нарастао и број домаћих школованих службеника, број запослених руских градитеља се из годину у годину смањивао, али не и потреба за њима. Године 1932. и 1933. било их је 122, да би
број ангажованих 1937. године био сведен само на оне, како се у извештајима наводи,
најпоузданије стручњаке, када их је укупно било 94 (АЈ, 62, персоналије Ф2, службенички лист Василија Андросова).
АЈ, 62, персоналије Ф2, службенички лист Василија Андросова.
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наш стил. Поред црквених грађевина радио је и школе, болнице и друге
објекте са одличним успехом“. Већ следеће 1925. године, само након три и
по године службе у Министарству грађевина, добија и посебно признање за
нарочито користан и напоран рад. Архитект Драгути Маслаћ, старешина
Одељења и инспектор 1926. године га је оценио као архитекту који „са особитом спремом ради црквене грађевине у византијском стилу, и ту је један
од најбољих, а поред тога ради врло добро и профане грађевине“. Одличне
оцене биле су пракса која је обележила његову целокупну каријеру у Министарству грађевина, те се и остали старешински извештаји који оцењују његов рад нису мењали до краја његовог службовања, а међу којима се издвајају извештаји арх. Јована Ђикадића из 1931. године, који пише да је све послове обављао са врло добрим успехом и арх. Момира Коруновића, који га
1938. године оцењује са одличном оценом.7
Рад Василија Андросова у Архитектонском одељењу подразумевао је
пројектовање и израду предрачуна и техничких реферата за црквене грађевине, такође је радио и ревизије пројеката, техничке прегледе црквених
објеката и старих споменика. Поред сакралних грађевина пројектовао је и
објекте профаног типа. За само три године рада у Одељењу, у периоду од
1920. до 1923. године израдио је пројекте за седам црквених грађевина, Реалну гимназију за сто ученика у Подгорици, али и за потребе Министарства
народног здравља пројекат за Институт за тропску медицину и Болницу за
маларичне болести у Скопљу, као и за Централну установу за сузбијање заразних болести у Новом Саду.8
Несумњиво је да је био један од најплоднијих градитеља, а будући да
се, како је у посебној напомени у описима његове делатности у оквиру службеничког досијеа и наведено, „препоручује за пројектовање богомолитвених зграда“, временом је такорећи постао специјалиста за сакралну архитектуру, такође и спомен-обележја, које је пројектовао са реминисценцијом
на српско средњовековно наслеђе. Потписао је преко осамдесет пројеката
намењених црквеним грађевинама широм Краљевине Југославије од којих
су многи реализовани.9
7
8
9

Исто.
АЈ, 62, персоналије Ф2, службенички лист Василија Андросова.
С. Тошева, Капитална дела руских архитеката у Београду, у: Руска емиграција у српској култури XX века: зборник радова, том 1 (прир. М. Сибиновић, М. Межински и А.
Арсењев), Београд 1994, 302–307; А. Арсењев, Биографски именик руских емиграната, у: Руска емиграција у српској култури XX века: зборник радова, том 2 (прир. М.
Сибиновић, М. Межински и А. Арсењев), Београд 1994, 228; А. Кадијевић, Допринос
руских неимара емиграната српској архитектури између два светска рата, у: Руси без
Русије. Српски Руси: Зборник радова, Београд 1994, 242–254; Исти, Цркве архитекте
Василија Андросова у Лесковцу и околини, Лесковачки зборник, XXXV, Лесковац
1995, 75–79; Исти, Градитељство Лесковца и околине између два светска рата. Лесковац,1996; З. Маневић (ур.), Лексикон неимара, Encyclopedia architectonica, Београд
2008, 4;С.Г. Богуновић, Архитектонска енциклопедија Београда XIX и XX века, том 2.
Београд 2005, 669; С.Тошева, Андросов, Василиј Мухајлович, у: Српски биографски
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У обимном и драгоценом опусу архитекте Андросова истичу се његови пројекти за цркве у Београду, Св. Александра Невског (1926–1930), са архитектом Петром Поповићем и Св. Ђорђа (1928–1932), са архитектом Драгутином Маслаћем; у Лесковцу (Црква св. Тројице, 1931), Ужичкој Пожеги
(Црква св. Константина и Јелене, 1929–1930). Аутор је и планова за цркве у:
Буковици (1922), Врању (1924), Горњој Мутници (1924), Грдовцу (1925), селу Пасијевићи (1925), Лазници (1925), Доњој Лакошници (1926, са П. Поповићем), Дупљину код Неготина (1928), Глоговацу (1928), Малом Орашју
(1929), Шаховићима (1929), Давосу (1930), Проову (1931), за нову цркву манастира Косијерева (1931), за цркве у Чикатову (1931), Бачини (1931), Мајуру (1931), Ђакову (1932), Блацу (1932), Доњем Зуничу (1932), Качапуру
(1933 и 1936), Александровом гају (1934), Корбову (1934), Доњем Ратишу
(1934), Путникову (1937), Сиљевици (1937), Карађорђеву (1938), Горњем
Матејевцу (1939), Мајевацу (1938), Рујишту (1938), Извору (1940), Бању Ковиљачи (1940), за цркву у Брајковцу [...]10 За његов сакрални опус везује и
израда пројеката за звонаре – за цркву Св. Пантелејмона у Нишу (1921), за
цркве у Корбову (1923), у Крагујевцу (1928), Бадовинцима (1931) и Михајловцу (1939); затим реконсртукција црквених објеката – цркве у Венчанима
(1927), Ћуприји (1934), Мачкату (1934), Ћелији на Колубари (1940); као и
серија типских парохијских домова које је израдио у периоду од 1927. до
1929. године. Аутор је планова за манастирске конаке – конак манастира Сопоћана (1930), а са посебном пажњом прилазио је изради планова за капеле
и спомен-цркве – капеле у Багрдану (1932) и Буковој глави (1938), храм са
костурницом у Шапцу (1937), спомен-цркву у селу Старавини (1940).11
Када је у питању рад на серији типских пројеката, чија израда у Министарству грађевина није била реткост (пројекти овог типа бивали су шематски мултуплицирани, а простор намењен за место њихове изградње
остављан непопуњен да би по потреби изградње бивао накнадно исписиван)
и њиховој реализацији, Андросов је такође прилазио са посебном пажњом и
озбиљношћу, о чему сведоче бројни сачувани планови.12
Истинска посвећеност православној вери, учинила је да и у новој држави са лакоћом настави са пројектовањем храмова, као и да постане један
од најистакнутијих представника српског националног стила.13 Просторну

10
11
12
13

речник, књ. 1, Нови Сад 2004, 189–190; Исти, Архитектонско одељење Министарства грађевина Краљевине Југославије и његов утицај на развој градитељствау Србији између два светска рата (рукопис докторске дисертације одбрањене на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2012. године).
АЈ, 62, Збирка планова.
Исто.
АЈ, 62, Збирка планова, план бр. 297.
Ж. Шкаламера, Обнова ‘српског стила’ у архитектури“, Зборник за ликовне уметности Матице српске бр. 5, Нови Сад 1969, 191–236; А. Кадијевић, Један век тражења
националног стила у српској архитектури (средина XIX – средина XX века),
Београд, 1997.
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концепцију и фасадну обраду сакралних грађевина Андросов је изводио по
узору на историјске реминисценције. Инспирацију је црпео непосредно из
националног неимарства, рашких и приморских градитељских узора, као и
моравске градитељске школе, чији су полихромни облици временом постајали све учесталији и омиљенији у његовом раду. Највећим делом пројектовао је куполне цркве у основи триконхалног облика сажетог или развијеног
типа, са фасадном декорацијом у виду живописне моравске пластике. Примена преплетне орнаментике, шах-поља и розета са перфорацијама фасадних усека монофора, бифора и трифора, и портала уоквирених декоративним архиволтама, са подједанком пажњом примењивана је како на раскошнија, већа пројектна решења намењена градовима, тако и на она, нешто
скромнија, пројектована за варошке и сеоске парохије.

Пројекти за Саборну цркву у Приштини и цркву у Обилићу
Пројекти за Саборни храм у Приштини и цркву у Обилићу које је Андросов такође израдио током свог службовања у Архитектонском одељењу
Министарства грађевина Краљевине Југославије још једном потврђују раскош његовог опуса, било да су у питању монументални градски храмови
или мале питорескне сеоске цркве. Нажалост, није познато да су ови пројекти реализовани, али врло темељито још једном потврђују историографска
вредновања његовог плодног сакралног опуса те сведоче о токовима којима
се кретало српско међуратно сакрално градитељство.
Пројекат за Саборну цркву у Приштини Андросов је израдио марта
1930. године.14 Према сачуваним архивским подацима о здању, као локација
за овај велелепни храм био је одређен импонзантан плац на потезу улица
Краља Александра, Краља Милутина и Велушке. Намењени простор, запажених димензија и форме, позициониран је тако да улаз у храм буде из улице Краља Александра а да парохијки дом, тј. црквена кућа, буде постављена
у дно порте, на регулацију улице Краља Милутина. Сачувана документа такође сведоче и да је њена изградња била извесна те да је био и основан Одбор за подизање нове Саборне цркве у Приштини.15
Одбор за подизање нове Саборне цркве у Приштини образован је 20.
новембра 1927. године, а своја правила потврдио је већ идуће године, код
Великог жупана Косовске области. Приштина је тада имала само једну малу
цркву удаљену од центра чија величина није могла ваљано да прихвати број
верних. Да је подизање храма био императив сведочи и штампани проглас
Одбора у коме се износи потреба да се подигне монументална саборна православна црква, која ће бити символ величине и моћи наше увеличане Отаџбине, а у исто време културна жижа за овај заостали свет у културном
погледу... . У својим молбама за сакупљање добровољних прилога за подиза14
15

АЈ, 62, Збирка планова, план бр. 651.
ИАБ, 1084-77.12.30.
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ње храма такође се наводи да у Приштини постоји само једна мала дотрајала црква, наспрам шеснаест џамија, и да је њено подизање од насушне и
неодложне потребе не само у религијском већ, и првенствено, у националном духу... те моли за племениту и патриотску задаћу прикупљања прилога.
Минимална сума за подизање храма износила је 3.000.000 динара.16
Убрзо је преко Министарства правде Министарству грађевина достављен и целокупни елаборат за израду пројекта. Априла 1931. године пројекат је био завршен, и чекало се још само на његово одобрење након завршне
израде статичких предрачуна, детаља бетонских конструкција и целокупног
предрачуна.17 Где је дошло до застоја и разлози због којих подизање овох
монументалног храма није заживело нису познати.

Слика 1
В. Андросов, Пројекат Саборне цркве у Приштини, ситуациони план, 1931
(Архив Југославије)

16
17

ИАБ, 1084-77.12.30.
ИАБ, 1084-79.15.99.
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Слика 2
В. Андросов, Пројекат Саборне цркве у Приштини, основа, 1931(Архив Југославије)
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Слика 3
В. Андросов, Пројекат Саборне цркве у
Приштини, западна фасада, 1931
(Архив Југославије)
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Слика 4
В. Андросов, Пројекат Саборне цркве у
Приштини, попречни пресек, 1931
(Архив Југославије)

Сачувана планска документација (слике 1–4) сведочи да је приштинска Саборна црква била замишљена као монументални храм импонзантних
димензија и обраде. Са основом развијеног триконхоса са пет купола и богатом фасадном декорацијом Андросов је још једном потврдио сопствени
манир пројектовања инспирисан медиевалном традицијом. Као и за све веће
градске храмове из свог опуса, и овог пута је инспирацију нашао у моравској градитељској школи. Осим сложене основе у виду триконхоса, наслеђе моравске архитектуре огледа се и у богатом обликовању екстеријера –
фасадној подели на кордонске венце и изразитој полихромији декоративне пластике примењеној на богату обраду портала, монофора, розета и
архиволти.
Централни план са масивним конхама наглашен је монументалном
полигоналном куполом изразитог пречника постављеном над средишњим
делом, и мањим бочним, у угловима храма. Општа репрезентативност целокупног композиционог решења постигнута је постепеним уздизањем маса
ка централној куполи. Западну фасаду, решену са трокраким прилазним степеништем, краси вертикализам улазног прочеља фланкираног бочним куполама. Степеновани портал, надвишен симетрично позиционираним прислоњеним стубовима и раскошном розетом у оси полукружне лунете улаза у
храм, мотив су којим је Андросов радо обликовао улазна прочеља. Више-
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стране куполе, уздигнуте на постоља, наглашене су и аркадним низом са колонетама, чији је мотив поновљен и у декорисању конхи храма. Ниже фасадне површине перфориране су отворима без архиволти док је њихова обилата употреба примењена на вишим зонама. Богато декорисане архииволте,
вишечлани преплети, подела фасаде на кордонске венце и мноштво розета
одликују све фасаде храма и доследна су примена декоративне пластике по
узору на старе српске моравске задужбине.
Пројектна документација која се односи на пресеке храма упућује
да је овај објекат замишљен и са изразито монументалним унутрашњим
простором. Пространи галеријски простори, раскош и обиље орнаментике, као и декоративна обрада мобилијара, указују на истанчану естетику
ентеријера.
Уз наглашене димензије, са преко 25 метара висине до крајње тачке
крста на централној куполи, снага пројекта за овај градски храм огледа се и
у његовом степенастом уздизању маса, добрим пропорцијама, разуђеним волуменима и складно примењеној декорацији. Да је подигнут Саборни храм
у Приштини би доминирао градским простором те задовољио потребе верника, као и жеље његових наручилаца.18
За цркву у селу Обилић (срез Грачанички) Андросов је израдио пројекат 1938. године.19 Комплетно сачувана и до сада, такође непубликована
планска документација за овај невелики храм, а која се састоји од нацрта
основе, изгледа фасада, подужног пресека грађевине и пресека кроз звоник,
даје драгоцени допринос свеобухватнијем сагледавању и вредновању његовог опуса у целости. (слике 5–7).

18

19

Занимљиво је да је Андросову припао и пројекат за зграду Гимназије у Приштини
1929. године, коју је такође израдио у виду раскошног и монументалног објекта и једног од највелепнијих када су у питању биле гимназијске зграде у Краљевини (АЈ, 62,
Збирка планова, план бр. 54).
АЈ, 62, Збирка планова, план бр. 873.
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Слика 5
В. Андросов, Пројекат за цркву у селу Обилићу (срез Грачанички), основа, 1938
(Архив Југославије)

Слика 6
В. Андросов, Пројекат за цркву у
селу Обилићу (срез Грачанички),
западна фасада, 1938
(Архив Југославије)

Слика 7
В. Андросов, Пројекат за цркву у селу Обилићу
(срез Грачанички), јужна фасада, 1938
(Архив Југославије)
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План у виду триконхоса сажетог уписаног крста са куполом над централним делом и кулом звоником над западним делом храма за црквицу у
Обилићу Андросов је извео попут планова за многобројне сеоске цркве током треће и четврте деценије XX века. У просторној концепцији и фасадном
третману инспирисаном моравском школом пројекат за ову цркву чак показује и упадљиву, готово типску, сличност са пројектом за цркву у селу Качапур, за коју је израдио две варијанте, једну 1933. и другу 1936. године, а који се још једном потврђује као модел који је примењивао за мање и сведеније сакралне објекте.20
Димензије овог врло складно решеног храма износе око 14,5 у висини,
око 7 метра ширине и непуних 14 метара дужине. Фасадну обраду карактеришу пуне зидне површине са мало отвора. Западну фасаду, којом доминира полукружни забат пробијен розетом постављеном над архитравно обликовани
улазни портал, краси и органски сједињен звоник квадратног пресека са засведеном бифором у највишој зони. Бочне фасаде пробијене су са по једном
уском монофором на бочним конхама, као и припрата храма, у чију је фасаду
усечена по једна декоративно обрађена розета. Прозорски отвори наглашени
су полукружним слагањем камена а таласасти венци и квадратна постоља на
која су постављени тамбур централне куполе и кубе звоника, као и подеони
венац, који сече улазни портал, постављен у висини испод прозорских отвора,
такође су део сведене фасадне обраде.
Пројекат за сеоску цркву у Обилићу красе једноставност фасадне концепције, готово безорнаментална декорација и неусиљена контура. Припада
једном од пројектних решења које је често понављао али и увек изнова решавао. Меморију градитељског наслеђа овог пута оживеом је елегантно заобљеним волуменима којима је остварио лакоћу целокупне замисли.

Закључак
У систематизацији и анализи пројекатних решења која се односе на
српску сакралну архитектуру међуратног периода опус Василија Андросова
даје јединствен значај. Један је од најпродуктивнијих неимара када је у питању црквено градитељство. Заједно са, пре свих, Момиром Коруновићем,
водећим домаћим ствараоцем на пољу сакралне архитектуре, који је остварио особен градитељски израз пројектујући многобројне цркве, капеле и
спомен-обележја, затим Петром Поповићем, одличним познаваоцем српског
средњовековног наслеђа, са којим је често блиско сарађивао у изради појединих пројеката, Александаром Дероком, Григоријем Самојловим, такође пројектантом руског порекла, активно је учествовао у обнови српског националног
стила. Као један од најзначајнијих ствараоца који пројектују у српсковизантијском стилу, у интерпретацији средњовековних мотива долази до оригиналних решења без пуког понављања узора.
20

АЈ, 62, Збирка планова, планови бр. 693 и 744.
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Значај његових пројеката за цркве у Приштини и Обилићу чија је изградња била намењена јужном делу Краљевине, Вардарској бановини, лежи
у осликавању два типа црквених грађевина заступљених у његовом раду. Ти
пројекти не само да потврђују делокруг Министарства грађевина, које је са
подједнаком пажњом „покривало“ целокупну територију државе, већ сведоче и о распрострањености српског националног стила и посвећености његових протагониста који су својим пројектним решењима обликовали урбане
зоне Краљевине. И то од њених најсевернијих делова (цркве у Љубљани,
Марибору и Цељу које је пројектовао архитект Момир Коруновић, такође и
шеф-инспектор Архитектонског одељења у Министарству) до крајњих, јужних делова државе (В. Андросов – црква у Лесковцу, и такође Момир Коруновић – црква у Битољу).
Лепота пројектних решења за цркве В. Андросова лежи у доброј пропорцији просторних односа, равнотежи фасадних маса и зналачкој примени
пластичне декорације, било да су у питању монументална решења намењена великим градским центрима, попут Саборне цркве у Приштини, било да
се ради о скромнијим пројектним варијантама за мање парохије, попут цркве у селу Обилићу.
Када су у питању нереализовани пројекти попут пројеката за храмове
у Приштини и Обилићу, сачувана техничка документација, као релевантна
архивска грађа, представља сведочанство првог ранга на путу објективне
анализе и валоризације у домену значаја и доприноса архитектонских опуса
на развој српског сакралног градитељства из времена његове најбогатије
продукције, у периоду између два светска рата. Такође је и незаобилазно материјално сведочанство, посебно у данашњем времену када српско културно
наслеђе Косова и Метохије доживљава врхунац девастације а његово новије
градитељство потпуно скрајнуто са поља заштите.
За предан и успешан рад Василиј Михаилович Андросов је у више наврата указима Њ. В. Краља одликован високим признањима: орденом Св.
Саве IV реда (1928); орденом Југословенске круне IV реда (1930) и орденом
Св. Саве III реда (1935).21
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АЈ, Књига одликованих службеника 1919–1940.

