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а простору парк-шуме Топчидер, у оквиру истоимене
просторне културноисторијске целине, на благој падини која се спушта од кампа Кошутњак ка Ковници
новца, налази се Топчидерско гробље. Простире се на
површини већој од четири хектара.
Старо језгро Топчидерског гробља заузима мали
део у односу на проширења изведена после Другог
светског рата и простире се од улаза до попречне алеје са
дрворедом платана и црквом Св. Трифуна. Подељено је
улазном стазом на два дела: мањи и репрезентативнији с
јужне стране цркве и већи, са скромнијим споменицима,
северно од цркве, на делу стрме падине.
Последње велико проширење извршено је 1986.
године, када је Топчидер проглашен за културно добро,
просторну културноисторијску целину. Пројекат новог
дела гробља није прилагођен пејзажу, већ је у највећој
мери изграђен у бетону, камену и асфалту, док је постојећа шума искрчена.
Трагајући за континуитетом Топчидерског гробља,
његов зачетак смо потражили у гробљу села Топчидер,
чије је постојање забележено у долини Топчидерске
реке у XIX веку.1 У опсежној студији о насељима
околине Београда, професор Реља Новаковић прати
село Топчидер од XV do XIX века и констатује да ово
насеље нема континуитета, да се јавља повремено и да
му се чак име бележи различито на плановима околине
Београда. Поред тога, аутор дозвољава могућност да
су село Топчидер и Мегаре исто насеље с различитим
именом.2
Топчидер, као село, није забележен у турским
изворима у 15. и 16. веку, али га 1660. године помиње
Евлија Челебија. У рату 1683. године, као и у периоду од
1716. до 1718, по свој прилици, остало је без становника,
јер се не налази на картама из 1718. године ни касније.
Стога се може закључити да је село Топчидер у то време
било само повремено насељено. У пописима села 1818.
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Сл. 1. Гробница војводе Стевана Книћанина (1808–1855)

Сл. 2. Гробница породице Ђорђевић

и 1822. Топчидер је забележен као насеље, а изгледа
да је тридесетих година XIX века било расељено због
изградње дворца и цркве у Топчидеру, које је подизао
кнез Милош.
Локацију села није могуће прецизно одредити.
Село се, вероватно, налазило негде у централном делу
долине Топчидерске реке. На картама и плановима име
му је различито забележено као Topscino, Tubschitz,
Topschino, а крајем XIX века и као Милодол. Није
искључено да су Топчидер и Мегаре били исто село
са два имена, што у великој мери отежава поуздано
праћење насеља у прошлости.
Из целог хронолошког прегледа о селу Топчидеру
закључујемо да насеље нема континуитета, а да његова
појава у XIX веку, краткотрајно постојање и расељавање
тридесетих година није омогућавало да се његово
гробље устали. Стога се континуитет Топчидерског
гробља никако не може тражити у даљој прошлости,
односно у прерастању сеоског гробља у данашње
градско.3

У другој половини XIX века, у време постојања Топчидерске економије, постојало је и осуђеничко гробље у
Топчидеру. У закону о уређењу Топчидерске економије, од
14. јануара 1901. године, каже се да је гробље имовина ове
економије. Локацију осуђеничког гробља разрешили смо
према плану Топчидера из 1904. године.4 Ово се гробље
налазило на десној обали Топчидерске реке, недалеко од
осуђеничке баште. Данас је то простор на граници Гарде и
расадника, односно онога дела Гарде на којем је изграђен
базен. Осуђеничко гробље, које се помиње током XIX
века, а чију смо локацију прецизно утврдили, засебна је
целина, која у то време постоји самостално, а локација му
се не поклапа са данашњим Топчидерским гробљем.
На малобројним плановима с краја XIX века који
обухватају подручје Топчидера – нема Топчидерског
гробља, нити се оно помиње у документима из тога
времена. Ипак, неколико очуваних надгробних споменика на терену данас сведочи да су се неке породице
осамдесетих година XIX века сахрањивале на данашњем
Топчидерском гробљу.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

172

ТОПЧИДЕРСКО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ – НАСТАНАК И РАЗВОЈ
Када је и како започето сахрањивање на том гробљу, данас је немогуће поуздано утврдити.
Осамдесетих година XIX века, општински одборници започињу расправе о гробљима у Београду, а
поводом оснивања београдског Новог гробља. Тада се
неки од њих залажу за отварање више варошких гробаља
у различитим крајевима града, тј. рејонских гробаља,
да би била приступачна становницима удаљених
насеља. Овом идејом они се супротстављају отварању
једног, тј. Новог гробља, као јединог у вароши. Да ли
у овој расправи и мишљењу одборника треба тражити
настанак Топчидерског гробља, не можемо поуздано
тврдити. Међутим, како очувани надгробни споменици
и ова расправа временски коинцидирају, то је врло
вероватно да је Топчидерско гробље, као локално
гробље, настало осамдесетих година прошлог века.
Поуздано се само зна то да статус овога гробља није
решен тада а ни неколико деценија касније.
Но упркос нерешеном статусу гробља, познати
београдски трговац и добротвор Никола Спасић подиже
на Топчидерском гробљу капелу, 1903. године, која је
таквих димензија да служи и као гробљанска црквица.
Преношење споменика војводе Стевана Книћанина
с Ташмајданског на Топчидерско гробље 1907. године
сведочанство је не само о функционисању већ и о угледу
који ово гробље почиње да стиче. У то доба, гробље је
врло мало и не нарочито уређено, али му локација сред
кошутњачке шуме даје природност и лепоту.
У изворима се Топчидерско гробље помиње тек
1912. године, када министар народне привреде одобрава
Правилник о Топчидерском гробљу. Правилник је
израдила Комисија чији је члан био и свештеник
Топчидерске цркве. Из члана 1. овога правилника, у којем
се каже да је земљиште на којем се налази Топчидерско
гробље државна својина, произилази имовинскоправни
статус гробља, које не припада ни цркви ни општини
београдској, већ држави, односно директно је под
управом Министарства народне привреде. Поменутим
правилником одређено је да се о гробљу „има старати
и надзор над њим вршити Гробљански одбор од пет
чланова“, које одређује министар народне привреде.
Услед избијања балканских и Првог светског рата,
Гробљански одбор се није састајао све до 1921. године.
У међувремену, фебруара 1914. године, министар
унутрашњих дела сматра да ово гробље није уређено онако како прописује Закон о уређењу санитетске
струке, да се овим гробљем не служе становници
Београда и да лежи ван рејона вароши, те доноси
решење да се питање овога гробља коначно реши. У ту
сврху оформљује Комисију коју сачињавају: физикус
Управе града Београда, физикус Округа београдског,
комесар топчидерске полиције и управник Топчидерске
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Сл. 3. Гробница др. Рудолфа Арчибалда Рајса (1875–1929)
Сл. 4. Чесма у спомен Ружи Недељковић, 1924.
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Сл. 5. Гроб Жанке Стокић, глумице (1887–1947)

Сл. 6. Гроб Исидоре Секулић,књижевнице (1877–1967)

економије, а у извештају Комисија каже да са здравственог
гледишта гробљу никако није место у јавном парку, те да не
би требало да остане тамо где је сада и да његово исељење
треба извести према чл. 22. Санитетског закона.5
После Првог светског рата, јуна 1921. године, састао
се поменути Гробљански одбор (основан 1912. године)
и сматрајући да у општим приликама и околностима
није у могућности да, као раније, одржава и уређује
гробље а да то не буде са штетним последицама,
одлучио је да Топчидерско гробље понуди општини
града Београда ради уређивања и употребе. Међутим,
како београдска општина на понуду није одговорила,
министар пољопривреде и вода је 1923. године понудио
гробље на привремену употребу чукаричкој општини.
Ова општина положила је 20.000 динара у депозит
Управи Топчидерске економије, на чијем земљишту се
гробље налазило, а Економија је и наплаћивала таксу за
гробове и гробљем руковала до 1925. године.6

После усвајања Генералног плана Београда, 1924.
године расписан је међународни конкурс за уређење
Топчидера. Усвајањем програма за уређење Топчидера,
према којем се гробље укида а његов простор пошумљава,
изгледало је да је питање гробља дефинитивно решено,
те је и чукаричкој општини враћен положени депозит од
20.000 динара, а земљиште је остало у поседу Топчидерске
економије, којој је и припадало. Решење о укидању
гробља ради пошумљавања, према усвојеном плану,
издао је Министарски савет новембра 1924. године.7
У даљем спровођењу ове одлуке, априла 1927.
године, министар пољопривреде доноси решење да
се после 1. јануара 1928. године обуставља свако даље
укопавање на Топчидерском гробљу. Истовремено се
позивају сопственици гробова да посмртне остатке
својих сахрањених сродника најдаље до краја 1937.
године пренесу на друга гробља. Но упркос овој забрани
и постављеном року, грађани Сењака и Топчидерског
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Сл. 7. Гробница Лазара Пантелића, директора
крагујевачке гимназије, стрељаног са ђацима 1941.
насеља и даље на самовласан начин укопавају своје
мртве у овом гробљу, те се тим поводом Дирекција шума
жали суду на нерегулисану ситуацију.8
Нерешено питање Топчидерског гробља траје
још читаву деценију. Поред усвојеног плана уређења
Топчидера, који смо поменули, и поред забрана даље
употребе гробља, сахрањивање се овде врши и током
тридесетих година. Није једноставно објаснити све
разлоге који утичу на илегално функционисање Топчидерског гробља.
Године 1929. долази до промене власника земљишта.
Наиме, тада се укида Топчидерска економија, а оснива
Управа Топчидерског парка, којој је припало гробље.
Нова управа је наследила и старе проблеме, о којима
подноси исцрпан извештај, који садржи све одлуке које
смо поменули, али и причу о неумољивој животној
пракси сахрањивања околних житеља на овом гробљу
која, упркос свему, траје.9
У састав београдских гробаља и надлежност тадашњег Отсека за гробље општине београдске ушло је
тек 1931.10
Главни разлог стихијске употребе простора Топчидера склони смо да видимо у одустајању од његовог планског уређења. Није била реч само о простору
гробља, већ и о додели земљишта Народној банци за
изградњу ковнице новца. Обе ове функције, са ширењем
које исказују током осамдесетих и деведесетих година
двадесетог века, у великој мери одступају од основне
намене Топчидера као рекреативне зелене површине.
После Другог светског рата, Топчидерско гробље
је заузимало простор од 1,50 ха. Прво проширење, за
око 0,70 ха, извршено је 1948. године. Недуго затим,
изграђена је испраћајна капела са три бокса.
Током 1972. године површина гробља је увећана
за 1,10 ха, тако да је пре последњег великог проширења
175

Сл. 8. Црква посвећена св. Труфуну, задужбина Николе
Спасића

1986. и 1987. године она износила 3,30 хектара.11 Ово
последње велико проширење извршено је у време када
је Просторна културноисторијска целина Топчидер
проглашена за културно добро и категорисана за
културно добро од изузетног значаја.12
Нова изградња, односно ширење, нису деградирали
само Топчидерско гробље већ и простор заштићене
целине. Овај пројекат није поштовао природну средину,
већ је асфалтирањем широких стаза, употребом бетона
и камена потпуно променио амбијент који је гробље до
тада имало. Стога се ширење не може третирати као
унапређење и допринос уређењу Топчидерског гробља,
што је тада било образложење, већ управо супротно,
као деградација његових свеукупних вредности.
Међутим, раскошно зеленило парк-шуме, добар
положај и изузетно добро редовно одржавање чине
да гробље, упркос свему, изгледа репрезентативно и
достојанствено.
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Сл. 9. Испраћајне капеле

Сл. 10. Гробље – општи изглед

Данас се на гробљу, поред црквице коју је 1903.
године подигао Никола Спасић, налази низ стилски и
уметнички вредних споменика и гробова знаменитих
људи. Године 1907. на гробље је пренет споменик војводе
Стевана Книћанина, чија монументалност, пластична
обрада и сам портрет војводе заслужују пажњу. С
краја XIX века очувани су споменици породица Димић
и Милановић, витке камене пирамиде једноставног
облика, који представљају једина два до данас очувана
споменика из тог доба. Из времена између два светска
рата пажњу заслужује гробница Рудолфа Арчибалда,
како због стилских одлика тако и због ове знамените
личности. Из истог времена, са одликама националног
стила, издвајају се гробнице породица Ђорђeвић,
Томашевић и Матић-Зрнић.
Неколико знаменитих личности сахрањено је
овде после Другог светског рата: првакиња Народног
позоришта Жанка Стокић, директор крагујевачке
гимназије Лазар Пантелић, стрељан са ђацима 1941.
године, и Исидора Секулић, важна личност наше
књижевности двадесетог века, чији је гроб изведен по
пројекту архитеката Синише Вуковића и Олге Дивац.
Из претходно наведеног можемо закључити да
је Топчидерско гробље настало осамдесетих година
деветнаестог века, као локално гробље на којем су се
сахрањивали становници Сењака, Точидерског брда и
Чукарице. Будући да се налазило изван грађевинског
рејона, те да његов статус није био решен све до периода
после Другог светског рата, о одржавању и уређењу
гробља старао се Гробљански одбор. Топчидерско
гробље није плански заснован комплекс, већ спонтано
настало локално гробље једног дела Београда, чије
централно језгро са гробљанском црквом представља
посебан амбијент гробља у природи и сугерише питомину природног почивалишта.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 11. Гробље – изглед након проширења 1986–1987.
године

176

ТОПЧИДЕРСКО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ – НАСТАНАК И РАЗВОЈ
НАПОМЕНЕ:
* Текст је заснован на тексту Топчидерско гробље – проглашење,
Антице Павловић, дипл. историчара уметности, Документација ЗЗСКГБ.
1] Риста Николић, Насеља српских земаља, књ. II, Околина Београда,
Београд 1903, стр. 945, 951, 952; М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија,
117, 955, 961.
2] Реља Новаковић, Још о неким ишчезлим селима на домаку Београда,
ГГБ, књ. XXXIX, 1985, 101–121.
3]

Исто.

4]

Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда.

5] А . Павловић, Топчидерско гробље, проглашење, текст из Документације Завода за заштиту споменика културе града Београда.
6]

Н. Вучо, ГГГБ, књ. XXVIII, Београд, 1981, 69–77.

7]

А. Павловић, исто.

8] Архивска грађа из Архива Југославије о пресељењу и уређењу
Топчидерског гробља 1928–1929. године, из збирке докумената коју
је истражио и одабрао М. Џелебџић, Документација завода за заштиту
споменика културе града Београда, Fасцикла XI.
9]

Исто.

10] Документација ЈКП „Погребне услуге“, Информација о стању
градских гробаља и о реализацији програма изградње градских гробаља,
обрадили И. Петровић и Б. Амановић, Београд, 1973.
11] Исто.
12] Топчидер, Савски венац, Одлука о проглашењу, „Сл. лист града
Београда“, бр. 16/87; Културно добро од изузетног значаја, Одлука, „Сл.
гласник СРС“, бр. 47/87.

Sumary: NADA ŽIVKOVIĆ
THE TOPČIDER CEMETERY
The Topčider Cemetery dates from the 1880s as a local graveyard for the burial of those who lived in Senjak, Topčider
and Čukarica. Since it is located outside the area of urban settlements and its status had not been solved until the 1930s, a
special Council cared for the maintenance of the cemetery.
The Topčider Cemetery was not a specifically planned complex – it grew spontaneously as a local graveyard of a part of
Belgrade and its centre; its central zone, with the graveyard church suggests a particular ambience of a peaceful natural repose.
Apart from the small church, built in 1903 by Nikola Spasić, there are numerous valuable monuments and tombstones erected
to commemorate eminent people. The monument to voivode Stevan Knićanin was moved there in 1907 – its size, its plastic
ornaments and the portrait of Stevan Knićanin, deserve attention. There are also elegant stone slab tombstones of the Dimić
and Milanović families, the only two preserved monuments from the nineteenth century. From the inter–war period there is
the tomb of Dr. Archibald Reiss – important for its stylistic features and the eminence of Dr. Reiss himself – as well as family
tombs of the Đorđević, Tomašević and Matić–Zorić families, bearing the characteristics of the national style. A few prominent
personalities were buried there after WW II, such as the famous National Theatre actress Žanka Stokić, Lazar Pantelić, the
Director of the High–school from Kragujevac, shot by the Germans in 1941 together with his pupils, and Isidora Sekulić, our
famous twentieth century writer, whose tomb was designed by architects Siniša Vuković and Olga Divac.
The extension of the cemetery, especially in the late 1980s, ruined and degraded the graveyard and the whole protected
area. The spatial interventions paid no heed to the natural environment and the newly paved paths, with concrete and stone,
changed the entire ambience of the graveyard. There is no reason to acknowledge these additions as improvement and positive
contribution (the usual explanation) but, conversely, as a degradation of its overall values. However, despite all this, the
luxuriant greenery of the forest–park, the good position and exceptional maintenance make this cemetery look exceptionally
dignified.
ILLUSTRATIONS:
Fig. 1.

The tomb of voivode Stevan Knićanin (1808–1855)

Fig. 2.

Tomb of the Đođrević family

Fig. 3.

Tomb of Dr. Rudolph Archibald Reiss (1875–1929)

Fig. 4.

Memorial fountain to Ruža Nedeljković, 1924

Fig. 5.

Tomb of Žanka Stokić (1887–1947)

Fig. 6.

Tomb of Isidora Sekulić, authoress (1988–1967)

Fig. 7. Tomb of Lazar Pantelić, Director of the High–School from
Kragujevac, shot by the Germans in 1941 together with his pupils
Fig. 8.

Church devoted to St. Tryphon

Fig. 9.

Funeral service chapels

Fig. 10. The Cemetery – general view
Fig. 11. The Cemetery – after the extension from 1986–1987
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