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Дом
Јеврема Грујића
Светогорска 17

У старом језгру Београда у Светогорској улици број 17 налази се Дом
Јеврема Грујића, прва кућа проглашена за споменик културе од оснивања
Завода за заштиту споменика културе града Београда, 1961. године.
Налази се непосредно уз позориште „Атеље 212“ што Београђанима често
ствара утисак објекта који је у функцији позоришта а не породична кућа
у којој и данас живе потомци Јеврема Грујића, истакнуте личности српске
дипломатије 19. века. Живот и дело чланова породице Грујић и њених
потомака везују се за важне политичке и друштвене догађаје у Србији.

Споменик културе од великог значаја

Јеврем Грујић рођен је 1826. године у селу Даросава код Аранђеловца.
Његови преци доселили су се из Црне Горе и истоимено село основали у 17.
веку. Родоначелник породице Грујић, Грујица Шестановић био је добро позната
личност у Србији као учесник оба српска устанка и депутат на народним
скупштинама за време прве владе кнеза Милоша. Такав дух наследио је и
Јеврем Грујић, познати српски политичар и централна фигура Светоандрејске
скупштине 1858. године, чијом заслугом је изгласан Први закон о народној
скупштини. Као један од оснивача Либералне странке и њен вођа од 1868 –
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Зелени салон са портретима Јована Наумовића и Милене Наумовић
Green drawing room with portraits of Jovan Naumović and Milena Naumović
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1878, био је члан неколико српских влада, више пута министар
и дугогодишњи посланик Србије у Цариграду, Лондону и
Паризу. После завршене гимназије уписао је Лицеј у Београду
1846. године, а потом као државни питомац наставио студије
права на престижним европским универзитетима, Хајделбергу
и Сорбони. Након школовања и повратка у Србију брзо је почео
да напредује у државној служби. Образован и амбициозан
активно је учествовао у политичком животу државе, креирању
нових закона и влада. Као један од истакнутих идеолога српског
либерализма често је долазио у конфликт са апсолутистичким
режимом кнеза Михаила, због чега је његова служба,
неретко, довођена у питање. Током своје политичке каријере
био је изузетно цењен од стране савременика, посебно
напредне српске омладине, борац за либералне идеје и жртва
апсолутизма. Одликован је за своје заслуге највећим орденом
тог времена – Таковским крстом I степена 1877. године, а
пред крај дипломатске службе и политичке каријере 1892.
године, Орденом Белог орла II степена. Јеврем Грујић оставио
је „Записе“ (мемоаре) које је Српска академија наука издала у
три свеске 1922 – 23. године. Умро је 1895. године у Београду.
Његови потомци својим радом наставили су да доприносе
развоју српске дипломатије, правосуђа и културе. Истакнутe
личности порoдице били су и Јевремов син Славко, дипломата,
одликован почасним витештвом британске империје и његова
супруга, Американка Мабел Данлоп Грујић, велика добротворка
српског народа. У угледним америчким круговима основала
је више фондова за помоћ српским војницима на Солунском
фронту, породицама и српским студентима у иностранству.
Залагањима Мабел и Славка Грујића подигнута је, средствима
Карнегијевог фонда, Библиотека београдског универзитета
„Светозар Марковић“.
Једноспратну кућу у Светогорској 17 подигао је Јеврем Грујић
за своју ћерку Мирку, почасну дворску даму краљице Марије
Карађорђевић и председницу„Кола српских сестара“. Стил куће,

данас, посебно је истакнут контрастом њеног непосредног
окружења које чине модернистички и савремени објекти. С
тог аспекта кућа је урбани раритет, а када се закорачи унутра,
амбијент дочарава прошлост једне важне српске породице и
начин живота високог сталежа. Саграђена је 1896. године према
пројекту Милана Капетановића, српског архитекте школованог
у Минхену, касније министра грађевина. Вила има три обрађене
фасаде у историцистичком духу на којима су складно уклопљени
елементи ренесансе и барока. У своје време представљала
је типичну грађанску кућу саграђену према програму
репрезентације. Док се неки орнаментални мотиви могу видети
и на другим београдским фасадама, сликана декорација
која подражава технику зграфита чини је јединственом
у архитектури Београда. Извођач сликане декорације на
главној фасади био је Доменико Д’Андреа, италијански
мајстор декоративног сликарства. На овом објекту огледа се
јединство архитектуре, декоративног сликарства и фасадне
пластике. У унутрашњој концепцији основе приземља и спрата
су идентичне. Салон, трпезарија и кујна били су у приземљу,
а на спрату собе за спавање, радни кабинет, библиотека и
тераса која је гледала на некадашњу башту. Улаз у зграду је
репрезентативан, с холом и степеништем од белог мермера,
оградом од кованог гвожђа и рељефном композицијом на
зиду. Богат и разноврстан покретни фонд, из 18. 19. и 20. века,
чине многобројни уметнички и употребни предмети и архивска
грађа. Збирка оружја из Првог и Другог српског устанка добила
је златну повељу и медаљу на изложби балканских држава
у Лондону 1907. године. Фонд је власништво генерација
породице Грујић – од Теодора Хербеза, министра финансија
кнеза Милоша, Јеврема Грујића, Славка Грујића, генерала
Косте Протића, Стевана Ћурчића и бројних других наследника,
истакнутих личности политичког и културног живота Србије.
Ентеријер украшавају дела најзначајнијих сликара националне
уметности: Стеве Тодоровића, Уроша Предића, Паје Јовановића,

Златни салон, Огледало рокај, XVIII век
Golden drawing room, rococo mirror, 18th c.
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Портрет Јеврема Грујића, Стева Тодоровић,1888.
Portrait of Jevrem Grujić by Stevan Todorović, 1888
Ђорђа Крстића, Уроша Кнежевића, Арсенија Петровића, Милоша Тенковића,
Влаха Буковца као и оригинални комади намештаја из различитих епоха.
Поред материјалне баштине Дом поседује и нематеријалне вредности.
У кући је одржан састанак на ком је склопљен тајни уговор између Србије и
Бугарске за ослобођење Јужних Словена од турског ропства 1912. године, на
ком је касније заснован Балкански савез. По завршетку Првог светског рата

данима борбе за ослобођење Београда налазила се партизанска болница.
Дом су посећивале и у њој боравиле значајне личности српске политике и
дипломатије, науке и уметности, попут Јована Цвијића, Симе Матавуља,
Јована Скерлића, Чеде Мијатовића, Богдана Поповића, Милана Ракића, Ђорђа
Крстића, Стевана Тодоровића, Уроша Предића, Ивана Табаковића, др Вукића
Мићовића као и чланови европских племићких породица и друге угледне
личности.Овде је живео и Милован Миловановић, министар иностраних
послова и председник владе Србије (1911 – 1912). Дом Јеврема Грујића данас
је меморијално место, сведок важних политичких и културних догађања, где
се захваљујући потомцима, у континуитету, чува културно наслеђе, негују
традиција, национални идентитет и авангардна мисао српског друштва.
У новијој историји познат је и по једном савременом догађају. Наиме, у
његовом подруму 1967. године отворена је прва београдска дискотека „Код
Лазе Шећера“, названа по власнику и Јевремовом потомку, преводиоцу
Лазару Шећеровићу. Најновији музички трендови и модни стилови могли су
се чути и видети у овој дискотеци коју су посећивале најпознатије личности из
света музике, филма и моде. Била је место окупљања интелектуалне елите
која је значајно утицала на нашу недавну историју, означивши социолошки
бум, ново време и слободe које су носиле шездесете године 20. века.
Дом Јеврема Грујића, подигнут од стране значајног српског државника, од
свог настанка до данас везан je за свет политике и културе због чега представља
сведочанство једног времена за које постоји мали број сачуваних докумената.
Аутентичност овог репрезентативног здања драгоцено је наслеђе наше културне
баштине којe доприноси откривању и дефинисању изгледа и карактера старог
Београда. Очување породичне историје и српског наслеђа уврстило је Дом
Јеврема Грујића у Асоцијацију европских историјских кућа 2009. године.
Због својих истакнутих културно-историјских и архитектонско-урбанистичких
вредности Дом Јеврема Грујића утврђен је за културно добро 1961. године, а
потом 1979. године за културно добро од великог значаја за Републику Србију.

помоћ деци„Кап млека“. Пред Други светски рат у њему су одржавани састанци
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у кући се налазило Белгијско посланство где су се одржавали први градски
балови и дипломатски пријеми, а затим Француско социјално друштво за
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Jevrem
Grujić’s
House
17, Svetogorska Street

The house of Jevrem Grujić, a prominent figure of 19th-century Serbia, the
first designated heritage building since the founding of the Cultural Heritage
Protection Institute of the City of Belgrade in 1961, is located at 17 Svetogorska
Street in the old core of Belgrade. Its next door neighbour, the Atelje 212 Theatre,
tends to mislead people into thinking that it is an ancillary theatre building rather
than the house in which the descendants of its original owner still live. The life
and work of members and descendants of the Grujić family is associated with
important political and social events in Serbia.
Jevrem Grujić was born in 1826 in the village of Darosava near Arandjelovac.
His ancestors, originally from Montenegro, had moved to Serbia in the 17th
century and founded a village of the same name. The founder of the Grujić
family, Grujića Šestanović, was well-known in Serbia as a participant in both
Serbian insurrections against Ottoman rule and a deputy to the popular
assembly that met during the first reign of Prince Miloš Obrenović. His spirit

Cultural monument of great value

was inherited by Jevrem Grujić, a politician, instrumental in passing Serbia’s
first law on the National Assembly, and a central figure of the St Andrew’s Day
Assembly held in 1858. As a founding member of the Liberal Party and its leader
in 1868–78, he served as minister in several Serbian governments and as head
of Serbia’s diplomatic missions in Constantinople, London and Paris. Following
his graduation from the Gymnasium and the Lyceum in Belgrade (in which he
enrolled in 1846), he was granted a government scholarship and proceeded to
study law at prestigious European universities, Heidelberg and the Sorbonne.
Upon his return to Serbia, he joined the civil service, quickly progressing through
the ranks. Well-educated and ambitious, he took an active part in the country’s
political life, contributing to the creation of new legislations and cabinets. As a
prominent ideologist of Serbian liberalism, he frequently crossed swords with the
absolutist regime of Prince Michael (Mihailo) Obrenović, putting his career on the
line. A champion of liberal ideas and a victim of absolutism, he was held in high
7

Оружје из I срспког устанка, збирка Стевана Ћурчића
Arms from the First Serbian Insurrection, Collection of Stevan Ćurčić
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esteem by his contemporaries, especially by the progressive Serbian
youth. In 1877, he was presented with the highest honour of his time,
the Order of the Cross of Takovo 1st Class, and in 1892, towards the
end of his diplomatic and political career, with the Order of the White
Eagle 2nd Class. The “Notes” (memoirs) he left behind were published
in three volumes by the Royal Serbian Academy in 1922–23. He died
in Belgrade in 1895. His descendants continued to contribute to the
development of Serbian diplomacy, judiciary and culture. Among the
prominent family members were Grujić’s own son Slavko, a diplomat
created an honorary British knight, and his American wife, Mabel
Dunlop Grujić, a great benefactress of the Serbian people. She raised
money and helped set up several aid funds for the Serbian soldiers
fighting on the Salonika Front, for families, and for young Serbs
pursuing their studies abroad. It was through the effort of Slavko and
Mabel Grujić that the Belgrade University Library “Svetozar Marković”
was built as one of the so-called Carnegie libraries.
Jevrem Grujić had the two-storey house at 17 Svetogorska Street
built in 1896 for his daughter Mirka, honorary lady-in-waiting to
Queen Maria Karadjordjević and the chair of the female charitable
society “Kolo srpskih sestara” (Circle of Serbian Sisters). Today the
style of the house catches the eye as a contrast to its modernist and
contemporary surroundings. In this sense, the house is an urban rarity.
The ambience of its interior evokes the past of an important Serbian
upper-class family and its way of life. The house was designed by Milan
Kapetanović, a Munich-educated Serbian architect, subsequently
serving as minister of construction. It has three historicist façades
harmoniously combining Renaissance and Baroque elements. In
its own times it followed a typical pattern designed to reflect the
owner’s social standing. While some of its ornamental motifs can be
found in other Belgrade façades, its painted decoration in imitation of
sgraffito makes it unique in the architecture of Belgrade. The painted
decoration of the main façade was the work of Domenico D’Andrea,
an Italian master of decorative painting who embellished the
interiors of many Belgrade homes. Despite its historicist expression,

Портрет краљице Наталије, Стеван Тодоровић, 1880.
Portrait of Queen Natalie of Serbia by Stevan Todorović, 1880

Шкриња за ликер, позлаћена бронза, Париз, 1875
Liquor chest, gilt bronze, Paris, 1875

the architecture of the house smoothly combines three-dimensional and painted
façade ornament. The two storeys have the same floor plan, with the drawing
room, the dining room and the kitchen on the ground-floor, and bedrooms, the
study, the library and a balcony overlooking the former garden on the upper floor.
The impressive entrance hall features white marble stairs with wrought-iron
railings and a wall decorated with a composition in relief. The rich and diverse
collection of movables dating from the 18th, 19th and 20th centuries comprises
art works and utility objects, archival material, and an arms collection from the
First and Second Serbian Insurrections, which was awarded a gold diploma and
medal at the Balkan States Exhibition in London in 1907. The collection spans
generations of the Grujić family, from Teodor Herbez, finance minister under
Prince Miloš, Jevrem Grujić, Slavko Grujić, General Kosta Protić, Stevan Ćurčić
and many other family members, distinguished figures of Serbia’s political and
cultural life. The interior is adorned with the works of the nation’s most important
painters, such as Stevan Todorović, Uroš Predić, Paja Jovanović, Djordje Krstić, Uroš
Knežević, Arsenije Petrović, Miloš Tenković, Vlaho Bukovac, and with pieces of
furniture of different epochs.
The house also has intangible value. It was the venue for the meeting at which
Serbia and Bulgaria concluded a secret agreement for the liberation of the South
Slavs from Ottoman rule in 1912, which served as a basis for the subsequent
Balkan Alliance. After the First World War, it housed the Belgian Legation, which
hosted the first civic balls and diplomatic receptions, and then the French “Goutte
de Lait” (Drop of Milk) society for children relief. On the eve of the Second World
War, female antifascist associations held their meetings there, and from October
1944, during the battle for Belgrade, it accommodated a Partisan hospital. The
house was frequented by important figures of Serbia’s politics and diplomacy,
sciences and arts (e.g. Jovan Cvijić, Simo Matavulj, Jovan Skerlić, Čedomilj
Mijatović, Bogdan Popović, Milan Rakić, Djordje Krstić, Stevan Todorović, Uroš
Predić, Ivan Tabaković, Vukić Mićović), as well as many foreign guests, royalty and
aristocrats. Milovan Milovanović, Serbia’s minister of foreign affairs and prime
minister (1911–12) also lived there. This heritage building is a place of memory, a
witness to major political and cultural events. It is a place where national cultural
heritage, tradition and identity have been upheld generation after generation,
and ground-breaking thought fostered. Its recent history was marked by a
9

Лазар Шећеровић, дискотека код Лазе Шећера, 1961.
Lazar Šećerović, At Laza Šećer’s disco club, 1961
pioneering event. Namely, in 1967 its basement was converted to Belgrade’s first
disco club, “At Laza Šećer’s”, named after its owner, Lazar Šećerović, a descendant
of Jevrem Grujić. The latest trends in music and fashion could be heard and seen
in that club, frequented by prominent local and foreign figures of the music, film,
and fashion worlds. It was a venue for members of the intellectual elite, who
considerably influenced our recent history, marking the 1960s as the time of
major social changes and freedoms.
Associated with the world of politics and culture from the outset, the house of
Jevrem Grujić, an important Serbian statesman, is a testament to an era for which
not many documentary sources survive. Its authenticity makes it an invaluable piece
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of our cultural heritage, contributing to reconstructing and defining the appearance
and character of Belgrade as it once was. The preserved family history and Serbian
heritage qualified it for the European Historic Houses Association in 2009.
For its remarkable cultural, historical, architectural and townscape value,
Jevrem Grujić’s House was designated a cultural property in 1961, and a cultural
property of great importance to the Republic of Serbia in 1979.
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