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КУЋА ПОРОДИUЕ ЖИВКОВИЋ 

У БЕЛОМ ПОТОКУ 

К 
ада се говори или пише о народном градитељству 

врло често Је присутна доза поетике КОЈа нерет

ко води у патетику. Речи и изрази као дом, топ

лина, блискост, склад, заштићеност, хармонија и сличне 

готово да су неизбежне приликом описа ове архитекту

ре или нашег доживљаја ње саме. 

Блискост која је неизбежна када се нађемо пред оства

рењима народног неимара, пред материјализацијом ду

ховности која сеже од искона, наводи нас да је прихвата

мо као нешто што нам припада само по себи, нешто што 

не морамо да заслужимо. Према народном градитељству 

се , нажалост, односимо као према природном окруже

њу. Ту је као датост неопходна за наш опстанак као би

олошког, духовног И културног бића и као таква мора да 

опстане на неки волшебан начин који се подразумева, 

без деловања. 

У друштву које је у једном периоду традицију мењало 

за сопствени сурогат и које у тешком периоду транзици

је егзистенцијални минимум доживљава као квалитет, 

народно градитељство као такво нестаје. Међутим, и он

да када објекат више не постоји на терену, сачувана до

кументација, адекватно презентована, даје могућност 

сагледавања вредности ове архитектуре јер »има велике 

ауторске архитектуре коју подстиче народни геније, нема 

велике народне архитектуре која би се развијала из ака

демских модела. Да додам само и то да лажних и помод

них интерпретација народне архитектуре има много. Она 

чак може имати и »МНОГО успеха« , али корак ка истинским 

и садржајним сликама таква намештена, позерска и ново

компонована архитектура не може направити. « l 
Стара кућа породице Живковић се налазила у селу 

Бели Поток испод Авале, општина Вождовац. Само село 

је полузбијеног типа са центром, данас улица Васе Чара-
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пића, у коме су груписани сви јавни објекти: црква, шко

ла, административне зграде и трговина. 

Сачувани архитектонски фонд у целини делује доста 

уједначено. У развоју сеоске куће могуће је пратит!,! изве

стан континуитет од почетка деветнаестог века до данас. 

Ово се објашњава тиме што је село Бели Поток удаље

није од главног пута од осталих насеља у општини, те је , 

за све време свог постојања, успело да сачува карактер 

правог сеоског насеља. 

Стара кућа породице Живковић је подигнута триде

сетих година деветнаестог века. Налазила се у центру 

насеља, уз сам пут, данас Улицу Васе Чарапића. 

Кућа је била приземна, правоугаоне основе, дужине 

11 m и ширинеl0 т. Како је била ситуирана на благом 

паду терена испод једног дела зграде је формиран по

друм. На темељима од ломљеног камена дизала се бонд

ручна конструкција са испуном од чатме. На југоисточној 

страни зграде налазио се трем. Првобитно је, највероват

није, био архитравни, да би неком каснијом интервенци

јом добио »лажне« моравске аркаде које се протежу це

лом дужином фасаде. Ограда трема је била у дрвеном 

раму, са испуном од талпи и декоративно нажљебљеним 

окапницама. 

Кров на кући је био четворосливан, благог пада и по

кривен ћерамидом. Релативно мала настешница је опши

вена шашовцем. На крову се налазио димњак облепљен 

блатним малтером . Кућа је била окречена бело. 

Улаз на трем, ексцентрично постављен, био је акцен

тован са неколико степеника решених у опеци. На кући, 

на главној фасади, су постојала двоја врата. Једна су во

дила у »кућу«, а друга у собу поред. 

Унутрашњи простор куће је подељен на четири дела, 

односно четири просторије. Функционално то су »кућа« 
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Сл. 1. Купа uороguце Жuвковun: а) аресек а-а; Ь) аресек б-б 
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л. 2. Сшара кућа [ЈОјЈО9ице Жuвковuћ: 
С/) lJреgњu uз[леg; Ь) :заgIЫ'/ U:Jrлеg; с) бочна фаСЩја, зоГЈсl.9; (.1) бочна фасаgа, исшок 
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Сл. 3. Основе: а) uogpYMa; Ь) куће 

са оџаклијом и три собе. Просторије у кући су биле по

везане вратима, тако да је заједно са тремом, постојала 

могућност кружне циркулације. Подови у трему и »ку

ћи« су били обложени опеком, док су у собама дашчани. 

Таваница трема и »куће« је имала шашовац, а у собама 

је била облепљена лепом. Врата су од пуног дрвета, а 

прозори двокрилни, са металним решеткама између, ти

па пенџера . У »кући« је постојао угаони долап. 

Током свог постојања кућа је претрпела незнатне из

мене које су се, осим изгледа трема, манифестовале у ви

ду преградног зида у »кући« , којим је формирано мало 

предсобље, и пресвлачењу дела темељног зида бетон

ском кошуљицом. 

По својим основним карактеристикама Стара кућа 

породице Живковић је припадала старијем моравском 

типу и, у архитектонском и етнографском смислу, пред

стављала је један од најуспелијих примерака овог типа 

на београдском подручју. 

»Процес раслојавања и социјалних превирања у Ср

бији, нарочито интензиван у првој половини деветнае

стог века, условио је формирање имућног слоја који је 
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располагао одговарајућом материјалном базом за градњу 

прве значајније сеоске стамбене архитектуре. Базирана 

на традицијама балканске градске куће, сеоска кућа , ко

ристећи основне елементе ове, материјал, конструкцију и 

архитектонско обликовање, уноси новине у погледу про

сторне диспозиције, обраде архитектонских детаља, ди

мензија и броја просторија. Тако формирана сеоска стам

бена кућа достиже понекад изванредну монументалност 

репрезентујући функционалне и естетске потребе најви

шег квалитета. Кућа породице Живковић у Белом Потоку 

одражава у пуној мери у погледу функционалности, при

мењене конструкције и естетског обликовања највиша 

стремљењаједне средине у време када је ова најамбици

ознија у својој борби за водећим позицијама на свим пла

новима друштвеног и политичког живота. «2 
Због својих несумњивих вредности Стара кућа поро

дице Живковић се у евиденцији Завода за заштиту спо

меника културе града Београда налазила од 1965, да би 
1975. године била проглашена за споменик културе. 

Међутим, власник куће, споменика културе, није био 

заинтересован за њено чување. Она је за њега представ-
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Сл. 4. Сшара кућа uороgице Живковић, ОULuши из[леg (снимио М. Деgић 1965.) 

љала сметњу за изградњу новог објекта, тако да је, услед 

теl-щенциозне небриге, она пропадала великом брзином. 

у току 1987. године у Заводу је урађен пројекат рекон
струкције објекта и обезбеђен је стални стручни надзор 

за његову реализацију. Нажалост, власник није хтео да 

расположива новчана средства уложи у реконструкцију. 

Кућа се урушила наредне године. 

»Ова наша стара »балканска« архитектура у својој 

слици, тамо где је још сачувана, оронула, у просторном 

деловању до крајности изразита, привидно уједначена у 

свом виртуозном дрвеном скелетном склопу, сврстава се 

и у светске токове, а трајност у времену јој обезбеђују, 

Il нжалост, још само овакве успомене.«3 
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КУЋА ПОРОДИјЈЕ ЖИВКОВИЋ У Ы' .лом ПОТОКУ 

SUMMARY: Nшlа Zivkovic~ 

ТНЕ OLD HOUSE 
OF ТНЕ ZIVKOVIC F AMIL У IN BELI РОТОК 

Тће old house of the Zivkovic family iп Беli Potok was built 
in the 1830s. It is situated in the сепtге of the village, Ьу the 
road, the present day Vase СЮЋрјса Stгееt. It was timber 
framed with mud walls. Тћеге was а рогсћ along the south
еаstеrп side of the house with а »mock« МОIЋviап arcade. 
Тће fош-gаblеs roof of slight iпсliпаtiоп was соvегеd with 
sеmi-суliпdгiсаl tiles. The iпtегiог of the house was divided 
into »the house« and three гooms. The hearth was in »the 
house«. 

Бу its basic characteristics, the hOl1se of the Zivkovic 
farnily belonged to the oldel' Могаviап type. 

Тће material used, the stгuсtше, the treatment of architec
tшаl details, the огgапizаtiоп of the iпtегiог апd harmonious 
ргорогtiопs made this house опе of the most valuable l1пits 
iп the tепitогу of Беlgгаdе. 

Бесаl1sе of its obvious агсhitесtшаl and еthпоgгарhiс 
assets the house was listed as паtiопаl hегitаgе in 1975. How
еуег, due to negligence of the оwпегs and despite the efforts 
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of the Агсhitесtшаl Ргоtесtiоп Department, it was pl111ed 
dоwп iп 1988. 

Drawings: агсhitесts М. Dedic, М. StevCic, Ј. Magdl1, doclI
mепtаtiоп of the Institl1te fol' the Ргоtесtiоп of C111tllral 
Мопumепts of Беlgгаdе, 1987. 

List оЈ Illustrations: 

Fig. 1. Plan oJthe old house oJthe ZivkovicJamily: а) cross
section а-а; Ь) с ross-section Ь-Ь, architects 
Fig. 2. Old house оЈ the Zivkovic Јаmау: а) Jront view; Ь) 
rear view; с) sideJacade, west; d) sideJacade, east 
Fig. З. Plans: а) oJthe cellar; Ь) oJthe house 
Fig. 4. Old house оЈ the Zivkovic Јаmау, general view, 
photograpl1ed Ьу М. Dedic, 1965. 


