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МАРКО ПОПОВИЋ

ИСТОЧНО ПОДГРАЂЕ
БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ
– истраживања и обнове

I

страживања и радови на обнови фортификација Београдске тврђаве трају готово осам деценија. У том
дугом раздобљу проучавања овог сложеног комплекса
дошло се до бројних нових сазнања која су обрађивана
у читавом низу научних и стручних радова. Значајни
делови Тврђаве већ су у доброј мери истражени, што је
претходило обимним конзерваторско-рестаураторским
радовима. То је дуготрајни процес који ће се, без сумње,
наставити и у годинама које долазе. Новим открићима
допуњаваће се досадашње спознаје не само о развојним
путевима београдских фортификација већ и о граду у
целини. Овом приликом наша пажња биће усмерена на
резултате до којих се дошло током недавно завршених
археолошких ископавања, као и ранијих истраживачких
и конзерваторско-рестаураторских радова у делу Тврђаве који је познат под колоквијалним називом Источно
подграђе. Будући да је овај сегмент утврђења већ био
обрађиван у оквиру целине београдских фортификација,1 раније саопштено ћемо само укратко поновити,
уз шира разматрања нових открића и резултата ранијих
радова који до сада нису били детаљније обрађени.
Као што је познато, Источно подграђе је изграђено
у последњој етапи развоја средњовековних фортификација Београда. Ово просторно мало утврђење, површине око 0,75 ха, подигнуто је на најистуренијем северном
делу Дунавске падине. Затварало је простор између барбакана пред источним капијама Горњег и Доњег града,
односно комплекса садашње Зиндан капије и доњоградске Источне капије II. На најистакнутијој тачки подигнута је полигонална топовска кула, сада позната под
именом Јакшићеве куле, од које су полазила два бедема.
Северни бедем новог утврђења спуштао се према барбакану Источне капије у Доњем граду, док је Источни
бедем ишао у правцу горњоградског барбакана – Зиндан капије. Са јужне и западне стране простор новог
утврђења затварале су раније изграђене фортификације
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Сл. 1. Источно подграђе, општи изглед (фото 2006)
Доњег и Горњег града. Северни бедем у свом подножју
био је ојачан косом каменом ескарпом (сл. 1). Сличну
ескарпу имао је, вероватно, и Источни бедем, који је
на средини био ојачан и једном правоугаоном кулом,
чији остаци још увек нису откривени. У оквиру оба
ова бедема, по свему судећи, налазили су се низови од
пет до осам топовских отвора. Нови бедеми Источног
подграђа прислоњени су својим крајевима уз раније
подигнуте барбакане испред источних градских капија,
без међусобне грађевинске везе. Грађени су ломљеним
притесаним каменом у неправилном слогу, где се само
местимично уочава изравнавање редова. Дебљина им је
износила око 2,10–2,40 м (око 7–8 стопа), а висина према спољној страни између 12 м и 14 м.
Ново утврђење Источног подграђа грађено је истовремено с топовском кулом на улазу у Дунавско пристаниште – данас кулом Небојшом. Према резултатима
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

досадашњих истраживања, може се доста поуздано закључити да су радови на изградњи Јакшићеве куле са
бедемима Источног подграђа, као и куле Небојше, започети око 1458. године и изведени током првих година владавине краља Матије Корвина (1458–1490).2 Изградњом
новог истуреног утврђења знатно је побољшана одбрана
прилаза главним градским капијама. Поред тога остварена је могућност да се дејством топова са бедема и
угаоне куле новог утврђења бочно брани прилаз Североисточном бедему Доњег града. У овом систему одбране главну улогу је имала артиљерија. На најистуренијем
положају Подграђа, у оквиру Јакшићеве куле, могло је
да буде 10–12 топова, док се дуж Северног бедема могу
претпоставити положаји за још пет до осам топова.
Посматрано у целини, ново дограђено утврђење
између источних барбакана имало је искључиву војноодбрамбену функцију. Било је намењено успешнијој
10
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Сл. 2. Детаљи изгледа фортификација Источног подграђа са плана Ј. Б. Гумпа из 1688. године
одбрани североисточне стране града уз примену артиљерије као нове врсте наоружања. Са друге стране,
будући да је повезивало барбакане испред источних
градских капија, омогућавало је још једну добро брањену и безбедну везу између фортификација Горњег и
Доњег града. У унутрашњем простору овог утврђења,
будући да је обухватало највећим делом падину, није
било погодних површина на којима би се могли градити
објекти. Према резултатима досадашњих истраживања,
као и анализе изворне картографске грађе, једино зидано здање које се налазило у подножју саме падине,
уз доњоградски барбакан, било је велико складиште
стрељива, чији су остаци недавно откривени и о чему
ће даље бити више речи. Посебно питање, које се према
нашим досадашњим сазнањима тешко може поуздано
разрешити, представља извор на падини, познат као источник Свете Петке. Реч је о природној водоиздани
која је, вероватно, још пре турског освајања града била
обухваћена једним малим засведеним постројењем.
Конструкција је правоугаоне основе, са зидовима грађеним ломљеним притесаним каменом, над којима је полуобличасти свод од танких опека. Само према начину
грађења ово здање је тешко прецизније датовати, као
што се не може ни поуздано рећи да ли је то првобитно
била само засведена едикула над извором, или део неке
веће конструкције. Но, без обзира на то остаје чињеница
да је то било култно место дугог трајања које је остало у
сећањима Београђана за све време турске владавине, односно у раздобљу када је било недоступно хришћанима.3
На основу изнетих сазнања јасно се може закључити да нови дограђени део утврђења није представљао
подграђе, односно утврђени део градског насеља. Реч је
11

искључиво о војном делу утврђења који би се функционално могао означити вишезначним немачким термином Zwinger, што би, будући да у српском језику нема
одговарајућег термина, ваљало превести као „додатни
део утврђења“. У нашој старијој литератури овај део
тврђавских фортификација је и називан Источни цвингер, али је касније, да би се избегла употреба туђице,
усвојен садашњи назив.
Није познато каква је била судбина фортификација
Источног подграђа у време опсаде града 1521. године.
Може се претпоставити да у тим борбама нису биле
знатније оштећене. На једном од најстаријих ликовних
приказа Београда, који је недавно препознат као дело
Рајмонда Лубенауа и датован у 1587. годину,4 уочавају
се бедеми Подграђа са очуваним низовима зубаца, док
је угаона кула приказана као делом зарушена. За разлику од осталих кула покривених купастим крововима,
код ове недостаје и круниште. Кула је касније, по свему
судећи, била обновљена, будући да је на ликовним изворима из времена опсаде 1688. године Источно подграђе
приказано са својим бедемима у целости сачуваним,
укључујући и Јакшићеву кулу. На плану са изгледима
Ј. Б. Гумпа, ова угаона кула приказана је веома слично, готово једнако топовској кули у пристаништу – сада
Небојша кули.5 Прикази на овом плану поуздано су
сведочанство о изгледу средњовековних утврђења Београда у време саме опсаде (сл. 2). Отворено је питање,
међутим, до које су мере биле оштећене фортификације
Подграђа током борби у августу 1688, и касније, у јесен
1690. године. Можемо само претпоставити да је извесна оштећења претрпела и Јакшићева кула са бедемима
Подграђа.
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На нешто познијим плановима не може се сасвим
поуздано уочити у каквом су стању биле фортификације овога дела Тврђаве, али је за наша разматрања веома значајан приказ јединог објекта у северозападном
углу Подграђа. На плану са елементима пројекта, који
је на основу шпијунских осматрања сачинио Морандо
Висконти 1692–1693. године,6 ту је приказан један објекат издужене правоугаоне основе у пратећој легенди
означен као Laboratorio de fuochi Artificiati (Лабораторија експлозивних средстава, односно стрељива). На
једном другом плану, који се шире датује у последњу
деценију 17. века, уочава се исти овај објекат означен
као Turkisches Arsenal oder Zeughaus (Турски арсенал
или складиште војне опреме).7
У новом раздобљу, које започиње у последњој
деценији 17. века и траје до краја наредног столећа,
током реконструкције затечених старих београдских
утврђења и њихове трансформације у бастиону артиљеријску тврђаву, фортификације Источног подграђа
претрпеле су значајне измене. Већ убрзо после 1690.
године испред Источног бедема Подграђа Турци граде
нову табију, у чију структуру су уграђени остаци претходно порушене Јакшићеве куле, као и суседне правоугаоне куле, док је од старијег бедема остало видљиво
само унутрашње лице. Том приликом, на Северном бедему су само поправљена оштећења уз обнову зубаца.
У раздобљу аустријске владавине 1717–1739. године, током велике реконструкције Београдске тврђаве, старо Источно подграђе изгубило је свој некадашњи
значај. Испред његовог Северног бедема грађена је нова
контрагарда која, изгледа, никада није била завршена.
Међутим, у току радова на њеној изградњи поткопани су
темељи Северног бедема услед чега се знатан део овог
зидног платна обрушио. У време аустријских радова обрушен је и део Североисточног бедема Доњег града, који
је затварао простор Подграђа према западу. У унутрашњости Подграђа део између Источног бедема и зидног
платна комплекса Зиндан капије је денивелисан и на том
заравњеном простору подигнут је један од три типска барутна магацина. Од осталих један је био у Горњем граду,
а други у простору некадашњег Западног подграђа.8
После повратка Турака 1740. године и даље током
18. века, на фортификацијама Подграђа није ништа
рађено. Стање овога дела утврђења веома се добро
сагледава на плановима из 1789–1790. године (сл. 3). Ту
се јасно уочава да Северни бедем до тада још није био
реконструисан. Обнова је уследила нешто касније, али
сасвим сигурно пре 1806. године и српског ослобађања
Београда. Од објеката у унутрашњости Подграђа, поред раније поменутог барутног магацина, могу се уочити још две зграде у његовом северозападном углу на
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Сл. 3. Источно подграђе 1790. године, детаљ са плана
из Ратног архива у Бечу (сиг. G I b 44-3)
месту старијег здања „складишта стрељива“. Остаци
ових зграда недавно су откривени, о чему ће даље бити
више речи.
Током 19. столећа фортификације Источног подграђа биле су у знатној мери запуштене. Према сачуваној фото-документацији из прве деценије 20. века,
може се уочити да су зупци већ били порушени, али
је био очуван њихов парапет, као и ниво шетне стазе.
После уласка српске војске у Тврђаву 1867. године, ранији аустријски барутни магацин претворен је у цркву
београдског гарнизона, посвећену Рођењу Богородице,
сада познату као Црква Ружица.9
У раздобљу између два светска рата, у Општини
града Београда била је планирана велика обнова Београдске тврђаве након њене демилитаризације, односно
на свим оним деловима које је војска напустила. Велики радови обнове започели су 1936. године у Источном
подграђу, које је са суседним фортификацијама у великој мери сачувало амбијенталне вредности средњовековног утврђења. У исто време са конзерваторско-рестаураторским радовима подигнуто је 1937. године, по
пројекту арх. Момира Коруновића, ново здање Капеле
Св. Петке са оближњим конаком.10
Источно подграђе тешко је пострадало приликом
англоамеричког бомбардовања на Ускрс 1944. године.
Том приликом порушен је конак уз Капелу Св. Петке,
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Сл. 4. Источно
подграђе,
аксонометријски
изглед око 1935. године

као и суседна средњовековна Источна капија II, док је
Северни бедем Подграђа знатно оштећен. Након тога,
делимично је обновљен 1952. године.
Истраживања и обнове фортификација
Први већи радови на обнови тврђавских фортификација започети су у четвртој деценији 20. века управо на простору овог утврђења. На то је пресудно
утицала чињеница да је, за разлику од осталих делова
Тврђаве, Источно подграђе било демилитаризовано.
Са друге стране, ту су се налазила поштована светилишта – Црква Ружица и извор Свете Петке. Припреме
за уређење Источног подграђа започете су 1935. године. Пројекти су рађени у Одсеку за паркове Општине
града Београда, којим је руководио арх. Александар
Крстић. На основу затеченог стања (сл. 4) и историјске
документације, без обимнијих теренских истраживања
рађени су идејни пројекти за обнову средњовековних
фортификација и то: северног угла Горњег града с кулом и капијом, затим комплекса Зиндан капије и Источног подграђа закључно са доњоградском Источном
капијом. Према сачуваној документацији, на том послу
био је ангажован руски архитекта А. Четамбајев, који је
израдио више идејних скица на којима се у предложеним
решењима уочава јак утицај узора из руских средњовековних фортификација. Циљ је очигледно био да се
слободним реконструкцијама, поред недостатка сачуваних података, порушеним београдским утврђењима
13

врати средњовековни изглед (сл. 5). Предложена решења била су међусобно веома слична, тако да су у
великој мери прихваћена, а потом и добрим делом реализована у раздобљу између 1936. и 1938. године.11 Према замислима арх. А. Четамбајева, реконструисана је
Јакшићева кула са бедемима Подграђа, затим Северна
(Деспотова) угаона кула Горњег града и комплекс Зиндан капије. На срећу, радови на Североисточном бедему, где је било највише неутемељених импровизација,
нису изведени. У оквиру припрема за отпочињање обнове, у унутрашњем простору Подграђа 1935. године
изведени су велики нивелациони радови око Цркве Ружице, те су спуштањем терена уништени старији културни слојеви и у великој мери је огољен темељ бедема
Зиндан капије. Наредне, 1936. године започета је обнова Јакшићеве куле, која је окончана заједно с круништима на бедемима у лето 1937. Исте године започети су
радови на угаоној кули Горњег града и Зиндан капији,
као и на обнови мостова, који су завршени 1938. године. Истовремено с радовима на обнови фортификација,
пред старим источником подигнута је нова Капела Св.
Петке у коју је уграђен и старији засведени део над
самим извором. Остало је забележено да су приликом
ископа за нову капелу откривени остаци зидова једног
старијег здања који су, нажалост, остали неистражени и
недокументовани.
Као што је већ истакнуто, радовима на обнови фортификација нису претходила археолошка ископавања,

МАРКО ПОПОВИЋ

Сл. 5. Североисточни бедем Београдске тврђаве са Источним подграђем, према идејним скицама
арх. А. Четамбајева
која су започета готово четири деценије касније. Будући
да су ова истраживања управо окончана, намера нам је
да се овом приликом осврнемо на све досадашње радове у Источном подграђу, као и да и саопштимо резултате до којих се дошло у току археолошких истраживања.
Јакшићева кула
Од ове куле није било видљивих трагова пре почетка радова 1936. године, будући да су се налазили у
структури позније турске табије. У оквиру припрема за
почетак обнове уклоњени су земљани насипи испуне
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

ове бастионе структуре и том приликом су откривени
релативно добро очувани преостали делови куле. Откопани су у већој или мањој мери очувани остаци три
њене етаже (сл. 6–7). Према сачуваној документацији о
затеченом стању рушевина, као и нашим допунским истраживањима, било је могуће утврдити време настанка
ове куле и у значајној мери сагледати некадашњи изглед и начин грађења.
Према одликама своје првобитне архитектуре, Јакшићева кула је аналогна с кулом Небојшом у пристаништу, од које је само пропорционално знатно мања.
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Сл. 6. Јакшићева кула, остаци после откопавања 1936, основа, пресеци и изглед (Р-1:200)
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Сл. 7. Јакшићева кула,
изглед према пројекту реконструкције
Грађена је на исти начин и истоветно су јој обликовани топовски отвори. Опус зидања и врста камена су им
исти. Да је реч о две једнако замишљене куле, сведочи
и готово истоветан приказ на веома документарном и
тачном бакрорезу Ј. Б. Гумпа. Све наведене особине
указивале су на закључак да су обе куле грађене истовремено и то највероватније у првим годинама владавине краља Матије Корвина, што би значило крајем шесте
или почетком седме деценије 15. века.12
Угаона топовска кула Источног подграђа била је
подигнута као издвојено истурено здање испред угла
на споју Северног и Источног бедема. Утемељена је на
заравњеној стени, на којој је лежала квадратна темељна плоча димензија 9 м x 9 м. Дебљина ове плоче, која
сигурно није била мања од једног метра, није поуздано утврђена. Грађена је ломљеним каменом заливеним
са доста јаког кречног малтера. У структури ове зидне
масе налазили су се сантрачи у виду укрштених греда
димензија 0,20 м x 0,20 м на међусобним растојањима
од око 0,30–0,40 м. Горња површина ове темељне плоче, која је у исто време представљала и ниво пода најниже етаже, налази се на коти 98.15. Изнад ове равни
кула је осмоугаоне основе, са страницама од око 3,60 м.
Дебљина зидова је иста са суседним бедемима и креће
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се између 2,25 м и 2,30 м. Грађени су у спољном лицу
грубо обрађеним тесаницима сложеним у редове, док
им је лице са унутрашње стране углавном ломљени
притесани камен у неправилном слогу. У унутрашњој
структури зида је трпанац са доста малтера. Кула је
грађена самостално и, како изгледа, није била у конструктивној вези са бедемом, који се ослања на њено
лице у висини доњих двеју етажа (сл. 8).
Прва, односно најнижа етажа је у целости очувана.
На висини од око 3 м у односу на раван пода налазила су се лежишта греда међуспратне конструкције. У
нивоу ове етаже постојала су два топовска отвора, један усмерен ка североистоку, а други ка северозападу и
обали реке. Оба су у нивоу пода и са горње стране нису
били засведени већ архитравно завршени низом гредица. У лицу куле имали су лучно моделовани оквир, димензија око 0,90 м x 0,65 м, који је код северног прозора у целости сачуван. Ту су бочне стране чинили боље
оклесани квадери из лица зида, док је горњи део био
рађен од једног каменог блока са лучно обрађеним делом над самим отвором. У унутрашњости куле висина
топовског отвора, изгледа, није прелазила 1,30 м. И од
друге етаже сачуван је знатан део зидова и то углавном
јужне половине. На овој етажи са подом на коти 101.45,
откривени су остаци три топовска отвора, која се не подударају с правцима нижа два отвора. Један је усмерен
ка северу и реци, други ка истоку, а трећи ка југоистоку.
Са западне стране очувани су остаци једног подземног
ходника који је повезивао кулу с Подграђем. О изгледу
и конструкцији овог значајног детаља, јединственог у
склопу средњовековних београдских фортификација,
сада је тешко говорити, будући да је у великој мери преправљен приликом реконструкције куле. У самом зиду
куле овај ходник имао је висину од око 1,80 м и, изгледа, није био засведен. По свему судећи, имао је, као и
оригинални топовски отвори, строп од дрвених гредица. Настављао се у виду зиданог подземног коридора
кроз кратки међупростор између бедема и куле и даље
пролазио кроз бедем. Приликом радова 1936. године,
затечен је испуњен земљом и зазидан према Подграђу.
Током даљих радова на обнови куле, целом дужином је
засведен сегментним сводом од опека, док су му бочне
стране президане. Ту су уграђене по две мале засведене нише, а у самој зидној маси бедема и једна комора
намењена за костурницу. Касније је и сама веза према
кули зазидана. У равни са унутрашњим лицем бедема
улаз у ходник је лучно засведен. Сада је тешко рећи да
ли је то био његов изворни облик или, можда, плод ове
реконструкције.
Од треће етаже куле, која је била на коти 104.25,
остао је само део јужног зида са бочном страном једног топовског отвора, који је био усмерен ка југоистоку.
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остаци куле око 1460.
источни бедем Подграђа
реконструкција 1936–1937.

Сл. 8. Јакшићева кула после реконструкције, основе и пресеци (Р-1:200)
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О распореду осталих топовских отвора на овој етажи
нема података.
Над откривеним остацима кула је у целости реконструисана. Ниже две етаже су обновљене углавном у
изворном облику, осим измене у моделовању топовских
отвора над којима су, уместо ниског стропа са гредицама, уграђени сегментни сводови висине око 1,80–2,00
м. У оквиру реконструисаних зидова треће етаже обновљен је оригинални топовски отвор и изграђено је
још пет нових отвора. Са западне стране према бедему формирана су нова врата кроз која се излазило на
шетну стазу бедема, као и на спуштени ниво турске табије. Четврта и пета етажа куле представљају сасвим
слободну реконструкцију. На четвртој етажи изграђено је седам отвора и уски пролаз на круниште бедема,
испред којег је био направљен мали покретни мост. На
петој етажи, сужавањем зидова, образована је кружна
шетна стаза у чијој су се равни налазиле и конзоле над
којима је требало да буде круниште са зупцима. Ово
круниште није изведено, већ је на конзоле била ослоњена дрвена покривена галерија. За излаз на шетну стазу
изграђена су четири наспрамна пролаза. Над петом етажом озидан је кугласти свод, над којим је кров покривен ћерамидама.
Изведеном реконструкцијом кули је приближно
враћен некадашњи изглед (сл. 9). Обнова се заснивала
на откривеним остацима и проученим пропорцијским
односима, што је допринело да јој се приближно утврди
првобитна висина, број етажа и целокупни спољни габарит. Међутим, реконструисане етаже битно се у начину грађења разликују од очуваних оригиналних зидова.
Цела унутрашњост куле обновљена је опекама старог
формата, док су спољна лица рађена од мањих правилно клесаних тесаника у слогу који се знатно разликује
од изворног. Стиче се утисак да су заправо грађена два
паралелна зида – унутрашњи од опека а спољни од камених тесаника, док је међупростор у унутрашњости
зида испуњаван шутом.13 На реконструисаним етажама куле број и распоред отвора дати су сасвим произвољно и прилагођени су идеји да то буде „кула-видиковац“. Број некадашњих топовских отвора на трећој и
четвртој етажи сигурно је био мањи, будући да је тешко
претпоставити да су у једном нивоу куле могла бити
више од три топа. Такође, и врата која су реконструисана на поменутим етажама, за излазак на табију и бедем,
сасвим сигурно нису могла постојати на овом средњовековном здању. Последња етажа засведена је по узору на Небојша кулу, која је такву калоту добила тек у
трећој деценији 18. века.14
У унутрашњости куле реконструисане су дрвене
међуспратне конструкције, које су одговарале оригиналним, а етаже су међусобно повезане стрмим дрвеним
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Сл. 9. Јакшићева кула, изглед из Доњег града
(фото 2006)
степеницама. У нивоу последње етаже, уместо првобитно замишљеног круништа са зупцима, као што је већ
речено, била је изграђена дрвена галерија-видиковац. У
тим првим годинама после обнове кула је била доступна посетиоцима и представљала је једну од атракција
Београдске тврђаве. После Другог светског рата, кула је
више од пет деценија била запуштена и изложена пропадању. Коначно, 1999. године прикључена је угоститељском комплексу Калемегданске терасе и добила је
нову савремену намену.15
Северни бедем Подграђа
У очуваним структурама Северног бедема Источног подграђа јасно се издвајају три основне грађевинске фазе, које одсликавају подизање самог бедема и његове касније обнове, као и три новије изведене у оквиру
конзерваторско-рестаураторских радова. Све се сасвим
јасно уочавају на спољном лицу зидног платна. Са
унутрашње стране, услед познијих обнова лица бедема, старије грађевинске фазе нису уочљиве. Ова страна
је, такође, у нижим зонама бедема засута за два до три
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метра у односу на средњовековне нивелете, будући да
је садашња комуникација трасирана у 18. веку, на знатним слојевима насипа.
Остаци првобитног бедема остали су очувани у два
сегмента. Већи део, према Јакшићевој кули, преостао је
у дужини од око 24 м и висини местимично готово до
претпостављене равни некадашње шетне стазе. У том
сегменту у целости је сачувана и некадашња коса камена ескарпа, која је у доњем делу бедема досезала до
висине 6–7 м. Други сегмент првобитног бедема, чији
се остаци прате у дужини од око 15–17 м, очуван је на
делу према барбакану доњоградске Источне капије, односно његовој бочној кули. На том делу бедем није имао
косу камену ескарпу. Ту су му очувани остаци спољног
лица најниже зоне у висини од 2 до 3 м, док се преостала зидна маса без спољне облоге прати до висине од
око 8 м. Даље у дужини од око 15 м, приликом ранијих
археолошких ископавања, откривени су остаци обрушене, односно преврнуте зидне масе средњовековног
бедема. Ова, најстарија фаза бедема из друге половине
15. века, јасно се издваја по начину грађења ломљеним
нешто крупнијим притесаним каменом и белим кречним малтером. У преосталом делу средњовековног бедема, на око 14 м од угаоне Јакшићеве куле, остао је
очуван један некадашњи топовски отвор, који је уочљив
на спољном лицу бедема, док је са унутрашње стране,
како је то констатовано приликом археолошких ископавања, засут и зазидан. У лицу бедема отвор је квадратног облика, с каменим оквиром димензија 0,50 м x 0,50
м. Унутрашњи део отвора није био засведен већ је имао
архитравну таваницу од низа дрвених гредица. Овај једини добро очувани топовски отвор у бедему зазидан је
и преблокован приликом неке рецентне интервенције,
1937. или 1952. године. У структури ове савремене зазиде налази се мањи канал квадратног пресека (0,20 м x
0,20 м), вероватно намењен за одвод површинских вода.
Прва обнова бедема, која се уочава на делу према
Јакшићевој кули, издваја се начином грађења ситнијим
каменом у неправилном слогу. Прати се у висини између 1 м и 4 м и јасно указује на обнову која је вршена до равни првобитне шетне стазе. Вероватно је тада
реконструисано и цело круниште са зупцима дуж некадашњег Северног бедема. Та обнова би се, по свему
судећи, могла доста поуздано датовати у време после
првог аустро-турског рата, односно у последњу деценију 17. века.
У време аустријских радова на реконструкцији
Тврђаве, као што је већ истакнуто, услед укопавања темеља за нове фортификације дошло је до обрушавања
средишње деонице бедема. У таквом стању рушевине Северни бедем је остао током више деценија. Обновљен је крајем 18. века, односно после 1790. године,
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а свакако пре 1807. године, када је на Громановом плану
Београдске тврђаве приказан у свом садашњем стању.16
Обнова је подразумевала изградњу из темеља новог
зидног платна у дужини од око 62 м. Грађено је по траси
која је у односу на правац пружања порушеног средњовековног бедема била повучена према унутрашњости
Подграђа за 1 м до 3 м. Измена трасе била је условљена тежњом да се обновљени део бедема боље утемељи
на стабилнијем терену. Ширина обновљеног бедема и
његова висина одговарале су приближно димензијама
првобитног средњовековног бедема. Међутим, битне
разлике се уочавају у опусу зидања. Ново зидно платно грађено је нешто ситнијим ломљеним притесаним
каменом. Такође, карактеристику овог познотурског
начина зидања чине и либажни слојеви од по два реда
опека на међусобним растојањима од 1,50 м. Новоподигнуто зидно платно повезано је с преосталим деловима
средњовековног бедема јединственом шетном стазом и
новоподигнутим круништем са зупцима.
Приликом конзерваторско-рестаураторске интервенције 1936–1938. године обновљена је затечена шетна
стаза, президан преостали део парапета и изграђени су
потпуно нови зупци готово целом дужином бедема (сл.
11). Преостао је само мањи део према бочној кули Источне капије, где се није могао утврдити некадашњи
ниво шетне стазе. По свом облику и димензијама, реконструисани зупци би се могли сматрати обновом
некадашњих, о којима на овом бедему није било сачуваних података. Међутим, по опусу зидања клесаним
каменом у артифицијелном „декоративном“ слогу, они
су одударали од традиционалног начина грађења притесаним или грубо клесаним каменом.
После рушења у Другом светском рату, бедем је
делимично обновљен 1952. године.17 Обнова се састојала из више сегмената радова. Део бедема који је у
бомбардовању изгубио реконструисано круниште са
зупцима поново је подигнут до равни шетне стазе и са
делом парапета али без зубаца. Велике површине обрушеног спољног лица поново су озидане у изворном
слогу. Међутим, том приликом у истом слогу познотурске градње преблокован је и део очуване зидне масе
средњовековног бедема, док је део према порушеној
бочној кули Источне капије остао зарушен. У оквиру
ових радова са унутрашње стране Северног бедема откопано је лице зидног платна до дубине од око 4 м у односу
на садашњу раван тла и ниво калдрмисане стазе. Ту је
целом дужином изведена ваздушна хидроизолација. Разлози овог замашног подухвата остали су нам нејасни.
Последња мања конзерваторска интервенција на
овом бедему изведена је у новије време. Део круништа
бедема, из времена обнове 1936–1938. године, који
је и након бомбардовања преостао у дужини од око
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Сл. 10. Северни бедем
Источног подграђа,
изглед око 1930. године

Сл. 11. Северни бедем
са Јакшићевом кулом,
после обнове
1937. године
(фото арх.
Д. Јовановић)

60 м, с временом се услед слабог везива (кречни малтер) обрушавао тако да је већина преосталих зубаца
сада највећим делом урушена. Почетком прошле деценије, Завод за заштиту споменика културе града Београда обновио је у изворном облику три боље очувана
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зупца са делом шетне стазе у сектору уз Јакшићеву
кулу, с циљем да се сачувају сведочанства о првим конзерваторско-рестаураторским радовима на Београдској
тврђави, као и подаци за поновну реконструкцију круништа на Северном бедему Источног подграђа.
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Источни бедем Подграђа
За разлику од Северног, Источни бедем је до наших дана доспео у знатно измењеном стању. На основу
анализе очуваних остатака, а посебно података на плановима с краја 17. и 18. века, ипак је могуће сагледати његов некадашњи изглед и издвојити три основне
грађевинске фазе, не рачунајући обнове и доградње
из прве половине 20. века. Зидно платно пружало се
од угаоне Јакшићеве куле према барбакану Источне
горњоградске капије. Било је ослоњено на лучни бедем
овога комплекса без међусобне конструктивне везе. У
његовом средишњем делу налазила се једна кула, вероватно квадратне основе, која је била отворена према
унутрашњем простору утврђења. О овој кули сада сведочи само историјска документација, будући да су јој
остаци ишчезли у познијим преградњама. Источни бедем био је грађен на исти начин као и Северни, с којим
је чинио јединствени целину, али је – у зависности од
свог положаја – био нешто нижи.

Источном бедему Подграђа и рова пред Зиндан капијом
подигнута је једна релативно ниска контрагарда с положајима за шест топова.18 У току опсаде 1688. године, тај део београдских фортификација је, изгледа, био
поштеђен разарања. После аустријског запоседања града, затечена контрагарда је дограђена и претворена у
бастион испред Зиндан капије, који је назван по имену
грофа Штаренберга. Једним својим крајем овај бастион је био ослоњен на кулу Источног бедема Подграђа.
Није познато шта се са овом кулом дешавало у време
грађења бастиона. Може се само претпоставити да је
горњи део куле, изнад равни бедема, тада био порушен,
док су њени нижи делови уграђени у структуру новог
бастиона.
У оквиру турских радова на реконструкцији Тврђаве, који су уследили после 1691. године, Источни бедем
је реконструисан и уклопљен у табију која је подигнута
са његове спољне стране. Том приликом, као што је већ
речено, порушена је и угаона Јакшићева кула. Од старог
Сл. 12. Источни бедем
у току радова на
обнови 1937. године
(фото арх.
Д. Јовановић)

У изворном облику, бедем с кулом био је сачуван
све до турског пораза под Бечом 1683. године. У оквиру припрема за одбрану Београда, које су након тога
уследиле, ојачавана је одбрана на главном, источном
прилазу Горњем граду. С тим циљем, између куле на
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бедема остало је видљиво само унутрашње лице и део
који је преграђивао ров испред Зиндан капије. У овом
стању, уз мање обнове, бедем је очуван све до првих деценија 20. века. У бомбардовању 1915. године бедем је
заједно са Црквом Ружицом претрпео тешка оштећења.
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После Првог светског рата, након обнове цркве 1925.
године, у рову испред Зиндан капије подигнут је парохијски дом. Ово приземно здање с подрумом, својом дужом страном ослоњено је на преостали део некадашњег
спољног лица бедема, док је унутрашње лице из темеља
президано. За прилаз цркви уређено је степениште у самој зидној маси бедема, које је ту било уграђено вероватно већ у другој половини 19. века.
Током следеће етапе обнове 1936–1937. године,
на боље очуваном делу Источног бедема, према угаоној Јакшићевој кули, реконструисано је круниште са
зупцима, исто као на Северном бедему с којим је чинило целину. Круниште истог изгледа и конструкције
тада је подигнуто и на рубу снижене турске табије. За
разлику од новоподигнутих круништа на бедемима
Подграђа, која би се могла сматрати приближном обновом средњовековних, ово потоње је сасвим произвољна
креација која се може сматрати парковским уређењем.
До нових оштећења на Источном бедему Подграђа,
односно обрушавања унутрашњег лица, дошло је и у
Другом светском рату. Обнова је уследила убрзо, већ
1946. године. Нажалост, уместо реконструкције некадашњег лица бедема, изграђене су савремене конструкције у виду плитких подзида, који обликом, материјалом и начином зидања одударају од околних средњовековних фортификација.
Археолошка истраживања
У оквиру бедема Источног подграђа прва археолошка ископавања започета су 1973. године, током радова на откривању делова горњоградских фортификација.19 Том приликом откривени су остаци спољног
Северозападног бедема између куле VIII и угаоне куле
IX (Диздареве), као и део ескарпе испред ове куле. Уклоњени су културни слојеви и насипи са спољне стране
овог бедема до првобитне нивелете терена, након чега
је откривени део спољног бедема у целости обновљен.
Приликом тих радова констатовано је да се на простору падине у Подграђу налазе депоноване веома велике количине насипа земље и шута који највећим делом
потичу из времена нивелисања и парковског уређења
источне половине Горњег града 1952. године, али и из
ранијих епоха. На основу ових сазнања, планирано је
уклањање рецентног насипа са простора највећег дела
падине како би се након тога приступило археолошким
истраживањима старијих археолошких слојева. Реализација овог програма започета је 1991. године, али је услед познатих догађаја само делимично остварена. У том
раздобљу уклоњен је насип са горњег дела падине, након чега су на том простору истражени и слојеви из 12.
века.20 Рад на уклањању рецентних насипа настављен је
2006. године на средишњем делу падине, до очуваних
остатака Североисточног бедема Доњег града.
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Простор уз остатке овог бедема и бочног јужног
зида комплекса Источне капије у северозападном делу
Подграђа био је предвиђен за систематска археолошка
истраживања, будући да је постојала оправдана претпоставка да се на том делу падине испод рецентних
насипа налазе културни слојеви са остацима ранијих
објеката и подзида. Планирана истраживања изведена
су 2009–2010. године.
Простор предвиђен за истраживања, површине
око 600 м2, подељен је квадратном мрежом на блокове, димензија 4 м x 4 м. Радови су извођени у оквиру
две основне фазе. Прва је подразумевала уклањање рецентних насипа, док су у оквиру друге фазе предвиђена
археолошка ископавања културних слојева и остатака
објеката. Током прве фазе истраживања у току 2009. године, уклоњени су високи рецентни насипи земље са
доста шута на северној половини простора планираног
за ископавања. Њихова висина кретала се од један метар, па местимично и до висине од пет метара. Ископ
је вршен до равни коте око 88.50–89.00, где се указала
прва археолошка ситуација. Уклањањем насипа уочено
је да се један његов део на простору квадрата 15–17,
21–23 и 27–29, по својој структури разликује од насипа на осталом делу падине. Уочене су знатне количине
насипа жуте земље квалитета здравице, што је навело
на закључак да је овај део насипа образован 1937. године, приликом укопавања за изградњу Капеле Св. Петке
и оближњег конака. Остали део насипа на доњем делу
падине Подграђа исти је са раније уклањаним на вишим деловима и сасвим је јасно да потиче из времена нивелационих радова у Горњем граду после Првог
светског рата и 1952. године. У наставку систематских
археолошких истраживања 2010. године продужени су
радови прве фазе на јужном и источном делу планиране
откопне површине (квадрати 6–8, 12–14, 19–21, 25–27,
31–34, 37–39, 41–43). Уклоњени су, такође, веома високи
слојеви рецентних насипа, висине и до 7 м, приближно
до исте коте као и претходне године (око 88.50–89.00).
Испод ових насипних слојева ка јужном рубу откопне
површине откривени су остаци једног зида у дужини од
33,5 м, чији је правац пружања приближно паралелан
јужном зиду комплекса Источне капије, на растојању од
око 25 м. Код источног угла овога зида уочени су и трагови зидне масе, која је с њим у грађевинској вези и која
скреће готово под правим углом према северу, односно
силазу ка Источној капији. Јасно се могло уочити да су
посреди остаци једног већег, солидно зиданог старијег
објекта, за који је током даљих истраживања закључено да потиче из друге половине 15. века, о чему ће
даље бити речи. Горња површина ове зидне масе, која
је приликом откривања још увек била без јасно уочљивих лица, откривена је на коти 91.40–91.60. Будући да
су јужно од овога зида остали веома високи насипи на
22

ИСТОЧНО ПОДГРАЂЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ – ИСТРАЖИВАЊА И ОБНОВЕ

Сл. 13. Основа у равни хоризонта друге половине 19. – почетка 20. века
том делу падине, ради његовог целовитог откривања
откопна површина је проширена према југу за још 5 м.
На том простору, до горње коте поменутог зида уклоњени су како високи слојеви рецентних насипа тако и
нижи слојеви до равни здравице. Ископ на већем делу
овога засека био је у висини од 3 м до 7 м. У структури ископа највећим делом су били рецентни насипи, а
у нижем нивоу између кота 91.50 и 92.50–93.00 здравица и протохумус. Ископ насипа је вршен претежно
машински, а ископана земља депонована је на простору испред остатака митрополитског двора како би се
коначно уобличила, односно реституисала зараван на
којој се некада налазила средњовековна Црква Успења
Богородице.
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Након уклањања рецентних насипа на целој откопној површини која је обухватала 36 квадрата димензија 4 м x 4 м, започето је откривање слојева и објеката
најмлађег хоризонта, који би хронолошки одговарали 19.
и почетку 20. века, закључно са рушењима 1915. године
(сл. 13). У том нивоу, испод насипа из 1937. године, откривени су остаци једног објекта сачуваног 0,20–0,40 м
изнад равни пода, око којег су уочени трагови поплочавања калдрмом и опекама, које је вршено у више
наврата. И код самог објекта уочене су две грађевинске фазе. Првобитно здање било је правоугаоне основе,
димензија 8 м x 5,30 м, са две просторије, веће, јужне,
готово квадратне основе (просторија 2) и мање, северне
(просторија 3), чија је основа само делимично сачувана.

МАРКО ПОПОВИЋ
Сл. 14. Зграда у
Источном подграђу
1876. године
(фото И. В. Громан)

Темељни зидови, ширине 0,45 м, грађени су од уломака опека и ситнијег камена са блатним везивом. Над
овом супструкцијом лежале су темељне греде надземне бондручне конструкције. У просторији 2 откривени
су остаци пода од дрвених дасака (кота 87.33), постављених на гредице, и изолациони слој шљаке. У просторији 3 откривена је супструкција једне зидане пећи,
али трагова пода није било. У познијој фази са западне
стране старијег објекта дограђена је једна правоугаона просторија (просторија 1), унутрашњих димензија
5,75 м x 2,20 м. Зидови су јој слично грађени, као и старији, док јој је цео унутрашњи простор био поплочан
подним квадратним опекама (кота пода 87.35). На југоисточни угао првобитног објекта наслањају се остаци
једног сухозиданог подзида са пропустом за воду, од
којег даље води плитки канал од опека.
Налази из слоја изнад овог објекта, као и са подова, углавном су рецентног порекла. Објекат старије
фазе уочава се на једном фото-снимку из 1876. године
као приземно здање, које је са своје уже северне стране имало два прозора (сл. 14). На основу овог податка
доградња просторије 1 без сумње је млађа. За датовање
старије фазе објекта нема сасвим поузданих података.
Нећемо погрешити ако закључимо да су то ране деценије 19. века, мада ни нешто позније датовање није
искључено. Културни слој из 19. века прати се и дуж
целог раније откривеног дугог јужног зида, приближно
од коте 88.50, где су местимично откривени и преостали делови његовог лица. Непосредно уз овај зид, у
квадратима 32 и 37 откривени су остаци једног зида од
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опека који би могао припадати неком веома разореном
објекту правоугаоне основе, који вероватно потиче из
друге половине 19. века. Из истог раздобља, уз спољно
лице Североисточног бедема, у кв. 3, откривена је једна
мања укопана просторија, димензија 2,50 м х 2,80 м.
Поред културног слоја и остатака објеката, овом хоризонту припада и читав низ укопа који су у великој мери
оштетили старије слојеве. Финалној фази тог, најмлађег
хоризонта, одговарају трагови рушења у Првом светском рату, када су сви поменути објекти пострадали.
Посебно ваља истаћи уочена разарања остатака старијих зидова средњовековне грађевине. Уочена су три
поготка: на средишњем делу јужног зида, на делу према
источном углу, где су уз обимна рушења откривени остаци гранате мерзера, и на средишњем делу источног
зида који је ту готово у целости разорен. Ту је откривен
и дубоки кратер у здравици испуњен крупним комадима обрушене зидне масе. У слоју најмлађег хоризонта
откривен је углавном рецентни материјал, порцелан,
стакло и комади војне опреме из Првог светског рата.
Испод најмлађих слојева, о којима је горе било
речи, откривен је хоризонт 18. века, код којег су јасно
издвојене две фазе. Млађа, која би се са пуно сигурности могла датовати у последње деценије 18. века, чини
нам се да је и најуочљивија (сл. 15). Од посебног значаја
је што се оно што је откривено током ових археолошких
истраживања готово до детаља подудара с приказима
на плановима из 1789–1790. године. Откривени остаци указују да су у то време јужни и источни зид старије средњовековне грађевине остали у функцији као
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подзиди простора изнад Источне доњоградске капије.
На том релативно равном платоу, крајем 18. века налазиле су се две грађевине. Једна од њих, правоугаоне
основе, дужине око 12 а ширине 7,50 м, била је својом
дужом страном ослоњена на јужни зид средњовековне
грађевине, који је у то време служио као подзид. Она
је својом ужом страном била ослоњена на другу грађевину трапезасте основе, смештену у угао између Североисточног бедема Доњег града и поменутог јужног
зида. Обе грађевине су имале сухозидану супструкцију,
у неправилном слогу камена и уломака опека, и горњу
конструкцију која је била од дрвета, а делом можда и од
бондрука. Могло се уочити да нису грађене једновремено. Старија је уграђена у угао поменутог простора. Била

је подељена на две просторије од којих је једна имала
под од ситног камена и уломака опека (кота 87.35). Уз
ово, по свему судећи, првобитно здање дограђена је друга грађевина, која, изгледа, није имала унутрашње преграде. Испред обе се налазило калдрмисано двориште,
од којег су остали релативно добро очувани остаци, на
нивоу кота 87.20–86.80. Тај простор био је од осталог
дела Источног подграђа одвојен једним оградним зидом, који је приказан на раније поменутим плановима,
а чија је супструкција откривена током ископавања. Некадашњу функцију ових грађевина тешко је поуздано
утврдити, будући да у том смислу археолошки налази
не пружају довољно података. Не би се могла искључити могућност да је део ових објеката можда коришћен

Сл. 15. Основа у равни хоризонта друге половине 18. века (Р-1:200)
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Сл. 16. Основа у равни хоризонта друге половине 15. века са остацима грађевине у којој се налазило „складиште
стрељива“ (Р-1:200)
и као коњушница. Такође, постоје и неки млађи зидови
који представљају касније преградње, које није било
могуће поуздано дефинисати.
Старијем нивоу овог хоризонта, који се не би могао
датовати пре 1740. године, одговарали би остаци претходне фазе раније поменуте грађевине уз јужни подзид.
Реч је о једној згради дужине преко 20 м, с разуђеном
поделом унутрашњег простора. Културни слојеви хоризонта 18. века откривени су на целој откопној површини, као и у низу јама укопаних у старије слојеве и
здравицу. Уз уломке керамичких посуда и пећњака, откривени су бројни фрагменти стаклених бомби, затим
мањих металних топовских кугли, као и кугли које су
имале барутно пуњење.
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Нижи хоризонт, који би одговарао времену првих
деценија 18. века, није јасније изражен. У стратиграфском смислу, то је слој малтерног шута, местимичне
дебљине око 0,20 м, који би одговарао деструкцији
средњовековне грађевине чији је северни зид, паралелан с јужним, откривен испод претходног хоризонта датованог у раздобље пре 1740. године. На овом простору
Подграђа, по свему судећи, у време аустријске владавине није било предвиђено грађење нових објеката. У том
раздобљу простор локалитета пресечен је уградњом
једног канала који је био укопан у падину. Траса канала је полазила од Горњег града (остаци откривени
1972), пресецала комплекс Источне капије Доњег града (откривено 1969),21 и спуштала се до пристаништа
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где се изливала. Део овог канала пресецао је и простор
средњовековне грађевине у Источном подграђу. На истраженом делу био је укопан у здравицу и пробијен испод темеља њеног јужног зида, док су остаци северног
зида грађевине у целости пресечени трасом тога канала. Био је грађен опекама и засведен. Имао је унутрашњу ширину 0,60 м, а висину 0,80 м. Сасвим особен налаз из овог раздобља представља један гроб, откривен
у кв. 5, на релативној дубини од 1,20 м. Покојник је био
укопан у дрвеном ковчегу у насип здравице. Уз скелет
су откривени остаци ниске бројаница, односно крунице, са бронзаним крстићем, затим још два мала крстића,
сребрени печатњак у виду привеска, као и неколико
дугмади с траговима тканине. Хералдички мотив на печатњаку доста је поуздана хронолошка одредница која
указује да је гроб могао бити укопан у време аустријске
владавине у Београду.22
Најзначајнији налаз на овом локалитету, односно у
северозападном углу Источног подграђа, представљају
остаци раније поменуте средњовековне грађевине (сл.
16). Реч је о пространом здању правоугаоне основе, дужине 33 м а ширине 9,20–9,30 м. Својом ужом западном
страном било је ослоњено на некадашње спољно лице
Североисточног бедема Доњег града. Јужни зид, а делом и источни, били су усечени у падину, односно цео
простор грађевине налазио се у томе усеку. То се јасно
да уочити када се посматра раван пода, која на целој
унутрашњој површини лежи на нивелисаној здравици.
Када је подизано ово здање, цео простор ка северу, који
је претходно био у знатном паду, насут је све до бочног
зида комплекса Источне капије, тако да је формирана
зараван која је као таква опстајала све до првих деценија

20. века. Северни зид грађевине био је утемељен делом
на здравици, а делом на слојевима који су на том простору насути у време припрема за грађење. У структури
ових насипних слојева преовлађује земља квалитета
здравице, измешана с културним слојем у којем има
трагова кућног лепа, док од налаза преовлађују уломци
касноантичке керамике. Очигледно, земља за насипање
потиче са делова падине који су у оквиру припремних
радова засечени. Тако припремљен терен условио је и
начин грађења. Цео јужни зид, а већим делом и источни, грађени су у виду подзида са само једним лицем.
Јужни зид је очуван у висини од око 4 м, осим на местима која су оштећена у бомбардовању 1914–1915. године
(сл. 17). Неједнаке је дебљине, која се креће од 1 м до
1,50 м, а местимично и до 1,80 м. Грађен је полупритесаним каменом сложеним у релативно правилне редове,
уз изравнавања танким опекама и плочастим каменом.
Унутрашња структура била му је ојачана дрвеним хоризонталним арматурама – сантрачима, на међусобним
растојањима 1,20–1,50 м. На приближној средини зида,
као посебно ојачање, налази се контрафор, који је у
грађевинској вези са главним зидом. Јужни зид, будући
да је грађен на стабилном тлу, односно засеченој здравици, веома је плитко утемељен, највише са једним до
два реда камена. У конструктивном смислу, исти случај је и са источним зидом, који је, нажалост, у знатно
већој мери порушен. На свим очуваним деловима може
се уочити да је био зидан с једним лицем, у виду подзида. Међутим, будући да је терен са његове спољне
стране био у паду, у вишим, сада порушеним надземним зонама, зид је имао и спољно фасадно лице (сл. 18
и 19).23

Сл. 17. Јужни зид средњовековне грађевине, детаљ изгледа са пресецима (Р-1:100)
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Сл. 18.
Средњовековна
грађевина у току
археолошких
ископавања
(октобар 2010)

Северни зид ове грађевине, на делу према Североисточном бедему на који се ослањао, остао је очуван
у висини од два до три реда камена. На целој очуваној висини спољног лица овога бедема од преко 1,20 м
остао је видљив траг прислоњеног северног зида. Средишњи део овог зида пресечен је трасом раније поменутог аустријског канала и готово у целости разграђен,
док је сегмент према споју са источним зидом преостао
само у темељу и траговима надземног дела. За разлику
од јужног и источног, знатно је боље утемељен, будући
да је делом био грађен и на насипу. Имао је у односу на
надземни део, ширине 0,85–0,90 м, знатно шири темељ,
чија је дубина уз Североисточни бедем износила преко једног метра, док је даље према истоку био нешто
плићи. На једном делу где је у целости порушен могао
се уочити читав низ кружних јама од вертикално побијених дрвених облица – шипова, којима је стабилизовано
тло испод зида. Услед слабе очуваности северног зида,
нису преостали остаци улаза у грађевину, као ни трагови прозора. Судећи према облику основе, грађевина је
највероватније имала двосливни кров. У слоју деструкције није било налаза црепа, што наводи на закључак да
би кровни покривач могла бити шиндра. Под у грађевини налазио се на нивоу заравњене здравице. Његови
трагови услед познијих укопа очувани су само на једној
мањој површини. На основу преосталих угљенисаних
трагова, могло се закључити да је био рађен од дрвета.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Супструкцију пода чиниле су хоризонталне греде укопане у здравицу, а над њима су лежале дрвене талпе. У
унутрашњости грађевине, изнад равни пода није било
средњовековног слоја, што указује да ово здање, изгледа, није значајније пострадало у време турског освајања
града и да је дуго остало у употреби. Испод равни пода
уочена су само два плића укопа у здравицу с налазима
уломака керамике, оквирно датоване у 15. век.
Грађевина о којој је реч, будући да се налазила у
Источном подграђу, могла је бити подигнута после
1460. године, а свакако пре турског освајања града
1521. године. Нећемо погрешити ако претпоставимо
да је грађена истовремено са бедемима Подграђа, или
убрзо након њихове изградње. На то би указивао начин
грађења и врста малтера, који су по структури блиски
тада грађеним бедемима. Са друге стране, неки детаљи
попут појаве контрафора указују на решења блиска
угарским градитељима. О њеној некадашњој намени
могло би се посредно закључивати према знатно каснијим подацима. На неким од најстаријих планова Београда са краја 17. века, о којима је било речи, приказана је и ова грађевина у Источном подграђу. У то време
служила је као складиште војне опреме и барута, што је
могла бити и првобитна намена тог пространог здања.
Поменути планови с краја 17. века сведоче о
постојању ове грађевине и после аустријске опсаде
и привременог запоседања града 1688–1690. године.
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Сл. 19.
Средњовековна
грађевина после
делимичне обнове
(октобар 2011)

Отворено је питање када је пострадала. На основу сасвим поузданих археолошких сведочанстава, може се
закључити да је уништена у веома јаком пожару чији се
трагови виде на преосталим каменим зидовима, као и
на спољном лицу Североисточног бедема уз који је била
прислоњена. То се могло догодити током последњих
година 17. или у првој деценији 18. века, али свакако
најкасније у време аустријског освајања Београда 1717.
године. Након тога, неки њени преостали делови, попут
северног зида, систематски су разграђивани.
О старијим хоризонтима који су претходили изградњи грађевине коју смо датовали у другу половину
15. века – за сада се не располаже потпуним подацима,
будући да истраживања нису у целости завршена. Уочено је да насипни слојеви према бочном зиду комплекса
Источне капије леже на касноантичком хоризонту,
наслојеном над здравицом. Реч је о компактном слоју
мрке до тамномрке земље, који је у знатном паду према северу. За сада је отворено питање – које треба разјаснити током даљих археолошких истраживања – има
ли трагова старијих средњовековних слојева над овим
хоризонтом. Такође, треба утврдити и стратиграфију
наслојавања уз некадашње спољно лице јужног бедема
комплекса Источне доњоградске капије, где је на једном мањем сегменту, који је истражен 1969. године, откривен слој деструкције с налазима камених топовских
кугли из времена турске опсаде града 1456. године.24
29

Резултати до којих се дошло у досадашњим археолошким и архитектонско-конзерваторским истраживањима представљају солидну основу да се приступи
коначном уређењу овога дела Београдске тврђаве. Источно подграђе са очуваним бедемима и обновљеном
Јакшићевом кулом испуњено је више него други делови Тврђаве амбијентом средњовековног града. Овоме,
иако су новија здања, знатно доприносе Црква Ружица
и Капела Св. Петке. Имајући то у виду, даље радове на
уређењу Источног подграђа требало би заснивати на
тежњи да се одговарајућим анастилозама и денивелацијама наслага новијих насипа на падини овоме простору у највећој могућој мери врате неке од изворних
вредности. Полазећи од оваквог приступа, код израде
пројекта за Северни бедем требало би тежити његовој максималној реконструкцији. То подразумева обнову круништа са зупцима на целој дужини бедема,
која би према димензијама и растеру одговарала оној
из 1936–1938. године, док би сам опус зидања требало
прилагодити познотурској фази, која је у целом корпусу
бедема предоминантна. Будући да су у структури бедема сачуване и уочљиве етапе грађења и обнова, оне
се могу јасно исказати на спољном лицу бедема. При
томе, посебну пажњу ће захтевати обнова косе камене
ескарпе и презентација зарушених делова првобитног
средњовековног бедема, откривених током ранијих археолошких истраживања.
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Сл. 20. Источно подграђе, профил културних слојева у северозападном подножју падине
Свакако посебан изазов у овом подухвату представљаће студијске анализе могућих степена реконструкције комплекса доњоградске Источне капије и суседног,
недавно откривеног средњовековног здања у којем се

налазило „складиште стрељива“. Успешним обновама
овога дела београдских фортификација отвара се могућност да се на једном малом сегменту поново оживи
изгубљена слика средњовековног града.
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Summary: MARKO POPOVIĆ
THE EAST OUTER WARD (ZWINGER) OF THE BELGRADE FORTRESS
EXPLORATION AND RESTORATION
The East Outer Ward was the last phase in the growth of Belgrade’s medieval fortifications. This small defence work,
about 0.75 ha in area, enclosed the space between the barbicans in front of the eastern gates of the Upper and Lower towns, i.e.
the present-day Zindan Gate system and the Lower Town East Gate. At the most salient point of the area was erected a cannon
tower, now known as Jakšić’s Tower, with two adjoining walls, the north one descending to the barbican of the East Gate of the
Lower Town, and the east one running to the Upper Town barbican – Zindan Gate. The new defence work was sheltered by earlier fortifications on the south and west sides. The base of the North Rampart was strengthened by a stone-built scarp. The East
Rampart probably used to be strengthened by a similar scarp and a rectangular tower in its middle, whose remains have not
yet been discovered. Apparently the two ramparts featured rows of five to eight cannon embrasures. The new ramparts, about
2.10–2.40 m (ca 7–8 ft) thick and 12–14 m high externally, were built of rough-hewn broken stone laid in irregular courses.
The new fortification coincided in date with the cannon tower at the entrance to the Danube port known today as
Nebojša Tower. Research has shown quite reliably that its construction began about 1458 and was completed in the early
years of King Matthias Corvinus’s reign (1458–90). The addition of this protruding fortification considerably enhanced the
defence of the approaches to the main town gates. Moreover, the approach to the Northeast Rampart could be battered by
flanking gunfire from the new ramparts and the corner tower. It was a defence system centred on artillery. The most forward
point of the Outer Ward, Jakšić’s Tower, might have accommodated 10–12 cannons, while posts for another 5–8 may be
presumed along the North Rampart.
Taken as a whole, the newly-built defence work between the east barbicans solely served a defensive purpose. It was
intended for a more successful defence of the town’s northeast side based on a new type of weapon, artillery. On the other
hand, connecting the barbicans in front of the east town gates, it provided yet another well-defended and safe communication between the Upper and Lower Town fortifications. The enclosed area, being mostly on a slope, was not suited for construction. The excavation results and the analysis of the original cartographic material suggest that the only structure built
within the enclosure was a spacious ammunition storehouse whose remains have been recently discovered at the bottom of
the slope, next to the Lower Town barbican.
From the mid-15th century onwards the fortifications of the East Outer Ward underwent several substantial alterations,
depending on the changing needs of defence. In the late 17th century both towers were torn down and the East Rampart
received a bastion. Despite all alterations, the fortifications of this part of the Fortress have to a great extent preserved their
original medieval appearance.
The paper presents the results of research and restoration of the fortifications done so far and the results of archaeological excavation. Extensive restoration works were carried out in 1936. Jakšić’s Tower and the battlements at the top of the
ramparts were fully reconstructed and more or less restored to their former appearance (fig. 9). The restoration was based
on the excavated remains and a study of their proportions which established the approximate original heights, the number
of floor levels and the size of the fortifications. However, the building method used considerably differed from the surviving
remains of the original walls. The number and arrangement of openings on the reconstructed floors of the Tower was arbitrary, to suit the idea of its use as a ‘viewing tower’. The original number of embrasures on the third and fourth levels must
have been smaller, considering that there could hardly have been more than three cannons on a floor. It is also quite certain
that the medieval structure could not have had the doors such as those reconstructed on these two levels. The top level was
vaulted on the model of Nebojša Tower which, however, had not received such a vault until the 1720s.
Within the conservation-restoration works of 1936–38 the existing walkway was renovated, the parapet was restored and
received new merlons built along the entire length of the rampart (fig. 11). Even though the original appearance of the battlement of this rampart is unknown, the shape and size of the merlons may be taken to approximate the original, but the use of
dressed stones laid in artificial ‘decorative’ courses departed from the traditional use of more or less roughly hewn stone.
Archaeological excavation
The enclosed area of the East Outer Ward has begun to be archaeologically excavated in 1973. Before the systematic
excavation could begin, the site had to be cleared of huge amounts of earth and demolition debris piled up mostly in the first
decades of the 20th century and earlier. The main excavation area was at the bottom of the slope along the barbican of the
East Gate of the Lower Town. In 2009/10 a total of about 600 sq m was explored and four main horizons identified.
31

МАРКО ПОПОВИЋ
The most important discovery on the site is the remains of a medieval building in the northwest corner of the East
Outer Ward (fig. 16). It was a sizable structure, rectangular in plan, about 33 m long and 9.20–9.30 m wide. Its narrower
west side abutted against the former outer face of the Northeast Rampart of the Upper Town. Its south and partly east walls
were fitted into the slope. That the entire area of the structure was fitted into the slope is obvious from the floor laid on the
levelled subsoil. The originally sloping north area was made level by using earth filling up to the side wall of the East Gate
barbican, thus forming a platform which survived as such until the early decades of the 20th century. The earth-fill consisted
mostly of subsoil earth mixed with the cultural layer material, within which late antique potsherds predominated. The south
wall took the form of a retaining wall built of roughly hewn stone laid in relatively regular courses using thin bricks and flat
stones to fill up gaps. It was timber-strengthened internally at intervals of 1.20–1.50 m.
The north wall of the building has survived to the height of two to three stone courses. Its poor state of preservation
made it impossible to locate the entrance or possible windows. The floor was obviously laid on the flattened subsoil, but as
a result of subsequent works, the features have only been recognizable over a smaller area. Judging by the charred remains,
it was wooden. The subfloor, timber bearers sunken into the subsoil, was overlaid with wooden planks.
This building may have been constructed after 1460, but certainly before the Ottoman conquest in 1521. Its original purpose may be assumed from much later information. It figures in some of the oldest plans of Belgrade from the late 17th century,
when it served as a storehouse for military equipment and powder, which had probably been its original function as well.
The archaeological and architectural-conservation investigation done so far provides solid basis for a definitive restoration solution for this portion of the Belgrade Fortress. The East Outer Ward, with preserved ramparts and restored Jakšić’s
Tower, retains a medieval flavour to a greater extent than other portions of the Fortress. Ružica Church and the chapel of St
Petka, even though of a later date, considerably contribute to it. Therefore, in order that some of the original values of the
East Outer Ward may be restored to the greatest extent possible, the restoration approach should be based upon anastylosis
and the removal of more recent layers of earth heaped on the slope. The goal of a project for the North Rampart should be
its maximum possible restoration. This involves restoration of the battlement along the entire length of the rampart so as to
match the restoration carried out in 1936–38, while using a building method matching the late Ottoman phase which prevails within the body of the rampart. Considering that different building and renovation phases are visible in the structure of
the rampart, they may be made clear on its outer face. Special attention will be required for the reconstruction of the slanting
stone scarp and the presentation of the collapsed portions of the original medieval rampart discovered by earlier excavation.
Particularly challenging aspect of the undertaking will be to assess the feasible extent of reconstruction for the Lower
Town East Gate and the recently discovered adjoining medieval building. A proper restoration of this portion of Belgrade’s
fortifications is bound to open up the possibility of recapturing, at least on a small scale, the lost image of the medieval town.
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Естетизирање и театрализација грађанства1

веобухватну културу 19. века обележили су феномени
естетизирања, театрализације и национализације.2 Феномени естетизирања и театрализације су по устаљеном виђењу окарактерисани као негативни појмови,
негативни погледи на свет, задобивши пејоративно
значење.3
Пропуштени кроз визуру модернистичког дискурса, појмови који су дефинисани као естетизирање и театрализација постали су негативне парадигме и за 19.
век у целини. Насупрот царству сублимиране естетике
и њене последице естетизације, ослобођене свих употребних вредности, стајао је и дискурс естетизирања
као театрални феномен апсолутног прерушавања стварности, програм који је хипертрофирао вредности чисте
неутилитарне естетске категоријалности и свео је на
пуко естетизирање и театрализацију у функцији буржоазије. Критика упућена из визуре естетског модернизма
(Теодор Адорно), свет грађанске културе прогласила је
фриволним светом грађанске мимикрије.4
Коначно формирање естетике као самосталне сазнајне категорије везано је за водеће представнике немачке класичне филозофије (Имануел Кант, Георг
Фридрих Хегел) и почетак 19. века. Њено поновно
оживљавање десило се пред крај века у оквиру идејног система Фридриха Ничеа, као и у тоталном уметничком пројекту Рихарда Вагнера (Фестивал у Бајруту
1876)5. Будући да се инсистирало на повратку чистој
естетици, то је значило да је било неопходно лишити је њене морализаторске конотације и употребне
вредности. Другим речима, естетику треба лишити
хришћанског морализма и дистанцирати је од политичке манипулације. У основи Вагнеровог система чак
је и суштина естетике лежала у самом чину извођења а
не у његовом садржају.
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Наспрам тог херојског доба модерне, каквим га је
видео Валтер Бенјамин,6 заснованог на субјекцији авангардног али маргинализованог појединца, налазио се,
као његов категоријални опозит, свет објективне културе, простор у коме је деловао буржоаски грађанин, као
одраз легитимног и официјелног погледа на свет.
У новијим истраживањима уметности и културе
19. века, одбацује се сагледавање деветнаестовековног
искуства кроз визуру модернистичког дискурса, насталог у највећој мери након 1918, и тежи се томе да се
проблем естетизирања и театрализације, као свепрожимајућих феномена века, контекстуализује и пропусти
кроз матрицу ондашњег тренутка. Идеална сфера уметничке фантазије спуштена је на земљу, поставши демократичнија и доступнија.7 Уметност је управо у 19. веку
постала место општег вредновања грађанина, а естетизирање је постало предмет приватног живота појединца и реалност јавног живота заједнице. Естетизирање је
путем разних производа, па и индустријских, постало
предмет масовне конзумације који је улепшавао стварност, без обзира на функционалност и рационализацију.
Лепота, мајестетичност, сјај, гламур, постали су ствар
хиперестетизирања и моде тренутка, особито у доба
градње.8 Последње деценије века су својеврсна кулминација јавног манифестовања грађанства. Бити модеран, значило је бити естетизиран. Престижност се обезбеђивала естетизираним производима, а тиме и карта за
улазак у свет грађанске културе.
Прожимање естетизирања и театралности условило је да оба феномена буду готово изједначена, као
две стране исте медаље. Феномен театрализације се не
може разумети без сазнања о изузетном значају театра
и опере у 19. веку. Оперетско, драматично, раскошно
постало је део свакодневице. Прожимање театарског
живота реалним постало је есенцијални феномен века,
с посебним освртом на последње деценије 19. века.
Бине, кулисе, постале су метафоре свакодневице, илузија уметности постала је део уобичајене стварности.
Хиперпозорност, фокусирање на сцену, играње на сцени, а потом и нуђење сцене конзументима, освојили су
свет грађанства. Појачани ефекти, хипертрофија, драматургика и афектација постали су естетизирани обрасци прожимајуће стварности.
Национализација грађанства и свечана
поворка
Концепт нације у 19. веку, иако дивергентан и
променљив, имао је своју дијалектичку трансгресију.9
Хердеровски дефинисана нација проналази центар
унутрашње среће у себи. Детерминистички одређена нација свој циљ проналази у реинтерпретацији историје која се у форми националног духа актуелизује.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Реинтерпретацијом прошлости пропуштеном кроз истористички дискурс конструисане су нове, замишљене
заједнице, које су почивале на грађанству као носиоцу
националних стремљења. Хомогенизација национа као
интегративног масовног конструкта у сржи је готово свих европских друштава. Дивергентни грађански
слој генерисао је историјска национална стремљења
и постао ослонац нових грађанско-патриотских дужности.10 Иако малобројан у односу на сеоско становништво, а негде и на радничко, грађански слој је, као
културно надмоћан, легитимисао себе као сталеж који
креира и говори у име нације.
Процес конституисања нације у њеном историјско-наративном току 19. века кретао се, по Мирославу
Хроху, у три фазе: прва фаза се одликује интересом за
националне феномене (језик, обичаји, историја); други
период почиње, по правилу, с једном организованом
националном агитацијом која има за циљ да припадницима малих нација улије националну свест; трећа фаза
стоји као фаза маса с преласком у једну потпуно нову
формирану нацију.11
У процесу деветнаестовековног формирања нације и раста грађанства есенцијалну улогу имала је визуелна култура.12 Такав вредносни систем постојао је у
Европи и у доба fin-de-sièclе-a.13 Национална уметност
није била статична категорија, већ је своју снагу проналазила у новим изразима и у новим формама. Етаблирано грађанство је преко савремених кодова (сецесија...) извршило апропријацију народности и фолклорне уметности. Грађанин из гриндерцајта (gründerzeit,
доба градње), типичног за Аустрију, Немачку, изашао
је током последњих деценија 19. века из приватности
свога комфорног дома и кренуо у експанзивну јавну
перформацију.14 Уметност је постала управо тај кључни означавалац културне дисеминације, она је постала
потентна сила којом се национални стил обележавао.
Национални вернакуларни и фолклорни изрази наставили су историјски ход националне уметности, прилагођавајући се у ходу. Управо су уметници у највећој
мери дефинисали идеалне и препознатљиве, тражене
симболе националног органског израза, креирајући национални космос. Дијалектику нације дефинисала је и
дијалектика уметности, схваћена као биомистички, готово есхатолошки израз самог живота.
У служби национално оријентисаног грађанства
налазио се велики број медија,15 који су вербално и визуелно конструисали стварање хомогеног тела нације.
Један од најважнијих медијских перформанса током 19.
века биле су свечане историјске поворке, као феномени који су битно утицали на конституисање сталешке
и националне свести грађанства широм Европе.16 Пролазне, ефемерне, артифициране јавне поворке биле су
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Сл. 1. Е. Штадлин, Јубиларна свечаност (Железница), уље на платну, 1879.
израз тоталне уметничке конструкције. Настале у време
ренесансе,17 историјске поворке су имале своју развојну фазу у доба барокних дворско-алегоријских маскарада. Спајајући време и простор у оквире свечаности
свакодневице, перформанси у доба барока имали су за
циљ да изложе дворску културу. У оквиру самопредстављања двора, популус је био само објекат, сведен на
пасивну улогу. Круту али демократичнију форму свечаности донела је Француска револуција, када је путем
свечаних прослава почео да се естетизира политички и
друштвени живот. Од тада грађанство постаје носилац,
организатор и прималац свечаних поворки. Поготово
су свечаности у доба пуног процвата национализма, у
другој половини 19. века, биле субјекција грађанства,
у оквиру којих су се националне врлине грађанства потврђивале.18 Самореторично, сталешко и национално
потврђивање грађанства се у германским земљама везивало за време реформације, као славно доба процвата
немачког грађанског сталежа. Сталешка свест, отелотворена у митској личности Мартина Лутера, постала
је историјски образац грађанског дигнитаса, док је визуелна форма Уласка цара Максимилијана у Нирнберг
(Албрехт Дирер, 1512–1516), постала визуелни архетип
савремених истористичких свечаних поворки. Реинтерпретација освештане прошлости пропуштена кроз
стваралачку призму историзма довела је до актуелних
историјских поворки. Најизразитији пример је знаменита свечана историјска процесија која се 1879. одиграла у Бечу.19
Одржана пред царем у Бечу, она је била готово у потпуности плод ингениозности чувеног сликара Ханса Макарта, каквом је и видимо на слици Е.
Штадлина20 (сл. 1). Свечану поворку чинили су представници многобројних заната, потом персонификације
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индустрије, саобраћаја, нације, као и алегоријске персонификације у славу уметности. Бројни статисти
били су чланови самих сталежа, као и уметници који
су и сами постајали глумци, попут идеатора свечаности
Ханса Макарта. У потпуној уметничкој инсценацији,
циљ је био функционалан и он је сублимиран у тежњи
да се славно доба немачког рајха, започето у ренесанси,
доврши. Бечко грађанство је постало довршилац културног развоја немачког рајха, носилац реда и поретка
у држави, гарант просвете, индустрије и развоја. Истовремено је њихов цивилни код био у служби јемства
опстанка национа у оквиру монархистичког система
и његовог прогресивног развоја. Ход новоизграђеним
бечким Рингом, као својеврсном метафором развитка и
вечности града и нације,21 био је у служби симболике
простора и мапирања града. Имагинарна слика града
добила је своје реално отелотворење макар на један дан
у оквиру својеврсне националне литургике, каквим су
окарактерисане свечане историјске поворке. Овај парадигматски пример био је оквир и за друге свечане
поворке које су се одржавале широм европског континента. Процесије патриотских и културних удружења,
сталешке и занатске свечаности, војне поворке, тријумфални ходови у славу монархије конституисани су на
исти начин, као ефемерни приказ славе у датом времену и простору, који су креирали водећи припадници
грађанског слоја.
Београдско певачко друштво као национално
удружење
Крајем 19. века, свечане историјске поворке постале су ствар престижа и моде. Под утицајем великих
културних центара и друге средине прихватиле су концепт историјских свечаних поворки. Велика прослава
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Сл. 2. А. Подгорчић, Пренос тела Бранка Радичевића
на Стражилово, акварел-монтажа, 1883.
(власништво Народног музеја у Београду)

Сл. 3. Диплома Београдског певачког друштва, 1883.
додељена Емилијану Јосимовићу, литографија, 1882.
(власништво Београдског певачког друштва)

Сл. 4. Београдско
певачко друштво у
Берлину, колорисана
разгледница, 1903.
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ЕСТЕТИЗИРАЊЕ, ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ГРАЂАНСТВА:
ПРОСЛАВА БЕОГРАДСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1903.
Београдског певачког друштва из 1903, у својој сржи је
имала ефемерну свечану историјску поворку.
Истористичка суштина оваквих јавних свечаности проистекла је из садржаја и намене самих патриотско-културних удружења, какво је било и Београдско певачко друштво.22 Историја у којој је свака нација доживела свој оптимални, златни период,23 истористичком реконструкцијом је поново актуелизована.
Древни обрасци постали су нови, реинтерпретирани
узуси савремених националних заједница. Имагинарна заједница прошлости постала је замишљени идеал на основу којег је конституисана нова историјска
стварност.
Патриотска удружења, чији је циљ био пропагирање националне културе, била су у 19. веку распрострањена широм Европе. Многобројна удружења су
пропагандно ширила националну културу и као таква
имала су истакнуту улогу у оквиру српске културе 19.
века.24 Културна удружења која су истицала значај националне културе, еманиране у језику, уметности... поставила су себи за циљ интеграцију национа на основу
језичког и уметничког јединства. Основана као приватна друштва, она су неминовно током времена долазила
у контакт са државом и њеним намерама. Подржана од
националних држава, или пак у великој мери алтернативна снага којој се држава морала прилагођавати, била
су моћно контролно тело друштва у оквиру развојног
пута националних наратологија.
На таквим темељима конституисано је 1853. и Београдско певачко друштво. Значај националне музике био
је видан у националном систему деветнаестовековних
друштава и сходно томе Београдско певачко друштво је
имало истакнуто место у систему конституисања српског националног мелоса.25 Поред несумњивих естетских побуда за ширењем музике, оснивачи Београдског
певачког друштва су сматрали да је за конституисање
здравог народног ткива једнако битна и национална песма, као подстрек за правилно однегован дух. Естетизирати и национализовати целокупан друштвени живот,
путем извођења композиција националне и иностране
тематике, био је крајњи циљ оваквих уметничких удружења. Прихватање савремених музичких и перформативних трендова који су важили у великим европским
центрима био је први корак, док се други састојао у
њиховом активном прилагођавању локалном тлу. Истористичка реинтерпретација народне прошлости у
домену музике била је културни и идеолошки кредо
Београдског певачког друштва. Таквим мотивима су се
водили истакнути уметници и национални прваци, сликар Стеван Тодоровић26 и композитор Корнелије Станковић,27 када су ударали темеље Београдском певачком
друштву.
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Београдско певачко друштво као национални агенс
првог реда биће пропуштено кроз стандардну матрицу
националног узрастања. Управо, чини се да се Београдско певачко друштво и његов рад могу сагледати
у оквиру понуђеног Хроховог графикона. Оснивање
Београдског певачког друштва, наиме, поклапа се са
средином века и појачаним интересовањем за народне
обичаје. Након првих година рада, Београдско певачко
друштво ускоро постаје препознато као агенс у пропагирању националне идеје. Тако да већ 1867, по повратку кнеза Михаила из Цариграда, ово певачко друштво
на празник Цвети изводи концерт у кнежеву част.28
Кључни догађај који ће од Београдског певачког
друштва створити елитну националну институцију
збио се 1882, када је Друштво славило тридесет година постојања.29 Велике свечаности које су пратиле обележавање годишњице запечатио је чин освећења нове
заставе Друштва. Ктиторисањем заставе, краљица Наталија је постала кума Друштва, везавши га чвршће за
династију Обреновића.30 Освећењем заставе, Београдско певачко друштво је добило свој идентификациони
визуелни амблем. Застава је постала култно освештана
меморабилија, која ће у будућности маркирати перформативне наступе овог друштва. Сложена вербално-визуелна структура заставе, израђене у Бечу, видљива је
и на групној акварел-монтажи коју је извео Александар
Подгорчић 1883, а која представља пренос тела Бранка
Радичевића на Стражилово (сл. 2).31 Застава начињена
од скупоценог материјала и од амблема златним везом
извезеним, указивала је на мајестетичност и славу самог Београдског певачког друштва. Како је снимак изгубљене заставе, која је с посебним пијететом чувана у
просторијама Друштва, недовољно добар, неопходно је
дати на увид интегрални опис заставе:
Од отворено плаве тешке свиле у две поле, од
којих једна сачињава прву, а друга другу страну, ивице
су утврђене свиленим гајтаном, а крајеви су сасвим у
врхове тако, да удубљење изреза почиње од средине, а
свршава се на врху доње и горње ивице, где су утврђене тешке свилене кићанке у народној боји. Величина
заставе је 2 метра у дужину, 1.25 у ширину. На средини је лира са ловоровим венцем, увезена при дну тробојном пантљиком. Изнад лире исписан је натпис: Под
високом заштитом Његовог Краљевског Височанства
Престолонаследник Александар, испод лире: 1813 године Београдско Певачко Друштво. На другој страни су
у средини гусле, свирала и двојница, изукрштани, а око
њих ловоров венац такође увезан при дну тробојном
пантљиком. Изнад њих стоји натпис: Њено Краљевско
Величанство Краљица Наталија. А испод 1882.32
Наставак београдских свечаности поводом 30-годишњице Београдског певачког друштва донео је још
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Сл. 5. Павле Јовановић,
Диплома Београдског
певачког друштва,
уље на платну, 1896.
(власништво Београдског
певачког друштва)

један ритуалан гест. Престолонаследнику Александру
Обреновићу поклоњене су гусле, уз речи представника
Друштва:
Ваше Височанство
Ово је оружје, којим се српска уметност пет векова са успехом борила противу својих разних непријатеља, ово је вечита књига, која ће Вашем Височанству
принети славна дела Србинова.33
Из даровне беседе јасно се запажа управо да је
уметност, и то национална, одржала српски народ током османлијског ропства. На тај начин се потврђивала животворна снага музике, као уметничког израза,
која је у складу с моралним садржајем одржала национ. Истовремено, визуелизација гусала постаје један од
кључних маркера Београдског певачког друштва, које
се почиње идентификовати са гуслама као народним
инструментом, еманацијом народног духа.
Од тог тренутка ће континуирано током владавине династије Обреновића бити истицано да је Београдско певачко друштво под покровитељством краљевског
дома, што ће за последицу имати израженији династичко-национални карактер Друштва. У том контексту
треба сагледати поклон који је Београдском певачком
друштву 1883. даривао Стеван Тодоровић.34 Композиција представља лик малог престолонаследника Александра у народној ношњи. Поводом великог јубилеја,
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30 година рада Београдског певачког друштва, изведена је и диплома на пергаменту која је 1882. поклоњена
краљу Милану Обреновићу.35 Литографски умножена,
диплома је накнадно уручивана истакнутим члановима
Друштва. Тако је свечану повељу Друштво 1883. уручило своме истакнутом члану и једном од оснивача
Емилијану Јосимовићу (сл. 3). Театарски карактер дипломе видљив је у кулисности тријумфалне капије, која
лежи у сржи визуелног и идејног програма дипломе. На
врху тријумфалне капије у жижи сложеног програма
истиче се лик младог престолонаследника Александра
Обреновића. Вратнице славе засведене ликом престолонаследника освештале су простор националног пантеона у који се уписују чланови Београдског певачког
друштва. На дипломи се истиче и идентитетска фигура
гуслара, иза којег се налази панорама града Београда.
Тако је јасно изражен локалпатриотски карактер Београдског певачког друштва и на визуелан начин исказан његов градски дух, потврђен сликом града чије име
Друштво носи.
Верност младом престолонаследнику и потоњем
краљу Александру, непрестано је истицана. Тако се,
током путовања Београдског певачког друштва у Цариград, више пута за време процедуралних сусрета
с високим званичницима, истиче верност светлом
заштитнику.36
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ЕСТЕТИЗИРАЊЕ, ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ГРАЂАНСТВА:
ПРОСЛАВА БЕОГРАДСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1903.
У другој фази Хроховог графикона наговештен је
процес појачане националне агитације. Управо у том
контексту можемо пратити рад Београдског певачког
друштва у периоду од 1882. Друштво од тада почиње да
наступа и ван Београда, у циљу интегрисања национа.
Велике делегације Београдског певачког друштва ишле
су на освећења Споменика хајдук Вељку у Неготину
1892,37 као и песнику Гундулићу у Дубровнику 1893.38
Неговање и пласирање српске песме, изоштравање
чула путем вештаствене музике, креирање тоталитета
духа и тела, били су у сржи ових великих ходочашћа
Београдског певачког друштва. Интегрално српство
је као доминантна идеја времена било пропагирано
приликом оваквих националних агитација и, сходно
истакнутој подели, може се окарактерисати као доба
појачане националне агитације. Иста матрица пратила

је друштвени рад и приликом путовања Београдског певачког друштва, попут путовања у Цариград. Знаменито путовање у Берлин (1899)39 било је један од великих
перформанса Београдског певачког друштва. Драгоцена визуелна потврда поменутог путовања видљива је и
на групној фотографији из Берлина, која је била потом
и масовно репродукована у медију разгледнице, у циљу
перманентног очувања сећања на рад Београдског певачког друштва (сл. 4). У фокусу фотографије видимо
опет фигуру живог гуслара, који се, сада већ као неумитна нит, провлачи кроз историјски ход Београдског
певачког друштва. Такође, видимо родну диференцијацију исказану оделом као идентитетским обрасцем.
Мушкарци су обучени у грађанско одело, док су жене,
као замишљени носиоци и чувари исконске и традиционалне народности, одевене у народна одела. Родна

Сл. 6. Споменица прославе Београдско певачког
друштва поводом педесетогодишњице, 1903.
(власништво Универзитетске библиотеке у Београду)

Сл. 7. У спомен педесетогодишњице, насловна страна
„Вечерњих новости“, 25. мај 1903.
(власништво Народне библиотеке Србије)
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Сл. 8. Прослава Београдског певачког друштва
1903, Србобран народни српски календар за 1904.
(власништво Библиотеке САНУ)

Сл. 9. Прослава Београдског певачког друштва
1903, Србобран народни српски календар за 1904.
(власништво Библиотеке САНУ)

граница је засигурно истакнута и с обзиром на инострану публику којој су се у датом моменту обраћали.
Брижљиво инсценирана одевеност првака Београдског
певачког друштва требало је да укаже на аутентичност,
али и сличност српске културе у оквиру заједничког европског дискурса, која се преко одела ишчитавала.
У контексту појачања националне агитације сагледаћемо и нову повељу Београдског певачког друштва,
коју је осликао Павле Јовановић40 (сл. 5). Ангажовање
познатог сликара да изради диплому Београдског певачког друштва сведочи о елитном значају које је то
друштво имало пред крај века. Изведена у оквиру дискурса историјског сликарства, диплома је требало да
укаже на митске топосе прошлости који се на савремен идејни и сликовни начин актуелизују. Поред већ
митске фигуре гуслара и музе с лиром, у сржи композиције се налази један исечак из народне песме, у којем
се истиче гласовна надмоћ легендарног јунака Милоша
Обилића у односу на вилу, подржана мотом: Лепше грло
у Милоша царско, јесте лепше него је у виле. Глас као
залог естетске категоризације, подржан осведоченим
јунаштвом Милоша Обилића, преводи хероја у статус
потпуног јунака, чија је естетска особеност последица
и претпоставка врлине. Истовремено, врлина Милоша
Обилића као јунака који војује у корист јавног добра
преноси митске древне врлине у нови цивилни код
грађанске елите на крају века.
Јак национални набој тренутка видљив је и у
структури просторија у којима је обитавало Београдско
певачко друштво. У застакљеној кутији чуван је с посебним пијететом венац од природног цвећа убраног на
Косову,41 као јасна метафора значаја видовданског култа на крају века.

Такође, јавна, церемонијална улога Београдског
певачког друштва није била једина реалност. На крају
века, 1900, чуће се гласови који указују да чланство у
Београдском друштву не доноси углед. Писац текста у
Вечерњим новостима42 износи на видело и другу страну живота Београдског певачког друштва, указујући на
то да чланство у иностраним музичким друштвима изазива респект заједнице, док у српској средини изазива
извесно подозрење. Међутим, не негирајући паралелну
реалност Београдског певачког друштва, ми ћемо рад
Друштва пратити у оквиру његовог јавног, званичног
деловања.
Дефинисано историјским наслеђем и својим наративним током у времену, Београдско певачко друштво
је дочекало крај века. Прослављањем 50-годишњице
1903, Београдско певачко друштво ће коначно етаблирати свој национални статус као патриотска организација првог реда са задатком естетизирања целокупног
културног и друштвеног живота.
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Грађење сликовног наратива
Пре почетка описа саме структуре прославе указаћемо на неколико теоријских претпоставки у оквиру
којих смо сместили прославу. У овом тренутку можемо
указати на трећу фазу из замишљеног Хроховог графикона. У оквиру прогресивног развоја нације, он је као
трећу фазу означио прелазак протонационалне масе у
формирану нацију.
Хомогенизација флуидне масе у организовану
нацију казује о њеном прогресивном, континуираном
развоју, као и о историјском врхунцу. Међутим, прогресивистички дефинисана нација нема свој природни завршетак. Управо је на тај начин Хоми Баба видео
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континуирани развој нације, као бескрајни, двосмерни
процес, којим се нација смешта у двоструко временско стање.43 Зачета у митској, освештаној прошлости,
нација као ентитет своју самосвојност остварује у будућности. Двострука нарација нације одржава се стога
у односу на бескрајну и недостижну тачку самодефиниције нације, која је парадоксално недостижна, јер
је и континуални развој нације процес који је у сржи
недовршив. У оквиру тог прогреса нације и њене вечно обнављајуће модерности, нација постаје објекат и
субјекат. Она је објекат националне педагогије, али и
самореферентни субјекат који креира дискурс времена
и простора, кодирајући вредносни систем. У оквиру
тог дискурса двосмерности, у времену између некада и
сутра, она се еманира у одређеном тренутку, у темпоралном међупростору, где се пластично пројављује као
вечито обнављајућа стварност.
Нација постаје агенс мистичног, изванвременског
бивствовања, које се манифестује путем одређених феномена, у већ поменутом међупростору националног
хода. Тај простор постаје место пластичне визуелизације нације, која се на организован и структурално
кодификован начин пројављује. У оквиру националне
литургике она се путем празничног календара континуирано обнавља и представља. У српској средини 19.
века један од најважнијих топоса национално-литургијског календара било је прослављање одређених национално-династичких празника, од којих кључно место заузима празник Цвети, као спомен на Други српски
устанак. Истовремено, посебне јубиларне прославе,
попут 50-годишњице празника Цвети (1865), заузимају
у реторичном артифицирању српске нације истакнуту
позицију.44 Празнични календар потпомогнут перформативним националним церемонијалом хомогенизовао
је национ, референтно га артикулишући.
У оквиру таквог дискурса, можемо сагледати и
велики јубилеј Београдског певачког друштва. Организована прослава једног полудржавног удружења имала
је све одлике националне комеморативне свечаности, с
циљем сакрализовања друштвеног сећања. Везана за велики хришћански празник Духова, свечаност је задобила
готово религиозно право на конституисање сопственог
времена кроз циклично подсећање на дан свог оснивања.
Репрезентација Београдског певачког друштва на
улицама главног града била је јавни хепенинг, који је
текао у складу с већ поменутим свечаним историјским
поворкама. Прихватање културних модела из Европе,
праћење модних трендова, копирање грађанске саморепрезентације из окружења, али и особеност момента и
локалних детерминаната, били су узуси на основу којих
је велика свечаност организована.
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Наративност која лежи у идејној али и морфолошкој структури свечаних процесија најчешће је тумачена на основу семиотичке структуре грађења наратива. Многобројност језичких структура је несумњива у виђењу наратива,45 и један од понуђених модела
може бити онај који је дала Мике Бал.46 Међутим, будући да је наша жеља да вербалну структуру наратива надопунимо визуелним сазнањем, послужићемо се
својеврсним сликовним наративом који је представио
Волфганг Кемп.47 Ситуацију ће олакшати чињеница
да је перформанс Београдског певачког друштва био у
суштини једна тотална уметничка илузија, дешавање у
којем се орална историја трансформисала у јединствени дискурс многобројних визуелних медија. Наслоњен
на Лесингово виђење уметничких дела (замрзнута акционост Лаокона), Кемп ће сликовни наратив сагледати у светлости његове екстензивности, која почива у
моменту континуалне наративности. Он ће као прву
фазу у структурирању наратива означити појам трансформације, надовезујући се на поље акционог деловања преузето из мисаоног система Никласа Лумана,48
по коме се одређени догађај дешава у садашњости
само ако се у оквиру његовог делања препознају непосредна прошлост и непосредна будућност. То су простори између сећања и очекивања, Луманови акциони
контексти.
Другу фазу у структурирању наратива означио је
као жељу. Наиме, у наративима се говори о актерима
који достижу неки циљ, и током тог процеса постизања
одређеног вредносног циља њима помажу или одмажу
други актери. Дакле, у суштини ове друге фазе лежи
жеља, коју субјекти остварују. Посреди је заједнички
циљ, заједничка вредност која се треба достићи, а она
је хомогени, вредносни систем.
Трећа фаза почива на схватању да се сваки наратив заснива на тези и антитези, то јест на недостатку и
превазилажењу недостатка. У пракси, сваки недостатак
на почетку наратива треба да се на његовом крају превазиђе. Тако се на крају недостатак превазилази и ослобађа се акумулирана енергија лишена недостатка. У
том процесу су сви ослобођени – и субјекти и објекти,
и актери и примаоци.
Увођењем реципијената у суштину наратива, овде
се управо врши разликовање сликовног наратива у односу на структуралну форму наратива, будући да се
сликовни наратив увек обраћа некоме, и тако настаје
акциона тријада (наратив – наратор – публика). Наратив постаје трансакциони, његово бивствовање и успешност зависе од почетног уговора између свих актера наратива, што доводи до потпуне акционе размене
учесника. На крају Кемп закључује да је за успешно
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извођење наратива од суштинске важности да сви учесници на његовом крају задобију личну и колективну
трансформацију по мери својих ишчекивања.
Појашњење опште структуралности наратива као
заједничког транскултуралног објективитета доживело
је одређену критику, која се кретала у правцу деконструкције општости наратива. Нема сумње да је заједничка структура наратива почивала на јединствености
и препознатљивости фабуле у свим културама, али је
потреба за истицањем партикуларних особености условила контекстуализацију наратива и његове структуре.
Стога ћемо сликовну структуру догађаја који се збио на
београдски улицама 1903. контекстуализовати у складу са друштвеним и уметничким околностима које су
надоградиле његову препознатљиву општост, која се у
симболима, гестовима, ритуалима визуелизовала.
Антиципација сећања: Споменица
о педесетогодишњици Београдског
певачког друштва
Прослава Београдског певачког друштва одиграла
се током прославе Духова 1903.49 У периоду од 24. до
27. маја, за време тродневне прославе Духова, организована је велика друштвена светковина. Сама свечаност
одиграла се у једном од најинтересантнијих периода
српске историје. Наиме, само два дана након окончања
прославе догодио се Мајски преврат. Убиство краља
Александра Обреновића и краљице Драге довело је до
династичке смене и доласка краља Петра Карађорђевића на српски престо. Велика политичка напетост која
је претходила убиству сигурно је утицала и на сам ток
прославе која је била унапред испланирана.
Програм прославе штампан је пре самог догађаја и
објављен у Споменици о педесетогодишњици Београдског певачког друштва, коју је уредио Спира Калик и
која је пласирана 190350 (сл. 6). На тај начин антиципирана је сама прослава, што је било у функцији увођења
у догађај и формирања сећања пре саме свечаности. У
складу с меморијском функцијом, требало је да Споменица потом, по устаљеном механизму пласирања
споменица у том периоду, трајно меморише догађај,
сместивши га тако у оквире менталне мапе српске националне културе. Структура Споменице открива веома
брижљиво испланирану стратегију представљања Београдског певачког друштва, у контексту вербално-визуелне унисоности.51 Насловна страна садржи сведену
сценичност, извучену из дипломе Београдског певачког
друштва коју је осликао Павле Јовановић. Идентитетски симболи Београдског певачког друштва доминирају
насловном страном Споменице. Ликови гуслара и музе
с лиром уоквирују панораму града Београда, чинећи
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Сл. 10. Прослава Београдског певачког друштва
1903, Србобран народни српски календар за 1904.
(власништво Библиотеке САНУ)
симболични оквир који треба да истакне и маркира
град Београд. Панорамом града требало је да се истакну локални карактер Београдског певачког друштва, затим дигнитет и урбана структура Друштва и његових
чланова. Следећа визуелна представа репродукована
у Споменици јесте лик покровитеља Београдског певачког друштва краља Александара Обреновића. Слика
краља као протектора Београдског певачког друштва
имала је функцију да на прави начин уведе читаоца
у меморијску структуру Споменице и потврди високи статус Друштва, који потврђује управо лик највишег заштитника. После представе краља, наилазимо
на табло са ликовима бивших и потоњих директора
друштва. Ликови Милана Петронијевића (1855), Стевана Тодоровића (1865–1867, 1874–1876, 1887–1883),
Милана Кујунџића (1876–1877), Ђоке М. Станојевића
(1883–1900), Раше Милошевића (1902) и Косте Цукића,
конституишу монтажним путем један меморијски хронотоп. Великани Београдског певачког друштва симболично уоквирени, конституишу златни ланац великана
нације и њене културе.
Текстуални део Споменице такође је у функцији
меморисања Београдског певачког друштва кроз истицање његовог уметничког и националног значаја. На
почетку се излаже опширан историјат Београдског певачког друштва, да би се потом изложио програм предстојеће свечаности, док се на крају доноси инвентар
меморабилија које се чувају у просторијама Друштва.
Меморијска концепција је јасно изражена, тако да читалац постаје употребни медијум у оквиру наметнутог
концепта сећања.
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Сл. 11. Соколар, Прослава Београдског певачког
друштва 1903, Србобран народни српски календар за
1904. (власништво Библиотеке САНУ)
Прослава Београдског певачког друштва 1903.
Озваничење прославе започето је објављивањем
насловне стране Вечерњих новости од 25. маја 190352
(сл. 7). На насловној страни нашла се путем монтаже
дублирана слика, која представља већ описани табло
с ликовима директора Београдског певачког друштва
коме је придодат и табло с ликовима хоровођа Друштва.
У оквиру цикличног круга нижу се Даворин Јенко
(1862–1882), Милан Миловук (1853–1857), Корнелије
Станковић (1857–1862), Јосиф Миловук (1882–1887) и
актуелни хоровођа Стеван Ст. Мокрањац (од 1887). Тако
је створена потпуна слика заслужних људи, који су креирали историјски пут Београдског певачког друштва.
Великани нације у служби уметничког просвећења
маркирали су прошлост и садашњост овог друштва.
Потом извештач Вечерњих новости описује догађаје који су уследили. У суботу, 24. маја: Београд,
Пијемонт Српства, како га назива извештач, примио
је бројне госте који су дошли организовано на прославу
Београдског певачког друштва. Чланови Друштва су на
железничкој станици и у луци дочекивали госте из свих
крајева Српства, док су их многи грађани угостили у
својим домовима.53 Организовано окупљање припадника свих делова националног тела манифестовало се првог дана прославе. Изасланици бројних српских музичких друштава из Босне, Херцеговине, Срема, Баната,
Бачке Далмације... требало је да конституишу корпорално тело нације, које је, услед разједињености српског
народа, остало дезинтегрисано. Национална интеграција није била у потпуности спроведена, будући да су
аустроугарске власти, по извештачу Вечерњих новости,
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спречиле бројне Босанце да дођу, што је изазвало посебно незадовољство међу становницима престонице.
Током дана, гости који су дошли у Београд манифестовали су се својим домаћинима. По извештачу, корзо је
врвео од света. Улица кнеза Михаила и Теразије, које
је извештач идентификовао с корзом, послужиле су
као променада гостима из свих крајева Српства. Град
се облачио у свечано рухо, док се све кретало и врило.
Извештач је пластично описао метаморфозу града, који
се преобразио и саобразио догађају. Флуктуирајућа потенција града омогућила је да он постане бина на којој
се мењају кулисе. Симболичка структура града добила је нову ноту, преобразивши град у сцену која је инверзно изменила његову слику. Београд је постао бина
на којој је ефемерна представа диктирала темпо граду,
одредивши његов импулс. Театарски карактер града на
крају века добио је своју видљиву манифестацију преко
аранжмана националне елите. Наредни дани донели су
нове сцене, а град је пулсирао новим ритмом.
Театарски карактер града потврђен је и реторичном структуром костима. Манифестација различитих
одежда била је у функцији пласирања јединства нације у
њиховој партикуларној посебности. Херцеговачке токе,
шумадијско народно одело... представљали су народ у
његовој визуелној идентификационој аутентичности.
Изазивање патриотског одушевљења пред таквим сликама било је, по извештачу, немерљиво. Живе слике у
народним ношњама чиниле су визуелни час патриотске
едукације. Илустровани календар Србобран за 1904,
који је излазио у Загребу, управо ће препознати такву
инсценирану манифестацију нације, преносећи слику
са улица града (сл. 8).54 Слике гостију у народној одежди, пролазника у грађанском оделу и неизбежна жива
слика гуслара упечатљиво приказују шароликост корза,
који је постао сцена за репрезентацију нације. Улица
је постала метафора јавности, а гости и домаћини су
постали темпорални глумци у оквиру једног тренутка.
Пропагирање нације и народног одела није могло проћи
без додатног естетизирања тела и одела. У прилог изнетој тврдњи, видимо да је приликом једног сличног
националног окупљања 1908, поводом анексије Босне,
лик Алексе Шантића у народном херцеговачком оделу
изазвао одушевљење девојака.55 Иако је Шантић био
виђен и приликом ове посете, али у грађанском оделу,
јасно је да је стратегија облачења била плод националног саморазумевања, али и производ естетског моделовања. Уосталом корзо као јавна модна писта био је
у Београду током последњих деценија 19. века место
производње укуса и његове конзумације.
Субјекти који су се током дана раштркано и неорганизовано манифестовали на градским улицама стремили
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су да током вечери прерасту у организовану заједницу.56
Та кохезија, међутим, у току првог дана није могла бити
омогућена свим евентуалним учесницима, већ је била
резервисана само за представнике Београдског певачког
друштва и гостујућих музичких друштава. Инклузивна
заједница саткана од многобројних музичких друштава
чинила је један затворен клуб. Верификацију и право на
учествовање имали су само чланови друштва, који су
били маркирани споменицама друштава, које су носили
на грудима. Анонимна затворена маса, да се послужимо
теоријским постулатом Елаја Канетија,57 остала је те вечери аутореференцијална, самозадовољна групација. У
оквиру таквог дискурса, чланови друштва су се најпре
окупили испред гостионице „Русија“, пред капијом Велике школе, да би потом ушли у двориште, где је требало да се групишу пред полазак на бакљаду, као и на додељивање Ордена Светог Саве V степена. У дворишту
се одиграло међусобно препознавање цвета интелигенције из свих крајева Српства. Потом су се музичка
друштва постројила. Пред сваким је стајао вођа, док се
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

у средини држао фењер са натписом друштва. Потом
су сви учесници добили по фењер и то у бојама српске тробојке. Тенори са црвеним фењерима, баритони са
плавим, басови са белим фењерима, које још нису смели да упале. Напокон су учесници, њих око 800, кренули пут двора, подељени у пет група (1. херолди; 2. војна
музика; 3. изасланства из Србије и осталих делова Српства и словенства; 4. певачка друштва по старешинству
из Србије; 5. певачка друштва из свих крајева Српства).
Импозантна колона вијугала је дужином од око један и
по километар, тако да када су херолди, као предводници колоне, стигли до двора, последњи учесници су још
били код Калемегдана. Хијератична структура поворке,
јасна разграниченост друштава и ланац командовања,
јасна су асоцијација на један псеудовојни карактер
структуре поворке, као и самог Београдског певачког
друштва. Таква ситуација не треба да чуди, будући да су
многа патриотска друштва широм Европе, па чак и она
са уметничком вокацијом, у суштини имала неку врсту мимикрисаног милитарног устројства.58 Несумњиво
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је да су такав утисак одавале и поворке попут ове која
се збила пред Београђанима. Корачница којом су марширали дуж улица Београда, ритмичност, ред и дисциплина59 вероватно су готово хипнотички деловали на
посматраче. Јединство перформанса у којима се тела
мултиплицирају, путем једновремених и истоветних
покрета тела, требало је да укаже на јединственост и
организованост процесије.
Корачница је тражила идеалну позорницу и то је
добила у структури Теразија. Стреловита авенија, као
метафора урбанизације европског града60 и прогресивног напретка грађанства, била је идеална путања која
је омогућила тријумфални прогрес свечане поворке.
Кулминација првог дана прославе збила се у тренутку када је свечана поворка стигла до двора. У том
моменту су се сви фењери упалили, море светлости
обасјало је дворски плато. Светло у мраку, симболички контраст таме и светлости, стара тема доживела је
нову модерну интерпретацију. Прогрес, индустријализација, модернизација, који су се одиграли у последњим
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деценијама века, везивани су за процват грађанства.61
Метафора светлости као симбола напретка и електрификације гарантована је прогресивним напретком
грађанства. Таква је ситуација била и у Београду крајем
века, и овде видимо грађанство које се на симболичан
начин представља као заступник и гарант прогреса.
Након обнављајуће експлозије светлости, на балкону двора појавио се краљевски пар. У том тренутку на
импровизованом подијуму испред балкона интонирана
је краљевска химна под диригентском палицом Стевана Мокрањца. Тај тренутак биће значајан за појашњење
неких догађаја који ће уследити. Наиме, звезда тог догађаја није био краљевски пар, који се штуро спомиње
у извештају, већ је то био диригент Београдског певачког друштва Стеван Мокрањац.62 Политичка слабост
краљевског пара огледала се у том моменту, њихово
појављивање било је више ритуализовано понављање
обичајне радње а мање демонстрација владарске моћи.
Моћ раслабљеног владара трансферисана је у фигуру
диригента, који је хармонично и ауторитативно водио
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хор певача.63 Драматика момента указала је и на идеатора
пројекта прославе, као и ових микронаратива. Реторична
структура догађаја несумњиво је била плод Бранислава
Нушића, који је означен као душа прославе. Славни драматург добро је познавао моћ реторике, чију ефикасност
видимо управо у оваквим театралним сценама.64 Човек
позоришта, какав је био Бранислав Нушић, добро је познавао тајну позоришног перформанса, коју је пренео на
читав ток прославе Београдског певачког друштва.
Театарска моћ тренутка јасна је из саме структуре описаног догађаја. Срачуната реторичност тренутка
ангажовала је пажњу посматрача у потпуности. Посматрачи су били потпуно детерминисани апсолутним естетским доживљајем. Омеђени полицијским кордоном,
сведени на ниво гледалаца, они су били фокусирани на
бину. Тако је у садејству актера и посматрача, симулирана права театарска представа. Осветљена бина и анонимно гледалиште, које у мраку посматра догађај, креирали су једну представу на отвореном. Ангажовање
свих чула, вида, слуха, у служби естетског уосећавања,
довело је до естетизирања београдског корза те вечери.
Посета династичком топосу није означила крај вечерње представе. Национално грађанство наставило је
своју симулацију прогресивног хода. Пут је настављен,
те је колона прошла крај Лондона, Улицом кнеза Милоша, поред Министарства правде, Улицом кнеза Александра, да би слављеничка маса свој пут окончала пред
Спомеником кнезу Михаилу, као кључним симболичким градским топосом.65
Након уводног дана, у недељу, првог дана Духова – 25. маја, започело је званично тродневно прослављање јубилеја Београдског певачког друштва. У
Саборној цркви служена је литургија у присуству митрополита Инокентија. Извештач Вечерњих новости ће
пренети за Београдско певачко друштво, које је појало
током литургије, да је тек сада јасна мисао Срба ван
Србије: Ко је видео Београд а није чуо певање Београдског Пев. Друштва, тај нема појма шта све има српска престоница.66 Из наведеног цитата се види да је
Београдско певачко друштво постало део имиџа града
Београда, о чему сведоче и разгледнице са члановима
Београдског певачког друштва и препознатљивим слоганом: Поздрав из Београда.
Након завршетка службе, опет је низ састављен од
многобројних музичких друштава по утврђеном распореду формирао колону која је кренула ка месту где је требало да буде освећен камен темељац Уметничког дома.
Колону су предводили херолди и војна музика и док се
кретала Дубровачком и Васином улицом, поновила је
свој стреловити ход. Управо је тај кадар ухватио непознати фотограф, чија је фотографија објављена у Србобрану
(сл. 9).67 Моменат када строго дефинисана колона корача
Васином улицом понавља изнесено о урбанизацији и
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нацији, у контексту унисоног стреловитог прогреса. Град
је поново почео да пулсира ритмом марша. Симболика
напретка грађанства и интегралне нације одсликава се у
кадру из визуре Народног позоришта, где видимо зграду
Управе фондова у завршној фази изградње (сл. 10).68
Коначно, колона је стигла до плаца испод Народног
позоришта, где је положен камен темељац за Уметнички дом. Индикативна је чињеница да је баш поводом
прославе Београдског певачког друштва ударен темељ
Уметничком дому, чија градња ипак није реализована.69
Сакрализација уметности овде се јасно истиче. Требало је да снага уметности буде потврђена новим домом,
из којег ће се ширити естетска и морална преобразба
друштва у целини. Чињеница да је изабрани простор
био у најтешњој вези с Народним позориштем, свакако није била случајност. Наиме, очигледно је постојала идеја да тај простор постане својеврстан уметнички
кварт, дефинисан Народним позориштем као централним културним топосом града.70
Политичке импликације догађаја такође су биле
веома битне. Уместо најављеног краљевског пара, камен темељац положио је краљев изасланик, Николајевић, који је уједно поклонио 5.000 динара у злату за
зидање овог дома. Краљевски пар је одустао због гласина које су кружиле и индиција и наговештаја о томе
да би на краља и краљицу приликом полагања камена
темељца могао бити извршен атентат.
Након освећења и полагања камена темељца за
Уметнички дом, одржао се конгрес српских певача (у
циркусној згради), којем су председавали: председник
Стеван Тодоровић и потпредседници Алекса Шантић и
Радивој Пауновић. Увече је одржан велики Историјски
концерт у циркусној згради.71 Пред почетак концерта
окупљенима је Љ. Бојовић извео уз гусле једну народну
песму. Певане су народне песме, од којих су посебан
утисак оставиле: Где је српска Војводина и Пета руковет, Стевана Мокрањца. Овде се одустало од најчешће
извођеног програма Београдског певачког друштва који
се сажимао у фузији националних и интернационалних
песама. Посебан патриотски набој утицао је на редукцију програма у корист националних песама. Национално окупљање подразумевало је и прилагођавање програма, којим је требало да се подржи патриотски занос.
Други дан Духова, 26. мај, био је дан за потпуну
репрезентацију Београдског певачког друштва и његових гостију.72 Након литургије у цркви, сва друштва су
кренула ка Калемегдану, па Васином улицом ка двору.
Шаролика колона структурирана је тако што су се на
њеном челу налазили: херолди, и фанфари на коњима, за њима су ишли чланови друштва Душан силни и
Соко, потом војна музика и копљаници на коњима, па
прва свечана четворопрежна кола: Краљевина Србија
на престолу, над њом вила која је крунише венцем, а
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око ње Срби из свију крајева Српства. Око кола девојке
у бело обучене. Иза првих кола ишли су изасланици са
заставама различитих друштава, па застава Београдског певачког друштва, заставе свију друштава и друга
војна музика. За овима су била друга свечана кола: алегорија српске песме, коју представља гуслар, око кога су
у народном оделу окупљени из свих крајева српских. Иза
ових су ишла сва певачка друштва у групи.73
Свечана колона имала је снажан историјски призвук. Попут својих европских пандана и свечана историјска поворка која се манифестовала другог дана
Духова имала је савремен уметнички израз. Она би се
стога могла окарактерисати као археолошка маскарада.
Реконструкција прошлости у циљу савременог, део је
општег сагледавања историје. Реинтерпретација прошлости служила је најчешће актуелизацији савременог.
Произвођење традиције74 било је у служби легитимизације владајућих друштвених елита. У ту сврху су и
археолошке маскараде имале за циљ да путем ефемерних структура (костими, тријумфалне капије, свечана кола...) глорификују златно доба прошлости. Истористичка реконструкција прошлости, као израз критичког осврта на историју, захтевала је верну и доследну
визуелизацију историјског. Крајем века прихваћено је
опуштеније тумачење прошлости, у складу са симболистичким покретом који је прошлост слободније интерпретирао, сублимирајући је у један антинаративни
тренутак. У мешавини тих двају дискурса, историјског
и симболичког, можемо сагледати и свечану историјску
поворку која је ишла београдским улицама. Податак да
су уметнички одбор за обележавање свечаности чинили
Михаило Валтровић, Петар Убавкић, Живко Југовић,
Марко Мурат и Ристо Вукановић,75 показатељ је да је
сама процесија била плод стваралачке синтезе историзма и симболизма. Нова генерација сликара махом симболистичког правца указује на то да су нова струјања
у уметничком изразу пред крај века имала великог
утицаја. Предвођени Михаилом Валтровићем (председником Београдског певачког друштва 1901–1902),76
као идеологом симболистичких струјања,77 они су без
сумње дали печат свечаности. Међутим, српски симболизам није имао у себи радикалну ноту, приметну
у раду појединих симболиста у Европи, те ни велика
свечаност није напустила основно правило историјске
слике и сцене, које се сублимира у илузионизму и перспективности сцене. Извесни симболистички елементи
се могу благо назрети и у сведености главних актера
представе (Србија, Гуслар).
Без сумње је у одбору најутицајнија личност био
Михаило Валтровић. Водећи идеолог српске уметничке
сцене на крају века, Валтровић је у историјском процесу видео темељ на којем се градила симболистичка визија света, у којој је историја служила као основ
47

за вишу, идеалистичку визуру. У оквиру таквог света
идеја Валтровић је био идеатор и великих историјских
свечаности приликом миропомазања краља Александра
у Жичи (1889) и освећења камена темељца Косовском
споменику (1889).78 Преносилац најновијих стремљења
у домену визуелних уметности, која су се јавила у Аустрији и Немачкој, Валтровић је несумњиво био човек
који је интернационално искуство у креирању свечаних
историјских поворки пренео у Србију.
Истористички основ поворке очигледан је у самим
уводним живим сликама које су се кретале пред Београђанима. Костимизирани учесници, попут соколара
на коњу, били су ехо имагинарне рецепције српског
средњег века (сл. 11), али и део савремених трендова и
модног тренутка, у оквиру којег лов добија истакнуто
место. Управо је лик соколара једна од егземпларних
слика учесника свечаних историјских поворки, попут
већ поменуте велике бечке поворке из 1879. (сл. 1). Соколар као вероватни члан друштва Соко, указује на истицање вештине, храбрости, дисциплине, које се везују
за вештину соколарства. У времену истицања култа тела
и маскулинитета, живе слике соколара биле су у служби
истицања снаге појединца и колектива, што се потврђује
и присуством чланова Друштва „Душан Силни“. Истовремено је присуство соколара било и плод имагинарне
жеље за реконструкцијом славне прошлости. Лов као
метафора племенитости елите требало је да буде препознат и у сфери српске средњовековне државе. У складу с
таквим захтевима, историјски извори и фреске из старих
манастира нису пружали довољно аргумената који би
омогућили правилно визуелизовање сталешких фигура
попут соколара. Тако да је, чини се, с правом изнета теза
да су слике соколара, чије је скице изводио и Владислав
Тителбах, пре последица ширег искуства, поготово оног
везаног за германске представе, него последица верне
реконструкције народне прошлости.79
Херолди, коњаници... на челу поворке конституисали су уводни део сликовног наратива. Цела поворка
одавала је утисак живописне покретне траке. Структура
континуираног фриза као да је пресликана из великих
наративних слика историзма с краја века. Иста структура, слични актери, сценичност и кулисност указују
на прожимање сликарства и позоришта с краја века, по
подобију великог Бург театра у Бечу. Сцена је утицала
на сликарство и, инверзно, сликарство на сцену, глумци су били сликарски модели, док су позоришни костими били у функцији свечаних процесија. Позоришни
сликари, декоратери, мајстори, учествовали су у позоришним сценографијама. У почетку увожени из Беча,
кулисе и костими пред крај века почели су се израђивати и у Србији. Подстакнути историјским истраживањима Српског ученог друштва, започетим 1871, чији
су истакнути представници били Михаило Валтровић и
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Драгутин Милутиновић,80 сликари декоратери (Стеван
Тодоровић, Доменико Д’Андреа, Антоније Ковачевић,
Владислав Тителбах), као и позоришни редитељи, почели су да претварају сцене у аутентичне историјске
кулисе.81 Снимање сцене из древних српских манастира (Студеница, Жича, Mанасија...) и истраживање фолклорних рецидива прошлости били су у сржи великих
научних експедиција. Научни резултати пренели су се
на сликарска платна и позоришне кулисе. Позоришне
кулисе пред крај века остале су под јаким утицајем историзма, на шта указује и прва верна историјска драма. У
Народном позоришту 1887. године одигран је Цветићев
Немања, где су први пут домаћи уметници и мајстори
осмислили целокупан историјски декорум представе.
Историјски спектакли и декоративна сценичност и
даље су доминирали перспективном позоришном сценом широм Европе, упркос продору симболистичког и
натуралистичког поимања позоришта. Сцена и слика и
даље пред крај века личе на раскошну сликовницу, или
на светлу средњовековну таписерију, како закључује
Павле Јовановић.82 Пример слике Женидба цара Душана из 1900.83 пластично дочарава концепт како је у сликарству тако је и у позоришту. Раскошна имагинарна
историјска реконструкција у служби савременог политичког дискурса, континуирани је сликовни наратив
сличан свечаној историјској поворци која се одиграла
на улицама Београда.
Након уводних сегмената свечане поворке, читава
процесија доживљава крешендо. Визуелни врхунац свечаности овековечен је захваљујући ретким фотографијама, које и поред ондашњег апела фотографима аматерима да фотографије свечаности доставе Друштву, до данас готово да нису сачуване.84 У фокусу целокупног наратива, као и тродневне свечаности, нашла су се свечана
кола са живим скулптурама. Прва четворопрежна кола
су дефинисана живом скулптуром Краљевине Србије
(сл. 12). Иконичном, замрзнутом алегоријском персонификацијом Краљевине Србије интерпретиране су тежње
нације. Алегоријска фигура жене у себи сублимира интернационалност и општост алегоријске представе са
инклузивношћу националне особености, која се врхуни
у хералдичком српском штиту, као препознатљивом амблему нације. На тај начин се алегоријска персонификација Србије разликује од Маријане,85 Германије,86 које су
такође последица учитавања елите у Француској и Немачкој. Препознатљивост алегоријских представа била
је условљена њиховим пласирањем. Током читавог века
алегоријска представа жене са обележјима краљевине
(круна, штит...) имала је истакнуту улогу у оквиру српске визуелне културе, условљавајући препознатљивост
њеног лика.87 У овом случају представљена је на истористичком трону седећа фигура Краљевине Србије, са
српским (србијанским) штитом у десној руци, и жезлом
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

у левој. Из описа сазнајемо да је њу пратила вила која
је бдела над Србијом, што на фотографији не видимо.
Наиме, током свечаности десио се несрећан случај.
Вилу је пресекла електрична жица трамваја, те је у крви
склоњена, и то је разлог што је у датом моменту не видимо на фотографији.88 Претпоставља се је да је она над
главом Србије носила или круну или ловоров венац,
будући да је персонификација Србије на фотографији
без иједног стандардног симбола власти и достојанства.
Препознатљиво још од знаменитог цртежа који је 1847.
за насловну страну Споменика србских израдио Анастас
Јовановић, алегоријским приказом Србије сугерисана је
интеграција српског национа. Током века, њена иконографија се донекле мењала, али суштина је остајала иста
и заснивала се на идеји националне хомогенизације.
Њен национални патос детерминисао је и српске владаре, који су се морали прилагођавати идејама националне
елите. Тако 1900. српски конзули даривају краљу Александру скулптуру Велика Србија, коју је исте године по
њиховом налогу израдио скулптор Ђорђе Јовановић.89
Даривањем краља скулптуром која носи круну Душановог царства конзули изражавају стремљења српске
елите.90 Порука је детерминишућа по владара, будући
да су очекивања елите била усмерена ка ширењу граница Краљевине Србије. Сходно тим жељама морао се
управљати и актуелни владар, будући да је монархова
власт почивала на очекивањима поданика, и то превасходно елите. Тако и жива скулптура Краљевине Србије,
која се нашла на улицама Београда, носи јасну поруку
и очекивања елите спрам свог владара. У том контексту можемо посматрати и остале делове свечаних кола.
Персонификацију Србије окружују представници свих
делова Српства у народним (регионалним) ношњама.
На тај начин се јасно емитује порука, која треба да укаже на то да одражава идеју интегралног Српства. Тако
се ствара сложена слика, која на известан начин опонаша пластичну форму реалне скулптуре, састављене од
постамента и фигуралне скулптуре. Сама слика Србије,
као носилац значења, подржана је секундарним фигурама, што је ступњевита структура класичног споменичког представљања, али и класично место склапања
алегоријске форме. У подножју свечаних кола налазиле
су се девојке у белом. Оне као педимент скулптуралне
структуре заокружују композицију. Лепота, младост и
белина одежда имале су улогу да симболизују виталност нације, њену репродуктивну моћ, и њену естетску
сублимираност. Стога су девојке у белом могле бити и
народне виле из митолошке прошлости, али и сублимиране персонификације уметности, будући да су такве
типолошке представе имале своје истакнуто место у оквиру свечаних поворки, попут већ помињане бечке свечане поворке из 1879. Тако ступњевита хијератичност
кола симулира тростепену споменичку структуру.
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ЕСТЕТИЗИРАЊЕ, ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ГРАЂАНСТВА:
ПРОСЛАВА БЕОГРАДСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1903.
Јединство политике, моралности, естетизирања,
као и театралности, поново је било наглашено и спојено
у перформацији првих свечаних кола. Да се морална и
идеолошка порука исказивала естетизирањем, видимо
и у избору особе која је вероватно глумила Краљевину
Србију током процесије. Првакиња Народног позоришта Вела Нигринова била је савршен избор.91 Помињана као глумица која је на београдским улицама представљала Краљевину Србију, фатална глумица српског
глумишта била је тражени идеал лепоте и женскости.
Нација је приказивала своје лепо лице, а различити медији су такву праксу омогућавали.
Следећа кола су употпунила спектакл. Алегоријски
приказ српске песме, по речима извештача,92 сублимирано је представљен симболичком фигуром гуслара
(сл. 13). Митски певач, метафора Осијана, орални наратор живота народа, део је општег деветнаестовековног националног дискурса. Оличење народних идеала,
митски песник, отелотворени идеални песник Филип
Вишњић, у српској средини је отелотворен у фигури
гуслара.93 Фигура живог гуслара, коју су Београђани данима гледали уживо, сада се замрзла, попримивши прерогативе скулптуре. Мајестетичност и монументалност
скулптуре као медија пренесена је на човека у одежди
гуслара. Величајност је постала особеност гуслара, потврђена већ виђеним симболичким фигурама Срба из
целог Српства. Народност симболичке фигуре гуслара
је тих година добила и нову димензију. Ера политичког
захватила је и вулгаризовала идентитетску, народну
фигуру гуслара. Тако да гуслари почињу да опевају и
страначке прваке и политичке партије. Упркос партикуларизацији, гуслар је остао народна фигура првог реда,
чија се естетизирана политичност пројавила током свечане процесије. Културни народни певач је током века
био чувар српског језичког и историјског наслеђа, али
и симболички генератор српског националног мобилисања, који је у датом моменту сажимао тежње српске
националне елите.
Тако су на крају века коначно сублимиране идентитетске представе српског национа, оличене у фигурама
Србије и Гуслара. Њихова пријемчивост као последица
вековног пласирања постала је коначно део стварности,
са статусом националних икона. Моћ визуелног, континуирано понављана, омогућила је да идеатори свечаности могу да пласирају две идентификационе фигуре
с великом дозом сигурности да ће оне бити препознате.
Идентитетске слике нације постале су свеопшти симболи националног корпуса, без обзира на сталеж, образовање... Препознате и подржане, оне су формирале идеолошку и естетизирану стварност тренутка на крају века.
Моћ перформанса неминовно је утицала и на естетизирање града и његову симболичку структуру. Није
само огроман број посетилаца преобразио његов изглед,
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већ су они у садејству с поворком маркирали и његову
идеолошку вредност. Мобилност учесника перформанса дефинисала је статичност града, у жељи да вредности тренутка постану константе града у будућности.
Идеја деветнаестовековног града у својој многострукости почивала је и на идеји немачког филозофског идеализма. Користећи се анализама Карла Шорскеа, рећи ћемо да је Јохан Готлиб Фихте формирао
замишљену структуру идеалног града.94 Наслоњен на
раније идејне основе које су формирали Адам Смит и
Волтер, и које се сажимају у комерцијализацији, уметности и слободним институцијама, он ће придодати
још једну категоријалну особеност града. Морал града
и његових становника, град као место јавне врлине, по
Фихтеу постаје кредо замишљеног града. Ослањајући
се на вредности идеализоване градске структуре грчког
полиса, пренесене у виртуелни свет средњовековног
немачког града, Фихте је глорификовао немачког грађанина, ударивши темеље идеји капиталистичког града.
Гарант тако замишљеног града престаје бити владар и
постаје сам народ, који чува и баштини цивилна права.
Тако замишљено грађанство отелотворује идеје солидарности, једноставности и лојалности, које у међусобној спрези обезбеђују напредак и прогрес. Мртви симболистички град, као Бодлеров сублимиран естетски
град, с оне стране добра и зла, остао је утопијски сан.95
Град грађанства формираног у оквиру великих театарских драма и грандиозних булевара, на крају века, био
је важећи израз социјалног и естетског урбаног хабитуса широм Европе.
Преображај Београда збио се приликом свечаности
Београдског певачког друштва. Почетне сцене прославе, које су одвајале чланове друштва од гостију и посетилаца, поништене су на крају прославе. Слика других
свечаних кола на којој видимо пирамидалну структуру
која се врхуни у лику Гуслара, драгоцен је извор. Она
дочарава суштину прославе и захтевану преобразбу града. Дотадашњу поворку свечаних кола пратила је само
елитна структура грађанства на пристојном одстојању.
Господа у оделима и госпође са амрелима чинили су
прву концентричну зону око кола, док су остали припадници тела нације чинили спољни штит око алегоријских кола. У једном тренутку настала је кохезија
грађанства и гостију. Измешани народ, без родне, сталешке и регионалне поделе, постао је део јединственог
националног тела, који је заједнички именитељ пронашао у идентитетској фигури српског национа: Гуслару.
Дотадашњи посматрачи постали су актери, с прерогативима античког хора, помажући главним јунацима да
достигну, у овом случају, националну катарзу. Високо
грађанство измешано са симболичним фигурама у народним одеждама симболише конституисање у реалности имагинарне заједнице. Модерна цивилна одежда
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и живописна вернакуларна костимографија, академски конципирана дела и фолклорна радиност постали
су део јединственог хронотопа. Сада и овде, народ је
постао једно, антагонизми су одложени за сутра. Тражени идеал замишљеног друштва, сливен у јединствену манифестациону масу, доживео је своју кулминацију
у тренутку спајања народа са Гусларом. Истовремено,
збио се процес претварања. Симболичка фигура Гуслара постала је визуелна, сложена алегоријска група. Изоловани, сублимирани Гуслар претворен је у композитну алегоријску представу. У сржи фигуралног центра
алегоријских представа, по Валтеру Бенјамину, лежи
сакупљање секундарних, градивних елемента, које он
дефинише као амблеме.96 У случају кола са представом
Гуслара, као амблеме препознајемо припаднике Српства и грађанства, који подупиру централну представу
и тако на бази идеје о сакупљању конституишу групну алегоријску слику. Тако је град постао композитна
парадигма спајања национа, поставши и сам национални хабитус, српски пијемонт. Град је постао метафора
спајања свих државних домена, интеграциони топос,
чија је екстензивна симболичка моћ метафорично маркирала интеграцију нације и њене земље.97
Београдско грађанство из осамдесетих година 19.
века, окупљено у круговима салона, изашло је из приватности и скучености дома.98 Нарастајућа снага грађанства,
преточена у комерцијалну експанзивност, у проширењу
тржишта баштинила је савремене европске трендове.
Национализација као најснажнија идеја тренутка, у оквиру које је инкорпорирана и монархистичка идеја, морала се снажније манифестовати. Артикулација таквог
самопоимања грађанства била је и ова велика прослава.
Град је постао простор репрезентације грађанства као
предводника националног корпуса, улице су постале манифестациони локуси за артикулацију његових потреба.
Демонстрирајући своју снагу, грађански прваци слали су
поруку о свом виђењу уметности и политике. Носиоци
цивилних врлина, послали су поруку и српском монарху
краљу Александру Обреновићу. Видљиво одсуство владарског пара са велике тродневне свечаности није било
без разлога. Такву ситуацију није поправило ни појављивање владарског пара на другом великом концерту који је
одржан у циркусној дворани. Велики концерт, на којем
су се такмичарски натпевала друштва (прву награду је
освојило Шабачко певачко друштво), одржан је истог
дана када је завршена манифестација велике историјске
поворке. Последњи јавни наступ владарског пара пратила је јавна манифестација оданости (клицање у тренуцима када су одлазили са концерта), која, међутим, није
могла да прикрије велику, готово психотичну напетост
која се тих дана осећала на београдским улицама.
Владарски пар је своје последње дане проводио у
скученом маневарском простору у домену политике, као
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и у ограниченом физичком кретању, проузрокованом
страхом од могућег атентата.99 Велика манифестација
грађанства, чији је повод била свечаност Београдског
певачког друштва, засигурно им није пријала. Огроман
број гостију, од којих су многи били из делова Српства
које се тежило ослободити (Босна, Македонија), морао
је забринути владара. Незадовољство због уставних
ограничења (Априлски устав), разочарање због крвавих мартовских демонстрација, срџба због прекомерног
уплива краљице Драге у политику, као и жеља да се национално уједињење доврши, повећавали су притисак
на владарски пар. У том светлу можемо и посматрати
ову велику агитациону прославу Београдског певачког
друштва, које је јавним перформансом истакло већинске захтеве. Ојачано грађанство је између осталог желело веће политичке слободе и довршење националне
хомогенизације. Оно је путем прославе Београдског певачког друштва, у оквиру које је династија Обреновића
минимизирана, упутило јасну поруку владарском дому.
У контексту визуелизације грађанских идеала истакнуте су фигуре Гуслара и Србије. Истицањем народног
певача и алегоријске персонификације Србије, која у
овом случају пре симболизује нацију него монархију,
грађанство је на нивоу симбола јасно комуницирало с
владајућим режимом. Уколико је монарх и његов систем тих година покушавао да преко династичког топоса првог реда, лика кнеза Милоша, на визуелан начин
легитимише свој нестабилан статус,100 утолико је и
грађанство путем својих идентификационих симбола
истакло своје захтеве. Не желећи да негирамо националну идеологију режима краља Александра, ипак морамо констатовати да у датом моменту то није било довољно. Потентна слављеничка маса тражила је фигуру
која би каналисала нагомилану енергију. Крхки владар
на престолу више није имао моћ да својом сликом акумулира националне потребе и стога су биле потребне
другачије идентитетске слике.
Политичке слободе и национална хомогенизација
били су идеали носиоца грађанства. Тај интеграциони
моменат се и одиграо последњих дана власти краљевског пара. Трећи дан Духова, 27. маја 1903, чланови
Београдског певачког друштва су примљени у двору.101 Од 900 чланова Београдског певачког друштва,
појединце је одликовао краљ Александар Обреновић.
Полуотворена структура двора, као династичког топоса, није била довољна члановима елитне заједнице. За
окончање свечаности Београдског певачког друштва
била је неопходна другачија форма простора. Решење
је нађено у великом слободном, отвореном, природном
простору (пољу). Било је време за коначно довршење
механицистичког кретања свечаности. Евентуална
спонтаност субјеката с почетка свечаности, потврђена
идеолошким заносом и њиховим договором, прешла
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ЕСТЕТИЗИРАЊЕ, ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ГРАЂАНСТВА:
ПРОСЛАВА БЕОГРАДСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1903.
је у једино могуће стање, које се заснивало на производњи. Правно-политичка нормираност свечаности
претворила је актере у легалне учеснике, у друштвене
персоне. Тражени врхунац последњег дана прославе десио се током посете излетишту Кијево, крај Београда.
Артифицирана природност новог топоса, као места између урбане форме града и апсолутне, имагинарне непатворености природе, пронађена је у простору између
два света. Велики национални хепенинг и потврда интеграционе моћи грађанства, збили су се када је одиграно велико народно Бранково коло, у које су се ухватили
Шумадинци, Далматинци... Тело нације је коначно конституисано. Симболичко коло, састављено од грађана
и сељака из околних села, поништило је све социјалне
разлике, реално се сјединивши. Народни живот и његови идеали виђени су као залог националне виталности.
Отуда су сељаци уплетени у национално коло – телу нације даривали симболичку потенцију. Театарски аспект
Бранковог кола манифестовао је стратегију репрезентације елите, која је у народном животу видела извор
моралне чистоте, што је оличено и у представама које
су тих година игране у реалном театру, Народном позоришту.102 О успешности свечаности у Кијеву сазнајемо
и из податка да је свечаности присуствовало око 10 000
људи. Трећег дана Духова, 27. маја, у Кијеву је окончана прослава педесетогодишњице Београдског певачког
друштва.103 Субурбана идила, гранични простор између
урбаног и сеоског света, постао је идеални простор манифестовања јединственог националног тела.
Два дана након испољавања националног јединства, убијени су краљ и краљица. Грађанство је у новом краљу добило гаранта грађанских захтева,104 што
је потврђено и великом свечаном историјском поворком одржаном за време крунисања краља Петра I Карађорђевића 1904. Тада је под диригентском палицом
Михаила Валтровића, који је био идеатор свечаности,
успешно изведен династичко-национални консензус.
Историјски ход нације под патронатом дома Карађорђевића завршио се конституисањем нове имагинарно-реалне заједнице, чије је формирање окончано стварањем
Краљевине СХС (Југославије).
Завршетак свечаности отвара могућност да тестирамо да ли је сликовни наратив одговарао структурирању велике свечаности Београдског певачког друштва
1903. Тријада трансформација – жеља – недостатак
јасно конституише генезу београдског наратива. Трансформација се збила већ првог дана када се раштркана,
партикуларизована нација генерише и започиње свој
преображај. Процесије и стреловите кретње друштва
индикација су континуираног покрета нације, у оквиру историјског временског дискурса. Жеља, као претпоставка националног договора, визуелизује се идентитетским фигурама Србије и Гуслара. Договор свих
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учесника свечаности, субјеката и објеката, у циљу
репрезентације националног грађанства, усмерен је и
према оном другом. Порука снаге и моћи грађанства
као репрезента државе и нације послата је српском
владарском пару, али и државама у окружењу (Аустроугарска). На крају, ту је и недостатак. Врхунац ослобађања – отклањање недостатка – дешава се у Кијеву.
Непотпуност изазвана разједињеношћу национа, превазилази се. Велико народно тело театрално се конституисало путем симболичког кола, сатканог од делова
(субјеката), који се перформативно сједињују у оквиру
светог простора, вечног, цикличног круга. Време нације
постаје бескрајни наратив, недостатак се брише, либидо се ослобађа, и пуноћа времена нације почиње да
траје... Анонимни, егалитарни појединци, препознају
се у оквиру двоструког времена нације, као колективни,
јавни, идентитетски, естетски ентитет.
Закључак: Тријумф културне заједнице
Свечаност поводом јубилеја 50-годишњице Београдског певачког друштва одржана 1903. у Београду
парадигматски је пример саморепрезентације нације
на крају века. Одржавање прославе у оквиру јавног,
церемонијалног живота престонице било је од изузетног значаја. Велике тродневне свечаности кулминирале
су тријумфалним ходом грађанства, манифестованим
свечаном историјском поворком која је прошла београдским улицама. Тријумфални ход грађанства као
носиоца урбанизације, прогреса и напретка подржан
је идентитетским живим сликама, Гуслара и Србије.
Национални амблеми означили су српски национални
дискурс и потврдили моћ визуелног у конституисању
националне идеје и модерности нације, с циљем националне хомогенизације. Естетска сублимација две идентитетске фигуре, Гуслара и Србије, нису замишљене
као вредност по себи, већ су се, путем комуникационе
сутруктуралности, трансформисале105 у сферу националне и грађанске моралности. Тако је свет естетске
мајестетичности детерминисан народом као активним
реципијентом постао део дискурса интерсубјективног
дијалога.
Динамична нота свечаности реторично је потврђена уметничким средствима. Сценичност заснована на
позоришном искуству пренесена је на улице, поставши део раскошног, јавног рекламирања националног
грађанства. Јединство медија допринело је комуникацијској снази визуелног, која је адресантима слала јасну
поруку. Град је постао динамички простор, пулсирајући
хабитус, маркиран великом свечаношћу. Естетизирањем
и театрализацијом грађанског патоса исказана је свест
тренутка у ширим европским оквирима. Репрезентација нације и њена визуелизација као општи европски
феномен пренесена је путем културног трансфера и у
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српску средину крајем века. Брокат, крзно, свила, плиш
и остали величајни материјали од којих су направљени
одевни модели које су попут манекена носили учесници
представе, у садејству са спектром разних боја, мириса,
шминке, засигурно су на посматраче остављали снажан
утисак, омогућивши им изузетан театарски доживљај,
саткан од визуелног и чулног задовољства.106 Композитни човек као парадигма сложеног културног дискурса на крају века у себи је обухватило бројне антитезе.
Историјски дискурс и симболистичка визура, раскош
и сведеност, моралност и рекламерство, грандиозност
типична за доба градње и политичко грађанско пуританство краја века, само су неки од наизглед неспојивих противречности које је у себи апсорбовало доба на
крају века. Наведене противречности јасно су се пројавиле у оквиру великог спектакла Београдског певачког
друштва, указавши на немогућност центричног виђења
феномена на крају века.107 Јавна перформација грађанства инсистирала је на моралном преображају нације и
града у служби високе културе, док је простор иза завесе
био препуштен лакшим, фриволнијим садржајима (забаве...), указавши и на друго лице града на крају века.108
Свечаност је креирала урбану структуру града, мапиравши га симболички у складу са устаљеним средњоевропским моделима.109 Имагинарна слика града постала је реалност елитне градске заједнице. Прилагођен
траженим, конзервативним моделима српске елите,
пласиран путем јасно читљивих националних амблема,
велики хепенинг Београдског певачког друштва прилагођен је локалном поднебљу, нормиравши естетско и
политичко биће нације. Свечана процесија је наративном структуром одређена као низ ритуалних догађаја.
Изразит национални патос свечаности али и њен свесловенски карактер указују да се свечаност може дефинисати као део визуелне стратегије елите, која се дефинише као национална акција.110 Активно деловање
културних првака које се сажимало у повезивању јужнословенског корпуса било је видљиво и приликом
свечаности Београдског певачког друштва. Протојужнословенски карактер видљив је управо у једној строфи химне (Да одјекне про Балкана, Српске славе буран
глас) Београдског певачког друштва, коју је поводом
50-годишњице компоновао Стеван Мокрањац на стихове Алексе Шантића.111 У светлости таквог размишљања
можемо и закључити да је свечаност била превасходно
режирана представа културне елите у служби нације. У
светлости чињенице да су избори одржани непосредно пред почетак свечаности, перформација грађанства
амортизовала је утицај политичке јавности, будући да
је владајући блок странака, услед наметнутог јединства већине важнијих политичких странака (либерали,
напредњаци и радикали), убедљиво победио на изборима.112 Тако је дошло до дуализма јавности. С једне
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стране су политички прваци служили посредно или
непосредно краљу, док је с друге стране на улицама
Београда културна јавност имала свој опозитни перформанс. Културно јавно мњење Београда, као носилац
целокупне културне јавности, препознато је као покретачка снага у свргавању краљевског пара. Тако је културна јавност, дефинисана као генератор отпора евентуалном, ауторитативном режиму,113 јасно антиципирала недостатак моћи политичке заједнице. Тако постављена теза доводи нас до закључка да су дешавања на
улицама Београда била индиректно, ако не и директно,
у функцији свргавања владарског пара. Културна елита
није била сломљена, већ је уз садејство друштвених и
економских чинилаца желела довршење једне националне идеје. Тако су ублажени републикански и социјалистички апели, који су се током априла 1903. могли
чути на улицама Београда (априлске демонстрације трговачких помоћника и радника).114 Културна и интелектуална јавност Београда, као метафора јавности целе
земље,115 исказала је путем националног перформанса
Београдског певачког друштва захтев већинске заједнице, који се садржао у трансферу моћи на нову владарску личност, која би адекватно одговорила захтевима
културне елите. Стари идиоми, обучени у ново рухо,
контекстуализовани, дефинисали су нову стварност.
Велики династички јавни перформанси у славу династије Обреновић као предводника грађанства више нису
били могући (проглашење Краљевине 1882,116 миропомазање краља Александра у Жичи 1889). Нови поредак
је ступао на сцену. Тако је снага улице, моћ артифициране масе, произвела нову масовну традицију,117 која ће
своје финале имати под династијом Карађорђевић. Свечана маса јавно је наговестила даље догађаје који ће се
окончати убиством краљевског пара. Суспензија права
владара довела је до легитимисања масе.
Наш закључак о готово револуционарном карактеру масе и посредном деловању у оквиру мартовских
догађаја, један каснији извештај би могао довести у питање. Наиме након преврата и доласка на власт династије Карађорђевић доћи ће до општег напада на стари
систем вредности. У оквиру покушаја затирања сећања
на претходну династију дошло је до удара и на Београдско певачко друштво. По аутору текста који је изашао
у Вечерњим новостима,118 бројне новине попут Малог
журнала, Штампе... сасвим су неосновано нападале
Београдско певачко друштво, као удружење које је удворички служило династији Обреновић, под чијом је
заштитом било.119 У тексту се наводи да је одговор Београдског певачког друштва на нападе сажет у ставу да
Друштво није персонално служило краљу, него круни
као институцији и да ће на исти начин служити и новој
династији. На крају руководство Београдског певачког
друштва закључују да је, без обзира на покровитељство
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ЕСТЕТИЗИРАЊЕ, ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ГРАЂАНСТВА:
ПРОСЛАВА БЕОГРАДСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1903.
било које владарске куће, њихов статус заснован на
добром имену које су заслужили својим делањем. У
светлости овога става можемо закључити да је наша
поставка о мартовским догађајима и свечаности на улицама Београда заснована на чврстом темељу. Београдско певачко друштво јесте превасходно културни агенс
у служби националне идеје, као и монархије у целини.
Уколико је дошло до засићења сликом Обреновића, она
је, као што се каже у одговору, замењена новом аперсоналном личношћу краља Петра, као типолошким обрасцем институције монархије. У крајњем случају, можда
и вођство Београдског певачког друштва није желело да
свечаност у потпуности постане манифестација пркоса
према владајућем пару, али је след догађаја и велики број
гостију делимично одредио карактер и ток свечаности.

Тако је театрална маса као производ 19. века естетизирала градски хабитус створивши сопствени
политички, урбани и ментални простор, чија је пракса постојала и у манифестацијама српског грађанства
у првој половини 19. века.120 Секуларна процесија
грађанства естетизирала је грађанске вредности и путем уметничких производа креирала нов политички
поредак. Свечаност је постала супститут театарског
перформанса, својеврстан политичко-уметнички обред,
ходочашће, којим је симболички приказано растакање
једне националграђанске заједнице под династијом Обреновића и најављено ритуално састајање нове, другачије националграђанске заједнице под династијом
Карађорђевића.121
Представа је коначни завршетак неког искуства.122
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ИГОР БОРОЗАН
Summary: IGOR BOROZAN
AESTHETICIZATION, THEATRICALIZATION AND NATIONALIZATION OF CIVIL ELITES: THE
ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE BELGRADE SINGING SOCIETY IN 1903
The anniversary celebration of the Belgrade Singing Society in 1903 was one of the biggest public events ever held
in 19th-century Belgrade. It was organized in celebration of the Society’s 50th anniversary and was meant to assert the
importance it enjoyed in society. Founded as a cultural association, the Society played a significant role in promoting national music across Serbia during the 1800s. The purpose underlying the fostering of an appreciation of national music was
to homogenize the nation. Acting as a patriotic association, the Society took part in creating the cultural climate in Serbia,
but also in other areas populated by ethnic Serbs. Under the high patronage of the ruling house of Obrenović, the Society
enjoyed elite status within the dynastic and national cultural ideology.
The celebration was held in Belgrade, the capital of Serbia, which, being the state’s official and symbolic centre, was
a synonym for the public in the nineteenth century. The public performativity of the pageant organized by the Society was
to highlight the strength of the cultural elite of Belgrade and Serbia. The ideators of the celebration were the most eminent
artists and theoreticians of the period, such as Mihailo Valtrović, Branislav Nušić, Stevan Mokranjac. The complex symbolic structure of the elaborate festivity performed in the streets of Belgrade in May relied on an idealized past to provide a
basis for a contemporary notion of nation and art. The celebratory historical procession visually evoked the contemporary
perception of a golden medieval past. The inventing of tradition was achieved through artistic means. Medieval costumes,
heralds, carriages... were put into play using various media. As if the great oils of historical painting were brought to life in
the streets of Belgrade. The narrativity of the pageant was created by means of stage props. Its theatrical flavour relied on
the well-known European practice modified to suit the local setting.
Historical pageants were a matter of fashion and prestige through which the rising civil elites put forth their political
and status demands. Self-represented as pillars of progress, science and modernity, they defined themselves as an unavoidable guarantor of the stability and progress of state and nation. The narrative structure of the celebratory historical pageant
was to assert the nation’s modernity and historical continuity. It was bolstered by living statues mounted on a float in the
middle of the procession. The allegorical personification of Serbia and the symbolical figure of the Minstrel, as recognizable
identity emblems of the nation, were communication agents serving the purpose of the nation’s propagandistic glorification.
By displaying the clear emblems, the civil elites created and established an atmosphere of national unity cutting across class
and other lines. The integrative power of the emblems was to help constitute the homogeneous body of the nation.
An aestheticization of all aspects of life, political included, was obvious during the celebration of the Belgrade Singing
Society. Artistic symbols created a political climate, visually influencing the reshaping of the social climate. Visible absence
of dynastic elements during the celebration reflected the political situation. The regime of King Alexander Obrenović was
counting its last days. Lack of political liberties coupled with the absence of a clear political will to homogenize the nation
led to the end of the reign of the last Obrenović. Only two days after the celebration, on 29 May 1903, the royal couple was
assassinated and a new dynasty headed by Peter Karadjordjević acceded to the throne. Thus the anniversary celebration of
the Belgrade Singing Society was a clear manifestation of civil liberties expressed through a big public celebration. On a
symbolic level, the big civil spectacle transformed Belgrade itself. The city began to pulsate and, transformed by the great
national rally led by the civil elite, turned into an outdoor theatre.
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ЗГРАДЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ И
ОБЕЛЕЖЈЕ О ЈОАКИМУ ВУЈИЋУ

K

ад се говори о првим просветним активностима међу
земунским Србима после 1717. године, кад је југоисточни Срем са Земуном ушао у састав Аустрије, онда
се оне приписују духовним и световним лицима која су
везана за нову, скромну Светониколајевску цркву. Она
је саграђена на црквишту, на месту бивше српске убоге
богомоље коју је седамдесетих година XVI века описао
немачки путописац Стефан Герлах.
Пошто су се прилике у новим условима, постепено сређивале, у Земуну опустошеном ратом подизане су
нове зграде државних установа, грађене су и обнављане куће становника (пољопривредника, занатлија, првих трговаца). Српско становништво саградило је поменуту цркву и установило верску општину (1732). С
тим у вези је и зачетак образовања деце, првенствено
оне која су се опредељивала за занимања која су захтевала основна знања.
Почетком двадесетих година (1723), помињу се
први учитељи (не још са потребним квалификацијама).
У литератури се наводи извесни Тома Шенорић (Тоmа
Schenorich), који је у извору уписан као Schulmeister
und Wirth – учитељ и крчмар и поп Марко (Popp Marco),
коме је уз име додато: sein Wirthshauss – његова крчма.1
Они су децу учили основним знањима: слова, читање (Часловац, Псалтир и др.), писање и катихизис с
појањем. Може се закључити да су у то време, до 1771.
године кад је објављен Илирически регуламент (статут
којим се уређује српски црквени и школски живот),
учитељи радили с појединцима или, по потреби, у групи и да „праве јавне српске школе у Земуну још није
било“.2
Извесно је да је Српска православна црквена
општина настојала да се унапреди образовање ученика. Треба имати у виду да је при Римокатоличкој жупи
на Великом тргу 1728. године основана Немачка школа, коју је водио жупник а затим учитељ Тома Хергет
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(Toma Herget). Друго, на простору јужне границе Аустрије дошло је до промене. Београдским миром (1739)
два царства раздвојена су рекама Дунавом и Савом
тако да је мало трговиште Земун постало погранично
место на раскрсници важних путева, што је било повољно за развој привреде, нарочито трговине, друштва
и просвете. Српско грађанство са Црквеном општином
тада је било у могућности да од надлежних државних
органа затражи дозволу за подизање нове, за оно време
монументалне цркве, зграде за школу с образованијим
учитељем.
Грађење Српске школе и почетак подизања
цркве (1745)
Државна власт дозволила је 1745. године да се на
месту тадашње цркве – заправо на пространој парцели
(и данас припада Српској православној цркви), која заузима површину од партерне зграде бр. 43 и 45 у Његошевој (некад Светониколајевској) улици до Улице
Синђелићеве (некад прилаз па Улица зечја или Улица
белог зеца), која уз лесну падину води на брдо Гардош
– саграде данашња Светониколајевска црква и школска
приземница.
Исте године, почело је подизање барокне, једнобродне цркве с полуобличастом апсидом и двоспратним звоником, које је завршено 1752. године, док је богато изрезбарени вишепојасни иконостас 1762. осликао
Димитрије Бачевић са сарадником.3
Грађење школске зграде, заправо скромне приземнице тог времена с двосливним кровом и улазом из

Сл. 1. Стара српска школа (1745) пре бесправног
рушења и подизања садашње зграде (1997)

Сл. 2. Зграда у
Његошевој 43, коју је
Српска школа користила
од 1832. до 1909. године
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порте, завршено је 1745. године и у њој је, према аутентичном документу, почела рад Општа српска основна
школа за поуку православне младежи у српском (илирском) или такозваном словенском читању и писању.4
Она се налазила на југоисточном углу поменуте црквене парцеле и била је једини српски школски објект до
почетка осамдесетих година, кад су у Доњем граду на
парцели велике површине, на углу Рајачићеве (некад
Анине, па Маријине, односно Богородичине) и Улице
светосавске (некад Францисканска, па Контумацка до
1897), једноверни Срби и придошли Цинцари и Грци
од 1776. до 1780. године градили данашњу репрезентативну Богородичину цркву (освештана 1783). На њеној
западној страни налазила се приземница повеће основе, која је према писаном извору каснијег времена имала пет соба које су користиле Српска црквена општина
и њена школа.5 Због повећаног броја ученика биле су
потребне нове учионице не само за српску већ и за децу
Цинцара и Грка. Досељеници с југа Балкана, мада малобројнији, располагали су већим капиталом и желели да
имају своје установе: године 1793. основали су Грчки
школски фонд, годину касније отворена је Грчка школа
с једним учитељем. Међутим, ова школа је све до краја
постојања 1876. користила учионице Српске школе.
Мада је Српска школа тада имала две зграде, она
је представљала једну просветну установу под управом
црквеношколског одбора који је, поред осталог, одређивао где ће се налазити учионице троразредне Српске
школе. Према једном документу, на пример, забележено је да је зграда код Николајевске цркве имала учионице за први и други разред, у згради код Богородичине цркве били су први и трећи, а у Српској школи у
предграђу Горња варош, која је отворена 1799. године
– први и други разред.
Унапређивање наставе
Од седамдесетих година почело је осетно унапређивање српских школа у Аустрији. Доношени су нови
прописи о организацији и настави. Штампани су уџбеници (Катихизис, Буквар и др.). Пажња је посвећена и
образовању учитеља. Педагошки радник Теодор Јанковић Миријевски на основу немачке стручне педагошке
литературе приредио је Ручнују књигу (Беч, 1776), која
је била намењена „магистром илирических неунитских
малих школ“.6
Важно питање било је издржавање школе. Оно је
падало на терет верске општине. Међутим, средства
нису била довољна па је интервенисала управа политичке општине. У њеном буџету за 1778. годину налази
се податак да је за учитеље Српске и Немачке школе
предвиђено по 132 форинте, а „за поправак обеју школских зграда 30 форинти.7
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Прве деценије XIX века
У XIX веку Српска школа улази као боље организована установа и с наставним особљем које је школовано и које је на курсевима упућивано на увођење
савремених педагошких и дидактичких схватања. Промене су се одразиле и на ученике. Повећавао се број
оних који су после завршене Српске школе настављали
образовање у месној Немачкој школи или у већим центрима тадашње државе. Међу њима нека буде поменут
Димитрије Давидовић (Земун, 1789 – Смедерево, 1838),
потоњи новинар, дипломата и државник. Сличан је почетак школовања и лирског песника Бранка Радичевића
(Славонски Брод, 1824 – Беч, 1853) и других.
Од просветних посленика треба поменути Давида Георгијевића (деда Димитрија Давидовића), успешног учитеља карловачке Латинске школе, који је
унапређењем у звање протојереја премештен у Земун
и од 1781. године обављао дужности у цркви и школи.
Његов наследник је познати Михаило Пејић (1812),
протопрезвитер и школски надзорник, који је с учитељем Арсенијем Димовићем написао Наставни систем (1809), према којем „треба поучавати земунско-славено-српску младеж у троразредној нормалној школи“. Занимљив је и Милош Лазаревић, учитељ и преводилац. Био је учитељ Вуковом сину Сави. На основу
Вукове Грађе за леп српски роман, објављене у Даници
за 1829, написао је приповетку Племенита и силна љубов (1831), за коју је Вук сакупио 110 претплатника.8 У
таквим приликама у погранични комунитет приспео је
средином лета 1806. године учитељ Јоаким Вујић (Баја,
1772 – Београд, 1847), потоњи славеносербски списатељ, драмски писац, преводилац, глумац итд.
Делатност Јоакима Вујића у Земуну
Већ путник с искуством, брзо се снашао. Прво
је давао приватне часове француског и италијанског
језика и, пошто је запажен његов рад, стигао је позив
Обштества земунског и 18. јануара 1807. године у Српској школи почела је настава Јоакима Вујића, учитеља
вторја класи / другог разреда. Међутим, његов немирни дух с новим идејама довео га је у сукоб с државним
властима (пребацивање два аустријска држављанина
у устаничку Србију, 1807), црквеним (од протојереја
Пејића до карловачке Архидијецезалне конзисторије) и,
најзад, с конзервативнијим делом грађанства, тако да је
Црквена општина одлучила да с Јоакимом Вујићем раскине уговор о раду.9 Дана 13. октобра 1808. године учитељ је остао без посла, али је остао у Земуну и поново
је давао приватне часове. Међутим, невоље нису престајале. У месту су се појавили памфлети против протојереја (приписивани су Ј. Вујићу), грубо је претресан
његов стан и, кад је једна пошиљка календара требало
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(превео у затвору, штампан у Будиму 1810), драма Слепи миш (Будим, 1809).
После протеривања, Ј. Вујић је неколико пута долазио у Земун, али је значајна посета која се десила 8.
децембра 1823. године. Пошто је остао без новца, удружио се с учитељем Василијем Јовановићем и почетком
нове године, уз помоћ његову и сарадника, организоване
су три представе које су задовољиле грађане и главног
актера. С 300 форинти, Ј. Вујић је отпутовао у Пешту.10

Сл. 3. Учитељ Јоаким Вујић у комунитетском
(општинском) затвору 1809. године. Цртеж из
његовог „Животоописанија“, СКЗ, Београд, 1901.
да се пребаци у Србију, поведена је истрага против Ј.
Вујића. Мада кривица није утврђена, високи суд Генералне команде у Петроварадину пресудио је да Ј. Вујић
треба да напусти Војну границу и да се из Земуна стражарно спроведе у завичајну Бају, што је и учињено средином 1809. године.
Мада је Ј. Вујић у назначеном периоду предавао
и био затваран, он је вредно преводио дела са страних
језика, писао и објављивао књиге. Међу њима су: Награжденије и наказаније (Будим, 1807), Оштроумнаја
домишленија Бертолда (Будим, 1807), Младиј Робинзон
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После 200 година: спомен-плоча
У прегледу наведени подаци показују да је делатност Ј. Вујића у Земуну била значајна. Позоришни
рад на српском језику наставили су његови сарадници,
повремене земунске дружине, путујућа позоришта,
гостујуће новосадско Српско народно позориште, дилетантска секција (1883) Српске црквене певачке задруге
земунске, која се 1885. године осамосталила под називом Земунско српско добровољно позоришно друштво.
Треба поменути да су певачи чланови Друштва били и
остали чланови Задруге.
О позоришним збивањима у Земуну писали су
многи аутори и не изненађује да је тему прихватио натурализовани Земунац проф. др Милован Здравковић
(1948), који је низ година радио у земунским установама културе и истраживао њихову прошлост. Резултат тог рада је књига Позоришни живот Земуна у XIX
веку (Земун, 2010), коју је издао Фестивал монодраме
и пантомиме (ФМП) и представио у програму свог 35.
фестивала у Земуну. У садржајној студији, аутор је одговарајуће текстове посветио Ј. Вујићу и стога се родила идеја да његов допринос треба обележити. Предлог
су прихватили ФМП, Српска православна патријаршија и позоришни посленици Борислав Балаћ, театролог, Радомир Путник и др. Градска општина Земун је
обезбедила средства и према замисли М. Здравковића
израда спомен-плоче поверена је београдској ливници
„Браће Јеремић“. Почетком новембра 2010. године, сви
послови су обављени и 27. дана истог месеца одржана
је примерена свечаност. После помена у цркви, испред
зграде „старе школе“ окупили су се грађани и званице.
Пригодна слова одржали су: професор Алојз Ујес, управник Књажевског српског театра крагујевачког Драган Јаковљевић, глумац Драган Јовановић и министар
културе Небојша Брадић, који је спомен-обележје и открио. Камерни мешовити хор при Николајевској цркви,
под уметничким руководством мр Милице Андрејевић,
складно је у двогласју извео песму из Вујићеве позоришне игре Шнајдерски калфа, коју је иначе музичар
Јосиф Шлезингер написао за један глас.11
У наставку програма, у Галерији „Бел етаж“ Опере и театра „Мадленијанум“, уз реч Герослава Зарића,
сценаристе, отворена је и пригодна тематска изложба,
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Сл. 4. Бронзано
спомен-обележје
(90 цм х 90 цм) на
фасади старе школе
(снимио Крста
Голубовић)

а затим су поменуту књигу М. Здравковића представили: Едуард Иле, члан Управног одбора „Мадленијанума“, Миодраг Дабижић, професор, театролози Драгана Чолић, Мирко Жарић, Алојз Ујес, Јован Ћирилов
и аутор.
Нека буде забележено да је истог дана делегација
ФМП с аутором књиге и група грађана с мањим бројем
потомака бивших позоришних радника посетила старо земунско гробље на платоу Гардош и на њему гроб
који подсећа на позоришну установу. Реч је о гробном
месту и надгробнику (обновљена зарубљена пирамида
од сивог камена), који је Позоришно друштво, поводом обележавања 10-годишњице 1895. године, „подигло
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заслужним и вредним својим члановима“ Николи Зорићу (1894), једном од оснивача, глумцу и првом редитељу, глумицама Љубици Дабижић (1893), Марији –
Мари Зорић (1890), Кузману Дабижићу (1891), члану Надзорног одбора и благајнику, и „осталим умрлим
члановима“.
Наведени запис је допуњен податком да је гробно
место дефинитивно уређено о Преображенију 1910. године, кад је Позоришно друштво прослављало 25. годину
постојања и рада. Тада је површина гроба (3,60 м х 2,80 м)
заштићена сецесијском оградом од кованог гвожђа и
поплочана квалитетном циглом предузећа „Браћа Јеловац“ Земун (Brϋder Jelovac Semlin).
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Учесници скупа били су упознати с најважнијим
подацима о Николи Зорићу и његовим сарадницима.12
Посебно је поменуто да се на гробљу налазе и спомен-обележја већег броја заслужних чланова Позоришног
друштва и Певачке задруге: дугогодишњег председника Стевана Крецула (1924), трговца; другог редитеља
Саве Пушића (1944), трговца; летописца Душана
Летића (1913), учитеља; активног и почасног члана
Вељка Петровића (1913), учитеља; активног члана
Павла Пантелића (1924), власника угледне Браварске
радионице и звоноливнице; књижевника и јавног радника Јована Суботића (1886), адвоката, чија су дела
извођена у Позоришном друштву, и других.
Нове зграде Српске школе
У првим деценијама XIX века грађени су нови
објекти Црквене општине. У Доњем граду на месту приземнице код Богородичине цркве подигнута је стилска
једноспратница „с петнаест соба“ које су користиле Српска школа, Грчка школа, Црквена општина, а од 1825. године и основана Славеносербска библиотека земунска.
На западној страни порте Николајевске цркве, почетком
30-их година, према писцу Петру Марковићу – 1835. (Земун, Земун, 1896, 113), саграђена је и данас постојећа високопартерна зграда с крилом у дворишту. Овом градњом
биле су задовољене потребе основног школства, тако да
је стара приземница служила потребама парохије и за
становање учитеља.

У Горњој вароши такође су побољшани услови
смештаја прве школе. Уместо куће од набоја, покривене
даскама, и једног привременог смештаја у изнајмљеној
соби, сазидана је 1828. године нова приземница на веома
пространом земљишту у близини тада још неизграђене
данашње Светотројичине цркве (подигнута 1842).13
Оваква настојања настављена су и у другој половини века. При Црквеној општини постојао је Црквено-школски фонд (основан 1812) и закладе које су обезбеђивале средства за редовно одржавање и обнављање,
па и за подизање нових школских зграда. Дана 21. јула
(према старом календару) 1872. године на свечани начин освећени су темељи Српске народне школе код
Светотројичине цркве за солидну високопартерну зграду са четири учионице и станом за учитеља. Касније је
дограђена (1912, четири учионице), тако да је то била
једна од највећих зграда у предграђу. Поменути писац
Историје Земуна, у своје време истакнути јавни радник
др Петар Марковић, с правом је писао и изјављивао да
су грађани Земуна посебну пажњу посвећивали просвети и грађењу школских зграда. Тада (1951) навео је:
старија зграда (1879) и новија (1916) садашње Земунске
гимназије, Девојачка школа (1899), данас ОШ „Мајка
Југовића“, Дом Српске православне црквене општине
(1909), данас ОШ „Сава Јовановић“, Дечачка школа
(1914), данас ОШ „Светозар Милетић“, Немачка основна школа (1901), данас ОШ „Петар Кочић“ у предграђу
Францстал.14
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ЗГРАДЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈЕ О ЈОАКИМУ ВУЈИЋУ
Summary: MIODRAG DABIŽIĆ
THE SERBIAN SCHOOL BUILDING AND A MEMORIAL PLAQUE TO JOAKIM VUJIĆ
In 1717, Zemun, a small settlement at the time and now one of Belgrade’s boroughs, was incorporated into Austria
after two centuries of Ottoman rule. It began to grow and develop, at a faster pace from 1739, when it became a border
community after the border between the Habsburg and Ottoman empires was established. In 1728, a German, and in 1745, a
Serbian school were founded, but they did not grow into real schools until the 1770s. The Serbian School received another
building in the centre of town in 1782.
By 1800 Zemun (Ger. Semlin) was a well-ordered town, with a population of 7,208 in 1801 (mostly Serbs, Germans,
Tsintsars, Greeks and Jews). From the beginning of 1807 until the middle of 1809 a teacher at the Serbian School was Joakim Vujić (Baja 1772 – Belgrade 1847), subsequently playwright, translator and theatrical producer in Serbia proper and
modern-day Vojvodina. He left Zemun in 1809, but returned in 1823, and early the following year staged the first theatrical
productions in Serbian. His work was carried on by his followers, from 1883, by the Dilettante Section of the Choral Society, which in 1885 broke away to form the Zemun Serbian Voluntary Theatrical Society. In 2010 Prof. Milovan Zdravković
published his study on the Theatrical Life of Zemun in the Nineteenth Century and submitted a proposal to the responsible
body to mount a memorial plaque to Joakim Vujić on the front façade of the old Serbian School building. The ceremony
took place on 27 November the same year. At the local cemetery respects were paid to Nikola Zorić (d. 1894) and the deceased members of the Theatrical Society.
The text on the memorial plaque (in Serbian Cyrillic), which includes an excerpt from Vujić’s autobiography, reads:
‘The inhabitants of Zemun fell in love with my instruction method, and [asked] me: / if I would be willing to take over their
big school and become their teacher…’
Joakim Vujić, Životopisanije, Srpska kniževna zadruga, Beograd 1901, 349
IN THIS CHURCH FROM 1807 TO 1809 / WORKED AS A TEACHER / JOAKIM VUJIĆ / FATHER OF THE
SERBIAN THEATRE / Zemun 5/11/2010 / Grateful citizens

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Old Serbian School building (1745) before illegal demolition
and the construction of the present-day building in its place (1995)

Fig. 3 Teacher Joakim Vujić in municipal prison in 1809 (drawing
from his autobiography (Belgrade: SKZ, 1901)

Fig. 2 Building at 42 Njegoševa St. which housed the Serbian School
from 1832 to 1909

Fig. 4 Bronze memorial plaque on the front façade of the old school
(photo by Krsta Golubović)
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ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА

СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ БЕОГРАДА
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

O

ве године навршава се један век од изградње првих
станова које је Београд подигао за своје сиромашне у
Раденичкој улици, на дунавској страни, у крају који ће
с временом постати изражено индустријски, а коме ће
посебан дух дати изградња класицистичке виле Владе
Илића, једног од власника неколико погона на овом потезу и каснијег председника Поглаварства града Београда. Овај објекат, први у својој врсти, означио је и почетак специфичне социјалне стамбене изградње, у којој
се власник стана – Општина београдска, или приватно
предузеће – налази у улози јавног актера који преузима на себе шире друштвене ингеренције, односно бригу о стамбеном положају својих сиромашних радника
или чиновника. Овај модел социјалне бриге – који се
данас означава и као друштвено одговорно пословање
– постепено је развијан у Европи током 19. века, да би
након Првог светског рата и последица које је он оставио, добио импресивне размере у акцијама неких
предузећа попут „Бате“ у Чешкој. Стамбена изградња
која је на тим основама ницала представља део културног наслеђа земље, а стамбене зграде и комплекси део
архитектонске баштине. Сврха овог чланка је двојака.
Прво да прикаже друштвене околности под којима је
текла изградња станова за малог грађанина у Београду
и да, полазећи од тога, прикаже кроз примере конкретних зграда најважније моделе те изградње. И друго,
да на основу тих приказа истакне неколико ансамбала
радничко-чиновничких стамбених зграда које би, могуће, имало смисла ставити у оквире институционалне
заштите.

***
Изградња павиљона у Раденичкој 1911, по пројекту
Јелисавете Начић1, била је подстакнута стамбеном несташицом која је у Београду била изражена још почетком
20. века. Добро документован Попис кућа и станова у
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Београду од 6. новембра 1906. године до 15. марта 1907.
године, који је спровела Комисија Суда Општине града
Београда, којом је руководио статистичар Драгиша Ђурић, показао је да су готово три четвртине станова биле
опасне по здравље станара, да су око три петине биле
пренасељене2 и да велики број подстанара није био у
могућности да плаћа високу кирију, што је доводило до
честих селидби.3
Како је недостатак станова постајао све израженији, Општина града Београда (ОГБ) изградњу станова
за своје сиромашне чиновнике и раднике наставила је
и током целокупног периода између два светска рата.
Непосредно после Првог светског рата, стамбени дефицит се увећао због ратних разарања јер је у Београду
срушена или онеспособљена за становање готово једна
трећина стамбеног фонда.4 Ситуација је постајала све
тежа услед наглог популационог раста града као новоформиране престонице Краљевине СХС/Југославије и,
с друге стране, немогућности општинских и државних
власти да пронађу адекватно решење за све израженију
стамбену беду. Наиме, крајем 1910. Београд је имао око
90 000 становника, а овај број се није битно променио
ни до почетка рата. Према попису аустроугарских окупационих власти из 1916, у граду је остало свега око
48 000 становника, што је био и приближан број пред
крај рата. Већ 1921. Београд нараста на око 112 000 становника, а деценију касније, тачније 1931, имао је око
260 000. Пред Други светски рат, 1939. године, град је
бројао око 314 000 становника.5
Неколико стамбених анкета које су спроведене током тридесетих, исцрпно су приказивале бројчани недостатак малих и јефтиних станова, као и лоше, често
нехумане услове у којима су живели сиромашни становници, који су чинили готово једну осмину укупне
популације Београда.6 Тако су налази анкете из 1933.
године показивали да је у Београду било 22.000 домова,
од чега је 5.000 имало солидан комфор и добру хигијену (23 одсто), 11.000 је било како-тако употребљиво (50
одсто), док је преосталих 6.000 станова било апсолутно неупотребљиво (27 одсто)7. То су били станови које
је насељавала сиротиња. Ако бисмо рачунали да је насељеност тих станова била између пет и шест особа,
некада већих породица а некада мањих с подстанарима, произлази да је од 30 000 до 35 000 особа живело
у ужасним условима. Стамбене анкете су спроводиле
различите комисије које су сачињавали представници
Општине, Централног хигијенског завода, Савеза градова, Лиге против туберкулозе, Радничке коморе и др.
Израду највећег броја ових анкета водио је публициста
и борац за мали и доступан стан Слободан Ж. Видаковић8. На карти, коју смо сачинили на основу различитих извора, приказан је распоред сиротињских крајева
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у Београду негде крајем двадесетих и почетком тридесетих година прошлог века (сл. 1).
Уопштено говорећи, Београдска општина је имала
колебљив, несигуран и амбивалентан однос према становању сиромашних. Главне дилеме о којима се расправљало биле су да ли је стан за сиромашне јавна брига
или не и да ли у том контексту треба и може да постоји
једна јасна и дугорочна стамбена политика; и даље, да
ли обим изградње стана за сиромашне треба да буде велики или не, да ли на сиротињска насеља која су бујала,
често и нелегално и у рејону и ван њега, треба применити асанационе мере или их рушити. Исцрпљивање
у полемикама, без акција на терену, само је још више
отежавало ситуацију јер сиромашни нису били у прилици да чекају, већ су морали сами, својим средствима
и знањем, да решавају свој стамбени проблем.
У Београду у првој половини 20. века постојала су
три најчешћа облика изградње станова за сиромашне
становнике. Први вид је била институционална градња
кроз коју су министарства, ОГБ и већа предузећа решавала стамбено питање углавном уског круга својих сиромашних чиновника и квалификованих радника. Једна
од главних карактеристика овако подигнутог стамбеног фонда био је недовољан, готово занемарљив, број
станова у односу на стварне потребе. Тако је сиротиња
била приморана да изнајмљује станове у скупим и често неусловним рентијерским становима – што је био
други модел. Трећи модел била је изградња скромних
кућа, које су сиромашни сопственици градили, својим
невеликим средствима на сопственом плацу на периферији. Они најсиромашнији су често градили нелегално на државном или општинском земљишту бедне
куће – уџерице. У овом раду биће анализирани карактеристични примери институционално грађених зграда
које су у Београду у периоду од 1911. до пред почетак
Другог светског рата градили ОГБ, министарства, једно
добротворно удружење и приватна предузећа, будући
да, уз сва ограничења, представљају зачетак социјалног
становања у Београду. Овај чланак је написан на основу истраживања спроведеног током израде магистарске
тезе чији је предмет било становање београдске сиротиње у периоду између два светска рата.9
Станови ОГБ за сиромашне чиновнике и
раднике
Први организовани вид изградње станова за сиромашне који је спровела Општина града Београда били
су већ поменути станови у Раденичкој улици саграђени
1911. године. По завршетку Првог светског рата, ОГБ
је иницирала нове активности на овом пољу. Тако су у
раздобљу 1922–1924. подигнути станови у Дринчићевој
улици, затим у Улици Војводе Мишића (касније Франша
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Д’Епереа)10, станови на углу улица Херцег Стјепана и
Сењанина Иве и зидане бараке у Прокупачкој улици.
Крајем двадесетих и почетком тридесетих, саграђена су
два павиљона у Улици Светог Николе11 и пет павиљона у Хумској улици. Следећа групација је подигнута у
периоду од 1937–1941. године на Северном булевару и
то су били последњи раднички станови које је до Другог светског рата саградила Београдска општина. Поред
наведеног стамбеног фонда, општина је располагала с
мањим бројем станова на различитим локацијама у граду – у Ратарској улици, Кнез Даниловој, Шуматовачкој,
Гучевској, Катанићевој и др. Сви ови наведени станови
били су превасходно намењени сиромашним чиновницима запосленим у различитим одељењима београдске
општине или стално запосленим радницима у комуналним службама12.

На основу детаљних истраживања документације
Техничке дирекције ОГБ у Историјском архиву Београда, чланака из Београдских општинских новина и других извора, извели смо процену да је ОГБ у периоду
1911–1941. својим средствима саградила 526 станова
за сиромашне чиновнике и раднике.13 За овај број не
можемо рећи и да је коначан, јер треба имати у виду
да код различитих аутора, из раздобља које обрађујемо, наилазимо на различите податке. Архитекта Драгомир Поповић у чланку Општински станови из 1931.
године евидентирао је 422 општинска стана. У овај број
Поповић је укључио и 92 стана „у разним мањим зградама, баракама и по зградама основних школа“.14 Део
тих станова – за који не знамо колики је, јер Поповић о
томе не говори – био је са киријама и до 2.000 динара,
што свакако нису били станови намењени сиромашним

Сл. 1. Приказ распореда сиротињског становања у Београду крајем треће деценије прошлог 20. века
(извор: магистарски рад аутора)

67

ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА
чиновницима и радницима. За разлику од Поповића,
исте 1931. године одборник ОГБ Влада Петровић у
чланку Општинска брига око изградње станова за економски слабије наводи да општинских станова те категорије има око 325.15
У време када су зидане све ове зграде, било као
појединачни објекти или мање групације, налазиле су се
на потпуној градској периферији, на локацијама удаљеним од центра, често и од радних места, често изван
градског рејона и на јефтином општинском земљишту.
Описујући објекте у Хумској улици, њихов пројектант
архитекта Бранко Максимовић ће 1930. године забележити: „За сад, тих пет зграда стоје усамљене, у сред
поља, одвојене од града“.16 Позиционирање осталих
зграда ОГБ са сиромашним чиновничким и радничким становима на одговарајућим картама Београда потврђује тезу да је била реч о периферним локацијама,
удаљеним од изграђеног ткива града.
Првоподигнути станови у Раденичкој улици, данас
Венизелосова, те 1911. године, налазили су се на ободу
урбаног ткива у крају у којем је полако почела да се
развија производна зона града. То је било 30 станова у
три зграде у низу – две мање и једна дугачка грађевина. Основе зграде су имале једноставну и економичну
просторну организацију. Око заједничких степенишних
вертикала, постављених са дворишне стране корпуса,
на савком нивоу су била организована по два стана.
Станови су се махом састојали од собе и кујне, док је
свега неколико станова имало још једну, додатну собу.17
Оваква програмска схема је одговарала времену у којем
су станови били пројектовани, а зграде су, захваљујући
сензибилности њихове ауторке архитекте Јелисавете
Начић, биле пројектоване тако да не одају сиротињски
утисак, што ће се поново срести тек у групацији зграда на Северном булевару пред Други светски рат. При
томе, Јелисавета Начић је успела да зграде својим изгледом буду знатно издигнуте из амбијента у којем су
биле подигнуте (сл. 2).
Током 1922–1924, Општина је у истом блоку изградила још 84 стана на углу улица Херцег Стјепана,
Сењанина Иве и Комнен Барјактара18 и тиме заокружила комплекс. Пројекат за нове станове је потписао
општински техничар Балач. Зграда је имала подрум,
приземље и два спрата. Дуг улични корпус постављен
на регулацији улица надовезивао се на зграде Јелисавете Начић, али не и на њихову нежну архитектуру, затварајући блок и формирајући унутрашње двориште. Да
би се обезбедило што више светла у становима, дворишна фасада је испресецана уским светларницима,
карактеристичним за старије типове међуратног „београдског стана“.19 Међутим, оваква форма негативно се
одразила на просторну организацију малих станова са
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 2. Детаљ зграде с радничким становима у
Венизелосовој улици, подигнуте 1911. (фотографија
аутора)
закошеним и закривљеним зидовима, дугачким и уским
предсобљима и неадекватном везом између просторија
у стану (сл. 3). Известан помак у садржајном смислу, у односу на претходне станове, огледа се у броју
просторија, па су тако поред собе и кујне, постојали и
предсобље, клозет и остава. У блоку је углавном становало особље запослено у Дирекцији трамваја и осветљења.20 Целокупан комплекс је сачуван до данас и 2007.
године проглашен је за споменик културе.21
Део запослених у Погону за прераду воде на Белим водама на Макишу становао је у две зграде подигнуте у оквиру комплекса. Једна, мања зграда саграђена
у средишњем делу погона била је намењена члановима
управе. У другој, већој згради, која је подигнута пред
крај 1924. године, становали су радници и једним делом инжењери.22 Објекат са становима за раднике био
је подужног габарита, компонован у три сегмента. У
централном делу, поред станова су се налазила и два
бочно постављена улаза у зграду од којих су водиле степенишне вертикале. Зграда је била висока приземље и
један спрат и имала је укупно 28 станова (сл. 4). Објекат
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Сл. 3. Детаљ плана
зграде са општинским
становима у блоку
између улица Херцег
Стјепана, Сењанина
Иве и Комнен
Барјактара подигнуте
1922–1924.
(извор: Историјски
архив Београда)

Сл. 4. Данашњи изглед
стамбене зграде
Погона за прераду
воде на Белим водама,
подигнуте 1924.
(фотографија аутора)

је обликован скромним архитектонским средствима, па
на фасади не постоји друга декорација осим врло плитке пластике у улазном делу. Зграда и данас постоји, али
у веома измењеном стању услед каснијих доградњи.
У истом раздобљу, од 1922. до 1924. године, ОГБ
је подигао и станове у Дринчићевој број 3 (24 стана)
и у згради у Улици Војводе Мишића број 43 (28 станова)23, на ободу крајње сиротињског дела Београда, у
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Јатаган мали24 (сл. 5). Зграде су зидане према идентичним пројектима, што се види и у сачуваној пројектној
документацији. Наиме, на пројектима за зграду у Улици Војводе Мишића прецртана је адреса у Дринчићевој и руком дописана нова адреса у Војводе Мишића25
Пројекте је радио Архитектонски одсек Техничке дирекције, а име пројектанта није забележено. Једноставна форма зграде, са издуженом уличном фасадом,
оживљена је наизменично постављеним троугластим
забатима у висини крова (сл. 6). Зграде су имале подрум, приземље и један спрат и наглашену правоугаону
основу са два кратка дворишна крила, бочно постављена. Станови су се састојали од собе и кујне, а сваки стан
је имао и једну мању просторију у подруму. Скромне
димензије собе од 3 м x 4 м и кујне од 3 м x 3 м, давале
су укупну површину стана од око 20 м2. У приземљу се
у станове улазило директно из дворишта, а на спрату са
уске галерије, широке један метар, преко кујне у собу.
Станови су имали заједничке нужнике постављене у
угловима зграде, поред степеништа. Један нужник су
користиле две породице. И у конструктивном погледу,
зграда је испуњавала минималне грађевинске прописе.
Спољашњи зидови били су зидани у опеци дебљине 30
цм, као и унутрашњи, подужно постављени носећи зидови. Преградни зидови између станова били су широки
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15 цм. Међуспратна, таванска и кровна конструкција
биле су дрвене. Станови у Дринчићевој улици страдали су током савезничког бомбардовања Београда 1944.
године, а зграда у Улици Војводе Мишића порушена је
приликом изградње Ауто-пута Београд–Ниш, данас Булевар Франша Д’Епереа.
Године 1928. општина је завршила изградњу два
павиљона са 62 стана у Улици Светог Николе26, данас
у кругу Градске болнице, према пројекту архитекте
Бранка Максимовића, који је у то време био запослен
у Техничкој дирекцији27 (сл. 7). Павиљони су имали
сутерен, приземље и један спрат. Обе зграде су имале
компактну, правоугаону основу с три степенишне вертикале око којих су, на сваком нивоу, била груписана
четири стана. Станови су имали предсобље, кујну (око
16 м2), собу (око 18 м2), клозет и оставу. Површина
једног стана била је око 40 м2 и у њему је најчешће
становала породица са пет чланова.28 Изузетак су чинили станови на углу у павиљону ка будућој Градској
болници, који су имали једну додатну собу. У станове
се улазило са степенишног простора, из малог заједничког ходника. Из предсобља се улазило у кујну и
клозет. Из кујне, која је била пролазна, и која је имала
и функцију дневне и спаваће собе, улазило се у собу
(сл. 8). На вишим етажама налазила су се заједничка купатила. И поред извесних недостатака, као што
је проветравање клозета преко оставе, функционално
решење ових станова представљало је значајан напредак у односу на претходно подигнуте општинске
станове у Дринчићевој и Улици Војводе Мишића. Посебност павиљона у Улици Светог Николе огледала
се и у постојању три просторије за обданиште, које
су се налазиле на спрату. Свака од њих је била површине око 32 м2, имала је засебан клозет и поменуто
заједничко купатило.29 Класично грађене, са зидовима
од опеке у кречном и цементном малтеру дебљине 45
цм, зграде су имале армиранобетонску међуспратну
конструкцију, дрвену кровну конструкцију и биле су
покривене црепом. Из компактне, правоугаоне основе, произилазила је и сведена форма зграде. Одређени
визуелни утисак на једноставним, симетричним фасадама, постигнут је вертикалним ризалитима са уличне
стране и благо наглашеним степенишним вертикалама
са дворишне стране. Према тексту објављеном у листу
Политика августа 1928. године, на истој локацији је
била планирана изградња још двају оваквих павиљона и игралиште за децу. Међутим, ти планови никада
нису остварени и на суседној парцели 1935. године је
почело подизање Градске болнице. Стамбени павиљони су накнадно спојени једним улазом који је директно
водио до Улице Светог Николе и стављени у болничку
функцију30.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Структура и организација станова у Хумској улици31, који су подигнути 1929–1930. године, такође према пројекту Бранка Максимовића, готово је идентична
онима у Улици Светог Николе. Међутим, покренутост
терена на Топчидерском брду није дозволила дословно
пресликавање, па је 40 станова размештено у пет истоветних павиљона поређаних у низу, дуж улице (сл. 9).
Станови у Хумској су имали и нешто боље функционално решење, тако да је клозет постављен уз фасадни
зид и био је директно проветраван. Уместо сутерена,
овде се налазио подрум са заједничком перионицом.
Фасада је била скромна, равна, са благо наглашеним
улазом. Кров је четвороводан, покривен црепом. Чињеница да су и ове зграде биле удаљене од центра града,
постављене на ледини, без икаквих пратећих садржаја
навела је њиховог аутора да одмах по изградњи напише следеће: „Међутим, кад би на овом месту било не
само тих 40 већ 400 станова, кад би зграде биле тако

Сл. 5. План општинских станова у Дринчићевој улици,
1922–1924. (извор: Историјски архив Београда)

Сл. 6. Фасада зграде са општинским становима у
Војводе Мишића улици, 1922–1924.
(извор: Историјски архив Београда)
груписане да чине једну целину, уоквирујући пространа дечја игралишта, тада би се осетила и потреба за неколико продавница са најпотребнијим намирницама, а
доцније када би се насеобина увећала, она би захтевала
и стварање једног свог културно-васпитног и забавног
седишта, и тада би се могло рећи да она добија карактер
70

СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ БЕОГРАДА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Сл. 7. Данашњи изглед дворишне стране павиљона 1
у Улици Светог Николе, подигнутог 1928.
(фотографија аутора)

Сл. 9. Данашњи изглед павиљона са општинским
становима у Хумској улици бр. 2, изграђеног
1929–1930. (фотографија аутора)

Сл. 8. Основа спрата павиљона 1 са општинским
становима у Улици Светог Николе, 1928.
(извор: Историјски архив Београда)

Сл. 10. Изглед павиљона са општинским становима у
Хумској улици из времена када су подигнути
1929–1930. (извор: БОН)

модерних насеобина...“32 (сл. 10). Зграде и данас постоје
и током времена су делом промениле функцију, тако да се
само два павиљона, у броју 6 и 10, и даље користе за становање. После Другог светског рата павиљони у броју 2
и 4 дати су војсци. Данас је павиљон у броју 2 напуштен,
станови у броју 4 су преуређени у пословне просторије,
док се у броју 8 налази дом за ученике и хостел.
Последња већа групација општинских станова подигнута је на Северном булевару. Градња је изведена у
два маха, током 1937. када је изграђено 20 мањих зграда
са 82 стана, и 1941. када је саграђено 20 станова у три
објекта. Прва групација од 20 мањих зграда са четири
до шест станова, нанизаних дуж Северног булевара,
улице Павла Павловића и Боре Продановића33, представљала је одраз тадашњих тежњи да се, поред малог
и јефтиног стана, станарима обезбеди и скромна башта. Пројекте су израдили архитекти Михајло Мијатовић и Марко Андрејевић.34 Објекти су имали приземље

и спрат и једноставну правоугаону основу, издељену
на четири стана. У станове у приземљу улазило се из
уличних или дворишних баштица. У станове на спрату стизало се преко унутрашњих, бочно постављених
степеништа, засебних за сваки стан. Стан се најчешће
састојао од предсобља, собе, кујне, оставе и клозета са
тушем, укупне површине око 34 м2. Павиљони су зидани опеком у кречном малтеру, конструктивни зидови
су били дебљине 38 цм и 51 цм, преградни 7 цм и 12
цм, међуспратна, таванска и кровна конструкција биле
су дрвене.35 Године 1941. у суседном блоку подигнуто
је још 20 станова, пространијих, површине од 58 м2. У
приземљу су се налазили соба и кујна, предсобље и степениште које је водило у подрум и на спрат, где су биле
још две собе и купатило. Овде, први пут у становима које
је градила ОГБ срећемо функционално одвајање дневног боравка од просторија за спавање. Станови су били
намењени сиромашнијим општинским чиновницима
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и за породице из Јатаган мале, чији се један део крајем
тридесетих рушио, али изгледа да ове породице никада у њих нису уселиле. Објекти на Северном булевару
и данас постоје, али у знатно измењеном стању услед
каснијих доградњи.
Колонија и зграде Министарства саобраћаја и
Железнице
Министарство саобраћаја, првенствено Одсек за
железницу, био је велики државни инвеститор који је
улагао у изградњу станова за своје особље. Станови
су били намењени превасходно нижим чиновницима и
радницима који су због природе рада у Железници били
приморани да мењају место боравка, док је за део осталог особља Железница давала неке друге олакшице.36
У периоду од 1919–1929. године Министарство и Генерална дирекција су у Београду подигли 236 станова за
потребе Железнице.37
Прва групација станова саграђена је 1921–1922.
на падини Топчидерског брда, изнад тадашњег насеља
Прокоп (сл. 11). Земљиште је дала Општина, уз споразум да Министарство изгради станове, користи их за
потребе Железнице наредних двадесет година и да их
потом преда Београду38. Групацију су 1929. године чинила 82 стана у 10 слободностојећих зграда, с високим
приземљем и једним спратом. Зграде су претежно имале станове с кујном, две собе и споредним просторијама.39 У њима су становали чиновници Министарства и
Дирекције, док је свега неколико станова изнајмљивано
извршном особљу, машиновођама и станичним службеницима. Готово у исто време подигнута је друга групација станова сличне структуре у три вишеспратнице
(приземље и четири спрата), у Улици Војводе Мишића
број 4 до 8, преко пута млина на Мостару.40 Изградња
ових зграда је започела 1921, а завршена у новембру
1922. У свакој згради је било по 16 станова, укупно 48,
у којима су становали углавном службеници станице и
радници ложионице. Ове зграде, као и оне на Топчидерском брду, зидане су на основу типских пројеката које је
радила Дирекција железнице. Групација на Топчидерском брду порушена је седамдесетих током радова на
изградњи Железничке станице „Прокоп“, док су три
зграде у Улици Војводе Мишића срушене приликом изградње Мостарске петље.
Трећи комплекс од три зграде са 72 стана Министарство је подигло између 1925. и 1927. у Моравској
улици бој 13–1741, данас Савској, и у њима су становали службеници свих београдских железничких јединица (сл. 12). Комплекс су чиниле три зграде – два угаона објекта постављена на регулацији Моравске улице
и трећи смештен иза њих у унутрашњости блока. Два
улична, угаона објекта, високо приземље и три спрата,
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

идентичне основе и форме, постављена као у огледалу,
својим корпусима формирала су чврст улични фронт ка
Моравској улици. Станови су били нешто пространији
од претходних железничких, имали су по две собе и
пратеће просторије. Угаони станови поред кујне и помоћних просторија имали су три собе. Станови су били
двострано оријентисани, тако да су собе биле окренуте
ка улици, а кујна и помоћне просторије ка унутрашњем
дворишту. Трећи објекат, који је био позициониран у
унутрашњости блока, имао је правоугаону основу, с врло
пространим светларником у средини (сл. 13). Зграда је
у основи имала два подужна, ивична тракта у којима су
биле смештене собе свих станова. Ова два тракта била су
спојена са два попречна, у којима су се налазиле кујне,
помоћне просторије, степенишне вертикале и ходник.
Овде први пут срећемо и знатно поклањање пажње стилским и обликовним одликама зграда, првенствено оним
постављеним на регулацији улице. Изражену поделу
приземља и осталих нивоа, пратиле су и различита композиција и обрада око отвора. Дубоко засечени углови
били су наглашени лучним порталом са два бочно постављена полукружна еркера, која су се завршавала малим
куполама. Пројекат за зграде у Моравској радио је архитекта Фридрик К. Шмидингер.42 Слична по архитектури
и структури станова, подигнута је и групација у истој
улици у бројевима 19–21, на углу са Улицом Милоша
Поцерца. На овој локацији су подигнуте две зграде са
становима на спрату, док су у приземљу биле смештене канцеларије и Железничарски дом. Зграде од броја 13
до 17 биле су знатно оштећене у бомбардовањима током
Другог светског рата и одмах по његовом завршетку су
реконструисане. Све зграде постоје и данас.
Сл. 11. Група павиљона са становима за железничаре
изнад насеља Прокоп, изграђених 1921–1922.
(фотографија из збирке Милоша Јуришића)
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Сл. 12. Поглед из авиона 1934. на три зграде са
становима за особље железнице у Моравској улици,
изграђених 1925–1927. (извор: Музеј ваздухопловства)
Сл. 13. Основа спрата унутрашње стамбене зграде
за особље железнице у Моравској улици, 1925–1927.
(извор: Историјски архив Београда)
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Станови за најсиромашније породице
Поред описаних станова којима је управљала ОГБ
и који су давани у закуп сиромашним општинским чиновницима и радницима, постојао је и известан број
станова који су били намењени београдској сиротињи
без обзира на то где је била запослена и да ли је уопште
радила. То су били станови и махом дрвене куће, које
је подигло Министарство социјалне политике, као и
станови које је Општини поклонила госпођа Персида Р.
Миленковић, велика српска добротворка и задужбинарка. Посебан вид смештаја за сиромашне, који је организовала Општина, била су два склоништа за раднице
и раднике подигнута 1929. године, и њихова превасходна функција је била да незапосленима и онима који
су пролазили кроз Београд обезбеди само привремени
смештај, храну и медицински преглед. Оба склоништа
– која представљају специфичан вид, речено савременим речником, социјалног становања у заштићеним
условима43 – изграђена су по пројекту архитекте Јана
Дубовог, који је у то време био запослен у Техничкој
дирекцији ОГБ.
Женско радничко склониште налазило се у Млетачкој улици број 8, данас Кнез Милетина. У сутерену
зграде биле су смештене трпезарија и кухиња, оставе,
перионице и сушионице, ложионица и купатило са 10
кабина с тушевима и две кабине са кадама. У приземљу
се налазио пријемни део, амбуланта, соба за децу с
малом кухињом, гардероба, канцеларије Женске берзе рада и просторије за послугу. Одељења за децу и
одојчад налазила су се и на првом спрату. На другом и
трећем спрату била су смештена одељења са 90 постеља
за преноћиште радница. Склониште је превасходно
било намењено радницама које су спадале под закон о
осигурању радника, а уколико је било места примане су
и друге раднице и њихова деца.44 Зграда женског склоништа је била тешко оштећена током бомбардовања Београда 1944. године, касније је обновљена, а данас се у
њој налази Балетска школа „Лујо Давичо“.45
Мушко радничко склониште било је подигнуто
у Улици Милоша Поцерца број 4. Имало је сутерен у
којем су се налазиле кухиња, трпезарија, амбуланта
и купатило са 17 кабина с тушевима и две кабине са
кадама. У приземљу су се налазили пријемни део, читаоница и берза рада. На два преостала спрата налазиле су се собе за спавање (укупно 40 соба) са 240 постеља, уз могућност постављања додатних 60 кревета,
у зависности од потреба. Објекат је био прикључен на
водоводну, канализациону и електричну мрежу и имао
је централно грејање. Према евиденцији Управе склоништа, његови корисници претежно су били квалификовани занатски и индустријски радници, приватни чиновници и прости надничари свих старосних група, а
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Сл. 14. Ситуација дела Јатаган мале са позицијом
стамбених зграда Министарства социјалне политике
подигнутих 1923. (Константиновић, 1924, план у
прилогу)

Сл. 15. Поглед на дрвене бараке Министарства
социјалне политике у Јатаган мали, подигнуте 1923.
(извор: Музеј града Београда)

највише незапослени млађи радници. Занимљиво је да
су смештај у склоништу у истој мери користили и они
који су у Београд долазили из Србије, као и они који су
из других делова Краљевине тражили посао у њему.46
Зграда и данас постоји и у њој се налази Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу.
Министарство социјалне политике подигло је
у више наврата током 1920–1923. скромне станове у
малим дрвеним и зиданим кућама.47 Станови су били
подигнути на општинском земљишту и намењени економски слабијим слојевима београдског становништва.
Министарство је првих 30 станова (у три зидане бараке) подигло у периоду 1920–1921, изнад Вајфертове пиваре, дуж Прокупачке улице. Крајем 1923. године, Министарство је на истој локацији подигло додатних 100
станова (у 25 дрвених кућа).48 Те године постављено је и
70 станова (у око 20 кућа) дуж Улице Војводе Мишића,
касније Франша Д’Епереа, у близини већ поменутих
општинских станова и готово у самој Јатаган мали (сл.
14). Тако су ове две „колоније Министарства социјалне политике“49 бројале око 200 станова. Подигнути на
периферији, уз саму ивицу и са друге стране рејона,
станови су били врло слабо опремљени инсталацијама.
У преписци из 1923. године, Министарство је од ОГБ
тражило да поправи прилазне путеве ка кућама „... и да
створи могућности да се ти људи ослободе овог силног
блата и влаге...“50 Комунална ситуација се с временом
побољшавала, па су станови прво били прикључени на
електричне инсталације, а потом и на водоводну мрежу. Станови су били различите величине и структуре
распоређени у пет типова, и то: зидане куће, дрвене
куће варајевске, зидане бечки стил, дрвене куће медавик и вешернице.51 На фотографијама Улице Франша
Д’Епереа из тридесетих виде се приземне дрвене куће
медавик, с једноставним четвороводним крововима и

два бочно постављена улаза (сл. 15). Основа је била
правоугаона, са четири стана симетрично постављена
у односу на попречну осу. Два стана су имала заједнички улаз, а сваки стан је имао собу и кујну.52 Пет барака
порушено је већ 1930. године, приликом проширења
регулације Улице Франша Д’Епереа.53 Остале бараке
у овом делу порушене су током изградње Ауто-пута
Београд–Ниш, док су оне у Прокупачкој улици порушене кад се градила Железничка станице „Прокоп“.
Добротворка Персида Р. Миленковић54 1940. године је о свом трошку сазидала станове на општинском
земљишту у Табановачкој улици на Вождовцу, у делу
који носи назив Кумодрашка улица55 (сл. 16). Одмах по
изградњи, гђа Миленковић је зграду поклонила општини, уз услов да станови буду бесплатно дати на коришћење „престоничкој сиротињи (...) која је без икаквих прихода (...) као што су: сироте удовичке породице
са већим бројем деце (...) да се ови станови ни у ком
случају не могу додељивати за становање државних,
општинских, самоуправних чиновника и службеника
(...) јер су они збринути платом или пензијом“.56 Пројекат је потписао архитекта Милан Секулић.57 Објекат је
био повучен за четири метра од регулације и од улице одвојен зиданом оградом, иза које се налазила башта.58 Зграда је имала подрум, приземље, спрат и таван. У подруму се налазила остава за дрва, заједничко
одељење за пеглање и перионица, а на тавану простор
за сушење веша. Имала је два улаза са засебним степеништем, око којег су на сваком нивоу била груписана
по четири стана. У приземљу и на спрату пројектовано
је по 8 станова, укупно 16. Станови су се састојали од
собе, кујне, оставе, предсобља и купатила с клозетом
(површине око 40 м2). Значајно је да су се први пут у
једној згради која је грађена за сиромашне становнике у
становима налазила и купатила. Зграда је била повезана
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Сл. 16. План за зграду са становима за најсиромашније породице коју је 1940. подигла Персида Миленковић
(извор: Историјски архив Београда)
на водоводну и електричну мрежу, а канализација на
две септичке јаме. Кровна конструкција је била дрвена, покривена црепом. Међуспратне таванице су биле
дрвене, сем изнад и испод купатила где је била армиранобетонска плоча. Зидови су били од опеке, зидани
у кречном и продужном малтеру, са серклажима од
армираног бетона изнад свих спратова. Фасада је била
сведена, равна, с плитким профилисаним тракама око
улаза, израђена у продужном малтеру и прскана ситним
млевеним мермером. Зграда је порушена седамдесетих
година, приликом изградње нових стамбених блокова у
Кумодрашкој улици.
Станови за раднике запослене у већим
предузећима
Да би се сагледали обим и карактеристике радничких станова који су подизани у Београду у периоду до
Другог светског рата, неопходно је претходно, сасвим
укратко, изнети неке од главних особина предузећа
која су те станове градила. Иако је био престоница,
Београд није био и најзначајнији индустријски центар
у Краљевини. Та улога припадала је Загребу, Осијеку,
Вараждину, Љубљани и другим западним градовима.59 Године 1929. само двадесет предузећа у Београду
упошљавало је више од двеста радника.60 Београд се
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упркос овоме рачунао за раднички град, јер је од укупно око 115 000 запослених имао око 71 500 радника
у привреди и још око 4 200 радника у непривредним
делатностима.61 Публициста др Стојан Павловић 1931.
године је писао: „Посматрано кроз призму економије
и привреде уопште, Београд се одликује ситном занатском производњом, детаљном трговином, многобројним чиновништвом и још многобројним радништвом,
али са врло мало индустријског елемента у њему.“62
Број радника које су запошљавале највеће фабрике
у најразвијенијим гранама индустрије, попут текстилне, пиварске, млинске, металне и индустрије шећера,
према подацима које износи Никола Вучо,63 изгледао је
овако: Текстилна фабрика „Косте Илића и Синова а. д.“
(постоји у Кнез Милетиној улици, данас Деспота Стефана), при пуном погону могла је да запосли око 600
радника, Пивара Ђорђа Вајферта (данас постоји поред
Мостарске петље) запошљавала је око 140, а Пивара
Игњата Бајлонија (која данас постоји у Цетињској улици) имала је око 200 радника. Стругара Прометне банке (срушена, локација је била у данашњем кругу Луке
Београд) просечно је запошљавала у две и три смене
око 300 радника и 20 чиновника, а Београдска кланица
(постоји код Панчевачког моста) око 130 радника. Већи
капацитет поседовало је бродоградилиште на Чукарици
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са око 700 радника и „Маркарница Управе државних
монопола“ (у Улици Војводе Мишића), која је запошљавала око 630 радника. Дакле, најразвијенија београдска предузећа, по броју људи које су запошљавала,
била су релативно скромна. Укупан број радника свих
тих великих предузећа није прелазио неколико хиљада.
Остали радници, њих око 65 000, радили су у малим
предузећима и занатским радионицама.
Мање фабрике и радионице су ницале на имањима
и у граду и по периферији Београда, за разлику од великих предузећа, која су имала скоро искључиво периферне локације. Фабрике и радионице, поготову мање,
често нису испуњавале ни минималне грађевинске и хигијенске захтеве и имале су веома лоше услове за рад. Са
друге стране, тек почетком двадесетих година почиње
стварање основа за социјално законодавство и то, према
тумачењу историчарке Мари Жанин Чалић, не као аутоматска последица индустријализације или под утицајем
радничких покрета, већ као „резултат међународних
уговора које су победничке силе, у оквиру мировних
уговора, наметнуле својим слабијим савезницима“.64
Београдски индустријалци, или како ће их касније
поједини историчари називати „предузетници“65 били
су махом регрутовани из редова трговаца, као и из редова сељака који су у првим деценијама 20. века стекли извесну добит. Тако је у Београду почео да ниче
све већи број занатских радионица заснованих на породичном предузетништву. Ово даје слику просечног
београдског предузетника као „малог“ и „младог“ индустријалца, у фази првобитног стицања капитала,
жељног увећања личног богатства и јачања друштвеног
угледа, који често није имао развијене филантропске
склоности, нити осећање социјалне одговорности према својим радницима. Све ово треба имати у виду када
се говори о квантитету и квалитету станова које су београдски предузетници подизали за своје раднике.
На основу доступних извора, можемо претпоставити да раднички станови саграђени у оквиру комплекса Фабрике шећера на Чукарици, спадају међу прве
станове подигнуте у Београду за потребе организованог смештаја радника. Изградња фабрике започета је
1899. године сукцесивним подизањем фабричких зграда, зграде дирекције и чиновничких станова. Зграда са
становима за раднике била је међу првоподигнутима и
тада су у њој становали инжењери и радници који су
градили фабрику.66 С покретањем производње у Фабрици шећера, радници запослени у њој усељени су у зграду. Слободностојећа двоспратна грађевина смештена
је на ивици комплекса поред Хиподрома (сл. 17). Издужене правоугаоне основе, зграда је имала два симетрично постављена улаза. Радници су били смештени
у заједничким спаваоницама, док су инжењери и ниже
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чиновничко особље живели у становима, који се састоје
од предсобља, собе и кујне.67 Зграда и данас постоји, а
током времена претрпела је знатне измене и у спољашњем изгледу и у ентеријеру и претворена је у вишепородични стамбени објекат. Године 1984. цео комплекс
Фабрике шећера, укључујући и зграду с радничким становима, стављен је под институционалну заштиту као
споменик културе.
Међу прве подигнуте радничке станове спадају и
они у зградама уз комплекс Фабрике штофа на Карабурми, чији је власник у међуратном периоду била породица Косте Илића, а главни акционар његов син и једно
време председник Поглаварства града Београда Влада
Илић.68 На основу картографског материјала, можемо
претпоставити да су прве радничке стамбене зграде у
овом комплексу подигнуте када и фабрика, у периоду
од 1890. до 1900. године. Наиме, на Плану Вароши Београда из 1903. године поред Вишњичког друма уцртана
су три стамбена објекта. У то време фабрика је припадала оснивачу Алекси Обрадовићу.69 На Плану града
Београда из 1921. налазе се још четири стамбена објекта, а на Генералном ситуационом плану из 1936. још
две нове и проширење постојећих зграда. Зграде које су
прве саграђене имале су велике заједничке спаваонице,
а касније подигнути објекти били су издељени на мање
собе. Нове објекте је подигло предузеће „Коста Илић и
Синови а. д.“, које је 1910. године купило фабрику. Додатне информације о овим зградама даје неколико старих фотографија с Вишњичког пута и авионски снимци
Београда са краја тридесетих на којима се виде слободностојећи објекти, високо приземље и један и два спрата
с мансардом. Зграде са становима су порушене почетком осамдесетих, током реконструкције и проширења
Вишњичке улице (сл. 18), док највећи део фабричких
зграда постоји и данас.
Породица Илић је у склопу „Београдске текстилне
индустрије А. Д.“ у Кнез Милетиној улици 121, данас
Булевар деспота Стефана, подигла 1926. године и зграду са 32 радничка стана.70 Грађевина је била постављена уз западну границу комплекса, улазима окренутим
ка планираној траси улице која је водила ка железничкој станици Београд – Кланица, данас Улица Јована
Авакумовића. Издужене правоугаоне основе, објекат
је имао два засебна улаза с централно постављеним
степеништем око којег су била груписана по четири
стана на сваком нивоу (сутерен, приземље и два спрата). Идентични станови су се састојали од собе, кујне,
предсобља и купатила и имали су површину око 30 м2.
Зграда и данас постоји, али је знатно измењена и тешко
препознатљива на терену. Наиме, на њој су дограђена
још два спрата, а с леве и десне стране су подигнута још
два вишепородична стамбена објекта.
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Сл. 17. Поглед
са Хиподрома на
зграду са радничким
смештајем Фабрике
шећера
(фотографија из
збирке Милоша
Јуришића)

Сл. 18. Поглед на стамбене зграде предузећа „Коста
Илић и Синови а. д.“ у Вишњичкој улици, подигнуте
почетком 20. века (фотографија из збирке Милоша
Јуришића)
Стругара Прометне банке подигнута је 1921–1923.
поред Дунава, с којим ју је спајао канал за довоз трупаца.
Пројекте Стругаре је израдио инж. Милош Савчић, тада
члан Управног одбора Банке.71 Први раднички станови
подигнути су 1921. године у оквиру комплекса Стругаре,72 у две зграде у низу – једне двоспратне и једне високе приземље и један спрат. Обе зграде су биле смештене
недалеко од ограде комплекса, дуж нерегулисане улице
која је водила ка Дунаву (Сл. 19). Између зграда и пута
налазиле су се радничка трпезарија, кухиња и шупе за
дрва. Зграде су имале двоводан кров, покривен црепом.
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Сведена фасада, окренута ка Стругари, била је равно
малтерисана, с високим прозорима који су се низали
у правилном ритму. На фасади са супротне стране, ка
путу, у приземљу се налазио трем а на спрату отворена дрвена галерија са које се улазило у станове (сл. 20).
Нешто касније, у истом низу је подигнута још једна,
приземна и знатно скромнија зграда. Поред ове три,
у истој линији и ближе Дунаву, налазила се још једна
мања приземна зграда с радничким становима. Дубље у
комплексу, поред зграде коњушнице, налазило се неколико зграда са становима за кочијаше. На самом улазу у
комплекс налазила се и зграда са чиновничким становима која је порушена 1934. године, због експропријације
земљишта за пругу Београд–Панчево. Читав комплекс
Стругаре је порушен приликом изградње Луке Београд,
са изузетком главне хале у којој су били гатери, која и
данас постоји с потпуно измењеном наменом.
„Српско акционарско друштво за клање и прераду
стоке“ подигло је у Кнез Милетиној улици, данас Булевар деспота Стефана, током 1897–1898. године прву београдску кланицу. Поред кланичких зграда, подигнути
су и други садржаји – канцеларијске зграде, хотел, кафана, кухињска зграда, станови за чиновнике и станови
за раднике.73 Пројекат Кланице такође је израдио инж.
Милош Савчић. Зграда с радничким становима била је
смештена уз ограду, на источном крају кланичког комплекса, чинећи целину с једном од неколико канцеларијских зграда, хотелом, кафаном и мањим магацином.
Међутим, станови нису уцртани ни на изометријском
приказу комплекса Кланице, који је израдио Савчић
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Сл. 19. Поглед са рампе
за трупце на стамбене
зграде Стругаре
Прометне банке,
које су подигнуте
1921. поред Дунава
(фотографија из збирке
Милоша Јуришића)
Сл. 20. Поглед са улице
на галерије стамбених
зграда Стругаре
Прометне банке, које
су подигнуте 1921.
(фотографија из збирке
Милоша Јуришића)

крајем 19. века74, као ни на Плану града Београда из
1921, али их можемо видети на Генералном ситуационом плану из 1936, као и на Скици плана имања Кланичког друштва А. Д. из исте године.75 На фотографијама с краја тридесетих види се једноставна приземна
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зграда, са двоводним кровом и централно постављеним
улазом. На основу тога можемо претпоставити да се радило или о јединственој, заједничкој спаваоници, или
да је постојао централни коридор из којег се улазило у
собе. У сваком случају њен капацитет је био мали.
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Михаило В. Бајлони, сувласник трговинског предузећа „И. Бајлони и синови“, подигао је на имању у
Сарајевској број 39–41 већи комплекс станова за чиновнике и раднике76 (сл. 21). Зграде су изграђене у периоду
1922–1926. године. Пројекат је израдило „Предузеће за
бетонске и арм. бет. радове – Турнер и Вагнер“ из Београда, које је и изводило грађевинске радове. Комплекс
је био компонован од пет зграда. По два објекта (укупно четири) била су постављена симетрично у односу
на приступну осовину која је полазила од Сарајевске
улице и средином комплекса водила у унутрашњост
парцеле. У дну комплекса се налазио пети објекат постављен дуж задње стране парцеле. Од уличне капије
водила је централна стаза, са које су се лево и десно
одвајали приступи у зграде.
Ка Сарајевској улици, на регулацији су позициониране две зграде које су се састојале од приземља и три
спрата, с подрумом. У приземљу су се, као и данас, налазиле радње. Одмах иза уличних зграда, у средишњем
делу комплекса, подигнуте су још две зграде, за спрат
ниже од уличних. Основе ове четири зграде компоноване су од два издужена тракта у којима се налазе станови.
Трактови са становима (у једној згради) међусобно су
повезани степеништем са којег се приступа вишим етажама. У станове у приземљу се улази директно из дворишта, а у станове на спратовима (у зависности од диспозиције стана), или директно са степенишног подеста
или преко отворене галерије. У дну парцеле, на највишој коти, подигнута је зграда издужене правоугаоне
основе, с подрумом, приземљем и једним спратом, која
има 14 станова (сл. 22). У станове у приземљу улази се
из дворишта, а у станове на спрату преко отворене галерије. Посебно је занимљиво да је испред свих станова, и
оних у приземљу и оних на спрату, постојао мали претпростор (као нека врста отвореног предсобља), одакле
се улазило у станове и чиме се постизало извесно раздвајање заједничког од приватног простора. У згради су
постојала два типа станова, површине од 25 м2 и од 41
м2. Мањи станови су имали собу (3,7 м x 4,4 м), кујну
(2,7 м x 2,4 м) и оставу (1 м x 2 м), док су већи станови
били проширени за једну собу (3,7 м x 4,4 м). Заједнички клозети су били груписани поред степеништа испод
вентилационих канала.
Конструкција свих објеката у Бајлонијевом стамбеном комплексу била је класична – зидови су израђени
од опеке у кречном и цементном малтеру са бетонском
међуспратном конструкцијом. Степениште је обрађено
у комбинацији вештачког камена и керамичких плочица, сем дрвеног степеништа које води у тавански
простор. Објекти су с косим крововима покривени црепом. Фасаде су сведене, са завршном обрадом у малтеру. Елементи фасадне пластике видни су једино на
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уличном фронту, с приземљем које је повучено у односу на горње етаже. Изнад приземља следе спратови који
су раздвојени хоризонталним плитко профилисаним
потпрозорним венцима, с наизменично постављеним и
благо истакнутим вертикалним ризалитима. Посебност
представљају кухињски прозори с високо постављеним
парапетом који се ритмично смењују с високим собним
прозорима.
Постоји неколико извора који говоре ко су били
станари Бајлонијевих станова. Према записима на
пројектној документацији, станови су били намењени
чиновницима запосленим у Бајлонијевом предузећу. У
захтеву за одобрење зидања који је М. Бајлони упутио
Суду ОГБ наведено је следеће: „Предња зграда служиће
за смештај кирајџија из старе трошне зграде у Улици
Кнеза Милоше Бр. 58. које су право ругло (...) и које ћемо
порушити чим будемо ову зграду подигли и кирајџије
у њу сместили“.77 Према исказима данашњих станара,
овде су становали радници запослени код Бајлонија, а
кирија им је била одбијана од плате.78 Бајлонијев комплекс је вероватно најзначајније остварење у области
изградње станова за запослене. По квалитету пројекта,
оствареном просторном решењу читаве композиције,
концепцији малог хигијенског стана, солидности изградње и времену у којем је зидан, комплекс је значајно
дело београдске архитектуре.
Производња цигле у Београду била је једна од
распрострањенијих привредних делатности, која се у
највећој мери заснивала на ручној изради и захтевала
је упошљавање великог броја неквалификоване и полуквалификоване радне снаге. Власници циглана, будући
да су располагали основним грађевинским материјалом
и да је, са друге стране, изградња станова била „најрентабилније предузеће“, на различите начине су се бавили станоградњом. Неки од њих, као што су Драгутин
Шиђански79 и Чедомир Јаћимовић80, имали су своја
грађевинска предузећа која су подизала мале породичне куће, такозване виле81, на плацевима чији су били
власници, а које су након изградње продавали средње-имућним грађанима. Они су такође градили и скромније приземне зграде, с низом станова од собе и кујне
у дворишним крилима, које су издавали сиромашнијим
породицама. Такође, ови власници циглана зидали су и
станове за своје раднике.
Карактеристичан пример су станови које подигао Лука Милишић82 у оквиру своје циглане на северном Булбулдеру. Циглана „Милишић“ је започела рад
крајем 19. века, а 1914. године у оквиру комплекса је
подигнута и Фабрика сирћетне киселине. Станови за
раднике Циглане и станови за раднике Фабрике сирћета саграђени су 1920. године. Према исказу данашњих
станара, у кругу Циглане биле су три стамбене зграде,
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од којих су две с временом срушене. Стамбена зграда за раднике на Циглани, која и данас постоји, висока је приземље и један спрат.83 То је слободностојећи
објекат издужене правоугаоне основе за два кратка
бочна испада, између којих су трем и галерија, дужом
страном постављен ка Улици Светог Николе. У станове у приземљу се улази из дворишта преко трема,
а на спрату преко отворене дрвене галерије на коју се
приступа једнокраким степеништем. Зграда је укупно
имала 18 станова са само једном собом (по девет на
сваком нивоу). Просторије су имале прозоре окренуте ка улици, и биле су додатно (посредно) осветљене
преко застакљених улазних врата. Стамбене јединице
нису имале воду, већ су постојали заједничка чесма
и заједнички клозети у дворишту. Зграда је зидана у
опеци, натпрозорници и надвратници су лучни, такође
изведени у опеци. Међуспратна и кровна конструкција
су дрвене, као и отворена спољна галерија. Зграде су
током година претрпеле измене у односу на првобитни
изглед, проширивањем станова у приземљу, на простору испод галерије.
Стамбени објекат сличан згради с радничким становима циглане „Милишић“, изградили су и власници
Циглане „Домус А. Д.“, Милош Јаћимовић и синови.84
У непосредној близини Циглане „Домус“, данас је то
угао Белопаланачке и Милана Ракића 73, подигнута је
зграда са 10 станова. Грађевина је имала приземље и један спрат, једноставну издужену правоугаону основу, у
којој су се низали станови од собе и кујне. У дворишту
су се налазили заједнички клозети и чесма. Становима
у приземљу се приступало из дворишта, док се до станова на спрату долазило преко стрмог једнокраког степеништа и отворене дрвене галерије. Зграда је зидана
у опеци, а према сећању чланова породице Јаћимовић,
за изградњу је коришћена и отпадна опека са циглане.
Данас је овај објекат знатно девастиран каснијом доградњом станова и заменом дрвеног степеништа металним. Посебан вид помоћи који су власници Циглане
„Домус А. Д.“ пружали делу својих неквалификованих
радника било је и давање бесплатне цигле и црепа, као
и дозволе за подизање кућа на имању Јаћимовића. Тако
су у Малом Мокром Лугу на делу испод Пашине чесме
припадници Калмичке заједнице, који су радили на циглани, уз помоћ Милоша Јаћимовића, поред кућа подигли и будистички храм.85
Дискусија о ефектима стамбене изградње за
сиромашне
Одговор на тешку стамбену ситуацију Општина града Београда је првенствено тражила на пољу
изградње малих и јефтиних станова у којима су с
једне стране хигијенски услови били делимично задовољавајући и у којима је, с друге стране, кирија била
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Сл. 21. Поглед на комплекс станова предузећа
„И. Бајлони и синови“ у Сарајевској улици, подигнутих
1922–1926. (фотографија аутора)

Сл. 22. План чиновничких станова на имању „И.
Бајлони и синови“, у Сарајевској улици, из 1922.
(извор: Историјски архив Београда)
приступачна за скромна примања сиромашних чиновника и радника. Међутим, упркос одређеним покушајима, ОГБ никада није развила осмишљен и целовит стамбени програм какав је постојао у развијеним европским
земљама тог времена, иако је с таквим напорима била
врло добро упозната. Стамбено питање је увек било
присутно, било у форми недостатка станова било у виду
високих закупних цена, било лоших и нехигијенских
услова становања, али је тек повремено долазило на
дневни ред општинских служби. Спровођене су једнократне акције изградње станова, углавном за општинске чиновнике и раднике, при чему Драгомир Поповић
скреће пажњу да се пазило „да се не праве неке веће
финансијске трзавице у буџету“86. Другим речима, ОГБ
је говорила да жели мале јефтине станове за економски
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слабе грађане, за своје чиновнике и раднике, али притом није вршила значајније прерасподеле у буџету. Тако
је решавање стамбеног питања било препуштено приватној иницијативи, а да при томе ОГБ нити је иницирала нити омогућавала стварање акционарских друштава,
која би се бавила изградњом јефтиних станова или неке
друге форме заједничких програма, што је у другим европским градовима, као и у градовима у западном делу
Краљевине, била распрострањена пракса.87 Дакле, ОГБ
је располагала са нешто више од 500 станова, фондом
недовољним да подмири шире потребе сиромашних
општинских чиновника и радника, и готово занемарљивим у односу на бројну београдску сиротињу, која је
живела у стамбеној беди. О томе ће публициста Влада
Миленковић 1931. године писати: „Све интервенције
(ОГБ) у области овог (стамбеног) питања биле су минималне и остале скоро без утицаја на његово брзо и
правилно решење. Једноставно решење стамбеног питања препуштено је времену“.88
Овакав став ОГБ, који је између осталог проистицао и из неадекватног одговора државе на сложеност
стамбеног питања сиромашних, имао је директне импликације и на понашање власника мањих и већих предузећа.89 Стамбени проблем у Краљевини у међуратном
периоду историчар Љубомир Петровић ће видети као
парадигму свеукупне несистематичности у приступу решавања отворених социјалних проблема. Наиме, с једне
стране постојао је друштвени систем који је првенствено
омогућавао рад и развијање малих предузећа и који, са
друге стране, није давао било какве олакшице или подстицаје њиховим власницима за изградњу радничких
станова. У таквим условима, када власник запошљава од
10 до 15 радника, и са финансијског и са организационог
становишта било би нереално очекивати да за њих гради
станове. Велики предузетници су у једној фабрици при
пуним капацитетима запошљавали претежно од 200 до
300 радника. Стоји чињеница да су велики предузетници подизали станове за своје запослене, али је број тих
станова у односу на број запослених био недовољан. Из
различитих архивских докумената које смо анализирали
стиче се утисак да су ови станови ипак били намењени првенствено оним квалификационим структурама
радника без којих производни процес није могао да се
одвија, док је и даље велики број оних мање квалификованих био приморан да сам решава своје стамбено питање како је знао и умео. Тако је на пример „Београдска
текстилна индустрија А. Д“, која је запошљавала око 300
радника, имала само 32 радничка стана. Стругара Прометне банке је имала 300 запослених, а око 50 станова.
Да се знало и могло како треба решавати стамбено питање радника, показује пример Министарства
саобраћаја, односно Железнице, која је имала врло
развијен и разноврстан програм за своје запослене а
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сиромашне.90 Поред 236 подигнутих станова, Железница је током првих година после рата давала посебан
новчани додатак на плате запослених тзв. станарине за
оне који су сами изнајмљивали станове. Нешто касније,
почетком 1924. године, на железничком земљишту на
Кошутњаку израђен је урбанистички план, извршена
парцелација, израђени типски пројекти, добијене потребне дозволе и започета је изградња колоније с породичним кућама. Ове плацеве и пројекте Железница је
продавала претежно својим чиновницима, али и радницима. Такође, током 1927–1928, Железница је израдила
типске пројекте индивидуалних кућа које је бесплатно
или под повољним условима давала железничарима
који су своје куће подизали на Чукарици, у Раковици и
другим периферним деловима града.
***
Промењени друштвени и политички услови након Другог светског рата донели су и нов однос према становању целокупног становништва. Становање
је постало предмет унутар „друштвених односа“, а од
фабрика, предузећа и институција, без обзира на њихову величину, очекивало се да реше стамбено питање
својих запослених. Масовна изградња и опсежни стамбени програми обележили су овај период у којем су
настали и неки од најзначајнијих и највреднијих примера београдске стамбене архитектуре. Приватизација
готово целокупног стамбеног фонда током деведесетих
и транзиционе промене донели су нове изазове. Тако
је Град Београд с почетком новог, 21. века, за своје сиромашне суграђане и социјално угрожене породице
покренуо изградњу станова сада на савременим принципима социјалног становања.91
Закључак
Иако је био мали обим станова за сиромашне који
су у првој половини 20. века реализовале различите институције, они представљају веома значајан део нашег
наслеђа, а поготову архитектонског. Сведоци смо да су
преостале зграде и групације са становима у којима су
живели сиромашни становници међуратног Београда,
без обзира на то ко је био њихов инвеститор, данас углавном запуштене и неодржаване. Један број ових објеката нестао је у убрзаном развоју Београда после Другог светског рата. Међутим, известан број зграда које су
до данас сачуване, према важећим урбанистичким плановима, предвиђен је за рушење и на њиховим, данас
атрактивним локацијама, планирана је нова изградња,
подизање комерцијалних садржаја или проширивања
улица, као што је то случај с највећем бројем објеката
из стамбене групације на Северном булевару.
Међутим, поједини сачувани примери могли би да
буду стављени под институционалну заштиту како би
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се очувао и овај сегмент градитељске баштине Београда. Ту пре свега мислимо на групацију општинских станова у Хумској улици и стамбене зграде у Сарајевској
које је подигла фирма „Игњат Бајлони и синови“. Ми
овде износимо предлог да наведени објекти и целине
добију статус претходне заштите, док би једна детаљнија анализа требало да утврди њихов пуни значај и,
сходно томе, сврста их у неку од категорија културних
добара и дâ предлог мера за њихову заштиту.
Први предлог за стављање под институционалну
заштиту односи се на низ од пет павиљона у Хумској
улици од броја 2 до броја 10. Павиљони у Хумској, колико је нама познато на основу истраживања спроведених за потребе овог рада, једини су добро сачувани
комплекс чиновничко-радничких станова који до сада
нису разматрани са аспекта институционалне заштите.
У поређењу са зградама у блоку између улица Херцега
Стјепана и Сењанина Иве, које су биле грађене у слично време и које су уврштене као споменик културе, архитекта Бранко Максимовић је успео да једним рационалним пројектантским поступком оствари архитектуру
примерену и времену и потребама људи који су у тим
павиљонима становали. За разлику од многих других основа, основе Максимовићевих малих станова у Хумској
показују значајан степен функционалне оправданости и
максималне искоришћености стамбеног простора. Од
свих архитектонски сродних зграда једино је ова композиција од пет павиљона остала добро очувана и готово
ненарушена доградњама и адаптацијама. У разарањима
током Другог светског рата, као и под налетима ширења
и трансформација Београда, нестали су станови у Дринчићевој, Војводе Мишића и станови у Табановачкој улици, тако да су павиљони у Хумској преостали као једини
пример композиције с рационализованом архитектуром.
Поред тога, име и дело Бранка Максимовића улази у
скуп најзначајнијих, пре свега урбаниста и мислилаца, а
потом и архитеката који су стварали и у међуратном и у
периоду после Другог светског рата.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Други предлог односи се на станове у Сарајевској
улици број 39–41, које је подигла фирма „Игњат Бајлони и синови“, а који се унутар ове категорије стамбених
објеката издвајају по томе што чине јединствен, добро
очуван и велики комплекс. Адаптације које су изведене
на последњој згради у комплексу (висине П+1) релативно су мале и нису нарушиле укупност сведочанства. Истовремено, овај комплекс говори о Бајлонијевима као о
друштвено одговорним пословним људима који су били
свесни обавезе и дужности према својим запосленима.
У исто време, чланови породице Бајлони били су припадници државног врха, српског и београдског политичког, финансијског и друштвеног миљеа. Комплекс у
Сарајевској показује високу свест инвеститора-послодаваца о потреби да се онима који су сиромашнији обезбеде достојни услови живота и становања. Овај комплекс
је један од озбиљних доказа да се и у београдским условима могло много тога учинити на пољу радничког
становања када је за то постојао прави друштвени сензибилитет. Комплекс станова у Сарајевској представља
раритетни примерак овог типа архитектонског стваралаштва. По својим архитектонским одликама, релативно
је близак модерној архитектури тог времена у Београду
и без обзира на то што га је потписала за нас данас релативно непозната фирма „Турнер и Вагнер“, формални
облик те архитектуре не разликује се битно од других
објеката који се данас штите. Неке од скорашњих поправки унутар комплекса – као што су најједноставније
одржавање и довођење фасаде у уредно стање с врло
једноставним колористичким интервенцијама, а које су
очигледно урадили данашњи станари у десном крилу
зграде П+2, у броју 41, улаз 4 – откривају испод слоја
небриге и пропадања нагомиланих временом једну сасвим примерену „предмодерну“ архитектуру. Бајлонијеви
станови су сведочанство о друштвено-економским одликама стамбене културе тог времена, структури станова и
њиховог опремања. У том смислу, овај пример никако ни
данас не губи на својој актуелности.
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СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ БЕОГРАДА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
НАПОМЕНЕ:
1] Бројни чланци и текстови обрађивали су тему станова у Раденичкој улици (данас Венизелосова) и писали о њиховој ауторки,
архитекти Јелисавети Начић (видети: Дивна Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815–1914. (2. измењено издање), Музеј града Београда, Београд, 2009, 220–224; Милан С. Минић, Прва Београђанка
архитекта – Јелисавета Начић, Годишњак Музеја града Београда,
III, 1956, 452; Мирјана Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура
Београда у 19. и почетком 20. века, Архитектонски факултет и Орион арт, Београд, 2006, 237, 397–398; Зоран Маневић (ур.), Лексикон
неимара, Грађевинска књига, Београд, 2008, 296.
2] Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт – Урбанизација и европеизација Београд 1890–1914, Удружење за друштвену историју,
Београд, 2008, 89.
3] Nataša Mišković, Housing Shortage and Communal Politics in
European Cities around 1900: The Cases of Basel 1889 and Belgrade
1906, Studies in History, 2010, 26, 61–89, 81.
4] Слободан Ж. Видаковић, Стамбена беда као узрок друштвене дегенерације, Светлост, Београд, 1935, 106.
5] Томислав Богавац, Становништво Београда 1918–1991, Београдски издавачко-графички завод, Српска књижевна задруга и Музеј града Београда, Београд, 1991, 76–84.
6] Мада не постоје званични статистички подаци о броју сиромашних становника Београда између два светска рата, разни аутори
износили су своје процене на основу извора као што су Попис становништва из 1929, студије Радничке коморе о приходима београдских радника и минималним месечним потребама породице и сл.
Тако је економиста Велимир Бајкић процењивао да Београд чини 80
одсто сиромашних становника, с том проценом слагао се и бивши
потпредседник ОГБ Милослав Стојадиновић, док је публициста
Слободан Ж. Видаковић сматрао да је тај број већи, односно 90,5
одсто економски слабих становника. (Видети: Владимир Бајкић,
Ко све живи у Београду – Прилог социјалној структури београдског
становништва и његовој економској кризи, Народно благостање,
27. децембар 1930, 817–820; Слободан Ж. Видаковић, Један судбоносан проблем: Резултат анкете о радничким становима, БОН,
1933, 7–8, 507)
7] Слободан Ж. Видаковић, Наши социјални проблеми, Издавачка
књижарница Геце Кона, Београд, 1932, 138.
8] Слободан Ж. Видаковић, публициста, био је уредник Београдских општинских новина од 1929. до 1937. и аутор бројних чланака
и неколико веома значајних књига о стамбеним и социјалним проблемима Београда и његових становника између два светска рата.
9] Злата Вуксановић-Мацура, Услови и облици становања сиромашних житеља Београда између два светска рата (1919–1941),
магистарска теза, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2010, 91–129.
10] У време када су зидани станови улица је носила назив Војводе
Мишића и тако ће се звати све до 1930. године, када мења име у
Булевар Франша Д’Епереа. Због тога ће се често у савременим текстовима ови станови наводити под обе адресе.
11] Улица Светог Николе је током 1946/1963–2004. носила назив
Улица Баје Секулића, да би јој од 2004. било враћено претходно име.
12] Досијеи закупаца општинских добара у општинским становима у Војводе Мишића, Дринчићевој, Светог Николе, Хумској и др.
сачувани су у Историјском архиву Београда (видети: ИАБ, ОГБ кутије 1722, 1723, 1739, 1741 и 1745).
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13] З. Вуксановић-Мацура, наведено дело, стр. 93–96.
14] Будући да је чланак написан 1931. године, у овом попису се не
налазе станови на Северном булевару и у Табановачкој улици који
су саграђени 1937–1941. (Видети: Драг М. Поповић, Општински
станови у Београду, БОН, 1931, 21–22, 1387)
15] Као претходна напомена. (Видети: Влада К. Петровић, Општинска брига око изградње станова за економски слабије, БОН,
1931, 4, 255)
16] Бранко Максимовић, Проблем ванградских насеља, БОН, 1930,
1, 19.
17] Каталог непокретних културних добара на подручју Града Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2010.
18] Пројектна документација за станове између улица Херцега
Стјепана, Сењанина Иве и Комнен Барјактара делимично је сачувана у Историјском архиву Београда. (Видети: ИАБ, ОГД –ТД,
XXIII-7-1930)
19] Богдан Несторовић, Еволуција београдског стана, Годишњак
Музеја града Београда, II, 1955, 264.
20] Влада К. Петровић, Општинска брига око изградње станова за
економски слабије, 255.
21] Одлука о утврђивању Комплекса радничких станова у Београду
за споменик културе, Службени гласник РС, бр. 3/2007.
22] Даница Томић-Милосављевић, Развитак града Београда 1919–
1929, у: Рајко Кушевић (ур.), Југославија на техничком пољу 1919–
1929, Удружење југословенских инжењера и архитеката, Загреб,
1929, 233.
23] Пројекти зграда су сачувани и налазе се у Историјском архиву
Београда (видети: ИАБ, ТД- XXIII-7-1930). Колико нам је познато у
досадашњој стручној литератури ова два објекта нису посебно обрађивана, већ се само помињу у појединим оновременим чланцима
посвећеним проблематици општинских станова и то првенствено у
БОН-у. (Видети: Влада К. Петровић, наведено дело, стр. 255; Драг
М. Поповић, наведено дело, стр. 1387)
24] Злата Вуксановић-Мацура, Јатаган-мала: настанак, развој
и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља, Годишњак града Београда, LVII, 2011.
25] Поповић (1931) наводи да су у Дринчићевој улици била 24 стана, а у Војводе Мишића 28 станова (видети: В. К. Поповић, исто,
стр. 1387). Као што смо већ претходно рекли, пројекти за ове две
зграде су идентични и на њима није могуће уочити ову разлику у
броју станова (видети: ИАБ, ТД– XXIII-7–1930). Као отворено остаје питање да ли је реч о грешци у Поповићевом тексту, или је приликом извођења зграде у Војводе Мишића дошло до уситњавања
неких станова.
26] Пројекат за ове станове у Улици Светог Николе је сачуван у Историјском архиву Београда (видети: ИАБ, ОГБ-ТД, XXIII-7-1930).
27] Архитекта Бранко Максимовић (1900–1988) током 1926–1930.
године био је запослен у Техничкој дирекцији – Катастарско одељење
ОГБ, када је и пројектовао зграде у Улици Светог Николе и Хумској.
Такође, Максимовић је аутор већег броја текстова у којима обрађује
проблематику становања сиромашних становника Београда између
два светска рата.
28] Општински станови за сиротињу, Политика, 20. август 1928,
стр. 7.

ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА
29] Обданиште је имало привремени карактер јер се планирала
градња новог обданишта у Ђурићевој улици број 3, за сиромашну
децу која су живела на Булбулдеру. Његова изградња је започета
тек 1940. године, на основу пројеката архитекте Јана Дубовог. Обданиште највероватније никада није завршено, услед рата који је
убрзо започео (видети: Освећени су темељи новог дечјег обданишта
на Булбулдеру, Политика, 7. октобар 1940, стр. 8; Дијана Милашиновић-Марић, Архитекта Јан Дубови, Задужбина Андрејевић, Београд, 2001, стр. 83–84).
30] Чињеница да су ова два павиљона спојена и прилагођена потребама Градске болнице навела је неке ауторе да претпоставе да су
срушени (видети: З. Маневић, Лексикон неимара, стр. 235; Slobodan
Bogunović, Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, кnj. 2
Arhitekti, Beogradska knјiga, Beograd, 2005, 932).
31] Пројектна документација за зграде у Хумској улици 2–10 не
постоји у Историјском архиву Београда, мада за ту адресу и годину изградње постоји сигнатура (ИАБ, ОГБ-ТД - XXIII-7-1930). О
становима у Хумској улици постоји неколико текстова из времена
настанка (видети: Дим. Атанацковић, Десет година рада Општине
београдске на уређењу Београда, БОН, 1929, 15, 16; Б. Максимовић,
Проблем ванградских насеља, стр. 19; В. К. Поповић, исто, 1387).
Такође, о зградама су писали и неки данашњи аутори (видети: Драгана Антић, Архитектура београдске периферије између два светска рата, магистарска теза, Архитектонски факултет Универзитета
у Београду, Београд, 1996, 112–113; S. Bogunović, исто, стр. 932; З.
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32] Б. Максимовић, исто, 19.
33] Павла Павловића и Боре Продановића су данашњи називи улица. У време када су зграде зидане то су биле новоформиране улице
без имена.
34] Београдска општина започела је радове на подизању 118 малих
радничких станова, Политика, 7. новембар 1937, стр. 10.
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44] Радничка склоништа општине београдске – Њихово свечано
отварање на дан 9. II. 1930. године, БОН, 1930, 4–5, 207–216.
45] Пројекат за доградњу Женског радничког склоништа, који је
радио архитекта Дујам Гранић, сачуван је у Историјском архиву Београда (видети: ИАБ, ОГД-ТД, кутија 1153). О зградама Мушког и
Женског радничког склоништа постоји низ текстова у савременој
периодици (видети: Радничка склоништа општине београдске –
Њихово свечано отварање на дан 9. II. 1930. године, БОН, 1930, 4–5,
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стр. 36–40).
46] Радничка склоништа општине београдске – Њихово свечано
отварање на дан 9. II. 1930. године, 4–5, 207–216.
47] Дрвене куће су биле добијене из Немачке на име репарације.
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Основне школе на Вождовцу“. Касније је ту подигнута Чиновничка
колонија (видети: ИАБ, ОГБ, кутија 52).
49] Топоним „колонија Министарства социјалне политике“ налази
се на неколико планова Београда (видети: Генерални ситуациони
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35] Д. Антић, исто, стр. 115.

50] Преписка између Министарства социјалне политике и Саобраћајног одељења ОГБ (ИАБ, ОГБ кутија 42).

36] Анатол В. Груђински, Прилози за историју београдског железничког чвора, Служба за информисање радника ООУР СТД, Београд, 1984, 93–94.

51] Подаци изнети на основу Списка закупаца станова у колонијама Министарства социјалне политике за период 1. јули – 31 децембар 1929. године (видети: АЈ фонд 39, фасцикла 8).

37] Ђ. С. Јевтовић, Министарство саобраћаја, у: Рајко Кушевић
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52] Пројекти за дрвене куће које је Министарство поставило у
Београду, колико нам је познато, нису сачуване. Постоје сачувани
пројекти за куће које је Министарство истих година, такође од репарације из Немачке, подигло у Крагујевцу. Анализа фотографија
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39] Године 1919. на овом месту је прво било подигнуто десет
дрвених барака добијених из Немачке на име репарације, које су
1921–1922. замењене са зградама зиданим у опеци (видети: А. В.
Груђински, исто, стр. 93).
40] А. В. Груђински, исто, стр. 93.
41] Пројектна документација за зграде у Моравској улици (данас
Савска) сачувана је у Историјском архиву Београда (ИАБ, ОГД-ТД,
Ф 27–43–1929).
42] Архитекта Фридрик К. Шмидингер је током тридесетих година 20. века обављао дужност вишег саветника Генералне дирекције
железница у Београду.
43] Zlata Vuksanović-Macura, Đorđe Mojović, Alternative housing
solutions/ Алтернативни стамбени програми, SIRP Book: Settlement
and Integration of Refugees programme in Serbia 2005–2008 / Књига о СИРП-у: Програм становања и трајне интеграције избеглица у
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53] Проширењем регулације Улице Франша Д’Епереа 1930. године
порушено је пет барака у бројевима 57, 59, 61, 63 и 65 (видети: АЈ
фонд 39, фасцикла 8).
54] Перса Р. Миленковић (1861–1943), удовица трговца и рентијера
Ристе Миленковића, поред станова у Табановачкој улици, подигла
је још неколико задужбина у Београду, као што су црква на Торлаку, зграда вежбаонице Женске учитељске школе у Улици Краљице
Наталије, Основну школу „Краљ Милутин“, Цркву Св. Ваведења са
женским манастиром на Топчидерском брду. Поред тога, у Добрачиној улици 20 основала је задужбину под именом „Фонд Персе Р. Миленковић“. Имање у Румунској 47 (данас Ужичка 39), земљиште са
вилом „Персида“, завештала је Црвеном крсту у Београду за потребе дечјег летовалишта и летње школе. Поред поменутих непокретности, разним установама и организацијама завештала је и велике суме новца, као и разну вредну покретну имовину и предмете
(Мира Софронијевић, Персида – Перса Р. Миленковић. Добротвор,
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ктитор, задужбинар, Даница 2011, 2010, 439–450; Славко Вејиновић, Персида Миленковић велика српска задужбинарка, Даница
2011, 2010, 451–460).
55] Пројектна документација, као и преписка у вези са опредељивањем земљишта, изградњом и преносом власништва на Општину,
сачувана је и налази се у Историјском архиву Београда (видети:
ИАБ, ОГБ-ТД, 33–24–1939).
56] Нови станови за престоничку сиротињу, БОН, 6, 1940, 661–
613; Кућа у којој ће бесплатно становати београдска сиротиња са
много деце, Политика, 29. мај 1940, стр. 12.
57] Један од услова гђе Миленковић био је и да станове пројектује
архитекта Милан Секулић, који је у међуратном периоду у Београду
пројектовао неколико стамбених вишеспратница, приватних и пословних зграда, као што је стара зграда дневног листа Политика,
а његово предузеће изградило је, између осталих, и палату „Албанија“ (видети: S. Bogunović, исто, стр. 1080).
58] По првобитном пројекту било је планирано да зграда буде постављена на регулацију. Непосредно пре почетка радова, урађена је
ревизија пројекта и зграда је померена за 4 м од регулације да би се
избегло укопавање због висинске разлике од 2 м између нивоа улице
и терена за изградњу (видети: ИАБ, ОГБ-ТД, Ф 24-129-134).
59] У прилог томе, Никола Вучо износи податке да је непосредно
по завршетку Првог светског рата у Србији постојало 70 фабрика,
док су Словенија и Хрватска имале заједно око 960 фабрика. Вучо
такође истиче да су оваквом стању у Србији допринела и ратна разарања Београда, када су поједине фабрике биле потпуно уништене,
без машина, сировина и материјала потребних за производњу. Главни сектори у којима се развијала београдска привреда између два
рата били су занати, саобраћај, трговина и грађевинарство и почивали су на невеликим, породичним предузећима, која су упошљавала
по десетак радника (видети: Никола Вучо, Привредни развој града
од 1919. до 1941, у: Васа Чубриловић (ур.), Историја Београда, књ.
3, Просвета, Београд, 1974, стр. 197–217).
60] Позивајући се на извештај Радничке коморе из 1929. године,
Велимир Бајкић каже да у Београду има двадесет већих предузећа,
а то је подразумевало и запошљавање преко 200 радника (видети:
В. Бајкић, наведено дело, стр. 819).
61] У периоду од 1919. до 1941. у Београду је у различитим гранама
и врстама индустрије било свега 107 индустријских предузећа, у
којима је производња била заснована на машинском погону и која
су имала више од 15 радника. Од укупно 71 535 радника у привреди,
1929. године у индустрији је било запослено 11 224, дакле свега 15,7
одсто, укључујући и послодавце и чиновнике. (Видети: Стојан Павловић, Друштвена физиономија Београда, БОН, 1931, 12, 801; Мари
Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, „Клио“, Београд, 2004, 211; Н. Вучо, исто, стр. 200)
62] Стојан Павловић, Друштвена физиономија Београда, БОН, 1931,
12, 780.
63] Н. Вучо, исто, стр. 220.
64] М. Ж. Чалић, исто, стр. 216.
65] Термин „предузетник“ за власнике фабрика, предузећа, занатских радњи и др. среће се у данашњим текстовима који се баве развојем друштва Београда и Краљевине у посматраном периоду (видети: Пеђа Марковић, Београд и Европа 1918–1941, Савремена администрација, Београд, 1992, 38–39; М. Ж. Чалић, исто, стр. 212).
66] О историјату Фабрике шећера и зградама у оквиру комплекса
написано је неколико чланака (видети: Никола Вучо, Београдска индустрија у прошлости – Фабрика шећера на Чукарици 1898–1941.
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године, Годишњак града Београда, XXI, 1974, 29–57; Светлана Димитријевић-Марковић и Ирена Сретеновић, Београдска „Фабрика
шећера“ – могућности и проблеми трансформације, Наслеђе, IX,
2008, 267–276).
67] Службени лист града Београда, бр. 23/84.
68] Предузеће „Коста Илић и Синови а. д.“ се у међуратном периоду налазило на челу текстилне индустрије у Београду. Ово предузеће је поседовало три веће фабрике и то: „Фабрику вунених тканина Коста Илић и Синови а. д.“ на Карабурми (између Дунава и
Вишњичког пута), „Текстилну фабрику Коста Илић и Синови а. д.“
у Улици Кнез Милетиној (данашњи комплекс Београдске текстилне
индустрије, у Улици Деспота Стефана) и „Платнару Коста Илић и
Синови а. д.“ у Радничкој улици (данас Венизелосова, раније Ђуре
Ђаковића). (Видети: Н. Вучо, Привредни развој града од 1919. до
1941, стр. 220–221) Највећи акционар овог породичног предузећа
био је Влада Илић, власник Фабрике текстила у Кнез Милетиној
улици, председник ОГБ у периоду од 1935. до 1939. године и водећи
акционар Електричног предузећа Србије. Поред фабрика у Београду, исто предузеће је поседовало и око 15 фабрика у другим градовима у Србији и две фабрике у Хрватској.
69] „Фабрика платна Алексе Обрадовића и компаније“ подигнута је 1897. године на Карабурми (данас Улица Вука Врчевића), на
земљишту званом башта код краљевих штала на обали Дунава,
које је од државе откупио трговац Алекса Обрадовић. Фабрика је
касније прешла у посед предузећа „Кромптон-Живковић“. Од 1910.
године комплекс постаје власништво „Текстилне фабрике Коста
Илић и Синови а. д“. (Видети: Милан Ристовић и др. (ур.), Живети
у Београду: документа Управе града Београда, књ. 6, 1890–1940, Историјски архив Београда, Београд, 2008, 16, 321–325)
70] Видети: ИАБ, ОГБ кутија 1153.
71] Инжењер Милош Савчић (1865–1941) је крајем 19. века са
архитектом Гашпаром Бекером отворио приватну Инжењерскоархитектонску канцеларију, која је пројектовала више стамбених
и пословних зграда у Београду, као што су зграда Класне лутрије,
комплекс Кланице (1896–1898), седиште Врачарске штедионице и
др. Савчић 1899. улази прво у Надзорни, а потом и у Управни одбор
Прометне банке, где иницира проширење улагања банке у различите сфере привреде – од изградње Стругаре у Београду (1901–1903)
и Босанској Јагодини (1927), Фабрике вагона у Крушевцу (1928),
улагања у развој и изградњу железнице у Србији (пруга Ниш–Књажевац започета 1911), до изградње рудника угља у источној Србији
(Тресибаба, Подвис, Благовести и Соко, 1919), и рудника на Косову
(1921). Занимљиво је да су станови за раднике постојали у оквиру
свих наведених комплекса. (Видети: 50 година рада инжењера Милоша Савчића, Штампарија „Минерва“, Београд, 1939; Д. ЂурићЗамоло, Градитељи Београда 1815–1914, стр. 288–299)
72] 50 година рада инжењера Милоша Савчића 1889–1939.
73] После Првог светског рата, у којем су фабричке зграде и машинске инсталације страдале од бомбардовања, Кланица је делимично обновљена кредитима Министарства финансија. Тада је један део Кланице уступљен ОГБ ради снабдевања становништва, а
други део фирми „А. Гасо и комп.“ која је прерађивала и извозила
месо. Историјат настанка и рада Кланице опширно је дат у монографији 50 година рада инжењера Милоша Савчића 1889–1939, стр
24–29. (Такође видети: Н. Вучо, Привредни развој града од 1919. до
1941, стр. 225–226)
74] Изометријски изглед комплекса Кланице крајем 19. века (МГБ,
Ур-14285).
75] Ситуациони план имања Кланичког Друштва А. Д. у Београду у
размери 1:500, према подацима уписаним на овом плану, израдио је

ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА
16. јуна 1936. године инжењер А. Јанковић, квл. архитект. (видети:
50 година рада инжењера Милоша Савчића 1889–1939, стр. 24).
76] Пројектна документација за зграде у Сарајевској 39–41 делимично је сачувана у Историјском архиву Београда (видети: ИАБ,
ОГБ-ТД, Ф XXVII-60-1922). О овим зградама архитекта Бојан Ковачевић направио је прилог у оквиру серијала „Круг“, који је емитован на Радио-телевизији Србије, 18. новембра 1991. године.
77] Видети: ИАБ, ОГБ –ТД, Ф XXVI-60-1922.
78] Подаци изнети на основу обиласка терена и разговора од 9. јануара 2010. године са данашњим власницима станова.
79] Инжењер Драгутин Шиђански је био један од власника Циглане
„Шиђански“ која се налазила на падини јужно од Црвеног крста. Он
и његов брат Димитрије су током 1920–1940. саградили више типских породичних кућа у Сазоновој улици, које су продавали средњеимућним породицама. Почетком тридесетих Драгутин Шиђански је
постао сувласник грађевинског предузећа „Хуго Кун и Компанија“,
које је, између осталог, изводило радове у Чиновничкој колонији на
Вождовцу (видети: Димитрије М. Кнежев, Београд наше младости
1918–1941, „Филип Вишњић“, Београд, 2001, 217–218).
80] Према сећањима чланова породице Јаћимовић, Чедомир Јаћимовић, један од четворице синова Милоша Јаћимовића оснивача Циглане „Домус А. Д.“, градио је мале породичне куће на великом породичном имању између улица Хекторовићеве, Брсјачке, Гершићеве,
Букурешке и Војводе Довезењског (данас простор између Булевара
краља Александра и Улице Милана Ракића, северозападно од Цветкове пијаце; све наведене улице и данас имају исте називе). Пројекти за
ове куће сачувани су у Историјском архиву Београда (видети: ИАБ,
ОГБ-ТД, XXXV – 24–1930). Сличан тип зграда Јаћимовић је подигао
и недалеко од Миријевског друма (данас Улица Воје Вељковића).
81] Термин вила је још током 19. века коришћен за мале породичне куће које су грађене на мањим или већим имањима у периферним, мирним деловима вароши (видети: Ротер-Благојевић, наведено
дело, стр. 82).
82] Лука Милишић је имање наследио, пред сам почетак Првог
светског рата, од свог стрица Илије Милишића, трговца и власника неколико зграда и колонијалних радњи у центру Београда. На
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имању на Булбулдеру, Илија Милишић је 1906. године подигао циглану, а Лука Милишић је 1920. године подигао и прву фабрику сирћетне киселине у Београду. На имању поред Дунава, на Вилиним
водама уз Стругару Прометне банке, Милишић је од 1922. године
сукцесивно подизао Фабрику оцатне киселине, Фабрику мазива
обуће „Брил“, Фабрику асфалта и Фабрику картонских производа.
(Видети: Старе трговачке фирме у Београду – Фирма Илија Милишић – Педесетогодишњица, Весник културе, 1927, 5 и 6, 84–85)
83] Раднички станови Циглане „Милишић“ налазе се у Улици Светог Николе број 41. Циглана се налазила на Булбулдеру, северно од
општинских станова у истој улици.
84] Циглана „Домус А. Д.“ налазила се на Смедеревском друму, на
месту данашње Цветкове пијаце.
85] Видети: Тома Миленковић, Калмици у Београду од 1921–1941.
године, Годишњак града Београда, XLII, 1995, 139–155.
86] Драгомир М. Поповић, Општински станови, БОН, 1931, 21–
22, 1386.
87] Плански грађена насеља и станове за раднике у међуратном
периоду у Осијеку и Загребу обрадила је Дарја Радовић Махечић,
видети: Darja Radović-Mahečić, Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba, Horetzky, Zagreb, 2002; Darja Radović-Mahečić, Planirana radnička naselja, у: Julijo Martinčić i dr. (ur.), Moderna u Osijeku, osječka
arhitektura 1918–1945, Zagreb–Osijek, HAZU, Zavod za znanstveni i
umjetnički rad u Osijeku, 2006, str. 161–172.
88] Влада Миленковић, Стамбено питање улази у нову фазу,
БОН, 1931, 4, 263.
89] Видети: Ljubomir Petrović, Problem stanovanjа u Kraljevini
Jugoslaviji 1918–1941, у: Istorija XX. veka, 1, 2000, 49–64.
90] А. В. Груђински, исто, стр. 93–94.
91] Vladimir Macura, Zlata Vuksanović, New Approach to Social and
Functional Mix in Housing of Belgrade After 2000, The future of social
housing is considered to be crucial, ed. Siegrun Herzog, Johannes Lutter,
United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Human Settlements, City of Vienna, Vienna, 2005, 74–75.
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Summary: ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA
SOCIAL HOUSING IN BELGRADE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
By constructing the tenement building in Radenička (Workers) Street in 1911, after a project by the architect Jelisaveta
Načić, Belgrade began to provide housing for the poor or, in modern-day terms, for socially disadvantaged groups. Housing shortages, which began to be felt in the early 20th century and soared after the First World War, led the interwar city
governments to focus on creating housing mostly for low-income civil servants and workers. By the Second World War a
little more than 520 city-provided flats were constructed. The city also provided two shelters, one for women and one for
men, which was a form of homeless workers’ accommodation comparable to modern-day social housing under protected
conditions.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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In the years following the end of the First World War, the Ministry of Social Policy provided some 200 flats intended
for all categories of the poor regardless of where or whether they were employed. Some of these flats were wooden barracks
supplied as war reparations from Germany, others were newly constructed. The poorest could obtain accommodation in the
buildings above Topovske šupe in Voždovac, the construction of which was funded by Persida Milenković’s charity.
The Ministry of Transportation and Railways also built some 240 units for its poorest employees, and extended assistance in the form of rental subsidies, free standardized designs for private housing construction etc.
Larger industrial companies built tenement buildings for their lower white collar employees and qualified workers,
usually within their own industrial estates, such as the Sugar Factory in Čukarica, the Textile Factory in Karaburma, the
Commercial Bank Sawmill and the Slaughterhouse by the Danube, or flats near the Milišić family brickyard in north Bulbulder or that of the Jaćimović family near the present-day green market of Cvetkova pijaca.
Rather than a result of a broader housing policy, the housing construction was a matter of unsystematic local- or
national-level government initiative or was funded by larger companies and charities in response to the housing crisis. It
is also a fact that the number of available homes was smaller than the number of people living in destitution. The lack of
a clear-cut housing policy for Belgrade’s poor was reflected in the architectural character and locations of such buildings,
scattered individually or in smaller groups on various, mostly peripheral, locations. Even though our times bring new challenges, the example of homes and shelters constructed by ministries, municipalities and industrial companies in the first half
of the 20th century might prove useful.
The interwar tenement buildings form part of our built heritage. Many of them gave way to modern development after
the Second World War. The remaining buildings and groups of buildings are generally dilapidated for lack of maintenance.
This, however, does not diminish the merit of some of them, which may be placed under some sort of institutional protection in order to be preserved as an aspect of the city’s cultural and architectural heritage. To be set apart in that sense are the
group of five ‘pavilions’ in Humska Street designed by Branko Maksimović and the complex of Bajloni & Sons Company
in Sarajevska Street.
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САША МИХАЈЛОВ

НАСТАНАК И РАЗВОЈ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ НА ДЕСНОЈ
ОБАЛИ ДУНАВА У БЕОГРАДУ ОД
КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВЕКА

B

еоград се током 19. века до почетка Првог светског
рата постепено развијао и мењао свој лик, тако да је
од оријенталне вароши с временом постајао модеран
средњоевропски град. Индустрија као феномен новог
доба један је од главних индикатора модернизације сваког друштва и носилац привредне активности модерног
света, па тако и Србије и Београда као његове престонице. Она се у почетку спорије развијала, махом је била
заснована на занатској производњи, да би пред крај 19.
века попримила веома убрзан темпо развоја, условљен
пре свега доношењем законских регулатива, изградњом
железнице и увођењем електричне енергије у производне погоне.1
Развој индустрије Београда, уз све противречности
и проблеме, као и успоне с којима се сретала током 19. и
прве половине 20. века, пролазећи кроз бурне историјске и друштвене процесе, економски развој и еманципацију, културолошки прогрес и модернизацију, текао
је паралелно са ширењем града, његовим просторним и
урбанистичким развојем. Индустрија је од почетка 20.
века постала и један од најзначајнијих носилаца његовог прогреса.2 Углавном је смештана изван централних
делова Београда, односно тежила је ка његовим ивичним, ређе изграђеним просторима. Положај града на
ушћу великих река Саве и Дунава био је од изузетне
важности за развој индустрије и то за све индустријске
гране подједнако.3 Крајем 19. и почетком 20. века, уз
њихове обале, формирали су се истовремено нови индустријски центри. Један је био дуж Топчидерског друма и на Чукарици, која се као потпуно нова област града
формирала управо у том периоду. Други, настао уз саму
обалу Дунава, на Палилули и Карабурми, управо је и
предмет овог рада.
У приобаљу Дунава и његовом залеђу индустрија
се везивала за подручје које се протезало од Дорћола па
до данашњег Панчевачког моста и даље ка Карабурми.
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б)

в)

г)

Сл. 1. Развој индустријске зоне означен на
историјским плановима Београда: а) 1893, б) 1903,
в) 1921, г) 1935. (графичка обрада: Оливера Петровић)
Постојала је велика узрочна повезаност између избора локације и читавог низа фактора који су одређивали
мање или веће погодности приликом њиховог избора.
Атрактивност ових простора заснивала се прво на повољним саобраћајним комуникацијама, затим на повољним условима за снабдевање великим количинама
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

воде, али и за испуштање отпадних вода на слободним,
неизграђеним теренима,4 као и на близини општинске
електричне централе подигнуте 1892. године у залеђу
Дунава. Управо је електрификација Београда омогућила примену нових техничких и технолошких достигнућа у индустрији, саобраћају, телекомуникацијама,
комуналним службама.5 С друге стране, била је ово и
прва индустријска зона која је одмах по формирању
повезана железничком пругом, што је у великој мери
допринело њеном убрзаном развоју.
Простор на десној обали Дунава, који обухвата делове Дунавске падине, део Палилуле – Вилине воде и
Карабурме, све до краја 19. века био је празан терен уз
обалу Дунава. Његова урбанизација почела је на самом
крају 19. века са оснивањем и подизањем првих индустријских предузећа, што је унело и извесне промене у
природном пејзажу.6
Ово подручје је средином 19. века веома удаљено
од насељеног дела града, а на плану из 1850. године
види се да је простор потпуно недефинисан.7 Тек на
плану из 1875. године види се траса данашњих улица
Венизелосове и Поенкареове,8 док је све испод ње означено као Gemüse Gärten (баште), што јасно указује на
пољопривредни карактер овог земљишта.9 Део поред
Дунава обележен је као плаван, а нешто касније на делу
између старе електричне централе и данашњег Панчевачког моста, оформило се дивље насеље сиромашних житеља, већином рибара и лађара. Због подземних
вода, које су се изненада појављивале за време високог
водостаја, настала је легенда како у тим подземним водама живе виле које кажњавају оне које их узнемиравају, по којој је крај добио име – Вилине воде.10
План Београда из 1884. године приказује овај
простор као непланиран.11 Јавља се неколико усамљених објеката малих габарита и, на почетку данашње
индустријске зоне, око Улице Светозара Милетића,
Фабрика шподијума и туткала М. Мунка, једна од
најстаријих фабрика у Београду, чија је мала радионица основана око 1878, а која се око 1900. проширила у
праву фабрику.12 На преосталом простору који припада
Палилули и Карабурми, уз Дунав су уцртане циглане и
тадашње „баштоване“. У дубини територије према Карабурми, до последњих деценија 19. века налазиле су
се циглане, које су користиле погодан квалитет земље,
и објекти привременог карактера, стоваришта дрвне
грађе и слично. Све до 1891. године овај простор је био
ван рејона вароши.
Општински одбор је 1891. године усвојио нове
границе „рејона вароши Београда“, сматрајући да рејон
треба да одговара умножавању становништва и да варош треба да се шири према Сави и Дунаву како би се
подстакла трговина, а заједно с њом, и речни саобраћај.13
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Граница се протезала од железничког моста преко Саве
и ишла преко моста на Топчидерско-шабачки друм те
преко раскрснице са Цветном улицом (Дринска), затим
прелазила поред Болнице за душевне болести, поред
Лаудоновог шанца, преко Крагујевачког друма (Булевар
ослобођења), а онда путем поред Макензијевог имања,
па преко њива Влајка Каленића, затим преко Смедеревског друма (Булевар краља Александра) и Тркалишта и
поред Новог гробља и краљевог имања излазила на Баштованску улицу, одакле је поред Хаџи Томиног имања
избијала на Дунав.14 Новом границом један део простора о којем говоримо ушао је у рејон вароши.15 Само четири године касније, уз саму границу рејона уз Баштованску и Кнез Милетину улицу (данашњи Булевар деспота Стефана),16 почеће изградња Београдске кланице.
Бешлићев план Београда из 1893. године,17 који
представља, заправо, први регулациони план Београда
у целини, од посебног је значаја по томе што је ту јасно
изражен утицај Јосимовићевог плана Дунавске падине, сада на много већи простор Дорћола и Палилуле,
све до обале Дунава.18 Нова улична мрежа представља
продужење уличне схеме на Дунавској падини, где је
такође планиран ортогонални систем мреже улица, једино је Баштованска улица остала да дијагонално сече
новопројектоване блокове. На плану је уцртана Фабрика шподијума. Овај плански документ имао је важан
задатак да утврди усвојену границу „рејона вароши Београда“ из 1891. године. На Бешлићевом плану простор
ван рејона вароши уз Дунав обележен је као Карабурма.
Име овог предела првобитно је гласило Кајабурма (стеновити рт), и први пут се јавља на аустријским картама
из времена од 1717. до 1739. године.19 Тако је називан
део брда Велики Врачар који се спуштао у Дунав. Данас
део брда не допире до реке, јер је обала насута. Током
19. века почео је да се употребљава нов назив Карабурма, који је преовладао и задржао се до данас. Двадесетих година 19. века на Карабурми је био празан простор
за вежбање коњаника београдског везира, а неки делови
су коришћени као обрадиво земљиште. Средином 19.
века постојала је циглана Хаџи Томе, познатог београдског трговца, као и још неколицина мањих циглана. У
другој половини 19. века на овом простору је било губилиште, а поред њега и гробље стрељаних осуђеника,
па се сматра да је због тога у употребу ушао нов термин
(кара – црн).
Читав простор на десној обали Дунава добија на
важности након изградње Београдске кланице на крају
Радничке улице, одмах изван границе рејона вароши,
1895. године, која је означила почетак развоја једне од
првих и развијенијих индустријских зона града, што је
потврђено и изградњом пруге од железничке станице до
Кланице 1898–1899. године.20 Ова пруга била је дугачка
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шест километара и полазила је од железничког моста,
ишла поред паробродског пристаништа и куле Небојша, затим пролазила средином Дунавске улице и преко
Хаџи Томиног имања долазила до станице Београд –
Кланица (данашња Дунав станица).21 Такође, означила
је развој београдског железничког чвора, јер је управо
траса ове пруге чинила основу будућег развоја магистралног правца ка Банату, што добија на значају након
изградње Панчевачког моста 1936. године. Изградњом
железничке станице и кланичке пруге онемогућен је
прилаз рекама, те су све планиране замисли о уређењу
обала остале неостварене. Кланичка пруга која је пресецала предвиђену правоугаону мрежу улица, утицала
је на планирање развоја Дорћола те је 1903. године измена регулације овог дела града била неопходна. Пројекат за ову измену израђен је у Грађевинском одељењу
Општине под руководством Димитрија Лека.22 Према
пројекту, задржани су саобраћајни правци који су се
потврдили употребом, као што су Баштованска и Кнез
Милетина улица. Главна особеност овог пројекта били
су велики блокови са скверовима у средини. Нов став о
зракастом систему улица, које се сустичу на кружним
трговима, доноси план града Београда састављен за
потребе катастарског премера 1910. године.23 Међутим,
ова идеја није спроведена до краја јер систем који може
да се примени на стамбено насеље не може да егзистира у индустријској зони тако да планирани трг у који
се уливају све улице никада није изведен, с обзиром на
то да га је требало поставити на месту већ изграђене
платнаре Алексе Обрадовића из 1897. године.24 Тадашња ситуација, а и данашња, таква је да се улице нагло
завршавају испред ограда фабричких кругова.
Први значајни кораци у индустријализацији Србије и Београда, као његове престонице, учињени су од
последње деценије 19. века до почетка Првог светског
рата. Подизањем фабрика које су постале носиоци развоја прехрамбене, текстилне и дрвне индустрије, као и
низа занатских радионица које су најавиле појаву и развој хемијске индустрије, за нешто више од једне деценије, од 1895. до 1911. године, настала је на десној обали Дунава прва, највећа и најкомпактнија индустријска
зона.
Почетак формирања ове привредне зоне означила је изградња Кланице. Друштво за клање и прераду
стоке, односно Кланичко друштво или Београдска кланица, како је била познатија у свести Београђана, основано је и подигнуто 1895–1898. године. Затим се оснивају Прво краљевско српско повлашћено предузеће за
прераду кудеље и памука Алексе Обрадовића и комп.
1897, Фабрика чохе Евгенија Михела 1898, Парна стругара Прометне банке 1903. и Фабрика трикотаже Милана Јечменице 1911. године. Тековине индустријске
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револуције у текстилној производњи, постигнуте у последњим деценијама 18. и у првој половини 19. века у
Европи, примењивале су се у Србији са закашњењем од
скоро једног века и то постепено и делимично, сразмерно
обиму и значају основаних текстилних фабричких предузећа.25 Слично другим гранама индустрије, и текстилна се развијала прерастањем ситних текстилних заната
у веће радионице да би ове даље прерасле у индустрију
засновану на машинском раду и снабдевену савременом
техничком опремом. У овим процесима примењивана
су инострана техничка достигнућа, а у појединим случајевима и доприноси домаћих стручњака. Текстилна
индустрија је од почетка 20. века спадала у најразвијенију привредну делатност у Србији. Фабрика Алексе
Обрадовића и Фабрика чохе Евгенија Михела чиниле
су основу Текстилних фабрика Косте Илића и Синова,
једне од најзначајнијих текстилних индустрија не само
у Београду него и у Србији. Стругара Прометне банке
је прерађујући дрвну грађу знатно допринела развитку
Београда, а заједно са Београдском кланицом учинила
је даљи корак у остваривању привредне независности
земље. Фабрика трикотаже Милана Јечменице, у прво
време скромно предузеће, с временом је постала једна
од највећих текстилних фабрика на подручју Балкана.
Завршетком Првог светског рата, Београд више
није био погранични град, нашао се у новим условима,
морао је да одговори новим захтевима, односно да се
развије у административно, културно, трговачко и индустријско средиште једне веће државе. Такође, требало
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је да постане значајна железничка раскрсница и речно
пристаниште. Према усвојеном Генералном плану Београда из 1923. године, индустријска зона развила би се
на Дунаву, а нарочита пажња била је посвећена питању
саобраћаја, посебно решењима железничког и речног
саобраћаја. Прво је дато решење београдског железничког чвора, који би представљао значајан напредак
за побољшање овог вида саобраћаја како у домаћим
тако и у међународним размерама, које је предвидело
повезивање главне железничке станице тунелом испод
гребена с пројектованим мостом преко Дунава и другим, кружним тунелом испод Улице кнеза Милоша,
за транзитни саобраћај Земун–Ниш, затим с пројектованом великом теретном станицом поред Дунавског
пристаништа и новом путничком станицом код Возаревићевог крста.26 За потребе индустрије, Београд је имао
два пристаништа и то главно, Савско пристаниште, лоцирано низводно од железничког моста, уређено и осавремењено, и друго, Дунавско пристаниште, неуређено
и са скромнијим могућностима, које се простирало у
широком луку испод куле Небојше до данашњег Панчевачког моста. Овом другом, Дунавском пристаништу
су гравитирала предузећа концентрисанa око Радничке
(данас Венизелосова и Поенкареова) и Кнез Милетине
улице (данас Булевар деспота Стефана), односно целокупна индустријска зона настала на десној обали Дунава. У Генералном плану Београда давање значајне улоге
речном саобраћају решено је пројектовањем дунавског
басенског пристаништа, чији би капацитети послужили
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за првих десет година.27 Међутим, тек након четири деценије и изградње Луке Београд, ово пристаниште добиће већи значај и улогу у промету робе и услуга.
Колики су значај и важност имале фабрике основане и подигнуте на десној обали Дунава, говори
и чињеница да су управо ова индустријска предузећа
уцртана на свим плановима града почевши од оног из
1903. године,28 затим у оним из 1910, 1921,29 1935,30
1941.31 године. Њихово подизање, а потом и напредак,
поред привредног значаја, имали су великог удела у
урбанизацији овог простора, посебно Карабурме. Насељавање Карабурме почело је крајем 19. века, након
изградње текстилне фабрике Евгенија Михела на самој обали Дунава, коју је откупио Коста Илић. Поред
фабрике, убрзо се образовало радничко насеље, а у
околини су се настањивали и ситни чиновници и занатлије. Зачетке насељавања овог дела града пратимо на
Плану града Београда из 1921. године, на којем је јасно
уцртано радничко насеље Фабрике вунених тканина уз

Сл. 3. Авио-снимак индустријске зоне, око 1934.
(извор: Музеј ваздухопловства)
Вишњички друм. Колики је утицај популарна Штофара
имала на урбанизацију овог дела града, јасно се види на
плановима града из 1935. и 1941. године, на којима је
назначена мрежа новопросечених улица.32 Насеље Карабурма је пре Другог светског рата обухватало простор
између данашње улице Драгослава Срејовића, Панчевачког моста, Дунава и Улице војводе Мицка Крстића.
Источно од овог терена пружа се нов део Карабурме, па
се због тога део који је постојао пре 1941. године назива
и Стара Карабурма.
Ишчитавајући планове Београда од краја 19. века
па све до Другог светског рата, закључује се да је већина
фабрика подигнута уз железничку пругу и улице Радничку, Кнез Милетину и Вишњичку. На обали Дунава
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била је лоцирана само Фабрика чохе Евгенија Михела
(односно Фабрика вунених тканина Косте Илића, данашњи Београдски вунарски комбинат) и нова општинска
термоелектрана „Снага и светлост“, која је изграђена
1932. године, када прва централа више није могла да
задовољи нарасле потребе града за снабдевањем електричном енергијом. Изградњом Термоелектране „Снага и светлост“ први пут је почела да се користи нисконапонска дистрибутивна мрежа за напајање наизменичном струјом, што је допринело знатном унапређењу
електроенергетског система града. Подизање ове централе покренуло је и неке нове идеје у савременом комуналном уређењу и функционисању града. Једна од
њих је и идеја о увођењу централизованог снабдевања
града топлотном енергијом. Међутим, из техничко-економских разлога и ова идеја биће реализована тек након
четири деценије.
Током Другог светског рата, индустрија Београда
била је добрим делом порушена и оштећена. У првим
послератним годинама убрзано се опорављала, изграђивала и организационо преструктурисала и то спајањем
више мањих предузећа у веће. Период од 1945. до 1951.
године, обележиле су обнова и изградња, национализација и реорганизација, успостављање социјалистичких
друштвених односа и планске производње. У односу на
предратну углавном приватну својину, предузећа су новим устројством прешла у друштвено власништво. Индустрија је углавном користила оне локације где је највише била груписана у међуратном периоду, дуж прилазних саобраћајница и у близини река. Сходно томе, и
простор на десној обали Дунава је посматран искључиво на тај начин. У урбанистичкој и инфраструктурној
поставци није дошло до битнијих измена. Обновљени
су фабрички комплекси изграђени у предратном периоду, поједини су променили производни процес и асортиман, управљачку структуру и назив, те су и убудуће
чинили основу новоформираних предузећа, а у оквиру
постојећих комплекса изградило се више пословних и
магацинских објеката. Све до краја педесетих година
прошлог века предратна предузећа су углавном проширивана и обнављани су њихови погони, а сем неколико
изузетака – потпуно нове фабрике нису отваране. Њихов грађевински фонд је у једној мери замењен те очувани првобитни објекти чине њихову највећу вредност,
како са културно-историјског тако и са архитектонскоурбанистичког становишта, потом као материјално
сведочанство привредног напретка Београда, развоја и
настајања прве индустријске зоне града. Највећа промена односила се на заступљеност појединих грана индустрије, с тим што је нешто смањен удео текстилне
индустрије, а увећан хемијске, металне и других. „Београдска текстилна индустрија“, наследница фабрике
Милана Јечменице, једно је од ретких предузећа, поред
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Сл. 4. Индустријска зона, садашње стање
(снимио мр Рифат Куленовић)
Фабрике вунених тканина Косте Илића, на чијем простору и у чијим производним погонима је настављена
иста производна делатност. Хемијска индустрија, која
је своје корене имала управо на овом простору у међуратном периоду, 1950. године са оснивањем фабрике
боја и лакова „Дуга“ доживљава свој процват. У прве
две деценије након рата „Дуга“ је била један од ретких и
највећи фабрички комплекс подигнут на овом простору.
У периоду од завршетка рата до 1950. у овој зони
послују: електрана „Снага и светлост“ (Београдска
електрана, Дунавски кеј 10), „Давид Пајић“ – метална
индустрија (Ђуре Ђаковића 29), „Сутјеска“ – фабрика
медицинских уређаја (29. новембра 113), „Београд“ –
текстилна индустрија (будући БПК, 29. новембра 109),
„Октобарска слобода“ – текстилна индустрија (будући
БВК, Вишњичка 15), „Пролек“ – хемијска индустрија
(будућа „Галеника“, 29. новембра 111), БИМ „Славија“
– прехрамбена индустрија (29. новембра 115), „Дуга“
– хемијска индустрија (Вилине воде 6), „Балкан“ – хемијска индустрија (Вилине воде), „Кристал“ – прехрамбена индустрија (Вилине воде 6), Индустријско цреварско предузеће – прехрамбена (29. новембра 117), Филип
Кљајић – фабрика коже (Ђуре Ђаковића 100), фабрика
хартије „Београд“, као и низ мањих складишних и магацинских простора.33
Почетком шездесетих година прошлог века, све
више је растао интерес за јаче везивање за приобаље
Дунава, када је изграђена нова велика лука. Народни
одбор града Београда основао је 11. марта 1957. године
Дирекцију за изградњу и уређење обале Дунава, чији је
задатак био изградња дунавског пристаништа, приступних путева, магацинског и складишног простора и
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других пристанишних објеката и постројења.34 Лука је
отворена 1961. године, а све до тада је лучки део Београда био уз главну железничку станицу и Карађорђеву
улицу. Поред Луке Београд, настају и нови фабрички
комплекси и подижу се магацински простори на простору између железничке пруге и обале Дунава, на
месту где се некада налазила Стругара Прометне банке.
Почетком седме деценије прошлог века започело
је централизовано снабдевање града топлотном енергијом. Тада је у старом делу града почело преуређивање
старе електране „Београд“ на дунавској обали (Термоелектрана „Снага и светлост“) и разматрање њеног
претварања у топлану ради загревања индустријских
и стамбених зграда у том делу престонице. Међутим,
електрана је угашена 1969. године, а у њеној непосредној близини почела је изградња Топлане „Дунав“, која
је и данас у функцији.
У наредном периоду на развој београдске индустрије утицало се Генералним планом Београда из
1972. године и другим планским документима, а намена предметне зоне и у будућности је виђена искључиво као индустријска. Нови Генерални план Београда
2021. из 2003. године предвидео је измештање индустрије, привредне зоне и привредне делатности са овог
подручја и планира његову потпуну трансформацију у
комерцијалне делатности и опште градске центре, затим центре за становање и стамбено ткиво, јавне службе, јавне објекте и комплексе, спортске објекте и комплексе, зелене површине.
Кланичко друштво
Почетак формирања индустријске зоне и урбанистичког развоја простора на десној обали Дунава обележили су оснивање и изградња Кланичког друштва
на имању Џеханово на обали Дунава.35 Кланичка индустрија и фабричка прерада меса заузимала је важно место у аграрној привреди земље.
Србија са развијеним сточарством и великим извозом стоке све до краја 19. века није имала модерне
кланице, које би прерадом омогућиле извоз свежег
меса. Закон о потпомагању кланичких предузећа, донет
28. новембра 1895. године, поред предвиђених царинских и пореских олакшица, смањене железничке тарифе при извозу материјала и робе, бесплатног уступања
државних и општинских земљишта за грађење кланица
и разних других повластица, предвиђао је и првенство
при свим државним набавкама. Са добијеним повластицама, кланичка предузећа су била у обавези да подигну фабрику с потребним технолошким и санитарним
одељењима и отпочну рад најдаље у року од две године,
затим да примењују све законске прописе и наредбе ветеринарско-санитетске полиције и друго.36
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДУНАВА У БЕОГРАДУ
ОД КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВЕКА
Сл. 5. Кланица,
разгледница око
1900. (извор:
колекција Милоша
Јуришића)

Тако је група београдских трговаца 1. октобра
1895. године основала „Српско акционарско друштво
за клање и прераду стоке“ са задатком да подигне модерну кланицу, а узимајући у обзир неодложну потребу
да се у Србији створи савремен сточни трг, друштво је
истовремено основало и „Српско акционарско друштво
за сточни трг“ са седиштем у Београду. Друштво је већ
наредне године на основу Закона о потпомагању кланичких предузећа добило све повластице и отпочело са
подизањем кланица – прво привремене у Нишу, а потом
велике, модерне са сточним тргом у Београду.37
„Друштво за клање и прераду стоке“ у Београду, основано 1895. године, првобитно је носило назив
„Српско акционарско друштво за сточни трг и клање
стоке“, а од 1906. „Кланичко друштво“.38 Комплекс
Београдске кланице био је први и један од најуспешнијих привредних објеката инжењера Милоша Савчића,39 чија је изградња почела 1895, а завршена 1898.
године. После претходних студија модерних кланица у иностранству, пре свега по Аустрији и Немачкој,
где је упознао и проучио технологију процеса клања и
прераде стоке, израдио је пројекат Кланице у близини
Дунава изван рејона вароши Београда, према Карабурми, у данашњем Булевару деспота Стефана 111 (раније
123–125).40 Након усвајања пројекта, инжењер Савчић
је прихватио и извођење радова. 41 У оквиру комплекса
саграђен је велики број објеката различите намене, сви
у функцији клања стоке и прераде меса.42 Тако су подигнути: главна зграда, обори, хладњача, раднички станови и други помоћни објекти. Кланица је располагала
најсавременијим уређајима оног времена, са хладњачама, сапунџиницом, берзанском зградом, поштанском и телеграфском зградом. Спољњој архитектури
97

кланичких зграда посвећена је посебна пажња, а тим
поводом инжењер Савчић је успоставио сарадњу са архитектом Данилом Владисављевићем,43 који ће му бити
сарадник и у будућим пројектима значајних престоничких здања. Тако су главне фасаде неких зграда решаване симетрично, с наглашавањем средишњег дела троугаоним тимпанонима у висини крова, док су другом
бојом истакнути извесни елементи фасаде: једноставни
пиластри који се пружају дуж приземља и спрата, подеони венци и оквири око прозора и врата. Све грађевине
у оквиру овог индустријског комплекса биле су добро
пропорционисане и деловале су складно. О репрезентативности кланичких зграда сведоче бројне разгледнице
Београда на којима је илустрован овај значајан привредни комплекс. Изграђена кланица увећала је Савчићев инжењерски углед, а њен рад је знатно допринео
привредном развоју Београда и Србије, утичући постепено на привредно осамостаљење земље, посебно ако
се узму у обзир велике тешкоће које је Србија имала у
Царинском рату са Аустријом. Упоредо са изградњом
Кланице, на захтев Кланичког друштва започела је и
изградња железничке пруге, која је повезала Кланицу
са Главном железничком станицом, а од 21. марта 1899.
повезана је и локалном фабричком пругом станица
Сточни трг са станицом Београд – Кланица, и одатле
даље са главном београдском железничком станицом.44
Станица Београд – Кланица имала је велики економски
значај за Србију. На њеном месту од 1936. године налазе се објекти „Дунав“ станице, која је подигнута у време градње Панчевачког моста.
У Првом светском рату, током бомбардовања града Кланица је знатно оштећена (штале, друштвени хотел, зграде за особље, велики амбари и кровови свих
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Сл. 6. Железничка станица Београд – Кланица,
почетак 20. века (извор: колекција Милоша Јуришића)
објеката), а документа и целокупна архива Кланичког
друштва однесена је и уништена. Одмах након рата,
приступило се обнови и Кланица је поново отпочела
рад већ наредне, 1919. године.
Одлука о проширењу постојеће и подизању нове
кланице на Сточном тргу, званом „Хале“, донета је
1927. године, на којем су још 1912. године предузимачи инжењер Клементије Букавац и архитекта Миливоје
Смиљанић45 озидали велику халу и штале.46 Искоришћавање постојећих зграда сточног трга, односно њихова
адаптација, давало је најбржу и најјефтинију могућност
за израду нове општинске кланице. Велика хала, површине 2.500 квадратних метара, адаптирана је у главну
кланичку зграду, док је једна штала одређена за преуређење у хладњачу. У продужетку хале подигнути су
гардеробе и тоалети за раднике. Уз ове радове изведени
су и – административна зграда, канализација целог кланичког круга, ограде око кланице, калдрма. Испоруку и
монтажу машинског уређаја извршила је фирма А. Д.
раније „Шкодини заводи“ из Пилзена. Израду грађевинских објеката за претхладњачу, постојећа одељења,
гардеробе, чекаонице, преправке постојећих штала извео је предузимач Милан Секулић.47 Довршење унутрашњих радова у кланици, ограду око кланице, зграду
за администрацију – извео је инжењер Јан Швејкар.
Надзор на изградњи нове кланице водио је Миливоје
Тричковић, архитекта Архитектонског одељења ОГБ.
Један део Кланичког друштва прешао је 1929. године у
својину Београдске општине и на фабрику коже „Бели
орао“, која је претходно основана на имању Кланичког
друштва. Како је споразум с Народном банком и осталим повериоцима истекао 1937, покретна и непокретна
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имовина Кланичког друштва нашла се на продаји.
Целокупну имовину је купила Београдска општина
и то целокупно имање са свим зградама, машинама и
инсталацијама.
На делу имања Кланичког друштва, на некадашњој
адреси Кнеза Павла 125, односно на делу терена ка углу
Радничке улице и пута за Сточни трг, основана је 1925.
године фабрика коже „Бели орао“.48 Фабрика је отпочела рад наредне године и тада је подигнута двоспратна
производна зграда. Потом је фабрика коже постала власник још једног дела имања Кланичког друштва 1929.
године, а нова зграда је дозидана према плановима
инж. Божидара Живадиновића. Након економске кризе почетком тридесетих година 20. века, због дугова у
које је запала фабрика, Београдска општина је откупила
зграде, машине, уређаје и земљиште. Фабрику коже је
потом преузео концерн Драгише Матејића, затим 1935.
године обезбеђени повериоци, односно Народна банка
Краљевине Југославије, Државна хипотекарна банка,
Југословенска удружена банка а. д. и други, да би потом била продата фабрици „Бата“.49 Објекти фабрике
коже, очувани до данас, представљају неизоставни и
неодвојиви део историјског развоја индустријске зоне
на десној обали Дунава.
Развој Кланице прекинуо је почетак Другог светског рата, а у бомбардовању Београда 6. априла 1941.
године тешко је оштећена. Тада је порушено укупно
десет зграда и то: зграда Извозне кланице, зграда Говеђе извозне кланице заједно са свим инсталираним постројењима, зграда машинског одељења, зграда у којој
је био смештен млин за млевење соли, зграда за производњу саламе, приземна зграда са 14 одељења која
је садржала: магацине, гараже, шталу, заједно са рампом дужине 100 м, приземна зграда за вагу за мерење
стоке, зграда у којој је била фабрика конзерви, меса,
за топљење масти, одељење за сушење меса и саламе,
радионице за прераду црева, радионица и ковачница,
зграда у којој је био смештен генератор за производњу
леда заједно с ледионицом, док су преостали објекти
делимично оштећени.
Завршетком рата, на простору општинске кланице
наставило је да ради више новооснованих предузећа.
Првобитну, прехрамбену делатност задржало је једино
предузеће БИМ „Славија“, лоцирано на простору проширене кланице из периода пред Први светски рат, а на
некадашњем Сточном тргу. У протеклих шест деценија
предузеће се развијало а самим тим се мењао и његов
грађевински фонд тако да данас једино очувана намена
указује на постојање првобитне кланице.
На једном делу простора који припада Кланичком
друштву, односно на месту где је формирано њено језгро, 1945. године је започела изградња фабрике лекова
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Сл. 7. Главна зграда
Београдске кланице,
садашње стање
(снимила Снежана
Неговановић)

„Пролек“. Ова локација је била погодна због близине
нове кланице (простор БИМ „Славија“), из које се предузеће углавном снабдевало сировинама, као и због добрих саобраћајних веза, издвојености од градског језгра и близине радничких станишта. Скоро све машине
ове модерно уређене фабрике добијене су на име репарација из Мађарске. Након неколико година, предузеће
је ушло у састав фабрике лекова „Галеника“. На другом
делу терена првобитног језгра Кланице а ка Сточном
тргу, 1946. подигнуто је предузеће за производњу медицинских уређаја „Сутјеска“. У објектима некадашње
фабрике коже „Бели орао“, очуваним до данас, наставила је рад фабрика коже „Филип Кљајић“ (Ђуре Ђаковића 100, данас Поенкареова). Оснивање и развој ових
нових предузећа условио је и подизање нових објеката
за постављање савремених производних процеса.
Изградња прве београдске кланице означила је
настајање прве велике, компактне индустријске зоне
Београда, која у континуитету постоји дуже од једног
века, као и развој београдског железничког чвора. У
њеном оснивању и изградњи учествовали су најзначајнији српски градитељи с краја 19. и почетка 20. века
инжењер Милош Савчић и архитекта Данило Владисављевић, те комплекс Кланице заузима истакнуто место у њиховим опусима. С временом модернизована
и проширивана, током Првог светског рата рушена па
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потом поново обновљена и проширена и на крају скоро
потпуно уништена, након Другог светског рата престала је да постоји. Два очувана објекта у њеном првобитном језгру, где је формирана на самом крају 19. века,
вишеспратна главна кланичка зграда и канцеларијска
зграда оријентисана ка Булевару деспота Стефана, материјално су сведочанство њеног постојања, привредног развоја града, развоја прехрамбене индустрије, као
и репрезентативног архитектонског обликовања индустријских објеката, те ови објекти поседују друштвене,
културно-историјске и архитектонско-урбанистичке
вредности.50
Фабрика вунених тканина Косте Илића
и Синова и Комп.
(Београдски вунарски комбинат)
Прве фабрике текстила основане и подигнуте на
овом простору биле су „Прво краљевско српско повлашћено предузеће за прераду кудеље и памука Алексе
Обрадовића и Комп.“ у Радничкој улици, основано
1896. године, и Фабрика чохе Евгенија Михела и комп.
у Вишњичкој улици. Обе ове фабрике чиниле су основу
потоњег концерна Косте Илића и Синова.
Подизање Фабрике чохе Евгенија Михела и комп.
1898, која је била идеално лоцирана поред међународне речне саобраћајнице, уз сам Дунав, у близини
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Сл. 8. Фабрика вунених тканина, око 1925. (извор: колекција Милоша Јуришића)
данашњег Панчевачког моста, у великој мери је утицало на насељавање данашње Карабурме, које је отпочело
крајем 19. века. Велики удео у власништву и учешће
у њеном стварању имао је Карл Волф, индустријалац
из Немачке, тадашњи власник и фабрике за прераду
кудеље у Врању.51 Фабрика чохе у Београду била је
модерно опремљена мала текстилна фабрика, која је
својом солидном производњом успешно освајала домаће тржиште, а производила је сукно, шајак и чоху.52
Разбоји и остале машине набављени су највећим делом
из Немачке, Аустрије и Француске. Исте године по
оснивању, фабрика је добила уобичајене царинске, пореске и друге повластице ради успешног вођења предузећа.53 Недуго по подизању фабричких зграда, већ
1901. године, изграђен је железнички колосек од Београдске кланице до Фабрике. За овај колосек бринула
се станица Београд – Кланица, а надзор и одржавање
вршила је Дирекција Српских државних железница за
рачун власника фабрике.54 Трасирањем индустријског
колосека, који је преко постојеће трасе пруге до Кланице био повезан са Главном железничком станицом,
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као и ситуирањем између пловног Дунава, на којем је
фабрика имала сопствено пристаниште, и Вишњичког
друма, Фабрика чохе је имала идеалну локацију повезану с најзначајнијим саобраћајним комуникацијама,
какву је имало ретко које индустријско предузеће.
Михелову фабрику откупили су 1906. године синови
познатог текстилца Косте Илића и протоколисали фирму
под називом: „Краљ. Српска повлашћена фабрика вунених тканина Косте Илића и Синова и Комп“.55 Почетком
20. века, текстилна индустрија Србије је спадала у најразвијеније индустрије у земљи, а међу најуспешнијим
фабрикама управо је била Косте Илића и Синова, који
је имао и филијалу у Лесковцу, као и акцијско учешће
у другим корпорацијама.56 Влада Илић, Костин син који
се у Немачкој упознао са организацијом и техничким
уређењем тамошњих великих текстилних фабрика,
био је главни иницијатор за изградњу велике текстилне
фабрике на Карабурми у Београду.57 Куповином модерно
опремљене фабрике Евгенија Михела и комп. пренете су
и све добијене државне повластице на Благоја, Милана,
Сотира и Владу Илића, с тим да протоколишу фирму под
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називом „Фабрика вунених тканина Косте Илића и Синова и Комп.“58 На тај начин је створена важна основа
за даљу експанзију текстилне индустрије синова Косте
Илића на челу са Владом Илићем.59
По преласку фабрике у ново власништво, приступило се одмах преуређењу постројења, допуни машинских уређаја, повећању производње и ефикаснијој организацији рада. Влада Илић је исушио баре на дунавској
обали и у близини Штофаре, како је популарно називана, образовао радничко насеље. Изграђено је шест
радничких станова, иако је већина радника становала
у вароши. Такође, образован је болеснички раднички
фонд којим је руководила управа фабрике, подигнути
су дезинфекциони завод, болница, диспанзер, дечје
прихватилиште, кафана, пекара и касапница. Обновљена и проширена Михелова фабрика, изграђена је с
конструкцијом од армираног бетона под руковођењем
Матије Шнајдера.60 Запошљавала је велики број радника и представљала основу великог економског успона
потоњег концерна браће Илић и текстилне индустрије
у Београду уопште.
Ортачко предузеће Косте Илића и Синова претворено је 1910. године у акционарско друштво чиме су
се створили услови за већа улагања, ширење и увећање
предузећа попут великих светских фабрика, у намери
да сузбију страну конкуренцију у вуненим тканинама.61
Ново акционарско друштво носило је назив: „Текстилне

фабрике Косте Илића и Синова а. д. у Београду“. Управни одбор фабрике приступио је одмах припремним
радњама за проширење и подизање нових фабричких
зграда. У Енглеској су купљене машине за камгарн предионицу (чешљана пређа) ради потпуне модернизације
процеса производње, а из Општинске централе спроведена је и струја за осветљење и покретање машина.
У време Првог светског рата, фабрика је доста
оштећена. По завршетку рата, Фабрика вунених тканина на Карабурми брзо је обнављана од ратних разарања
сопственим новчаним средствима, кредитима Народне
банке и делимично немачким репарацијама. Управа
Фабрике вунених тканина је већ 1920. године приступила обнови постојећих постројења, а од 1921. отпочела је да спроводи у дело свој велики план о изградњи
велике модерне фабрике, по угледу на познате фабрике
вунених тканина у Аустрији, Мађарској и Немачкој.
Обновљени су разорени делови фабрике, проширене фабричке зграде, набављене су нове машине и оснивана нова фабричка одељења. На имању је подигнута пространа зграда за разне фабричке потребе, затим
раднички станови и један мањи млин. Затим је Управни
одбор уложио велике инвестиције у подизање велике и
модерне предионице, завршене крајем јуна 1923 године. За нову предионицу подигнуте су, поред ткачнице,
нове и потпуно модерне зграде на четири спрата од армираног бетона. Затим је изграђена сушара, довршене

Сл. 9. Београдски
вунарски комбинат,
зграда предионице,
садашње стање
(снимила Снежана
Неговановић)
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Сл. 10. Београдски
вунарски комбинат,
зграда предионице,
садашње стање
(снимила Снежана
Неговановић)
Сл. 11. Београдски
вунарски комбинат,
зграда ткачнице,
садашње стање
(снимила Снежана
Неговановић)

су канцеларијске просторије, подигнуто је десет стамбених зграда за чиновнике и раднике, магацини, стоваришта, радионице, ложионица, основна школа за децу
запослених радника и многи други објекти. У кругу
фабрике налазио се укупно четрдесет и један објекат.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Фабрика вунених тканина је тиме знатно проширена и
подигнута на степен модерног предузећа.62
Поред мањег броја машина добијених на име репарација, управа предузећа куповала је од 1921. до
1923. године код најпознатијих иностраних фабрика
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допунске машине за предионицу и ткачницу. Фабрика
је имала двадесет одељења у којима су модерне машине покретане електромоторима преко трансмисије.
Техничко и специјализовано особље било је састављено од стручњака из иностранства, махом ангажованих
из Чехословачке. Фабрика је производила све врсте
штофова, шајак, сукно, ћебад, гајтан, позамантерију,
егализирајућу чоју, војничку чоју и др. Највећи део
производа био је намењен војсци и државним институцијама. Такође, држава је од 1925. године потпомагала
предузеће давањем пореских и царинских олакшица.
Сировине за производњу су набављане делимично у
Србији (памучна, кудељна, ланена платна), а највише
из Аустрије, Италије, Немачке и Холандије. С временом је концерн Косте Илића и Синова ширио и мрежу
свог власништва откупом акција појединих текстилних
фабрика у земљи.
Текстилна индустрија је у периоду између два
светска рата спадала међу најразвијеније индустријске
гране Краљевине Југославије. Имала је посебну царинску заштиту, а један део производње био је намењен за
потребе војних установа. На челу текстилне индустрије
у Београду налазио се, као и пре Првог светског рата,
концерн Косте Илића и Синова. Од средине тридесетих година прошлог века па до почетка Другог светског
рата фабрика Косте Илића била је главни војни и државни снабдевач текстилном робом. Априлско бомбардовање Београда нанело је фабрици велике штете.
Међутим, и поред знатних оштећења, фабрика није
прекинула рад. Након Другог светског рата, на успостављеним темељима и стандардима у претходних пола
века, у фабрици се наставила иста производна делатност, а техничко-технолошки процеси су усавршавани
и грађевински фонд је обнављан. Управо континуитет
намене представља једну од значајних вредности овог
фабричког комплекса.
„Фабрика вунених тканина Косте Илића и Синова и Комп.“ у новим друштвеним и политичким околностима почела је рад под новим називом Индустрија
вунених тканина „Октобарска слобода“. Већ 1944. године започела је обнова оштећених делова фабрике. До
прве веће инвестиције чекало се скоро деценију, а подизање нове предионице влаченог предива и таложника
за воду уследило је 1957. године. Од тада па наредних
деценија у фабрици је усавршавана производња и подизани су нови погони.63 Назив „Београдски вунарски
комбинат“ фабрика носи од 1962. године, када је формиран концерн интеграцијом предузећа „Октобарска
слобода“ (Фабрика вунених тканина Косте Илића и Синова) и „Иван Милутиновић“ из Земуна (формиран од
више мањих фабрика и занатских радионица: Фабрике за прераду вуне Живојина Вукојчића,64 Ткачнице
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„Пларос“,65 Механичке ткачнице на Чукарици, Фабрике
„Сремски одред“ и Предузећа „Стеван Дукић“). Од
средине седме до средине девете деценије прошлог
века вршена су проширења, модернизација и реконструкција фабрике.
Београдски вунарски комбинат, лоциран уз Вишњичку и Улицу Вука Врчевића, материјално је сведочанство настајања и развоја текстилне индустрије у
Београду. Као једно од најстаријих и најкомплекснијих
београдских индустријских предузећа, имао је велики
утицај на привредни развој Београда, за шта су најзаслужнији власници и оснивачи, чланови породице
Косте Илића, свакако једни од најзначајнијих индустријалаца Србије у првој половини 20. века. Подизање
фабрике вунених тканина утицало је и на ширење града
ка Вишњици и данашњој Карабурми. Поред тога, сачувани објекти из периода до 1941. године сведочанство су репрезентативне индустријске архитектуре
обликоване у тада актуелним стиловима, као и примене савремених грађевинских конструкција које су задовољавале смештај техничко-технолошког процеса.
Имајући у виду значај Београдског вунарског комбината за привреду Београда, као и његово постојање више
од једног века, очувани најстарији објекти фабричког
комплекса предионица из 1911, предионица и ткачница из 1922/1923. године поседују изузетне друштвене,
културно-историјске и архитектонско-урбанистичке
вредности.66
Текстилне фабрике Косте Илића и Синова а. д.
– Фабрика платна
„Прво краљевско повлашћено предузеће за прераду кудеље и памука Алексе Обрадовића и комп.“ основано 1896. године подигло је своју фабрику у тадашњој
Радничкој улици 1897. године.67 У техничком погледу
била је заснована на правом фабричком систему и имала је 170 запослених радника. Неколико година касније
фабрику је откупило предузеће „Кромптон-Живковић“.68 Касније је и оно, са целокупном фабричком опремом, сировином и материјалом прешло у власништво
„Текстилних фабрика Косте Илића и Синова а. д.“ после оснивања овог друштва 1910. године.69
Ново акционарско друштво имало је циљ да уложеним капиталом подиже и усавршава производњу
текстилне индустрије, а нарочито памучну, ланену и
кудељну индустрију у Србији. Проширене су на тај начин гране текстилне индустрије, посебно на оне производе које фабрика вунених тканина није производила. Друштво је, поред тога, имало задатак да подиже
фабрике, оснива филијале и обавља индустријске и трговачке послове. Спровођење ове политике отпочело је
с куповином текстилне фабрике „Кромптон Лимитед“
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у Београду, која се налазила у власништву Угарске
текстилне индустрије у Рожахеђу у Угарској. Концерн
браће Илић имао је врло тесне пословне односе са овом
фабриком у Рожахеђу, чији су главни акционари били
Лаза Дунђерски и Филијала Српске банке у Будимпешти. Ова фабрика је снабдевала београдску фабрику
сировинама, уступала јој своје техничаре и стручњаке,
а давала јој повремено и инвестиционе кредите. Ткачка компанија „Кромптон Лимитед“ добила је од државе повластице 1901. године да у року од три године у
Београду подигне предионицу за кудељу и лан. Ово
предузеће представљало је наставак ткачке фабрике
енглеске фирме „Хетерслеј и Кромптон“, чији је повереник Божа Живковић, трговац из Београда, подигао на
Топчидерском друму пространу радионицу за израду
памучних, кудељних и ланених тканина 1895. године.70
За концерн браће Илић откуп Кромптонове уходане
ткачке радионице био је врло користан, јер су на тај начин дошли у посед погона са енглеском технологијом.
Следеће укључивање малих текстилних фабрика у концерн браће Илић извршено је јануара 1911. године куповином фабрике „Првог српског друштва за текстилну
индустрију“ у Београду, која је имала државну повластицу за фабричко ткање, фарбање, бељење и штампање
шамија, марама и цицева. Концерн Косте Илића и Синова проширивао се како апсорпцијом малих предузећа
тако и стицањем њихових државних повластица. Обе
купљене фабричке радионице преуређене су и модернизоване допунском опремом. Текстилне фабрике су
имале и своју филијалу у Лесковцу.
Управа „Текстилних фабрика Косте Илића и Синова а. д.“ имала је велике планове за изградњу нових
фабричких одељења. Приступило се одмах припремним
радњама за проширење и подизање нових фабричких
зграда у тадашњој Радничкој улици.71 Такође, поручене
су нове машине ради потпуне модернизације процеса
производње. Израђени су планови и скице по којима се
у току наредних година градила нова фабрика. Нарочита
пажња обраћана је на локацију нових грађевина и на њихово повезивање.
Међу најхитније је спадала предионица за памучне
отпатке, затим одељење за бојење и штампање предива и
тканина, и нова ткачница за платно и друге памучне производе. Изградња предионице за памучне отпатке отпочела је септембра 1910. и завршена фебруара 1911. године.
Предионица је имала најсавременију опрему, набављену
углавном из Угарске. У ткачници памука користили су
енглеске разбоје најмодернијег типа нортоп (Northop), такође набављене из Угарске. Одељење за бељење, бојење и
штампање тканина пуштено је у рад крајем 1912. године.
Машине за ово одељење набављене су од најпознатијих
страних фабрика: Алзашке фабрике машина, фирме
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Сл. 12. Текстилне фабрике Косте Илића и Синова,
садашње стање (снимила Снежана Неговановић)
„Ц. Г. Хауболд“ (C. G. Haubold), фирме „Парниц“
(Parnitz). Монтирање машина почело је новембра 1910.
године, а маја 1911. предионица је потпуно постављена
с најмодернијим уређајем, тако је фабрика у погону имала укупно 220 разбоја. Дозволом Београдске општине за
модернизацију погонске снаге спроведена је 1912. године
електрична струја из фабрике вунених тканина.
Комплекс фабрике платна и памучних тканина чинило је више објеката изграђених у опеци. Поред главне
производне зграде, чији највећи део заузима ткачница,
а у оквиру које су била и одељења фарбаре, апертура,
одељење за бојење, сушионице, радионице, котларница, магацини и канцеларије, у фабричком кругу налазиле су се и две зграде за становање радника. Комплекс
је изведен у духу академизма 20. века, с карактеристичним одредницама индустријске архитектуре. Производња Фабрике платна била је намењена највећим делом потребама војних и државних установа, а у знатно
мањој мери потрошњи приватних купаца, с тим циљем
је основана истовремено када и Фабрика вунених тканина. Производили су: разна платна (кудељно, ланено,
„американ“, поставско, платно за саргије и врећице),
сламарице, ланене пешкире, завоје, лекарске мантиле,
болесничке кецеље и капе, јастуке, душеке, санитетске
шаторе, чаршаве, постељину, памучне тканине, веш
за војску, полусвилене и свилене артикле и др. Међу
најзначајније наручиоце спадали су Министарство
војске и морнарице, Министарство народног здравља,
Државни монопол, Дирекција државних железница,
Санитетско слагалиште у Земуну, Барутане Артиљеријско-техничког завода у Крагујевцу и друге. За време
балканских ратова Фабрика вунених и Фабрика памучних тканина највише су снабдевале српску војску текстилном опремом. Током Првог светског рата спадале
су у најоштећенија индустријска предузећа у Србији.72
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДУНАВА У БЕОГРАДУ
ОД КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВЕКА

Сл. 13. Стругара Прометне банке, око 1920.
(извор: колекција Милоша Јуришића)
Након рата реконструкција оштећених делова
Фабрике памучних тканина споро се одвијала. Рад је
наставила 1920. године с малим капацитетом, јер је свега један део ткачког одељења био оспособљен за ткање.
У току 1921. године тек су три четвртине овог одељења
обновљене и пуштене у рад. У оквиру фабрике налазиле
су се ткачница, одељење за бојење, штампање и бељење,
апертура и вигоњ плетионица. Машине су такође обнављане адаптацијом старих и набавком нових. Памучну,
кудељну, ланену пређу и осталу сировину набављали
су од најпознатијих старих кућа из Аустрије, Италије,
Немачке и Холандије, а делимично и од домаћих фабрика, а једна од њих била је предионица „Маутнер“
из Загреба. Текстилне фабрике Косте Илића и Синова
на Карабурми постигле су својим техничким уређењем,
квалитетом своје производње, организацијом рада и пословањем – ранг великих средњоевропских текстилних
фабрика. Нова ограда око фабричког имања подигнута
је 1927–1928. године према пројекту архитекте Александра Ђорђевића,73 аутора и пројекта за приватну вилу
Владе Илића у оквиру фабричког комплекса, која ће
бити подигнута неколико година касније.
Влада Илић (1882–1952), један од највећих индустријалаца у Србији, налазио се на челу концерна текстилних фабрика Косте Илића и Синова, који су чиниле
фабрике у Лесковцу и Београду. Завршио је трговачку
школу у Бечу и техничку текстилну школу у Ахену.
Крајем 19. века, у Немачкој се упознао са организацијом
и техничким уређењем великих текстилних фабрика,
те је по повратку у Србију био главни иницијатор за
изградњу велике текстилне фабрике у Београду. По угледу на немачке фабриканте сазидао је радничке станове, школу и забавиште за радничку децу, а увео је и лекарску негу за раднике. Био је један од највећих индустријалаца у Србији, изразити представник београдске
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привреде, као и политичке елите пред Други светски
рат. Такође, био је председник Индустријске коморе
Београда и Централе индустријских корпорација, а у
периоду од 1935. до 1939. године налазио се на челу
Београдске општине.
У фабричком кругу „Текстилних фабрика Косте
Илића и Синова а. д.“ у Радничкој улици (данас Венизелосовој), на месту где се првобитно налазила фабрика
„Кромптон“, Влада Илић је током 1935. године подигао породичну вилу, према пројекту истакнутог српског
градитеља прве половине 20. века Александра Ђорђевића, који је неколико година раније извео и ограду
око фабричког имања.74 Репрезентативна градска вила
са три стране окружена парком представља један од
најистакнутијих примера београдског академизма.
Објекат је обликован по типу ренесансних палата, са
декоративним и занатски добро изведеним фасадама.
Посебну репрезентативност објекту дају два лучно
изведена степеништа на дворишној фасади. Првобитну, стамбену намену објекат је имао до почетка Другог
светског рата, а након тога искључиво пословну.
Вила Владе Илића, поред тога што поседује неоспорне архитектонске вредности, као објекат подигнут
за једног од највећих српских индустријалаца и председника Београдске општине, има истакнуте културноисторијске вредности. Она је сведочанство постојања
текстилне индустрије Косте Илића и Синова, с обзиром
да су преостали фабрички објекти или нестали или су,
услед бројних адаптација и преправки током претходних шест деценија, у великој мери изменили изглед. Такође, уз вилу Ђорђа Вајферта подигнуту у кругу пиваре
у Булевару војводе Путника,75 представља и један од
укупно два очувана стамбена објекта које су власници
подизали у кругу својих фабрика.
Крајем четврте деценије прошлог века, припремани су планови за реконструкцију и проширење фабрике, као и потпуна модернизација процеса производње.
Међутим, овакве велике планове осујетио је почетак рата
у Краљевини Југославији, а „Текстилне фабрике Косте
Илића и Синова а. д.“ претрпеле су велика оштећења у
априлском бомбардовању Београда 1941. године.
„Текстилне фабрике Косте Илића и Синова а. д. у Београду“ пословале су под тим именом до Другог светског
рата. Делимично очуван грађевински фонд и постојећа
инфраструктура учинили су погодним да се након рата,
у периоду 1947–1949. године, на овом простору формира предузеће за производњу и монтирање лифтова „Давид Пајић“. Оно је за своје потребе адаптирало старије
делове фабричког комплекса и подигло нове објекте. У
фабричком кругу налази се спомен-биста народног хероја Давида Пајића, по којем је новооснована фабрика
понела назив. У непосредној близини новоформиране
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фабрике, а на некадашњем имању платнаре, подигнуто
је више предузећа и магацина („Белин“, „Универзал“).
Данас се на овом простору препознају у неким сегментима очувани остаци некадашње платнаре и приватна
кућа њеног власника Владе Илића.
Простор некадашње Фабрике платна и памучних
тканина заједно са Фабриком вунених тканина и Београдском текстилном индустријом представља материјално сведочанство развоја текстилне индустрије у
Београду, као једне од најразвијенијих привредних грана. Такође, заједно са осталим фабрикама подигнутим
на овом простору, сведочанство је настанка и континуитета прве индустријске зоне града. Власници и оснивачи фабрике, породица Илић, поред неоспорног доприноса који су дали привредном и друштвеном развоју
Београда, заузимају истакнуто место у индустријском
напретку Србије.
Стругара Прометне банке
Пораст потражње дрвног грађевинског материјала на самом крају 19. века навео је домаћи банкарски
капитал да своја средства улаже у дрвну индустрију, а
највећу инвестициону активност током прве деценије
20. века развијала је Прометна банка, основана 1901.
године.76 Након добијених изузетно значајних повластица прописаних Законом о потпомагању домаће
радиности из 1898,77 Прометна банка је, на државном
земљишту крај Дунава, између тек саграђене железничке пруге Београд – Кланица и обале Дунава, крајем
јануара 1902. године отпочела изградњу модерне стругаре са зградама, радионицама, сушаром и локалном
пругом, а све у функцији прераде облог дрвета потребног индустрији и грађевинарству. У њеном најнепосреднијем окружењу налазиле су се платнара Алексе
Обрадовића и Кланица.
Пројектовање стругаре, распоред зграда и колосека, као и распоред целокупног техничког уређаја, извршио је инжењер Милош Савчић, тадашњи потпредседник Управног одбора Прометне банке. Пројекат је
предвиђао и сва проширења, која би била потребна за
њен даљи развој. Сви грађевински радови завршени
су у предвиђеном року те је Стругара пуштена у рад
21. новембра 1903. године. Стругара је имала и свој канал који је имао излаз на Дунав ради потреба утовара
грађе у пловне објекте. Управо локација на Дунаву је
омогућавала олакшан речни транспорт, а велике погодности је пружала и близина железничке станице Београд – Кланица. Оснивањем Стругаре Прометне банке
Милош Савчић је створио прво индустријско предузеће
које је назначило почетак новог пословања те банке.
Тако је после изградње Кланице, прерадом грађе, до
тада увожене из Аустрије а сада добављане са домаћих
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терена, учињен даљи корак у остваривању привредне
независности земље. Парна стругара била је једна од
првих стругара у Србији, која се непрестано проширивала. Њен успон прекинуо је Први светски рат, међутим
већ 1919. је обновљена а наредне године је наставила
рад. Следеће, 1921. године у кругу фабрике подигнуте
су фабричке зграде и уски прикључни железнички колосек за утовар вагона у дужини од 4 км на постојећу
пругу државне железнице. Поред машинске зграде,
стругаре, низа радионица, магацина, комплекс је обухватао и 38 станова за службенике, зграду за канцеларије
и друга неопходна помоћна одељења. Савремено опремљена и с високим капацитетом производње, Стругара је у периоду између два светска рата заузимала једно
од најзначајнијих места на тржишту Србије.78 На територији града била је то највећа фабрика производње
репроматеријала и уједно је по површини заузимала
највећи простор. Прерађујући дрвну грађу допринела
је обнови и развитку Београда и Србије, а Београду је,
уместо увозника дрвне грађе, обезбедила улогу великог
извозника те робе. Шестоаприлско бомбардовање Београда 1941. године дефинитивно је прекинуло њен рад.
Тек почетком седме деценије прошлог века, на простору где се некада налазило једно од најуспешнијих привредних предузећа Србије, подигнути су магацински
простори Луке Београд.
Београдска текстилна индустрија
(Београдски памучни комбинат)
Београд је уочи Првог светског рата, с постојећим
текстилним фабрикама на Карабурми и с новооснованим текстилним предузећима Милана Јечменице и
„Моравије“ постао, поред Лесковца, други важан центар текстилне индустрије у Србији. Текстилна фабрика
Милана Јечменице представља класичан пример прерастања мање занатске радионице у велику фабрику с
модерним машинским уређајем и осталом фабричком
опремом.
Развој фабрике почео је 1903. године оснивањем
мале радионице, односно Фабрике сламених шешира,
код „Мостара“, у којој се производња обављала на ручним машинама.79 У прво време спадала је у скромније
предузеће. Ради претварања својих радионица у фабрику са савременом опремом, Милан Јечменица је добио
законску повластицу за „фабричку производњу трикотаже“ са свим царинским, пореским и другим олакшицама, с тим да у предузеће уложи знатна финансијска
средства.80 Већ 1906. године, на некадашњем краљевом
имању између Радничке улице и Кнез Милетине 121,
на неизграђеном терену одмах до Кланице, подигао је
ткачницу са четрнаест разбоја, а накнадно је ту премештена и трикотажа.81
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Сл. 14. Београдски памучни комбинат, детаљ
комплекса, садашње стање (снимила Снежана
Неговановић)

Сл. 15. Београдски памучни комбинат, детаљ
комплекса, садашње стање (снимила Снежана
Неговановић)

Повољни услови за развој текстилне индустрије
и додељене повластице фабрици биле су привлачне за
улагање домаћег и страног капитала. Тако је 1911. године основано акционарско друштво Фабрика трикотаже
„Милан Јечменица и Комп.“, које је имало задатак да
подиже, развија и усавршава сва фабричка предузећа
фирме „Милан Јечменица и Комп.“ у Београду где су
укључене и Јечменичине фабрике филцаних и сламних
шешира.82 Вршене су велике припреме за проширење
фабричких објеката, али је реализацију ових планова
прекинуо почетак рата. За време Првог светског рата
предузеће је доста оштећено и порушено, сва имовина
фабрике је стављена под управу аустријских поверилаца, а приликом повлачења окупационих трупа многе
машине су однесене. Обнови фабрике приступило се
1920. године, када су подигнуте нове зграде за смештај
машина добијених на име ратне одштете. Акционари
предузећа били су у прво време већином јеврејски банкари и трговци из Београда. Фабрику је 1924. године
преузело акционарско друштво Југословенске текстилне творнице „Маутнер“ из Загреба. У то време предузеће
мења назив у „Београдска текстилна индустрија а. д.“
Фабрика је постепено модернизована и проширена,
тако да је била једна од највећих фабрика не само код
нас већ и на читавом Балкану. Почетком економске кризе у Краљевини Југославији, 1930. године, предузеће
прелази у власништво „Југочешке“ из Крања, која је
била заинтересована за једно такво предузеће како би
своју производњу несметано прилагодила потребама
тржишта на истоку и југу државе и суседним државама
у окружењу. Фабрика је првенствено производила артикле за потребе грађанства: материјал за радничку одећу,
српско платно, тканине од вештачке свиле, полусвилене тканине за женске хаљине, памучну ћебад, американ

платно за војску и друго. Такође је имала санитетско
одељење за производњу вате, хидрофилне газе и завоја
основано 1935, те је била једина фабрика ове врсте у
Србији. За сировине је употребљавала домаћи памук из
Јужне Србије. Са овим производима добро се пласирала на домаћем тржишту и успела је да потисне страну
робу из Немачке и Чехословачке.
Фабрички комплекс, по својој структури компактан и затворен, формиран је до 1924. године, а извођење радова било је поверено инжењеру Михаилу
Белићу.83 Његово језгро чини ткачница, док су по ивици
фабричког круга подигнута предионичка одељења, магацини и стоваришта, административни објекти и кућа
за портира. Предузеће је имало укупно 48 одељења.
Обухватало је предионицу памука с радионицама за мешање и сортирање сировина, белионицу, фарбарницу и
штампарију, модерно уређену ткачницу и чешљаоницу,
комплетан уређај за ткање свиле, штиркарницу, магацине, сушионице, филтернице, трпезарију за раднике,
зграду за становање и друго. У фабричком кругу налазиле су се и кућа за портира, дирекција и канцеларије,
димњак, котларница, четири стана за Дирекцију, 23 стана за чиновнике и мајсторе и бараку за раднике. Нови
двоспратни објекат предионице ка Улици Кнез Милетиној, као и два магацинска простора, подигнути су 1928.
године.84 Фабричка капија налазила се тачно преко пута
железничке станице Београд – Кланица. Објекти у оквиру комплекса, изведени у опеци, обликовани су у духу
архитектуре академизма с карактеристичним одредницама индустријске архитектуре. Елементи стилског
обликовања, конструктивни склоп видљив у спољном
изгледу објеката, као и опека и карактеристични тестерасти кровови, дају читавом комплексу монументалан
и репрезентативан карактер.
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САША МИХАЈЛОВ
„Београдска текстилна индустрија“ је једно од ретких предузећа у овој привредној зони, поред Фабрике
вунених тканина Косте Илића, на чијем простору и у
чијим производним погонима је након Другог светског
рата настављена иста производна делатност. Након
рата, спајањем више предузећа у једно, улази у састав
фабрике „Стаљинград“, настале спајањем Београдске
текстилне индустрије, дела текстилне индустрије „Данубиус“ из Земуна и текстилне индустрије Милосава
Миловановића и Срдановић и комп. Фабрика убрзо
мења назив у „Београд“, а крајем пете деценије прошлог века добила је данашњи назив Београдски памучни
комбинат. С временом је технолошки процес производње модернизован, поједини објекти су надограђени
(предионица из 1928), подигнути су нови, али језгро
комплекса и његов највећи део чини структура формирана почетком двадесетих година прошлог века.
„Београдска текстилна индустрија“, односно Београдски памучни комбинат, у периоду између два светска рата било је једно од највећих индустријских предузећа у Београду и Србији. Данас, и поред мењања
власничке структуре и осавремењивања процеса производње, представља најочуванији фабрички комплекс
настао до 1941. године и самим тим је један од најзначајнијих представника индустријског наслеђа града.
Континуитет намене текстилне фабрике одржан све
до почетка овог века чини једну од њених значајних
вредности. Очуван грађевински фонд данас представља материјално сведочанство урбанистичког и архитектонског обликовања фабричког комплекса и репрезентативни је представник индустријских објеката ове
привредне гране.85
Термоелектрана „Снага и светлост“
Залагањем Николе Пашића, тадашњег председника Општине београдске, 1889. године прихваћено је
увођење електричног осветљења у српској престоници
и то за осветљење вароши и потребе његове привреде. Изградњу прве општинске централе у непосредној
близини Дунава (на углу данашњих улица Добрачине и
Скендербегове) водило је Српско-француско грађевинско друштво, док је планове инсталације електричне
централе израдило Едисоново електрично друштво.
Централа је почела рад 6. октобра 1893. године.86 Тако
је Београд добио модерну електричну централу, а београдске улице и домови електрично осветљење. Електрификација града променила је навике живота људи,
омогућила примену нових техничких и технолошких
достигнућа у индустрији, саобраћају, телекомуникацијама, што је за последицу имало и ново социјално профилисање градског становништва. Рад у овој електричној
централи је обустављен 14. маја 1933. године, када је
већ увелико радила нова централа на Дунаву са далеко
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већим производним капацитетом. Термоелектрана „Снага и светлост“ била је у функцији све до 1969. године.
Комплекс Термоелектране „Снага и светлост“ саграђен је у периоду од 1930. до 1932. године на десној
обали Дунава. Локација је одабрана првенствено због
неопходне количине воде за хлађење и могућности
транспорта угља воденим путем.87 Њена изградња је поверена Швајцарском друштву за електрификацију и саобраћај из Базела, које је 1929. године добило концесију
за испоруку електричне енергије у Београду у трајању
од 25 година. У време када је подигнута била је највећи
објекат ове врсте у Београду. Термоцентрала је пуштена у пробни рад крајем 1932. године, када је преузела
функцију прве, старе општинске централе из 1892. Комплекс се састоји од зграде Електране, порталног крана
са рукавцем, пумпне станице и филтерског постројења.
У згради Електране у конструктивном и технолошком
смислу издвајају се три целине: хала котларнице, машинска сала и командно-шалтерска сала. Функционална подела Електране видљива је и у конструктивно-обликовном решењу објекта. Архитектура зграде, као и
читавог комплекса, одражава модернистичка схватања,
актуелна за европску градитељску праксу међуратног
периода. Портални кран с рукавцем изграђен је истовремено са зградом Електране и представља велику
мостну, решеткасту конструкцију од челичних елемената спајаних закивцима. Портални кран се креће помоћу
два сопствена електромотора по шинама положеним уз
Електрану и рукавац и то дужином рукавца од пумпне
станице до Дунава (140 м). Трећи сегмент Електране
чине пумпна станица и филтерско постројење, који се
налазе на крају рукавца. Пумпна станица се састоји од
армиранобетонског објекта, кружне основе и унутрашње инсталације с пумпама и цевоводима. Филтерско
постројење је повезано с пумпном станицом и састоји
се од структуре правоугаоног облика која је у унутрашњости издељена на базене за филтрацију.
Изградњом Термоелектране „Снага и светлост“
први пут је ушла у употребу нисконапонска дистрибутивна мрежа за напајање наизменичном струјом. Као
највећи објекат те врсте у Београду између два светска
рата, представљала је окосницу формирања електроенергетског система града и допринела његовом значајном унапређењу. Због својих културно-историјских
и архитектонско-урбанистичких вредности заузима
значајно место у привредној, техничкој, друштвеној
и градитељској прошлости Београда.88 Подизање ове
централе покренуло је и неке нове идеје у савременом
комуналном уређењу и функционисању града. Једна од
њих је била и идеја о увођењу централизованог снабдевања топлотном енергијом. Међутим, из техничко-економских разлога ова идеја није реализована све до
шездесетих година прошлог века.
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Сл. 16. Термоелектрана
„Снага и светлост“,
садашње стање
(извор: Документација
ЗЗСКГБ)

Централизовано снабдевање града топлотном енергијом започело је почетком седме деценије прошлог
века изградњом привремене топлане на Новом Београду.
Убрзо је и у старом делу града почело преуређење старе
електране „Београд“ на дунавској обали (Термоелектрана „Снага и светлост“) и разматрање њеног претварања
у топлану ради загревања индустријских и стамбених
зграда у том делу престонице. Међутим, због „дотрајалости“, електрана је угашена 1969. године, а у њеној
непосредној близини почела је изградња нове Топлане
„Дунав“, која и данас обавља своју функцију.
Дунавски мост и Железничка станица „Дунав“
Трасирање пруге од железничког моста на Сави до
Кланичког друштва 1898–1899. године и подизање железничке станице Београд – Кланица означили су почетак развоја београдског железничког чвора и утицали на
бржи развој привредне зоне у залеђу Дунава.89 У прво
време ова пруга је служила за потребе Београдске кланице, али убрзо се и остале фабрике прикључују својим
локалним колосецима на постојећу мрежу. Железничка
станица Београд – Кланица, подигнута на крају 19. века,
постојала је све до средине четврте деценије прошлог
века, када је због проширења железничких капацитета
била потребна изградња нове станичне зграде.
Пројекти железничког моста преко Дунава, названог Мост краља Петра Карађорђевића, планирани су
још 1924. године.90 Међутим, градња моста у непосредној близини Београдске кланице почела је након четири
године и трајала је од 1928. године па све до новембра
1931, док су завршни радови извођени још наредне две
године. Градило га је француско предузеће „Батињол“.
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Изградња новог моста привукла је пажњу стране јавности, јер је био један од највећих у Европи. Лежао је на
осам стубова и имао је лучне гвоздене решетке, а поред
железничког колосека постојао је и коловоз за друмски
саобраћај.
Упоредо са изградњом моста, који је повезао леву
и десну обалу Дунава, априла 1931. године почели су
трасирање и градња нове пруге Београд–Панчево, који
су трајали све до новембра 1935. године. Уз нову пругу
били су изграђени и нови објекти: путничка станица са
зградом Београд – Дунав, теретна станица Кланица са
зградом и магацином, теретна станица Шаран без зграде и магацина, дупли колосек између ових двеју теретних станица и његово продужење до куле Небојша, као
веза са главном железничком станицом у Београду. Изградњом ових објеката завршена је углавном предратна
реконструкција београдског железничког чвора.
Железничка станица Београд – Дунав подигнута је
у периоду од 1931. до 1935. године,91 у време изградње
пруге Београд–Панчево према типском решењу насталом у Одељењу за грађење железница Министарства
саобраћаја, пројектованом у модернистичком маниру.92
Подигнута је двоспратна станична зграда и, ка Текстилним фабрикама Косте Илића, једноспратна зграда
намењена становању железничког особља. Преко ове
станице углавном се вршио транспорт робе за потребе
текстилне индустрије, индустрије грађевинског материјала, велике стругаре и кланице, а нова железничка
станица била је намењена и путничком саобраћају.
Након немачког бомбардовања Београда априла
1941. године, југословенска војска је оштетила мост
преко Дунава како би отежала улазак немачких трупа

САША МИХАЈЛОВ
Сл. 17. Изградња
моста преко Дунава,
око 1933. (извор:
колекција Милоша
Јуришића)

у Београд. Током окупације Немци су га обновили, али
је током савезничког бомбардовања Београда, пролећа
1944, поново оштећен. Међутим, потпуно је порушен
приликом немачког повлачења из града. Објекти железничке станице „Дунав“ такође су знатно оштећени
у савезничком бомбардовању септембра 1944. године.
Станица је обновљена и одмах након рата успостављен
је саобраћај. Обнова дунавског моста почела је октобра
1945, а пројекте су радили руски инжењери. Свечано је отворен за саобраћај 29. новембра 1946. године
под називом – Мост Црвене армије. Овај провизорно
обновљени мост касније је замењен новоизграђеним
двоколосечним мостом, који је за саобраћај отворен 4.
октобра 1964. године.93 Током шездесетих година претходног века, с обзиром на то да је постала искључиво
путничка, железничка станица „Дунав“ стално је повећавала своје капацитете, те је из тих разлога извршена велика реконструкција инфраструктуре и објеката.94
Ова железничка станица и данас је у функцији, те на
тај начин чува континуитет намене дуже од једног века.
Развој хемијске индустрије
Током 19. века хемијска индустрија је била једна
од најнеразвијенијих привредних грана у Србији. Углавном се сводила на производњу боја и лакова, сапуна,
свећа, туткала, мазива, коломасти, експлозива, шибица,
фармацеутских и козметичких производа у којима је
више био заступљен ручни него машински рад.95 Један
од основних разлога недовољне развијености лежао је
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

у великом увозу хемијских производа из земаља с развијеном овом граном индустрије.
Развој хемијске индустрије у Србији започео је
крајем 19. и почетком 20. века, у прво време углавном заснован на занатској производњи, док ће се даљи процес
формирања фабричког система рада активније наставити после Првог светског рата. Њене зачетке налазимо у
дунавском приобаљу, око железничке станице Београд
– Кланица. На почетку данашње индустријске зоне, основана је око 1878. године мала радионица шподијума и
туткала М. Мунка, која је почетком 20. века, када је од
државне управе добила царинске, пореске и друге олакшице у трајању од десет година, прерасла у праву фабрику. Тада су проширене радионице, изграђена је фабрика,
прва ове врсте у Србији, која је током прве две деценије
20. века задовољавала потребе домаћег тржишта.96 Предузеће је 1910. године прерасло у акционарско друштво,
а након Првог светског рата свој производни погон сели
у Земун. Поједина хемијска предузећа оснивана уочи
Првог светског рата на овом простору била су принуђена
да обуставе изградњу фабрика, али након рата отпочео је
њихов стварни развој.97 Такав је био случај са фабриком
хемијских производа „Хемикос“, основаном 1914. године у Улици Краља Драгутина, која је производила сапун,
масти за обућу, кремове за чишћење метала.98
Хемијска индустрија, као нова индустријска грана, почела је брже да се развија од краја Првог светског рата до почетка економске кризе 1930. године.99
Међутим, многа предузећа су и даље имала изразито
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДУНАВА У БЕОГРАДУ
ОД КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВЕКА
занатска обележја. Објекти хемијске индустрије су од
свих грана међуратне београдске привреде били најудаљенији од градског језгра, са гравитационим центром око Радничке улице и на простору Вилиних вода.
Чак шест предузећа је основано у кратком временском периоду. Одмах након рата, на локацији данашње
„Дуге“ основана је Прва београдска фабрика боја и
лакова. Фабрику је 1931. године откупила бечка фирма „Reinchold, Flugger & Boecking“, када почиње производња чувеног „дурлина“.100 Затим, хемијска фабрика
„Брил“, која је производила масти за обућу, за паркет и
за чишћење метала, основана је 1924. године а водила
се на адреси Вилине воде 3;101 две године раније (1922)
у Вилиним водама 39 основана је Београдска фабрика
асфалта и катранских производа а. д.;102 „Матадар“ радионица боја и хемијских производа основана је 1935.
на Вилиним водама 41, а 1938. променила је назив у
„Стар“ фабрику боја.103 „Фамос“ индустријско предузеће инжењера Вилмоша Штицера, које је производило
масти за обућу, графит, вештачки плави камен и слично,
основано је 1932. године у Улици Лисинског 6.104 Београдска фабрика квасца, која производи чврст алкохолни квасац за хлеб, лоцирана уз саму железничку станицу Београд – Кланица, почела је са радом на Вилиним
водама 1934. године.105 Фабрика је за међуратне прилике представљала простран комплекс, а састојала се од
љуштионице пиринча, ложионице, машинске зграде,
зграде складишта квасца, као и 37 радничких станова.
Оснивање предузећа хемијске индустрије у међуратном
периоду у великој мери је утицао на њихов развој после
рата, али у далеко већим оквирима.
Хемијска индустрија, која је своје корене имала на
овом простору, након Другог светског рата доживела је
свој процват. На Вилиним водама је почетком 1950. године формирана фабрика „Дуга“ – индустрија фирнајза
и лакова и то спајањем пет до тада самосталних предузећа – „Дуга“, „Звезда“, „Комуна“, „Југолак“ и „Метал
и боје“. „Дуга“ је била наследник предратне Прве београдске фабрике боја, фирнајса и хемијских производа,
основане 1930. године. Локација на Вилиним водама, као
међуратна индустријска зона, учинила се повољном за
настајање једне овакве фабрике, јер је издвојена од урбане целине и са свим инфраструктурним елементима
који чине индустријску зону, а то су железничка станица,
пристаниште на Дунаву, комунална мрежа, техничка и
технолошка инфраструктура. У прве две деценије након
рата комплекс „Дуге“ био је један од ретких и највећих
фабричких комплекса подигнут на овом простору.
***
На унапређење и развој српске привреде, током
раздобља од 1873. до 1900. године, утицала су три битна чиниоца: доношење првог, а потом и другог закона о
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индустрији, изградња железнице и увођење електричне
енергије у производне погоне. С тим процесима започет је и интензиван развој индустрије Београда, која
је уједно утицала на бржи развој града и урбанизацију
уопште. Индустријске зоне и први фабрички комплекси у највећој мери су подигнути на некадашњој периферији Београда. Прва, највећа и најкомпактнија зона
формирана је на десној обали Дунава, на подручју које
обухвата делове Дунавске падине, Палилуле – Вилине
воде и Карабурме. За нешто више од једне деценије, у
периоду од 1895. до 1911. године, на овом простору настала је у правом смислу речи индустријска зона града,
и то оснивањем и подизањем фабрика које су постале
носиоци развоја прехрамбене, текстилне и дрвне индустрије, као и низа занатских радионица које су најавиле
појаву и развој хемијске индустрије.
Историјски развој простора на десној обали Дунава, од краја 19. века када су се појавили први изграђени
објекти, са оснивањем и изградњом Кланице, до данас
је задржао индустријску намену. У укупном урбанистичком развоју Београда не постоји простор, изузев
стамбених зона, који је дуже од једног века одржао
овакав континуитет што представља једну од његових
највећих вредности. У општој слици развоја града, изградња овог подручја утицала је на ширење Београда
дуж обале Дунава, што је условило и настанак нових
градских насеља. Индустријска зона на десној обали
Дунава имала је велики утицај и на ширење београдског железничког чвора, чији је развој на овом простору започео крајем 19. века, трасирањем пруге од
Главне железничке станице до Кланичког друштва и
изградњом станице Београд – Кланица, која је у прво
време служила искључиво потребама индустрије, а свој
шири контекст и значај развој железнице добио је изградњом моста преко Дунава.
Концентрација великих предузећа на једном месту, која су с временом постала носиоци привредног,
техничког, економског и друштвеног напретка Београда,
утицала је да се овде формира једна од најкомпактнијих
и најјачих индустријских зона од краја 19. века до Другог светског рата. Након рата, развијена инфраструктура, комунална и саобраћајна мрежа, као и делом очуван
грађевински фонд, одредили су намену овог простора
и у наредним деценијама, а оформљена предратна индустрија чинила је основу новоформираних предузећа.
Очувани индустријски објекти на десној обали Дунава данас представљају материјално сведочанство привредног напретка града, настајања и развоја његове
прве индустријске зоне, те самим тим читав простор
поседује неоспорне друштвене, културно-историјске и
архитектонско-урбанистичке вредности и чини изузетан и неодвојив део индустријског и културног наслеђа
Београда.
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Summary: SAŠA MIHAJLOV
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ZONE ON THE RIGHT BANK OF THE
DANUBE IN BELGRADE FROM THE END OF THE 19TH TO THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY
Industrialization, as a distinctly modern age phenomenon, was one of the main indicators of the modernization processes of a society and the driving force of the economy in the modern world, and thus in Serbia and Belgrade as her capital.
The beginnings and development of Belgrade’s industry, with all contradictions and problems and upsurges it experienced
in the 19th and first half of the 20th century, going through turbulent historical and social processes, economic development
and emancipation, cultural advancement and modernization, went hand in hand with the expansion of the city, its spatial
development and urban planning. Industry tended to be located outside the downtown area, in the city’s less developed periphery. Belgrade’s position at the confluence of two big rivers, the Sava and the Danube, was exceptionally important for
the development of all branches of industry. In the late 19th and early 20th centuries, industrial zones began to be formed
along their banks. One stretched along Topčider Road in Čukarica, a nascent city district. The other, a riverfront one in
Palilula and Karaburma, is the subject of this paper. On the bank of the Danube and further inland industry grew in the area
stretching from Dorćol to the present-day Pančevo Bridge and further on towards Karaburma. The attractiveness of the area
depended on transportation advantages, an ample supply of water, wastewater discharge on vacant undeveloped land, and
the proximity of the municipal power station built near the Danube in 1892. Moreover, this was the first industrial zone
connected to the railway system, which was a considerable boost to its further development.
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САША МИХАЈЛОВ
The first major stage in the industrialization of Serbia and her capital city took place between the 1890s and the beginning of the First World War. With the construction within a little more than a decade, from 1895 to 1911, of factories instrumental in the development and growth of the food, textile and timber industries, as well as a number of workshops constituting the nucleus of the nascent chemical industry, there grew on the right bank of the Danube the first, the largest and the
most compact industrial zone. Its beginnings were marked by the construction of a slaughterhouse. The Livestock Slaughter
and Processing Company or Slaughter Company, or Belgrade Slaughterhouse as it was popularly known, was founded and
built in 1895–98. There followed, in 1897, the First Royal Serbian Privileged Flax and Cotton Processing Enterprise started
by Aleksa Obradović & Comp., in 1898, Evgenije Mihel’s Felt Factory, in 1903, the Commercial Bank Steam Sawmill
and, in 1911, Milan Ječmenica’s Knitwear Factory. In the early 1900s the textile industry became the strongest industrial
branch in Serbia. The factories of Obradović and Mihel provided the basis for Kosta Ilić & Sons Textile Mills, one of the
most important industries not only in Belgrade but in all of Serbia. The Commercial Bank Sawmill considerably contributed
to Belgrade’s economic growth and, alongside the Slaughterhouse, gave an impetus to the economic independence of the
country. Ječmenica’s Knitwear Factory, initially a small-scale enterprise, grew into one of the biggest textile factories in
the Balkans. The tremendous importance of the industrial facilities built on the right bank of the Danube may be seen from
the fact that they were included in all plans of Belgrade plotted out successively in 1903, 1910, 1921, 1935 and 1941. Apart
from their economic importance, they played a significant role in the urban development of the district.
As a result of the concentration of big industrial companies, which became the driving force of the economic and social growth of Belgrade, this area became one of the strongest and most compact industrial zones in a period between the
late 19th century and the Second World War. After the war, its well-developed infrastructure and transportation network, as
well as the undamaged industrial structures, decided the purpose of the zone in the decades that followed, and the existing
pre-war industry provided the basis for newly-established companies. The preserved industrial buildings on the right bank
of the Danube, a physical testament to the genesis and development of Belgrade’s first industrial zone, lend indisputable
social, cultural, historical, architectural and townscape value to the zone, making it an outstanding and inseparable part of
the city’s industrial and cultural heritage.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Development of the industrial zone in historical plans of Belgrade:
a) 1893; b) 1903; c) 1921; d) 1935 (graphics by Olivera Petrović)

Fig. 10 Belgrade Woollen Combine (BVK), spinning mill, current
condition (photo by Snežana Negovanović)

Fig. 2 Industrial zone on the right bank of the Danube, aerial
photograph, 1929, Belgrade Textile Industry and Slaughterhouse
(Museum of Aviation, Belgrade)

Fig. 11 Belgrade Woollen Combine (BVK), weaving mill, current
condition (photo by Snežana Negovanović)

Fig. 3 Aerial photograph of the industrial zone, ca 1934 (Museum of
Aviation, Belgrade)
Fig. 4 Industrial zone, current condition (photo by Rifat Kulenović)
Fig. 5

Slaughterhouse, picture postcard, ca 1900 (Miloš Jurišić collection)

Fig. 6 Belgrade Railway Station-Slaughterhouse, early 1900s
(Miloš Jurišić collection)
Fig. 7 Belgrade Slaughterhouse, main building, current condition
(photo by Snežana Negovanović)

Fig. 12 Kosta Ilić & Sons Textile Mills, current condition (photo by
Snežana Negovanović)
Fig. 13 Commercial Bank Sawmill, ca 1920 (Miloš Jurišić collection)
Fig. 14 Belgrade Cotton Combine (BPK), detail of the complex, current
condition (photo by Snežana Negovanović)
Fig. 15 Belgrade Cotton Combine (BPK), detail of the complex, current
condition (photo by Snežana Negovanović)

Fig. 8 Woollens factory, ca 1925 (Miloš Jurišić collection)

Fig. 16 Thermal power station Snaga i svetlost (Power and Light),
current condition (CHPIB)

Fig. 9 Belgrade Woollen Combine (BVK), spinning mill, current
condition (photo by Snežana Negovanović)

Fig. 17 Bridge over the Danube under construction, ca 1933 (Miloš
Jurišić collection)
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НОВИНАРСКИ ДОМ – ЗНАЧАЈНО
ОСТВАРЕЊЕ ХРВАТСКИХ
АРХИТЕКАТА У БЕОГРАДУ

K

ао највећи и најмногољуднији јужнословенски град,
Београд је током читавог двадесетог века представљао
велико градилиште, од моћних државних инвеститора
фаворизовано у односу на друге регионалне центре.1
Из пословних, колико и из стваралачких побуда, његови
крупни архитектонско-урбанистички подухвати привлачили су градитеље из целе Југославије и иностранства.2 Квалитетним остварењима посебно су се истакли
хрватски архитекти постсецесијске и модернистичке
оријентације.3 Иако је учешће хрватских градитеља у
београдској архитектури отпочело контроверзним исходом изградње хотела „Москва“ (1905–1908),4 њихова
репрезентативна здања, изведена у периоду између два
светска рата, потврдила су перспективе југословенских
културних прожимања.5
Архитекти из Хрватске, намерни да у управном
центру новоформиране Краљевине СХС оставе дубљи
стваралачки траг, почетком двадесетих година равноправно су учествовали на београдским конкурсним
натечајима.6 Пословично конзервативну и неспремну
за корениту модернизацију,7 престоничку средину је у
раном послератном раздобљу упадљиво оптерећивао
мањак архитеката способних да одговоре нараслим
друштвеним потребама. Тај недостатак државна управа је надокнадила ангажовањем архитеката из редова
руске емиграције,8 као и појединаца из новоприпојених
западних јужнословенских крајева, кадрих да пројектују програмски најсложенија монументална здања.9
Захтевни инвеститори из финансијског сектора (иностране и домаће банке, штедионице, осигуравајућа
друштва и фондови, богати индустријалци, трговци и
рентијери), подједнако су преферирали уникатни изглед својих репрезентативних седишта, материјализованих на високом занатском нивоу, што су им у доба
смене генерација у српском градитељству једино могли
омогућити свестрани пројектанти из Хрватске и најискуснији придошли Руси.
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Хрватски градитељи, потврђени остварењима на западу земље и у средњој Европи, заслуживали су оправдан респект београдских наручилаца, жељних дијалога
са архитектима високе културе и широких компетенција. Ако су током двадесетих година међу хрватским
архитектима на градилиштима Београда предњачили
Дионис Сунко и Вјекослав Бастл, подижући зграде софистицираног постсецесијског склопа (Прва Хрватска
штедионица, Земаљска банка, Чиновничка задруга), током тридесетих су се Лавослав Хорват, Хуго Ерлих, Вјекослав Муршец, Јосип Пичман и Ернест Вајсман истакли чистијим безорнаменталним решењима, зналачки
уклопљеним у осетљиве пунктове престоничког миљеа
(Завод за осигурање радника, Југословенска удружена
банка, кућа Петра Палавичинија, Пошта 1 и Новинарски дом).
Архитекти из Хрватске су током међуратног раздобља редовно учествовали на јавним конкурсима за
објекте у централној зони Београда и при томе, како
је познато, постизали запажене резултате. Иако број
њихових реализованих награђених пројеката није био
велики, до краја периода су се приљежно одазивали позивима инвеститора. Уз доприносе домаћих Јевреја, малобројних Словенаца, Чеха и западноевропских градитеља, а поготово фаворизованих „српских“ Руса, хрватски архитекти су обогатили београдско градитељство и
подстакли његову незаустављиву модернизацију.
Важно је напоменути да су хрватски градитељи,
поред Загреба и Београда, настојали да осавремене
контексте и других регионалних центара, као што су
Љубљана, Марибор, Сарајево, Бањалука, Цетиње, Нови
Сад, Ниш и Скопље, уз уобичајену продуктивну активност у хрватским градовима – Дубровнику, Сплиту,
Сушаку, Вараждину и Осијеку. Но, о томе да су међу
домаћим центрима предност ипак давали Београду, сведочи и каталог изложбе Pola vijeka hrvatske umjetnosti
(1938), у којем је, после Загреба, највећи број дела везан за територију главног југословенског града.10
Извори показују да је мањина просвећених београдских наручилаца, упозната са савременим токовима у европском градитељству, свесрдно подржавала
прочишћене фасадне композиције и функционалну организацију простора загребачких архитеката, модерније
осмишљену од устаљене концепције београдског стана,
банке или једнопородичне куће. Но, такође се зна да
такав приступ, услед преовлађујућег конзервативизма,
у престоници није масовније прихваћен.11 Навикнути
да „уникатност“ својих луксузних резиденција и вишеспратница намењених издавању заснивају на истористичким реминисценцијама,12 богати приватници су
према целовитијим модерним решењима дуго испољавали резервисаност. Једнако неспремна за инстантно
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усвајање прогресивних утицаја са стране, већина домаћих пројектаната је пословично ишла „својим путем“, негујући ауторски пароксизам стилски мешовитих транзитивних облика,13 којим је рапидно увећавана
шароликост престоничких амбијената, често шокантна
за стране посматраче. Масовнију примену чистијих модерних структура, лишених наноса историзма, ометале
су и амбиције државних инвеститора за јачање политичког ауторитета кроз монументалне композиције.
Разграната делатност хрватских градитеља у Београду између два светска рата, заслужује темељито
истраживање историографа селектованих из обеју држава, који би детаљније расветлили социоекономске,
урбанистичке, техничке, стилистичке и идеолошке аспекте њихових реализованих и неостварених пројеката.
Будући да се Завод за заштиту споменика културе града
Београда стара о мањем броју најзнаменитијих објеката
хрватских градитеља распоређених у заштићеним зонама (Кнез Михаилова улица, Копитарева градина) и једном који је проглашен непокретним културним добром
(Новинарски дом),14 вредновање њиховог укупног рада
усмерило би пажњу конзерватора и на преостали део
тог специфичног корпуса.15
Међу репрезентативним остварењима хрватских
градитеља у Београду истиче се вишефункционално
здање Новинарског дома (сл. 1), интерполирано 1934–
1935. године у Ресавску улицу 28 (тада Франкопанова), према пројекту истакнутог архитекте јеврејског
порекла Ернеста Вајсмана.16 Иницијативе за изградњу
дома јавиле су се још у време оснивања српског новинарског удружења 1881. године, једног од првих шест
у свету. Пошто је чланство већину састанака одржавало на неадекватним местима (углавном у кафанама и
гостионицама), све енергичније су изношени захтеви
за изградњу засебног дома. Ипак, због пословичног
недостатка средстава и ратних недаћа, до остварења те
дугогодишње тежње дошло је тек почетком четврте деценије прошлог века. Тада је уз помоћ Општине града
Београда и угледних приватних донатора она успешно
реализована.17 Општина је 1930. године Југословенском
новинарском удружењу (секција Београд) поклонила
плац површине 840 квадратних метара на врачарском
блоку 26 (парцела 9) у Франкопановој улици, а потом
је пет година прикупљан новац за изградњу.18 Апелу
инвеститора одазвали су се многобројни приложници
из земље и дијаспоре, укључујући Николу Теслу и Михајла Пупина. Фонд неопходних средстава за изградњу
употпуњен је путем банкарских кредита.
Новинарски дом је саграђен за девет месеци, од
средине јула 1934. до прве недеље априла 1935, захваљујући експедитивности грађевинског предузећа
„Објекат“. Зграда је сазидана са сутереном, приземљем,
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Сл. 1. Новинарски дом, изглед прочеља 1935. (из збирке
Милоша Јуришића)
мезанином и пет спратова.19 Првобитно је обухватала
542 квадратна метра површине парцеле, док је за двориште преостало 298 квадратних метара,20 што је пропорционално одговарало устаљеној пракси међуратне
престоничке изградње.21 Приликом полагања камена
темељца, узидана је повеља следеће садржине: „За време владавине Његовог Величанства краља Александра
Првог Карађорђевића, Југословенско новинарско удружење — Секција Београд полаже данас, 15. јула хиљадудеветстотридесетчетврте године, камен темељац Дома
београдских новинара. Овај дом се подиже помоћу Београдске општине и прилозима новинарских пријатеља,
а уз помен оних новинара који нису дочекали остварење својих сталешких идеала. Нека он будућим новинарским генерацијама буде школа у којој ће учити како
се служи истини, правди, народу и држави“.22
Свечано отварање са освећењем Новинарског
дома (које је извршио прота Веља Марковић) приређено је 7. априла 1935. године у 10 часова.23 Тада је одржан и помен преминулим члановима Југословенског
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новинарског удружења (секције Београд), док су присутним добротворима уручене посебне дипломе. Церемонију је увеличао и председник Краљевске владе Богољуб Јевтић, а домаћин читавог скупа је био Драгиша
Кузмић, уредник „Политике“ и председник Београдске
новинарске секције. У 13 часова започео је свечани
банкет у ресторанској сали у приземљу, а у 20 часова
приређена је вечера са забавом за новинаре и њихове
породице.24
Током Другог светског рата, Новинарски дом су
узурпирали немачки окупатори, користећи га у војнообавештајне и пропагандне сврхе.25 После рата, нова
комунистичка власт национализовала је дом и доделила
га државној агенцији Танјуг, која је тај објекат користила до 1976.26
Крајем 1976. године, Скупштина СР Србије донела је Закон о враћању Удружењу новинара Србије права
у погледу „коришћења и располагања непокретностима
као друштвеним средствима“. Тада је то било јединствено новинарско удружење, које је у складу с принципима друштвене својине дом добило на коришћење.
У међувремену се удружење раздвојило на две фракције, на постојеће и новоосновано Независно удружење
новинара Србије, која су и данас у спору око права над
коришћењем дома. На основу Закона о културним добрима, Влада Републике Србије донела је 17. октобра
1997. године Одлуку о утврђивању Дома новинара
Србије у Београду за споменик културе. Том одлуком
утврђене су мере заштите овог објекта у друштвеној
својини, смештеног на катастарској парцели број 5116,
КО Врачар.
Пројектант дома, архитекта Ернест Вајсман рођен
је 11. новембра 1903. у Ђакову. У Славонској Пожеги
је завршио основну школу и гимназију.27 По завршетку студија архитектуре на Техничкој високој школи у
Загребу 1926, редовно учествује на значајним конкурсима као перспективан стручњак, опредељен за усавршавање код водећих европских архитеката. Другу
половину двадесетих проводи као плаћени помоћник
у париским атељеима Адолфа Лоса (1926–1927) и Ле
Корбизјеа (1927–1930). Следећих седам година, уз повремене посете Паризу, претежно ради у свом загребачком студију, пројектујући стамбене, пословне, школске и здравствене објекте.
Као предузимљиви протагонист загребачке школе
модерне архитектуре, Вајсман је уз Иблера и Антолића
пресудно допринео њеној правовременој интернационализацији, сарађујући с водећим светским организацијама и личностима.28 Надахнут левичарским идејама
о социјално одговорној архитектури, редовно је учествовао у раду CIAM-a и CIRPAC-a (1931–1934),29 основао
Радну групу „Загреб“ (1932)30 и сарађивао са члановима
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уметничког удружења „Земља“.31 Након низа награђених али превасходно нереализованих конкурсних нацрта, у Београду 1935. године подиже Новинарски дом, а
затим и веома запажене загребачке виле Краус и Подвинец (1936–1937).32 Године 1937. одлази у Француску и
постаје званични Ле Корбизјеов сарадник, састајући се
са њим претежно у свом париском стану.33 Од 1938. привремено се настањује у Београду,34 надајући се већем
броју реализација. Запошљава се у Одељењу за туризам Министарства трговине, припремајући планове
туристичких регија кроз студије типова хотела.35 Као
овлашћени инжењер-архитекта, становао је на адреси
Престолонаследников трг (данас Теразије) 45.36 Од београдских архитеката, најчешће је контактирао са Бранком Максимовићем, с којим се дописивао још почетком
тридесетих година.37
Међу Вајсмановим делима из најпознијег предратног раздобља, издваја се Југословенски павиљон на
светској изложби у Њујорку из 1939. године, осмишљен
у функционалистичком маниру с примесама ар декоа.38
Тада наставља и плодну преписку с Ле Корбизјеом,
дискутујући о рецентним усмерењима ЦИАМ-а. Крајем
1939, емигрира у САД. После рата руководи урбанистичким пословима у Уједињеним нацијама, предаје на
Харвардском универзитету, председава жирију за обнову земљотресом разрушеног Скопља и развија плодну
публицистичку активност.39 Преминуо је у холандском
Харлему 13. јула 1985.40 Његова лична заоставштина
поверена је париској породици Десос (Dessauce), 2006.
године заоставштину су пописали стручњаци Хрватског музеја архитектуре, с намером да је у догледно време и откупе. Техничка документација о Вајсмановом загребачком опусу чува се у Државном архиву у Загребу.
На основу досадашњих историографских разматрања Вајсмановог дела, као и непосредног увида у
поједине историјске изворе који о њему сведоче, може
се закључити да је он припадао кругу идеолошки најдоследнијих југословенских модерниста. Као широко
ангажован стваралац, блиско повезан с водећим личностима модерног покрета, уз групу савременика у
Хрватској и Николу Добровића у Србији,41 покренуо је
реформу градитељског стваралаштва, базирану на економским и социјалним параметрима. Усвајајући реформаторски ангажовану реторику својих утицајних ментора, у југословенској средини се доследно борио против
„реакционарног“ академизма,42 пропагирајући методе
префабрикације, стандардизације и типизације у организацији грађења.43 Техничким и конструктивним иновацијама придавао је велику важност, уводећи у своје
објекте најсавременије системе комуникација, грејања,
проветравања и осветљавања. У организацији простора студиозно је стапао елементе Лосовог раумплана и
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Ле Корбизјеовог слободног плана,44 док је у компоновању спољних маса углавном следио домино-модел и
пет тачака Ле Корбизјеове архитектуре.45 Као међународно утицајан стручњак, афирмисан и на пољу урбанизма, деценијама посвећен пројектовању, грађењу,
теоријском и организационо-педагошком раду, Вајсман
се, упркос малом броју реализација (свега пет), сврстао
међу класике југословенске архитектуре.
Почетком тридесетих година уочљиво је истраживао емотивнe потенцијалe архитектуре експресионизма (конкурсни пројекат Јеврејске болнице у Загребу,
четврта награда 1931. године),46 која се у понешто закаснелом облику одржавала у Хрватској, Словенији и
Србији.47 Но већ следећа дела (пројекти санаторијума
на Авали и Краљевици, болнице на Шалати, виле Краус и Подвинец у Загребу), Вајсман осмишљава у духу
авангардног пуризма, што важи и за Новинарски дом у
Београду, подигнут у средини у којој до тада нису забележени радикалнији функционалистички искораци.
Новинарски дом је изведен као геометријски складно пословно-стамбено здање уочљиво кубичне силуете
(сл. 2)48, од армираног бетона, опеке, гвожђа и стакла с
неправилним, искошеним обликом основе на дворишној страни и равним на прочељу, прилагођеним нагибу
Ресавске улице (сл. 3).49 Садржи скелетну међуспратну
армиранобетонску конструкцију с лаким монтажним
преградама између одељења. Све етаже, од сутерена
до кровне терасе, повезане су лифтом, постављеним у
језгро кружног степеништа. У сутерену су уређене дрварница за станаре, котларница за централно грејање и
кухиња за новинарски клуб. У предњем делу приземља
биле су три канцеларије, улаз и чекаоница (у крајњем
десном углу), а иза централног хола, према дворишту,
кабинети председника и секретара Удружења, док је у
центру дуго функционисао новинарски клуб. На мезанину, првом и другом спрату организоване су канцеларије, холови, комуникације и нуспросторије. Станови
за управника дома и ложача, као и две гарсоњере, били
су смештени на трећем и четвртом спрату. Уређени су с
пуним комфором, укључујући купатила, тоалете, електричну расвету, централно грејање и стоне штедњаке
у кухињама. Тераса на крову, приступна степеништем
и лифтом, својим предњим делом лети је служила као
соларијум и одмаралиште за чланове Удружења.
Конструкција зграде је у целини носива, састављена од стубова и међуспратних плоча од армираног
бетона. Стубови су квадратични или округли (зависно
од диспозиције). Зидови су унутар армиранобетонског
костура испуњени обичном опеком у цементном малтеру, која ни у једном случају не носи терет спратова.
Степениште има такође армиранобетонску плочу, чија
је горња површина обложена вештачким каменом.
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Сл. 2. Основа приземља
(из документације ЗЗСКГБ)
Сл. 3. Прочеље, изглед из 2011.
Прозори у становима и канцеларијама првобитно су
били дрвени, типа „крило на крило“ (Verbundfenster),
споља прекривени дрвеним „Esslingen“ засторима.
Прозори застакљеног степеништа, видљивог са фронта, инкорпорирани су у гвоздену конструкцију с централним једноструким остакљењем и бочним крилом
за отварање. Кровни покривач је изграђен у форми бетонске плоче.
У организацији простора Новинарског дома примењени су поједини елементи Корбизјеовог слободног
плана, с текућим, флексибилно и функционално изменљивим простором. Као основни мотив у структури
приземља, по запремини и значају дуго се издвајала
пространа клупска сала. Застакљено кружно степениште, у духу конструктивистичко-функционалистичке доктрине, транспарентно истакнуто на прочељу, заобљеним предњим делом увучено у вертикални бетонски рам с правоугаоним лођама – представљало је веома
иновативан мотив у тадашњој београдској архитектури.
Фасаде дома су глатке, обрађене без орнамената и
хијерархичне поделе зона, засноване на начелу осне симетрије50 и истицања главног мотива. Модернистички
сведено, плошно прочеље, на којем преовлађују праве
линије (које је у оптичко-физиолошком и естетичком
смислу, под утицајем Корбизјеових теорија, Вајсман
сматрао најприкладнијим),51 оживљено је равномерним
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Сл. 4. Колонада приземља, изглед из 2011.
водоравним ритмовима пуног и празног, у које је уклопљена и вертикала степенишних лођа, што се од приземља ка врху благо сужава. Захваљујући лођама и преовлађујућем стакленом парапету, на обема фасадама је
задуго било решено питање унутрашњег осветљавања
и проветравања.
Асиметрија прочеља остварена је помицањем
вертикалног рама с лођама удесно, чиме је формиран
неједнаки однос прозорских окана на левој (једанаест) и десној страни фронта (осам). Ефекат асиметрије
појачан је и постављањем дворишног колског пролаза у
десни угао приземне зоне.52 Завршна кровна етажа, која
првобитно није била озидана у целини а ни застакљена,
истицала се отвореном рамовском конструкцијом терасе, на крајевима оивиченим носачима за заставу, препознатљивим симболима модерног покрета.
Пет глатких и релативно витких округлих стубова (пилотиса) у приземљу (сл. 4), распоређено је у једнаким размацима, чиме је исказана лојалност Ле Корбизјеовом програму од пет тачака модерне архитектуре.
Поред тога што пластички рашчлањују и знатно оживљавају монотону плошност глатких површина горњег
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постројења, они не заузимају превише корисног простора, јер су тек двадесетак центиметара удаљени од
прочелног парапета.53 Њима се застакљено високо приземље, допуњено мезанином (због нагнутог терена је
било могуће његово извођење), очитава као немонументални, приступачни и нехијерархизован отворени
блок, осмишљен према начелима функционализма.
Уграђен са обе стране у традиционално обликовану структуру градског блока, дом је минималистичком
спољном обрадом и транспарентним конструктивним
склопом унео корените новине у престонички урбани
амбијент. Но и поред изразитог естетичког динамизма
којим је његов функционалистичко-пуристички плашт
споља одисао,54 због узиданог положаја и недостатка
знатнијих претпростора, снажно силуетно дејство његове „бестежинске“ архитектуре у контексту постојећег
блока знатно је ублажено. С једне стране дом се наслања
на (још увек постојећи) академски конципиран вишеспратни објекат од којег видно пластички одудара, а са
друге на приземну кућу (касније срушену), лишену посебне стилске обраде.
Током тридесетих година, модернистички обликовани објекти су у централној зони Београда веома
ретко грађени као слободностојећи, због чега и нису
могли коренитије да преобликују затечени урбани дизајн, осим да му као уметнути прилози (с понекад наглашеним угаоним сегментима) на одређеним потезима утисну савременији ликовни печат, што је случај и
са Вајсмановим Новинарском домом. Као и у Загребу,
архитекти модернистичке оријентације били су принуђени да постулате интернационалног стила знатно
потпуније примењују на издвојеним једнопородичним
кућама, грађеним на ширим парцелама ободних резиденцијалних делова града (Котеж Неимара, Сењака и
Дедиња).55
Упркос знатним контекстуалним ограничењима и
конзервативним прописима грађевинског законодавства, интерполирана модернистичка архитектура је
квантитативно све више попуњавала централно језгро
Београда, делом захваљујући и популарности Новинарског дома. Нова изградња је подразумевала и знатно
савременију физичку димензију допуњених уличних
потеза, подржану естетичким деловањем нових материјала, конструктивних склопова и функција. Иако се
већина уклапања прилагођавала габариту и нивелетама
затечених блокова, све смелије су уношени савремени
ликовни нагласци, као што су плошне безорнаменталне површине, равни кровови, угаоне лође, обухватнији
стаклени парапети и истурени носачи за заставе. Интерполирана модерна архитектура се почела наметати и
као израз реформистичких погледа на град, потискујући
програме конзервативних уметничких и друштвених
елита.
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Сл. 5. Д. Иблер, Најамна стамбено-пословна зграда
„Wellich“, Загреб, изглед из 2011.
Сукоб хоризонтала и вертикала, који су у великој
мери експлоатисали београдски модернисти, на прочељу Новинарског дома није био пренаглашен, док је
на дворишној страни потпуно изостао. Према категоризацији до сада систематизованих метода интерполирања у домаћој архитектури, Вајсманова се може сматрати екстремнијим обликом контрастног уклапања,
или блажим видом екстраполације.56
По карактеристичној кубичној контури, монохроматски обрађеној плошној композицији прочелног зидног платна, пластично увученом вертикалном блоку и
истакнутој рамовској конструкцији отворене терасе на
врху, Новинарски дом се надовезао на најсавременији
тип загребачке узидане модернистичке зграде инаугурисан на стамбено-пословној кући Wellich у Мартићевој 13
(1930) Драге Иблера (сл. 5).57 Тај тип се убрзано развијао
кроз низ варијетета у загребачкој архитектури, постајући
све савременији и функционалнији, што је кулминирало
на Вајсмановој београдској интерполацији.
За разлику од полазишног Иблеровог модела,
Вајсманова зграда, четири године млађа, знатно је
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модернија и функционалнија, мање масивна, богатија пластичким и светло-тамним контрастима. Уз то,
застакљене површине су на њој знатније заступљене,
стубови су виткији, док су уступци принципу осне симетрије потпуно изостављени. Пластички растворена
кровна тераса с предњим рамовским конструкцијама,
обогаћена ефектним носачима за заставе, додатно је
увећала утисак формалне лакоће, структурне неусиљености и антимонументалности, у којој су ефикасно
пренебрегнути принципи хијерархичног фасадизма,
дуго преовлађујући у београдској архитектури.
Будући да је у својој моделистици пошао од проверених страних и домаћих рецентних функционалистичких искустава, Вајсман је разговетност израза Новинарског дома довео до тада реалног максимума, постижући
завидан рафинман естетски лепршаве, „лебдеће“ сандучасте архитектуре интернационалног стила.58 Сличне функционалистички доследне творевине, развиће у
наредним годинама тек мања група београдских модерниста на челу с Миланом Злоковићем,59 док је већина
архитеката наставила да стапа елементе модернизма, ар
декоа и монументализма.60
После свечаног отварања Новинарског дома, архитекта Вајсман је објавио веома запажен програмско-манифестни чланак у Политици,61 у којем је образложио
друштвену оправданост циљева модерне архитектуре.
За њихово утемељење и распростирање, највеће заслуге придаје својим учитељима Лосу и Ле Корбизјеу, али
и руководиоцима Баухауса, Гропијусу и Мејеру. Закључио је да је „модерна архитектура и код нас последњих
година учинила велике помаке: Ако су се у почетку напросто преносили инострани модели, без много бриге
за разлику у клими и у техничком нивоу земље, данас се
већ принципи модерне архитектуре употребљавају врло
исправно. Изводе се грађевине, које по свим својим квалитетима могу да се мере не само са делима иностраних модерних архитеката, него могу такође у цени коштања да све успешније конкуришу са грађевинама изведеним са до сада уобичајеним методама градње“.62 Уз
фотографију тада тридесетједногодишњег пројектанта,
у чланку је публикован и оригиналан изглед зграде са
баштенске стране, на којем се види доминација непрекинуте водоравне поделе спратних зона, лишених вертикалних акцената.
Када је на париској изложби младих архитеката
Радне групе „Загреб“, поред других пројеката, Вајсман
1935. показао и београдски Новинарски дом, критичар
Пингусон их је збирно упоредио „са совјетским реализацијама са краја двадесетих година“, похваљујући „савесно промишљање грађевинских програма и коректно
превођење у рационалне архитектонске облике, са покојим детаљем позајмљеним од Корбизјеа“.63
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У деценијама које су уследиле, Новинарски дом
је више пута коментарисан у аналима српске публицистичке и научне историографије. По правилу је истицан
као најдоследнији пример београдске ране функционалистичке архитектуре, при чему су изношене неуједначене дескрипције,64 а понекад и нетачне атрибуције.
У монографији о београдској међуратној архитектури, Урош Мартиновић је 1973. Новинарски дом исправно сврстао у „најваљанија дела модерне архитектуре до
данас изведена“,65 публикујући и основу његовог карактеристичног спрата. Истакао је максималну флексибилност унутрашњег простора, јасну конструкцију, складно
компоновање отвора и зидних површина, закључујући
да дом „по изванредно обликованим детаљима спада у
ред најбољих дела свог времена у Београду“.66
У докторској дисертацији о појави модерне архитектуре у Србији (1979), Зоран Маневић је Новинарски дом издвојио као „најчистији споменик модерне
архитектуре из прве половине четврте деценије“, напомињући да ће се слични објекти појавити у српском
градитељству тек крајем те деценије, али под утицајем
унутрашњег архитектонског развоја и иностране литературе, уместо под утицајем Вајсмановог дела.67 И поред широке отворености, нарочито изражене према загребачким архитектима, српска градитељска средина је,
по Маневићу, одржавала стално осећање своје унутрашње кохезије.68 Четири године касније, у иницијалном
прегледном чланку о загребачко-београдским архитектонским спонама између 1912. и 1941. године, Новинарски дом је навео као трећи велики јавни објекат
који су загребачки архитекти подигли у Београду почетком тридесетих година – после Југословенске удружене банке Хуга Ерлиха и Завода за осигурање радника Лавослава Хорвата (1929–1931), и на чијој „општој
композицији и детаљима није могуће приметити било
какве компромисе са академским методима“.69
У прегледном чланку о београдским делима архитеката јеврејског порекла, Дивна Ђурић Замоло је 1992.
изнела до сада најпотпунију дескрипцију прочелне
фасаде Новинарског дома, истичући њен авангардни
пластички склоп.70 И ревносни тумач новије архитектуре Београда Јован Крунић сматрао га је најекстремнијим изразом корбизијанског пуризма, погрешно га
атрибуирајући као дело Јураја Најдхарта.71
У водичу кроз београдску модерну архитектуру,
Дијана Милашиновић Марић је 2002. године Новинарски дом издвојила као функционалистичко школско остварење интернационалног стила, настало под
утицајем Ле Корбизјеових пуристичких идеја.72 У тротомној енциклопедији престоничке новије архитектуре (2005), Слободан Богуновић је Дом сврстао међу
стожерна дела међуратног модернизма, јер је знатно
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допринео „коначном устоличењу модерне архитектуре у Београду, средином тридесетих година прошлог
века“.73 Оба тумача су потцртала и главне елементе
просторне организације и прочелног фасадног система.
Анализирајући први пут у домаћој историографији
процес „југославизације“ архитектуре београдског модернизма, као пожељног облика унитарне државне културе, јер је успешно „брисала уске националне границе
стваралаштва и доприносила зближавању народа“,74
Александар Игњатовић је недавно показао да се у београдској средини развио блажи конкурентски комплекс
према загребачкој школи, отелотвореној у згради Вајсмановог Новинарског дома. Као ефективни српски контраодговор њеном експанзионизму, развијеном у склопу прокламованих прожимања, издвојио је Дом УЈИА
у Улици кнеза Милоша, изведен у приближно истом
раздобљу.75
Иако се Вајсманов објекат већ четрнаест година
налази на списку заштићених непокретних београдских културних добара, заједно с још петнаестак остварења међуратне модерне архитектуре,76 услед непажње
и неадекватног коришћења, доспео је у неодговарајуће
стање. На закошеном делу зграде окренутом дворишту,
још крајем четрдесетих година су додати нижи анекси
(са гаражом капацитета 10 аутомобила, једноспратним
подужним блоком са седам канцеларија у приземљу,
мањом салом и пет кабинета на спрату). На шестом спрату тераса је с временом зазидана и на фронту, чиме је
умањен динамизам првобитне концепције и изгубљена
првобитна пластичка „круна“ грађевине. Приземље и
мезанин су потпуно промењени и недавно адаптирани
за потребе простране експозитуре „Уникредит банке“,
док је већи део простора на вишим нивоима издат различитим правним лицима. Зидне површине, поготово
оне на зачељу, данас су у дерутном стању, док су оригинални прозори замењени ПВЦ столаријом. Зграда је
са обе стране неплански прекривена клима-уређајима,77 као и сателитском антеном на неадекватном месту
(усред лође другог спрата прочеља), што приметно ремети сагледавање првобитних пластичких својстава.
Може се претпоставити да ће накнадна, још темељитија истраживања архитектуре Новинарског дома78 обогатити садашња тумачења и вредновања. Можемо очекивати и да ће будући корисници зграде, новинарска удружења која ће након правоснажне судске
одлуке највероватније стећи једнако право на располагање, иницирати одлучнију примену прокламованих
конзерваторских мера, те спречити даље пропадање
фасадних зидова и уклонити депонију из унутрашњег
дворишта. Тиме ће и београдска служба заштите културних споменика добити нужан подстицај за несметано обављање активности из своје надлежности.79
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АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
Summary: ALEKSANDAR KADIJEVIĆ
THE JOURNALISTS’ HOUSE IN BELGRADE
The activity of Croatian architects in Belgrade between the two world wars deserves to be carefully studied by eminent scholars from both countries in order to elucidate the socio-economic, townscape, technical, stylistic and ideological
aspects of their executed and unexecuted designs. Considering that the Cultural Heritage Protection Institute of the City of
Belgrade has under its care only a small number of the most illustrious buildings designed by Croatian architects which are
located in conservation areas (Knez Mihailova Street; Kopitareva gradina) and the one which is designated cultural property
(Journalists’ House), the evaluation of the entirety of their work is bound to draw conservation professionals’ attention to
this distinctive corpus of architecture.
To be set apart from the rest of the corpus is the multifunctional Journalists’ House, interpolated in 1934/5 at 28 Resavska (former Frankopanova) Street according to a design by Ernest Weissmann (1904–1985), a prominent architect of
Jewish origin. The fundraising appeal of the investors was responded by many donors at home and abroad, including Nikola
Tesla and Mihailo Pupin. The rest of the necessary funds was obtained through bank loans. Construction was completed
within nine months, between mid-July 1934 and the first week of April 1935, owing to the expeditious construction firm
Objekat. The building had a basement, a ground-floor, a mezzanine and five upper floors.
Fitted into a traditionally shaped city block, the building’s minimalist exterior and transparent structural makeup
introduced radical novelties into the capital city’s urban fabric. Despite the aesthetic dynamism emanating from its purist
functionalist exterior, the effect of the silhouette of the building’s ‘weightless’ architecture was considerably attenuated as
a result of its being inserted between two neighbours and lacking any substantial fore-area. The building was flanked by a
(still standing) multi-storey building in the incongruous style of academism, and a (now-gone) one-storey house with no
particular aesthetic merit.
Drawing on well-proven recent domestic and foreign functionalist practices, Weissmann took the design to what then
was its maximum feasible legibility, achieving an enviable degree of sophistication of the jaunty aesthetics of the ‘floating’
boxlike architecture of the International Style. In the following years, similar functionalist designs were to be consistently
developed by only a few of Belgrade’s modernists, while the majority continued to blend elements of modernism, art deco
and monumentalism.
It seems reasonable to assume that further and thorough study of the architecture of the Journalists’ House will enrich
the proposed interpretations and evaluative judgements. The future users, two journalists’ associations which will probably
share equal ownership of the building after a court ruling, will hopefully prevent further decay of the façade and have the
accumulation of waste from the courtyard removed.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Journalists’ House in 1935 (Miloš Jurišić collection)
Fig. 2 Ground-floor plan (CHPIB)
Fig. 3 Front elevation in 2011
Fig. 4 Ground-floor colonnade in 2011
Fig. 5 D. Ibler, Wellich rental office and apartment building,
Zagreb in 2011
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ПРВА ЈАВНА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА
ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ

M

узеј науке и технике у Београду се од 2005. налази на
новој локацији, на доњем левом углу раскрснице улица
Добрачине и Скендербегове, посматрано са Дорћолске
падине. Занимљиво је да Музеј има улаз из обе наведене улице под истим бројем: 51. Много занимљивији детаљ је, међутим, то што је одабрани простор за смештај
матичне установе Републике Србије за заштиту научнотехничке баштине заправо прворазредна локација у
настанку, стварању и развоју исте те баштине. Управо
је ту, у последњој деценији 19. века, подигнута прва
јавна централа за производњу електричне енергије у
Србији, тзв. Стара (електрична) централа, Електрична
централа Белгијског друштва, Стара београдска електрана, Општинска централа, Централа ДТО (Дирекција
за трамвај и осветљење), Дорћолска централа, па чак и
ЕЛАН и БЕЛСАП (Београдско електрично и саобраћајно предузеће).1
Зграда Старе централе на Дорћолу годинама уназад фигурирала је као логично решење за смештај Музеја, но сложени власнички односи, непрецизна катастарска подела на ширем потезу између улица Дунавске,
Добрачине, Скендербегове и Кнегиње Љубице, као и
стање самог објекта, нерационално и неодрживо претходно коришћење, отежавали су реализацију иначе
добре идеје.2 Међутим, крајем 2005, Музеј се коначно
усељава у зграду Старе централе, али тек четири године касније, августа 2009, први делови припадајућег
комплекса отворени су за јавност, да би у мају 2010, изложбом интригантног назива „2. круг“, Музеј науке и
технике први пут представио шири, свеобухватни дијапазон сопствених збирки.
Историјатом, вредностима и значајем прве централе за снабдевање града електричном енергијом није се
превише бавила наша стручна јавност, а широј јавности
је она и даље готово непозната. Постоји више објективних разлога за такво стање, а овај рад има намеру да
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пружи одговоре на поједине дилеме и непознанице. С
друге стране, забуну уноси друга дорћолска централа,
славна „Снага и светлост“, која је, ваздушном линијом,
удаљена свега неколико стотина метара од своје претходнице. Како су обе централе већ дуго ван функције,
термини као што су „стара“ и „дорћолска“, а који се
недовољно прецизно користе за оба објекта, често остављају утисак да је постојала само једна централа на
Дорћолу.
Значај Старе централе често ја навођен у међуратним публикацијама које акценат стављају на њене капацитете и произведену електричну енергију, међутим ту
се, као по правилу, не наводе њене физичке карактеристике. У периоду након Другог светског рата централа
је третирана пре свега у публикацијама и јубиларним
издањима различитих сегмената данашње Електропривреде Србије, јер датум њеног свечаног пуштања у
рад, 6. октобар 1893, ово предузеће слави као дан свога
оснивања. Прву, веома исцрпну и прецизну студију о
централи објављује др Никола Вучо у Годишњаку града
Београда за 1977, но и ту се аутор пре свега бави производним капацитетима, инсталираном опремом, трошковима изградње, унапређењем рада.
Тек у последњих двадесетак година приступа се
истраживањима која разматрају и сам простор централе, с временом развијани комплекс и објекте који су на
њему подизани. Немерљив допринос на овом плану дао
је кумулативни рад неколицине делатника Музеја науке
и технике – Младена Милаковића, Рифата Куленовића
и Зорице Циврић. Нажалост, већи део њихових студија
у потпуности или делимично није публикован, што је
случај и с теренским истраживањем Завода за заштиту
споменика културе града Београда из 2009, посвећеним
индустријском наслеђу престонице.

Србије, за чији се почетак узима отварање рудника
лигнита у Костолцу 1870.5
Најважнији саобраћајно-инфраструктурни подухвати овог периода су свакако прва телеграфска линија
између Београда и Алексинца (1854), отварање пруге
Београд–Ниш (1883), регулација пловидбе Дунавом,
поготово уређење Сипског канала у Ђердапу (завршено до 1898) и оснивање Српског бродарског друштва
(1891), што је омогућило добру повезаност с подунавским земљама.6
Поред развоја саобраћајне мреже, привреду тога
времена карактерише утемељивање већих индустријских постројења, поготово у сфери прехрамбене, текстилне и војне индустрије. Динамичан развој се јасно
може пратити све до 1912, односно до почетка Првог
балканског рата. Након ових ратова, Србија је у директној вези с пријатељским земљама попут Грчке и Црне
Горе, односно с луком Солун с једне и Јадранским морем с друге стране.
Ситуација се ипак драматично мења 1919, када
Србија у оквиру новоформиране краљевине заузима деликатан положај као простор перманентног укрштања
интереса великих сила.7 Важна је и чињеница што Београд након Великог рата више није погранични град,
већ престоница са свих страна окружена својом земљом
из које може црпети многе ресурсе и сировине.
Већ крајем 19. века, Београд улази у крупне инфраструктурне подухвате, које ће, истина, окончати тек
у међуратном периоду. Изградња савременог водовода
започиње 1892, а градске канализације 1905. Још осамдесетих година 19. века јавља се и проблем осветљења
Београда на модернији начин, но жучне расправе на ову
тему одложиле су коначну одлуку и почетак радова за
наредну деценију.

***
Друга половина 19. века период је великог замаха младе српске државе, још увек кнежевине, но након
коначног повлачења Турака из Београда 1867. и потпуног стицања независности 1878, државни и национални
препород и напредак били су у пуном замаху, спутавани, истина, више него очигледном конзервативношћу
средине и негативним ставом спрам ма каквих промена.
Држава је, са своје стране, подстицала индустријализацију и модернизацију друштва и постепено сврставање Србије у ред развијених европских земаља3, но одувек је приватна иницијатива била та која
је давала ритам најважнијим променама. У другој половини 19. века ницале су велике фабрике и почели су
се јављати први прави српски индустријалци, будући
да пре тога не постоје материјални трагови индустрије
у правом смислу те речи.4 Занимљиво је да је 2010.
званично обележено 140 година индустријализације

***
У потпуности су познати подаци и дешавања у вези
са изградњом прве јавне електричне централе у Срба,
иако су, наравно, полемике и контроверзе обележиле и
овај догађај. Наиме, две струје унутар науке, али и унутар општинске власти, заузимале су дијаметрално супротне позиције: једни су били за гасно, други за електрично
осветљење. На челу прве струје налазио се проф. Марко
Леко, хемичар по вокацији, који је још 1884. био на челу
општинске комисије више него гласовитог назива: Комисија за проучавање извесних општинских установа
у страним земљама; дотична комисија тада предлаже,
а Општина уважава идеју да се Београд осветли гасом8
(на основу негативних искустава са електричним осветљењем Темишвара у Румунији), но та одлука никада
није реализована. Стога, када Општина понавља замисао
о јавном градском осветљењу, проф. Леко поново износи
своје претходно мишљење.
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Њему се тада оштро супротставља струја предвођена проф. Ђорђем Станојевићем, предавачем хемије
и физике на Војној академији, на којој је иначе радио и
проф. Леко. Проф. Станојевић је био чврстог уверења
да електрична енергија9, иако нова и недовољно познатих карактеристика, представља енергију будућности,
као и да је улагање у њу дугорочно гледано економски
далеко исплативије.
Иако је Ђорђе Станојевић успео за себе да придобије новоформирану Комисију за осветљење града10,
осим трајно непомирљивог Марка Лека, сама полемика о предностима једног или другог осветљења између
двају професора потрајала је пуне две године, умногоме подсећајући на расправе које ће обележити потоње
године и Београда и Србије, а у којима су била супротстављена два основна става: конзервативизам и убрзани напредак.11
Ипак, још за време трајања расправе расписан је
„међународни стечај“, савременим речником: тендер,
на основу којег је 29. априла 1891. одабрана понуда
Периклеса Циклоса12, Грка настањеног у Милану, коме
је уступљена концесија градског осветљења, али и варошке железнице – трамваја.13 Тада потписани уговор
изванредан је пример промишљености и прецизирања
свих детаља и свега што, током трајања концесије,
може да постане спорно или нејасно.14
Овај догађај, али и сама идеја спајања под једним
кровом електричног осветљења и електричних трамваја
имаће дугорочне последице по привреду Београда, па и
Србије, али поготово локације која је у жижи овог рада.
Прва зграда Општинске централе
(1893. година)
Основни подаци о почетним капацитетима прве
српске јавне централе за производњу електричне енергије углавном су познати и добро документовани; опрема је, иначе, набављена од Едисонове компаније.15 Позната је такође и скица предложеног изгледа централе
која, судећи према расположивим фотографијама, никада није у потпуности реализована. Међутим, архитекта објекта, извођач радова, односно било ко ко је имао
икакве везе са грађевином, личности су у потпуности
непознате. Свега неколико расположивих фотографија
сведочи о доста скромном изгледу саме централе, којом
доминира упечатљиви димњак висине 38 метара. Приликом промене власништва 1903, Белгијско анонимно
друштво са седиштем у Бриселу оснива Друштво трамваја и осветљења, које води све послове око београдске
централе.16
Ова прва зграда Општинске централе на Дорћолу бива озбиљно оштећена у бомбардовању Београда
децембра 1915, с обзиром на то да се због локације
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Сл. 1. Нацрт првог објекта централе, 1891–1893.
(преузето из: „Београд у слици и речи“, Будимпешта,
1892)
Сл. 2. Прва зграда централе, довршена 1893.

налазила на месту директног удара непријатељске војске.17 Урушена грађевина, можда препозната на неколико фотографија – разгледница у књизи Снежане и Драгана Вицића Поздрав из Београда, ипак је била довољно
успешно санирана да производња електричне енергије
у окупираном Београду буде убрзо настављена.
По ослобођењу Србије, међутим, ситуација с једином јавном градском централом била је вишеструко
закомпликована.18 Белгијским власницима, који су по
завршетку ратних дејстава желели да поново преузму
своју својину, беше забрањено располагање централом, што је проузроковало вишегодишњу, прилично
скупу међународну арбитражу. Други проблем је било
стање саме централе, јер по речима стручне комисије
оформљене да процени ситуацију крајем 1919, „Услед
јаке промаје стакла водомера прскају и арматура се
квари“.19
Трећи и кључни проблем био је статус престонице: наместо главног града малене Краљевине Србије,
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Сл. 3. Разрушена електрична централа у Београду,
разгледница Хусника и Хојслера, објављена у Прагу
1916.
која до 1912. још није била повратила ни Јужну Србију
– данашњу БЈР Македонију, нити Косово и Метохију,
Београд постаје средиште новоформиране Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца. Самим тим, техничке потребе, невероватни замах и васколики напредак и, не
мање важно, визуелни идентитет престонице – избијају
у први план. Пред Старом централом су стога изузетни захтеви: произвести до тада незамисливе количине
струје неопходне да задовоље апетите новопросвећених суграђана.
Друга зграда Општинске централе
(период 1924/1925–1927)
Нова градска управа је захтевала хитну обнову оштећених постројења, повећање обима производње електричне енергије, елиминисање повремених
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прекида у снабдевању и испадања система услед преоптерећења. Свако улагање у даље проширење капацитета било је скопчано са два озбиљна проблема: хроничан недостатак средстава у послератном друштву
и нерашчишћени власнички односи с Белгијанцима.
Производња је, ипак, како-тако стабилизована, а током
предстојеће, треће деценије двадесетог века, Дорћолска
централа ће коначно добити своје ново лице. Истина,
биће у погону веома кратко, с обзиром на то да већ маја
1933. комплетну производњу електричне енергије за
потребе града Београда преузима већ помињана централа „Снага и светлост“.20
Међутим, када је тачно изграђена ни најмање неупадљива грађевина, сачувана и до данашњих дана,
веома је сложено питање, једно од кључних у разради
овог рада. Ни у једном наведеном извору се не помињу
нити тачна година, нити конкретан градитељ, односно
архитекта централе. Разлога за то, објективних, има бар
неколико, док би они субјективни овај рад увели у сферу спекулација.
Познато је, најпре, да грађевинама индустријске
намене, каква је Дорћолска централа свакако била, није
придаван исти значај нити карактер као што је случај с
приватном градњом или јавним објектима другачијих
потреба. Сматрало се да такве грађевине имају типски
карактер и да им као таквима и треба приступати – дакле униформно, безлично, опште.21 Ништа мање нису
важни и нерашчишћени власнички односи, односно
спор са Белгијанцима који је условио дуготрајно одлагање озбиљних радова на Централи, а можда и осећај
какве принудне управе. Наравно, не треба сметнути са
ума ни финансирање радова, односно трајну тежњу да
све буде што јефтиније и ефикасније.
Једно име фигурира у многим извештајима и документима, а припада шефу новоградње, касније и
машинске службе Дорћолске централе, инжењеру Димитрију М. Савићу22, потоњем академику САНУ. Захваљујући једном његовом извештају, данас похрањеном
у Историјском архиву Београда, у реткој смо прилици,
када је реч о Дорћолској централи, да допремо до ма
каквих, а у овом случају чак и до инсајдерских података
о обављеним радовима. Извештај је, истина, каснијег
датума – из јануара 1931, но једно кратко поређење открива више него читаве кутије прегледаних докумената
по београдским архивима.23
„Година 1930. је једна од најплоднијих по количини посла и међу првима по важности радова,
од како предузеће постоји.
„После године 1927, која је по радовима
најважнија за ово предузеће од како постоји, у
којој су, уз највеће напоре, у главноме завршени
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радови на обнови постројења за производњу електричне енергије – ложионице и парних машина
– и када је тај свршетак радова био од епохалног
значаја по Београд, јер је тада први пут омогућена производња електричне енергије у много већој
количини, но што ју је Београд могао да троши,
када је престало ограничење потрошње електричне енергије...“
Зграда ложионице и зграда парних машина – машинска сала јесу управо грађевина, боље речено комплекс зграда у којима је данас смештен Музеј науке и
технике. То је доминантан објекат на углу улица Скендербегове и Добрачине, по дијагонали наспрам зграде
Прве београдске гимназије.
Одлично појашњење за идентификацију зграда
пружа ситуациони план земљишта Дирекције трамваја
и осветљења из 1931, пронађен такође у градском архиву.24 На њему се, на поменутом углу, јасно оцртавају
контуре и данас присутних грађевина, са детаљним
описима назива и структуре. Већа зграда означена као
„ложионица“ површине је у основи од готово 1.500 м2
и данас се у њој налази главна галерија Музеја науке и
технике, заједно с канцеларијама запослених и делом
музејског депоа. Суседна зграда, обележена као „машинска сала“, данас је подељена на два једнака дела
који имају функцију депоа; површина некадашње јединствене машинске сале је безмало 1.400 м2. Занимљиво
је истаћи и да се на поменутом плану цео плац на којем
се данас налази Музеј науке и технике назива „II блок“,
а да су, у време настанка плана, све четири околне улице биле потпуно проходне за јавни саобраћај, што данас
није случај25.
Дакле, с приличном сигурношћу можемо да утврдимо да је данашњи комплекс зграда Музеја науке и
технике изграђен, односно да је изградња завршена
1927. Када је пак изградња започета не може се рећи с
једнаком сигурношћу, но и ту свакако постоје чињенице вредне помена.
Већ спомињана арбитража о власништву над
београдском централом са Белгијским анонимним
друштвом завршена је највероватније 1924. или 1925,26
при чему је сама централа припала Општини града
Београда, која је, са своје стране, била дужна да Белгијанцима исплаћује годишње ануитете „на име откупа
електричне централе и трамваја“.27 Буџетска ставка која
пружа додатна сазнања о радовима у и на Дорћолској
централи јесте Обнова и проширење депоа, зграда и намештаја. Из ње се може закључити да је вишеструко
већа количина новца утрошена између 1924. и 1926.28
Коначно, у 1928. се први пут јављају исплате на рачун
доларског зајма, које се односе на „радове из 1927.“, док
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се паралелно налази велики број исплата за стране, пре
свега немачке раднике који раде „на реконструкцији и
монтажи Ложионице“.29
Наведени подаци несумњиво упућују на закључак
да је изградња данас постојећих зграда Дорћолске централе започета већ 1924. или, реалније, 1925, а да је посао дефинитивно и у највећој мери завршен 1927.
Скица у интерном истраживању Младена Милаковића рађеном за потребе Музеја науке и технике доноси
и конкретне бројеве. Оба објекта су истих димензија на
прочељима ка Скендербеговој – по 34 м, док су бочне
стране нешто другачије – 40 м ложионице и 50 м машинске сале.30 Спољна обрада обе грађевине лишена је
било каквих украса, дакле изведена је искључиво помоћу маса и волумена; ритам се постиже симетричним
ређањем нешто увучених прозорских отвора, покојег
избаченог пиластра и снажног, такође недекорисаног
кровног венца.
Док ложионица има три нивоа – подрум, приземље
и спрат, машинска сала је постављена искључиво у равни терена. Различите су и кровне конструкције; ложионица има двоводни кров са шест симетрично постављених светларника, по три на свакој половини, док
се горња структура машинске сале завршава равним
кровом. Овај кров по средини носи елегантна колонада која тек наглашава пре свега сврсисходну поделу
простора на две целине31; кровове обе целине по средини пак пресецају импозантни подужни светларници,
који се практично пружају с једног на други крај објекта, обезбеђујући унутрашњем простору изванредно
осветљење.
Подрум ложионице је аутентично сведочанство
специфичног производног процеса, односно коришћења угља зарад добијања електричне енергије. У
њему су и данас сачувани грандиозни отвори за сакупљање шљаке и млевеног угља, који су ту убацивани
у лежишта котлова. Кроз подрум се приступа и подземном каналу, преко којег је централа већ 1898. била повезана с Васином улицом, а чији кракови су се надаље
гранали и развијали. Канал је висок готово два метра и
кроз њега су ишле инсталације за пренос електричне
енергије.32
На прочељу и зачељу ове грађевине наглашена су
два испуста значајних габарита; с предње стране је истурени портал улаза, истих стилских одлика као и остатак зграде,33 док се са задње стране налази пространа осовина товарног лифта, који је досезао до галерије
унутар ложионице. Спољни, чеони зид овог простора
био је повезан са елеватором за разбијање и дизање
угља у централи, којим се угаљ транспортовао од трамваја или вагона у унутрашњост ложионице. Ретке фотографије централе сликане из правца Гундулићевог
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Сл. 4. Ситуациони
план ДТО, 1931.(ИАБ,
ОГБ–ДТО, К – 1542)
Сл. 5. Основа приземља
централе, скица
Младена Милаковића
венца пружају тек делимичну представу како је он изгледао. Иако је био једноставније структуре и слабијих
карактеристика, на неки начин је свакако подсећао на
данас делимично очувани кран „Снаге и светлости“.34
Непознато је када је кран демонтиран, но након 1946.
њега више није било у дворишту централе.
Овај по сваком елементу модернистички приступ
подизању централе можда је био и идејна намера
пројектанта, а можда пре одраз недостатка средстава
и журбе да се објекат што пре заврши. У већ цитираном необјављеном истраживању Тамаре Тасић и Саше
Михајлов из 2009, на више места се наглашава да је
посреди објекат изграђен у духу модерне архитектуре.
Ауторке с правом истичу да „зграда старе општинске
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 6. Поглед на централу из правца Душанове,
1927–1933. (преузето из: „Трамваји и осветљење
града Београда 1892–1932“, ДТО, Београд, 1932)

Сл. 8. Поглед на централу из Душанове улице, 1930.
С десне стране се види Црква Александра Невског у
изградњи

Сл. 7. Димњаци Дорћолске централе у раду,
1927–1933.

централе заузима значајно место у модернизацији Београда“ и, истовремено, ове објекте виде као „архитектонски и конструкционо потпуно модерне“.35
Ако бисмо као референтну студију модернистичке
архитектуре код нас узели искључиво на енглеском језику објављену књигу Љиљане Благојевић Modernism
in Serbia: the elusive margins of Belgrade architecture,
1919–1941, у њој можемо наћи фотографију славног
дома Милана Злоковића на Неимару уз коментар „a
photograph of the first modern house in Belgrade...“36 Ауторка слику датира у 1927–1928, дакле бар једну годину
након завршетка Дорћолске централе. Да ли је могуће
да је овај заборављени, годинама запуштени објекат
електричне централе заправо пионир модернистичке
архитектуре Београда, а могуће и Србије?
Анализа припадајућих димњака
Један архитектонски детаљ завређује посебну
пажњу, а могуће је и да нуди поједине одговоре. Реч је
о димњаку, боље речено димњацима грађеним у оквиру
Дорћолске централе. Први, подигнут 1893, био је висок
38 м, док је за потребе новоизграђених објеката, негде
између 1925. и 1928, изграђен нов димњак, који је досезао целих 85 м.37 На свим фотографијама након тога па
до 194638, када су оба димњака порушена, јасно се виде
високе силуете како доминирају над Централом. Њихове позиције такође је лако идентификовати, јер су оба
уцртана на већ помињаном ситуационом плану из 1931.
Милаковић даје слику након, оквирно узевши, 1928;
слику потписује речима да су ту, с десне стране, димњак
из 1893, висине 38 м, и други из 1928, висине 85 м39. Једноставним посматрањем фотографије, међутим, лако је
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Сл. 9. и 10. Машинска
дворана Дорћолске
централе (преузето
из: „Трамваји и
осветљење града
Београда 1892–1932“,
ДТО, Београд, 1932)
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утврдити да је висинска разлика далеко мања од више
него двоструке разлике наведених бројева.
Архив нам поново ускаче у помоћ. У Предлогу
буџета за 1928,40 образложење за једну од тачака расхода гласи: „Да би се сагоревање угља побољшало потребно је стари димњак који је сада висок 67 метара,
дозидати за још 10 метара колико је према прорачуну
могуће те ће се и тиме сагоревање угља побољшати, као
што је новим димњаком већ и постигнуто.“
Дакле, очигледно је да оригинални димњак из 1893.
више не постоји, при чему је или сравњен са земљом,
незнано када, или је, што је вероватније, президан/дозидан да би се сагоревање угља побољшало.
Такође, ако узмемо у обзир да је наведени предлог
буџета за 1928. писан крајем претходне, 1927. године,
можемо поставити питање шта аутор предлога буџета
може да сматра под појмом стари димњак. Од подизања оригиналне централе 1893. нигде у литератури се
не спомињу ма какве градитељске кампање закључно
са завршетком Великог рата, а тешко је прихватити да
се термин стари димњак односи на конструкцију саграђену у претходних пет-шест година. То значи да је
посреди свакако оригинални димњак из 1893, било да
је у међувремену дозиђиван због побољшања сагоревања горива, можда и због ратних оштећења, било да су
аутори свих извештаја у првих двадесетак година рада

Општинске централе готово двоструко оманули у представљању његове, за оно време, импозантне висине.
Оно што је, међутим, кључно јесте позиција димњака. Ако прихватимо да је реч о старом димњаку са
старе централе и ако његову локацију можемо лако да
утврдимо помоћу бројних фотографија и, пре свега, помоћу већ помињаног плана из 1931, онда смо дошли до
решења бар једне важне загонетке ове теме – позиције
првобитне централе. Њен изглед, познат с неколико фотографија, али и с прецизних нацрта, увек укључује и
димњак. Укрштањем фотографије прве зграде централе
и позиције димњака на основу плана из 1931, постоје
само две могућности где се централа налазила 1893.
Прва је да је својим прочељем била у потпуности окренута ка данашњем дворишту Музеја, односно зачељем
ка Добрачиној улици. Друга, вероватнија је да је била
идентичне оријентације као друга грађевина, с тим што
постоји неколико евидентних разлика. Најпре, у размери грађевина, при чему је очигледно да је прва централа била изразито мања. Друга разлика је у амбијенту; у
време постојања прве зграде, па чак и у време зидања
друге, осовина Скендербегове улице након раскршћа с
Кнегиње Љубице уопште није била просечена.41 У замишљеној пројекцији, зграда прве централе би долазила до половине постојећег објекта линијом уз Добрачину улицу, дакле била би значајно увучена у односу на

Сл. 11. Термоцентрала
„Снага и светлост“,
грађена у периоду
1930–1932, у пуној
функцији од 1934. до
1969.
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данашњи објекат, док би и њена страна ка хипотетичком
продужетку Скендербегове била такође доста мања.
Наше познавање данашње зграде неумитно је повезано с прометном Скендербеговом улицом која пролази покрај Музеја. Међутим, у времену о којем је реч,
околне уџерице и партаје су на неки начин окруживале
Стару централу, уз могуће комуникације плаца преко
Добрачине и Кнегиње Љубице.
Каснији радови на објектима Централе
Као што је већ наведено, златно доба Дорћолске
централе је трајало веома кратко, свега пет-шест година. С обзиром на то да је већ јуна 1929. Општина донела одлуку о зидању нове централе, сва улагања у стари
објекат су стала, а 1927. је све ионако било завршено.
До 1933. Централа ради пуним капацитетима и успева
да задовољи потребе Београда, док од активирања
„Снаге и светлости“ прелази у „хладну резерву“ – све
машине и опрема су и даље ту, но не постоји никаква
потреба за радом. Запослени су углавном прешли да
раде у новосаграђеној централи, док је уз стару централу саграђена моћна Потстаница I којом је „Снага и
светлост“ спојена с постојећом мрежом.42
Све до окончања Другог светског рата, Дорћолска
централа је задржала свој изглед из двадесетих година, но 1946. ју је задесила кампања широких размера.
Поред већ помињаног рушења димњака и измештања
свих машина у Костолац, дошло је и до обимних радова
у њеној унутрашњости, као и пробијања нових прозора и комуникација на објекту. С обзиром на недостатак
адекватног простора, ЕПС решава да у зграду Централе
усели своје магацине, гараже, радионице.
Овај посао, започет јула 1946, детаљно је документован и у архивама похрањен,43 што је први случај такве
врсте у вези са Дорћолском централом. Изглед који је
тада стекла, зграда је практично задржала и до данашњих дана. Поред уклањања највидљивијих обележја
– двају моћних, упечатљивих димњака, Централа је
претрпела и озбиљне промене у својој унутрашњости.
Најпре је у потпуности опустела од све опреме неопходне за производњу електричне енергије, а затим је и
распоред унутрашњег простора драматично измењен.
Зграда ложионице постаје „хангар“ површине у основи
око 1.200 м2. У висини од 6,35 м44 уметнута је армиранобетонска конструкција још једног нивоа, која дели
новостворени хангар – унутрашњи простор некадашње
ложионице – на приземље и спрат. Нову бетонску плочу
носи десет нових стубова и од њих опружена ребра која
иду ка спољним зидовима; ребра се такође ослањају и
на оригиналне стубове. У левој половини хангара, гледано из дворишта, пробијају се врата 3 м x 4 м, „како би
могли евентуално улазити и камиони“.45
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Сл. 12. План комплекса Старе електричне централе
из 1946. (ИАБ, ОГБ–ТД, Ф XIII-92-1946)

Галерија која и данас постоји тек је незнатно измењена, али се наводи и постојање доње, ниже галерије, до које се једино могло доћи теретним лифтом;
зато се за 6 м надзиђује простор за лифт који води до
првог спрата и горње галерије. Наводи се и да је галерија служила за ношење бункера за угаљ, који се управо преко галерије и допремао. Споменути бункери се
руше, а отвори димног канала у таваници затварају; на
крову и даље стоје њихови спољни завршеци.
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Радови на машинској сали се не наводе, мада је
веома могуће да је управо тада подигнут зид дуж средишње колонаде некадашње јединствене просторије,
чиме је битно нарушен визуелни идентитет простора,
његово сагледавање и просторна оријентација. Добијене су две изразито издужене целине, с међусобном комуникацијом сведеном тек на пар обичних отвора за
врата. Неколико и данас сачуваних канала за поправку
возила јасно асоцира намену прве ревитализације машинске сале.
Интересантно је и да је на тада приложеном ситуационом плану цео комплекс грађевина између Кнегиње Љубице, Скендербегове и Добрачине приказан
као јединствена целина, за разлику од плана из 1931,
који детаљно разлаже простор и активности које се
унутра обављају.46
Гледано из перспективе Музеја науке и технике,
ово је управо простор у који се Музеј уселио 2005, тек
незнатно га прилагодивши сопственим потребама и неопходним музеолошким условима.
***
О значају саме централе у доба њеног настанка и,
поготово, у времену њеног узлета и највеће производње
електричне енергије између два светска рата – излишно је говорити. С друге стране, посматрано с визуелног аспекта, довољно је погледати старе фотографије и
једноставан је закључак колико је дорћолски плато остављао другачији утисак са обрисима два огромна, доминантна димњака. Па чак и поједине представе самог
центра Београда – данашњег Трга Републике, на пример – носе на себи неумитни отисак Старе централе.
Споља невидљива, унутрашњост Централе испуњена моћним машинама, котловима и управљачким
системима у амбијенту карактеристичном за објекте
индустријске намене – велики унутрашњи простор,
високо постављен кров, челични стубови и кровне греде, пространи светларници – одавала је вероватно сасвим посебан утисак. Ако свему овоме додамо и људе,
раднике Централе, без којих би сам радни процес био
потпуно незамислив, како ужурбано раде око машина,
проверавају системе и ложе котлове, добијамо реалан
изглед овог изванредног антропомеханичког организма
који је покретао престоницу. Данас оронула, тиха грађевина, Дорћолска централа је некада била најактивнији
градски чинилац.
Сходно потребама, Централа је знала да увелича и
украси поједина важна варошка дешавања, као што је
био случај са упловљавањем у град првог српског пароброда – Делиграда, чија се макета налази управо у Збирци речног бродарства Музеја науке и технике. Записано
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је да је Београд тада био „сјајно осветљен“, а занимљиво је и то да су пароброд и Централа званично пуштени
у рад у исто време – октобра 1893.47
Посматрана пак у свом микроокружењу, Дорћолска
централа је заједно са Црквом Александра Невског и Првом београдском гимназијом48 чинила јединствену противтежу махом неразвијеном, јефтино сазиданом и густо
насељеном доњем Дорћолу. Чини се, међутим, да је управо комплекс Централе, као једна од првих плански изграђених целина у овом крају, одличан еталон за разматрање развоја оног дела Дорћола који је омеђен Улицом
цара Душана с југозападне и доњим делом Француске са
источне стране. Упркос традиционалном наслеђу бројних народа и конфесија који су овде вековима живели,
уметање електричне централе у један такав крајолик показало се, пре свега, као весник нових друштвених феномена и свеприсутне модернизације.49 То, ипак, бар на
почетку, није нужно укључивало и драматичну промену
људског духа локалног становништва, међу којима су
били и они привилеговани да раде у централи.
Занимљив случај, заведен у архиви за 1926,50 говори о покушају убиства, „извршеном од стране Милисава Мучуровића, скретничара Управе, у припитом
стању, према Николи Ристићу, службенику Управе.
(...) убиство је покушано цепаницом тешком 6,7 кг“.
Место дешавања је, наравно, кафана „Код електричне
централе“, док се нешто касније у литератури наводи
да постоји и „Бифе Стара централа“.51
Иако давно ван своје основне функције, Стара централа је и као таква била на мети немачких бомбардера 6. априла 1941,52 када је, истина, бомбардован шири
комплекс ДТО-а. Зграде саме централе тада нису погођене, за разлику од већине објеката унутар комплекса, но изгубљен је један људски живот. Драгољуб Миладиновић, радник ДТО-а, страдао је рано изјутра тога
дана када је кренуо на посао, „пред зградом Дирекције
трамваја и осветљења од удара од експлозије бомбе“.53
***
Од седамдесетих година прошлог века поступци
ревитализације, регенерације, адаптације и промене
намене зграда индустријског наслеђа, актуелизовани
су у мери да се сматрају трендом и новим феноменом.
Употреба зграде је и најбољи начин да се она сачува,
а променом намене зграда индустријског наслеђа може
да постане и зграда музеја. Проблем који се испољава је како постићи баланс између захтева конзервације,
наслеђа, зграде и музејских збирки, и потребе његовог
коришћења, као и шта значи и које могућности пружа
култура одрживог развоја у конзервацији културног
наслеђа и планирању активности музеја.54
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Сл. 13. Прва јавна термоелектрична централа, данас
Музеј науке и технике, поглед са угла Добрачине и
Скендербегове улице (фотографија Милоша Јуришића)
Судбина Дорћолске централе тужан је, али истовремено и поучан пример запостављања сопственог
наслеђа и тековина које су, у своје време, биле одраз
врхунског третирања науке и технологије, као и жеље
за суштинским прогресом, утицајних личности епохе,
оних који су се својим ауторитетом борили за суштински напредак српског друштва и државе. У времену моралног, друштвеног и цивилизацијског пада исте те државе, готово нестварно делује чињеница да је Београд
био међу првим престоницама европског континента
осветљених електричном енергијом и да је многима управо он био узор и светионик ка коме треба стремити и
на кога се треба угледати.
Прстом судбине, зграда Дорћолске централе одабрана је да буде коначно одредиште Музеја науке и
технике, чиме је започет дуг процес њене ревитализације и реафирмације у друштву. Као место – простор – локалитет, на којем је стваран тако неопипљиво
опипљив производ модерног доба – електрична енергија, али и као место оснивања највећег државног предузећа, Електропривреде Србије, као и једног од најзначајнијих градских предузећа, ГСП-а, Стара централа /
Музеј науке и технике има јасну перспективу потпуне
обнове аутентичног индустријског објекта треће деценије двадесетог века и његовог прилагођавања савременим музејским и музеолошким потребама.
Процес ревитализације овог комплекса сложен је
поступак који је добио нов импулс и нов третман ангажовањем, по позиву, реномираног европског архитекте
Бориса Подреке за израду архитектонско-урбанистичког
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пројекта. Идејно решење, представљено јавности средином 2007, отвара широко поље тумачења савремене музеолошке праксе и њених потреба када је реч о техничким
музејима.55 Сложеност самог пројекта свакако захтева
детаљну и самосвојну анализу, каквој није место у раду
који се, пре свега, бави историографским, херитолошким и архитектонским вредностима означеног простора.
Ипак, с позиције овог рада, кључна проблематика Подрекиног решења свакако је она која дубоко задире, чак и
нарушава, управо наслеђе ове целине, односно њен, бар
до наших дана, сачувани простор.
С друге стране, поучна је и судбина наредне дорћолске централе поетичног назива „Снага и светлост“.
Иако далеко познатија, како у научним тако и у лаичким круговима, њена ситуација је данас практично катастрофална у поређењу са старијом сестром готово
непознатом јавности.
Између 1930. и 1932. централу „Снага и светлост“
подигло је Швајцарско електрично друштво из Базела56,
а у периоду од 1932. до 1934. постепено је укључивана у
систем. Била је осмишљена као изразито моћна структура по сваком технолошком аспекту свога доба. Томе довољно сведочи податак да је и задуго после Другог светског рата била главни снабдевач престонице електричном енергијом, све док 1969. није коначно угашена.57
Упркос израђеном пројекту заштите и упркос
многим иницијативама и предлозима за њену ревитализацију који су се могли чути у претходном периоду, ништа конкретно није учињено не само на њеној
обнови већ и на базичној заштити и конзервацији.
Тако „Снага и светлост“, бисер модернистичке архитектуре Београда, и даље тавори ослоњена на Марину Дорћол58, постепено се урушавајући небригом надлежних институција и водом која је осваја са свих
страна, и одоздо и одозго, све док се не реши судбина
хектара околног града на води, у који ће се, како се
чини, коначно и утопити.
Откривена вредност Дорћолске централе и затомљена судбина „Снаге и светлости“ опомена су и мотив актуелним генерацијама да се присете речи проф.
Ђорђа Станојевића, које је изговорио 1890. током својих ватрених говора у корист тада углавном непознате
електричне енергије:
„Према томе знам да ћу с мирном савешћу одговорити и савременој науци и напретку за којим
треба сви да тежимо, ако вам препоручим електрично осветљење за варош Београд.“59
Tantum scimus quantum memoria tenemus.
Колико знамо, толико и памтимо.
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ПРВА ЈАВНА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ
НАПОМЕНЕ:
1] У литератури се налази заиста импозантан број назива прве
београдске централе, од којих ваља поменути и „Централа за производњу електричне енергије (електрицитета за осветљење) и вучу
(у Београду)“, како наводи Ратомир Ђунисијевић (Ђунисијевић,
стр. 241–242). Збрку око централе и разлоге непознавања њене историје и друштвене вредности требало би свакако приписати и непостојању јединственог назива, што је чак и данас случај. Један од
важних задатака овог истраживања и уопште рада на афирмацији и
централе и Музеја науке и технике јесте увођење јединствене номенклатуре, односно предлог успостављања трајног назива. Аутору
овог рада најлогичнији назив је Дорћолска централа.
2] Управо се коришћење Машинске сале Старе централе, као једног од депоа Музеја, може сматрати првим конкретним кораком ка
томе да овај објекат припадне Музеју у целости (Душан Петровић,
стр. 8 и даље).
3] Посебно су важна два закона којима су домаћим и страним капиталистима дате широке повластице за подизање индустрије у Србији. То су Закон о потпомагању индустријских предузећа (1873) и
Закон о потпомагању домаће радиности (1898). Детаљније о овоме
у: Драган Петровић, стр. 43–47.
4]

Куленовић, стр. 46; Рославцев, стр. 10–12.

5] Доста детаљан чланак о овој теми може се наћи на сајту дневног листа Блиц: http://www.blic. rs/Vesti/Drustvo/214590/Obelezavanje
-140-godina-industrijalizacije-Srbije.
6]

Драган Петровић, стр. 15–46; Рославцев, стр. 9–10.

7] Рифат Куленовић доноси хронолошки јасан и појмовно прецизан приказ развоја индустријализације у Србији од средине 19. века
па надаље. Детаљно о томе у: Куленовић, стр. 41–50.
8] Рославцев, стр. 13–14. Београд је први пут осветљен помоћу
гаса приликом свечаног отварања Народног позоришта 30. октобра
1869, када је изграђена посебна гасара с погоном на дрва.
9] Исто, стр. 14–15. Прва електрична енергија у Београду произведена је 1880. у кафани „Хамбург“, власника Пере Јовановића
Шапчанина, помоћу локомобиле и електромотора.
10] Никола Вучо наводи да је електрично осветљење прихваћено
залагањем тадашњег председника београдске општине – Николе
Пашића (Вучо, стр. 165). У стручној јавности, а поготово у публикацијама Електропривреде Србије, ипак се наглашава пресудни значај
проф. Ђорђа Станојевића, коме је због тога и дат славни надимак
„отац електрификације Србије“.

14] Целокупан уговор о давању концесије, одлука о формирању
надзорне комисије, комисијски извештаји о напретку радова, додатни захтеви концесионара, правилници о електричним инсталацијама, општинске наредбе и одборничка питања у вези с овом темом
могу се наћи у: 80 година..., стр. 30–51.
15] Видети: Циврић, нав. дело, и Милаковић, нав. дело. Никола Вучо
пружа аутентично сведочанство: „Укупна загревна површина ових
парних котлова износила је 330 m2. Овакву запремину загревне површине парних котлова нису имале 122 електричне централе у Европи и САД, којима је Едисонова компанија у то доба лиферовала
опрему. Штавише, ни поједине филијале Едисонове компаније нису
у сопственим електричним централама имале запремину загревне
површине парних котлова какву је имала београдска електрична
централа.“ (Вучо, стр. 168–171).
Занимљив детаљ је и то што су Ђорђу Станојевићу мотив и инспирација за ангажман биле идеје и дела Николе Тесле, али је опрема ипак набављена од компаније његовог љутог противника Томаса
Алве Едисона, који је већ 1881. у Њујорку изградио прву електричну централу (80 година..., стр. 19).
16] Рославцев, стр. 27.
17] Београд, стр. 222–233. Трећи, коначни удар на Србију у Првом
светском рату, под командом немачког генерала Фон Мекензена,
ишао је директно на Београд, линијом која се протезала од Остружнице на западу, преко Калемегдана и Дорћола у средини, па све до
Борче на истоку, уз непрекидно бомбардовање аустроугарских ратних бродова с река. За разлику од претходна два неуспешна напада,
завршена победама српске војске на Церу и Колубари, трећи удар је
означио и потпуну окупацију Србије у Великом рату; Београд је пао
8. октобра 1915.
18] Кремић, стр. 44. Домаћи стручњаци који су радили у Централи
прегледали су машине и објекте и о овоме обавестили главнокомандујућег српске војске, војводу Живојина Мишића, као и Команду
Београда. Одмах је формирана јединица за рашчишћавање рушевина, уклањање експлозивних направа и поправку машина, као и за
проналажење свега онога што су окупатори у повлачењу отуђили
из саме централе; у новосадском пристаништу је пронађен шлеп са
скинутом опремом. Београд је поново осветљен већ за Нову годину
1919, дакле два и по месеца након ослобођења града 18. октобра;
трамвај је прорадио 27. јуна 1919.
19] Архив Југославије, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије: АЈ, 65-335-971. Реч је о реферату комисије
оформљене да испита шта је узрок слабог рада Општинске централе и зашто још није у потпуности обновљен трамвајски саобраћај.
Реферат је ресорном министру директно предат 21. новембра 1919.

11] Веома детаљан преглед ове расправе, са свим дописима, молбама и јавним прогласима, може се наћи у: 80 година електрификације
Србије 1893–1973, стр. 22–27, и Рославцев, стр. 16–21.

20] Већ 5. јуна 1929. Општина града Београда доноси одлуку о изградњи нове електричне централе на десној обали Дунава. Више о
овоме у: Кремић, стр. 60.

12] Више о овоме, као и о прибављању и уградњи опреме за Централу у: Кремић, стр. 28–29.

21] Постоје и другачија мишљења. Тако Тасић и Михајлов сматрају
да су „Развој конструкционих и технолошких система... изнедрили архитектонски и конструкционо потпуно модеран објекат читаву деценију пре прихватања модернизма у српској архитектури“:
Тасић, Михајлов, нав. дело. Неформално се могу чути гласови и о
утицају баухаса, односно ар декоа. Ово су, ипак, спекулативне идеје
које свакако захтевају додатна разматрања.

13] Страна управа се веома дуго задржала над електричном централом, све до краја Првог светског рата. Познато је да је Периклес
Циклос учествовао у формирању Српско-француског друштва за
осветљење и железницу које је централом управљало све до 1903,
када управу преузима Белгијско анонимно друштво (Рославцев, стр.
27); Милан Јовановић, међутим, наводи да се ово десило већ 1894.
(Јовановић, стр. 103). Белгијанци беже из Београда пред аустроугарско-немачким освајањем престонице 1915. Окупатори одржавају рад Централе сходно сопственим потребама и тек по окончању
Великог рата управљање Централом први пут прелази у искључиво
домаће руке. Занимљиво је споменути да је и градња друге централе Општине града Београда поверена странцима – швајцарском
друштву из Базела, које управља „Снагом и светлошћу“ од пуштања
у рад 1933. па све до наредне немачке окупације – оне из 1941.
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22] Многи занимљиви детаљи из личне и професионалне биографије Димитрија Савића могу се наћи у десетом тому едиције Живот
и дело српских научника, у издању Српске академије наука и уметности. Аутор текста Миодраг Месаровић тако наводи да „Одмах по
ослобођењу, у новембру 1918, млади Димитрије је, као свршени
ученик гимназије, ступио на рад у Београдску електричну централу у својству магационера. Тиме је његов животни пут био заувек
трасиран“ (Месаровић, стр. 29). С места магационера је, на лични
захтев, пребачен у ложионицу, где „Сагоревање угља у котловима
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постаје његов трајни интерес“ (Исто). Академик Савић наредне
године уписује Технички факултет у Београду, чиме се прекида његов дотадашњи ангажман, али већ почетком 1925, сада у својству
младог инжењера, он се поново запошљава у Централи и ту остаје
све до изградње „Снаге и светлости“, у коју се пребацује. За време радног односа у Централи, био је на челу Одељења новоградње,
Машинског одељења и комплетне Машинске службе.
23] Ради се о Извештају о раду машинске службе у години 1930, поднетом Дирекцији трамваја и осветљења 1. јануара 1931. Документ се
чува у Историјском архиву Београда (ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1543).
24] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1542.
25] Део улице Кнегиње Љубице испод Скендербегове па све до Дунавске данас је интерна саобраћајница у оквиру комплекса ГСП-а,
док се Гундулићев венац практично завршава непосредно по пресецању Добрачине улице.
26] Вучо, стр. 172–173. Аутор наводи да је пресудом суда у Женеви
1924. Друштво трамваја и осветљења прешло у својину Општине Београд, али без даљих података и цитираних извора. Кремић такође
доста олако прелази преко читавог спора, наводећи само да пресудом
Друштво за трамвај и осветљење прелази у својину Општине Београд. Пре тога, међутим, износи занимљив детаљ да је представник
Белгијанаца дошао у Београд тек по извршеној обнови крајем 1918,
упркос претходно упућеним апелима. Тврди, такође, и да је општина
у ранијим периодима била незадовољна радом Централе, да је хтела
да раскине концесију „али избио је рат“. Видети у: Кремић, стр. 45.
27] ИАБ, ОГБ—ДТО, К – 1542-1544. Ставке и припадајуће суме
наведене у предлозима буџета, односно годишњим рачунима изравнања, јасно сугеришу исход арбитраже. Спор као ставка се спомиње
у 1923. (193.039,75 дин), 1924. (1.269.181,92 дин) и 1925. (325.000
дин), док се први пут у предлогу буџета за 1925. наводи „дуг Белгијском друштву“ (18.504.000 дин). Белгијанци се уопште не спомињу 1926, али се 1927. поново јавља ставка спор (350.000 дин).
Коначно, у предлозима буџета за 1928. и 1929. постоје идентичне
ставке „Ануитет Белгијском друштву“ у износу од по 1.830.275
динара.
28] Исто. Наведени трошкови су 1922. и 1923. износили око
418.000 и 480.000 динара, да би се 1924. готово удесетостручили
на 4.295.962,74 динара. Та сума се удвостручује 1925. (9.295.962,74
дин), а затим се 1926. отприлике враћа на ону из 1924. Да се новац
не односи претерано на трамвајске депое, наводи Извештај о раду
ДТО-а у 1932, у којем се, између осталог, каже: „Већина трамваја се
гаражира код садашње електричне централе у привременим дрвеним депоима“ (ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1543).
29] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1544. Реч је о радницима немачке филијале познате америчке фирме „Бабкок и Вилкокс“, чији су котлови
били уграђени у Дорћолску централу и 1893. Детаљно о уграђеним
машинама и другој опреми у: Вучо, стр. 173–175; Милаковић, стр.
108. Занимљив детаљ наводи и Миодраг Месаровић, који тврди да
је Димитрије Савић годину дана провео у фабрикама парних турбина и котлова у Немачкој (Babcock–Wilkox) и Швајцарској (Brown–
Bowery и Gebrüder–Sulzer): Месаровић, стр. 33.
30] На многим фотографијама из епохе је видљиво да је тзв. машинска сала била подељена стубовима на два дела, али да је посреди ипак био јединствен простор. Касније је, међутим, колонада зазидана и простор дефинитивно подељен на два дела, какав је случај
и данас. Половина машинске сале ближа ложионици сада је депо
Музеја науке и технике отворен за посетиоце (тзв. депо отвореног
типа), док је у другој половини класични музејски депо.
31] Једна половина машинске сале служила је за испоруку електричне енергије трамвајском саобраћају као тзв. трамвајска група, док
је друга половина покривала све остале потребе. Више о инсталираној опреми у: Вучо, стр. 174.
32] Детаљније о подруму и његовом значају за технолошки процес
Централе у: Циврић, стр. 116–118.
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33] Постоје тумачења да је прочеље ложионице тек касније додато, односно да је тек касније добило функцију улазног степеништа.
Не постоје довољно јасне и прецизне фотографије ове фасаде, нити
икаква пратећа документација, но на неколико снимака се назире
одређена структура уз прочеље. Међутим, на већ помињаном ситуационом плану из 1931. уцртан је раван зид.
34] Компаративну анализу двају кранова могуће је извршити искључиво на основу нешто фотографија старе и детаљне документације
која прати подизање нове централе. Њен кран, као уосталом и већина
елемената „Снаге и светлости“, третирају се као прворазредна техничка решења. У Историјском архиву Београда се налазе исцрпни подаци о овоме (ИАБ, ОГБ–ДТО, ф. XLIII, бр. 11, иб 772 и даље).
35] Тасић, Михајлов, нав. дело, тачка 10 (Стара општинска централа); студија не укључује свеобухватну пагинацију.
36] Blagojević, стр. 27. Наведени цитат се може превести као „фотографија прве модерне куће у Београду“.
37] Два занимњива детаља вредна су помена. Месаровић у своме
тексту наводи да је Димитрије Савић „пројектовао димњак висине
85 метара“ (Месаровић, стр. 31), док се у фондовима Историјског
архива Београда, а у вези са изградњом централе „Снага и светлост“, говори о димњаку поменуте централе, иначе пројектованом
у Будимпешти, који је идентичне висине од 85 м, што очигледно
представља својеврсни стандард епохе или пак обележје истог
пројектанта (ИАБ, ОГБ–ТД, ф XLIII, бр. 11, иб 772).
38] ИАБ, ОГБ–ТД, Ф XXII-123-1930. С обзиром на то да је предмет
Рушење димњака у оквиру ДТО-а заведен још 1930, очигледно је да
је дуго постојала идеја о рушењу најпре старог а, након престанка
рада Централе, оба димњака. У допису од 21. септембра 1946, новоформирано Електрично предузеће Србије констатује да је с рушењем
димњака отпочето 18. августа, а да је одлука донета јер су „Из ложионице... демонтиране и изнешене све машине и котлови за малу
централу у Костолцу... Два димњака, која су се налазила пред улазом
у ложионицу била су непотребна... Мањи димњак је био напрсао и
на једном делу при врху смакао, тако да је претила опасност... Други,
велики димњак био је здрав“. Интересантно је и сведочење др Буде
Павловића, дугогодишњег кустоса Музеја српске медицине. Будући
да је цео свој животни век провео у непосредној близини Централе, познати су му многи детаљи из њене историје, попут приче о рушењу димњака, за шта су, према његовим речима, „доведени ратни
заробљеници, пре свега Италијани“, да обаве овај тежак посао.
39] Милаковић, стр. 111.
40] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1544.
41] Многа грађа се врло неодређено односи на (не)постојање дела
Скендербегове од угла Кнегиње Љубице па до раскршћа с Француском улицом. Тако на катастарској скици од 31. јануара 1934. стоји на
одговарајућем месту „Осовина улице Скендербегове која није просечена“, док у захтеву за адаптацију котларнице у магацин из 1946,
поред низа захтева и констатација фактичког стања, стоји и то да је
„просецана Скендер-бегова“ (ИАБ, ОГБ–ТД, Ф XIII-92-1946).
42] Зграда Потстанице I и даље постоји и налази се на плацу Музеја науке и технике, уз фиктивни продужетак Кнегиње Љубице
унутар комплекса ГСП-а. О њој постоји веома детаљна документација, планови, дозволе, мере. Ова зграда површине у основи од 210
м2 и даље је у функцији, под ингеренцијом ЕПС-а.
43] ИАБ, ОГБ–ТД, Ф XIII-92-1946. На слици под бројем 12 је приказан тада приложени план комплекса.
44] Исто. Наведено је и да је висина до тада постојећег, јединственог
простора 11 м, али се ту мисли на најниже крајеве двоводног крова,
који су у висини галерије која носи и челичне греде – носаче крова.
45] Исто.
46] Ситуациони план из 1931. јасно идентификује следеће грађевине
на датом делу комплекса: Ложионица, Машинска сала, Персонално
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одељење, Благајне ДТО и радионице, и још једна мања зграда нечитљивог назива, уз већ помињане димњаке. Од свих наведених објеката, једино је благајна са излазом на Скендербегову и даље задржала
првобитну намену, јер се ту и данас купују претплатне карте – маркице за градски превоз. Иако на плацу МНТ-а, она припада ГСП-у, који
се протеже дуж супротне стране Улице Кнегиње Љубице.
47] Рославцев, стр. 10.
48] Црква Александра Невског је с прекидима, изменама, рушењима и обновама зидана практично од краја српско–турског рата 1876–
1877. па све до новембра 1930, када је свечано освећена. Прва београдска гимназија наставља традицију прве гимназије коју је 1839.
у Београду основао кнез Милош Обреновић. Током своје историје,
ова установа је више пута мењала своје називе и локације, а објекат
у којем се сада налази отворен је априла 1938.
49] О проблематици урбанизације Дорћола и његовој трансформацији до почетка 20. века детаљно у: Шкаламера, Поповић, нав. дело.
50] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1546.
51] Рославцев, стр. 4.
52] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1545. Унутар фасцикле налази се Извештај ДТО од 2. јуна 1941, у којем се детаљно и таксативно наводи
шта је од погона и у коликој мери страдало током бомбардовања.

53] ИАБ, ОГБ–ДТО, К – 1548.
54] Циврић, стр. 1 и даље. Цитат је преузет из рада ауторке која се
веома детаљно бави проблематиком ревитализације индустријског
објекта и, поготово, његовим претварањем у музејски објекат на
конкретном примеру Музеја науке и технике у Београду.
55] Страница званичне интернет презентације Музеја науке и технике (http://www.muzejnt. rs/cp/2) нуди више информација о овоме.
56] У литератури се наводи више назива истог концесионара, но
забуну изгледа уноси назив оригиналног концесионара и назив фирме коју концесионар одмах затим оснива, а која треба да реализује
уговорени посао. У публикацији објављеној поводом 80 година
електрификације Београда, а која иначе пружа прецизан увид у комплетне уговоре, стоји да је посреди „Швајцарско удружење банака
– Базел“ (80 година..., стр. 99).
57] Исто, стр. 102.
58] Данашња Марина Дорћол јесте заправо некадашњи јаз „Снаге
и светлости“, преко којег се шлеповима допремао угаљ за потребе
Централе; велики кран који и данас постоји служио је за истовар
угља са баржи и његово пребацивање у ложионицу.
59] Рославцев, стр. 2, 16–21.

ЛИТЕРАТУРА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Београд (група аутора), Балкански институт, Београд, 1940.
Ljiljana Blagojević, Modernism in Serbia: the elusive margins of Belgrade architecture, 1919–1941, MIT Press,
Cambridge–London, 2003.
Снежана и Драган Вицић, Поздрав из Београда 1895–1941, Атеље Вицић, Београд, 2008.
Никола Вучо, Београдска електрична централа 1892–1940, у: Годишњак града Београда, бр. XXIV, стр. 165–
180 (издавач: Музеј града Београда), Београд, 1977.
Ратомир Ђунисијевић, Оснивање индустријских предузећа и развој индустрије у Србији до 1918. године, БИГЗ,
Београд, 1990.
Електрична централа у Београду, у: Београд у прошлости и садашњости, Библиотека Савремена општина, бр.
12, Београд, 1927.
Милан Јовановић, Подручје Електродистрибуције Београд, у: Од Ђетиње до Ђердапа, Електропривреда Србије, Београд, 1979.
Милош Кремић, Електрификација Србије до Другог светског рата, у: Век електрике, Електропривреда Србије, Београд, 1993.
Рифат Куленовић, Индустријско наслеђе Београда, Музеј науке и технике, Београд, 2010.
Миодраг Месаровић, Све за само један век (Димитрије Савић), у: Живот и дело српских научника (књига 10,
уредник Владан Д. Ђорђевић), стр. 29–51, Српска академија наука и уметности, Београд, 2005.
Младен Милаковић, Прва јавна електрична централа на угаљ у Београду, у: Phlogiston, бр. 15, стр. 107–114
(издавач: Музеј науке и технике, Београд), Београд, 2007.
Драган Петровић, Историја индустрије Београда (I књига), Српско географско друштво, Београд, 2006.
Душан Петровић, Депои Музеја науке и технике (необјављени хабилитациони рад), Београд, 2003.
Сања Рославцев, Стара термоцентрала на Дорћолу у Београду, Електропривреда Србије, Београд, 2005.
Тамара Тасић, Саша Михајлов, Индустријско наслеђе Београда, прва фаза теренских истраживања (необјављено истраживање), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд, 2009.
Трамваји и осветљење града Београда 1892–1932, ДТО, Београд, 1932.
Зорица Циврић, Одређивање прилаза у процесу ревитализације објекта индустријског наслеђа у музеј са активном улогом ширења знања и културе одрживог развоја (необјављени завршни рад на мастер студијама),
Београд, 2010.
Жељко Шкаламера, Марко Поповић, Урбани развој Дорћола, у: Годишњак града Београда, бр. XXV, стр. 211–
252 (издавач: Музеј града Београда), Београд, 1978.
80 година електрификације Београда 1893–1973, Електродистрибуција Београд, Београд, 1973.
143

ДОБРИВОЈЕ ЕРИЋ
Summary: DOBRIVOJE ERIĆ
THE FIRST PUBLIC THERMAL POWER STATION IN BELGRADE
The first public thermal power station in Belgrade, at the corner of present-day Skenderbegova and Dobračina streets
in the city district known as Dorćol, started operations in October 1893 and remained in operation until 1933. The electricity produced there served the needs of the capital city, at first for powering trams and street lighting, later on for industrial
and commercial users, and eventually for households. During the forty years of operation, the power station building and
the entire complex that grew on the location saw many changes, hugely increased capacity and underwent a complete visual
transformation.
After the construction of a second thermal power station in Dorćol, known as Snaga i svetlost (Power and Light),
the older one ceased operating but remained available as a cold reserve until 1946, when all the machinery and associated
equipment were transferred to the Kostolac thermal power station, while the building itself saw a change of use for the first
time.
In spite of the significance the first power station had for the city, which owes much of its growing into a metropolis to
it, it sank into oblivion and the building came to be used as a storage space, a garage, a workshop.
The assignment of the former power station building to the Museum of Science and Technology in 2005 has marked
the beginning of a long process of the revitalization and reassertion of its significance for the society and its culture. Its full
revitalization is inseparable from the adjacent complex of Belgrade’s Public Transport Company, as the two complexes,
concurrently designed and developed, used to form a whole. The significance and value of the Snaga i svetlost thermal
power station which, abutting on the Dorćol Marina, is being slowly invaded by the river, provide an opportunity to revitalize yet another building of national significance.
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Fig. 10 Machine hall of the power station (Tramvaji i osvetljenje grada
Beograda 1892–1932, Belgrade: DTO, 1932)
Fig. 11 Thermoelectric power station Snaga i Svetlost (Power and
Light) built in 1930–32, fully operating from 1934 to 1969
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ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВА – БИТЕФ
ТЕАТАР У БЕОГРАДУ

E

вангеличка црква, данас Битеф театар, подигнута је
у периоду 1940–1943. године на скверу формираном
сустицањем Кнез Милетине и Дринчићеве улице. Пратећи судбину државе и народа, овај јединствени објекат београдског градитељства, изграђен пред сам почетак Другог светског рата, представља показатељ у
којој мери историјске и друштвене околности утичу
на судбину једне грађевине. И поред чињенице да је
више пута мењала своју намену, грађевина је до данас
сачувала свој изворни изглед, док је унутрашњост претрпела извесне измене током адаптације објекта 1989.
године. Очување интегритета грађевине и достојанства
њене првобитне сакралне намене, као и презентовање
историјских, културних, естетских, архитектонских и
грађевинских вредности, били су главни критеријуми
за опредељење Службе заштите да објекат буде адаптиран за потребе авангардног позоришта Битеф театар,
које у њему ради више од двадесет година.
Уједињењем јужнословенских народа и формирањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
је постао престоница вишенационалне и вишеконфесионалне државе. Смештен на тромеђи католицизма, православља и ислама, Београд је од своје најстарије историје окупљао вернике различитих припадности укључујући и јудаизам и протестантизам, који су уносили
нову културу и доприносили богатству различитости.
Хришћанство се на просторима данашње Србије проширило у периоду од првог до четвртог века. Јудаизам
је, као прва и најстарија монотеистичка религија, био
присутан на овим просторима такође још из периода
Римске империје. Турска освајања током средњег века,
поред тога што су подстакла досељавање исламског
становништва и прелазак дела домаћег живља у ислам,
продубљивала су регионалне разлике између хришћанских цркава.1

145

БИЉАНА МИШИЋ
Сл. 1. Евангеличка
црква, данас Битеф
театар, 2010.

Протестантизам је почео да се шири у Србији у
најранијем периоду свог настанка. Србија је одувек
представљала раскрсницу путева и „обећану земљу“ за
многе занатлије, војнике, трговце и раднике, првенствено Немце, Словаке, Чехе и Мађаре, међу којима је био и
знатан број протестаната. Међутим, мало је сачуваних
докумената који сведоче о постојању протестантизма
на нашим просторима пре осамнаестог века.2
Прво насељавање протестаната забележено је након повлачења Турака, иако је инструкција аустријског
цара Леополда I из 1687. године подразумевала дозволу
насељавања области „јужно од Сегедина“ искључиво
католичким поданицима. Сличну политику током осамнаестог века заступали су аустријска царица Марија Терезија и њен наследник Јосиф II, чијем су се позиву за
насељавање јужних делова царевине (данас Војводина
и Славонија) првенствено одазвали Немци, Словаци,
Чеси и Мађари. Наредно велико насељавање уследило
је у периоду 1717–1739. године, када је немачки принц
Еуген Савојски поново ставио Београд под аустријску власт. Том приликом, нарочито у Банату, настале су
многе немачке насеобине, углавном сачињене од протестантског становништва. У Београд је пристигло 400 немачких породица које су биле ангажоване на изградњи
новог градског утврђења.3 Даљи прилив досељеника
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из Моравске, немачких делова Чешке и других делова
Хабзбуршког царства у Београд и Србију забележен је
током такозване треће аустријске владавине 1790–1791.
године.
Непосредно по стицању државне самосталности
и кнежевске титуле, потврђене доношењем Хатишерифа 1830. године, кнез Милош Обреновић је почео да
размишља о оснивању немачких колонија. Уз обећање
да ће се постарати за регулисање црквених потреба немачког народа, он је иницирао геолошка ископавања
рударског инжењера Фон Хердера, у намери да тако
подстакне долазак саксонских Немаца у Србију. Прва
немачка колонија са око двадесет породица стигла
је 1839. године, а њено увећавање је већ четрдесетих
година подстакло размишљање о оснивању немачке
евангеличке заједнице. Према сачуваним изворима из
1833. године, београдски евангелисти су за богослужење користили један стари турски објекат у тадашњој
абаџијској улици (данас Краљице Наталије), који није
био изворно сакралног карактера нити је у потпуности
одговарао стварним потребама верника.4 Становници Београда средином деветнаестог века били су припадници „хришћанске вере сва три обреда“, а пописи из
тог периода говоре о око три хиљаде страних поданика
који су редовно боравили у Београду.
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Кнежевина Србија је још 9. септембра 1853. године донела књажевски указ којим се регулишу односи
и верска права неправославних хришћана, лутерана
и калвиниста, што потврђује да се београдска протестантска заједница развијала независно од војвођанске.
Само десет дана након доношења указа основана је
Београдска протестантска општина, што се временски
поклопило с намерама лутеранске Унутрашње мисије у
Немачкој да поспеши верски и школски живот лутерана
у дијаспори. То је, између осталог, подразумевало успостављање Београда као једног од дванаест „центара
за душебрижништво у југоисточној Европи“.5
Под покровитељством Фон Мојзебаха (Von Meusebach), краљевског пруског конзула за подунавске
краљевине, уз обећање да ће заједно са оснивањем пруског конзулата у Београд послати и једног евангеличког
свештеника, конституисана је 1853. године заједница
и изабран одбор, који је покренуо преговоре са Eвангеличким црквеним надсаветом. Удружење „ГуставАдолф“ из Берлина обезбедило је средства за рад свештеника, а већ у пролеће 1854. године одржано је и прво
редовно богослужење. Попут евангеличких црквених
заједница у Букурешту и Јашију, 26. марта 1854. године
и београдска црквена општина стављена је „под заштиту пруске покрајинске цркве“, а 30. марта је донета
одлука о оснивању „школе на немачком језику“. Први
свештеник ове црквене општине био је Карл Хајнрих
Теодор Граун из Витенберга (Carl Heinrich Theodor
Graun, Wittenberg), који је у периоду од 1854. до 1858.
године уједно вршио и дужност вероучитеља.
Међутим, кнежев указ из 1853. године није био
први законски акт који је регулисао питања вероисповедања у Србији. Он се ослањао на раније српско законодавство које се односило на положај неправославних
становника. Још је Устав Кнежевине Србије из 1835.
године, у члановима 97 и 98 предвиђао да „свако вјероисповеданије у Србији има право свршавати богослуженије своје слободно, по својим обредима и свако ће
бити покровитељствовано од правитељства Српског“,
као и да се „заклињање људи који нису православног
источног вјероисповеданија свршава по обредима њине
цркве“. О људским и верским правима говори и Српски
грађански законик из 1844. године у члану 53: „Закони
ови узимају и права житеља српских и странаца другог
вероисповедања у заштиту и допуштају им и уживање
грађанских права у толико, у колико не би они законом нарочито ограничени били“.6 Живот и рад протестантске општине регулисали су и други српски владари. Кнез Михаило је посебним законима регулисао
питање наплате такси свештеника аугзбуршке вероисповести, као и њихову обавезу да донете одлуке спроводе уз одобрење српских власти.7
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Кнез Александар Карађорђевић је 20. маја 1858.
године „са сагласјем Совјета“ донео указ на основу
којег је евангеличка заједница призната и додељена
су јој финансијска средства „од 5.000 гулдена за изградњу цркве и гробља“, као и годишња субвенција за
одржавање црквених поседа и деловање свештеника.
У „Правилу установљења обшества аугсбургског вјероисповеданија у Београду, с правом духовног пастира
имати и да општину саставе“, између осталог је стајало: „Обшество ово имаће сопствену капелу а кад му
новчана средства дозволе и своју цркву овде у Београду на месту које му се од надлежне земаљске власти
означи. Чланови овог обшества и сам пастор имају бити
грађани србски...“8
Међутим, династичка смена у Србији 1859. године
одложила је решавање питања изградње црквеног објекта за неко време. По доласку на српски престо по други
пут, кнез Милош је 16. априла 1860. године, на заузимање
пруског конзула Меронија и кнеза Михаила, „поданицима вјероисповједанија аугсбургског“ дао на коришћење
капелу у Улици Вука Караџића 7. Ова капела, позната под
именом „Лазарева црква“,9 првобитно је била подигнута
за потребе католичке заједнице у Београду. Још је 16.
јуна 1855. године кнез Александар Карађорђевић донео
одлуку о грађењу цркве за малобројне „српске поданике
католичког вјероисповједанија житеља београдских“. За
изградњу „цркве од камена и квартира за свештеника од
цигле са дирецима“ одобрена је сума од 2.000 талира и
уступљен је државни плац на којем се некада налазила
кућа кнеза Симе Марковића „близу Делијске чесме, до
џамије, преко пута баште кнеза Александра“. Међутим,
када је грађевина завршена, католичка заједница одбила
је да преузме цркву, како записи савременика сведоче, из
два разлога – јер су српске власти захтевале да свештеник католичке цркве мора да буде српски поданик, као
и због одбијања самог свештеника да се усели у цркву
смештену „у турском крају“.10
Црква скромних размера, са дрвеним звоником изнад главног улаза у подужној осовини и са по три правоугаона прозора на обе бочне фасаде, саграђена је према пројекту Франца Зеленог. Налазила се у непосредној
близини Дефтердарове џамије, у залеђу плаца (баште)
на којем је касније подигнута Српска академија наука
и уметности. Унутрашњост цркве, димензија 5,5 х 11,5
метара решена је као јединствен сакрални простор. Капела је освештана 22. јула 1860. године у присуству високих гостију: кнежевог личног ађутанта, конзула Пруске, Аустрије, Енглеске и многих великодостојника и
пријатеља заједнице, а уз њу је убрзо подигнут црквени
дом са учионицом, у којој су радили и српски и немачки
учитељ.11 Црква је од 1860. године добила и прихватилиште за болесне, као и богату библиотеку сакупљену
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Сл. 2. И. В. Громан, Лутеранска црква у Улици Вука
Караџића 7, 1876–1878.
залагањем њених верника, а сама школа је стицала све
веће поверење међу Србима и католицима у Београду.
Касније је украшена „звоном из Хановера, сребрним
посуђем за причест из Целеа, уметнички израђеном
сребрном посудом за крштење из Берлина и распећем
и свећњацима од пруског конзула, господина ритера
Меронија“.12 Ова зграда је наредних деценија служила као црквена грађевина свим протестантима који су
боравили у Београду, без обзира на њихову деноминацијску припадност. Црква, као и лутеранска школа која
се уз њу налазила, продате су 1937. године, а током
1938/1939. године и порушене.
Прва евангеличка црквена општина званично је
призната 17. јуна 1863. године од стране Евангеличког врховног савета у Берлину. Статутом Евангеличке
црквене општине из 1898. године, објављеним на немачком језику, којим је за београдску црквену заједницу
престао да важи претходни статут од 1. јануара 1860.
године, одређено је да се Служба Божија одвија према
правилима Пруске земаљске цркве, чији је београдска
заједница саставни део, а по одобрењу Министарства
унутрашњих послова Краљевине Србије. Највеће протестантске заједнице, Лутеранска (протестанти аугзбуршке исповести) и Реформатска црква (протестанти
хелветске исповести),13 биле су признате у Краљевини
Србији још почетком двадесетог века. Уставом из 1901.
године признато је постојање раније прихваћених вероисповести у Србији, укључујући и протестанте.14
Постојање евангеличке цркве у Београду потврђено је
још једном 1907. године статутом који је својим потписом потврдио и Андра Николић, тадашњи министар
образовања и верских питања. У документу се наводи да од свог оснивања црква има чланове аугзбуршке
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исповести (лутерани) и хелветске исповести (реформатори). Угарски посланик у Београду 26. октобра 1911. износи податак да протестантска општина у Београду има
Немце, Аустријанце, Мађаре, Швајцарце и Швеђане, као
и да им је држава дала 3.000 динара на име помоћи.15
Лутерани су представљали највећу протестантску групацију која је икада постојала на територији
данашње Србије. Евангеличку вероисповест у Србији
углавном су ширили припадници националних мањина (Немци, Мађари, Словаци).16 У периоду постојања
Аустроугарске царевине словачки лутерани припадали
су Евангеличкој аугзбургшкој исповедној цркви у Угарској, која је на црквеним службама користила немачки,
словачки и мађарски језик. Док су у Аустроугарској
царевини многи лутерани различитих националности
припадали једној црквеној организацији, након Првог
светског рата у новоформираној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца они су постали мањина која је имала
задатак да окупља групе различитог развоја и културне
прошлости, користећи при том значајна средства и помоћ која им је пристизала из иностранства. Евангеличка црква у Београду била је до 1925. године заједничка
и за Немце и за Словаке, а од тог времена подељена је
на две самосталне цркве.17
Током Првог светског рата, Протестантска црквена
општина изгубила је много својих чланова. Још у току
рата силе Антанте су идеју о заштити етничких, верских и језичких мањина прогласиле за један од циљева
рата, што је и потврђено закљученим уговорима који
су обавезивали земље потписнице да одредбе о заштити мањина, уз надзор Савета Друштва народа, спроведу кроз своје законодавство. Уговор о заштити мањина који је потписан између главних сила и Краљевине
СХС и приложен уз 51. члан Сенжерменског уговора,
представљао је једно од најважнијих националних питања. Чланом 8 Уговора предвиђено је да припадници
који образују етничке, верске или језичке мањине имају
подједнако право да одржавају, управљају и контролишу, као и да стварају добротворне, верске или социјалне установе, школе и друге васпитне заводе, с правом
да у њима слободно употребљавају свој властити језик
и да слободно исповедају своју веру. Одредбе Сенжерменског уговора о заштити мањина унете су у Устав
Краљецине СХС од 28. јуна 1921. године, чији је члан
4 проглашавао једнакост и равноправност свих грађана
пред законом и гарантовао заштиту власти, док је члан
12 гарантовао слободу вере и савести. Све наведено недвосмислено говори да је заштита мањина била трајна
обавеза Краљевине СХС (Југославије).18
На основу података објављених поводом прославе
седамдесетпетогодишњице од оснивања евангеличке
цркве у Београду 1929. године сазнајемо да је укупан
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Сл. 3. Евангеличка црква, пројекат из 1940,
основа I спрата
Сл. 4. Евангеличка црква, пројекат из 1940, пресек

број верника износио 2 993 особе.19 Приближно у исто
време београдска евангеличка црквена општина променила је име у Евангеличка црквена и школска општина
Београд,20 док је Евангеличка црква аугзбуршке вероисповести у Југославији 1931. године променила име у
Немачка евангеличка црква.21 Након рушења капеле у
Улици Вука Караџића, па све до подизања новог објекта
у Дринчићевој улици, заједница је радила у објекту у
Бирчаниновој улици број 30, а једно време у употреби
је била и евангеличка зграда у Ломиној улици бр. 22.22
Maња евангеличка заједница налазила се и у Земуну,
где је у непосредној близини старе евангеличке цркве
и жупног уреда у улици Прилаз бр. 6 подигнута нова
црква у периоду 1926–1930. године.23
Подизањем Евангеличке цркве у Дринчићевој улици немачка протестантска заједница у Београду добила
је први наменски пројектован и изграђен објекат. Период
у којем се јавила идеја о подизању грађевине обележен
је политиком верске толеранције и извесног приближавања како православне и католичке, тако и мањинске
протестантске цркве у Краљевини Југославији. За разлику од Краљевине Србије, у којој је православна вера
била проглашена за државну веру, у једној мултиконфесионалној држави, каква је била Југославија, није се
могао одржати статус државне вере због чињенице да у
њој, поред становника православне вере, живе и бројни
припадници других конфесија, од којих су најбројније
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римокатоличка и ислам.24 Последица таквог стања било
је одрицање од српског система државне вере, односно
прихватање компромисног решења: више није било
привилегованих конфесија, али је задржана веза између
државе и верских заједница. Држава је учествовала у
избору највиших верских поглавара и субвенционисала рад појединих цркава. Према одредбама устава 1921.
и 1931. године, сви грађани имали су права да исповедају своју веру. Краљ Александар I Карађорђевић био
је веран традицији старих српских владара и Српске
православне цркве, али није занемаривао ни подршку
другим вероисповестима, залажући се за њихов потпуно равноправан положај. То потврђује и податак да је
1930. године парламент Краљевине Југославије усвојио
закон који је потврдио постојање све три струје у оквиру евангеличке цркве: немачку, словачку и реформаторску (калвинистичку) црквену организацију, предвидео
слободу одржавања блиских односа са Евангеличком
црквом у Немачкој, као и финансијску помоћ за њихово
деловање.25
У таквој атмосфери толеранције и уважавања верских различитости, Немачка евангеличка општина је
1940. године поднела молбу за подизање новог храма.
Уговор о уступању земљишта у Дринчићевој улици број
1 и Кнез Милетиној број 7 за подизање цркве склопљен
је 28. фебруара 1940. године између Београдске општине и Немачке црквено-школске општине из Београда.26

БИЉАНА МИШИЋ
Према овом уговору, Црква је закупила земљиште на
педесет година, под условом да подигне храм у року од
годину дана од потписивања уговора. Грађење је отпочело 20. августа 1940. године, а предвиђена средства су
износила 1.800.000 динара.27
Саграђена на троугаоној парцели формираној сустицањем двеју улица, својим архитектонским и стилским карактеристикама као и упечатљивом силуетом,
Евангеличка црква се издваја као доминантан визуелни репер овог дела Дорћола, чије је уређење започело
тек крајем деветнаестог века, када су на овом простору постојале само трасе Баштованске (Венизелисове)
и Видинске (Цара Душана) улице. На плану из 1884.
године овај простор далеке градске периферије карактеришу уске, кривудаве и спонтано настале улице, док
се Дринчићева улица први пут јавља на плану из 1886.
године под називом Вишњичка.
Данашњи изглед и улична матрица овог дела града
препознатљиви су тек на Камбоновом Плану вароши Београда из 1908. године, који приказује радијалну шему
уличне мреже на простору између улица Кнез Милетине, Цара Душана, Баштованске и Војводе Добрњца.28
Овакав систем уличне регулације, који порекло вуче из
северне Европе, са уличним блоковима трапезастог и
троугаоног облика и улицама које се сустичу на кружним скверовима, обезбеђује читавом простору карактер
интимног животног амбијента. Како је овај део града
редак пример примене зракастог система код нас, он
представља и важно сведочанство једне етапе у историји урбанистичког развоја Београда. Најстарије куће
уз Дринчићеву улицу и Гундулићев венац подигнуте су у периоду између 1905. и 1921. године, а формирање блока у којем ће потом бити започето зидање
црквеног објекта, завршено је тек 1935. године просецањем Кнез Милетине (Млетачке) улице до сусрета са
Дринчићевом.
Освећење темеља цркве 20. октобра 1940. године,
на основу написа у дневној штампи, изазвало је велику
пажњу београдске јавности. Свечаном полагању камена
темељца, поред неколико стотина евангеличких верника
из Београда и околине, присуствовале су многе угледне
личности, попут представника краљевске владе и Београдске општине, као и евангеличке цркве из Немачке
и Југославије. Посебна пажња аутора текстова у штампи посвећена је присуству изасланика краља Петра и
патријарха Гаврила, као и чињеница да је краљевска
влада поклонила земљиште за зидање нове евангеличке
цркве и новчану помоћ од 100.000 динара.29
Док с једне стране изградња објекта за евангеличку заједницу у Београду може да се тумачи у светлу политике верске толеранције краља Александра, с друге
стране неки истраживачи мотиве за подизање цркве
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Сл. 5. Евангеличка црква, глинени модел 1939.
проналазе у политичким разлозима. У светлу чињенице да је још од почетка двадесетог века српским политичким, друштвеним и културним животом неприкосновено владао француски утицај,30 могуће је претпоставити да је немачка држава у подизању своје цркве
у Београду видела један од начина ширења сопственог
утицајног круга.31 У прилог оваквим тумачењима иде и
чињеница да су становници Берлина и немачка влада
знатним материјалним средствима помогли изградњу
православне цркве у немачкој престоници неколико
година раније.32 У истом периоду, током 1939. и 1940.
године, грађена је и зграда Југословенске амбасаде у
Берлину, која је – за разлику од других југословенских
посланстава, попут оних у Софији и Анкари грађених
према пројекту домаћих архитеката – реализована према замисли архитекте Вернера Марха (Werner March),
аутора који је радио у Шперовој (Albert Speer) групи
за реконструкцију Берлина.33 Истовремено, у Београду је почетком 1939. године донета одлука о изградњи
Државне опере, инспирисана првенствено политичким
разлозима.34 Подизање цркве временски се поклапа и
с пропагандном кампањом за промоцију модела урбанизма и архитектуре Трећег рајха, што се пре свега уочава на примеру покушаја наметања реализације пројекта за Олимпијски стадион на простору Доњег града
Београдске тврђаве,35 такође према Марховом пројекту, као и организовања велике изложбе „Нова немачка
уметност грађења“ (Neue Deutsche Baukunst), која је уз
највећу пажњу јавности одржана у октобру 1940. године у Немачком павиљону Београдског сајма у Новом
Београду.36
За разлику од монументалних и преамбициозних
пројеката попут Опере и Стадиона, у чијим се изборима намене, локације и аутора препознаје тежња да се
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„престоници Југославије наметну велики објекти који
ће је идејно повезивати са метрополом Трећег рајха“,37
изградња објекта Евангеличке цркве скромних размера
носи другачије конотације. Иако се њено грађење временски у потпуности поклапа са интензивирањем немачког утицаја у свим областима друштвеног и политичког
деловања, па самим тим и у области градитељства,
својим архитектонским карактеристикама, функционалним концептом и чињеницом да је за њену изградњу
био ангажован један од водећих модерно оријентисаних
немачких градитеља – грађевина излази изван концепта
званичне немачке архитектуре тога времена.
Архитекта Ото Бартнинг
Идејни пројекат за цркву израдио је 1940. године
Ото Бартнинг (Otto Bartning, 1883–1959), један од најпознатијих и најутицајнијих немачких архитеката и теоретичара архитектуре двадесетог века.38 Познат првенствено по својим пројектима за цркве које су подизане
широм Немачке и других католичких земаља средње
Европе,39 а од којих је већина данас под заштитом државе, Бартнинг се сматра и једним од најзначајнијих
градитеља цркава двадесетог века. Након што је стекао
школско образовање у Карлсруеу, 1902. године започео
је студије на Краљевској техничкој школи у Берлину,
која је претеча данашњег Техничког универзитета. Након 1904, коју је провео на путовањима по земљама
Америке, источне Азије и у Индији, студије је наставио
у Берлину, где је истовремено од 1905. године почео да
ради као самостални архитекта. Од 1912. године био је
члан немачког Веркбунда (Der Deutsche Werkbund).40
Крајем 1918. године, заједно са Бруном Таутом
(Bruno Taut), Хансом Шароуном (Hans Scharoun) и Валтером Гропијусом (Walter Gropius), у оквиру удружења
„Радни савет за уметност“ (Arbeitsrat für Kunst), био је
укључен у формулисање програмских захтева за стварање нове архитектуре, као и у дефинисање принципа реформисане архитектонске наставе, које ће потом
постати полазиште за оснивање Баухауса 1919. године. Био је и један од оснивача Удружења архитеката
„Прстен“ (Der Ring), које је основано у Берлину 1926.
године са циљем промовисања „нове архитектуре“. Након пресељења Баухауса у Десау, Бартнинг је у периоду 1926–1930. године обављао дужност директора новоформиране Баухаус школе у Вајмару. Истовремено,
и даље је био веома активан у Берлину, где је, између
осталог, учествовао у оснивању Siemens града. Када је
власт у држави преузела нацистичка влада, Бартнинг је
реализовао само неколико пројеката, иако се не може
рећи да је трпео икакве професионалне санкције. Седиште своје канцеларије преселио је из бомбардованог
Берлина у Некарштајнах (Neckarsteinach) 1943. године.
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После Другог светског рата био је директор
Одељења за изградњу Протестантске заједнице у Немачкој, чији је циљ било побољшање положаја и подстицање сарадње између чланова. У оквиру рада у овом
одељењу, у раздобљу од 1947. до 1951. године, Бартнинг је пројектовао три врсте „привремених“ цркава
(Notkirchen), од којих је реализовано 48 појединачних
грађевина. Ове цркве, грађене пре свега финансијским
средствима америчких и швајцарских црквених организација, представљале су једина места окупљања
протестантских верника у разрушеним градовима Немачке и Европе.41 Бартнинг је такође допринео поновном успостављању немачког Веркбунда, а 1950. године изабран је за његовог другог председника, као и за
председника Савеза немачких архитеката. Ото Бартнинг, чија је фондација у Дармштату основана 1953,
преминуо је 1959. године. У Дармштату се налази и
„Ото Бартнинг архив“ у оквиру Одељења за историју
уметности Техничког универзитета у Дармштату.
Иако је у историји архитектуре првенствено познат као градитељ послератних „привремених“ цркава,
Бартнингова пројектантска делатност била је од посебног значаја за многобројне евангеличке црквене општине ван Немачке током међуратног периода. Бартнингове цркве и општински центри данас се налазе у многим
земљама широм Европе, у Чешкој, Пољској, Румунији
и Словенији.42 У периоду између 1931. и 1944. године
радио је на изградњи нових и преправљању постојећих
цркава у Аустрији, Португалији, Холандији, као и у
Бејруту, Београду, Барселони и Паризу. Управо у време када су текли радови на пројектовању и реализацији
београдске евангеличке цркве, изграђена је црква у
Бејруту (1939), као и и општински центар и парохијска
кућа у Барселони (1942).
Да је у београдској јавности крајем тридесетих година прошлог века постојала свест о важности чињенице да ће се један значајан пројекат реализовати у
домаћој средини, говори и напис у ондашњој штампи:
„Професор Бартнинг је у Немачкој и ван ње познат као
наjбољи немачки архитект за протестантске црквене
градње. Он је ванредно успело решио пројекат цркве
која се подиже на троугаоном плацу тако да ће остављати необично лепу импресију“.43 И поред иновативности
коју је подизање ове грађевине унело у београдску архитектуру међуратног раздобља, захваљујући пре свега специфичности намене и другачијим градитељским
утицајима, овај Бартнингов пројекат сврстава се међу
„класичније“ примере, што је нарочито евидентно у
односу на његове чисто модернистичке пројекте попут
оног за „Звездасту“ цркву (Sternkirche) из 1922. године.
Приликом реализације Бартнингове идејне скице
за београдску евангеличку цркву дошло је до извесног
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одступања. Како је то био обичај када је реч о „увезеним“ пројектима, разрада нацрта изведена је у београдском пројектантском бироу архитекте Ђорђа В. Сташевског.44 Радови су отпочели 20. августа 1940. године,
а извођач је било техничко предузеће архитекте Милана
Секулића. Темељи нове цркве свечано су освећени 20.
октобра исте године у присуству угледних личности,
међу којима су били и др Теодор Хекел, евангелички
бискуп из Берлина, др Гербер, представник друштва за
грађење цркава „Густав–Адолф“, и архитекта Бартнинг,
професор Универзитета у Дармштату.
Архитектура
Концепт протестантских цркава заснива се на директној условљености организације простора и црквеног
обреда. У Бартнинговом тумачењу сакралне архитектуре примењеном на пројекту за београдску евангеличку
цркву приметан је директан утицај основних обележја
реформаторског учења на просторно и обликовно решење грађевине. Својим пројектима у области црквеног
градитељства овај аутор дао је значајан допринос стварању модернистичких концепција у архитектури протестантских цркава. Реинтерпретацијама архитектуре готичких грађевина, увео је нов начин грађења сакралних
објеката као специфичних органских целина, заснованих
на јединству структуре, форме и осветљења.
Овакво тумачење архитектуре произишло је из
Бартнинговог веома раног интересовања за теолошка питања, као и из чињенице да је поред титуле професора архитектуре носио и звање почасног доктора
теологије. У додир с теолошким питањима Бартнинг
је дошао пре свега захваљујући васпитању које му је
пружила мајка, ћерка протестантског свештеника.
Још као двадесеттрогодишњи студент подигао је своју
прву цркву, Протестантску цркву с парохијским домом
и општинском салом у Пегау на Мури у Штајерској
(Peggau, Аустрија, 1906), чиме је најавио богату и плодну каријеру у овој области. У периоду од 1907. до 1914.
године, према његовим пројектима подигнуто је 17 цркава, углавном у подунавским градовима „од Боемије
до Црног мора“ које су називане „дијаспора црквама“
(Diasporakapellen). Стара лутеранска црква у Есену
(1910) прва је црква коју је Бартнинг реализовао у Немачкој. Уз Доменика Бома (Dominikus Böhm), Мартина
Вебера (Martin Weber) и тим Бензел и Кампс (Bensel
& Kamps), постао је један од најзначајнијих градитеља
цркава у Вајмарској републици.45 Посебну пажњу 1922.
године изазвао је његов експресионистички нацрт за
„Звездасту“ цркву (Sternkirche), коју многи историчари
архитектуре сматрају претечом пројекта за Сиднејску
оперу. Међународну популарност стекао је 1928. године пројектом за „Челичну“ цркву (Stahlkirche), коју
је израдио за Међународну изложбу штампе „Pressa“
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

у Келну, према којем је саграђена црква у Есену
(Melanchtonkiche), порушена 1943. године.
Још 1919. године Бартнинг је објавио своје прво
теоријско дело О новом црквеном градитељству (Vom
neuen Kirchbau), у којем се бави трагањем за специфичним просторним изразом религије. У раним двадесетим годинама 20. века он се пре свега истакао својим
експресионистичким пројектима, чиме ће одиграти
револуционарну улогу у стварању модерних сакралних простора. Од средине до касних двадесетих година
прошлог века, Бартнинг уводи примену челичних конструкција у црквеним грађевинама, покушавајући да
употребом нових грађевинских материјала створи савремен литургијски простор заснован на метафизичком
концепту светости. Бартнингова архитектура препознатљива је по неодвојивости између форме и садржаја
и доследном спровођењу захтева модерног архитектонског програма, што је нарочито видљиво у разноврсности и богатству његовог стваралачког опуса. За њега
је изградња протестантских цркава представљала јасан
и дефинисан задатак који је по правилу подразумевао
идеју о грађевинском јединству парохије и црквене
општине.46
Посебну област Бартнинговог интересовања представљали су и урбанистички пројекти. Не ограничавајући се искључиво на израду пројеката црквених
грађевина, радио је на развијању планова за уређење
црквених порти, као и самих тргова испред цркава. Разрадом својих пројеката до степена изградње приватних
објеката у непосредној близини цркава, тежио је да
обезбеди њихово што адекватније уклапање са црквеном грађевином и тргом, како би створио јединствен
урбани, архитектонски и духовни амбијент.
Своје виђење архитектуре протестантских цркава
„у дијаспори“ Бартнинг је описао у есеју „О изградњи
евангеличких цркава у иностранству“, објављеном
у књизи Немци у иностранству и евангеличка црква
из 1936. године (Auslanddeutschtum und evangelische
Kirche).47 Као један од главних постулата изградње и
опстанка евангеличких цркава у иностранству, он наводи да црквене грађевине не треба да осликавају већ
да одражавају суштину протестантске цркве и њеног
учења. Такође, у пројектовању „дијаспора цркава“ наглашава важност формирања претпростора, тргова или
затворених дворишта, намењених сусретима верника,
који треба да подстакну и осигурају осећање њихове
узајамне припадности. За Бартнинга, архитектура цркве не треба да буде претенциозна, већ напротив „природна и гостопримљива“.48
О Бартнинговом односу према архитектури уопште
а нарочито према црквеном градитељству говоре и наводи из предавања одржаног у Београду 1936. године,
који садрже општа разматрања о односу архитектуре и
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практичних животних потреба те улоге архитектуре у
целини.49 Како сам аутор наводи, објекат је истовремено и највећа потврда али и најважнија потреба човека.
Иако први корак у обликовању грађевине подразумева
испуњавање њене основне намене, од једнаке је важности њено обликовање, које треба да успостави хармоничан однос са онима којима је објекат намењен. За
Бартнинга основни циљ архитектуре јесте да обједини
практичну сврху са духовном симболиком на ефикасан
и експлицитно видљив начин. То не важи само за утилитарне објекте попут путева, стамбених грађевина или
индустријских објеката, већ и за црквену архитектуру,
која такође почива на практичним условима. Стабилност, заштита од атмосферских утицаја, рационалност
у коришћењу материјала, акустичност, литургија и
култ, представљају практичне услове, који, када је реч
о сакралним објектима, не треба да буду задовољени
само спољашњим обликом већ треба да буду испуњени
и са духовног аспекта.

Посебност протестантских цркава у односу на храмове осталих хришћанских конфесија огледа се у томе
да не постоје стриктни канони који прописују оријентацију цркве, што је одредило слободан третман положаја
главног улаза и олтарског простора у концепту београдске евангеличке цркве. Основа цркве, условљена обликом парцеле на којој је подигнута, неправилног је троугаоног облика. Основу сличног типа Бартнинг је применио на пројекту за цркву у Кенигрецу (Königgrätz),
из 1908. године, којим је отворио тему другачијег тумачења простора и распореда у цркви, што је представљало веома смео и револуционаран покушај за време
у којем је настао.
У функционално-просторном смислу, београдска евангеличка црква јасно је подељена у две целине:
централни део сакралне намене и бочни делови према Кнез Милетиној и Дринчићевој улици у којима је
смештен парохијски дом са становима за свештенике
и други помоћни простори. Оваква подела простора

Сл. 6. Евангеличка црква, у току изградње, септембар
1941, у предњем плану је (највероватније) архитекта
Ото Бартнинг са православним свештеником

Сл. 7. Евангеличка црква, 1942.
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Сл. 8. Евангеличка црква, ентеријер цркве 1944.

Сл. 9. Евангеличка црква, парохијски дом, сала за
састанке и предавања, 1943.

уобичајена је у архитектури европских протестантских
цркава, а заснивала се на важности коју је имала настава веронауке у лутеранском учењу као начин активног
учествовања верника у верским радњама. Тако је у бочном делу приземља цркве према Дринчићевој улици
посебно место дато учионици за веронауку, у којој су
најмлађи верници присуствовали часовима за време
трајања богослужења.50
Према првобитном пројекту, црква је имала подрум, приземље и три спрата. Испод централног дела
грађевине налази се јединствена подрумска просторија, зидовима одељена од мањих подрумских простора смештених испод бочних делова грађевине. У овим
мањим просторним јединицама налазили су се архива,
вешерница и низ пратећих просторија. У приземљу се
посебно издвајају две улазне партије из обеју улица са
степеништем које води ка горњим етажама, затим централна угаона просторија намењена за крстионицу, док
је највећи део простора предвиђен за салу за састанке.
Бочни део приземља из Кнез Милетине улице правоугаоне је основе и предвиђен је за просторије опште
намене, гардеробу и тоалете, док је супротна вертикала замишљена као школа са учионицом за веронауку и
трпезаријом.
Тежиште читаве грађевине као сакралног објекта
остварено је на првом спрату. Централни и највећи део
овог простора заузима црква са олтарским простором у
ужем западном делу, и главним простором за вернике у
средишту. Непосредном контакту и присности између
верника и свештеника посебно доприноси и јединственост простора, без поделе на бочне бродове и средишњи, која је карактеристична како за католичке тако
и за православне хришћанске храмове. Читав простор
засведен је дрвеном таваницом, у чијој изради је посебна пажња посвећена потреби за што квалитетнијом

акустиком простора. Важност акустичности током богослужења у којем долази до спајања звука оргуља и
појања верника, посебно је потенцирана самим обликом основе храма који се од молитвеног простора сужава према олтару. Истом ефекту доприноси и висина
цркве која одговара укупној висини три етаже стамбеног дела објекта. Само је над делом цркве наспрам олтарског простора пројектована галерија у нивоу друге
етаже на висини од 3,4 метра.
Већ у самом пројекту посебан акценат је стављен на једноставно решен црквени намештај у виду
седишта за вернике, чији положај прати контуру саме
просторије и форму основе. Одсуство богатијег црквеног мобилијара такође се може тумачити протестантском једноставношћу. Како протестантизам одбацује
присуство ликовних представа светитеља у ентеријеру,
за цркву није планиран програм религиозног сликарства. С обзиром на то да је у основи реформаторског
учења слобода непосредне комуникације верника са
Богом, улога свештеника је другачија, што се директно
одразило на место проповедника у цркви приликом богослужења, који нема строго одређену позицију, већ у
зависности од облика и простора цркве може да стоји за
предикаоницом у било ком делу унутар храма. Пројектом је место свештеника било предвиђено у средишњој
оси цркве, испред самог олтара.
На основу сачуваних ликовних извора,51 данас
знамо да је ентеријер цркве био решен као јединствен
и естетски сведен простор. Општем свечаном утиску
доприноси пре свега наглашена вертикалност простора,
потенцирана масивним истуреним пиластрима који се
протежу читавом дужином зидова и деле зидна платна
на уједначене правоугаоне сегменте. С друге стране,
интимност простора постигнута је применом опеке као
видљивог грађевинског материјала и облагањем подова
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и делова олтара дрвеном оплатом. Непретенциозност се
може препознати и у начину засвођења простора дрвеном двосливном таваницом, видљивом оку верника. Посебна пажња посвећена улози светлости током богослужења резултовала је великим прозорским површинама
које се протежу читавом висином зидова изнад сокла.
Укупно десет прозора, по пет са обе стране, подељених
на осам правоугаоних поља, дају унутрашњем простору
утисак прозрачности и свечаности. Посебна пажња посвећена је прозорима олтарског зида, који су решени као
издужене вертикалне зидне перфорације са испуном у
виду апстрактног витража. Једини симбол који директно
упућује на намену објекта заправо је био велики дрвени
крст смештен између прозора олтарског дела цркве.
У бочним просторима у делу према Кнез Милетиној улици на првом спрату смештено је степениште
звоника и једна већа просторија правоугаоне основе намењена седницама црквеног одбора, док су на другом
спрату биле распоређене собе за црквењака, просторија
за етажно грејање, кухиња и остава. На трећем нивоу
овог дела налазио се интернат за ученике, у који се улазило кроз звоник. У делу према Дринчићевој улици на
првом спрату налазиле су се четири мање просторије за
смештање архиве, чекаонице и две канцеларије свештених лица, док је други спрат био намењен за кујну, оставу, трпезарију и две собе. На трећем спрату овог дела
такође су биле предвиђене стамбене јединице, од којих
се мања састоји од две собе, док је друга знатно комфорнија и састоји се од две собе, предсобља, лође и тоалета.
Истакнутост силуете грађевине обезбеђена је неоготичким концептом њене архитектуре и „северњачком“ обрадом спољашњости применом такозване клинкер опеке. Спољашњи изглед грађевине у знатној мери
је одређен двојном наменом и унутрашњом диспозицијом простора цркве. Приземни део објекта са салом
за састанке одвојен је у спољашњем изгледу од централног дела намењеног цркви јасном хоризонталном
поделом фасаде. Визуелно раздвајање етажа остварено
је и варирањем различитих облика прозорских отвора:
прозори приземног дела су једноставне правоугаоне
форме, док се они у горњем делу грађевине, који одговарају црквеном простору у унутрашњости, протежу кроз
све три етаже. Прозори горње зоне објекта међусобно
су раздвојени пиластрима, који својим специфичним
обликом и благим сужавањем према врху, подсећају
на контрафоре готичких грађевина. Ови пиластри-контрафори, чија је улога првенствено декоративног а не
конструктивног карактера, истовремено представљају
и један од главних елемената у обликовању спољашњости објекта. Главни улаз у цркву обезбеђен је из
Дринчићеве улице, из које је омогућен и улаз у стамбени део објекта.52
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Изразита тежња ка вертикалности грађевине нарочито је наглашена пропорцијама звоника који је смештен на страни оријентисаној према Кнез Милетиној
улици. Звоник је квадратне основе, а својом висином
од 50 метара знатно надвишава главни корпус грађевине. Једноставног облика и сведене декоративности,
звоник је оживљен једино прозорским отворима правоугаоног облика распоређеним у два вертикална реда,
док је главни акценат стављен на завршну зону у којој
је смештена звонара с карактеристичним троделним отворима и наглашеном пирамидалном формом куполе.
Управо овакво решење звоника карактеристично је за
бројне протестантске храмове и представља препознатљив елемент црквених пројеката архитекте Бартнинга.
Главни део цркве такође је покривен стрмим двосливним кровом. Према првобитној замисли, око грађевине
је било предвиђено постављање трема који би окруживао читав централни простор цркве, али се од ове замисли током реализације одустало.53
На основу техничког описа радова који је сачуван
у архивском пројекту цркве сазнајемо да је храм зидан
од опеке у кречном малтеру, с темељима од армираног
бетона.54 Принцип бетонске решеткасте конструкције
која је испуњавана опекама представљао је иновативан начин градње у тадашњој београдској средини.55
Међуспратне конструкције средишњег дела такође су
изведене у армираном бетону, док је у стамбеном делу
примењен систем армирања „Хербст“. Над црквеним
делом грађевине предвиђена је гвоздена кровна конструкција, док је на бочним деловима планирана дрвена конструкција. Кров је покривен бибер црепом. Подови у цркви, сали за састанке на првом спрату, као и
у канцеларијама и већим просторијама стамбеног дела
израђени су од паркета, док је за споредне и помоћне
просторије предвиђена терацо облога, а на степеништу
вештачки камен. Оквири прозорских отвора на цркви
су од гвожђа, док је столарија у осталим деловима објекта дрвена, обојена масном бојом и застакљена. Пројектом је предвиђено и спровођење електричних инсталација, водовода и канализације. Главне уличне фасаде
објекта изведене су од грубе ручно рађене опеке, док
су дворишне фасаде обрађене у продужном малтеру са
прскањем. За унутрашње зидове предвиђено је малтерисање кречним малтером у једном тону.
У складу с протестантским учењем и правилима
у грађењу цркава у спољашњем изгледу грађевине,
исто као и у унутрашњости, у потпуности су изостали орнаментални елементи, што грађевини даје утисак
строге монументалности и архаичности, чему посебно
доприноси робустност данас потамнеле опеке. Једино
обележје на фасади које би могло да се подведе под
декоративно оживљавање фасаде представљао је крст
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изнад три изразито издужена прозора на најужој, олтарској страни грађевине,56 али је и он накнадно нестао
зазиђивањем, вероватно након Другог светског рата.
Прочишћеност и стилизација, поред условљености религиозним разлозима, представљали су свакако и последицу усклађивања с новим, савременим архитектонским укусом и потребама.
Спољашњост стамбеног дела објекта одликују једноставне кубичне пропорције. Прочишћене површине
зидног платна перфориране су низовима прозорских
отвора правоугаоног облика. Динамичност је додатно
постигнута различитим величинама прозора у зони
приземља и првог спрата од оних у горњим етажама.
Из Дринчићеве улице предвиђен је засебан улаз у стамбени део, док је улаз у стамбени део из Кнез Милетине
остварен кроз звоник.
Бартнингов рад током четврте деценије прошлог
века карактеришу пројекти који се могу посматрати као
пионирски примери класичног модернизма, који неки
историчари архитектуре карактеришу термином новог
реализма са елементима експресионизма. Примена савремених армиранобетонских конструкција са зидовима од опеке и великим стакленим површинама видљива је на читавом низу цркава које су према његовим
пројектима реализоване у Немачкој током те деценије,
а на чијем почетку се налази црква у Шарлотенбургу.
Ипак, директније сличности могу се пронаћи између
Београдске евангеличке цркве и Ерлосеркирхе у Минстеру (Erlöserkirche, Münster, Westfalen). И поред разлика у пропорцијама (црква у Минстеру је нижа, а торањ
је здепастије форме), главне сличности су видљиве у
примени материјала, стрмом двосливном крову и решењу звоника, нарочито његове завршне зоне.
Главни грађевински радови на Евангеличкој цркви
у Београду изведени су до почетка Другог светског рата,
док су у стамбеном делу објекта извесни радови настављени и за време окупације. Освећење парохијских
просторија у новој цркви обављено је 10. маја 1942. године. Главни грађевински радови и уређење ентеријера
довршени су 1943. године, док неке оригиналне идеје,
попут смештања оргуља у богослужбеној сали, никада
нису реализоване.57
Иако се до сада сматрало да црква због ратних
околности није служила култу за који је грађена, односно да никада није освећена нити је стекла статус
верског објекта, на основу данас доступних извора поуздано можемо тврдити да је неколико година током
Другог светског рата грађевина служила својој оригиналној намени. На основу фотографија у албуму који
је Евангеличка црквена заједница у Београду послала
1943. године Оту Бартнингу поводом прославе његовог шездесетог рођендана,58 евидентно је да су и све
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просторије стамбеног дела објекта биле у потпуности
довршене и опремљене. Последња фотографија у албуму на којој су приказани представници парохијског
дома потврђује да је у објекту био активан рад црквене
заједнице.
Иако нема директних доказа о сарадњи Немачке
евангеличке црквене општине и немачке војне власти
током Другог светског рата, у послератном периоду
грађевина је посматрана као симбол непријатељског
присуства у Београду пре свега због чињенице да је
била намењена немачкој заједници, као и због тога што
је њена градња трајала и под немачком влашћу у Београду. Према сведочанствима савременика, на реализацији пројекта радили су немачки инжењери, а известан
део радова изводила је принудна радна снага коју су
сачињавали становници Београда. Грађевински материјал је делом допреман из Немачке, првенствено опека
за облагање унутрашњих зидова цркве, док је за фасадну облогу коришћена опека из београдских циглана.
У савезничком бомбардовању 1944. године црква
је делимично оштећена од гранате која је пала на један
од објеката из њеног непосредног окружења. Приликом
детонације попуцали су зидови централног дела грађевине, а звоник је значајније оштећен. Ипак, могло би се
рећи да је црква крај рата дочекала у неизмењеном стању
и изгледу, али и да су послератна друштвено-политичка
збивања пресудно утицала на њену даљу судбину.
Адаптација цркве у Битеф театар
Након Другог светског рата деловање Немачке
евангеличке заједнице и њен црквени живот одвијали
су се у измењеним околностима. Црква је после рата
била законом одвојена од државе, одузета јој је имовина
и изгубила је разне привилегије које је до тада уживала.
Убрзо по ослобођењу донет је и закон о правном положају верских заједница по којем су све верске заједнице
биле изједначене у правима и обавезама. Сарадња једног дела лутерана Немаца с нацистичким властима, као
и сама њихова припадност немачкој нацији, утицала је
на даљу судбину протестантске цркве у Југославији.59
У Београду укупан број верника припадника ове заједнице практично је преполовљен и износио је око 7 000,
углавном Мађара и мањи број преосталих Немаца.
У раздобљу које је уследило по окончању Другог
светског рата црква је наставила с радом без префикса „немачка“, о чему сведоче завршне одредбе Устава
Евангеличко-хришћанске цркве НР Србије из 1955. године, у чијем члану 45 стоји: „Евангеличко-хришћанска црква аугзбуршког вероисповедања у НРС је правни наследник Немачке евангеличко-хришћанске цркве
аугзбуршког вероисповедања у предратној Југославији,
а на територији НР Србије“.60
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ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВА – БИТЕФ ТЕАТАР У БЕОГРАДУ

Сл. 10. Битеф театар, општи изглед из Кнез Милетине улице, 2010.
Још током Другог светског рата Евангеличка црква
у Дринчићевој улици изгубила је своју првобитну сакралну намену. Према неким изворима, грађевина је
пред крај Другог светског рата била претворена у складиште муниције, и ту функцију магацина задржала је
све до краја рата.61 После 1945. године, црква је национализована и додељена републичкој влади, која је коришћење објекта уступила Граду Београду.62 Конфискација је изведена на основу одредбе АВНОЈ-а, која је
налагала одузимање целокупне црквене имовине.63 Том
приликом је, поред црквеног намештаја и инвентара,
нестао целокупан црквени архив с матичним књигама.
С обзиром на то да на објекту није било већих оштећења,
непосредно након рата спроведена је конзервација затеченог стања и рестаурација крова звоника.
У годинама и деценијама које су уследиле црква је
у више наврата мењала своју намену и служила потребама различитих институција. Првобитно је у објекту
извесно време био смештен Архив Југославије, а потом
магацински простор и столарске радионице позоришта
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„Бошко Буха“.64 У бочном делу грађевине према Улици
кнез Милетиној налазило се седиште редакције новинске агенције Танјуг, а када је овај простор поново адаптиран за становање, стамбене јединице додељене су
радницима ове агенције. Иста судбина задесила је и бочни део објекта из Дринчићеве улице, чије су стамбене
јединице након адаптације дате на употребу старој римокатоличкој цркви у Београду.65 Просторија смештена
у звонику, испод саме звонаре, адаптирана је у уметнички атеље и додељена сликару Градимиру Алексићу
1953. године.66
Након више од четири деценије неадекватног коришћења објекта, на иницијативу Завода за заштиту
споменика културе града Београда средином осамдесетих година покренуто је питање његове будуће намене.
Став Службе заштите заснивао се на очувању интегритета грађевине, првенствено кроз одређивање њене
нове намене која ће на адекватан начин презентовати
естетске, архитектонске и грађевинске вредности објекта, али и специфичност његове првобитне сакралне
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Сл. 11. Битеф
театар, пројекат
адаптације
Евангеличке цркве
за Битеф театар,
новопројектовано
стање, основа II
спрата, 1988.

Сл. 12. Битеф
театар, ентеријер,
велика сала,
гледалиште, 2010.

функције. Концепција постојећег простора, нарочито
централног дела који одликују сценичност и акустичност условљена богослужбеним радњама, пресудно је
утицала на одлуку да објекат буде адаптиран за потребе
позоришта.
Град Београд је 1987. године доделио објекат на управљање и коришћење Битеф театру,67 авангардном позоришту које је званично основано 1989. године с циљем
ширења утицаја Битеф фестивала, откривања нових позоришних тенденција и позоришних експеримената.68
Израда пројекта адаптације Евангеличке цркве за потребе Битеф театра, као и извођење радова, поверено је
грађевинском предузећу „Искра пројект“ из Београда.
Пројектни задатак предвиђао је две фазе радова, од којих
се прва односила на адаптацију централног дела за потребе сцене позоришта, док је друга обухватала радове на
прилагођавању просторија у бочном делу објекта за пратеће позоришне садржаје и канцеларије.69
У подрумском делу грађевине према Дринчићевој
улици предвиђен је простор за смештање трафо-станице, до којег је пројектовано и засебно степениште
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

са нивоа приземља. У том циљу извршено је додатно
ископавање до неопходне дубине простора и ојачавање
постојећих темеља. У приземљу су новим пројектом
предвиђени улаз, хол и друге помоћне просторије. Главни улаз у позориште замишљен је из Кнез Милетине
улице, како због микроурбанистичких разлога тако и
због чињенице да у пројектантском смислу представља
логичнији и оправданији избор јер је посебно визуелно
истакнут позицијом звоника.
Другом фазом идејног пројекта предвиђено је и да
се постојећи приземни стан из Дринчићеве улице адаптира у Клуб „Битеф“, који је потом у главном пројекту
пренамењен за гардеробе глумаца-извођача, док је стан
у приземљу из Кнез Милетине улице пројектован као
пробна сала. Простор поткровља је у целости планиран
за депо костима.
Пројектом је предвиђена и изградња трема над
улазом из Кнез Милетине улице до којег води ново армиранобетонско степениште са оградом од каскадно
зидане опеке. Ако изузмемо ово степениште, на спољашњости објекта није било значајнијих интервенција.
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Фасаде су задржале првобитни изглед с карактеристичном облогом од опеке. Хол и улаз су одвојени новим
вратима од дрвета и стакла, док је за под планирана
облога од мермерних плоча, попут оне која се налазила на постојећем степеништу. Таванице у холу, клубу
глумаца, гардеробама и кафе-бару предвиђене су са
спуштеним плафонима израђеним од касетираних гипс
плоча.70
Најзначајнији радови односили су се на адаптацију
главне богослужбене сале за потребе позоришне сцене
и гледалишта са 250 места. У оквиру пројекта ове сале
посебно су предвиђене пратеће просторије – гардеробе за глумце, док је најужи део, првобитно намењен за
оргуље и предикаоницу, добио функцију сцене. Ипак
главни утицај на организацију простора имала је чињеница да је позориште замишљено као „покретна“ сцена, која се може оформити у било ком делу простора,
што се пре свега одразило на потребу за мобилношћу
намештаја. У складу с тим предвиђено је укупно пет
улаза у салу, а у сваком реду гледалишта само по 14 седишта. Испред сале пројектован је пространи фоаје са
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три улаза. Форма, као и висина сале од преко 12 метара,
у потпуности су задовољавали прописе који се односе на количину и размену ваздуха у просторијама овог
типа и намене.
Зидови сале од рустичне клинкер опеке задржали
су свој изглед, док су прозорски отвори испод галерије
зазидани из функционалних разлога. Под је пројектован као дупли „бински“ под. Проблем несметаног коришћења сала за пробе и одвијања представа у главној
сали омогућени су изолацијом врата, прозорских отвора и зидова одговарајућим материјалима. Посебна
пажња посвећена је изради сценског осветљења, које
је пре свега требало да задовољи захтев мобилног коришћења и постављања у било ком делу сале, у складу
с карактером саме сцене.71
На другом спрату је уместо постојеће предвиђена
челична конструкција галерије, постављена на армиранобетонску плочу. Она је обезбеђена оградом висине
0,75 метара и може да прими укупно седамдесет пет
гледалаца. Приступ галерији је омогућен кроз два улаза
а њен саставни део представљају и две укошене мање

БИЉАНА МИШИЋ
галерије – ложе, замишљене као монтажно-демонтажни угаони сегменти смештени уз постојећу галерију.
Ове трибине ширине 1,1 метар могу да приме до десет
гледалаца. У највишој етажи, поткровљу, предвиђене су
најобимније интервенције с обзиром на то да је било
потребно постављање нове монтажне армиранобетонске плоче.72 Иако је главни простор поткровља одређен
за магацин и депо костима, овде су пројектована и
одељења за одржавање објекта.
По завршетку радова на преуређењу објекта израђен је и пројекат реконструкције трга испред Битеф
театра, који није реализован.73 Овом реконструкцијом
предвиђено је превлачење целе површине трга ситном
каменом коцком, док је уз пијацу Скадарлија замишљено
постављање типских киоска за продају штампе, дувана,
цвећа, сувенира, антиквитета и др. Ритмичност простора
додатно је требало да буде наглашена допуњавањем дрвореда и увођењем новог зеленила и цветних површина.
Радови на адаптацији грађевине завршени су 14.
новембра 1988. године, а објекат је 3. марта 1989. године свечано отворен за публику. Основна концепција
здања, диктирана захтевима и потребама корисника, на
овом примеру доследно је спроведена. Изузетно квалитетна конструкција првобитне грађевине знатно је
допринела успешности коначног резултата адаптације.
Ипак, као нерешен проблем остало је питање бочних
делова грађевине, јер је друга фаза адаптације требало
да обухвати замену стамбене намене помоћним позоришним садржајима.74
Током коришћења објекта у функцији Битеф театра намена појединих просторија није била у потпуности у складу с принципима изложеним у пројекту
адаптације. Добар пример усклађености намена представља „Bitef Art Cafe“, основан 2001. године, који иако
није директно повезан с позоришним активностима,
својом наменом представља простор који доприноси
основној културној намени грађевине. Својим програмским и музичким активностима овај клуб постао
је место окупљања уметника али и уметничке публике. У том смислу оправдано је и постојање сликарског
атељеа у звонику, који се и данас користи у исте сврхе
уклапајући се у концепцију „привођења новој намени у
области културе“.
У бочном делу објекта из Дринчићеве улице налази се, поред стамбених јединица, и просторија верске
организације под називом Западноправославна црква,75
чија намена није усаглашена са унапред утврђеним
принципима адаптације, управо зато што присуство
оваквих корисника простора у објекту нарушава функционалну јединственост целине грађевине.
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Закључак
Специфичношћу архитектонског решења и намене, Евангеличка црква представља јединствен пример
сакралног објекта у међуратној архитектури Београда.
Кључни естетски квалитети објекта произилазе из једноставности и прочишћености спољашњег изгледа и
унутрашње диспозиције простора. И поред скромних
димензија грађевине, условљених обликом и величином простора на којем је подигнута, црква се у амбијенту једног од најстаријих делова Дорћола издваја управо
својом репрезентативношћу, заснованом на строгости
и прочишћености примењених архитектонских решења. Посебна вредност објекта лежи и у чињеници
да је пројекат потписао чувени немачки архитекта Ото
Бартнинг, чије слободно тумачење структуре готичког
просторног програма сведочи о присуству идеја модерне европске архитектонске мисли на нашим просторима. Иако је у спољашњем изгледу грађевине евидентан
утицај северноевропске сакралне традиције, општи изглед објекта би се пре могао тумачити као оригинално
остварење аутора, усклађено са савременим укусом и
потребама верника.
Грађевински квалитети објекта огледају се пре
свега у доследној примени материјала и конструктивних елемената, али и у успешном решењу акустике централне сале, што је био и један од основних постулата
за одређивање његове данашње намене – театра. Управо захваљујући овим квалитетима, зграда је и поред
извесних мањих оштећења, насталих током бомбардовања 1941. и 1944. године, сачувала свој првобитни
оригинални изглед.
Као сведочанство постојања и деловања мањинске
хришћанске конфесионалне заједнице у периоду између два светска рата, зграда поседује и изразите културно-историјске вредности. Подизањем новог наменског објекта, Евангеличка црквена општина, присутна у
Београду током једног и по века, показала је висок ниво
духовне и културне свести. Изузетним материјалним и
професионалним ангажовањем представника општине,
уз подршку југословенских власти, остварено је дело
значајних архитектонско-урбанистичких вредности којим је означен и крај изузетно богате међуратне градитељске делатности у Београду.
Посебно значајан аспекат у сагледавању вредности објекта представља и квалитет изведених радова
на адаптацији цркве за потребе Битеф театра, који
су реализовани током 1987. и 1988. године. Све интервенције на грађевини спроведене су уз уважавање
њених високих културно-историјских и архитектонско-естетских вредности. Оправданост ових радова
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произилази из нове намене, којом је објекат постао
позоришна институција од општег интереса за културни развој града. Битеф театар, који је већ две деценије
активан у објекту некадашње евангеличке цркве, израстао је у једно од најзначајнијих позоришта у Београду и Србији, док се Битеф фестивал развио у прворазредну, светски признату културну манифестацију.

Управо тај аспекат даје објекту значај у савременом
културолошком смислу.
На основу свих наведених споменичких вредности
објекта, Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је 2010. године иницијативу за утврђивање Евангеличке цркве – Битеф театра у Београду за
споменик културе.

НАПОМЕНЕ:
1] Zorica Kuburić, Crkve i verske zajednice u Srbiji i Crnoj Gori, u:
Ljiljana Subotić (prir.), Susret kultura, zbornik radova, IV međunarodni
interdisciplinarni simpozijum, Novi Sad, 2006.
2] Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 36, 28.
3] Међу овим досељеницима био је и инжењер Никола Доксат
де Морез, швајцарски хугенот. Масовнијем досељавању Словака,
Мађара, Чеха и Немаца у Војводину допринела је политика цара
Јосифа II оличена у царском декрету под називом „Патент о верској
толеранцији“ од 13. октобра 1781. године. У почетку су ове емигранте првенствено чинили римокатолици, али су им се касније у
значајнијој мери придружили и лутерани и реформате (калвинисти). Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 36,
36–44.
4] Коста Н. Христић о овом објекту пише: „Евангеличка црквена
општина, и сама врло сиромашна, имала је своју богомољу у кући
неког Крсте Павловића абаџије у абаџијској улици. Али Крста умре,
кућа му се на лицитацији прода и општина остане без богомоље“.
Коста Н. Христић, Записи старог Београђанина, Београд, 1937,
439–440.

их одобри министар просвете и црквених дела. Сам министар донео
је друге прописе, од којих су најзначајнија два: о управљању црквеним имањем и о сазивању скупштине, као и о одобрењу да Евангелички врховни црквени савет из Берлина може постављати београдског пароха и с тог места га уклањати ако се за то укаже потреба.
Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју
реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 49–50.
8] Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 91–94.
9] О пореклу назива ове цркве говори запис: „Они чланови заједнице који су тамо били присутни, су били свесни да би без овог поклона
заједница била већ у гробу, али је онда преко Господа добила нови
живот, као што је преко Њега и Лазар био васкрснут и повраћен животу. Због тога су чланови заједнице одлучили ову цркву да назову
Лазарева капела (Lazaruskapelle). Осим тога, име Лазар има и добар
историјски одјек и подсећа на најславнијег српског цара Лазара, који
је за своју отаџбину умро херојском смрћу на Косову Пољу.“

6] Устав Кнежевине Србије, Крагујевац, 1835; Српски грађански
законик, Београд, 1844; Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део,
Београд, 2003, 91–94.

10] Коста Н. Христић наводи: „По подацима, којима располаже
београдска евангеличка црквена општина, а који су црпени из ђаковачке владичанске архиве, католици су одбили да приме цркву по
савету владике Штросмајера, коме се није свидео једини услов, да
свештеник католичке цркве мора бити српски поданик. Тај је услов
владици био неугодан, јер би, по његовом мишљењу, могао наступити случај, да српска влада задржи свештеника и онда, ако се он
не би у свему повиновао налозима свога владике, осим тога и сам
свештеник није хтео прећи цркви, јер се она, иако му је иначе по
вољи, налази у турском крају, па су Турци јако озлојеђени што је
црква подигнута међу њиховим џамијама.“ Коста Н. Христић, Записи старог Београђанина, Београд, 1937, 439–440; Бранко Бјелајац,
Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског
наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 47- 48.

7] Кнез Михаило је 7. децембра 1861. прописао свим судовима
упутство за поступање у случајевима бракоразводне парнице српских поданика који вероисповедају римокатоличку или лутеранску
веру. У мају 1863. он доноси „Закон о наплати такса свештеника
(пастора) аугсбуршке вероисповести за завршавање црквених дужности“. Исте године у јуну, кнез Михаило тражи од пастора да сву
своју кореспонденцију заводе у деловодник, као и да одлуке донете
од стране другог, вишег места у деноминацији могу да спроводе ако

11] Први учитељ је у Београд дошао 1856. године, у складу с планом Друштва „Густав-Адолф“, које је финансирало његов боравак.
Феликс Каниц за њега каже да је својим радом придобио симпатије
и признање како православаца тако и католика. Бранко Бјелајац,
Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског
наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 48; АС, ДС 1855-302; 1860318; Нова евангеличка црква у Београду, Београдске општинске
новине, бр. 10, Београд, октобар 1940, 853; Желимир Новаковић,

5] Указ кнеза Александра Карађорђевића, 9. септембар 1853,
Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју
реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 44–45, 75–6;
Томислав Бранковић, Протестантске заједнице у Југославији 1945–
1991, Ниш – Београд, 2006, 31–32.

161

БИЉАНА МИШИЋ
Жарко Мијајловић, Громанов албум фотографија 1876–1878,
Београд, 2003 (инв. бр. Ур. 3770); Богдан Несторовић, Архитектура
Србије у XIX веку, Београд, 2006, 243–244.
12] Детаље о изгледу првобитне евангеличке цркве у Београду сазнајемо из Додатка Дентоновој књизи Србија и Срби (Rev. W. Dento,
M. A: Србија и Срби, Берлин, 1865), који је написао Данијел фон
Келн (Koln), свештеник евангеличке црквене општине у Београду.
Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју
реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 91–94.
13] Реформатска хришћанска црква је службени назив за калвинизам. У Србији она углавном окупља делове мађарске националне
мањине. Dr Zorica Kuburić, Verske zajednice u Srbiji i verska distanca,
Novi Sad, 2010, 14, 109.

при богослужењу четири језика – словачки, немачки, словеначки и мађарски. Dr Zorica Kuburić, Verske zajednice u Srbiji i verska
distanca, Novi Sad, 2010, 108; Бранко Бјелајац, Протестантизам у
Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, И
део, Београд, 2003, 53.
22] Зграда у Ломиној улици страдала је у бомбардовању 6. априла
1941. године. Нова евангеличка црква у Београду, Београдске општинске новине, бр. 10, Београд, октобар 1940, 853. Бранко Бјелајац,
Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског
наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 52.

15] Према попису из 1910. године, у Београду је регистровано 586
протестаната. Према извештају из 1914, у Србији је било 799 верника протестаната. Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд,
2003, 50.

23] Евангеличка заједница у Земуну је, према попису из 1931. године, бројала 200 припадника. Првобитна евангеличка црква и жупни
уред у Земуну налазили су се у објекту у улици Прилаз број 6. Црква
је грађена према пројекту за који се претпоставља да га је израдио
аутор који је припадао школи архитеката Хуга Ерлиха и Виктора Ковачића. У земунском предграђу Франценстал, насељеном немачким
становништвом, подигнута је још 1901. године нижа пучка мешовита школа. До 1918. године у овој школи налазила се немачка основна школа, а потом основна школа „Краљица Марија“. Евангеличка
црква и Основна школа „Краљица Марија“ у Земуну утврђене су
за споменике културе. Документација Завода за заштиту споменика
културе града Београда, Досијеи споменика културе Евангеличка
црква и Основна школа „Краљица Марија“ у Земуну.

16] Евангелици су назив за присталице реформације коју је предложио Мартин Лутер, а данас се користи за многе протестантске,
првенствено лутеранске цркве. Евангеличка црква је назив за лутеранску и реформирану цркву у Немачкој, Швајцарској и неким скандинавским земљама. Dr Zorica Kuburić, Verske zajednice u Srbiji i
verska distanca, Novi Sad, 2010, 104; Ivan Cvitković, Rječnik religijskih
pojmova, Sarajevo, 2005, 134.

24] Према попису из 1921, становника православне вере било је
46,61 одсто, римокатоличке 39,4, ислама 11 и Мојсијеве вере 0,5 одсто; 1931. године православних је било 48,70 одсто, римокатолика
34,45, муслимана 11,2 и Јевреја 0,49 одсто. У признате и усвојене
вере спадале су још евангелистичка (протестантска) и старокатоличка вера. Према: Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић у европској политици, књига III, Београд, 2002, 231–233.

17] Алманах Краљевине СХС из 1929. говори о две лутеранске цркве. Евангеличкој цркви аугзбуршке вероисповести припадали су
Немци и Мађари, док су словачки лутерани тада добили назив Словачка народна црква у Краљевини СХС. Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у
Србији, I део, Београд, 2003, 59, 61.

25] Закон о евангеличко-хришћанским црквама и о реформованој
хришћанској цркви Краљевине Југославије (Службене новине, бр.
95, 28. април 1930); Уредба о сталној годишњој помоћи евангеличко-хришћанским црквама и реформованој хришћанској цркви
Краљевине Југославије, донета на основу члана 6 Закона од 16. априла 1930. (Службене новине КЈ, XIII-1931, бр. 134-XLIII); Бранко
Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 53; Томислав Бранковић, Протестантске заједнице у Југославији 1945–1991, Ниш–
Београд, 2006, 37–41.

14] Устав Краљевине Србије, 6. април 1901; Бранко Бјелајац,
Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског
наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 36, 44; Dr Zorica Kuburić,
Verske zajednice u Srbiji i verska distanca, Novi Sad, 2010, 101–112.

18] Делегација Краљевине СХС на челу са председником Жоржом
Клемансоом је 5. децембра 1919. Декларацијом приступила Уговору
о заштити мањина у члану 51 Сенжерменског уговора. Љубодраг
Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књига III, Београд, 1997, 5–7.
19] Немачка национална мањина била је бројно највећа мањина у
Краљевини СХС (Југославији) и према подацима из 1921. чинила
је 4,22 одсто целокупног становништва. Према попису из 1931. године, немачка национална мањина бројала је 499 969 становника
односно 3,5 одсто укупног становништва Краљевине Југославије,
од којих је 10 471 живео у Београду. У највећем броју немачка национална мањина живела је у сеоским домаћинствима, углавном у
Војводини (84 одсто) и издржавала се од пољопривреде, што сведочи о њеној социјалној структури. Чињеница да је највећим делом
живела на селу, да је имала мали број интелектуалаца и да је живела
у компактним групама, пресудно је утицала на однос културне политике Краљевине Југославије према немачкој националној мањини. Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије
1918–1941, књига III, Београд, 1997, 8–9.
20] Из црквено-школске општине ће потом настати и престижна
Немачко-српска школа која је радила до 1944. године.
21] Покушај стварањa уније између евангелиста аугзбуршке вероисповести (лутерана), евангелиста хелветске вероисповести
(реформата) и методиста пропао је како због језичких, тако и због
разлика у учењу. Само евангелисти а. в. (лутерани) користили су

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

26] Због пренумерације кућних бројева у Кнез Милетиној улици,
данас се улаз у стамбени део објекта води на кућни број 4, уместо 7.
27] Општина београдска пристала је да уступи земљиште за зидање
евангеличке цркве још 1937. године. Уговором који је потписан почетком 1940. године поред земљишта за цркву закупљена је и парцела у Кнез Милетиној улици, намењена за изградњу свештеничких
станова. Уколико се „црква и зграде не озидају у року“, одредбама уговора предвиђено је његово поништавање, уз право Општине
београдске да може располагати земљиштем и недовршеним објектима: Документација Завода за заштиту споменика културе града
Београда, Детаљни урбанистички план за блок између улица Кнез
Милетине, Гундулићевог венца и Дринчићеве, Београд, 1982; ИАБ,
Ф 7-13-1940.
28] Бешлићев план из 1883, као и план из 1903. године показују
како би овај део града требало да изгледа с примењеном ортогоналном мрежом улица, чиме је у потпуности негирано постојање
Баштованске улице, а од старих уличних траса задржана је једино
Дринчићева улица која нарушава предложену шему. По захтеву градоначелника Београда Косте Главинића, посао на измени планиране
регулације поверен је 1903. године Грађевинском одељењу Општине београдске под руководством Димитрија Т. Лека: Документација

162

ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВА – БИТЕФ ТЕАТАР У БЕОГРАДУ
Завода за заштиту споменика културе града Београда, Детаљни урбанистички план за блок између улица Кнез Милетине, Гундулићевог венца и Дринчићеве, Београд, 1982.
29] Освећење темеља нове евангеличке цркве у Београду, Политика,
21. октобар 1940, 7; Нова евангеличка црква у Београду, Београдске
општинске новине, бр. 10, Београд, октобар 1940, 853.
30] Током целог међуратног периода француски утицај на културу
и јавни живот у Краљевини СХС / Југославији били су доживљени као израз пријатељства које је нарочито оснажено током ратне
сарадње. Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књига III, Београд, 1997, 186–204; 446–447;
Михаило Поповић и Јелена Новаковић (ур.), Српско-француски
односи 1904–2004, зборник радова, Београд (Друштво за културну
сарадњу Србија–Француска и Архив Србије), 2005.
31] Француска је током треће и почетком четврте деценије двадесетог века била доминантна и стварна сила на европском тлу, а политичке, привредне и културне везе између Београда и Париза су биле
нарочито блиске након Првог светског рата. Зоран Маневић, Јучерашње градитељство 1, Урбанизам Београда, број 53–54, прилог 9,
Београд, 1979, 5; Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине
Југославије 1918–1941, књига III, Београд, 1997, 186–204; 446–447.
32] Освећење темеља нове евангеличке цркве у Београду, Политика,
21. октобар 1940, 7.
33] Ј. П., Зграда нашег посланства налази се у посланичком кварту
у Берлину, Правда, 1. 12. 1940; Зоран Маневић, Архитектура и политика (1937–1941), Зборник за ликовне уметности Матице српске,
бр. 20, Нови Сад, 1984, 297.
34] За реализацију пројекта Државне опере у Београду расписан је
међународни конкурс, а овом политичком циљу били су подређени и састав жирија и избор локације. Политички мотивисано наметање метода архитектонског стварања једне војне силе изазвало је
велики отпор српских градитеља. Зоран Маневић, Архитектура и
политика (1937–1941), Зборник за ликовне уметности Матице српске, бр. 20, Нови Сад, 1984, 298; Александар Кадијевић, Идеолошке
и естетске основе успона европске монументалне архитектуре у
четвртој деценији двадесетог века, Историјски часопис, књ. XLV–
XLVI, Београд, 2000, 255–272.
35] Најексплицитнији покушај наметања архитектонско-урбанистичких модела Трећег рајха представљала је идеја о изградњи
Олимпијског стадиона на Доњем граду Београдске тврђаве. Пројектовање овог монументалног објекта поверено је професору Марху,
који је претходно руководио изградњом берлинског стадиона. У изградњи Стадиона на Београдској тврђави, која је подразумевала преуређење читавог комплекса Горњег града и Калемегдана, рушење и
премештање историјских и националних споменика, савременици
су видели „тежњу да се уклони баш оно што сведочи о нашој борбености, о нашим победама, о нашој прошлости, о нашој судбини и
независности“. Док су београдски архитекти и инжењери отворено
иступали против овакве одлуке, група Вернера Марха у Берлину
убрзано је радила на пројектима и макети Олимпијског стадиона,
која је потом изложена приликом отварања изложбе „Нове немачке
грађевинске уметности“. Архитекте против подизања стадиона у
Доњем граду, Време, 16. 12. 1940, 10; Зоран Маневић, Архитектура и политика (1937–1941), Зборник за ликовне уметности Матице
српске, бр. 20, Нови Сад, 1984, 301–304.
36] У оквиру изложбе били су представљени урбанистички модели
реконструкција немачких градова, попут Шперовог плана реконструкције Берлина, и Мархових пројеката за Олимпијски стадион у
Берлину, Нову канцеларију Рајха, као и палате Југословенског посланства у Берлину и београдског стадиона. О стратешкој важности
представљања ове спектакуларно организоване изложбе говори и

163

податак да је њена поставка први пут приказана ван Немачке управо у Београду. Усаглашеност домаћих градитеља у отпору према
Марховом пројекту, међутим, добила је размере општејугословенског питања. Б., Изложба нове немачке архитектуре на београдском
сајмишту, Београдске општинске новине, бр. 10, Београд, октобар
1940, 854–858; Драгомир М. Поповић, Изложба новог немачког
грађевинарства, Уметнички преглед, бр. 8, Београд, 1940, 249–252;
Грађење спортског стадиона и уређење Доњег града, Политика,
12. октобар 1940, 11; Зоран Маневић, Архитектура и политика
(1937–1941), Зборник за ликовне уметности Матице српске, бр. 20,
Нови Сад, 1984, 292–308.
37] Зоран Маневић, Архитектура и политика (1937–1941), Зборник за ликовне уметности Матице српске, бр. 20, Нови Сад, 1984,
300.
38] О сакралној архитектури Ота Бартнинга и његовој улози у архитектури експресионизма видети: Wolfgang Pehnt, Die Architektur
des Expresssionismus, Stuttgart, 1981, 151–152; Wolfgang Pehnt,
Expressionist architecture in drawings, Stuttgart, 1985, str. 84–85, 114;
Edwin Heathcote, Iona Spens, Church Builders: Of the Twentieth Century, London (Academy Press), 1997; Vitorio Gregoti, Ekspresionizam,
u: Miloš R. Perović (prir.), Istorija moderne arhitekture, Antologija
tekstova, Knјiga 2/B, Kristalizacija modernizma – avangardni pokreti,
Beograd, 2000, 105–110; Volfgang Pent, Arhitektura ekspresionizma u
Severnoj Nemačkoj, u: Miloš R. Perović (prir.), Istorija moderne arhitekture, Antologija tekstova, Knјiga 2/B, Kristalizacija modernizma – avangardni pokreti, Beograd, 2000, 178–187; Richard Kieckhefer, Theology
in stone, Church Architecture from Byzantium to Berkeley, Oxford University Press, New York, 2004, 93, 282.
39] Значајан број Бартнингових пројеката за црквене грађевине
чува се у Архиву Ота Бартнинга при Одељењу за историју уметности Техничког универзитета у Дармштату, Немачка. Архив садржи
ауторову заоставштину из најранијег периода стваралаштва: цртеже, планове, фотографије и материјал од студијских истраживања
до бављења научним и теоријским радом.
40] Немачки Веркбунд – „удружење уметника, архитеката, предузетника и стручњака“, основан је на предлог Хермана Мутхесијуса
(Hermann Muthesius), 6. октобра 1907. године у Минхену.
41] Поред тога што се његово име првенствено везује за изградњу
црквених грађевина, Бартнинг је израдио пројекте значајног броја
објеката друштвене намене, попут студентских домова, универзитетских центара, болница, фабрика, као и приватних кућа, споменика, пословних грађевина. Hans Wähner, „Bauen heißt Sichtbarwerden,
heißt Bekennen“ Otto Bartning (1883–1959) – Baumeister in der
Diaspora, Gustav-Adolf-Blatt 2/2008, 9.
42] Hans Wähner, „Bauen heißt Sichtbarwerden, heißt Bekennen“ Otto
Bartning (1883–1959) – Baumeister in der Diaspora, Gustav-AdolfBlatt 2/2008, 9.
43] Освећење камена темељца немачке евангелистичке цркве у
Београду, Политика, 18. октобар 1940, 11.
44] Након Првог светског рата, значајан број објеката грађен по
пројекту страних аутора потписан је и од стране наших архитеката
који су руководили њиховим извођењем. Овакав вид сарадње представљао је један од метода ширења различитих европских утицаја у
домаћој средини. Зоран Маневић, Архитектура и политика (1937–
1941), Зборник за ликовне уметности Матице српске, бр. 20, Нови
Сад, 1984, 297.
45] О општим карактеристикама сакралне архитектуре у Немачкој током двадесетог века видети: Walter Zahner, Church-building in
Germany during 20th and 21st centuries, in: Arquitecturas de lo sagrado.
Memoria y proyecto (ed. E. Fernandez Cobian), Ourense, 2009, 38–71.

БИЉАНА МИШИЋ
46] Hans Wähner, „Bauen heißt Sichtbarwerden, heißt Bekennen“ Otto
Bartning (1883–1959) – Baumeister in der Diaspora, Gustav-AdolfBlatt 2/2008, 8–9.
47] Otto Bartning, Vom evangelischen Kirchbau in der Fremde, U: Auslanddeutschtum und evangelische Kirche, Jahrbuch 1936, 134–142.
48] Hans Wähner, „Bauen heißt Sichtbarwerden, heißt Bekennen“ Otto
Bartning (1883–1959) – Baumeister in der Diaspora, Gustav-AdolfBlatt 2/2008, 9.
49] Текст предавања сигниран „Belgrad, 02/12/1936“, Inventar-#
neu: 2007S04563, Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt.
50] Сања Бојовић, Евангеличка црква у Београду, рукопис конзерваторског рада одбрањеног у Републичком заводу за заштиту споменика културе 2007. године, Београд, 2007.
51] Црно-бела фотографија ентеријера цркве сигнирана „Belgrad
1944“, Inventar-# neu: 2006F02899, Otto-Bartning-Archiv der TU
Darmstadt.
52] Првобитно, портал који води у цркву замишљен је у виду врата
скромних димензија смештених у крајњем бочном делу фасаде. Оба
улаза су задржана и приликом адаптације објекта за позориште.
53] На овакво првобитно решење спољашњости цркве с тремом
указује скица цркве објављена у дневном листу Политика, као
и глинени модел чија се фотографија чува у Бартнинговом архиву Техничког универзитета у Дармштату: Освећење камена темељца немачке евангелистичке цркве у Београду, Политика, 18.
октобар 1940, 11; Црно-бела фотографија модела цркве, с печатом на полеђини: „Deutsche Evangelisch-Christliche Landeskirche
A. B. im Königreich Jugoslavien, Pfarramt Beograd“, Inventar-# neu:
2006F02891, Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt.
54] Историјски архив Београда, ТД Ф 7-13-1940.
55] Носећа конструкција се састоји од армиранобетонских стубова
и греда рамовског типа, међуспратних плоча и армиранобетонских
решетки кровне конструкције. Технички опис уз Главни архитектонско-грађевински пројекат објекта „Битеф“ театар у Београду, Искра пројект, Београд, 1988.
56] Према првобитном пројекту, црква је на олтарској страни имала
два прозора на олтарском зиду и између њих елегантан издужени
крст у горњој зони. Освећење камена темељца немачке евангелистичке цркве у Београду, Политика, 18. октобар 1940, 11; Црнобела фотографија модела цркве, с печатом на полеђини: „Deutsche
Evangelisch-Christliche Landeskirche A. B. im Königreich Jugoslavien,
Pfarramt Beograd“, Inventar-# neu: 2006F02891, Otto-Bartning-Archiv
der TU Darmstadt.
57] Технички одсек Управе града Београда издао је грађевинску
дозволу 7. децембра 1943. године. ИАБ, Ф 7-13-1940.
58] Албум са црно-белим фотографијама парохијског дома, општине и цркве, сигнирано „Београд 1943“, Inventar-# neu: 2006V02887
Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt.
59] Немачка евангеличка црква имала је 1944. године 130 000 чланова, али као исход Другог светског рата многи су се повукли или
су враћени у Немачку и Аустрију, или су пак страдали у сукобу и
прогонима од стране нових власти. Преостало вођство цркве у Југославији морало је да се суочи са сопственом историјом, која је укључивала и симпатисање нацизма. Последица тога била је и чињеница
да је Југославију напустило око 40 свештеника. Бранко Бјелајац,
Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског
наслеђа у Србији, I део, Београд, 2003, 36, 61, 63.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

60] До првог стварног признања протестантских цркава од стране
нових власти дошло је 1951. године, а 1952. оснива се и Савез лутеранских цркава, који прихватају и држава и Српска православна
црква. Државни интерес за верске заједнице није јењавао, па је 27.
маја 1953. донет основни (савезни) Закон о правном положају верских заједница, чији је кључни мотив био да изврши разраду Уставних начела о слободама и обавезама верских заједница. Од 1972.
године Евангеличко-хришћанска црква а. в. припојена је Словачкој
евангеличкој цркви а. в. као Мађарски сениорат, а од 1998. године
поновно је успостављена Евангеличка хришћанска црква а. в. у Републици Србији, са седиштем у Суботици, која је Законом о црквама
и верским заједницама призната као традиционална црква (Службени гласник РС, број 36/2006). Бранко Бјелајац, Протестантизам
у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I
део, Београд, 2003, 36, 66–67; Dr Zorica Kuburić, Verske zajednice u
Srbiji i verska distanca, Novi Sad, 2010, 107; Томислав Бранковић,
Протестантске заједнице у Југославији 1945–1991, Ниш–Београд,
2006, 83–84; Конфесионална реституција као део својинске транзиције, студија о трогодишњој примени Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (2007–2010),
Београд, 2010, 168.
61] Сања Бојовић, Евангеличка црква у Београду, рукопис конзерваторског рада одбрањеног у Републичком заводу за заштиту споменика културе 2007. године, Београд, 2007.
62] Обе евангеличке цркве, и београдска и земунска, национализоване су 1945. године и тренутно се налазе у поступку реституције. У овом поступку Евангеличка хришћанска црква а. в. као
правни следбеник бивше Немачке евангеличко-хришћанске цркве
а. в. потражује 358 хa пољопривредног земљишта и 1 хa грађевинског земљишта, 21 пословни објекат и 32 стамбена објекта, који се
највећим делом налазе на подручју АП Војводина и делом на територији Града Београда. Бранко Бјелајац, Протестантизам у Србији: прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део,
Београд, 2003, 63; Конфесионална реституција као део својинске
транзиције, студија о трогодишњој примени Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (2007–2010),
Београд, 2010, 168, 231–232.
63] На основу закона који је донело Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије 21. новембра 1944. читавој етничкој
групи власништво је било експроприсано без надокнаде. Не постоји
писани документ о одузимању цркве, а њено укњижење у друштвену имовину уследило је тек 1969. године. Сања Бојовић, Евангеличка црква у Београду, рукопис конзерваторског рада одбрањеног
у Републичком заводу за заштиту споменика културе 2007. године,
Београд, 2007.
64] Допис Градског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број XIV – 01 бр. 350.5-165 од 14. новембра 1988.
65] Допис Секретаријата за урбанизам, комунално стамбене,
грађевинске и имовинско правне послове СО Стари град, бр. 1903 од
14. новембра 1988.
66] Историјски архив Београда, Ф 7-13-1940.
67] Решење Извршног савета Скупштине града Београда бр. 361762/87 – IS од 15. јуна 1987. године којим се пословне просторије
укупне површине 519 метара квадратних у Дринчићевој улици број
1 у Београду поверавају на управљање и коришћење без накнаде, на
време од 10 година, Радној организацији за обављање уметничкосценске делатности „Битеф театар“ у оснивању, у циљу обављања
њене редовне делатности; Уговор између Града Београда и Радне
организације за обављање уметничко-сценске делатности „Битеф
театар“ о поверавању на управљање и коришћење без накнаде на
10 година непокретности у Дринчићевој улици број 1 у Београду, закључен 14. септембра 1988. године.

164

ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВА – БИТЕФ ТЕАТАР У БЕОГРАДУ
68] Битеф (Београдски интернационални театарски фестивал) од
свог оснивања 1967. године непрекидно прати и подржава најновије
позоришне тенденције, чиме је стекао статус једног од највећих и
најважнијих европских фестивала. Промовишући највеће културне
вредности, Битеф је током четири деценије свога постојања представио најзначајније представе како експерименталне тако и традиционалне форме, и угостио нека од највећих имена светске извођачке сцене. Своју припадност породици најзначајнијих светских
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74] Посебан проблем у току адаптације објекта представљало је расељавање станара из стамбеног дела објекта. Иако је извршена пренамена објекта, до предвиђеног расељавања није дошло. Проблем
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Радивојевићу, шефу технике Битеф театра, на сарадњи и предусретљивости током истраживања и писања текста.

ИЗВОРИ ФОТОГРАФИЈА:
1, 10 и 12: Документација ЗЗСКГБ, аутор: Снежана Неговановић
2 Музеј града Београда, Ур. 3770
3 и 4: Историјски архив Београда ТД Ф 7-13-1940
5– 9: Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt
11 Документација Битеф театра

БИЉАНА МИШИЋ
Summary: BILJANA MIŠIĆ
THE EVANGELICAL CHURCH – BITEF THEATRE IN BELGRADE
The Evangelical church in Belgrade which now houses the Bitef Theatre was built in 1940–43. This singular piece of
Belgrade’s architecture, constructed on the eve of the Second World War, is illustrative of the ways in which historical and
social circumstances can shape the destiny of a building. Even though the use of the building has changed several times,
its exterior has preserved its original appearance, while the interior underwent alterations required by its adaptive reuse in
1989. The preservation of the integrity of the building and of the dignity of its original purpose as a place of worship, as well
as the presentation of its cultural, aesthetic, architectural and structural value, have been the main criteria for the heritage
protection service to opt for its conversion into a space for unconventional theatrical productions, Bitef Theatre, which has
been operating in it for more than twenty years.
With the construction of the Evangelical church in Drinčićeva Street the German Protestant community in Belgrade
obtained their first purpose-built building. The period when the idea came into being was one of religious tolerance and
improved understanding among the churches in the Kingdom of Yugoslavia, the Orthodox, the Roman Catholic and the
minority Protestant. In 1940, the German Evangelical Parish submitted a request for permission to have a new church built.
Under the land allotment contract of 28 February 1940 between the Municipality of Belgrade and the German Parish in
Belgrade a plot of land at the corner of 1 Drinčićeva and 7 (today 4) Knez Miletina streets was allotted for the construction
of the church.
The design concept was done in 1940 by Otto Bartning (1883–1959), one of the best-known and most influential
20th-century German architects and theorists. Although Bartning is mostly known for his designs for ‘makeshift’ postwar churches, his architectural work played an important role for many Evangelical communities outside Germany in the
interwar period. His churches and community centres are scattered across Europe, notably in the Czech Republic, Poland,
Romania and Slovenia. Between 1931 and 1944 he made church construction or alteration designs in Austria, Portugal,
Holland, as well as Beirut, Belgrade, Barcelona and Paris. It was at the time the work on the Evangelical church in Belgrade
was underway that his church in Beirut (1939) and the community centre and parish house in Barcelona (1942) were built.
In the process of design development Bartning’s concept underwent certain modifications. As was usually the case
with ‘imported’ designs, its further development was entrusted to the studio of the architect Djordje V. Staševski. Construction, by the firm of the architect Milan Sekulić, began on 20 August 1940. The consecration of the foundations of the
new church on 20 October was attended by prominent figures such as Dr. Theodor Heckel, bishop of German Evangelical
Church, Dr. Gerber, representative of the Gustav-Adolph Society for church construction, and Bartning himself, professor
of Darmstadt University at the time.
The spatial organization of the church was directly dependent on the type of worship. Bartning’s understanding of
church architecture clearly reflected the influence of reformed teachings, manifested in the austerity and simplicity of form.
The Evangelical church building in Belgrade has a basement, a ground-floor and three upper floors. Its plan, an irregular
triangle, was dictated by the shape of the building lot. In functional and spatial terms, the building was clearly divided into
two wholes: the central worship area, flanked by two lateral ones facing Knez Miletina and Drinčićeva streets respectively,
housing a dwelling for the resident pastor and classrooms. The simplicity of the interior corresponds to the austere exterior,
underscored by the use of rough textured handmade brick. The exterior wall surfaces are enlivened by pilasters reminiscent
of Gothic buttresses, whose role is decorative rather than structural. Apart from the windows in the central zone, the building’s marked verticality is achieved by the proportions of the belfry topped by a pyramid roof. The main body of the building is covered with a steep gable roof.
The first floor constitutes the focal point of the whole building. The central and largest portion of the building was
occupied by the worship space with the altar in the narrower western part. Immediacy and communication between the
congregation and the priest was fostered by the single space undivided into nave and aisles, which are characteristic of
both Roman Catholic and Orthodox churches. The church space was covered with a wooden ceiling contributing to a good
acoustic solution. The shape of the floor plan, tapering from the congregational area towards the altar, also stressed the importance of good church acoustics. The effect was additionally enhanced by the height of the church space, equal to that of
the three floors of the residential part of the building. There only was, in the area of the church opposite the altar, a gallery
at the height of 3.4 m or at the level of the second floor. The Protestant quest for simplicity may also account for the absence
of any elaborate church furniture. Given that Protestantism rejects images of the saints, no religious painting was envisaged
for the interior.
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The building was constructed of bricks bound with lime mortar on the reinforced concrete foundations. The use of a
concrete frame filled with brick was a novelty in Belgrade at the time.
It has been thought that the church had never come into use because of the outbreak of the Second World War, i.e. that
it had never been consecrated, but the sources which now are available suggest that it did serve the intended purpose for a
few years during the war. The photo album that the Evangelical community sent to Otto Bartning in 1943 on the occasion
of his 60th birthday, now kept in Bartning’s archive in Darmstadt (Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt), clearly shows
that the residential quarters were completed and fully furnished.
Despite the damage the building sustained during bombing raids in 1941 and 1944, it has preserved the original appearance. It became disused during the Second World War. After the war, the activity and religious life of the German
Evangelical community unfolded in changed circumstances. The use of the building changed several times and it served the
needs of various institutions. Since 1989 it has been home to the Bitef Theatre.
After more than forty years of inadequate use, in the mid-1980s the Cultural Heritage Protection Institute of Belgrade
raised the question of its conservation through adaptive reuse respectful of the integrity of the building and apt to adequately
present both its aesthetic, architectural and structural value, and the distinctiveness of its original purpose as a place of worship. The design of the interior, notably of the central church area with its good acoustic and scenic quality, was a key factor
in opting for its conversion into a theatre. The adaptive reuse project envisaged the conversion of the worship hall into the
space for theatrical performance, while the residential quarters were intended for associated facilities.
The distinctive architectural design and purpose of the Evangelical church building make it a unique example of interwar religious architecture in Belgrade. Its special value resides in the fact that it was designed by a prominent German
architect, Otto Bartning, whose unconventional interpretation of the church space testifies to the presence of modern architectural thought in the domestic environment. Although the exterior betrays an influence of north-European traditions, its
overall appearance may rather be seen as the architect’s authentic design attuned to the congregation’s new tastes and needs.
As a testament to the presence and activity in Belgrade of a confessional minority community between the two world
wars, the building also has cultural and historical value. An especially important aspect in the evaluation process is the
quality of the adaptive reuse work carried out in 1989, which made the building into a home of a theatre of public interest
greatly contributing to the diversity of Belgrade’s cultural scene.
Based on the significance of the Evangelical church/Bitef Theatre building, the Cultural Heritage Protection Institute
has started the process of designating it as a cultural property.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Evangelical church, present-day Bitef Theatre, 2010
Fig. 2 I. V. Groman, Lutheran church at 7 Vuka Karadžića St., 1876–78
Fig. 3 Evangelical church, first-floor plan, 1940

Fig. 11 Bitef Theatre, design for the adaptive reuse of the Evangelical
church for the Bitef Theatre, second-floor plan, 1988
Fig. 12 Bitef Theatre, interior, auditorium, 2010

Fig. 4 Evangelical church, cross-section, 1940
Fig. 5 Evangelical church, clay model, 1939
Fig. 6 Evangelical church under construction, September 1941; in the
foreground: (probably) architect Otto Bartning and an Orthodox priest

SOURCE OF ILLUSTRATIONS:
Figs 1, 10, and 12: CHPIB (photo by Snežana Negovanović)

Fig. 7 Evangelical church, 1942

Fig. 2 Belgrade City Museum, Ur 3770

Fig. 8 Evangelical church, interior, 1944

Figs 3 and 4: Historical Archives of Belgrade, TD F 7-13-1940

Fig. 9

Figs 5–9: Otto-Bartning-Archiv der TU Darmstadt

Evangelical church, parish house, conference and lecture room, 1943

Fig. 10 Bitef Theatre, viewed from Knez Miletina St., 2010

Fig. 11 Bitef Theatre Documentation
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УДК 72.071.1:929 Сташевски В. В.
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ
СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
Подаци из архивске грађе
Историјског архива Београда

P

осле Октобарске револуције (1917), око седамдесет
руских архитеката – избеглица нашли су уточиште
у Београду.1 Најплоднији међу њима, са преко 1.000
потписаних планова био је Валериј Владимирович
Сташевски.2
Као што је већ познато, рођен је у Петрограду,
где је и завршио студије и стекао звање грађевинског
инжењера. Валериј је био пуковник Руске армије. Са
својом породицом, женом Јелисаветом и синовима Георгијем3 (1907, Петроград) и Всеволдом (1910, Петроград), после Октобарске револуције избегао је у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Трећи син Валерија
и Јелисавете Вадим (1908) умро је у Петрограду. Породица Сташевски је од 1924. пријављена београдској
полицији.4
Београђани, његови земљаци избеглице и њихови
потомци памте га као отменог господина, високог, сувог, плавог, у дубоким црним чизмама и дугачком црном капуту са астраганском крагном.5
Двадесетих година Валериј је купио празан плац у
Београду, у Улици Војводе Протића, на којем је сазидао
породичну кућу. Исто имање са зградом, Сташевски је
продао 1932. године, а све да би дошао до потребног
капитала за посао.
Био је члан Управе Руске кредитне задруге и акционар с највећим бројем удела, односно гласова.6
По доласку у Београд, запослио се у Министарству
грађевина, где је радио до 1925. као архитекта – чиновник. У исто време, радио је и самостално на пројектовању приватних зграда. Своју фирму протоколисао је
1. јула 1927. код Трговачког суда у Београду као архитектонско предузеће.7
На основу одлуке Општине града Београда 1927.
године радио је као најјефтинији предузимач на калдрмисању Младонагоричанске улице (од 1946. Улица
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Бранка Крсмановића).8 Такође, радио је и на калдрмисању улица Војислава Илића и Југословенске (од 1946.
Двадесет прве дивизије).9
Године 1929. поднео је пријаву за учлањење у Занатлијски еснаф.10
Извесно време имао је Технички биро у Београду
са архитектом – руским избеглицом Вилхелмом Баумгартеном. Овај биро склопио је уговор са Општином
града Београда (бр. 837 од 8. децембра 1930), на основу
којег су Сташевски и Баумгартен радили пројекте вила
за Чиновничко насеље „Вождовац“.11 Парцеларни план
овог насеља радио је, такође, руски избеглица – инжењер Георгиј (Ђорђе) Коваљевски. Типове зграда радили су архитекти Злоковић и Радовановић. Валериј В.
Сташевски је пројектовао према одређеном типу Задруге и према пројектима сопственика преко 200 вила.12
Као предузимач, Сташевски је имао специјалну радионицу за израду бетонских конструкција у Кајмакчаланској13 улици 51. Тридесетих година у тој радионици

радио се бетонски материјал (трегери, степеништа) за
тринаест што мањих што већих грађевинских објеката
у Београду. Поред тога, добио је на лицитацији од Министарства војске и морнарице посао извођења градње
водовода у Обилићеву (Бањалука, Република Српска).
На овом послу је банкротирао. Од тада бива присиљен
да, ако преузме неки посао, ради на туђе име. У трговачко-обавештајним круговима до банкротства је описиван као човек повољан за пословне везе и умерене кредите. После банкротства описиван је у личном погледу
с највећом резервом.14
С обзиром на то да је после банкротства радио на
туђе име, сачувана 1.044 пројекта, свакако, нису све
што је Сташевски урадио у Београду.
Радио је пројекте за нове јавне објекте (као и измене
постојећих), приватне зграде, виле, летњиковце, фабрике, ледаре, кафане, кафанске баште15, зимске баште, дрваре, пржионице кафе, пекаре, дућане, столарске радионице, фото-атељее, излоге, гараже, објекте за домаће

Сл. 1. Валериј Владимирович Сташевски

Сл. 2. В. В. Сташевски, Пројекат изложбеног
павиљона Радоша С. Недића на Београдском сајму,
у размери 1:50, 1938.
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
животиње, ограде, сајамске павиљоне... на целој територији Београда. Као што је радио објекте најразличитије
намене, тако су и њихови власници били најразличитијих
занимања и нација: чиновници, генерали, професори, лекари, занатлије, Срби, Руси, Чеси, Јевреји, Немци...
Од новопронађених радова Сташевског два пројекта су за Београдски сајам. Радио је изложбени павиљон фирме „Радош С. Недић а. д.“ и привремени

објекат – зграду намењену за играче и оркестар – музички павиљон за народни фестивал у забавном парку Прве
авијационе изложбе 1938. на Београдском сајму (Старо
сајмиште).16
Последње редовно пријављивање београдској полицији, Валериј Сташевски обавио је децембра 1944.
године. Према белешци из полицијског картона године
1950. отишао је у Мароко.17

ПОПИС ПЛАНОВА ТЕХНИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА КОЈЕ ЈЕ
ПОТПИСАО ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ У ПЕРИОДУ 1921–1943.18
назив радова
вила
стамбена зграда
стамбена зграда и
радионица
летњиковац
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
привремена
стамбена зграда
радионица за израду
леда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

Назив објекта

адреса

година

Чиновничко насеље „Вождовац“, Нова19
преправка зграде и
дозиђивање радионице
измена плана

оправка
измена плана

измена плана

надзиђивање спрата

стамбена зграда
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Будимска 3

1921

Краља Александра 192
Краља Александра 136
Приштинска 42 (угао 14. децембра 42 и
Вукице Митровић)
Васина 10 (на углу Добрачине)
Кнез Данилова 55
Дубљанска 87
Краљице Наталије 52
Гундулићев венац 8
Краља Александра 101
Гробљанска 19а

1922
1922
1922

Стишка 60
Далматинска 17а

1922
1922

Кичевска 10
Топчидерско брдо
Краљице Наталије 6
Крајинска 27 (29)
Хаџи Ђерина 13 и 15
Јеврејска 25
Краљице Наталије 24
Добрачина (63), преко пута Електричне
централе
Хаџи Рувимова 10

1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922

1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922

1922
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стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
излог
стамбена зграда
стамбена зграда
атеље фотографски
„Зрак“
стамбена зграда
стамбена зграда
дућан
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

дозиђивање и
надзиђивање

надзиђивање
дозиђивање и
надзиђивање спрата

измена плана

преправка

преграда сутерена у
згради за дућане

измена плана

измена плана
преправка
дозиђивање и
преправка
измена плана
рушење и зидање
измена плана

измена плана

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Поцерска 19
Приштинска 42
угао Радничке и Гундулићеве
угао Стишке и Хаџи Ђерине

1922
1922
1922
1922

Макензијева 23
Нишка 4
Његошева 22
Авалска 11

1922
1922
1922
1922

Војвођанска 10
Војвођанска 4
угао Доситејеве 21 и Господар Јованове 56
Цара Николе Другог 47
Будимска 34
Љубе Давидовића 18, Хаџи Поповац
Краља Милана 80

1922
1922
1922
1923
1923
1923
1923

Краља Александра 89
Зорина 78 (Ивана Милутиновића 78)
Зорина 73

1923
1923
1923

Ратарска 71
Мутапова 14
Мутапова 14
Љубе Дидића 18

1923
1923
1923
1923

Шуматовачка 112

1923

Краља Милана 11
Драгачевска 16
Краљице Наталије 4
Капетан Мишина 5

1923
1924
1924
1924

Господар Јованова 27
Драгачевска 13
Београдска 24

1924
1924
1924

Рудничка 2 и Небојшина 30 (32)
Гундулићев венац 1
Мајке Јевросиме 7
Ратарска 71
Копаоничка 12 (14)

1924
1924
1924
1924
1924
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стамбена зграда
црква, руска, Св.
Тројице
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда, део

измена плана
презиђивање капеле на
Старом гробљу

преправка

измена плана
преправка и подизање
новог дела

вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
кров и тавански спрат
дућан
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

преправка
дозиђивање зграде и
спрата

измена плана
измена плана
измена плана
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Мајке Јевросиме (7)
Таковска 6, двориште имања Цркве Св. Марка

1924
1924

угао Ломине 23 и Краљице Наталије 26
Краља Милутина 5 (Др Кестера)

1924
1924

Макензијева 44

1924

Скопљанска 27
Приштинска 94
Мутапова 9
Солунска 8
Хаџи Мелентијева 38

1924
1925
1925
1925
1925

Престолонаследникова, Котеж – Неимар
(Интернационалних бригада 89)
угао Каленићеве 6 и Тополске
Кнез Милетина 47 (29. новембра)
Приштинска 88
Драгачевска 34
угао Каленићеве 6 и Тополске 2
Васина 25
Војводе Богдана 3, сокаче

1925

Милешевска 11
Краља Александра 123
Граховска 23
угао Станоја Главаша 28 и Далматинске 57
Гробљанска 35
Краља Александра 135
Копаоничка 12 (14)
Небојшина 36
Сарајевска 27
Кнез Милетина 47
Трнска 2

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

Мутапова 28
Новопросечена улица, Неимар
угао Кичевске 12 и Орловске
Златиборска 98
Краља Александра 144
Гундулићев венац 44 и Позоришна 40
угао Ситничке и Манасијске, Ђурђево брдо

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда,
дворишна

Краља Милутина 5 (Др Кестера)

1925

стамбена зграда

Кумановска 13

1926

стамбена зграда

Ламартинова 31

1926

стамбена зграда

Бацетина 3

1926

стамбена зграда

Господар Јованова 29

1926

стамбена зграда

Котарска 17

1926

стамбена зграда

Молерова 38–40 (34)

1926

стамбена зграда

Кнеза Милоша 47

1926

стамбена зграда

Крајинска 22

1926

стамбена зграда

Расинска 2

1926

стамбена зграда

Книћанинова 14 (на углу Бачванске)

1926

стамбена зграда

Дубљанска 80

1926

стамбена зграда

Невесињска 19

1926

стамбена зграда

Гвоздићева 36

1926

стамбена зграда

Далматинска 74

1926

стамбена зграда

Крунска 11а

1926

стамбена зграда

Млатишумина 30

1926

стамбена зграда

Молерова 82

1926

стамбена зграда

Нишка 4

1926

вила

Јанка Веселиновића 15

1926

стамбена зграда

Господар Јованова 29

1926

стамбена зграда

Кнез Милетина 87

1926

стамбена зграда

Војводе Протића 19

1926

стамбена зграда

Милешевска 55 (67)

1926

стамбена зграда

Новосадска 13 (Ђорђа Јовановића 13)

1926

стамбена зграда

Шуматовачка 97

1926

стамбена зграда

Војводе Богдана 52 (54)

1926

стамбена зграда

Кочина 46

1926

стамбена зграда

Кичевска 41

1926

Баба Вишњина 9

1926

стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда

Солунска 10 (угао Дорћолске 19 и Солунске 10) 1926
1926
угао Челопечке и Краљице Марије

стамбена зграда

Зорина 79а (Ивана Милутиновића)

1926

стамбена зграда

угао Сарајевске 87 и Дринске

1926

угао Сарајевске 87 и Дринске

1926

стамбена зграда,
дворишна

угао Сарајевске 87 и Дринске

1926

стамбена зграда

Златиборска 76

1926

стамбена зграда

Кумановска 13

1926

стамбена зграда

Јеврејска 15

1926

стамбена зграда

стамбена зграда

измена плана
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

надзиђивање спрата

стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда,
гаража и шупа
магацин
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

Његошева 44 (38)
Војводе Добрњца 46
угао Господар Јевремове 77 и Скадарске
(Господар Јевремова 65)
угао Вишњићеве и Господар Јованове
(Вишњићева 8)
Кнеза Милоша 91 (Булевар војводе Мишића 7)
Ламартинова 41
Рејонска (Чарли Чаплина 8)
Улцињска 20 (Ивина)
Престолонаследникова 31 (Интернационалних
бригада 76)
Хаџи Рувимова 14
Балканска 19

дозиђивање предсобља Балканска 19
у згради и зидање
гараже и шупе
преправка магацина за Балканска 19
дућан
Ломина 69
преправка старе и
Будимска 3
подизање нове
Његошева 22
Деспота Ђурђа 8
Деспота Ђурђа 8
Кавадарска 8
Слобода 3
угао Краља Александра 105 и Луке
Вукаловића
Молерова 47
Хаџи Мелентијева 28
Рејонска 191а, Неимар
угао Призренске и Зеленог венца
угао Призренске и Зеленог венца
Престолонаследника Петра 63
угао Браничевске и Левачке
Гундулићев венац 11
Престолонаследникова (угао Јанка
Веселиновића 1 и М. Горког)
Престолонаследникова (угао Јанка
Веселиновића 1 и М. Горког)
Ивина 22

измена плана

измена плана

измена плана

измена плана

стамбена зграда
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1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
магацин

Ивина 22

1927

Молерова 36

1927

стамбена зграда

угао Синђелићеве 15 и Пожаревачке 1

1927

стамбена зграда

Млетачка 13

1927

стамбена зграда

Улица 144, парц. 200 (Милорада Митровића 11) 1927

стамбена зграда

Граховска 11

1927

стамбена зграда

Војводе Саватија 20

1927

стамбена зграда

угао Ламартинове и Улице 141

1927

стамбена зграда

Задарска 8

1927

стамбена зграда

Нишка 52

1927

стамбена зграда

Бољевачка 8, Хаџи Поповац (Светозара
Марковића 2)

1927

Бољевачка 8, Хаџи Поповац (Светозара
Марковића 2)

1927

Краља Владимира 53, Вождовац

1927

Римска 10

1927

привремена зграда за
дућан

угао Ратарске (129) и Челопечке

1927

стамбена зграда

Молерова 88

1927

стамбена зграда

Захумска 46

1927

стамбена зграда

Шумадијска 15

1927

нова зграда

Доситејева 35

1927

шупа и клозет

Бојанина 15

1927

стамбена зграда,
дворишна

дозиђивање

стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда

измена плана

угао Челопечке и Краљице Марије

1927

стамбена зграда

измена плана

Зорина 79а (Ивана Милутиновића)

1927

Војводе Богдана 25

1927

Краља Александра 92 (угао Булевара
револуције 92 и Хаџи Ђерине 5 и 7)

1927

Котарска 6

1927

Његошева 44 (38)

1927

стамбена зграда

Крајинска 2 (2а)

1927

стамбена зграда,
дворишна

Његошева 20

1927

стамбена зграда,
дворишна

Војводе Миленка 42

1927

стамбена зграда,
дворишна

Захумска 51

1927
1927

стамбена зграда
дућан

преправка

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда

измена плана

излог на дућану у
згради

преправка

Краља Милана 122 (Маршала Тита 72)

стан

преправка кафане у
стан

Владетина 15 (угао Владетине и Далматинске) 1927
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
кућа
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
магацин
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
дућан
стамбена зграда,
улична
стамбена зграда,
дворишна

измена плана
преправка тавана

дозиђивање

измена плана

измена плана

измена плана
статички прорачун
трегера

измена плана
измена плана
измена плана

преправка и
дозиђивање
преправка
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Дринчићева 27
Мутапова (Каленићева 1)
Захумска 29
Војводе Протића 21 (Војводе Протића 17)
Хаџи Рувимова 14
угао Милешевске (49) и Војводе Протића
(Саве Ковачевића 27)
Хаџи Мелентијева 61
Златиборска 98
Краља Александра 144
Баба Вишњина 34–36
Макензијева 68
Далматинска 8
Краља Милана 11
Сврљишка 18 (Лукијана Мушицког)
Милешевска 18 (Саве Ковачевића 17)
Солунска 6
угао Дубровачке 7 и Високог Стевана 28
Павина 76 (Јове Илића)
Војвођанска 23
Шумадијска 11

1927
1927
1927
1927
1927
1927

Југословенска 18
Петрињска 21
Престолонаследникова 35
Престолонаследникова 35
Милешевска 18

1928
1928
1928
1928
1928

угао Крунске 71 и Зорине
Хаџи Мелентијева 78
Призренска 15 (17)
угао Призренске и Зеленог венца
угао Призренске и Зеленог венца
Невесињска 11
угао Престолонаследника Петра и Нове
Престолонаследника Петра 57
Небојшина 5а (Шумадијска 73)

1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928

Шумадијска 41
Шафарикова 6

1928
1928

Шафарикова 6

1928

1927
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда
стамбена зграда

Нишка 23
угао Римске 1 и Новосадске 15 (Павла Папа и
Ђорђа Јовановића)
Синђелићева 6
Војводе Путника 59
угао Младонагоричке и Ђевђелијске
Војводе Богдана 3, сокаче
угао Станоја Главаша 28 и Далматинске 57
Краљевића Томислава 85
Крајинска 27 (29)

1928
1928

угао Далматинске 73 и Љубе Дидића
Далматинска 8 (10)
Краља Александра 144

1928
1928
1928

дозиђивање

Краља Александра 144

1928

пробијање излога на
згради

угао Зорине 2 (и Шумадијске)

1928

Његошева 30
Његошева 30

1928
1928

Ђевђелијска 12
угао Крајинске и Нове (Крајинска 10)
Новосадска 11
Војислава Илића 29
Милешевска 18 (Саве Ковачевића 17)
угао Каленићеве 6 и Тополске

1928
1928
1928
1929
1929
1929

Војводе Добрњца 48
Битољска 72

1929
1929
1929

Мајке Јевросиме
угао Цариградске и Војводе Добрњца

1929
1929

Мутапова 16
Копаоничка 18 (Душана Богдановића)

1929
1929

Грчића Миленка 45
Престолонаследника Петра 59
Синђелићева 6
Курсулина 26

1929
1929
1929
1929

измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда

дозиђивање
измена плана
измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда
ћевабџиница кафане
„Јагодина“
ћевабџиница кафане
„Јагодина“
излог
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
вешерница, дворишту
стамбена зграда
настрешница
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража
Дом руских ратних
инвалида цара Николе
Другог
гаража
стан и кафанска сала
кафане „Скопље“
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
штала
дућан
стамбена зграда
стамбена зграда

преправка тавана и
мансарде
дозиђивање

надзиђивање спрата и
дозиђивање зграде

преправка
дозиђивање

дозиђивање
преправка

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928

ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
штала и живинарник
радионица
степенице
стамбена зграда
клозети
стамбена зграда
Дом руских ратних
инвалида
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
магацин, дворишни
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда и
ограда
зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна

дозиђивање

Лауданова 37
Кајмакчаланска 40
Краљице Наталије 19а
угао Орловске и Престолонаследника Петра 24

1929
1929
1929
1929

преправка

угао Орловске и Престолонаследника Петра 24

1929

дозиђивање

Војводе Богдана 8
Дубљанска 87
угао Петрињачке и Војводе Богдана 26
Поштанска 6
Француска 7
Косовска 15–17
Призренска 17 (15)
Краља Владимира 53, Вождовац
Престолонаследника Петра и Златиборске
угао Каленићеве 6 и Тополске 2
угао Челопечке и Краљице Марије

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

Кнез Данилова 49
Кајмакчаланска 27
Авалски друм, Шумадијска

1929
1929
1929

угао Милешевске 43 и Поцерске
Његошева (44) 38

1929
1929

Шумадијска 6
Краља Владимира 18
Крунска 83

1929
1929
1929

Војводе Богдана 54
угао Косте Борисављевића 29 (35) и Нове

1929
1929

Косанчићев венац 16

1929

Молерова 47
угао Битољске 49 и Мирочке 1
Босанска 42
Загорска 5
Далматинска 8
Краљице Наталије 30
Хаџи Проданова 3

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

измена плана

дозиђивање
надзор при зидању
зграде

надзиђивање спрата и
преправка приземља
измена плана
дозиђивање и
преправка
дозиђивање
преправка

дозиђивање
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ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда и
шупа
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
капела, руска
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
вила
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

дозиђивање и оправка

измена плана
дозиђивање
дозиђивање

измена плана
дозиђивање

измена плана
измена плана
измена плана

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

угао Краља Александра и Синђелићеве 2
Пожаревачка 29
Ивина 8

1930
1930
1930

Доситејева 12
Триглавска 19
Балканска 31
Битољска 66
Приштинска 98
угао Браничевске и Левачке
угао Браничевске и Левачке
Доситејева 35
Краља Александра 177 (или 147)
Кајмакчаланска 27
Захумска 56
Ново гробље
Краља Александра 224
Краља Александра 157 (129)

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

Нова, парц. 73 (Професорска колонија)
Курсулина 35

1930
1930

Драгачевска 8
Млатишумина 9

1930
1930

Далматинска 8 (10)
Војводе Миленка 42
Војводе Добрњца 46

1930
1930
1930

угао Крајинске и Нове (Крајинска 10)
Јанка Веселиновића 8, Котеж – Неимар
Гвоздићева 2
Чиновничко насеље „Вождовац“, Јове Илића
Чиновничко насеље „Вождовац“, Нова
Чиновничко насеље „Вождовац“, Нова
Краљев трг 7
Краљев трг 7
Крунска 36
Космајска 21
Чиновничко насеље „Вождовац“, Шумадијска
Лозничка 5
Стишка 9

1930
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда

угао Видске и Варваринске

1931

стамбена зграда,
приземна
стамбена зграда

Јужни булевар 40, Пашино брдо

1931

Јанка Веселиновића 1

1931

стамбена зграда

угао Војвођанске 16 и Нишке 39

1931

угао Војвођанске 16 и Нишке 39

1931

Драже Павловића 7

1931

стамбена зграда

подзиђивање и
преправке

стамбена зграда
вила

измена плана

Хаџи Мелентијева 81

1931

излог

проширење

Балканска 25

1931

дућани

спуштање патоса

Краља Александра 110

1931

вила

Чиновничко насеље „Вождовац“, Нова

1931

стамбена зграда

Старца Вујадина 15

1931

стамбена зграда

Нишка 19

1931

Нишка 19

1931

стамбена зграда

Молерова 38–40 (34)

1931

стамбена зграда

Краља Александра 32

1931

стамбена зграда

Поенкареова 28

1931

стамбена зграда

дозиђивање

стамбена зграда

дозиђивање

Челопечка 16

1931

стамбена зграда

детаљ фасаде

Краљице Наталије 54–56

1931

стамбена зграда

дозиђивање

Приштинска 68

1931

стамбена зграда

дозиђивање

Рудничка 8

1931

Доситејева 35

1931

угао Челопечке и Краљице Марије

1931

стамбена зграда

Кајмакчаланска 59

1931

стамбена зграда

угао Зорине 56 и Његошеве

1931

угао Зетске и Скадарске 24

1931

угао Таковске 43–45 и Војводе Добрњца

1931

Синђелићева 7

1931

Господар Јевремова 33 (угао Господар
Јевремове 25 и Вишњичке)

1931

стамбена зграда

Зелени венац 8

1931

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда

Браничевска 18

1932

Краља Александра 130

1932

бараке

Кнез Милетина 109

1932

дућански излози

Престолонаследников трг 15

1932

вила

Чиновничко насеље „Вождовац“, Шумадијска

1932

стамбена зграда

угао Коперникове и Браће Грим

1932

стамбена зграда

Нова (код Грчића Миленка 7)

1932

стамбена зграда

угао Вардарске и Марунићеве 5

1932

стамбена зграда
стамбена зграда

стамбена зграда

надзиђивање

преправка

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда

преправка подрума и
дозиђивање нужника

измена плана
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стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
вешерница и шупа
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

угао Каленићеве 9 и Тополске
Ђевђелијска 33

1932
1932

Ђевђелијска 33
Војводе Степе 14
Војводе Добрњца 34

1932
1932
1932

Беличка 19, Пашино брдо
Стевана Сремца 3
Господара Вучића
Миодрага Давидовића
Борисављевића 5
Проте Матеје 67
Чиновничко насеље „Вождовац“, Нова
Беличка 30
угао Цара Николе Другог 91 и Приштинске 1
Новопазарска 25
Милешевска 22–24

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

Космајска 21
Бацетина 14
Капетан Мишина 5
Драгачевска 16
Палмотићева 18

1932
1932
1932
1932
1932

дозиђивање

угао Петраничке и Браће Рибникар
Рудничка 8
Јанка Веселиновића 15
угао Престолонаследника Петра и Златиборске
угао Зорине и Булевара ослобођења 25–27
Краљице Марије 62
Карађорђева 23
Табановачка 24а
Албанска 26
угао Граничарске и Стојана Протића 43
Стишка 11
Шуматовачка 83
угао Зорине 56 и Његошеве
угао Теслине и Александра Глишића
Приштинска 42

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

преправка

угао Мурске и Престолонаследника Петра 112
Краља Александра 146

1933
1933

дозиђивање

измена плана

измена плана
дозиђивање и
надзиђивање
измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда
степениште
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
подрум за дрва
радионица браварска
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
излог на згради

дозиђивање спрата
надзиђивање другог
спрата
дозиђивање
дозиђивање
дозиђивање
преправка
преправка
измена плана

измена плана

измена плана

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда

угао Краља Милана 64 и Краља Милутина 24

1933

стамбена зграда

Златарићева 1

1933

стамбена зграда

Пеке Павловића

1933

стамбена зграда

Александра Глишића 4

1933

вила

Нова 110, кварт 6

1933

ограда

Триглавска 3

1933

стамбена зграда

Пиротска 7

1933

стамбена зграда

Кочина 43

1933

Кочина 43

1933

Кочина 43

1933

угао Стевана Сремца и Видинске

1933

вила

Тузланска, почетак

1933

шупа за дрва

Бацетина 5

1933

стамбена зграда

Краљевића Томислава 3

1933

стамбена зграда

преправка

измена плана

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда

дозиђивање

стамбена зграда

дозиђивање и
надзиђивање

Алексе Ненадовића 24

1933

стамбена зграда

дозиђивање

Небојшина 20

1933

угао Коперникове и Браће Грим

1933

гаража у дворишту
излог на згради

преправка

угао Каленићеве 4 и Престолонаследника
Петра

1933

стамбена зграда

измена плана

Нова (код Грчића Миленка 7)

1933

стамбена зграда

надзиђивање спрата и
дозиђивање зграде

угао Каленићеве 6 и Тополске

1933

стамбена зграда

измена плана

Капетан Мишина 21

1933

стамбена зграда,
гаража и радионица

измена плана

Гастона Гравијеа 5

1933

стамбена зграда

измена плана

Римска 10

1933

стамбена зграда

надзиђивање

угао Синђелићеве и Пожаревачке 2

1933

свлачионице за Руски
јахт клуб Петра
Великог

десна обала Саве код Топчидерске реке,
кварт 13

1933

стамбена зграда

Хаџи Ђерина 23

1933

Дубљанска 20

1933

стамбена зграда

угао Булевара војводе Мишића и Манасијеве

1933

стамбена зграда,
дворишна

Иванковачка 6

1933

Новосадска 11

1933

гаража

Барањска 13

1934

стамбена зграда

Коче капетана 43

1934

гаража

Ђурђевска 4 (Душановац)

1934

стамбена зграда

стамбена зграда

измена плана

преправка
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ограда

Жоржа Клемансоа 35

1934

стамбена зграда,
дворишна

измена плана

Војводе Бране 23

1934

шупа

препокривање

Супилова 38

1934

ограда

Облаковска 40

1934

стамбена зграда

Бранкова 24

1934

стамбена зграда

угао Браће Ивковића и Горичке

1934

стамбена зграда

Церска 94

1934

стамбена зграда и
ограда
стан

Косте Јовановића 172, Чиновничка колонија

1934

угао Теодосијеве и Хиландарске 15

1934

Румунска 26

1934

преправка

стамбена зграда
дућан у згради

преуређење

Престолонаследников трг 43

1934

стамбена зграда

измена плана,
дозиђивање и
надзиђивање

Зрињска 11

1934

излог у дућану

преправка

Пашићева 2

1934

ограда

Барањска 11

1934

стамбена зграда

угао Браће Ивковића и Горичке

1934

стамбена зграда

Тешићева

1934

ограда

Тешићева

1934

стамбена зграда

угао Цара Душана и Доситејеве 37

1934

угао Цара Душана и Доситејеве 37

1934

Каћанског 12

1934

стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

угао Добропољске и Фабрисове

1934

стамбена зграда

измена плана

Сазонова 1

1934

стамбена зграда

дозиђивање и
преправка

Кнегиње Зорке 47

1934

угао Ђурђевске и Ђакома Авакумовића,
Душановац

1934

Тузланска, почетак

1934

Вардарска 15

1934

пекара
вила

измена плана

стамбена зграда
стамбена зграда

дозиђивање зграде са
улице

Албанска 16

1934

вила

измена плана

Хаџи Мелентијева 81

1934

стамбена зграда

преправка

Капетан Мишина 21

1934

вила

дозиђивање

Гледстонова 28

1934

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда

дозиђивање

Кајмакчаланска 40

1934

Хрвојева 33

1934

Пашићева 12

1934

дрвени наслон у башти реновирање
ресторана „Акваријум“
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

184

ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
зграда Техничког
предузећа Михајла
Авраменка

статички прорачун
носача А–Б
конструкције система
„Хербст“

1934

стамбена зграда

угао Шуматовачке 35 и Грачаничке

1934

стамбена зграда,
ограда и вењак

Нова 182
(Милоша Милојевића; Младе Босне 36)

1934

стамбена зграда

Љубљанска 14

1934

проширење и
надзиђивање

Франша д’Епереа

1934

извођење

Краља Милана 60

1934

ограда

Левски 6

1934

стамбена зграда

угао Учитељске и Марчанске

1934

стамбена зграда

угао Гођевчеве и Душана Алимпића

1934

Страхињића бана 47

1934

угао Спасићеве и Ђурђевске, Душановац

1934

зграда фабрике
парфимерије,
козметике и сапуна
стамбена зграда

стамбена зграда

дозиђивање и
надзиђивање

стражарница
излог и дућан

преправка

Краља Александра 120

1934

стамбена зграда

дозиђивање и измена
фасаде

угао Војводе Глигора и Спасићеве

1934

стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда

преправка

Нишка 25

1934

дозиђивање

Голубачка 11

1934

стамбена зграда

Владетина 27

1934

радионица за прераду
меса и дућан
настрешница фабрике
обуће „Бостон“
стамбена зграда

Франша д’Епереа (2, 4, 13, 54)

1934

Краља Александра 174

1935

измена плана

Будимска 8

1935

стамбена зграда

надзиђивање спрата

Цара Уроша 23

1935

настрешница фабрике
обуће „Бостон“
стамбена зграда

Краља Александра 174

1935

Булевар војводе Степе 346

1935

вила

угао Стефанове и Нове

1935

стамбена зграда

Николе Стефановића 13

1935

излог

преправка излога у
згради

Милорада Драшковића 12

1935

стамбена зграда

дозиђивање

Булевар ослобођења 49

1935

стамбена зграда

Раваничка, Нови Неимар

1935

стамбена зграда

Краља Вукашина 8

1935

Краља Вукашина 8

1935

Шуматовачка 121 и сокак

1935

стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда
185

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда,
дворишна
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
оправка
стамбена зграда
дозиђивање
гаража и зграда за
шофера
стамбена зграда
стамбена зграда
зграда на имању Цркве преправка
Св. Вазнесенија ¾
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
банка
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
зграда Веслачког клуба
„Београд“
стамбена зграда
вила
гаража
стамбена зграда
стамбена зграда

шупа
стамбена зграда
гаража
ограда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
крчма
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

преправка
дозиђивање

измена плана

преправка
надзиђивање спрата и
дозиђивање крила на
згради

дозиђивање и
надзиђивање
преправка и
дозиђивање

дозиђивање
надзиђивање
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Алексе Ненадовића 5

1935

угао Војводе Вука и Светозара Марковића 21
Хајдук Вељков венац 8
Вишеградска 17
Крупањска 15
Крупањска 15

1935
1935
1935
1935
1935

Крупањска 15
Нова (Панчића 8 или Симе Игуманова)
угао Краљице Наталије 100 и Добрињске

1935
1935
1935

Нова, КО 3, парц. 7659 (Предграђе краљице
Марије)
Балканска 21
Курсулина 35
Улица 281, парц. 889, Бањица (Палацкова 1)
Душана Алимпића 1
Димитрија Туцовића 31
угао Прерадовићеве и Светозара Марковића
Ада Циганлија

1935

Ломина 5
Новопројектована 176 (код Господара Вучића)
Војводе Степе 305
угао Петраничке и Браће Рибникар
Краљице Наталије 54–56

1935
1935
1935
1935
1935

Синђелићева 6
Коче капетана 32
Кнез Михаилова 27
угао Челопечке и Краљице Марије
Господар Јованова 29

1935
1935
1935
1935
1935

Захумска 28
Господар Јованова 54

1935
1935

угао Прерадовићеве и Милашеве
Шумадијска 11
угао Баталакине 2 и Ивковићеве 10
угао Средачке 5 и Нишке
Цара Уроша 23

1935
1935
1935
1935
1935

186

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
излог
стамбена зграда,
улична
стамбена зграда
стамбена зграда
вила
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда
ограда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража са станом за
шофера
клозет
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
ограда
стамбена зграда
ограда
стамбена зграда
летњи павиљон
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
магацин
стамбена зграда

преправка

дозиђивање

преправка другог
спрата

дозиђивање и
преправка
дозиђивање

измена плана

дозиђивање и
преправка
измена плана
дозиђивање
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Краља Александра 156
Краља Милутина 5 (Др Кестера)

1935
1935

Варовничка 22
Сазонова 61
Краља Александра 201
Др Косте Јовановића 29
Катанићева 15
Хаџи Мелентијева 68
Новопазарска 35

1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

Нова, код Боровог парка, КО 4, парц. 2724/2
Добропољска 18
Облаковска 11

1936
1936
1936

Војводе Протића 27
Војводе Глигора 18
Краља Александра 310 (Нови Неимар)
угао Пчињске и Дебарске
Војводе Глигора 3
Мис Ибри 12

1936
1936
1936
1936
1936
1936

Добричина 70
Боже Јанковића 20
Драгачевска 28
Булевар ослобођења 9
Лимска 19
угао Француске 55 и Гундулићевог венца 48
угао Руварчеве 17 и Ђушине
Катанићева 15
Хаџи Мелентијева 68
Патријарха Димитрија 28, Раковица
Патријарха Димитрија 28, Раковица
Косте Јовановића 29
Косте Јовановића 29
Беличка 8
Малајничка 13

1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

Вишеградска 16
Вишеградска 16
Сазонова 59
Сазонова 59
угао Милоша Поцерца 5 и Теслине

1936
1936
1936
1936
1936

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда
стамбена зграда
ограда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража и ограда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
зграда за шталу и кола
стамбена зграда
стамбена зграда
наслон за смештај
грађевинског
материјала
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
дворишна
магацин
стамбена зграда
фирма на згради
ограда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана
измена плана

угао Милоша Поцерца 5 и Теслине
Крупањска 15
Драже Павловића 25
Хаџи Мелентијева 4
преправка
Краљице Наталије 30
угао Кнеза Арсена и Видрићева
Јанка Вукотића 31
Варшавска 30
Приштинска 61
Боже Јанковића 20
измена плана
Вишеградска 16
Булевар војводе Степе 145
измена главног изгледа Кнез Михаилова 15
Булевар војводе Степе 145
Суботичка (21)
преправка и
Југословенска 16
надзиђивање
угао Миријевске 81–83 и Шарпланинске
Цвијићев булевар (Цвијићева 66)
преправка
Кнез Михаилова 25
Јужни булевар

преправка
преправка
преправка

измена плана

стамбена зграда
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

Нова (код Боровог парка)
Тиквешка, парц. 86/38
Беличка 8
Господара Вучића (76)
Новопазарска 35
Војводе Протића 17
Кнеза од Семберије 12

1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

Вишњићева, КО 2, парц. 267/2
Јанка Вукотића 18
Престолонаследников трг 3
Краља Александра 201
Косте Таушановића, КО 2, парц. 2565/11
Косте Главинића 25
Цвијићев булевар, КО 2, парц. 968
угао Француске и Гундулићевог венца 48
Место звано Код бунара, улица бр. 4751, КО 3,
парц. 6231
Четничка 25, Сењак

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
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1937

ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
дућан

преправка дућана у
згради у крчму

угао Краља Александра 89 и Луке Вукаловића

1937

стамбена зграда

измена плана

угао Руварчеве 17 и Ђушине

1937

стамбена зграда

Новобрдска 8

1937

привремене просторије

Дубровачка 42

1937

ограда

Шуматовачка 85

1937

Шуматовачка 85

1937

стамбена зграда

Шуматовачка 167

1937

стамбена зграда

Нова (код Розалије Мортон), КО 7, парц. 37/1

1937

стамбена зграда

угао Војводе Вука и Бистричке 20

1937

Ђевђелијска 25

1937

настрешница
Грађевинске радње
Валерија Сташевског

Церска 117

1937

стамбена зграда

Друга железничка колонија, Раковица, КО 7,
парц. 2516/50

1937

стамбена зграда

угао Николе Стефановића, Нове и Метохијске

1937

ограда

угао Николе Стефановића, Нове и Метохијске

1937

Варваринска 24 (Душановац)

1937

стамбена зграда

Ломина 27

1937

радионица
електромеханичарска

Кулина бана 4

1937

стамбена зграда

стамбена зграда

стамбена зграда

преправка

дозиђивање

дозиђивање

радионица за израду
шупљих стакала

преправка

Горничевска 5

1937

стамбена зграда

дозиђивање и
преправка

Нишка 48

1937

Кнегиње Зорке 2

1937

Љубљанска 8

1937

ограда

Љубљанска 8

1937

стамбена зграда

Владе Марковића, КО 7, парц. 2279

1937

стамбена зграда

Таковска 7

1937

стамбена зграда

Владе Марковић, КО 7, парц. 2279

1937

стамбена зграда

Миљковићева 9

1937

стамбена зграда

Љубе Давидовића 25

1937

гаража
стамбена зграда

дозиђивање и
преправка

дућан

проширење дућана у
згради

Кнегиње Љубице 15а

1937

стамбена зграда

преправка стана у
приземљу

Кнеза Павла 15

1937

Престолонаследников трг 19

1937

угао Хајдук Вељковог венца 2 и Немањине

1937

стамбена зграда

Станоја Главаша 21

1937

стамбена зграда

Царице Милице 7

1937

излог
излог апотеке

снижење излога

189

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
шупе
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда,
улична и дворишна
стамбена зграда
зграда Друштва
Карађорђе
стамбена зграда
шупа
стамбена зграда

измена плана

дозиђивање

измена плана
дозиђивање

стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
ограда
стамбена зграда
пекара
трем за башту
амбуланта
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

проширење

измена плана
преправка

стамбена зграда
шупа
стамбена зграда
стамбена зграда
магацин и канцеларија
магацин и канцеларија
ограда и гаража
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

измена плана
измена плана
измена фасаде
дозиђивање и
надзиђивање

стан на мансарди

Царице Милице 7
Нова, КО 2, парц. 2280/52
Косте Таушановића 11
Господара Вучића 196
Јужни булевар 5
угао Заплањске и Нове
Кнез Милетина (пређе Млетачка 41)
Енглеска 22
Војводе Протића 27

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937

угао Краља Бодина 17 и Мијачке
Баба Вишњина 4

1937
1937

Баба Вишњина 5
Нишка 30
Место звано Код бунара, Улица 4751, КО 3,
парц. 6231/1
Прешернова 17 и 19
Прешернова 17 и 19
угао Небојшине 2 и Карађорђевог парка
Косте Главинића 25
Косте Главинића 25
Синђелићева 2
угао Цара Николе другог и Соколске
Његошева 84
Вождовац
угао Француске 55 и Гундулићевог венца 48
Видовданска 8
угао Престолонаследника Петра 147 и
Колубарске
Алексе Ненадовића 5
Кнегиње Персиде 58
Крупањска 15
Нова, КО 2, парц. 228/60 (Мите Ракића 30)
Цара Душана 51
Цара Душана 51
угао Војводе Пећанца и Супилове
Хаџи Мелентијева 4
Господар Јованова 65
Кабларска 24

1937
1937
1937

Хаџи Мелентијева 16
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937

ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда

Доситејева 37

1937

стамбена зграда

Владе Марковића 12

1937

угао Улцињске 21 и Јефтановићеве

1937

Вуковарска 1

1937

стамбена зграда

измена плана

гаража
стамбена зграда и
ограда

измена плана

угао Косте Борисављевића 29 (35) и Нове

1937

стамбена зграда

дозиђивање спрата

Церска 50

1937

зимска башта

Коче капетана 38

1937

стамбена зграда

Синђелићева 32

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Оливерина 20

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Тимочка 23

1938

тераса

покривање терасе

Хаџи Мелентијева 7

1938

стамбена зграда,
дворишна

Краља Александра 81–83

1938

стамбена зграда

угао Младонагоричанске и Видовданске

1938

ограда

угао Маглајске и Пуковника Бацића

1938

Адмирала Гепрата 85

1938

стамбена зграда

Грчића Миленка 62

1938

стамбена зграда

угао Сазонове и Нове

1938

стамбена зграда

Краљевића Томислава 55

1938

Синђелићева 14

1938

Јанка Вукотића 14

1938

Булевар војводе Мишића 10а

1938

стамбена зграда

Сомборска 23а

1938

стамбена зграда

Петра Мркоњића 9

1938

Смиљанићева 17

1938

стамбена зграда

угао Крфске и Мариборске

1938

вила

Видовданска (3)

1938

радионица огледала

стамбена зграда

преправка

дозиђивање

стамбена зграда
стамбена зграда

стамбена зграда

преправка и измена
намене

преправка

вила

измена плана

Видовданска 737

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Булевар војводе Степе 91

1938

шупа

дозиђивање

угао Челопечке и Краљице Марије

1938

стамбена зграда

Нова, КО 2, парц. 2280/55

1938

стамбена зграда

Нова, код Војводе Пећанца, КО 2,
парц. 2127/47

1938

стамбена зграда

Милоша Милојевића, КО 4, парц. 4527

1938

стамбена зграда

Призренска 6

1938

стамбена зграда

угао Нове 1029 (Кречарска) и Нове 1009, КО 6, 1938
парц. 203

стамбена зграда

Нова, КО 6, парц. 6786
191

1938

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
стамбена зграда

Алексе Ненадовића 37

1938

зграда за Клуб
чиновника Народне
банке

Топчидер, КО 6, парц. 1591

1938

гаража

Крушевачка 18

1938

ограда

Крушевачка 18

1938

стамбена зграда

Видовданска 4

1938

угао Престолонаследника Петра и Хаџи
Мелентијеве, КО 4, парц. 3569

1938

стамбена зграда

угао Престолонаследника Петра и Хаџи
Мелентијеве, КО 4, парц. 3569

1938

стамбена зграда

угао Кабларске и Козјачке

1938

угао Кабларске и Козјачке

1938

Младе Босне, КО 4, парц. 4507

1938

дућан

преправка дућана у
народну кујну и бифе

стамбена зграда

измене

стамбена зграда
излог

замена излога на
згради

Цара Николе Другог 45

1938

стамбена зграда

преправке у згради

Париска 15

1938

Златиборска 1

1938

Златиборска 1

1938

шупа

Мажуранићева 15

1938

стамбена зграда

Краља Александра 470

1938

стамбена зграда

Војводе Драгомира 27

1938

стамбена зграда

угао Војводе Саватија 31 и
Младонагоричанске

1938

настрешница

угао Крушевачке 25 и Мажуранићеве 2

1938

шупа

угао Крушевачке 25 и Мажуранићеве 2

1938

стамбена зграда

Пуковника Лешјанина 2

1938

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда

надзиђивање и
преправка

угао Булевара ослобођења 2 /пре 44/ и
Немањине /46а/

1938

стамбена зграда

измена плана

угао Булевара ослобођења 2 /пре 44/ и
Немањине /46а/

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Ђевђелијска 25

1938

стамбена зграда

измена плана

Јужни булевар 5

1938

угао Заплањске и Нове

1938

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

Витановачка 2

1938

трем за башту

измена плана

Његошева 84

1938

угао Престолонаследника Петра 147 и
Колубарске

1938

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

Алексе Ненадовића 5

1938

магацин и канцеларија

измена плана

угао Цара Душана, Кнегиње Љубице и
Скендербегове 37

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Цара Уроша 55

1938
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ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
стамбена зграда

дозиђивање и
надзиђивање

Маглајска 4

1938

стамбена зграда

надзиђивање

угао Коперникове и Браће Грим

1938

угао Каленићеве 4 и Престолонаследника
Петра

1938

угао Каленићеве 4 и Престолонаследника
Петра

1938

Вардарска 15

1938

стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана

стамбена зграда
дућан

дозиђивање

Бацетина 14

1938

стамбена зграда

реновирање фасаде

Цара Николе Другог 47

1938

стамбена зграда

надзиђивање спрата и
дозиђивање зграде

угао Каленићеве 6 и Тополске

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Хаџи Мелентијева 85

1938

стамбена зграда

дозиђивање и
надзиђивање спрата

Гледстонова 26 (Пушкинова)

1938

стамбена зграда

дозиђивање

Славујски венац 7

1938

стамбена зграда

преправка и
дозиђивање

Краља Звонимира 14

1938

стамбена зграда

покривање терасе
кровом

угао Синђелићеве и Пожаревачке 2

1938

стамбена зграда

надзиђивање спрата

Престолонаследника Петра 11 (Максима
Горког 11)

1938

стамбена зграда

надзиђивање спрата и
дозиђивање зграде

угао Каленићеве 6 и Тополске 2

1938

стамбена зграда

нови део зграде

Хрвојева 33

1938

стамбена зграда

Ластовска 27а, КО 7, парц. 884

1938

стамбена зграда

Димитрија Туцовића 91

1938

Војводе Протића 17

1938

Сајамски павиљон

Београдски сајам

1938

Музички павиљон

Београдски сајам

1938

стамбена зграда

Слога 1, КО 2, парц. 571

1939
1939

стамбена зграда

надзиђивање

стамбена зграда

преправка

угао Копаоничке и Краља Александра

стамбена зграда

преправка

шупа

Улица 144, парц. 200 (Милорада Митровића 11) 1939
1939
Озренска 14

споредна зграда

Јове Илића 201–203

1940

Јове Илића 201–203

1940

склониште

Облаковска 4

1940

стамбена зграда

Крфска 36

1941

ограда

Крфска 36

1941

стамбена зграда

измена плана
преправки

фуруна

преправка фуруне у
згради

угао краљице Марије и Старине Новака 9

1941

стамбена зграда

измена плана

Хаџи Проданова 16

1941
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стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
зграда фабрике боја и
фирнајса „Данубиус“
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
радионица кафе
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
стамбена зграда
гаража
стамбена зграда
стамбена зграда

измена плана
измена плана
дозиђивање
реконструкција
порушене зграде
измена плана
реконструкција

Краљице Наталије 78
угао Дојранске и Раваничке
Синђелићева 18
Сердар Јола 6

1941
1941
1941
1941

Личка 1
угао Израиљеве 3 и Маршала Пилсудског 53

1941
1941

реконструкција
измена плана

Балканска 21
угао Дојранске и Раваничке
Хаџи Мелентијева 12
Св. Саве 19

1941
1941
1942
1942

Облаковска 4
угао Адмирала Пикоа и Нове
Римска 9
Краљице Наталије 54–56

1942
1942
1942
1942

Господар Јованова 29
Краљице Наталије 6

1942
1942

Радоњићева 2
Облаковска 4
Облаковска 4
угао Адмирала Пикоа и Нове

1942
1943
1943
1943

дозиђивање једне собе
на делу зграде
измена плана
оправка
дозиђивање и
надзиђивање зграде
преправка
преправка и
презиђивање
мансардног стана
измена плана
измена плана
измена плана
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ВАЛЕРИЈ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАШЕВСКИ (1882–?) У БЕОГРАДУ
ПОДАЦИ ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
НАПОМЕНЕ:
1] Од 20.000 пројеката сачуваних у Историјском архиву Београда
(ИАБ) у фонду Општине града Београда, Техничка дирекција, 10
одсто чине пројекти настали радом руских избеглица.
У оквиру пројекта прикупљања архивске грађе о руским избеглицама, Архив је организовао две изложбе Руски емигранти у
Београду, траг и инспирација 1996, Београд, Москва, и Валериј Владимирович Сташевски, 1999, Београд. Такође, од 1998. чека на публиковање збирка грађе о руским избеглицама у Београду у три тома.
Други том посвећен је ликовним уметницима.

9]

2] О В. В. Сташевском пише М. Ђурђевић у Годишњаку града
Београда, XLV–XLVI, 1998/1999, наводећи у основном тексту више
пута да се у Историјском архиву Београда чувају одређена документа која описује, али нажалост, без научног апарата и без позивања
на необјављену збирку докумената која је, заправо, сакупила све ове
податке расуте у више фондова и збирки Архива. Овај текст доноси
само податке које текст М. Ђурђевић нема, или интерпретира непотпуно и непрецизно.

13] На Звездари, данас Силвија Крањчевића; на Савском венцу, данас Крупањска.

3] Као архитекта, на пројектима се најчешће потписивао као
Ђорђе.
4]

ИАБ, Управа града Београда (УГБ), картотека житеља.

5] Према причању Јована Качакија, дугогодишњег истраживача
ИАБ и кума В. В. Сташевског.
6]

ИАБ, Окружни суд за град Београд (ОСБ), Задруге, VII 493.

7] ИАБ, Трговачки суд у Београду (ТСБ), инв. бр. 237, дел. бр.
43754. Његов архитектонски биро често је мењао адресе, радио је у
Хаџи Продановој 5, Војводе Протића (данас Радослава Грујића) 29,
Кнегиње Љубице 33.
8] ИАБ, Општина града Београда (ОГБ), Записници одборских одлука (ЗОО), инв. бр. 53.
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ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 56, стр. 4, 48.

10] ИАБ, Удружење занатлија за град Београд и срез београдски,
инв. бр. 281, р. бр. 4647.
11] ИАБ, ОГБ, Техничка дирекција (ТД), 31-9-931.
12] Поред њих двојице, пројекте вила у Чиновничком насељу
„Вождовац“ радили су и други пројектанти – руске избеглице: В.
Билински, Л. Макшејев и А. Папков, по један пројекат.

14] ИАБ, Трговачко-обавештајни и инкасо завод „Кредит-информ“,
бр. 6783; 14769.
15] Године 1934. радио је реновирање ресторана „Акваријум“, који
је једно време држао руски избеглица Никола Авраменко у Пашићевој (данас Нушићева) 12, где су руски студенти – избеглице прослављали свој дан, Дан Св. Татијане (ИАБ, Трговачко-обавештајни
и инкасо завод „Кредит-информ“, бр. 19639; ЗИ).
16] ИАБ, Скупштина општине Нови Београд, блок 17, инв. бр. 1.
17] ИАБ, УГБ, картотека житеља. Према подацима из другог извора (А. Арсењев, Биографски именик руских емигрната, Руска емиграција у српској култури XX века, зборник радова, том II, Београд,
1994, стр. 308) и према казивањима савременика, Валериј је ухапшен 1944. од стране НКВД и одведен у Сибир, а његови синови су
преко Казабланке отишли у Америку.
18] Попис је део табеларног пописа (без имена власника објекта,
његовог занимања, сигнатуре и напомене) из необјабљеног архивског рукописа о руским избеглицама – ликовним уметницима.
19] Укупно је сачувано 237 пројеката вила у Чиновничком насељу
који се воде на насеље.

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ
Summary: OLGA LATINČIĆ
VALERIY VLADIMIROVICH STASHEVSKY (1882 – ?) IN BELGRADE
Documentary evidence from the Historical Archives of Belgrade
Valeriy Vladimirovich Stashevsky was one of some seventy Russian architects who found refuge in Belgrade after the
October Revolution.
Stashevsky completed his university studies in his native St Petersburg. He had the rank of colonel in the Russian Imperial Army. After the October Revolution, he fled to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes with his family.
Upon his arrival in Belgrade, he found employment with the Ministry of Construction, but he also worked independently.
Being the cheapest contractor, he was hired by Belgrade City Council to pave the streets with cobblestones.
The studio of Stashevsky and Wilhelm Baumgartner designed houses in the Činovničko naselje (Civil Servants Neighbourhood) in Voždovac.
As a contractor, he also operated a precast concrete manufacturing facility. He was engaged in building the water supply system at Obilićevo, but the job drove him into bankruptcy, and from then on he was unable to enter into contracts in
his own name.
He created designs for public and private buildings all over Belgrade.
Stashevsky’s newly-discovered scale drawings for exhibition pavilions date from 1938.
His last recorded regular report to the Belgrade police dates from December 1944. According to a note in the police
file, he left for Morocco in 1950.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Valeriy Vladimirovich Stashevsky
Fig. 2 V. V. Stashevsky’s 1:50 scale drawings for the exhibition
pavilion of Radoš S. Nedić at the Belgrade Fairgrounds, 1938
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УДК 72.071.1:929 Томори Л.

КСЕНИЈА ЋИРИЋ

БЕОГРАДСКИ ОПУС СЛОВЕНАЧКОГ
АРХИТЕКТЕ ЛУДВИГА ТОМОРИЈА

U

неколико последњих година, архитектура Београда
после Другог светског рата почела је да привлачи већу
пажњу истраживача архитектуре. Спорадични примери анализе појединачних објеката или општих тежњи
у градитељству након 1945. године остали су у сенци
бројних предавања, публикација и изложби на тему
академизма, сецесије, међуратног модернизма. Такав
тренд је допринео да неки од веома препознатљивих
објеката, присутних у меморији сваког Београђанина, остану на маргини интересовања, без помињања у
општим прегледима и водичима кроз послератну архитектуру престонице. Тек је бомбардовање 1999. године скренуло пажњу на један од тих објеката – зграду
Савезног министарства унутрашњих послова у Улици
кнеза Милоша. Захваљујући вишемилионској вредности на коју је процењена и потребама нових власникаинвеститора, пре него интересовању стручне јавности,
у медијима је тада први пут почело да се помиње име
њеног аутора, словеначког архитекте Лудвига Томорија. Без разумевања архитектуре овог објекта и ширег сагледавања опуса аутора, зграда је лако отписана
и, изгледа, осуђена на рушење. Можда ће упознавање
са београдским опусом архитекте Томорија указати на
потребу преиспитивања односа према овом, свакако
значајном примеру архитектонског наслеђа Београда.
Архитекта Лудвиг Томори рођен је 22. јануара
1915. године у месту Кока код Будимпеште. Након завршене гимназије у Марибору, 1934. године уписао се
на Архитектонски факултет у Љубљани, где је 1939.
године дипломирао у класи архитекте Јоже Плечника.
У периоду од 1943. до 1945. учествовао је у НОБ-у,
да би се после завршетка Другог светског рата запослио као шеф кабинета у Министарству за градње у
Љубљани. Као пројектант, 1947. године надзирао је
радове на прузи Шамац–Сарајево. Од 1947. до 1965.
године запослен је у Београду, где је реализовао своје
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Сл. 1. Стамбена зграда Удбе, општи изглед
(снимила Снежана Неговановић)

Сл. 2. Стамбена зграда Удбе, главни улаз
(снимила Снежана Неговановић)

најзначајније објекте: стамбену зграду Удбе у Булевару војводе Мишића, објекат МУП-а у Улици кнеза Милоша, стамбене блокове у Земуну, болницу „Драгиша
Мишовић“, III окружни суд. У истом периоду радио
је и на обнови резиденција председника Јосипа Броза
Тита, министра иностраних послова Едварда Кардеља,
министра унутрашњих послова Александра Ранковића.
За Министарство иностраних послова учествовао је у
обнови и опремању спољних представништава и конзулата у Лондону, Варшави, Бечу, Берлину, Дамаску и
радио пројекат и надзор изградње амбасаде у Њу Делхију. Године 1965. вратио се у Словенију, где је у Копру
до 1975. године подигао зграду Копарске банке и стамбени блок Семедела Копар. Према његовим пројектима, подигнут је и већи број породичних стамбених кућа
у Изоли. Уз архитектуру, као аматер се посвећивао и
сликарству и самостално излагао у Њу Делхију, Копру,
Изоли, Љубљани и Раденцима. Умро је 9. августа 1994.
године у Изоли.1
По завршетку Другог светског рата, уставним конституисањем нове Југославије, створени су услови за
организацију целокупне државне управе. Реорганизацијом Одељења за заштиту народа (ОЗНА) 1946. године формирана је Управа државне безбедности (УДБ)
при Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, као
стриктно централизована обавештајно-безбедносна
организација. Централа Удбе је била на савезном нивоу и усмеравала је рад у републичким министарствима унутрашњих послова. У првим поратним годинама
Удба се бавила елиминацијом непријатеља нове власти,
најчешће из редова странака и политичких опција поражених у Другом светском рату. Значајна улога коју
је имала врло рано јој је обезбедила и велику моћ. Од
1948. године један од главних задатака Удбе био је

елиминација „унутрашњег непријатеља“, што је укључивало чак и чланове Комунистичке партије Југославије
за које се сумњало да подржавају Резолуцију Информбироа и одржавају тајне везе са Совјетским Савезом. У
то време, ауторитарност Удбе као државне институције
рефлектовала се на свим нивоима социјалног, културног, политичког и јавног живота државе. Истовремено,
било је неопходно да се исти аспект очитава и на архитектури објеката чији је наручилац била Управа државне безбедности.2
Архитекта Лудвиг Томори, као учесник НОБ-а
(1943–1945) али и ученик Јоже Плечника афирмисаног
широм Европе, позван је да одговори на захтеве тада
најмоћније државне институције.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Стамбена зграда Управе државне безбедности
Министарства унутрашњих послова ФНРЈ у
Булевару војводе Мишића бр. 19–33
Објекат је подигнут на парцели непосредно уз
зграду БИГЗ-а, тада „Југоштампе“, Драгише Брашована. Како су се парцеле на којима је предвиђена изградња
новог објекта налазиле у приватном власништву, Влада
Народне Републике Србије је 2. априла 1948. године,
позивајући се на Основни закон о експропријацији, донела одлуку о експропријацији готово 10.000 квадратних метара земљишта. Земљиште је додељено МУП-у
ФНРЈ – Управи државне безбедности.3
Пројекат нове стамбене зграде израдио је Пројектантски биро Министарства унутрашњих послова, с
Лудвигом Томоријем као одговорним пројектантом. На
основу захтева Урбанистичке службе главног архитекте
Београда Николе Добровића, одређено је да зграда мора
бити ситуирана уздужно у односу на Булевар војводе
Мишића, у висини која одговара висини прве терасе на
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згради „Југоштампе“, с централним доминантним и два
мања блока са стране, као и три дворишна анекса. Главна зграда, заједно с ризалитима и дворишним анексима,
намењена је за становање, осим приземља у ризалитима, где су смештене просторије за задруге.
Овакав однос основних маса условљен урбанистичким захтевима, а у вези с коначним уређењем овога
дела Београда, једним делом морао је бити одређен и
самом наменом зграде. Мада стамбеног карактера, она
је презентовала моћ и ауторитативност институције
која ју је подигла. И данас, након више од 60 година, ова
зграда се међу Београђанима назива зградом Удбе док
је појединац пред таквом силом принуђен да призове у
сећање централизованост једног режима и неприкосновеност његове најмоћније организације.
Изградња објекта започела је 1948. године, мада је
главни пројекат одобрен тек 25. маја 1949, а грађевинска дозвола издата 1. јуна 1949. године. Велика економска криза изазвана Резолуцијом Информбироа довела
је до обуставе изградње државних објеката на Новом
Београду, али не и до прекида радова на стамбеном
објекту Управе државне безбедности. До краја 1948. године завршени су груби радови, док је објекат у целини
завршен до краја следеће године. Радове је изводило
Градско грађевинско предузеће „Неимар“.
У оквиру идејног пројекта архитекте Томорија на
изгледу главне уличне фасаде уочавају се стубови испред
улаза у зграду, као и централни стуб са скулптуром –
представом породице. Мушкарац са ашовом и жена која
држи бебу свакако су били у вези са идејом младог, здравог и полетног појединца и породице у истој таквој држави. Ограда на балконима замишљена је с мотивом рибље крљушти. Међутим, Архитектонски савет Градског
народног одбора Града Београда – Грађевинске службе
на седници 17. јула 1948. године донео је мишљење да је
потребно да се стубови испред улаза у зграду изоставе и
да се ограда на балконима усклади са архитектуром зграде. У реализацији су коначно ограде тераса перфориране
кружним отворима, док су у централном улазу монументалних димензија три висока стуба кружног пресека остављена да носе масивне горње партије објекта.
Док у послератним годинама број стамбених квадрата по становнику опада, кухиње се изостављају и
праве заједничка купатила, луксузни станови ове зграде и данас већини Београђана представљају недостижан
стандард. У обради фасада искоришћени су квалитетни
материјали – племенити малтер, камен и мермер. Строг
принцип симетрије, снажна хоризонтална подела, рустификација приземља, наглашавање главног улаза као централног мотива композиције – представљају елементе
академске архитектуре који су остали врло примењиви
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у архитектури тоталитарних режима.4 Монументализам,
као изразит обликовни елемент зграде Удбе, такође представља још једну димензију архитектуре карактеристичне за СССР, односно тамошњи социјалистички реализам.5 Тесне политичке везе и слична политичка клима
условиле су на нашим просторима снажно одбацивање
модернистичких поставки и враћање академским принципима као сигурним средствима афирмације нове идеологије и њених највиших институција.6 Иако се радило
о стамбеној згради, Управи државне безбедности Министарства унутрашњих послова ФНРЈ, као наручиоцу и
инвеститору пројекта, морало је да се одговори дословно програмском архитектуром.7
Зграда Савезног министарства унутрашњих
послова – Управе државне безбедности у Улици
кнеза Милоша бр. 92
У првим годинама након завршетка Другог светског рата простор данашњег Новог Београда, тада пусто и мочварно земљиште, одређен је за управљачки
центар нове државе и новоустановљеног социјалистичког поретка. Конкурси расписани крајем 1946. године
захтевали су да се поред идејних решења за зграду Централног комитета Комунистичке партије Југославије и
Председништва Владе ФНРЈ, приложе и предлози за
урбанистички план Новог Београда. Услови конкурса
су предвиђали да око 20 зграда савезних министарства
сачињавају архитектонски оквир зграда Централног комитета КПЈ и Председништва Владе.8
На основу дописа главног архитекте Града Београда Николе Добровића, од јула 1948. године, може
се закључити да је зграда МУП-а првобитно требало
да буде подигнута на Новом Београду, оријентисана према попречној авенији која спаја тргове испред
зграда ЦК КПЈ и Председништва Владе. Пројектанти
су били дужни да током израде скица буду у вези са
Управом главног архитекте, да би се зграда ускладила
са околином и целином Новог Београда. Мада је Министарство унутрашњих послова простор предвиђен
за подизање објекта сматрало примерено ситуираним,
будући да би одговарао условима радне везе, у погледу величине сматрало га је неодговарајућим тражећи
да му се припоји парцела резервисана за Министарство правосуђа ФНРЈ. Међутим, у наредним месецима и годинама, као последица снажног одјека Резолуције Информбироа, долази до децентрализације и
реорганизације административне управе Федерације,
а у вези с тим и до напуштања идеје о изградњи великог броја савезних министарстава на једном месту.
Концепт Новог Београда као управљачког града замењен је идејом о доминантној функцији становања.

КСЕНИЈА ЋИРИЋ
Сл. 3. Зграда Савезног
министарства
унутрашњих
послова, историјска
фотографија

Зграда Савезног министарства унутрашњих послова
коначно је подигнута у Улици кнеза Милоша, у којој
је, још у време самог Милоша Обреновића, требало
образовати државни, административни и војни центар
српског Београда. Током стогодишњег периода, ови
објекти државног апарата грађени су у горњем делу
улице, од раскрснице с Немањином до Улице краља
Милана, док је у њеном доњем делу, од Немањине према данашњем Мостару, све до Другог светског рата индивидуална стамбена изградња била претежни елемент
урбанизације. Јединствен пример у том периоду представљала је зграда Министарства социјалне политике
и народног здравља, која је 1933. године подигнута на
самом крају непарне стране улице, на простору спрам
којег ће у послератним годинама бити саграђена зграда
Савезног МУП-а.
Главни пројекат нове Управне зграде Министарства унутрашњих послова ФНРЈ одобрила је 28. августа 1950. године Комисија за ревизију идејних и главних пројеката при МУП-у ФНРЈ.9 Зграду је пројектовао Пројектантски биро Министарства унутрашњих
послова ФНРЈ са архитектом Лудвигом Томоријем, као
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

одговорним пројектантом. Објекат је подигнут на углу
улица Кнеза Милоша и Дринске. У архитектонском
погледу зграда је рашчлањена у три блока, од којих
средишњи, мада повучен од регулације, има доминантан изглед и положај. У оквиру овог блока налази се и
главни улаз, монументално третиран, у виду затвореног
трема са сегментно обликованом чеоном површином.
На централном месту, на атици изнад портала, постављен је грб ФНРЈ.10
Модерно безорнаментално фасадно платно у повученом тракту према Улици кнеза Милоша издељено
је уским пиластрима између којих су, у централне три
вертикале изнад монументалног улаза, смештене терасе са балустрима, мотив који се понавља на бочној
страни истога тракта. Камена оплата покрива зону
сутерена приземља, бочне стране уличних трактова и
угаоне фрагменте. Тракт на уличној регулацији, као и
тракт према Дринској, јединствено су третирани као
безорнаменталне површине с наглашеним хоризонталама које повезују ритмично распоређене прозорске
отворе по етажама. Оваква артикулација представља
реминисценцију на модернистичка решења међуратног
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Сл. 4. Зграда Савезног министарства унутрашњих
послова, главни улаз, после бомбардовања 1999.
(снимила Снежана Неговановић)
периода. Међутим, масивност и статичност објекта не
указују на исте узоре. У организацији основних маса
нема сложеног комплекса чију целину чини променљива геометрија израстањем једног правоугаоног тела из
другог, или из других, већ сложених. Елевација се не

постиже сукцесивним надвисивањем, којим би се обезбедила одређена динамичност објекта. Модернистички
постулати у формалном смислу нису одговарали овом
„прогресивном“ времену и намени објекта. Мада је
модернизам хронолошки представљао најближег сродника послератне архитектуре, његова филозофија и
његово тумачење у Србији и Југославији претежно су
искључивали димензију монументалног. Монументализам је међутим, пре свега, одговарао новој идеологији, која је захтевала и нову естетику у изградњи јавних објекта. Идеолошко-политичка обележја су јасно
изражена кроз положај, димензије, материјализацију,
масивност и статичност, односно монументалну форму објекта.11
Грађевина данас представља пример јавне архитектуре као симбола моћи државе и партије и предмета
изразите политичке инструментализације у време раног комунизма нове Југославије. Оваква архитектура,
лако разумљива, репрезентовала је актуелне идеолошко-политичке ставове и представљала средство емитовања политичких порука. Рустична обрада приземља,
масивност и статичност објекта у садејству са горњим,
хијерархијски конципираним зонама уличне фасаде, и
данас наглашава однос појединца пред државним апаратом комунистичког времена. Као представник стила
који је недуго трајао у београдској архитектури, ова
изразито реторичка архитектура има посебну културно-историјску вредност. Истовремено, репрезентативним положајем који заузима, пропорцијама и обликовањем, њен архитектонско-урбанистички значај и након
бомбардовања 1999. године јесте део свести сваког
Београђанина.
Бомбардовање зграде Министарства унутрашњих
послова ФНРЈ, пола века након њеног подизања, такође
представља један од кључних момената у историји Београда и Србије.
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имала оригинално предвиђено и истакнуто државно знамење Федеративне Народне Републике Југославије. Сви остали грбови социјалистичке Југославије на фасадама Београда уграђени су накнадно,
на знатно старијим здањима, замењујући претходне хералдичке ознаке. Ово хералдичко знамење је истовремено било последње истакнуто на једном новоподигнутом објекту. Од тада па све до наших
дана постојећи грбови су допуњавани, обнављани или мењани, али
ниједан нови није постављен (М. Поповић, Хералдички симболи на
јавним здањима Београда, Београд, 1997, 146–148).
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Милоша бр. 90а, као и дворишни тракт објекта. Ова новоградња,
посебно уличног тракта, пројектована је с тежњом да се просторно, функционално и обликовно допуни постојећи комплекс зграде.
Сходно томе, новоградња је задржала исте елементе своје матице,
тј. међуспратне висине, осовину комуникационог – везног ходника,
укупну висину зграде и донекле фасадни изглед. Висина прозора,
завршни венац и кров прилагођени су постојећој згради, али је нова
материјализација фасаде од вештачког камена.

Summary: KSENIJA ĆIRIĆ
THE BELGRADE WORKS OF THE SLOVENE ARCHITECT LUDVIK TOMORI
The work of the Slovene architect Ludvik Tomori in Belgrade has been paid little attention by historians of architecture. His buildings from the late 1940s and early 1950s, which are the capital city’s landmarks in architectural and townscape terms, have largely been going unnoticed, being designed in the unpopular period of socialist realism. The building of
the Federal Ministry of the Interior and a residential building for the State Security Directorate (UDB) employees, however,
possess a dimension which reflects their original political context and thus affirms their cultural-historical aspect. It is important therefore to draw attention to these state-commissioned buildings.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Apartment building for State Security Directorate employees,
general view (photo by Snežana Negovanović)
Fig. 2 Apartment building for State Security Directorate employees,
main entrance (photo by Snežana Negovanović)
Fig. 3 Federal Ministry of the Interior, historical photograph
Fig. 4 Federal Ministry of the Interior, main entrance, after the bombing
in 1999 (photo by Snežana Negovanović)
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ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА
У НОВОМ БЕОГРАДУ

N

акон завршетка Другог светског рата, у складу с новим
социополитичким условима, промениле су се идеје и
концепције сагледавања изградње Београда и изградње
„нове“ престонице на левој обали Саве. Овакве промене биле су одлучујући фактор код оснивања будућег
административног и управног центра на месту без
наслеђених урбанистичких слојева. Идеја о урбанизацији простора између старог Београда и Земуна настала је у периоду између два светска рата, али озбиљнији
кораци у погледу планирања и изградње направљени
су након Другог светског рата.1 Специфична конфигурација терена уз леву обалу Саве, појава савремених
идеја у домаћем градитељству, модернизација технолошких приступа и материјала и измењена друштвено-економска клима били су основ за бројне студије
о изградњи новог града и својеврстaн изазов многим
пројектантима. Концепт модерног града на левој обали
Саве био је и полазна тачка првог послератног Генералног плана Београда усвојеног 1950. године. Иницијатива за изградњу Новог Београда потекла је од руководства Комунистичке партије Југославије, на челу са
Титом, која је формирала групу надлежних државних
органа и служби: Секретаријат Председништва Владе
Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ),
Савезно министарство грађевина, Извршни одбор Народног одбора града Београда. Рад се одвијао под сталним праћењем и интересовањем маршала Тита, Политбироа ЦК КПЈ, Централног комитета Комунистичке
партије Србије и Градског комитета Партије. Стручне
урбанистичко-пројектантске послове обављале су урбанистичке службе.2 Сагледавање и анализа планирања
и изградње Новог Београда представљали су сложен
задатак. Он је у својој основној идеји био пример идеалистичког урбанизма ФНРЈ, који је због политичке
дестабилизације земље након 1948. године, условљавајућих социјалних и економских фактора с једне стране
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Сл. 1. Парк
пријатељства, млади
горани са засађеним
платанима(извор:
Фото-документација
Танјуг)

и тежњи модерниста да подигну савремен град по мери
човека са друге стране, с временом постао спецификум
послератног урбанизма тесно везан за један политички
систем и идеологију.
Иницијална концепција изградње Новог Београда била је стварање престонице новог социјалистичког
друштва на једном ненастањеном простору, који је представљао идеално тле за уношење нових градитељских
идеја, друштвених пројекција и идеолошких принципа.
Једна од манифестација идеје о новом друштву односила се и на форму нових урбаних структура и архитектонских облика социјалистичког града као нове управно-административнe, економске и културне престонице. Свеобухватно планирање модерног града почело
је с првим послератним предлогом Скице регулације
Београда на левој обали Саве, архитекте Николе Добровића из 1946. године. Његове идеје за концепт новог управљачког града нису дале коначно решење, али су отвориле низ тема о будућем урбанистичком концепту, величини, намени, стварању савремене инфраструктуре и
модерних саобраћајница. На доминантан карактер нове
престонице указују бројни конкурси, саветодавна тела
и организације које су се бавиле питањима изградње
држaвних и партијских објеката највишег ранга. Идејни план Новог Београда, донет 1948. године, ослањао
се на Добровићеве идеје о градском пејзажу и насељу
у зеленилу.3 Концепт тог плана био је стварање функционалне архитектуре у оквиру ортогоналне урбане
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

структуре којом би доминирале две зграде, државна
зграда СИВ-а и партијска зграда ЦК КПЈ као репрезенти будућег модерног града.4 Током израде Скице регулације Београда на левој обали Саве Добровић се доста бавио и питањем успостављања општег јавног добра, које
се огледало у форми града у врту, што се може уочити
и у његовој студији Дубровачки дворци, где наглашава
вртове као виталне делове модерног урбанизма и потребе за проширењем зелених површина.5 Некадашњи
властеоски вртови као симболи одвојености и привилегованих друштвених слојева, по њему, треба да постану
интегрални део градског простора спојени са зеленим
појасом формираним према принципима савремене демократске урбанистике.6 На основу ове студије настају
и прва начела савременог градског пејзажа.7
У првој деценији након рата организоване су бројне радне акције омладинаца и бригадира који су вршили припремне радове, градили пут Београд–Земун, превозили камен и утврђивали обалу Дунава. Први радови
били су постављање темеља Палате федерације, хотела
„Југославија“, стамбеног блока у Тошином бунару, Студентског града и других објеката. Уз започету изградњу
на простору Новог Београда, изводили су се радови
на култивисању мочваре на ушћу Саве у Дунав. Подизање града на првобитно мочварном терену и зеленила на песку, у неповољним климатским условима који
се односе на недостатак ветрова и влаге, представљао
је један од највећих успеха југословенских пејзажних
204

ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА У НОВОМ БЕОГРАДУ

Сл. 2. Стране делегације које у Парку посматрају
идејно решење Владете Ђорђевића 1961. године
(извор: Фото-документација Танјуг)
архитеката и градитеља након Другог светског рата.8
Године 1947. на левој обали Саве, испред ушћа рукавца
Саве у Дунав, формирана је мања шума од различитих
врста високог дрвећа.9 Рад на озелењавању је започет на
простору између будућег хотела „Југославија“ и Бранковог моста, као и просторa око будуће зграде СИВ-а.
Неколико година касније отпочело је уређивање Парка
уметности, где је 1965. године изграђен Музеј савремене уметности.
Прва фаза изградње Новог Београда трајала је до
1950. године, када је направљен прекид због економске блокаде и међународног положаја у којем се нашла
Југославија. Економска криза и промена политичког
курса Југославије, изазвана њеном спољном политиком
са Социјалистичким Савезом Совјетских Република
(СССР), довели су и до прекида започете и планиране
градње државних објеката на Новом Београду. Тада је
напуштена првобитна идеја о формирању управно-административног центра социјалистичке државе и наредне две деценије је преовладао концепт социјалног
становања. Другачија политичка оријентација руководства ФНРЈ одразила се на област архитектуре тако
што је убрзо довелa до потпуног напуштања идеје социјалистичког реализма.10 Такав преокрет у теорији и
пракси архитектуре крајем пете деценије нарочито је
приметан у конкурсним радовима за Нови Београд који
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указују на покушај стварања новог идентитета „југословенске социјалистичке архитектуре“.11 Поред тога
што сама по себи негира историјске стилове, нова архитектура је тежила да истакне особеност домаће архитектонске праксе и у том сегменту искаже своју независност у односу на целокупан комунистички свет.
Нова југословенска архитектура тежила је репрезентативности и монументалности, али заснована на новим
схватањима градитељства, које ће у исто време бити
одраз нове друштвене идеологије и културне климе.
Тако се подизањем савремених објеката, саобраћајница, уређених парковa и обала постепено формирао нов
урбани центар на левој обали Саве.
Општина Нови Београд је формирана 1952. године, а ради настављања развоја и успешније изградње
ове општине, у априлу 1956. године формирана је Дирекција за изградњу Новог Београда и Дирекција за
градско зеленило општине Нови Београд, која је радила
на озелењавању и украшавању „вртно-шумског града.“
Од 1960. године поново су започете активности на изградњи стамбених објеката, а 1962. године израђен је
и усвојен коначан Регулациони план Новог Београда,
који је унео нове квалитете у односу на раније планове, а то се односило на третирање, први пут, целокупне
територије општине Нови Београд и сагледавање свих
функција које тангирају стамбена насеља (болнице,
парк-шуме, гробља, индустрија, изворишта вода и др).12
Исто тако, регулисана су питања организације стамбених зона на принципима друштвеног самоуправљања,
поделе саобраћајница на градске и локалне, што се
одразило на поделу на месне заједнице, стамбене рејоне и стварање мреже друштвено-пословних центара
различитих категорија и величина, формирање изразито градског центра с континуалним пешачким проспектом између зграде СИВ-а и будуће железничке станице,
која повезује три трга – свечани, централни и станични,
ослобађање приобалног појаса од административних
и стамбених зграда и стварање великих паркова са обе
стране зграде СИВ-а у духу општеважеће концепције
да се обале у центру града третирају у смени великих
паркова и ансамбала најзначајнијих јавних објеката
(СИВ, хотел, опера, музеји, изложбене галерије и сл.).
Посебан сегмент плана односи се на уређење рекреативних и зелених површина како у погледу капацитета тако и у намени и просторном доживљају. Зелене
површине су планиране у зонама становања и у зонама рекреације, уз зграде СИВ-а, ЦК СКЈ, факултета и
болница, затим као индустријско и заштитно зеленило
(појас између ауто-пута и индустрије), зеленило у виду
травњака и дрвореда уз саобраћајнице и зеленило с посебном наменом. Овим регулационим планом рекреативни комплекси су предвиђени уз становање и уз низ
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Сл. 3. Првонаграђено решење – нацрт парка
архитекте Милана Палишашког 1965. године (извор:
приватна архива архитекте Милана Палишашког)
тзв. приобалних паркова. Паркови који се налазе и са
једне и са друге стране зграде СИВ-а названи су градским парковима и сваки обухвата површину од 20 ха.
Планирано је да Парк пријатељства обухвати површину
од 12,5 ха, Парк уметности 19,5 ха, Савски парк (на левој обали Саве) 19 ха и Забавни парк (поред железничке
станице у Новом Београду) 10,5 ха.13
Изградња јавних објеката у Новом Београду као
сигнификатора државне елите и њене моћи, завршава
се током седме деценије. Они у симболичном смислу
демонстрирају значајан политички преокрет југословенске спољне политике у односу на СССР и земље
Варшавског пакта, што се у архитектури одразило управо напуштањем идеја соцреализма. Најбољи пример
за то је изградња монументалних зграда СИВ-а, ЦК
СКЈ, хотела „Југославија“, Музеја савремене уметности
и стамбених блокова централне зоне Новог Београда.
Овакви објекти по свом положају у простору, намени
и стилу најјаче показују и одсликавају идеологију и
дух времена14. За разлику од владајућег стила у једном
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периоду, дух времена у себи садржи сву комплексност
живота једног друштва, као и сложене односе великог
броја уметника с владајућим режимом и социјалним
потребама друштва са једне стране и стваралачких
тежњи са друге.15 Дух сваког времена једном раздобљу
даје главни идеолошки оквир, из којег се развијају уже
програмске основе групних покрета и индивидуалних
настојања. Он се може кретати у правцу конзервативних, ретроградних до утопијских, напредних и еманципаторских идеологија.16 Често је он покретач развојног
пута и револуционарних порива једног друштвеног
система и његових културних стремљења.
Изградња објеката јавног, државног и партијског
карактера у Новом Београду није имала за циљ да презентује само монументалну и репрезентативну архитектуру већ и да јединствену архитектонску композицију стави у оквир савремених друштвених релација и
другачијих политичких усмерења послератне Југославије. Самим тим, тежња југословенских архитеката и
урбаниста током шесте и седме деценије 20. века била
је да се створи један нов модел монументалности другачији од совјетског и предратних модела тоталитарних
система. Југословенско друштво је посебно шездесетих
година тежило да ухвати корак са светом у најважнијим
областима развоја: привреди, индустрији, технологији
као најјачим показатељима напретка државе. Тако су
и први модернистички конципирани објекти највишег
државног ранга били потврда да је Југославија достигла
задовољавајући степен архитектонског и техничког
развоја.
Палата Савезног извршног већа, као најзначајнији
административни објекат и репрезент нове идеологије,
подигнута је у приобалном делу Новог Београда одакле
се пружа визура на најстарији део града. Њеном локацијом је симболично истакнут историјски континуитет
двају делова престонице: старог и новог.17 Изградња
овог објекта представља сложен политички, архитектонско-урбанистички и уметнички подухват. У сваком наведеном сегменту донела је помак. Одбацивање првобитног Поточњаковог решења из 1947. године и поверавање израде новог пројекта архитекти Михајлу Јанковићу 1952. године, значило је победу интернационалног
стила, као и победу индивидуалног креативног рада и
идеје над ранијим колективним униформним моделима
соцреалистичке идеологије.18 Свечано отварање Палате
СИВ-а уприличено је поводом одржавања Прве конференције несврстаних у Београду 1961. године, која
је трајну успомену добила формирањем Парка пријатељства на простору између зграде СИВ-а, ЦК СКЈ и
Музеја савремене уметности, који у својој симболичној
равни чине јединствен урбани ентитет.
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Прва конференција несврстаних земаља и
формирање Парка пријатељства у Новом
Београду
Новонастала политичка ситуација у свету након
Другог светског рата односила се на непријатељски однос комунистичких и некомунистичких земаља, које су
предвођене Сједињеним Америчким Државама (САД)
и Социјалистичким Савезом Совјетских Република
(СССР), што је узроковало стварање војно-политичких
савеза и блоковску поделу земаља на Западни и Источни блок. Та тежња довела је на крају до јаког ривалитета
двеју водећих земаља света, њихове глобалнe конфронтацијe и брзог надметања у нуклеарном наоружању познатом као „хладни рат“.19 У политичком, економском
и идеолошком контексту, „хладни рат“ је био одраз
сукоба СССР-а и земаља Варшавског пакта са САД и
земљама чланицама Северноатлантског савеза – НАТО
(NATO – North Atlantic Treaty Organisation). Чланице
Варшавског блока тежиле су за светским патронатом
бескласног друштва комунистичке оријентације власти
насупрот империјализму и неоколонијализму Западног
блока и тежњи његових чланица за капитализмом и
слободном трговином, а против ширења комунизма. Сукоб велесила био је нарочито изазван активираним процесом деколонизације, који је оставио низ нестабилних
земаља трећег света. Након Стаљинове смрти 1953. године и потом кратке власти Меланкова, на место председника СССР-а дошао је Хрушчов, што је умањило
тензије великих сила, али не и нове ратне сукобе на
просторима Трећег света. Вође бивших колонијалних
земаља нису били симпатизери западних сила у већини случајева. Процес деколонизације током педесетих
и шездесетих година прошлог века се све више ширио,
а СССР и САД су се преко својих револуционарних
покрета и организација борили за превласт у овом делу
света. Поједине земље ипак нису желеле да буду укључене у блоковску политику, а такав положај заузела је
и Југославија. Раздобље које је претходило одржавању
Прве конференције несврстаних у Београду 1961. године, а након искључења Југославије из Коминформа
1948. године, време је када југословенско руководство
покушава да спроведе нов спољнополитички правац заузимањем једнаке дистанце према велесилама чиме је
заправо омогућила стварање нове политичке опције у
међународним односима.20
Термин „несврстани“ први је употребио индијски
премијер Џавахарлал Нехру у свом говору о кинеско-индијским односима у Коломбу (Шри Ланка) 1954.
године за земље коју су имале „неутралан“ став према политичкој подели у свету. Тада су дефинисани
главни циљеви будућег покрета несврстаних као независне политичке организације: узајамно поштовање
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територијалног интегритета и суверенитета, узајамно ненападање, узајамно немешање у унутрашње
послове, једнакост и узајамна корист, мирољубива
коегзистенција.
Почетак педесетих је био преломан моменат у политичкој историји наше земље. Југославија је све више
учвршћивала своје спољне везе са афроазијским државама и тако јачала своју независност и улогу у формирању савеза са земљама у развоју. Године 1954, приликом посете Индији и Бурми, Тито је истакао да неједнакост међу државама и народима, мешање у унутрашњи
живот других, подела света на интересне сфере и блокове, као и колонијализам, представљају основне узроке неспокојства човечанства.21 Посета Индији је била
од пресудног значаја за Титово упознавање с политиком ове земље која је прва теоријски почела да обликује
доктрину несврстаности базирану на читавом сплету
принципа већ разрађених у пракси.22
Следеће 1955. године, на иницијативу Нехруа је
организована Конференција у Бандунгу (Индонезија),
где је присуствовало 29 делегација земаља Азије и Африке, као и Турске (евроазијске земље), које су осудиле
колонијализам и подржале активну кампању за независност земаља трећег света.23 На тој конференцији несврстане нације су изразиле да не желе да буду увучене
у идеолошке сукобе Источног и Западног блока. Ово
је био веома значајан састанак који је довео до постављања оквира за формирање покрета несврстаних. На
првом мултилатералном заседању лидера несврстаних
на Брионима (Хрватска) 1956. године, Јосип Броз Тито,
Џавахарлал Нехру и Гамал Абдел Насер усвојили су декларацију која је оштро осудила блоковску поделу света и политику доминације и поднели резолуцију којом
су тражили обнављање преговора председника САД и
СССР-а, што није било прихваћено.
Своје путовање у земље западне и северне Африке почетком 1961. године Тито је завршио незваничном посетом Уједињеној Арапској Републици (УАР) и
разговорима с једним од главних идеатора ванблоковске политике, Насером, о реализацији идеје о формирању покрета несврстаности. То је био повод да Тито
на састанку у Каиру у априлу 1961. године предложи
сазивање Конференције шефова држава неангажованих земаља. Сазивачи скупа Насер, Нехру, Сукарно и
Нкрумах прихватили су Титов предлог и на наредном
припремном састанку утврђено је да Прва конференција буде одржана у Београду од 1. до 6. септембра
1961. године.24 Позивнице за земље учеснице упућене
су председницима 25 земаља (Алжир, Авганистан, Бурма, Цејлон, Етиопија, Гана, Гвинеја, Индија, Индонезија, Ирак, Јемен, Камбоџа, Кипар, Конго, Куба, Либан,
Мали, Мароко, Непал, Саудијска Арабија, Сомалија,

ИВАНА ВЕСКОВИЋ
Судан, Тунис, Уједињена Арапска Република и Југославија). У својству званичних посматрача, Конференцији
су присуствовали представници Боливије, Бразила и
Еквадора, а рад je пратилo око 40 ослободилачких
антиколонијалних и напредних покрета из свих делова света, руководиоци и представници народа Азије
и Африке који су тада још увек били у колонијалном
положају.
Београд, град домаћин Прве конференције, одмах
је почео с великим припремама.25 У организацијама
социјалистичког савеза и при општинским народним
одборима основани су посебни одбори који су водили
рачуна о што свечанијем и лепшем изгледу града, о обавештености грађана о раду заседања и његовом значају,
као и о организацији предавања, изложби и филмских
пројекција о историји и култури земаља учесница.26
Главна дворана Савезне скупштине, где су се одржавале пленарне седнице, преуређена је и прилагођена одржавању конференције. Испред централног дела зграде
СИВ-а, који је окренут према путу Београд–Земун постављен је трапезасти водоскок. Ондашња штампа бележи да се тих дана пред почетак рада Конференције
испред зграде Савезног извршног већа окупило преко
2 500 грађана да посматра необичну игру разнобојне
светлости и воде која је избијала из многих извора фонтане. Импозантни трем са стубовима од црног мермера на главном улазу централног дела репрезентативног

државног објекта био је осветљен неонским светлима. Током шест дана Конференције одржане су бројне
културно-уметничке свечаности и спортске манифестације. Град је био посебно осветљен, побољшани су
саобраћај и комуналне услуге. У згради Дома синдиката налазио се Центар за штампу бројних домаћих и
страних новинских агенција. Страни новинари су били
смештени у новоизграђеним вишеспратним објектима
у Цвијићевој и Рузвелтовој улици, а припремљена су
била најсавременија средства телефоније и телеграфије
за њихов рад27. Београд је тада приказао своје најлепше
лице, а током уласка страних делегација у град организовани су поздрави Београђана. Заставе на „сребрним“
стубовима, панои добродошлице с поруком „Сви људи
света хоће мир“ и цвеће били су дуж целог пута од Сурчина до Савезне скупштине.28 На Тргу Маркса и Енгелса (данас Николе Пашића) постављен је један обелиск,
други код Бранковог моста и трећи је био предвиђен
у Парку пријатељства у Новом Београду. Све главне
саобраћајнице попут: Маршала Тита (Краља Милана), Булевара револуције (Булевар краља Александра),
Трга Димитрија Туцовића (Трг Славија), Улице кнеза
Милоша, која је била посебно украшена грбовима земаља и њиховим заставама, били су осветљени разнобојним рефлекторима. Постављен је и велики портал
на „Мостару“ висок 15 м са амблемом Конференције
несврстаних земаља. Уочи доласка првих председника
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земаља учесница, Батајнички аеродром је био опкољен
новинарима, телевизијским и филмским сниматељима.
Слика сусрета Тита, Стамболића, Кардеља и Ранковића
и гостујућих државника и њихових делегација на аеродрому обишла је цео свет и забележена као историјска.
У дворани Савезног већа Савезне народне скупштине,
Тито је отворио скуп највиших представника двадесет
четири неблоковске земље који је у светској јавности
добио квалификацију „савест човечанства“.29
Шест дана трајања Kонференције добило је и
своју историјску симболику у Парку пријатељства у
Новом Београду. Иницијатива за формирање спомен-парка потекла је од Младих горана Србије који су сматрали да овакав догађај, важан не само за Југославију
већ и читав свет, треба трајно обележити.30 Њихов предлог подржали су Савет за културу и Савет за урбанизам Народног одбора града Београда. Парк је био предвиђен на троугаоном простору од око 14 ха површине
окружен најзначајнијим новобеоградским грађевинама
– зградама Савезног извршног већа, Музеја савремене
уметности и Централног комитета СКЈ (данас Палата
„Ушће“). Главни мотив парка је Алеја мира коју формирају младице платана сађене рукама председника држава чланица покрета несврстаних као трајни симбол
мира и пријатељства међу народима. Прво дрво – храст,
засадили су Млади горани као њихов симбол. Том свечаном чину присуствовали су Воја Лековић, потпредседник Народне скупштине Србије и председник Републичког одбора Младих горана; Милојко Друловић,
секретар Градског комитета СК; Бранко Пешић, председник Градског одбора ССРН; Божа Томић, директор
Дирекције за изградњу Новог Београда, и други руководиоци.31 У поздравном говору Воја Лековић је рекао:
„Млади горани ће с посебном бригом чувати и неговати
Парк пријатељства. Садећи овај храст желимо да ништа
и никада не узнемири слободне птице које ће у њима
свијати своја гнезда.“32 Храст Младих горана постављен је на челу Алеје мира.
Прво идејно решење Парка израдио је инжењер
Урбанистичког завода Београда Владета Ђорђевић.33
Алеја мира је постављена на благо уздигнутом платоу
окружена разноврсним фонтанама, а у самом центру
парка планиран је велики обелиск у чијем подножју би
била исписана имена земаља учесница Прве конференције несврстаних. Алеја својим положајем прати обалу
дунавског рукавца, а њени крајеви су управни на зграду
СИВ-а и Београдску тврђаву. Плато Алеје је замишљен
у виду поплочане стазе, вртно-архитектонски обрађен
од декоративних плоча, цветњака и скулптура. Парковска површина је тако решена да интерне стазе формирају појединачне парцеле, у којима би свака земља
изложила своје симболе, етнолошка обележја, копије
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скулптура, специфичне вртне детаље и биљне врсте.
Величина сваке парцеле би обухватала око 50 до 100
квадратних метара, а њихов распоред био би такав да
симулира географску удаљеност од Југославије. Интернe парцеле су замишљенe као мали „музеји на отвореном“, уређенe према пројекту земаља учесница које би
тако дале свој допринос уређењу Парка. Планирана су
два прилаза Парку: један од Булевара Николе Тесле иза
зграде СИВ-а, а други од будућег булевара за Ратно острво. До почетка Конференције je изведена приступна
стаза и одређена су места за садњу платана. Први од
председника који је засадио платан био је шеф делегације Саудијске Арабије, принц Ибрахим Совеил.34 Њега
су дочекали потпредседник Народног одбора Милић
Бугарски и представници владе, као и омладинци и омладинке обучени у народне ношње наших република
формирајући шпалир, који су тако свечано дочекивали
госте познатим „Здраво“. Совеилова садња 3. септембра 1961. године се сматра „каменом темељцем“ Парка
пријатељства. Одмах му је презентован пројекат Парка
и место где ће се налазити саудиарабијски део. Директор за изградњу Новог Београда Божидар Томић предао
је саудиарабијском шефу делегације књигу са сликама
и скицама будућег Новог Београда. Иста слика свечаног дочека поновила се само десетак минута касније
када је дочекан туниски председник Хабиб Бургиба.
Пошто је засадио дрво мира, интересовао се за план
подизања спомен-парка. И тако редом, наредних шест
дана низали су се симболи мира и пријатељства. Током
трајања Прве конференције Парк су посетили и оставили трајну успомену шефови делегација: Хасим Џавад
(Ирак), Џавахарлал Нехру (Индија), Саиб Салам (Либан), Мухамед Дауа (Авганистан), Фелман Веладе (Боливија), Адем Абдулах Осман (Сомалија), Модибо Кеита (Мали), Кваме Нкрумах (Гана), Макариос (Кипар),
Бенхеда (Алжир), Дортикос (Куба), Сиримаво Бандаранике (Цејлон), Ибрахим Абуд (Судан), Хаиле Селасије
(Етиопија), Бир Бикрам Мохендра (Непал), Хозе Хоакен (Еквадор), Сејфул Ислам ел Хасан (Јемен), У Ну
(Бурма), Нородом Сиханук (Камбоџа), Ахмед Сукарно
(Индонезија), Сирил Адула (Конго) и Гамал Абдел Насер (УАР).35 Они су након садње своје импресије о Парку пријатељства забележили у спомен-албуму Младих
горана. Шеик Совеил је записао: „Засадио сам дрво,
а то је највећи симбол живота“; председник Нехру:
„Срећан сам што је пријатељство народа симболизовано кроз сађење дрвећа“; ирачки министар Џавад: „За
мене је ово срећан дан што ми се пружила прилика да
засадим дрво мира у Алеји мира. У име народа Ирака
поздрављам народе Југославије и желим успех београдској конференцији у акцији мира“; либански премијер
Салам: „Надамо се да ће ово дрво, које сам имао част
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да засадим у срцу Београда, бити успомена на нашу посету и симбол пријатељства између народа Југославије
и Либана“.36 Тито је као домаћин засадио свој платан
7. септембра 1961. и тај датум се сматра званичним почетком формирања Парка пријатељства. Пропраћен је
громком песмом Младих горана и младића и девојака у
ношњама југословенских република.37 Након завршетка Конференције, атмосфера великог историјског догађаја још увек се осећала у Београду, у Југославији, у
целом свету, а њен траг је остао трајно сачуван у Алеји
мира у Новом Београду.
Своје коначно архитектонско-урбанистичко решење Парк пријатељства је добио неколико година касније. Скупштина града Београда и Одбор за старање о
изградњи и уређењу Парка пријатељства расписао је
општејугословенски конкурс 1965. године.38 Пројектни задатак је обухватао: архитектонско-инжењерски
део, вртарски део, инсталације и скулптуре.39 Архитектонски део односи се на опис постојећег стања са
снимљеном вегетацијом и уцртаним границама Парка
према изводу из Регулационог плана Новог Београда из
1962. године, као и на генерални идејни план парка са
свим основним елементима, а посебно диспозицијом
дендрофлоре различитог узраста, цветним културама и
травним површинама, свечаним приступним амбијентом, колским комуникацијама, паркинг-просторима,
павиљоном протокола за око 50 гостију, пешачким комуникацијама, споменичким елементом и комуналном
инфраструктуром. Вртарски део је обухватао, поред педолошких анализа40 и климатских података подручја, и
мере мелиорације земљишта за поједине флористичке
типове, анализу еколошких фактора и оквирну биолошку основу, детаље цветних површина и преглед дендролошких култура.
Чланови жирија конкурса били су: Милојко Друловић (председник жирија), председник Савета за урбанизам Скупштине града Београда; Марко Никезић,
државни секретар за иностране послове; Воја Лековић,
председник Одбора за саобраћај Савезног извршног
већа Савезне скупштине; Стојан Свиларић, председник
Одбора за старање о изградњи и уређењу Парка пријатељства у Београду; Александар Ђорђевић, дипл. инж.
арх., директор Урбанистичког завода града Београда;
Бранко Петричић, дипл. инж. арх., ванредни професор
Шумарског факултета у Београду; Павао Унгар, дипл.
инж. арх., ванредни професор Универзитета у Загребу;
Едвард Равникар, дипл. инж. арх., професор Универзитета у Љубљани; Оскар Давичо, књижевник из Београда; Антон Битенц, дипл. инж. арх., представник Савеза
ликовних уметника Југославије из Љубљане, и Стојан
Челић, сликар, представник Савеза ликовних уметника
Југославије из Београда.41 Бранко Петричић је истакао
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да је конкурсни задатак веома заинтересовао архитекте,
уметнике и многе струке.42 Специфичност тематике
била је изазов ауторима јер је третирала област хортикултуре, не тако честу конкурсну материју, као и положај парка међу наjзначајнијим државним зградама. На
конкурс је пристигло деветнаест радова, од којих су три
награђена, а једанаест откупљено. Прву награду је освојио рад под шифром „Потез“ архитекте Милана Палишашког. Другу награду делили су архитекти Ранко
Радовић и Љиљана Пекић, а трећа је припала архитекти
Мири Холамбек Бенцлер из Загреба.43
Према првонаграђеном решењу, парковски простор је геометријски конципиран с јасно усмереним
визурама ка павиљону протокола у централном делу и
три ликовна акцента: први представља пирамиду, други
трочлани елемент и трећи куглу. Рад архитекте Палишашког, према оцени комисије, представља строго осовинско решење са геометријским поделама и наглашеном монументалношћу тако да делује свечано и репрезентативно.44 Цела концепција и тема усредсређени су
на централну платформу на којој се одвија програм, где
су постављени ликовно изражајни елементи. Главни
мотив парка је Алеја мира са садницама највиших државника и истакнутих појединаца. Осовине свих алеја
и репрезентативних прилаза сливају се у једну тачку,
која обухвата платформу с павиљоном протокола на
чијем врху је скулптура, тј. кугла у трочланом елементу
као симбол мира, и фонтана.45 Тако постављен симбол
је замишљен да буде видљив са свих страна парка и
прилазних стаза, а са главне платформе све остале алеје
и приступи. Мотив зелене пирамиде је урбанистички и
скулптурално постављен тако да оживљава конкавни
део обале. У источном делу парка је троугаона зелена
форма са Алејом мира у свом средишту. С леве и десне
стране Алеје налазе се травнате површине без високог
растиња, одвојене шетним стазама, чиме је визуелно и
симболично наглашен њен положај. Парк је у западном
делу такође геометријски подељен стазама на неједнаке парцеле, предвиђен да буде третиран кроз засебна
хортикултурна решења различитих врста садница. Целокупно парковско уређење засновано је на мирном,
једноставном и достојанственом геометризму, чиме је
избегнут карактер места с политичком поруком величања једне власти, једне државе или личности. Полазна
тачка архитекте била је да се на том троугаоном простору уз речну обалу формира оаза зеленила с културно-уметничким садржајем без идеолошког симболизма,
као простор са универзалном идејом и поруком.
Алеја мира је дугачка 180 м што уједно представља број земаља које су као свој политички приоритет
имале залагање за мир, кроз такозвану политику мирољубиве, активне коегзистенције. Сви учесници Прве
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Сл. 5. Данашњи
изглед Парка
пријатељства
са Алејом мира
(снимила Снежана
Неговановић)

конференције засадили су исту биљку – платан. Избор
платана лежи у њиховој дуговечности, што потенцира
идеју о успостављању трајног мира у свету. Поред сваког засађеног дрвета постављена је плоча са именом
државника и земље из које долази, годином сађења и
латинским називом дрвета Plаtаnus аcerofiliа. Саднице
платана су постављене на удаљености од осам метара
да би се на одређеној висини свог раста спојиле и тако
формирале јединствен зелени низ који је такође носио
симболику о повезаности свих народа кроз заједничку
идеју.46 Од конкурсног решења до данас реализовано је
само 9,5 ха парковске површине. Иако је од оригиналне
замисли архитекте Палишашког мало тога изведено47,
у основи се и данас сагледава специфичност у формирању једног модерног парка.
Према идејном решењу из 1961. године, у центру је
био предвиђен обелиск, као главни композициони мотив
парка.48 Он би био трећи подигнут у Београду поводом
конференције несврстаних. Први је подигнут на Тргу
Николе Пашића на једнакој удаљености од Дома Синдиката и Народне скупштине, где су се одржавале пленарне седнице, други је подигнут на зеленој површини уз
Бранков мост, на путу којим су делегације пролазиле од
радних сала у Народној скупштини ка свечаним у Палати СИВ-а. Трећи је био планиран у Парку пријатељства,
као обележје треће главне тачке конференције – Палате
Савезног извршног већа. Први обелиск је уклоњен одмах
након завршетка конференције и био је привременог карактера, други је такође био замишљен као привремено
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решење, али је задржан и обновљен приликом Деветог
самита несврстаних у Београду 1989. године. Трећи, првобитно планиран у Парку пријатељства, није подигнут,
а каснијим решењем архитекте Милана Палишашког
на том месту је планирана кугла у трочланом елементу
на уздигнутој платформи. Како реализација конкурсног
пројекта није изведена до краја Парк је остао без свог
централног обележја.
Новонастали политички догађаји крајем осамдесетих и током деведесетих година 20. века, као што је
пад социјализма у Европи, довели су до распада СФРЈ,
политичке, економске и културне блокаде и агресије
НАТО-а на Социјалистичку Републику Југославију
1999. године. Велика криза деведесетих година одразила се и на пољу уметничког и архитектонског деловања
у виду смањене и деградиране грађевинске и уметничке продукције. Пример новијих интервенција у оквиру
Парка јесте подизање спомен-обелиска Вечна ватра 12.
јуна 2000. године, према замисли вајара браће Светозара и Светомира Радовића и архитеката Марка Стевановића и Миодрага Цвијића.49 Спомен-обелиск Вечна
ватра замишљен од стране тадашње власти као олтар
отаџбине и носиоца идеје патриотизма, подигнут је два
дана након годишњице бомбардовања СРЈ и симболизује 78 дана отпора НАТО-у. Идејни творац споменика је тадашња председница Дирекције ЈУЛ-а Мирјана
Марковић. Иако није висок 78 метара, како је испрва
планирано, обелиск је израђен од бетона, висок 27 м
са завршним мотивом у облику пламена изведеног у
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Сл. 6. Плоча државника испод платана (снимила Снежана Неговановић)
бронзи, у којем је на дан откривања споменика запаљена ватра.50 Свечаности и церемонији паљења ватре и
откривања обелиска присуствовали су тадашњи представници државне и војне власти и бројни грађани.51 Том
приликом Парк је добио централно обележје, а постављене су и дрвене клупе дуж Алеје мира.
Парк пријатељства као место меморије
Цео послератни период у свету био је у знаку
тежње за идеолошком доминацијом двеју велесила
и држава савезница и што савременијим оружаним
средствима као главном одликом државне и политичке
снаге. Југословенска политика активне мирољубиве коегзистенције кроз сталну сарадњу с несврстаним народима одбацивала је сваку могућност рата у
циљу ширења социјализма. Та међузависност је била
одређена миром као универзалном категоријом без
обзира на разлике у друштвеном уређењу држава.
Покрет је својим сталним и активним радом настојао
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да унапреди међународне односе, којима би се уклонила била каква манипулација велесила. То је био
комплексан политички покрет трајне стратешке опредељености у идејно-политичкој борби ванблоковских
земаља у којој је Југославија предњачила. Последње
заседање се временски поклапа са сломом комунизма
и завршеткoм „хладног рата“, што је довело до нових
политичких догађаја, посебно у унутрашњем уређењу
бивших социјалистичких држава.
Београдска конференција била је највиша тачка у
дотадашњем развитку и формулисању коегзистенције
народа са три континента, схваћена као политичка манифестација усмерена ка етаблирању „трећег пута“,
глорификована постављањем традиционалних симбола
власти, обелиска, пирамиде, грбова и застава земаља
учесница на најмаркантнијим местима града, уз присуство народа и политичке елите, док је своје трајно
обележје добила формирањем Парка пријатељства. Последње, Девето заседање одржано је такође у Београду
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1989. године, а последњи државник који је засадио дрво
мира био је румунски председник Јон Илијеску 1991.
године.52
Парк пријатељства као место меморије има вишеструку симболику и значај. Засађивање и меморисање
стабала, као начин утврђивања сећања на људе и догађаје, карактеристично је у српској култури 19. века.53
Уобличавање природе као меморије карактеристично је
такође за многе европске државе. Након Француске револуције 1789. године, подигнуто је преко 60 000 стабала посвећених слободи.54 У новијој светској историји
засађивање стабала посвећених трајном пријатељству и
једнакости држава десило се у новој престоници СФРЈ.
Бити покретач нове политике, верујући у могућност
другачијег и бољег друштвеног поретка у свету, током
друге половине 20. века била је неизмерна част коју су
страни државници указали једној земљи. Такође, подизањем трећег обелиска Вечна ватра 2000. године симболично се заокружује прича о идеологији и политици
Србије током последње деценије 20. века, као последици распада СФРЈ 1990. године.
У микроурбанистичком смислу Парк представља
највећу зелену површину у приобалном делу Новог
Београда. Налази се у оквиру његовог топографски
најинтересантнијег дела и зоне која обухвата најзначајније примере савремене послератне архитектуре,
Палате СИВ-а, зграде ЦК СКЈ (данас Пословни центар „Ушће“) и Музеја савремене уметности. Са аспекта природних вредности, простор где се налази овај
парк важан је зелени масив у склопу карактеристика

предела и отвара богатство визура заједно са зеленим
појасом Великог ратног острва. Простор Ушћа поред
Калемегданског гребена и Великог ратног острва представља топос града Београда, што указује на његову
историјску генезу.
Изградњом Новог Београда градиле су се паралелно нова држава, нова идеологија, нова култура. Иако је
формирање спомен-парка било „условљено“ актуелним
политичким и културним догађајима, својом поруком
он надилази време и све политичко-идеолошке контексте. Чак и након четири и по деценије од свог формирања представља јединствен парк по свом концепту
настанка. Представља простор на којем су државници,
званичне делегације и „високи“ гости Београда садили
по једно стабло које сведочи, и сведочиће одређено време, о историјским догађајима и личностима обједињеним кроз идеју мира и пријатељства. Као место које се
везује за Први самит несврстаних у Београду и посету
највиших државника света, чува сећање на важне догађаје и личности југословенске и светске историје друге половине 20. века.
Чињеница да данас на уређеној површини парка постоји сто осамдесет стабала платана, претвара
овај простор у својеврстан „музеј мира“ на отвореном
и чини га јединственим у нашој земљи. Парк пријатељства је потврда мирнодопског залагања кроз новију
историју – почев од Прве конференције несврстаних до
данас – и управо због својих културно-историјских и
урбанистичко-пејзажних вредности у поступку је проглашења за културно добро.

НАПОМЕНЕ:
1] Током међуратног периода, рађале су се идеје о урбанизацији и
изградњи града између Земуна и Београда: „После Првог светског
рата делимично је одобрен Генерални регулациони план Београда
(1923. године), у границама грађевинског рејона од пре рата. По
доношењу Закона о атару Општине града Београда 1929. године,
утврђена је граница атара београдске општине и проширење грађевинског рејона.“ О томе видети у Љ. Благојевић, Нови Београд – оспорени модернизам, Београд, 2007, 20–21. У прилог теми говори
оснивање и изградња првог Београдског сајма 1937. године на левој обали Саве, поред земунског тада ланчаног моста. Обухватао
је 14.000 m² изложбеног простора. О Старом сајмишту видети у:
Досије споменика културе „Старо Сајмиште – Логор Гестапоа“,
Документациони центар Завода за заштиту споменика културе града Београда.
2] О томе видети у: Б. Стојановић, Из грађе за историју Београда, Урбанизам Београда, 25, Београд, 1973; Урбанизам Београда, 30,
Београд, 1975; Љ. Благојевић, Нови Београд – оспорени модернизам,
Београд, 2007.
3] Добровић је током својих истраживања и стварања јединствене
органске целине новог града увео појам „градски пејзаж“, који је
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дефинисао на следећи начин: „Градски пејзаж је нова врста просторности. (...) Градски пејзаж се одвија пред очима посматрача као
филмска трака. (...) Динамичност, која се ту налази и одражава се
на свим дијеловима града, одговара живчаном систему сувременог
човјека, оног човјека, на којег сувремени урбанизам треба одгојно
да делује. (...) Нов друштвени поредак имат ће у овакво схваћеним
и изграђеним насељима своје стилско огледало, свој просторни лик.
(...) Бескласно друштво имат ће свој просторни лик у насељима, у
којима ће способан урбанист стваралац дочаравати непрекинуте
низове просторних јединица у њиховом цјелокупном прожимању и
сједињавању“. Мр Љ. Благојевић, Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане структуре и архитектуре Новог Београда: период концептуалне фазе од 1922–1962, рукопис докторског
рада одбрањеног на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, Београд, 2004, 47.
4] Урбанистичка структура Идејног плана Новог Београда је заснована на геометризму који је настао укрштањем потеза ауто-пута
у подужном правцу и управних потеза које дефинишу монументалне управне зграде. Средиште тог плана дефинисано је развијеном
свечаном авенијом која је постављена између зграде Председништва Владе ФНРЈ и железничке станице а паралелно с њом према

ИВАНА ВЕСКОВИЋ
Сави је развијена друга авенија са зградом ЦК КПЈ... М. Мацура,
Личност Николе Добровића, Архитектура урбанизам, 43, Београд,
1967; Љ. Благојевић, Нови Београд – оспорени модернизам, Београд,
2007, 109–111.
5] О овоме видети у: Н. Добровић, Дубровачки дворци, Урбанистички институт Београд, 1946, 23, 25; Љ. Благојевић, Нови Београд
– оспорени модернизам, Београд, 2007, 67–69.
6] О овоме видети у: Крунослав Иванишанин, Архитект Никола
Добровић и визија демократског града, Радови Института повијести
умјетности, Загреб, 2000, 127–134; Љ. Благојевић, Нови Београд оспорени модернизам, 68–69.
7]

Љ. Благојевић, Нови Београд – оспорени модернизам, 104–120.

8] О овоме видети у: Ј. Ђ. Марковић, Нови Београд 1948–1968,
Нови Београд, 1968, 20–40; Х. Милановић, Зеленило Београда, 2006,
78–79.
9] Испитивања су показала да насути покривач пружа добре чак
повољне услове за егзистенцију различитих биљних врста без људског ангажовања у томе. Вегетација која је постојала на овом тлу
пре Другог светског рата доказала је да се град може добро озеленити. Ј. Ђ. Марковић, Нови Београд 1948–1968, Нови Београд, 1968,
20–21.
10] Званичан уметнички правац СССР-а од 1925. године до распада
СССР-а који је тежио јачању идеја комунизма и социјализма. Соцреализам као официјелни правац у архитектури и уметности био је
карактеристичан за земље комунистичког државног уређења. Овај
стил карактеришу у тематици: оптимистички заснована глорификација државе, социјалне идејне тенденције, величање физичког рада
и истицање достигнућа на подручју технологије и културе Русије.
О овоме видети у: М. Малдини, Енциклопедија архитектуре, том II
Н–Ж, Београд, 2004, 424.
11] О архитектури соцреализма у Србији видети у: Б. Стојановић,
Архитектура Београда 1944–1954, ГМГБ, I, Београд, 1954, 189–
200; о српској послератној архитектури видети: М. Митровић, Савремена српска архитектура, Београд, 1968; З. Маневић, Од соцреализма до ауторске архитектуре, Техника, 3, Београд, 1970, 62–65;
М. Маневић, Новија српска архитектура, у: Српска архитектура
1900–1970, Београд, 1972, 26–29; М. Митровић, Новија архитектура Београда, Београд, 1975; Б. Стојановић, У. Мартиновић, Београд
1945–1975, Урбанизам и архитектура, Београд, 1978, 115–158; П.
Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–1965, Београд,
1996, 430–436; „Архитектуру социјалистичког реализма обележила
је монументалност, предимензионисаност, типични архитектонски
израз модернизма у смислу односа линија и маса као и јак уплив
идеологије у процесу пројектовања. Наводно је око 1950. године
друштвена средина већ била спремна за неповратно разилажење са
идејама социјалистичког реализма. У архитектури, разлаз је текао
спорије, с обзиром на комплексност струке, мање транспарентно
него у књижевности и сликарству“, аутор Драгана Мецанов даје
тумачење соцреализма у својој магистарској тези Валоризација модернистичке баштине на примеру стамбене архитектуре Београда
од 1947. до 1969. године, одбрањеној на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, Београд, 2006, 19; Допринос истраживању архитектуре соцреализма дао је и симпозијум „Соцреализам у
српској ликовној и примењеној уметности, архитектури и дизајну“,
одржан у Музеју примењене уметности у сарадњи са Одељењем за
историју уметности Филозофског факултета у Београду, 2006 године; А. Кадијевић, Улога идеологије у новијој архитектури и њена
схватања у историографији, Наслеђе, VIII, Београд, 2007, 225–237;
М. Просен, О соцреализму у архитектури и његовој појави у Србији,
Наслеђе, VIII, Београд, 2007, 95–117.
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14] „Дух времена не би требало поистовећивати ни са затеченим
културним контекстом, кога постепено наткриљује својим тотализујућим плаштом, али и од кога у почетним фазама свог кристалисања знатно зависи“: А. Кадијевић, Дух времена, Београд, 2010, 60.
15] О томе видети у: А. Кадијевић, Улога идеологије у новијој архитектури и њена схватања у историографији, Наслеђе VIII, Београд, 2007, 228.
16] А. Кадијевић, Дух времена, Београд, 2010, 55–56.
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власти и политике видети у: M. Warnke, Political landscape, The Art
History of Nature, London, 1994, 75–89.
18] „Замисао Поточњаковог тима била је заснована на синтези
корбизијанског плана и монументалног израза, блиског архитектури совјетског социјалистичког реализма (...). Узори оваквог решења
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Југославије 1918–1978, Београд, 1980, 401–609.
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25] Како је Београд изгледао и како је уређиван поводом Конференције несврстаних сазнајемо из дневне штампе: Створена основа омогућава да се напори радних људи усмере у правцу сталног
подизања животног стандарда, Борба, 3. 1. 1961. године; Селидба
председништва... Политика, 2. 4. 1961. године; Шеик Совеил и председник Бургиба засадили... Политика, 15. 7. 1961. године; Народна
скупштина облачи ново одело, Политика 18. 7. 1961. године; Београд у знаку припрема, Борба, 20. 7. 1961. године; Београд ће спремно дочекати учеснике историјског скупа, Синоћ је испробана нова
фонтана испред... Политика, 16. 8. 1961. године; Председник Тито
и Едвард Кардељ, Политика, 28. 8. 1961. године; Заставе слободе,
Политика, 29. 8. 1961. године; Београд ће спремно дочекати... Политика, 30. 8. 1961. године; У Београду ће се подићи Парк пријатељства, Политика, 30. 8. 1961. године; Дворане за састанке и у
згради СИВ, Борба, 30. 8. 1961. године; Представници политичких,
друштвених и синдикалних... Политика, 31. 8. 1961. године; Тито
ће отворити... Политика, 1. 9. 196. године; Почела конференција
шефова држава и влада ванблоковских земаља, Борба, 2. 9. 1961.
године; Свечаност у Парку пријатељства на Новом Београду, Борба, 4. 9. 1961. године; Први септембар 1961, Политика, 4. 9. 1961.
године; Симболика мира у Парку пријатељства, Зграда СИВ, Борба, 5. 9. 1961. године; Одржан затворен састанак... Политика, 5. 9.
1961. године; Председник Тито засадио платан... Телеграми шефова... Борба, 8. 9. 1961. године; Заставе и платани мира, Борба, 9. 9.
1961. године.
26] Београд у знаку припрема, Борба, 20. 7. 1961. године.
27] За смештај страних новинара, Политика, 15. 7. 1961. године.
28] Београд ће спремно дочекати учеснике историјског скупа, Политика, 30. 8. 1961. године.
29] Поздравни говор председника Тита, Борба, 2. 9. 1961, 5.
30] О првом идејном решењу Парка пријатељства видети у: Политика, 30. 8. 1961. године.
31] Прво дрво у Алеји мира, Борба, 31. 8. 1961. године.
32] Исто.
33] На Новом Београду подиже се Парк пријатељства и Алеја
мира, Борба, 30. 8. 1961. године.
34] Шеик Совеил и председник Бургиба засадили стабло младих
платана у Алеји мира, Политика, 4. 9. 1961. године.
35] Према списку државника и осталих еминентних личности које
су засадиле дрво у Парку пријатељства у Новом Београду за време
и после одржавања Конференције неангажованих земаља са датумом садње. Списак имена државника састављен је према редоследу
сађења. Последњи на списку је Јон Илијеску, који је засадио дрво
мира поводом одржавања Деветог самита у Београду 1991. године.
Из приватне документације арх. Милана Палишашког.
36] Џавад, Нехру, Салам и Дауд засадили платане дуж Алеје мира,
Борба, 5. 9. 1961. године.
37] Председник Тито засадио платан у Алеји мира, Борба, 8. 9.
1961. године.
38] Завршен конкурс за идејни пројекат „Парка пријатељства“,
Борба, 17. 12. 1965. године; Додељене награде за урбанистичко решење... Политика, 17. 12. 1965. године.
39] Урбанистичко-технички услови и пројектни задатак дати су
конкурсним програмом и актом Урбанистичког завода града Београда од 10. 10. 1966. године. Приватна документација арх. М.
Палишашког.
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40] Педолошка анализа се односи на биолошко, хемијско и физичко испитивање тла.
41] Из приватне документације арх. М. Палишашког.
42] Додељене награде за урбанистичко решење... Политика, 17. 12.
1965. године.
43] Завршен конкурс за идејни пројекат „Парка пријатељства“,
Борба, 17. 12. 1965. године.
44] Извештај и мишљење оцењивачког суда (жирија) о приспелим
радовима за израду идејног решења за изградњу и уређење „Парка пријатељства“ у Новом Београду, Београд, 16. 12. 1965. године.
Приватна документација арх. М. Палишашког.
45] У допуни техничког описа планирано је да трочлани елемент и
кугла буду изведени у контрастним материјалима. Трочлани елемент
полирани месинг, трајно заштићен безбојним лаком за одржавање
трајног сјаја – блеска а против оксидирања и потамњења површина. Кугла је требало да буде од монолитног комада белог мермера,
глатких површина. Из пројекта се види да ове скулптуре извиру из
травнате површине. Приватна документација арх. М. Палишашког.
46] Касније су сађене и младице других врста у виду бора, брезе,
липе и јавора. Међу значајним личностима (око 200), које су приликом посете Београду у периоду 1961. до 1991. године засадили дрво
мира били су: Индира Ганди, Ричард Никсон, краљица Елизабета
II, краљ Белгије Бодуен, Вили Брант, Жискар д’Естен, краљица Холандије Јулијана, Моамер Гадафи, Улоф Палме, Џералд Форд, Џими
Картер, Маргарет Тачер, Роберт Габријел Мугабе, Мухамед Мубарак, Франсоа Митеран, Дон Хуан Карлос I, Фидел Кастро, Михаил
Горбачов и многи други. Списак државника и осталих еминентних
личности који су засадили дрво у Парку пријатељства у Новом Београду за време одржавања Конференције неангажованих земаља,
као и после конференције са датумом садње. Из приватне документације арх. М. Палишашког. Чланови организације концерта групе
Ролингстонси су 14. 7. 2007. године засадили четири саднице сибирског бреста, а десетак дана касније су поводом манифестације
Летњег олимпијског фестивала младих Европе у новоформираној Олимпијској алеји у парку засађене 52 саднице платана: Парк
пријатељства, Илустрована политика, 4. 3. 2010. године, 14–16.
47] Изведена је само главна алеја и интерне стазе у источном делу
парка, док је западни део зелена површина, која се данас користи за
одржавање концерата и културних дешавања.
48] Симбол обелиска датира из староегипатске уметности и културе који се у савременоj историји уметности тумачи као симбол славе, мудрости али и демократије и вечног трајања. О томе видети у:
R. L. Alexander, The Public Memorial and Godefroy’s Battle Monument,
Journal of the Society of Architectural Historians, XVII, March 1958,
19–24; J. Zukowsky, Monumental American Obelisk: Cenntenial Vistas,
The Art Bulletin, Vol. 58, No. 4, 1976, 574–581.
49] Постављање спомен-обелиска, Политика; Време, бр. 493: 17. 6.
2000. године.
50] Исто.
51] На постаменту обелиска налазе се два текста. Први: „Ова ватра
нека вечно гори као успомена на рат који је 19 земаља НАТО пакта
– Сједињене Америчке Државе, Канада, Велика Британија, Француска, Немачка, Холандија, Италија, Грчка, Турска, Данска, Белгија,
Шпанија, Португалија, Исланд, Норвешка, Луксембург, Пољска,
Мађарска, Чешка – водило против Србије од 24. марта до 10. јуна
1999. Нека вечно гори и као успомена на херојску одбрану Србије у
којој је учествовао цео народ. Нека вечно гори и за цео свет. Да би
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био слободан, свет мора да нађе у себи храброст и снагу са којим
смо се ми борили и одбранили у пролеће и лето 1999“, аутора др
Мирјане Марковић. На бочним странама истог постамента налазе
се стихови песника Б. Миљковића који гласе: „Све што нема ватре
у себи сагори, што сагори постаје ноћ, што не изгори рађа дан“; „И
кад би ме убили, волим те“: из песама „Југославија“ и „Домовина“.
52] Последње заседање и последњи државник као временска одредница односи се на крај „хладног рата“ 1990. године.
53] Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Спомен-стабла, Београд, 306–308.

54] M. Warnke, Political landscape, The Art History of Nature, London,
1994, 75–89; S. Schama, Landscape and memory, New York, 1996.
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Summary: IVANA VESKOVIĆ
THE PARK OF FRIENDSHIP IN NOVI BEOGRAD (NEW BELGRADE)
The Park of Friendship in Novi Beograd was established on the right bank of the Danube, in a triangle bounded by
Nikola Tesla Boulevard, Ušće Street and the walking and cycling path running along the river. The rebuilding of Belgrade
after the Second World War was in full swing, and Yugoslav architects were responding to the highly stimulating challenge
posed by the project of urban planning and design for the left bank of the Sava. The establishing of the park and its design
cannot be fully understood outside the contemporary context of the urban planning and design project for Novi Beograd,
including both its architectural-urbanistic and socio-political aspects. The shift in Yugoslav foreign policy following the
break with the Soviet Union and other countries of the Warsaw bloc in 1948 led to a shift in urban planning and design concepts. As socialist realism eased its ideological grip, architecture embarked on a quest for a style and approach of its own.
In the early 1960s, Yugoslavia, as a promoter of a neutral position in relation to two confronted blocs amidst the Cold War,
became a founding member of the Non-Aligned Movement, and Belgrade, the only European capital qualified to play host
to the founding meeting of a “third bloc”.
The initiative to establish a park of friendship as a symbolic memorial place came from the Reforestation Youth Organization in 1961. In honour of the First Conference of Non-Aligned Heads of State or Government held in Belgrade, they
made the decision to initiate the establishing of a memorial park as a symbol of the struggle for peace and equality of all
nations in the world. On 29 August their proposal was formally endorsed by the Council for Culture and the Council for
Urbanism of the People’s Committee of the City of Belgrade. The official opening date was 7 September 1961, when J.
B. Tito planted a plane tree. The last more extensive tree-planting campaign took place on the occasion of the Ninth NonAligned Summit held in Belgrade in 1989. The initial concept design was worked up by the engineer Vladeta Djordjević.
The final layout and appearance of the park area was designed by the architect Milan Pališaški, who won the Yugoslaviawide competition launched in 1965. The design was based on a simple geometric pattern, omitting the initially proposed
ideological, political and symbolic context. The distinctive feature of the location is its proximity to the Federal Executive
Council building (present-day Palace of Serbia), whose grand opening took place on the occasion of the First Non-Aligned
Summit. The governmental building and the park, directly tied to one another through association with a major event in the
post-war history of Belgrade and Yugoslavia, form a single entity both symbolically and physically.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Park of Friendship with plant trees and members of the
Reforestation Youth (TANJUG Photo Archive)

Fig. 4 3D model of Milan Pališaški’s competition-winning design,
1965 (Milan Pališaški personal archive)

Fig. 2 Foreign delegations in the Park taking a look at the concept
design by Vladeta Djordjević, 1961 (TANJUG Photo Archive)

Fig. 5 Current appearance of the Park of Friendship and Peace Avenue
(photo by Snežana Negovanović)

Fig. 3 Competition-winning park design by architect Milan Pališaški,
1965 (Milan Pališaški personal archive)

Fig. 6 Plaque of a statesman at the bottom of the plant tree (photo by
Snežana Negovanović)
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ПРИКАЗ ПОДРУЧЈА БЕОГРАДСКЕ
ТВРЂАВЕ У ИСТОРИЈСКИМ И
УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА
КАО ПРИЛОГ БУДУЋИМ
ПРОЦЕСИМА ПЛАНИРАЊА

B

УВОД

еоградска тврђава представља вишеслојни археолошки локалитет и споменички комплекс који је настао
и развијао се у временском распону од I до XIX века.
Кроз овај дуг период београдске фортификације еволуирале су од римског каструма, преко византијског
кастела, средњовековног града, оријенталног шехера,
барокног града – тврђаве, чија се изградња базирала
на методу изградње бастионих траса француског архитекте Себастијана Вобана, до свог данашњег изгледа.1
Историјски развој Београдске тврђаве указује на то да
је свако појединачно утврђење, као и комплекс у целини, део историјског мозаика који је поступно настајао
у различитим епохама градње. Комплекс Београдске
тврђаве стављен је под заштиту Решењем бр. 1108 од 2.
12. 1946. године, Одељења за заштиту споменика културе НР Србије при Уметничком музеју. Ново решење
о заштити донео је Завод за заштиту споменика културе града Београда под бр. 290/4 од 31. 5. 1965. године.
Данас, Београдска тврђава са Калемегданом представља споменички комплекс с највишим степеном
заштите, културно добро од изузетног значаја за Републику (Службени гласник РС, бр. 14/79).
За ово подручје израђен је 1969. године Детаљни
урбанистички план уређења Калемегданa (Службени лист града Београда, бр. 6/69). Од тог времена до
данас, у складу са друштвено-економским и техничко-технолошким преображајем друштва, еволуирао је и
став Службе заштите у погледу начина и метода заштите и обнове историјског наслеђа, при чему је уређење
Београдске тврђаве у складу с њеним историјским значајем и даље један од приоритетних задатака Службе
заштите.
Да би се приступило даљем унапређењу и ревитализацији простора Београдске тврђаве, потребна су
додатна истраживања, која захтевају одређено време,
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средства и кадрове, као и јасан став у сфери располагања грађевинским земљиштем и објектима. Завод за
заштиту споменика културе града Београда у оквиру
свога плана рада за 2010. годину отпочео је истраживања која треба да претходе иницијативи код надлежних органа и институција за доношење Одлуке о изради урбанистичког плана за подручје споменичког
комплекса Београдске тврђаве, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр.
72/09, 81/09 и 24/11) и Генералног плана Београда 2021
(Сл. лист града Београда, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).
Припремним активностима обухваћена је израда низа
студија и анализа које се односе на степен постојеће
археолошке, геотехничке и хидрогеолошке истражености подручја Београдске тврђаве, затим инфраструктурне опремљености, досадашњег планског третмана,
урбанистичко-правну заснованост постојећих објеката
и статус корисника, анализу кретања и доступности
објеката и простора на подручју Београдске тврђаве и
др. У том контексту, приказ досадашњих планских активности за простор Београдске тврђаве има за циљ да
сагледа, истражи и документује, кроз време исказане,
битне чињенице везане за процес историјског настанка
и развоја комплекса Београдске тврђаве, као и оне које
су утицале на избор идеја и начина планског уређења и
коришћења овог простора, чије познавање представља
основ за планирање будућих односа у оквиру споменичког комплекса Тврђаве.
БЕОГРАД У ПРОЦЕСУ ИСТОРИЈСКОГ
НАСТАНКА И РАЗВОЈА
Географски и стратешки положај маркантни су
разлози што је територија данашњег Београда насељена врло рано. Град се ситуирао на месту где се спајају
две велике реке (Сава и Дунав) и где се још и данас налази једно велико острво – Ратно острво. С обзиром на
то да две реке носе разнородна имена, уобичајена је метафора да је Београд „рођен из загрљаја две реке“. Реч
је о колективној етиолошкој представи која исказује
прастаро, наивно схватање урбане генезе Београда.2
Урбана историја Београда3 почиње у првом веку
нове ере, када су Римљани формирали Сингидунум. Доминантан плато над ушћем Саве у Дунав искоришћен је
за подизање војног логора, каструма (castrum). Каструм
је на почетку био опасан земљаним насипима, али је ускоро утврђен каменим зидовима, чији се остаци могу видети на данашњем североисточном делу Горњег града.
У трећем веку Сингидунум је достигао највиши
ранг насеља – био је колонија римских грађана. Цивилно насеље покривало је простор од данашњег уласка у
Калемегдан до Трга Републике, а у попречном правцу
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од Саве до Дунава.4 Насеље је било уређено по правилима римског урбанизма са ортогоналном уличном мрежом (cardo, decumanus). На пресеку двеју главних улица
формиран је трг (forum) са храмовима и јавним грађевинама. Неке основе ових урбаних елемената сачуване су и
данас у трасама Кнез Михаилове и Васине улице.
Антички Сингидунум разорен је 441. године, када
су га Атилине хорде потпуно опљачкале и порушиле.
После распада Атилине државе, град дуго остаје разорен и препуштен даљим освајањима других варварских
народа.
На рушевинама касноантичког Сингидунума настао је средњовековни Београд, који се први пут јавља
под новим словенским именом у другој половини IX
века. Као словенски град, а касније и као византијско
гранично утврђење, Београд се у дугом периоду развијао у оквирима некадашњег античког Сингидунума.
У XII веку изграђено је ново, мање утврђење – византијски кастел. Део насеља које се око њега развијало
обухваћено је новим утврђењима изграђеним два века
касније, а остали део насеља изван утврђеног простора
наставио је да се шири у зони дунавског приобаља и у
залеђу.
Преломни тренутак у историји средњовековног
Београда представља владавина деспота Стефана Лазаревића, почетком 15. века, када Београд од мале пограничне тврђаве прераста у престоницу српске државе,
политичко и културно седиште Србије. Опсег који је
Београд тада достигао заузимаће у каснијим столећима
Београдска тврђава. У том периоду насеље се све више
шири и утврђује. Константин Филозоф, у биографији
деспота Стефана Лазаревића, приказује некадашњу величину, богатство и географску структуру овога града,
чија је историјска и стратегијска важност добила пуну
афирмацију. Описао је Горњи град са Унутрашњим
утврђењем и утврђено Западно подграђе са утврђеним
пристаништем на Сави, с посебним одбрамбеним системом кула и бедема и простором унутар којих се обезбеђивало сидриште лађама и сигурност заповеднику
града и његовој речној посади и „царским лађама“. Ово
пристаниште је обезбеђивало деспоту везу са Угарском
и поседима преко Саве. Успон Београда нагло је прекинут деспотовом смрћу 1427. године.
Београд постаје поприште борбе између Мађара и
Турака, који на свом походу према Средњој Европи освајају 1521. године најпре Земун, потом и Београд. Уважавајући значај ових градова, Турци одмах приступају
њиховој обнови и утврђивању. Учвршћивањем границе
Отоманског царства изнад Будима, током 167 година
турске владавине (1521–1688), оба града изгубила су
карактер пограничних утврђења и постали су цивилна
насеља и значајни трговачки центри.
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У овом периоду Београд је заузео подручје античког Сингидунума, а у неким правцима га и премашио.5 Формирање вароши заснивало се на доктринама
и пракси оријенталног урбанизма. Становање је било
распоређено по махалама, у чијим су средиштима подизане богомоље – џамије. Дуж главних саобраћајница формирале су се чаршије, трговачке улице, међу
којима се истицала тзв. Дуга чаршија, на траси данашње Душанове улице. На доминантним положајима
и раскршћима подизане су јавне, верске и комуналне
грађевине: сараји, ханови, џамије, медресе, амами и др.
Новом изградњом, Београд је добио источњачки изглед,
нарочито услед многобројних џамија. Турци су у урбанизам Београда унели ново схватање града у зеленилу,
са самосталним кућама и лепим вртовима.

Период мирног развитка и економског уздизања
прекинут је турским поразом код Беча 1683. године.
Аустријанци су освојили Београд 1688. године, да би га
Турци поново повратили 1690. и држали до 1717. године. Тада су под командом Евгенија Савојског аустријске
трупе ушле у Београд и у њему остале до 1739. године.
Доласком Аустријанаца почео је да се мења општи
изглед Тврђаве. Радикална реконструкција Тврђаве и
вароши извршена је у периоду од 1723. до 1736. године. Поред подизања новог система бастиона, била је
предвиђена изградња вароши на правилној основи с
правим улицама, пространим трговима и монументалним грађевинама око њих, објектима за управу, војску,
цркве, манастире, болнице и сл. Аустрија је намеравала да од Београда створи свој стратешки бастион како

Сл. 1. Пројекат реконструкције Београда, Николе Доксата де Мореза, око 1725. године (Obristen Doxat de Morez,
PLAN Der Grantz u: Festung Belgrad mit der neuen projectirten fortification H, 1725,
British Library, London, Map room, HJ. 35)
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за борбу против Турака тако и за дугорочни утицај на
околне земље. Стога је Београд требало да постане претежно немачка варош, у којој би деловали представници војне управе, нових цивилних власти и католичких
редова. Српски део вароши планиран је на месту где се
и под турском влашћу налазио: између Тврђаве и Саве,
на падини која се завршавала стрмим стеновитим обронком према реци. Најважнији комплекс састојао се од
цркве (на положају садашње Саборне) и Митрополитовог двора око ње.
Основну структуру Београда, као аустријске барокне вароши, приказује низ аустријских планова из XVII
и прве половине XVIII века.6
Један од њих, план пуковника Николе Доксата де Мореза (1725)7, представља пројекат за тоталну реконструкцију оријенталног шехера у барокни
град – тврђаву, са најсавременијом европском фортификацијом, заснованој на начелима тзв. првог система

фортификационе школе француског архитекте и маршала Себастијана Престр де Вобана. Основне одлике
Вобанове школе, које се огледају у подређивању бастионих траса рељефу тла и прилагођавању нових фортификација затеченим утврђењима како би се избегла
непотребна рушења, уочљиво су заступљене у Доксатовом пројекту, који је након усвајања претежно реализован у временском раздобљу од 15 година. Нови рат
између Аустрије и Турске и аустријски порази условили су прекид даљих радова.
После аустријске окупације (1717–1739), Турци
су на основу одредаба мировног споразума опет запосели Београд. Аустрија је била у обавези да поруши
утврђења и јавне грађевине подигнуте током две деценије своје владавине. Међутим, физичким нестанком
барокних фортификација и архитектонских објеката,
није сасвим ишчезао утицај аустријског урбанизма на
будућу турску варош. Сачуване су трасе бастионих

Сл. 2. Штокелојев (Stockely) план Београда из 1789. године, размера 1:7.200 (The Stockely plan of 1789, War Arhives,
Viena, KAW H III е 3163)
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утврђења око насеља које су се састојале од насипа, с
палисадама на врху ровова (шанчева) испред њих, због
којих је утврђени део насеља касније назван варош у
шанцу. Унутрашњи склоп турске вароши 18. века разликовао се од оног из 17. века по правилнијој мрежи
главних саобраћајница које су трасирали Аустријанци.
То се особито односи на попречну магистралу од Саве
до Дунава, данашња улица Краља Петра, и делимично на правац Васина – Узун Миркова према Стамбол
капији. Магистрални правац у дунавском крају била је
Дуга чаршија на траси данашње Душанове улице, која
је већ у протеклим вековима имала правилну трасу.
Током краткотрајног освајања Београда (1789–
1791), Аустријанци су извршили детаљно премеравање Београда и картирање планова, на којима су
верно приказани планиметријски односи и облици
грађевинских блокова и основе архитектонских објеката. Штокелојев план из 1789. године, оригинална
аутографија у боји инжењера-капетана Штокелоја,
представља до данас најбољи и најверодостојнији картографски извор. Ситуациони план Тврђаве и вароши
Београда представља најбољу познату, тачну и детаљну физичку структуру вароши с појединачним кућама.
План је заснован на премеру, тако да се положај зграда
први пут може упоредити с каснијим плановима. План
је оријентисан према истоку и има легенду на немачком језику.8
Постепеним освајањем самосталности, стварани
су услови за развој градитељства и обликовање вароши
Београда. Прва етапа појачане градитељске активности
почиње након Хатишерифа из 1830. године и траје до
1867. године, када су Турци коначно напустили Тврђаву
и варош. Градитељско обликовање традиционалног средишта око Саборне цркве обухватало је успостављање
функција прве управе, друштвеног живота и вере. У
првом моменту коришћени су старији објекти, а потом су грађени нови. Кнез Милош је као своје седиште
користио старији тзв. Господарски конак поред старе
Митрополије, док није 1829–1830. подигнут Нови конак (касније назван Конак кнегиње Љубице). Деценију
касније изграђена је Саборна црква у данашњем облику, око које су се налазиле Митрополија и Богословија.
Поред црквеног средишта подигнути су и школа, суд и
друге административне зграде. На другој страни главне
улице – чаршије (Дубровачка, Краља Петра) налазили
су се угоститељски објекти. Остале површине биле су
попуњене кућама са дућанима дуж чаршије, или са баштама на падини према Сави. У ово подручје улазило
се кроз Варош капију, где су се стицали прилазни путеви из разних праваца.
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За економски развој Србије и градитељско обликовање Београда велику важност имало је пристаниште
на Сави, преко којег се одвијала међународна трговина.
Пристанишна зона била је убрзано изграђена дуж данашње Карађорђеве улице, са обе стране некадашњег пута
који је пратио обалу Саве. Најзначајнији објекат тог
времена била је царинарница (Ђумрукана), подигнута
за време владавине кнеза Милоша, на положају где је
раније могла постојати зграда сличне намене. Изградња
Ђумрукане у тесној је вези са опадањем интересовања
за Дунавску падину и смањењем турског утицаја. Подигнута 1835. године, била је прва зграда у Београду зидана од камена и опеке. До ње је подигнут хотел „Крагујевац“, а даље дуж улице други угоститељски објекти
(ханови и свратишта), занатске радионице, трговачке
радње и др. Поред зиданих магацина, коришћени су
подземни отвори тзв. лагуми, формирани дубљењем
стеновитог подножја Косанчићевог венца. Њихово
временско порекло није сасвим одређено. Поједини су
настали у турско-аустријско доба, а неки су вероватно
формирани у 19. веку. Од пристаништа, на споју Тврђаве и вароши према Сави, развијала се Савамала, која се
везивала преко Зеленог венца са Абаџијском чаршијом
(преко Југ Богданове улице). Од Зеленог венца према
Варош капији (Поп Лукина улица) формирала се тзв.
Господска улица (Бранкова).9
За урбанистички развој и преображај Београда,
од пресудног значаја био је Споразум из 1862. године
о обавези исељавања турског становништва из свих
места у Србији, а затим и повлачење турских посада
из српских тврђава. Турско напуштање Тврђаве и Вароши у шанцу, било је званично обављено симболичном
предајом кључева кнезу Михаилу 1867. године на Калемегдану.10 Београдска тврђава је и даље остала подређена војним потребама српске, потом југословенске
војске. Последњу своју велику ратну улогу Тврђава је
одиграла током Првог светског рата.
Потпуним ослобађањем Београда од остатака феудалног турског господства, као престоница кнежевине
и краљевине Србије, Београд престаје да буде утврђени град, стварају се предуслови за плански развој вароши. Сва турска имања су по међудржавном уговору
откупљена. Средства која је у ту сврху уложила српска
држава требало је да буду враћена продајом парцела
и некретнина новим власницима. У том циљу урађен
је Предлог за регулисање старе вароши Београда
у шанцу, ситуациони план са својеврсним катастром,
који ће потом постати подлога за израду Првог регулационог плана Вароши у шанцу, који је 1867. године
урадио инж. Емилијан Јосимовић.
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Сл. 3. Приказ Београда у првој половини XIX века (1815–1862), према Ж. Шкаламери(извор: „Историја Београда“,
књ. II, ур. Васа Чубриловић, Београд, Просвета, 1974)
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КОНТИНУИТЕТ ПЛАНСКИХ АКТИВНОСТИ
Период од 1867. до 1914. године
У временском распону од једног века, од Првог
српског устанка (1804) до Првог светског рата (1914),
Београд је од турске вароши у опадању постао престоница самосталне државе Србије.
Емилијан Јосимовић (1823–1897), први српски
урбаниста, професор Лицеја и Велике школе, аутор је
Регулационог плана Вароши у шанцу.11 Свој трогодишњи рад на премеравању и на изради плана реконструкције старе вароши у шанцу завршио је историјске
1867. године. Свестан да је завршио значајно дело, с
којим треба упознати јавност, Јосимовић објављује у
посебној књизи свој пројекат, уз јасно и убедљиво излагање основних замисли о преображају старе вароши.
У план су уграђена напредна начела о рационалној основи насеља, положају јавних зграда, формирању
тргова, стварању зелених површина, хигијенским и естетским захтевима. Он чини корак даље у трасирању
правоугаоне мреже улица и правилних форми блокова
које су Аустријанци почели да остварују у 18. веку. Испод његовог правоугаоног растера ишчезавају многи
сокаци неправилних траса у некадашњим турским махалама. Посебан квалитет регулационог плана била је
идеја да на трасама и остацима некадашњих бастиона
(земљаних насипа, шанчева и палисада који су обухватали варош) буду обликовани венци и садови. Јосимовић
је први дао идеју да се „градско поље“ Калемегдан
претвори у дивотан парк ослоњен на градске зидине,
са уређеним стазама и шеталиштем према Сави, али
и са погледом на другој страни на Дунав и Банат.12
Својим сагледавањем будућег развоја Београда,
Јосимовић је био веома далековид. Оцењујући значај
европске водене магистрале Дунава, он је предложио
да се изгради уређен кеј око града, а поред Дунава, ван
речног корита, и басенско пристаниште, које је Београд
добио тек после читавог столећа.
Најсмелији предлог овога плана јесте идеја да
се испод Калемегдана пробије тунел, који би омогућио
кратку и погодну везу између Савског кеја и Дунавског
пристаништа.
Значајна идејна вредност Јосимовићевог плана
огледа се у томе што је он показао да се будућност града не може решавати само техничким путем, црвеним
регулационим линијама, већ да аутор плана треба да
му удахне живот речима, којима треба да објасни своје
тежње и хумане вредности својих замисли.
Јосимовићева концепција преображаја старе вароши у шанцу постала је пример за позније тоталне реконструкције вароши у Србији. Његово дело, по
225

Сл. 4. „Стари Београд (део у Шанцу) како сада постоји
и како би био регулисан“, аутор Емилијан Јосимовић,
1867. година
одлучним, смелим потезима и савременим идејама, по
својим хуманим и урбанистичким вредностима, значајно обогаћује српску културну баштину.
Нису све идеје Јосимовићевог плана доживеле
реализацију, али је у најбитнијем остварена нова правилна схема блокова и саобраћајница, која је до данас
сачувана. На основу овога плана, Београд се постепено
трансформише у модерну европску престоницу.
После ослобађања Београдске тврђаве од турске
посаде, постао је остварљив Јосимовићев предлог да се
Калемегдан претвори у парк. Први плански документ о
Калемегдану је план под називом Копирано из плана
Београда од 1870. године, у којем је Калемегдан представљен с мрежом слободно развијених стаза, градским
зидинама и у неколико блокова. Мрежа стаза је касније
измењена, извођењем праве, прилазне стазе из Кнез Михаилове улице, затим стварањем кружног простора с водоскоком и скулптуром Рибара Симеона Роксандића и
уређењем широког шеталишта поред Саве. Мрежа споредних, благо извијених стаза, са слободним групацијама
високог и ниског зеленила, даје Калемегдану изглед пејзажног парка који пружа повољне услове за тихи одмор
и шетњу ван густо постављених стаза. Ослањање парка
о градске зидине даје Калемегдану лепу посебност.13
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Мали Калемегдан је у плану такође био предвиђен
као парк, са другачијом мрежом стаза. Уређивање Малог Калемегдана започето је 1900. године по новој скици израђеној на основу двају најбоље оцењених конкурсних радова из 1898. године, Димитрија Лека и Пере
Поповића.14

Сл. 5. Пројекат Димитрија Лека за уређење Mалог
Калемегдана из 1898. године (извор: Светлана Недић,
„Урбанистичко уређење Београда од 1886–1914“, Годишњак града Београда, књ. XXIII, Београд, МГБ, 1976,
стр. 203)

Сл. 6. Албан Шамбон, „План вароши Београда“, 1912.
година (Аlban Chambon, „Plan of the town of Belgrade“,
1912, Archives d’Architecture Moderne, Bruxelles, ААМ.
Inv. Chambon 3804 T1)

У низу каснијих пројеката за улепшавање појединих делова града и у генералним урбанистичким плановима који су у то време били углавном пројектантски
задаци, појављује се велики број предлога за даље урбанистичко уређење Београда.15
Посебно и значајно место међу регулационим плановима Београда до 1914. године, припада Генералном
урбанистичком плану Београда из 1912. године, који
је израдио француски архитекта белгијског порекла Албан Шамбон.16 Основну идеју за реконструкцију вароши, Шамбон спроводи реинтерпретацијом прошлости и
градитељског наслеђа. У урбанистички план Београда,
Шамбон уноси карактеристичне црте француског урбанизма. Изузетно је вредан предлог Кружног булевара
раскошних османских размера, којим се јасно раздваја
грађевински рејон од остале територије града. Шамбон
развија постојећи потез Теразије–Славија–Савинац, да
би на раскршћу више улица на Славији пројектовао
кружни трг по угледу на Етоал, завршавајући ту монументалну осовину на највишој коти, новом црквом
Св. Саве. Најдрагоценији допринос предлога Генералног урбанистичког плана Београда из 1912. године је
да се евакуишу војни садржаји Београдске тврђаве и
искористи њен изузетан природни положај за одмор и

разоноду грађана, претварањем целог простора Горњег
и Доњег града у парк. На тај начин Калемегдан би се
сјединио са историјским просторима Тврђаве и ослонио се на обале Саве и Дунава.17

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

Период од 1914. до 1945. године
По завршетку Првог светског рата, Београд се нашао у новим условима. Као главни град Југославије, са
својим залеђем преко Саве и Дунава, добио је значајну
улогу политичког, административног, културног и привредног центра у новој држави.
Током нешто више од две деценије, од 1918. до
1941. године, на савском делу некадашње вароши подигнуте су десетине нових грађевина с јавним функцијама. У границама данашњег Косанчићевог венца
битне промене су се збиле у најужем средишту око
Саборне цркве. На положају старе Митрополије подигнута је Патријаршија, а Богословија и суседне зграде
су уклоњене да би се на њиховим местима изградила
Амбасада Француске, окружена вртом и високим зидовима. На доминантном положају где се терен стрмо спушта према реци подигнута је пословна зграда
Финансијскe дирекцијe (данас Ректорат универзитета
226

ПРИКАЗ ПОДРУЧЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ У ИСТОРИЈСКИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА
КАО ПРИЛОГ БУДУЋИМ ПРОЦЕСИМА ПЛАНИРАЊА
уметности). Знатно је унапређен ниво стамбене културе и комуналне опремљености, проширена је мрежа
трамвајског саобраћаја. Међутим, железнички чвор са
станицом, техничким постројењима и колосецима у
обалном појасу Саве и Дунава, наслеђен из претходног
периода, спречио је везу насеља са рекама.18

на то да ниједан рад не садржи решења свих питања постављених у Програму конкурса, потребно образовати
Стручну комисију која би појединачна добра решења из
награђених радова повезала и довела у склад.
Из тог доба (1922), датира више оригиналних идеја
за превоз људи преко Саве. Грађевинско предузеће

Сл. 7 и 8. Приказ подручја Београдске тврђаве из времена Првог светског рата и 1928. године (извор: Центар за
документацију Завода за заштиту споменика културе града Београда)
На предлог Удружења српских инжењера и архитеката, Општински одбор Београда је на седници одржаној 17. априла 1919. године одлучио да изврши потребне
припреме за расписивање међународног конкурса за израду Генералног урбанистичког плана Београда. На основу утврђеног програма, 17. августа 1921. године расписан је конкурс за израду Генералног плана о уређењу и
проширењу Београда. Расписивање конкурса пружало је
велике наде за урбанистички развој града.19
Пројекат са Међународног конкурса „за регулацију и проширење града Београда“ из 1922. године,
под шифром „Singidunum Novissima“20, добио је највишу, другу награду, углавном због два идејна предлога: први је проширење Београда на леву обалу Саве,
на вештачко острво између постојећег и просеченог
корита Саве и други, огромна монументална осовина,
почев од Калемегдана и Горњег града према југоистоку, до пројeктоване звезде којом се осовина завршава,
с низом нових тргова, споменика и друштвених зграда дуж ње. Идеја о ширењу Београда на леву обалу
Саве (али без просецања новог корита), најпре је била
прихваћена код израде Генералног плана Београда из
1923. године, да би до окончања израде плана била
одбачена.
После детаљног испитивања приспелих радова,
оцењивачки суд у чијем саставу су били и представници
Француске и Швајцарске закључио је да је, с обзиром
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„Шумадија“ представило је идејни пројекат „ваздушног трамваја“, који би повезивао Калемегдан са Земуном преко територије Новог Београда, а фирма „Чавлина и Сладољев“ имала је сличну идеју о жичари, чија
би траса ишла од Калемегдана преко Великог ратног
острва до Гардоша.
Израдом новог Генералног плана21 руководио је
архитекта Ђорђе Коваљевски. План је завршен августа
1923. године, а усвојило га је и одобрило Министарство
грађевина 19. јула 1924. године. По њему су започете
реконструкција и даља изградња Београда.
Планом није прихваћено проширење Београда на
леву обалу Саве, што је била једна од идеја. Та околност
што је замишљен у сувише уском оквиру, учинила је да
је План био све мање закон по којем се град изграђује.
Проузрокована је стихијска и непланска изградња и
стварање хаотичне периферије ван грађевинског рејона. Честе измене и допуне овог плана, чак 190, указују
на то да он није био довољно флексибилан да прати динамизам развоја града.
Остваривање Генералног плана било је праћено
многим тешкоћама, тако да неколико значајних замисли није спроведено у дело. То се пре свега односи
на истицање природног положаја Београда. Калемегданској тераси дат је изузетан значај њеним повезивањем и проширењем до трга у Горњем граду. На тај
начин главно шеталиште Калемегдана сједињује се са
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Сл. 9. Генерални план Београда из 1923. године, аутор арх. Ђорђе Коваљевски, размера 1:4.000
(извор: Урбанистички завод Београда, Центар за документацију и информатику)
историјским простором Тврђаве, а с терасе се указује
велики видик особите лепоте... Вредност терасе била
је и у њеној саобраћајној вези са Савским кејом једним
декоративним степеницама ради потпуности ефекта
целине.
Планом је предвиђено уређење речних обала, односно стварање кеја са шеталиштем и његово повезивање с постојећом мрежом улица. Није остварен ни
прстен зеленила око града, ни Рејонска улица која би
повезала све делове града у складну целину.
У Извештају22 Комисије за израду Генералног плана Београда 1923, између осталог, наводи се да Тврђава,
иако заузета од стране војних установа, поред хортикултурног уређења, треба да добије и карактеристичне
објекте за силуету града: музеје, споменик ослобођења
итд. То је касније и остварено.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

Мештровићева скулптура Победника добила је
значајно место на ушћу Саве у Дунав и доминантна је
у слици Београда. У својој књизи Урбанизам, Бранко
Максимовић истиче: На истакнутом бастиону водоравна силуета зидина Београдске тврђаве добила је у
скулптури Победника контрастан вертикални елемент. Скулптура је ту, због високог постамента, веома
удаљена од посматрача. Она се ту, заједно са стубом,
прима углавном по свом силуетном дејству. Силуета
Београда добила је у томе, релативно малом споменику
карактеристично обележје.23
У Извештају комисије, природни положај Горњег
града који се издиже над речним токовима и над Панонском низијом оцењен је као доминантан и ванредно важан, због чега га је требало посебно истаћи у
силуети града. Са жељом да Горњи град добије своју
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Сл. 10. План Зоолошког врта инж. Александра Крстића, 1939. година (извор: „Београд у мапама и плановима од XVIII до XXI века“, Београд, Урбанистички
завод Београда, 2010, стр. 21)
друштвено-културну садржину, планом је предвиђен један чисто архитектонски трг, са четири музеја, који
је замишљен као сложена, барокна просторна композиција, укомпонована симетрично у облик главних зидина, са два бастиона и са централно постављеним спомеником ослобођења.
Од тог пројекта остварен је само Војни музеј у западном бастиону, за чије се подизање била заложила
тадашња војна управа, која је још увек била господар
над целом Тврђавом, као посебним, ванградским елементом. За развој ликовних уметности значајну улогу
имао је Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ постављен на Малом Калемегдану, чиме је тај парк добио
већу привлачност.
Неостварена замисао Генералног плана из 1923.
године је продужење Малог Калемегдана до простора
испод Душанове улице, све до пројектованог Дунавског
булевара. Тим пројектом се предвиђало и парковско
уређење целе површине Доњег града, са стадионом који
би за трибине користио падине калемегданског гребена.
Супротно Генералном плану Београда из 1923. године, Одлуком градског већа Општине града Београда
из 1935. године, приступило се оснивању Зоолошког
врта – расадника.24 Пројекат Зоолошког врта урадио је
инжењер Александар Крстић, први српски вртни архитекта (1902–1980). Један део Калемегдана и Тврђаве
употребљен је за његово уређење. Тиме је у Калемегдански парк унет садржај за који је требало потражити
повољније место, са ширим просторима, у саставу ванградског зеленила.
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У истом, олаком маниру прилагођавања захтевима
времена, делови бастионих фортификација су покривени високом садњом, а у тврђавским рововима нашли су
места и спортски терени. Осовина и чело Тврђаве остали
су прикривени регулацијом „централне“ калемегданске
алеје која, као парковски продужетак Кнез Михаилове
улице, није компонована у односу на утврђење, већ у
односу на варош. У свом тексту Осовина, та чаробна
реч (1959), архитекта Богдан Богдановић даје критички
осврт на овако просечену централну алеју, с обзиром на
то да она не избија на чело Тврђаве, не избија на њену
осовину, већ доводи на бочни равелин, онај што је оптерећен зградом Војног географског института. Тиме
је испуштен драгоцен хоризонт Тврђаве који се налази
на врху централног равелина. Са ове мало познате и данас прикривене тачке, то је прави поглед на Београдску
тврђаву. Под ногама је раскриљени, тврди хоризонт чеоног тврђавског платна, простор „куртине“ захваћен
бочним бастионима. Ту је и централна капија за Горњи
град, ту је Сахат-кула, ту је доле и Делилски конак.
Овај централни поглед на Тврђаву свакако треба открити и учинити доступним. А кад то учинимо,
онда ћемо, кад наиђемо из Кнез Михаилове улице, на дну
једне нове калемегданске алеје да откријемо широки
централни хоризонт Тврђаве.25

Сл. 11. Покушај да се ухвати и организује калемегданска осовина, аутор арх. Богдан Богдановић (извор: „Урбанизам Београда“, бр. 66/67, Београд, Завод за планирање развоја града Београда, 1982, стр. 231)
Поводом постављеног Споменика захвалности
Француској на централној алеји, Бранко Максимовић наводи да је споменик својом фронталном страном
оријентисан према главном прилазу, али да са те стране
силуетно дејство скулптуре није довољно јасно.

ЂИНА ВРЗИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ
Тај споменик је много изразитији, јаснији, са
снажнијим силуетним дејством кад га посматрамо са
стране... Споменик би остављао непосреднији, снажнији утисак да је оријентисан својом бочном страном
према главном прилазу. Томе у прилог говоре: изразитост композиционе замисли, пропорције скулптуре и
постамента и силуетно дејство споменика у целини.26
После многобројних дискусија и критика, 1927.
године израђен је Генерални регулациони план за
град Београд. Најзначајније примедбе на план односиле су се на немогућност спровођења два дијагонална потеза на подручју Горњег дела Дорћолског кварта,
као и на знатна проширења вароши на подручје Сењака, Дедиња, Лекиног брда и др. У овом плану утврђена
је нова позиција Панчевачког моста.
На основу одредбе усвојеног Грађевинског закона
из 1931. године, свака градска општина Краљевине Југославије била је дужна да у року од пет година изради свој
регулациони план и уредбу (правилник) о његовом извођењу. С великим закашњењем, 1939. године општински архитекти Даница Томић и Ђорђе Коваљевски израдили су Генерални регулациони план Београда. План
је обухватио већу територију од оног из 1927. године, али
углавном само санкционише постојеће стање настало
неконтролисаном изградњом после 1918. године. Лева
обала Саве и даље није обухваћена планом. Грађевински правилник, као саставни део тог плана, није урађен.
Основни разлог дугогодишњег закашњења био је рад на
припремању великог међународног конкурса за град Београд, који је требало да буде расписан 1941. године.
На основу Генералног плана из 1923. године, на
празном платоу Доњег града, пред почетак Другог

светског рата, одређена је локација новог београдског
Олимпијског стадиона за 40 000 гледалаца. За реализацију тако важног посла ангажован је професор из
Берлина Вернер Марх. Oвај пројекат део је ширег концепта који је у то време архитекта Драгиша Брашован
развијао уз подршку градоначелника Београда Јеврема
Томића, промовишући идеју о изградњи Новог Београда на левој обали Саве, који са старим делом града
треба да представља хармоничну урбанистичку целину.
Брашовановом плану за савску обалу испод Београдске
тврђаве домаћи стручњаци безуспешно су се супротстављали. Остварење овог пројекта у духу империјалног архитектонског монументализма, осујетила је војна
агресија у априлу 1941. године.27
Tоком Другог светског рата, приoбална зона Београда с великим саобраћајним објектима, железничким
чвором и пристаништем претрпела је знатна разарања.
Нестале су поједине историјске грађевине, културне
институције, индустријски објекти и постројења. Од
старих грађевина нестале су Народна библиотека на
Косанчићевом венцу, Ђумрукана, хотел „Крагујевац“,
као и читави блокови зграда с магацинима између обале
Саве и Карађорђеве улице. Ланчани мост који је представљао значајно достигнуће грађевинске технике био
је уништен минирањем. Једино сачувано сведочанство
о некада живом саобраћају који се обављао преко Савског пристаништа представља зграда Капетаније из
друге половине 19. века и објекат Бетон хале подигнут
тридесетих година прошлог века. У физичком смислу,
период после Другог светског рата, дуг преко шездесет
година, није донео битне промене Београдској тврђави
и Косанчићевом венцу.

Сл. 12 и 13. „Олимпијски“ Калемегдан према идеји немачког архитекте Вернера Марха
(извор: „Београдска тврђава – сановник континуитета Белог града“, ур. Зоран Ђукановић и Марина Андрић,
Београд, ЈП „Београдска тврђава“, 2009, стр. 54–55)
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
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Период од 1945. године до данас
После ратних разарања, у ослобођеној земљи и у
новим друштвеним условима, нова Југославија отвара
путеве за развој урбанистичке теорије и праксе. У доба
обнове, крајем 1945. године, основан је Урбанистички
институт при Министарству грађевина НР Србије. За
директора Института постављен је арх. Никола Добровић, коме је поверен задатак организовања Института.
Уредба о оснивању Урбанистичког института НР Србије, коју је донела Влада НР Србије 23. марта 1946.
године, одређује његову функцију и задатак.
Буђење свести о значају споменичког наслеђа, утицало је на то да је комплекс Београдске тврђаве демилитаризован у целости и стављен под заштиту државе,
Решењем бр. 1108 од 2. 12. 1946. године, Одељења за
заштиту споменика културе НР Србије при Уметничком
музеју.
Под руководством архитекте Николе Добровића,
започет је рад на Идејном урбанистичком плану реконструкције Београда, који је завршен је 30. септембра 1948. године. Урбанистички институт НР Србије је
издао брошуру Обнова и изградња Београда, у којој је
изнео низ предлога, замисли и основних поставки за
реконструкцију града.
Један од предлога за напипавање пластично-функционалне улоге Калемегдана у склопу будућег великог Београда, био је да се Доњи и Горњи град споје у
једну функционалну целину, обухватајући снажном
архитектонском пластиком и падине. Тврђавни објект
предвиђен је као моћан постамент за подизање нових
монументалних зграда.

Скица показује урбанистичку улогу београдског
гребена, према речима аутора, пластичне кресте и
Калемегдана, снажно уздигнутог чела, а не оборене главе. Топографија терена, логична урбанистичка пластика града и идејност потпуно се подударају, стварајући
господујући мотив са дејством на највећу могућу визуелну удаљеност. Горњи и Доњи град – Калемегдан
схваћени су у урбанистичком погледу као јединствен

Сл. 14 и 15. Предлог за реконструкцију Калемегдана,
Урбанистички институт Министарства грађевина НР Србије, Београд, 1946.
(извор: „Урбанизам кроз векове I – Југославија“, Београд, Научна књига, 1950)
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урбанистички мотив изражен игром великих архитектонских маса распоређених у два нивоа. Главни
мотив Доњег града је политичко-спортски стадион,
уграђен и удубљен, доследно спроведен хоризонтализам архитектонских маса. Тај хоризонтализам приближава се хоризонтализму огромних водених површина
Дунава и Саве. На истакнутом месту политичко-спортског стадиона налази се Пантеон, који делом излази у
простор гледалишта, а делом улази у камену масу Калемегдана у облику издубљеног простора. Сви ти удружени хоризонтализми водених и архитектонских маса
представљају солидну естетску базу за вертикалну надоградњу моћних архитектонских творевина на платоу
Горњег града Калемегдана.28
У вези са изградњом овако горостасних објеката предвиђено је преуређење Калемегданског парка
с новим широким прилазом у симетричној осовини
целе Тврђаве, као и изградња моста на шанцу између
парка и истуреног равелина, испред самих тврђавских
капија.
При урбанистичкој композицији нових архитектонских маса, сматрано је да је вођено рачуна не само о
очувању старих тврђавских објеката већ и о потенцирању њихове улоге и лепоте у вези с новопројектованим
објектима са којима сачињавају истоветан урбанистички
елеменат.
Идејне скице из 1948. године, као и резултати дискусија у Друштву инжењера и техничара, представљали су основ за израду новог урбанистичког плана за
подручје града Београда.
Генерални план Београда из 1950. године29,
чијом израдом је руководио арх. Милош Сомборски,
први пут укључује град Земун у своје оквире, решавајући специфичан проблем прерастања постојећих
градова на левој (Земуна) и десној (Београда) обали
Саве у јединствену урбанистичку целину. С обзиром на
то да су различити историјски и политички утицаји који
су условили независно и специфично формирање двају
градова престали да делују, природно ширење Београда
предвиђено је преко речних токова.
Генерални план Београда из 1950. године требало је да одговори на два значајна задатка и то: реконструкцију постојећег насеља и пројектовање нових
делова града на потпуно слободним теренима. При реконструкцији постојећег града, тежило се за тим да се
одржи континуитет историјског развоја града задржавањем добрих урбанистичких потеза прошлости, доводећи до пуног изражаја његове особености, лепоте
његовог положаја, а да се уједно, смишљеном реконструкцијом, уклоне недостаци његовог хаотичног развоја и постигну најбољи услови за правилан развој у
будућности.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

У текстуалном делу елабората плана, у оквиру поглавља о зеленилу30, наводи се да је планирано да се Калемегдански парк прошири на Горњи град, Доњи град
и део приобалних терена поред Дунава, јер изванредан
природни положај и обиље споменика прошлости пружају све услове да се овај парк преуреди у парк изузетне вредности и привлачности. Генералним планом
предвиђене су значајне корекције и промене у домену
саобраћаја, које се одражавају на простор парка Калемегдан. Оне обухватају следеће:
- траса железничкe пруге на територији парка Калемегдан предвиђена је за уклањање,
- предвиђено је измештање трасе Доњоградског булевара ван Калемегдана,
- саобраћајница Тадеуша Кошћушка – Париска на
делу према Великом Калемегдану спушта се у
нижу етажу да би се обезбедиле неометане пешачке везе из града у парк,
- наговештена је могућност продужења Душанове
улице преко Дунава и Ратног острва према Земуну.
Границе подручја Калемегдана пружају се од обале
Дунава правцем Улице Тадеуша Кошћушка, Париском
улицом до ограде Савског пристаништа, па поред ове
ограде на север до северног улаза (излаза) у пристаниште према обали Саве, затим обалом Саве и Дунава до полазне тачке. Ове границе утврђене Генералним
планом из 1950. године, потврђене су Одлуком о заштити, уређењу и одржавању Народног парка Калемегдан 1952. године (Службени гласник, бр. 1–2 од 29.
2. 1952. год.).
Суседне површине дуж границе парка Калемегдан,
према Генералном плану су углавном блокови стамбених и пословних зграда. Међутим, смерницама Регулационог плана Општине Стари град (1960–1962)
извесне површине специфичне намене повезују се с
парком Калемегдан, и то:
- појас између обале Дунава и железничке пруге,
од Улице Тадеуша Кошћушка до предузећа „Стандард бетон“, предвиђа се за изградњу фискултурног центра Општине Стари град и као зелени масив прикључује се територији парка Калемегдан;
- блок између улица Париске, Васине, 7. јула и Кнез
Михаилове намењен је изградњи градског музеја
као слободног објекта, с тим да се цео тај простор
прикључи централном делу парка Калемегдан;
- комплекс Савске падине дуж будућег кеја у Карађорђевој улици третира се као зелени појас са
слободном изградњом друштвених и јавних објеката и повезује се у целину с падином Калемегдана; пристаниште на почетку Карађорђеве улице задржава се на истом месту, али само као путничко,
док се теретно укида, односно измешта.
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Сл. 16. Генерални план Београда (1950), Општи приказ Генералног плана, рук. израде арх. Милош Сомборски,
размера 1:10.000 (извор: „БЕОГРАД Генерални урбанистички план 1950“, ур. Оливер Минић,
Извршни одбор НО Београда, 1951)
Повремени, појединачни захтеви за мање интервенције на подручју Калемегдана условили су потребу
за израдом јединственог детаљног плана, којим би се
такве парцијалне интервенције контролисале и међусобно усклађивале, имајући у виду целинско решење.
Решењем Завода за заштиту споменика културе
града Београда бр. 290/4 од 31. 5. 1965. године, Београдска тврђава проглашена је спомеником културе. У
заштићено подручје укључује се трамвајска окретница
са стамбеним блоком све до Великих степеница, тако
да се граница споменичког комплекса природно продужава преко Париске улице до обале Саве код путничког
пристаништа.
Детаљни урбанистички план Калемегдана из
1969. године (Сл. лист града Београда, бр. 6/69)31 израђен је у Урбанистичком заводу града Београда у групи за Калемегдан, под руководством архитеката Смиље
Каначки и Александре Бановић.
Разматрајући поставке Генералног плана којим
је предвиђена регулација обала Саве и Дунава, укључујући и део под Доњим градом, Детаљним планом
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предвиђено је да се западна половина Доњег града од
већ изграђеног кеја на Сави до куле Небојше не насипа,
односно, да се обала остави у природном стању јер је на
овом делу Тврђаве вода у блиском контакту са зидовима
и тај контакт би требало што више истаћи. Сматрало се
да би зид било какве обалоутврде на овом месту конкурисао зиду Тврђаве.
Предвиђено је да се северни приобални појас од
куле Небојше до предузећа „Стандард бетон“ насипа до
коте 77.20, јер се на већем делу ове територије планира
лоцирање спортског центра. Аустријски бедеми Доњег
града иза овог дела приобалног појаса знатно су удаљени од воде (око 200–240 м), а ров испред њих омогућава
насипање приобалног појаса без затрпавања тих бедема.
Према овом детаљном плану, споменичку функцију Београдске тврђаве и целог подручја Калемегдана потребно је афирмисати на следећи начин:
- специфичном архитектонско-урбанистичком пластиком у простору Београда;
- историјски аутентичним амбијентима тврђавских
простора као отвореним музејом историје Београда;
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- сценографски погодним амбијентима појединих
простора као отворених позорница културних манифестација које асоцирају на догађаје из историје
Београда;
- значајним савременим монументима.
Специфична архитектонско-урбанистичка пластика Београдске тврђаве обезбедиће се очувањем њене
силуете уз евентуалну реконструкцију доминантних
делова.
Музејска намена оствариће се повезивањем аутентичних налаза и амбијената из свих епоха историје Београда, обилазном комуникацијом музејског карактера.
Сценска намена оствариваће се у појединим најатрактивнијим амбијентима (Горњи град са ровом, источни цвингер, источни део Доњег града са приобалним појасом и средњовековним пристаништем и западни цвингер
изузимајући простор велике аустријске барутане).
Савремени монументи могу наћи места у експонираним деловима заштитне зоне – на главним прилазима
Тврђави, а изузетно на територији Тврђаве као доминанте које допуњавају њену првостепену пластику.
Планом се свака од ових функција детаљно разлаже нумерички и по локацијама.

Реализација Плана у смислу дефинитивног уређења, условљена је решавањем следећих урбанистичких проблема општеградског значаја:
- измештањем железничке пруге с територије парка,
- укидањем Доњоградског булевара,
- измештањем трамвајске пруге са окретницом на
Савској падини,
- укидањем теретног пристаништа, односно његовим пресељењем низводно на Дунаву,
- исељењем индустрије „Партизан“ (фабрика „Беко“)
у другу зону града,
- расељавањем и уклањањем стамбеног блока између улица Карађорђеве, Париске и Великих степеница и
- исељењем школе „Петар Драпшин“, уз могућност
адаптације или замене постојеће зграде за објекат
друге намене који одговара програму парковског
уређења.
Као посебан проблем за коначно уређење Калемегдана у Плану се истиче постојање Зоолошког врта,
чији садржај није у супротности с парковском наменом,
али чије просторне потребе у будућности не могу да се
ускладе с предвиђеним програмом.

Сл. 17. Детаљни урбанистички план Калемегдана из
1969. године, Основна намена површина према Генералном плану Београда из 1950. године (извор: Детаљни
урбанистички план Калемегдана, Центар за документацију Завода за заштиту споменика културе града
Београда)

Сл. 18. Детаљни урбанистички план Калемегдана из
1969. године, Територија под заштитом, археолошки
резервати, заштитна зона и визуре (извор: Детаљни
урбанистички план Калемегдана, Центар за документацију Завода за заштиту споменика културе града
Београда)
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Такође, Планом се констатује да би реконструкција саобраћајнице Тадеуша Кошћушка – Париска и
спуштање њене трасе у тунел испред главних улаза у
парк, иако није у непосредној вези с коришћењем и
уређењем Калемегдана, допринела квалитетнијој и безбеднијој вези са градом.
Генерални урбанистички план Београда из
1972. године (Сл. лист града Београда, бр. 17/72)32,
чијом израдом су руководили архитекти Александар
Ђорђевић и Милутин Главички, имао је сличан став
према Калемегдану и Тврђави као и План из 1950. године. Истакнут положај Београда на двема великим рекама наглашава се као најмаркантнија појава у простору
и обележје београдске средине. Њене озелењене обале
и шеталишта дуж њих, као и организација нових делова
централне зоне, апострофирани су као обележја лика
Београда.
Један од најважнијих урбанистичких циљева у развоју Београда је, између осталог, искористити природне
и створене вредности града за истицање и развијање
његове лепоте и чувати његово културно наслеђе и
амбијенте.

до 1985. године, израђена је Студија централне зоне
Београда.33
Овом студијом је, у погледу акција за унапређење
активности и квалитета урбане средине старог језгра
Београда, између осталог, планирано искључење саобраћаја из Кнез Михаилове улице и њено уређење као
пешачке зоне, уређење Косанчићевог венца као пешачке подзоне историјско-амбијенталног карактера, док
се заштићена споменичка целина Београдске тврђаве
штити у постојећим границама, које обезбеђују да Београдска тврђава с Калемегданом трајно остане посебан
и најјачи акценат панорама Београда са његове савске и
дунавске стране.
Такође, разрада поставки Генералног плана у односу на конкретне саобраћајне правце, линије ЈГС-а
и станице у централној зони, везује се превасходно за
разраду београдског железничког чвора који се лоцира у Прокопу. То за последицу има ослобађање речних
обала од железничких постројења, тако да оне постају
део зеленог појаса града.
Имајући у виду да су Кнез Михаилова улица и Београдска тврђава, Студијом централне зоне оцењене као

Сл. 19. Генерални урбанистички план Београда из 1972. године, рук.
израде арх. Александар
Ђорђевић и арх. Милутин Главички
(извор: Урбанистички
завод Београда, Центар за документацију
и информатику)
Предвиђено је да се реализација Генералног плана из 1972. године одвија на основу посебних програма просторног развоја и изградње Београда – етапних планова. У оквиру првог етапног плана који је
требало да провери и даље разради поставке Генералног плана на просторима који ће се изграђивати
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зоне велике привлачности и високог комуникационог
ранга, Студијом техничко-економске подобности брзог јавног градског саобраћаја у Београду предвиђено је да се једна од линија прве етапе метроа (М2) заврши код Калемегдана, са станицом у Рајићевој улици (са
извлачником који задире дубоко испод Калемегдана).3
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Изменама и допунама Генералног урбанистичког плана Београда 1985. године (Сл. лист града Београда, бр. 17/72, 31/83 и 2/85)35, чијом израдом
је руководио арх. Константин Костић, концепција
просторне организације града, између осталог, заснива се на очувању физиономије појединих квалитетних
делова града уз развијање нових градских целина у
складу с постојећим вредностима. Ослобађање десне
обале Саве и Дунава од вишеструких токова саобраћаја
и техничких постројења најважнији је циљ, чије постизање отвара пут за суштинско уређење старе вароши
Београда.
Постепено увођење примарне инфраструктуре и
заштите од подземних вода битан је предуслов за активирање коришћења подручја Доњег града Београдске
тврђаве, које стоји као велики неискоришћени потенцијал са спрегом рекреације и пословних активности.
Стога је планирано да се у периоду примене Генералног плана приступи припремама и главним радовима за
увођење савремене инфраструктуре.
Основним концептом развоја транспортног система града, задржавају се коридори прве фазе система
метроа, а у речном путничком саобраћају предвиђа се
реконструкција постојећег пристаништа које ће моћи
да прими сав међународни и међуградски саобраћај.
Ово ће обезбедити услове за развој речног туристичког
саобраћаја и прихват редовних и сезонских бродова.

У складу са одредбама Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Београда из 1985. године, донете су Измене и допуне Детаљног урбанистичког
плана Калемегдана – путничко пристаниште „Београд“ на Сави (Сл. лист града Београда, бр. 15/88).36
Овим изменама и допунама измењен је основни план
из 1969. године у односу на намену простора и границу подручја у делу између Доњоградског булевара,
Карађорђеве улице с једне стране и реке Саве с друге
стране, од моста у Бранковој улици до бастиона Светог
Јакова. Измене и допуне се састоје у следећем:
- комплекс земљишта основним планом намењен
зони одмора и рекреације са дечјим игралиштима,
мења намену у површине за изградњу путничког
пристаништа;
- проширује се граница основног плана обухватањем
комплекса земљишта између Карађорђеве улице,
моста у Бранковој улици и реке Саве;
- обухвата се и део водне површине реке Саве, између моста у Бранковој улици и бастиона Светог
Јакова.
Изменама и допунама овог плана предвиђено је
задржавање следећих објеката: зграде Капетаније, дела
постојећег железничког тунела и дела Бетон хале, који
мења намену у садржаје општег центра.
Објекат Бетон хале се задржава и предвиђа за реконструкцију. У првој етапи, при уклањању железничке

Сл. 20. Измене и допуне Генералног урбанистичког плана из 1985.
године, руководилац израде арх. Константин
Костић
(извор: Урбанистички
завод Београда, Центар за документацију
и информатику)
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пруге, задржава се објекат у целој дужини (око 330 м),
с тим што се реконструише део објекта у дужини од
247,5 м, а преостали део се презентује у конструкцији.
У другој етапи, после уклањања железничких колосека,
предвиђено је рушење дела Бетон хале и железничког
тунела у дужини од 15 конструктивних поља (82,5 м,
што представља растојање од краја објекта до друге дилатационе спојнице северног дела објекта). Такође се
предвиђа изградња четири нова пристана, тако да се, с
постојећих пет, обезбеђује довољан број места за пристајање бродова.
Кеј поред Саве, од моста у Бранковој улици континуирано до краја вертикалног кеја и даље, поред приобалног бедема до бастиона Светог Јакова, планиран је
за уређење као део јединственог шеталишта које се по
ДУП-у Калемегдана даље наставља обалом Дунава поред СРЦ „25. мај“ и насеља Дорћол. Простор намењен
за паркинг планиран је између трамвајске окретнице и
крова Бетон хале, са улазом из Доњоградског булевара.
Планом је утврђена и локација за постављање споменика браниоцима Београда у делу приобаља на потезу између Спортско-рекреативног центра „25. мај“
(сада „Милан Гале Мушкатировић“) и куле Небојше.
Измене и допуне Детаљног урбанистичког плана Калемегдана – путничко пристаниште „Београд“
на Сави стављене су ван снаге у појединим деловима,
након доношења Генералног плана Београда 2021
(2003), затим доношењем Плана детаљне регулације
за изградњу бициклистичке стазе од Дoрћола до Аде
Циганлије (2005), као и доношењем Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац
(2007).
Основно полазиште Генералног плана Београда
2021 (Сл. лист града Београда, бр. 27/03, 25/05, 34/07
и 63/09)37 афирмација је урбаног континуитета, током
којег се градитељско наслеђе поставља као необновљив
ресурс и стимуланс развоја. Планом се зато штите и
промовишу споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита
места, природни пресеци терена са историјски потврђеним и естетски вреднованим изграђеним реперима, визурама и силуетама, с циљем да се очуваjу дух и карактер урбаног простора, трајно назначе и презентују сви
вредни елементи градске структуре и дефинишу путеви
успостављања континуитета са оним аспектима града
који даље расту и развијају се.
Градски простори примарне туристичке вредности
су стара језгра Београда и Земуна, привредне и рекреативне зоне, али њихова вредност, као и нове могућности
и потребе, везују се нарочито за просторе уз обале Саве
и Дунава. Планира се уређивање Калемегдана и Гардоша, пристаништа на Сави и проширење пешачких зона.
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Контакт нових градских зона с речним обалама треба
реализовати у Горњем Земуну, код Бродоградилишта у
Савском амфитеатру, на Старом сајмишту, у Карађорђевој улици испод Косанчићевог венца, на Калемегдану
(Доњи град), у дунавском басену на Дорћолу (марина,
Стара централа, простор железнице и стоваришта) итд.

Сл. 21. Извод из Генералног плана Београда 2021, Планирано коришћење земљишта, рук. израде арх. Владимир Мацура и арх. Миодраг Ференчак (извор: Урбанистички завод Београда. Центар за документацију и
информатику)
Због значаја просторних културно-историјских
целина у оквиру традиционалног центра Београда,
предлаже се, као увод у реализацију Генералног плана,
израда великих пројеката за највредније и најпотентније просторе као што су: Београдска тврђава, Теразијска тераса, Савски амфитеатар, и репрезентативни
градски потез Мањеж – Славија – Врачарски плато.
Београдска тврђава је историјско језгро Београда, чије су основе уређења и коришћења дефинисане у
првим годинама стицања независности српске државе,
са свешћу о јединственом значају овог простора, који
је проглашен за културно добро од изузетног значаја.
Иако зеленило није главна намена овог простора,
оно јесте његова карактеристика и специфичан оквир за објекте утврђења и у том контексту га треба
третирати при будућем уређењу простора као јавног,
претежно неизграђеног, са могућношћу компатибилних
јавних намена и пратећих комерцијалних намена, пре
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свега у постојећим објектима. Објекти бившег теретног пристаништа на Сави са наткривеном галеријом
за пролаз железнице, предложен је за трансформацију
у простор за комерцијалне делатности, функције центра и објекат путничког пристаништа. На дунавској
страни предвиђено је задржавање блока „Беко“ и његова трансформација у намену центра. Концентрација
комерцијалних делатности на ободу Тврђаве, на некадашњем потезу живих веза обала Саве и Дунава са
чаршијом, представља комплементарну активност и
допуну садржаја Београдске тврђаве.

Гале Мушкатировић“ и насеља Дорћол. Дорћолску
марину треба допунити садржајима центра и ревитализовати зграду Старе електричне централе. Заједно с
марином, блок „Беко“ постаје нови пункт централних
садржаја на дунавској страни. Простор који заузимају
железничка постројења, паралелна са Дунавском улицом, трансформише се тако да ослобођени простор
постаје јавна зелена површина – парк, с могућношћу
изградње појединачних објеката за активности центра
у његовом склопу.

Сл. 22. Генерални план Београда 2021, Трајна добра Београда, 2001
(извор: Урбанистички завод Београда, Центар за документацију и информатику)
За блок између улица Тадеуша Кошћушка, Душанове и Дунавске трансформација је условљена заштићеним подручјем Београдске тврђаве, што подразумева ограничење вертикалне регулације и веће учешће
неизграђеног (слободног) и озелењеног простора.
На дунавској обали планови даљег уређења подразумевају озелењавање површина и подизање дрвореда на Дунавском кеју, испред Спортског центра „Милан
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

Концепт развоја железничког саобраћаја заснива
се на потпуном укидању садржаја железнице са подручја Дорћола. До потпуног укидања и измештања
садржаја железнице, предвиђено је да пруга око Калемегдана буде коришћена с посебним режимом рада
за потребе привредне зоне на потезу Панчевачки мост
– Лука Београд. Планирано укидање подразумева и измештање станице Доњи град на Ада Хуји. Измештањем
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железничких колосека оствариће се непосредан контакт
приобаља са градским простором. Генералним планом
се за нови зоолошки врт као могуће локације предлажу
две: Велико блато и Јелезовац.
После доношења Генералног плана Београда 2021
(2003), израђен је и усвојен План детаљне регулације за изградњу бициклистичке стазе од Дорћола
до Аде Циганлије (2005)38. Изградња бициклистичке
стазе на овом простору започета је 1997. и завршена
1999. године. Тада је била намењена бициклистима и
пешацима. Веома је добро прихваћена од Београђана и

пешачки садржај од бициклистичког. Реализација стазе
у зони Београдске тврђаве условљена је планираним измештањем железничке пруге око Калемегдана.
Поједини делови заштићене околине споменичког
комплекса Београдске тврђаве обухваћени су Планом
детаљне регулације просторне целине Косанчићев
венац (Сл. лист града Београда, бр. 37/07). Овим планом дефинисани су урбанистички услови за просторну
и економску обнову, реконструкцију и трансформацију
подручја Косанчићевог венца, као и услови за квалитетну визуелну и функционалну везу између градског

Сл. 23. План детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Планирана намена површина
(извор: Урбанистички завод Београда, Центар за документацију и информатику)
врло брзо постала је тесна за све већи број бициклиста
и пешака. Како би се ублажили настали конфликти између бициклиста и пешака, поготово на деоници од СЦ
„Милан Гале Мушкатировић“ до Путничког пристаништа, Планом детаљне регулације за изградњу бициклистичке стазе од Дорћола до Аде Циганлије (Сл
лист града Београда, бр. 25/05) планирана је корекција
стазе тако што је, где год је то било могуће, раздвојен
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центра – подручја Кнез Михаилове улице и реке Саве,
атрактивна, садржајима богата, пешачка веза дуж приобаља са бастионом Светог Јакова, Доњим и Горњим
градом Београдске тврђаве, а у будућности и са Савским амфитеатром. Територија Плана обухвата целину
Косанчићевог венца и део савског приобаља од Улице
Браће Крсмановић низводно до око 30 м од краја Бетон
хале.
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Зона приобаља обухвата простор измећу реке
Саве и објеката уз Карађорђеву улицу. Саобраћај различитих видова (колски, трамвајски, речни, бициклистички и пешачки) основна је карактеристика ове
зоне. То је зона велике концентрације корисника у будућности, што ће бити условљено преплитањем поменутих видова саобраћаја и планираном јавном наменом садржаја (у функцији приобаља) у објекту Бетон
хале.
Зона пристана обухвата простор акваторије реке
Саве дуж постојеће вертикалне обалоутврде, у ширини од око 50 м, у оквиру које је планирано постављање
пристана за међународни и локални речни путнички
саобраћај.
Бетон хала је подигнута за потребе Луке Београд,
али више није у првобитној функцији. Својом величином, значајно учествује у формирању и сагледавању силуете Београда и Београдске тврђаве, због чега Планом
није дозвољено њено надзиђивање, а будући садржаји
објекта дефинисаће се одговарајућим урбанистичким
планом (пројектом) након израде студије приобаља. Такође, планирана је и трансформација постојећег објекта
тунела у основне и пратеће садржаје јавних функција,
уз могућност функционалног повезивања са објектом
Бетон хале.
Наведене минималне интервенције уређења имају за циљ да омогуће функционисање зоне до израде
студије приобаља, којом би требало простор приобаља
дефинисати као препознатљив амбијент којим се Београд спушта на обале својих река. Планом је унапређена мрежа пешачких кретања подизањем квалитета
постојећих пешачких површина и планирањем нових,
атрактивних пешачких потеза и амбијената. Планиране пешачке површине омогућиће континуално повезивање садржаја и објеката на подручју плана, везу
са околним контактним просторима градског центра,
те везу великог степенишног силаза с Калемегдана и
садржаја у приобаљу.39
Постојеће визуре са Великих степеница, визуре с
планираног видиковца на Косанчићевом венцу – јединствени су примери изласка београдских улица на реке,
који се Планом штите и афирмишу. Такође, визуре с Калемегдана на простор приобаља и Савски амфитеатар
и визура дуж Бранкове улице на реку Саву и на плато
Косанчићевог венца – заштићене су визуре.
Како због веома велике временске дистанце од
израде и доношења Детаљног урбанистичког плана
Калемегдана (1969), тако и у циљу усклађивања с наменама усвојеног Генералног плана Београда 2021, на
иницијативу „Property development“ д. о. о. из Београда,
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донета је одлука да се приступи измени дела постојећег плана израдом Плана детаљне регулације за део
територије општине Стари град – блока између
улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара
војводе Бојовића. С обзиром на то да је реч о простору у оквиру културног добра од изузетног значаја за
Републику Србију, израда предметног плана детаљне
регулације требало би да се базира на методологији
и принципима интегративне конзервације (техничка
конзервација, реконструкција, рестаурација, ревитализација), као и на урбанистичкој заштити простора
(очување хоризонталне и вертикалне регулације, очување силуета и визура, аутентичних материјала, боја и
оних архитектонских елемената којима се дефинише
и препознаје простор и физичка структура одређеног
подручја).
У елаборату заштите културно-историјског наслеђа, рађеном за потребе израде предметног плана, а којим се третира простор Београдске тврђаве
и њене заштићене околине, експлицитно се износи
став Службе заштите да је неопходно измештање железничке пруге и транзитне колске саобраћајнице из
приобалног појаса, као и уклањање, у целини или делимично, неодговарајућих садржаја (Зоолошки врт,
зона индустрије и складишта, бесправно подигнути
објекти и сл.).
Поред овог плана који је у изради, у контактном
подручју Београдске тврђаве предузеће „GDG“ д. о. о.
из Београда покренуло је иницијативу за Измену Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Карађорђеве,
Париске и Улице Велике степенице, због немогућности да се на основу важећег плана изврши обједињавање катастарских парцела 1934 и 1935 КО Стари
град, а у циљу стварања целовитог и квалитетног урбанистичког и архитектонског решења за тај простор.
Стамбено-пословни блок, који је предмет рада, мале је
површине и периферно је лоциран у односу на просторну културно-историјску целину Косанчићев венац.
Међутим, специфичност овог блока лежи у томе што
спаја три значајне а потпуно различите целине: Споменички комплекс Београдске тврђаве, Споменички
комплекс Косанчићевог венаца и приобални појас
реке Саве. Окосницу реорганизације урбанистичког
решења блока чини увођење нове пешачке комуникације која пружа могућност за трансформацију дела
блока према Карађорђевој улици и формирање двеју
појединачних локација: Карађорђева 7 – Париска 5 и
Карађорђева 9, док остали делови блока углавном задржавају решења из важећег плана.
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Сл. 24. Рад студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду у оквиру програма Public Art &
Public Space, ментор арх. Зоран Ђукановић (извор: „Београдска тврђава – сановник континуитета Белог града,
ур. Зоран Ђукановић и Марина Андрић, Београд, ЈП „Београдска тврђава“, 2009)
Поред изложених досадашњих официјелних идеја
и услова за уређење и унапређење простора Београдске
тврђаве, овај споменички комплекс био је и даље је честа тема књижевника, песника, сликара, вајара и других
уметника, као и студентских радионица и пројеката40,
што све може и треба да буде инспиративно за креирање будућег уређења и начина коришћења Београдске
тврђаве.

Недавно расписан и окончан Међународни конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење
објеката Центар на обали „Бетон хала“, на простору између Савског пристаништа и Калемегданског парка у
Београду, имао је за циљ прикупљање нових идеја о могућностима уређења и унапређења предметног простора у складу са утврђеним условима и захтевима Службе
заштите и планирања.41

Сл. 25. Један од два првонаграђена рада на Међународном конкурсу за идејно архитектонско-урбанистичко
решење објеката Центар на обали „Бетон хала“ на простору између Савског пристаништа и Калемегданског
парка у Београду, аутора Sou Fujimoto Architects consultant Ove Arup Japan (извор: www.betonhala. com)
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ЗАКЉУЧАК
Историјски развој и посебан географски положај
Београда нису ишли у прилог дужем трајању и очувању наслеђених културно-историјских слојева. Генезу
развоја Београда, чија је крајња тачка фиксирана Јосимовићевим Предлогом за регулисање старе вароши
Београда у шанцу 1867. године, и поред обимне историографске грађе – тешко је пратити. Јосимовићев европски модел је од изузетног значаја за урбанистички
развој Београда. Постепеном реализацијом овог предлога, турска погранична варошица претворила се у
велики град са европском урбаном структуром. После
овог Јосимовићевог дела, појављује се низ предлога,
пројеката, а затим и генералних урбанистичких планова за унапређење урбане структуре Београда.
Комплекс Београдске тврђаве, као вишеслојни археолошки локалитет, представља најбогатију ризницу материјалних остатака прошлости, који превазилазе своју
материјалну вредност општим значајем и значењем, без
којих не би било могуће проучавати историјски развој
Београда и друштва у целини. Подигнута је почетком
првог миленијума као палисада са земљаним бедемима,
да би се током векова развијала у римски каструм (II
век), византијски кастел (VI–XII века), средњовековну
утврђену престоницу српске деспотовине (XIII–XV
века) и на крају аустријско/османлијско артиљеријско
утврђење (XVII и XVIII век). Данас, Београдска тврђава с парком Калемегдан чини јединствену споменичку
целину и представља својеврстан музеј прошлости
Београда.
Пратећи пројектантске и планерске замисли појединих аутора у одређеним временским пресецима,
уочавају се различити приступи у погледу уређења и
функционалних елемената Београдске тврђаве: од оних
који би све да мењају и поново изграде до оних који
би да све очувају. За будуће процесе планирања на подручју Београдске тврђаве, значајно је познавање чињеница изнетих у овом раду.

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

У склопу унапређења туристичке и културне понуде Београда, приоритетан задатак Службе заштите и
планирања јесте будуће уређење Београдске тврђаве у
складу с њеним историјским значајем.
Београдска тврђава са Калемегданом, акваторијом
ушћа Саве у Дунав и природним вредностима Великог ратног острва представља визуелну и просторну
доминанту у слици града и треба трајно да остане најснажнији акцент панораме Београда са његове савске и
дунавске стране. Имајући на овом месту у виду изванредан склад природе и људског стваралаштва, у будућој
планској разради подручја Београдске тврђаве, поред
културно-историјских слојева наслеђа, значајно је и
очување урбаног пејзажа (предела). Визуре на Београдску тврђаву и Косанчићев венац са реке, као и визуре
са Београдске тврђаве и Косанчићевог венца на реку и
нови град на левој обали Саве, чине засебну, јединствену и изузетну вредност овог простора.
Такође, потребно је афирмисати кретање пешака и
бициклиста поред воде, посебно сагледавајући очекивани прилаз туриста са воде, као и везу ових саобраћајних токова са градским улицама на гребену и даље (степеницама, ескалаторима, пасарелама, лифтом и др.) са
Савским шеталиштем, парком Калемегдан и просторима Београдске тврђаве. Продор и прожимање урбаног
ткива централне и приобалне зоне Београда не смеју
да наруше природни и историјски контекст Београдске
тврђаве.
Дугорочно треба тежити очувању изузетних природних вредности приобалних предела Саве и Дунава
(с Великим ратним острвом и острвом Чапља), као и
културно-историјских и урбанистичко-архитектонских
вредности заштићених просторних културно-историјских целина које се ослањају на реке (Београдска
тврђава, Косанчићев венац, Стaро језгро Земуна, Приобална зона Новог Београда) и њиховој интеракцији и
интеграцији, кроз пројекат којим би се ово средиште
урбане генезе Београда предложило за Унескову листу
светске природне и културне баштине.
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ЂИНА ВРЗИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ
Summary: DJINA VRZIĆ & MILICA GROZDANIĆ
AN OVERVIEW OF THE BELGRADE FORTRESS AREA IN HISTORICAL MAPS AND URBAN PLANS AS A
CONTRIBUTION TO THE PROSPECTIVE PLANNING PROCESSES
The Belgrade Fortress as a stratified archaeological site is an outstandingly rich treasury of material remains of the
past whose overall meaning and significance goes beyond their material value and without which no study of the historical
development of Belgrade as a city and society would be possible. The Fortress began as a palisaded earthen fortification in
the early first millennium and over the centuries evolved into a Roman castrum (2nd c.), a Byzantine castle (6th–12th c.),
the fortified capital of the medieval Despotate of Serbia (13th–15th c.) and, finally, an Austrian/Ottoman artillery stronghold
(17th–18th c.). Today, the Belgrade Fortress with Kalemegdan Park constitutes a historic complex and a sort of a living
museum of the past of the city.
The Belgrade Fortress complex was first placed under protection by Decision № 1108 of 2/12/1946 issued by the
Department for the Protection of Cultural Monuments of the PR of Serbia attached to the Art Museum. A new decision, №
290/4 of 31/5/1956, was issued by the Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade. Today, the
Belgrade Fortress with Kalemegdan Park is a historic complex enjoying the highest level of heritage protection as a cultural
property of outstanding national significance (Sl. glasnik RS 14/97).
In 1969 a detailed master plan for the Kalemegdan area was developed (Sl. list grada Beograda 6/69). The views of
the heritage protection service as regards heritage conservation and restoration methods have since evolved in accordance
with the socioeconomic, technical and technological evolution of the society.
With a view to upgrading Belgrade’s tourism and cultural offer, a priority item on the heritage protection and planning
services agenda is the development of a master plan for the Belgrade Fortress fully appreciating its historical importance.
Further upgrading and revitalization of the Belgrade Fortress area has required additional studies. Accordingly, the
Work Plan of the Cultural Heritage Protection Institute of the City of Belgrade for 2010 included a research project which
was to substantiate the proposal to the relevant authorities and institutions to pass the Decision on Developing the Belgrade Fortress Historic Complex Master Plan in agreement with the Planning and Development Act (Sl. glasnik RS
72/09, 81/09 and 24/11) and the General Master Plan for Belgrade up to 2021 (Sl. list grada Beograda 27/03, 25/05, 34/07
and 63/09). The project included a number of studies and analyses aimed at establishing the current state of archaeological,
geo-technical and hydrological investigation of the Belgrade Fortress area, the level of its infrastructure, the treatment it has
received by planners to date, the urban and legal justifiability of the existing structures and the legal status of the users, circulation patterns analysis, accessibility analysis of the structures and spaces within the area, etc. In that context, this paper
offers an overview of the Belgrade Fortress area as treated in characteristic historical and, subsequently, urban plans, with
the aim of identifying, scrutinizing and documenting the essential facts pertaining to the historical process of genesis and
evolution of the Belgrade Fortress, as well as those that have influenced the selection of particular concepts and methods
applied to the planned development and use of the area, the knowledge of which is a basis for planning relationships within
the Belgrade Fortress historic complex in the future.
The Belgrade Fortress, with Kalemegdan, the confluence of the Sava and Danube rivers and the natural value of the
Veliko Ratno Ostrvo, is the visual and spatial dominant of the cityscape and as such should permanently remain the strongest accent in the panoramic view of Belgrade from its Danube and Sava sides. Given the extraordinary harmony between
nature and human creations, an important consideration in the prospective planning process for the Belgrade Fortress area
should be the preservation both of the multilayered cultural-historical heritage and of the urban landscape. Views of the
Belgrade Fortress and Kosančićev Venac from the river, and views of the rivers and the new part of the city on the left bank
of the Sava from the Belgrade Fortress and Kosančićev Venac constitute a distinctive and exceptional value of the area.
From a long-term perspective, the objective to strive for should be the preservation of the outstanding natural value
of the Danube and Sava riparian areas (including the Veliko Ratno Ostrvo and Čaplja islands) and the cultural, historical,
townscape and architectural value of the protected districts associated with the rivers (Belgrade Fortress, Kosančićev Venac, Historic Core of Zemun, Novi Beograd Riverfront), and their interaction and integration through a project which will
substantiate the nomination of the original nucleus of Belgrade’s urban genesis for the UNESCO List of World Natural and
Cultural Heritage.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
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architects Aleksandar Djordjević & Milutin Glavički (Belgrade Town
Planning Institute Documentation and Informatics Centre)
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Fig. 21 Master Plan for Belgrade 2021: Planned land use. Project
leaders: architects Vladimir Macura & Miodrag Ferenčak (Belgrade
Town Planning Institute Documentation and Informatics Centre)

Figs. 7 and 8 Belgrade Fortress area after WWI and in 1928 (CHPIB)
Fig. 9 General Plan for Belgrade by architect Djordje Kovaljevski,
1923, scale 1:4000 (Belgrade Town Planning Institute Documentation
and Informatics Centre)
Fig. 10 Zoo Plan by engineer Aleksandar Krstić, 1939 (Beograd u
mapama i planovima od XVIII do XXI veka. Belgrade: Belgrade Town
Planning Institute, 2010, p. 21)
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Fig. 22 Master Plan for Belgrade 2021: Belgrade’s enduring assets
(2001) (Belgrade Town Planning Institute Documentation and Informatics
Centre)
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Fig. 25 One of two first-prize winners of the International Architectural
and Urban Concept Design Competition for the Beton Hala Waterfront
Centre between the Sava Port and Kalemegdan Park in Belgrade, by
Sou Fujimoto Architects, Consultant Over Arup, Japan (http: www.
betonhala.com)
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ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА
У ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ
НАСЛЕЂА

P

оследњих година, фотографија у дигиталном облику
се све више примењује у многим областима, па и у документацији културно-историјског наслеђа, где се употреба може свести на два основна вида:
- употреба дигитализованих, скенираних фотографских снимака, било да је реч о фото-негативу,
дијапозитиву, фотографији на папиру и сл.,
- употреба дигиталних фотографија, забележених професионалним дигиталним фото-апаратима, које су изворно у дигиталном облику и често
постоје само као такве.
За разлику од класичног фотографског поступка,
где се при снимању користи филм (раније и др. подлоге) као носач светлосноосетљиве емулзије на коју
се бележи слика видљива тек након развијања, дигитални фото-апарати имају уграђен светлосноосетљив
сензор (CCD, CMOS). Под дејством различитих вредности сјајности сцене, велики број елемената који
чине фотоосетљиву површину сензора мењају своје
енергетско стање, формира се електрични сигнал, који
се затим конвертује из аналогног у дигитални облик,
од којег даљим процесирањем у фото-апарату настаје
дигитална слика. Дигитална слика се затим записује
у меморији фото-апарата (или компјутера). Слика сачињена од милиона пиксела чини основу дигиталне
фотографије.
Након поступка снимања следе обрада и архивирање дигиталних снимака. Могућа репродукција дигиталних фотографија, поред слике на монитору коју посматрамо при раду, постиже се квалитетном штампом
или израдом на фото-папиру.
Дигитална фотографија, као потпуно нов технолошки поступак у фотографији, поседује многе предности у односу на фотографију на филму: омогућава преглед снимака при раду и контролу квалитета
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резултата; аутоматизација се може искористити за убрзан процес додавања метаподатака и архивирање великог броја снимака; фотографије је лако употребити у
различите сврхе, као што су презентације, изложбе, издавачка делатност и уопште при размени информација
електронским путем; ако се прописно обрађују, постиже се боља и трајнија репродукција боја него што је то
могуће при раду са филмом. Да би се избегли недостаци
дигиталнe фотографијe и створила квалитетна, сређена
и трајна фото-документација, неопходно је унапредити
знање и вештину при раду – снимању, обради, употреби
и архивирању дигиталних снимака.
1. Параметри квалитета дигиталне
фотографије
Квалитет дигиталне фотографије умногоме зависи од карактеристика дигиталног фото-апарата, односно карактеристика сензора који он поседује. Углавном
се употребљавају дигитални SLR фото-апарати који
дају задовољавајуће резултате, док су фото-апарати
средњег формата са дигиталним леђима изузетно квалитетни, али и скупи. Квалитет слике дигиталног SLR
фото-апарата поред типа сензора (CCD сензор је старија технологија, CMOS сензор је новији, технолошки
усавршенији) и његове величине (новији сензори достижу full-frame величину, 36 мм x 24 мм), зависи и од
ефективног броја пиксела (поред пиксела дигиталног
фото-апарата, можемо говорити и о пикселу на монитору и о штампаном пикселу).
1.1. Динамички опсег дигиталног фото-апарата
(сензора)
Распон сјајности сцене, разлика између најтамнијег и најсветлијег дела, коју је сензор дигиталног фото-апарата у стању да прикаже, тј. репродукује, назива
се динамичким опсегом и изражава се у ЕV бројевима. Карактеристика је повезана и са односом сигнал/
шум, јер већи шум смањује динамички опсег.
Практично, динамички опсег професионалних
дигиталних фото-апарата се своди на 8–9 ЕV бројева,
мањи је од динамичког опсега филма који износи 11 ЕV
бројева, док је распон сјајности сцене сунчаног дана до
100 000:1 односно >17 ЕV.
Проблем динамичког опсега се технолошким развојем савладава, али је за сада пожељно избегавати сцене великог распона сјајности или употребљавати ND
филтер, као и при раду са филмом.
HDRI (high dynamic range imaging) једно је од
могућих решења. То је скуп техника при снимању и
обради слике који омогућава репродуковање већег
распона сјајности сцене него стандардна дигитална
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

фотографија. Неопходно је фотографисати више снимака с различитим вредностима експозиције, а тек се
обрадом на рачунару, другачијим мапирањем у најтамнијим и у најсветлијим деловима, ствара композитна
слика која представља комплетан гамут боја и тонова.
1.2. Oштрина фотографије и детаља у њој
Оштрина слике и детаља у њој је најочигледнији
елемент квалитета дигиталне фотографије. Могућност
дигиталног фото-апарата и целог система репродукције
да пренесе детаље слике изражава се функцијом преноса модулације (МТФ). Репродукција детаља сцене
је првенствено одређена могућностима и квалитетом
објектива, па затим условима снимања (жижна даљина, отвор бленде и удаљеност објекта снимања).
Оштрина снимљене дигиталне слике зависи и од
броја пиксела и anti-aliasing филтера. Део изгубљене
оштрине може се надокнадити софтверским изоштравањем слике, али до одређене границе.
1.3. Величина дигиталне фотографије и њена
резолуција
Резолуција дигиталне слике је број пиксела који
она садржи. Када се говори о фото-апарату, резолуција
је условљена геометријом елемената сензора и њиховим бројем. На пример, када се каже 6 MP, то значи да
сензор садржи хоризонтално око 3 000 пиксела и вертикално 2 000 пиксела (тачније речено 2 848 x 2 136 =
6 083 328 пиксела), што значи да је његова максимална резолуција 6 мегапиксела (MP). Резолуција од 6 MP
је минимална ефективна резолуција неопходна при
снимању фотографија које су намењене за архивирање,
да би се од њих могла добити повећања приближно А4
формата. Према подацима из ICCROM-а, дигитални фото-апарати које користе при раду имају резолуцију од 8
до 12 мегапиксела. За архивирање фотографија у дигиталном облику увек треба снимати у највећој могућој
резолуцији коју дигитални апарат омогућава. Већа резолуција значи да је више пиксела тачније измерено
при снимању, што доводи до мањег губитка детаља при
повећању. Дигиталне слике са 36 мм x 24 мм тзв. fullframe CMOS сензора и 14 милиона пиксела могу поднети већа повећања.
Резолуција при снимању и тиме добијена величина дигиталне слике условљава величину одштампане
фотографије, односно слике коју видимо на монитору.
Монитору је потребна преко три пута мања резолуција
слике (углавном 85 dpi), него штампачу (300 dpi). Снимљена дигитална слика се може смањивати због потребе штампања, али се не треба повећавати, јер се тиме
смањују оштрина и репродукција детаља.
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1.4. Формати дигиталне слике
Формат дигиталне слике бира се приликом снимања, обраде и архивирања слике. Примена појединих
формата следи из разумевања њихових разлика.
Код професионалног бављења дигиталном фотографијом, због потребе добијања висококвалитетних
слика, важно је снимати у RAW формату. Често се
RAW формат слике назива дигиталним еквивалентом
фотографског негатива, јер садржи необрађене, „сирове“ податке о слици; не може бити приказан као фотографија док се не изврши конвертовање, након чега
се сачува најчешће као некомпримовани TIFF формат.
Велика предност употребе RAW формата је да пре конверзије постоји могућност подешавања многих параметара слике, као што су баланс беле, температура боје
светлости, експозиција, корекција недостатака објектива, простор боја, дубина боје и др., уз мале или никакве
губитке квалитета слике.
Некомпримовани TIFF формат је добар за архивске сврхе. Може бити сачуван у више наврата без губитака. TIFF формат је универзалан формат слике, компатибилан с већином програма за преглед и уређивање
слика.
JPEG формат је формат са губицима информација
и као такав није погодан као мастер, односно архивски
формат. Сваки пут када се сачува, слика бива компримована, што ствара постепену деградацију боје и детаља
у њој и тиме смањује квалитет репродукције и могућност повећања до жељеног резултата. Слике сачуване у
JPEG формату, као фајлови мале величине, погодне су
за размену, првенствено преко интернета, што је и био
циљ при осмишљавању овог формата.
1.5. Дубина боје (color depth)
Дубина боје је број битова потребних за представљање боје одређеног елемента слике, односно
пиксела. Ако је пиксел описан са већим бројем битова,
тада има и већу дубину боје; 24-битна слика, односно
дубина боје од 8 битова по сваком каналу (R, G и B),
омогућава 16,7 милиона различитих нијанси боја (true
color). Бележење слике од 16 битова по каналу боје омогућава манипулативнију обраду и квалитетнију слику
намењену за архивирање, али је за потребе штампања
неопходно смањити дубину боје на 8 битова по каналу.
1.6. Простор бојa (color space)
Простор боја или модел боја описује сваки тон
боје, најчешће помоћу три координате (параметра).
RGB простор боја дефинисан је помоћу три адитивне примарне боје: црвене, зелене и плаве. Свака боја
у том простору боја настаје збрајањем појединих
вредности те три боје. Мада је sRGB простор боја
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аутоматски подешен на већини дигиталних фото-апарата, направљен је за размену фотографија преко интернета и има мањи колор гамут од поузданијег Adobe
RGB простора боја.
1.7. Тачност репродукције боја
Боја је тачно репродукована када је, посматрана
под светлосним извором исте температуре боје (К),
идентична оној на сцени. Услови посматрања фотографије и субјективни елементи адаптације ока одлучујуће
утичу на процену.
Тачност репродукције боја условљена је и природом дигиталне технологије. Неправилности репродукције боја већ на самом сензору (Bayer распоред пиксела, интерполације и др.) компензоване су обрадом
слике на сензору или у фото-апарату, тако да квалитет
слике зависи од фото-апарата и примењеног алгоритма.
При RАW конвертовању, такође могу настати неправилности технолошки проузроковане.
Менаџмент боја препознаје како температура боје
различитих светлосних извора утиче на репродукцију
боја (колор баланс), како монитори и штампачи репродукују боју, па се применом технике ICC профила постиже контрола репродукције боја.
Објективна процена тачности репродукције боја
прати се најчешће коришћењем X-Rite ColorChecker
карте са 24 бојена поља.
2. Метаподаци
Да би дигитални снимци били доступни, потребно
их је на неки начин организовати; потребни су метаподаци. Дигитални снимак се не може сматрати квалитетним ако не постоји и висок ниво пратећих метаподатака.
Метаподаци су подаци о фотографији, истовремено о садржају слике и како је она снимљена; описују,
објашњавају, лоцирају или на неки други начин омогућавају лакши преглед, пренос, архивирање и уопште
располагање дигиталним снимком сада и убудућe. Могу
бити имплементирани у дигитални снимак који описују
или постојати као засебан документ. Дигитални фотоапарат бележи неке од података, EXIF метаподатке, о
фотографији у току снимања (нпр. брзина затварача,
отвор бленде, ISO осетљивост, датум и време фотографисања, употребу блица и др.).
Зависно од типа и потреба корисника базе података фотографија, неопходно је направити избор метаподатака и доследно спроводити одлуку. Подједнако
је важно сачинити и листу кључних речи за унос података и употребљавати контролисани вокабулар.
Иако је дигитална фотографија нова технологија у институцијама које се баве очувањем културно-историјског наслеђа, сама организација претраге и коришћења
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Слика 1. Евиденциони картон са контакт копијом и основним подацима (из документације Завода за заштиту
споменика културе града Београда)
фото-документације није новост, одвијала се и до сада
помоћу евиденционих картона са основним подацима о
фотографским снимцима (сл. 1).
На основу евиденционог картона, избор метаподатака би свакако требало да садржи:
- Регистарски број / Сигнатура
- Податке о објекту снимања (назив, адреса и место)
- Опис објекта снимања (нпр. пре, у току или после
радова)
- Датум када је фотографија снимљена
- Име фотографа / конзерватора или обоје
- Технички подаци о снимку и осветљење коришћено при снимању (неки од ових метаподатака се бележе аутоматски у току снимања).
Сигнатура дигиталних фотографија, односно назив
фајла, треба да се састоји од договореног низа цифара
и слова, јединствених за сваки снимак, а све што чини
опис самог снимка треба да се унесе кроз метаподатке.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

Коришћењем сличних шема метаподатака или применом међународних стандарда, омогућава се много
лакша размена информација како унутар самих институција тако и између институција на националном или
међународном нивоу.
3. Архивирање дигиталних фотографија
Дигитални снимци се не могу само оставити по
страни и после неког времена без икаквих проблема користити, јер се може десити да их нећемо моћи прочитати или да смо их потпуно изгубили, док се са филма
или фотографија на папиру чак и када су оштећени и
када нису чувани у адекватним условима могу и даље
добити неке информације.
При раду у институцијама које се баве очувањем
културно-историјског наслеђа где су дигитални фотографски снимци само део дигиталне и дигитализоване
документације организоване у базе података, систем
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ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА У ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
архивирања и уопште уређења дигиталне документације је потребно пажљиво осмислити и одржавати.
Архивирање дигиталних снимака подразумева:
активан менаџмент систем базе података, адекватне услове чувања, ризике и разне видове застаревања.
Препоруке за успешно архивирање дигиталних
снимака обухватају:
- Користити архивске фајл формате, као што је некомпримовани TIFF формат. Архивски мастер
фајл пожељно је да буде сачуван без икаквих додатних интервенција и да му се не приступа без
неке посебне потребе; свако прилагођавање употреби ради се на копијама.
- Осмислити вођење и унос метаподатака.
- Израђивати редовне сигурносне копије – backup
(дневни, недељни, месечни, зависно од потреба и
осмишљеног режима рада), у два примерка који
се чувају на различитим местима. Редовно прегледати и преснимавати податке услед застаревања
система.
Одлучити се за медиј који ће се користити за
backup. Мада су неки оптички медији гарантоване
трајности и физичке дуговечности, ипак се CD-R и
DVD-R не могу користити као сигурни и дугорочни
backup медији. Архивирање на магнетним тракама, ако
постоје могућности, сматра се дугорочнијим, мада се
морају премотавати с времена на време и старе траке
одстрањивати. Чување копија снимака на два или три
хард-диска уобичајен је приступ (замена хард-дискова
новим се врши после највише три године).
RAID системи су проверени системи за сигурно
архивирање фајлова. Микрофилмовање дигиталних
снимака није архивирање електронског типа, али је препоручљиво, ако постоје могућности. Било који систем
архивирања да је одабран, важно је пратити параметре
квалитета и обезбедити адекватне физичке услове чувања медија.
- Развити стратегију заштите од вируса и одржавати
је. Стратегија ће зависити и од одлуке да ли подаци
треба да буду доступни на интернету и у којој мери.
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4. Имплементација дигиталних фотографија
На почетку примене дигиталних фотографија у
институцијама, важно је осмислити систем који ће се
користити:
- установити циљеве и потребе не ослањајући се искључиво на актуелне технологије и техничке могућности, већ на жељени резултат,
- који се компромиси и у којој мери могу направити
између резолуције и трошкова архивирања,
- како ће се вршити прилагођавање новим технолошким могућностима и очекивањима, без много
новца и времена и без поновног рада,
- како ће се управљати пребацивањем података,
укључивањем у нове базе података, брисањем података и др.
- ко ради на систему базе података, израђује сигурносне копије (backups), обезбеђује заштиту од вируса и др.
Тек након израде пилот-пројекта и заједничког
прегледа резултата са што већим бројем потенцијалних
учесника и корисника, уношења сугерисаних корекција, требало би приступити имплементацији дигиталних
фотографија.
Пошто је дигитална технологија веома подложна променама и развоју, потребно је годишње прегледати систем и уносити неопходне измене и допуне.
Системи који се користе не морају бити скупи и компликовани, многи се бесплатно могу преузети са интернета, међутим, њихова употреба се мора осмислити пре почетка рада и захтева редовну пажњу, како би
се створила квалитетна, сређена и трајна дигитална
фото-документација.
Поред институција културно-историјског наслеђа
које поседују само дигиталну фото-документацију,
већина институција поседује и збирке настале вишегодишњим аналогним поступком снимања, где примена
дигиталне фотографије, као потпуно новог технолошког поступка, захтева прилагођавање организације рада
новим потребама и могућностима како би се остварио
одређени континуитет фото-документације у целости.
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Summary: Snežana Negovanović
DIGITAL PHOTOGRAPHY IN DOCUMENTING THE HISTORIC CULTURAL HERITAGE
Digital photography is an innovative technology of image recording. Creating a permanent high-quality digital photodocumentation requires continuous improvement to the working process: shooting, processing, use and archival storage of
digital photographs.
The importance of photo documentations for conservation research and practice grows with time, considering that
details which might not have been important at the moment of shooting remain permanently recorded in a photographic
image, one of the most objective mediums for the representation of reality.

ILLUSTRATION
Fig. 1 Record sheet with a contact print and basic information (CHPIB)
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K

Искуствa с Петог међународног курса о управљању ризицима по културно наслеђе у случају
катастрофа (International Training Course оn Disaster Risk Management оf Cultural Heritage), одржаног у Јапану септембра 2010. године

ултурно наслеђе је осетљиво на дејство бројних природних чинилаца, попут поплава, земљотреса, клизишта, који могу попримити катастрофалне размере и у
великој мери угрозити интегритет и вредност коју поседује. Поред природних чинилаца, наслеђе је изложено и бројним опасностима које су последица људских
активности: ратови, експлозије, намерни пожари. Ове
чиниоце није могуће ни контролисати ни избећи, али
осетљивост културног наслеђа на природне чиниоце и
оне узроковане људским активностима могуће је предупредити, односно смањити, а смањујући им осетљивост ми смањујемо ризик, а самим тим и последице које
проистичу услед њиховог дејства.
Изазови постоје и у фази обнове и уклањања последица катастрофе. Небројано пута се десило да наслеђе
које је претрпело разна оштећења буде срушено уместо
обновљено приликом уклањања и санирања последица
изазваних катастрофама. Изазови се огледају и у правилном и ефикасном процењивању штете која је настала, избору правог приступа обнови и санацији који
обезбеђује да се очувају све вредности наслеђа – материјалне и нематеријалне. Након катастрофе, изазов је
на прави начин окупити и ангажовати све неопходне
актере, почев од локалног па до међународног нивоа у
циљу заштите и опоравка културног наслеђа.
У светлу тих изазова, управљање ризицима је од
суштинског значаја за заштиту културне баштине од
катастрофа. У циљу изградње институционалних капацитета потребних за формулисање планова свеобухватног управљања ризицима који су засновани на карактеристикама културне баштине и природе опасности у
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СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ
регионалном контексту, под покровитељством Унеска,
Рицумејкен универзитет (Ritsumeikan University) већ
пету годину заредом организује међународни програм
обуке који су до сада прошли учесници из Непала, Индије, Пакистана, Бутана, Бангладеша, Ирана, Кине, Кореје, Филипина, Тајвана, Турске, Палауа, Перуа, Србије
и Молдавије.
Заједничка карактеристика за већину ових земаља
је да имају разрађене механизме и стратегије за примену разних мера и процедура у случају ванредних
ситуација, али да немају унапред припремљене планове који би се бавили правовременом проценом ризика
којима су изложена културна добра у случају дејства
природних и других катастрофа, као ни разрађене и
имплементиране превентивно-техничке и друге мере за
ублажавање последица таквог дејства.
КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ОРГАНИЗОВАЊА КУРСА
Јула 2004. године, годину дана пред одржавање
најављене Светске конференције посвећене заштити
од катастрофа у Јапану, професор Кензо Токи, директор Рицумејкен универзитета, и професор Канефуса
Масуда, у циљу придобијања међународне подршке у
Унесковом центру за светско наслеђе (UNESCO World
Heritage Centre) у Паризу, изложили су своју иницијативу да се у оквиру наведене конференције одржи и
посебна сесија посвећена заштити културног наслеђа
од катастрофа. Бројна разарања која су се у последње
време десила и у којима је страдало културно наслеђе
указала су на потребу да се ови ризици благовремено
схвате, анализирају и да се предузму одговарајући кораци како би се негативне последице свеле на што је
могуће мању меру.
Јануара 2005. године одржана је у Кобеу у Јапану Светска конференција посвећена заштити од катастрофа (UN-WCDR – World Conference on Disaster
Reduction), а у оквиру ње посебна сесија о културном
наслеђу и управљању ризицима у случају катастрофа
(Disaster Risk Management of Cultural Heritage, у наставку текста скраћено DRM). Тада је први пут на једној светској конференцији посвећеној смањењу ризика
и последица услед дејства катастрофа културно наслеђе
било тема разматрања и дискусије. На Конференцији
је усвојена и декларација која је потенцирала блиску
везу између заштите наслеђа и друштвено-економске
стабилности и одрживог развоја друштва. Једна од препорука са тог скупа заговарала је потребу да академске заједнице развију научна истраживања, едукативне
програме и обуку који би омогућили да брига о културном наслеђу постане саставна компонента планова
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

који се баве управљањем ризицима у случају ванредних
ситуација, као и у фазама опоравка после тих катастрофа. У одговору на препоруке конференције, Рицумејкен
универзитет је почео да делује као централна тачка у
региону за организовање међународних истраживања,
обуке и информационе мреже у области управљања ризицима у циљу ублажавања последица које могу изазвати катастрофе, а које се односе на културно наслеђе.
Значај иновације и едукације у циљу продубљивања знања и јачања свести о потреби предузимања
превентивних мера како би се што више умањили ризик
и последице настале услед катастрофа – поново је истакнута и на 30. заседању Светског комитета за наслеђе,
одржаном јула 2006. године у Литванији. То је потврдила и Декларација усвојена на Међународној конференцији посвећеној заштити од катастрофа (International
Disaster Reduction Conference – IDRC), одржаној у Давосу 2006. године.
ЦИЉЕВИ И СТРУКТУРА КУРСА
Курс је усмерен ка приказу различитих аспеката
везаних за управљање ризицима којима је изложено
културно наслеђе у случају катастрофе. Организован
је с циљем да се путем интердисциплинарног тренинга
професионалци оспособе да:
- боље разумеју шта значи интегрисана процена ризика и како се анализирају изложеност и могућа
угроженост културног наслеђа услед дејства различитих непогода, било да су оне природне или
да настају као последица људских активности, са
аспекта њихове физичке, друштвено-економске и
политичке осетљивости;
- изграде интегрисани систем управљања ризицима
катастрофе којима је изложено културно наслеђе,
а који би подразумевао инкорпорирање одређених
мера предострожности у урбано планирање;
- израде DRM планове за културно наслеђе, који би
били компатибилни са општим плановима за ванредне ситуације;
- формирају међународну научну мрежу.
Састоји се од низа предавања, посета одређеним
локацијама, радионицама на којима полазници стичу
искуство израде појединих компонената DRM плана,
дискусија, тимских пројеката и појединачних и групних презентација. Од учесника је захтеван активан
приступ у испуњавању различитих задатака курса. Један од циљева курса је и промовисање развоја сарадње
међу научницима и стручњацима везаним за заштиту
културне баштине у циљу изградње интернационалне
мреже експерата.
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УПОЗНАВАЊЕ СА СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЉАЊA РИЗИЦИМА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
У СЛУЧАЈУ КАТАСТРОФА
Курс који је одржан у периоду од 13. до 26. септембра 2010. организован је с намером да пружи одговоре
на следећа питања:
- Како се спречава ширење пожара који би наступио након земљотреса у историјском језгру и како
се спречава да он угрози наслеђе, посебно оно од
дрвета?
- Који систем превентивних мера и одговора у случају опасности треба развити како би се заштитило културно наслеђе, поготово оно које се налази у
урбаној средини за време катастрофе?
- О чему треба посебно водити рачуна приликом
процене штете након катастрофе?
- Како планирати дугорочни опоравак културног
наслеђа након катастрофе и како постићи ефикасан ангажман различитих учесника на локалном,
националном и интернационалном нивоу?
УЛОГА И ЦИЉ DRM
Бројна разарања која су се у последње време десила и која су озбиљно оштетила бројна културна добра,
од којих су многа уписана на Листу светске културне
баштине, указују на потребу да се ризици од природних катастрофа и оних изазваних људским активностима благовремено схвате, анализирају и да се предузму
одговарајуће мере како би се негативне последице које
би ове катастрофе могле оставити на културна добра
биле штo мање. Из тог разлога прописана је обавеза
да се за наслеђе које је уписано на листу Светске културне баштине ради DRM (Disaster Risk Management of
Cultural Heritage); UNISADR, 2002 – Disaster, у преводу катастрофу, дефинише као озбиљан поремећај
функционисања заједнице или друштва праћен великим људским, материјалним, економским и еколошким губицима који су такви да превазилазе способност
погођене заједнице да се коришћењем сопствених ресурса опорави. Она погађа људе и имовину и наравно
наслеђе заједнице и може да изазове неповратни губитак наслеђених вредности и по питању интегритета и
по питању аутентичности, о чему ће бити више речи.
Треба направити разлику између опасности од природних појава и природних катастрофа. Природне појаве
су природни феномени који се дешавају независно од
наше воље: земљотрес, поплава и слично. Оно на шта
можемо утицати јесте размера штете. Наведене природне појаве могу да изазову оштећења културних добара, али последице које културно добро трпи умногоме
зависе од његове осетљивости (због карактеристика
локације или његових специфичних вредности). И док
на природну појаву која је спољни извор катастрофа
не можемо утицати, осетљивост, унутрашњу слабост
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наслеђа можемо благовремено уклонити и тиме смањити последице које би потенцијални земљотрес или друга природна несрећа могла изазвати.
И то је у ствари улога и циљ DRM-a, да спречи
или смањи негативне утицаје могућих катастрофа на
наслеђе уписано на Листу светске културне баштине.
Губитак наслеђа је немерљива штета једне заједнице
како на локалном тако и на националном нивоу па је
за добробит заједнице препоручљиво да се DRM примењује у циљу заштите наслеђа, без обзира на то да
ли је оно уписано на Листу или не. Смањењем обима
штете коју проузрокује нека катастрофа долази и до
смањења материјалних издатака нужних за опоравак од
исте, а пракса је небројано пута потврдила да је износ
средстава уложених у превенцију увек мањи од оног
потребног за санацију.
Иако се DRM првенствено бави смањењем ризика
који би угрозили споменичка својства објеката (аутентичност и/или интегритет и одрживост), не занемарују
се ни питања везана за људске животе, њихову физичку
и економску угроженост.

Сл. 1. Фазе DRM плана (аутор фотографије Милица
Грозданић)
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DRM се састоји из три фазе, које се односе на активности пре, током и после катастрофе (сл. 1).
Активности које треба предузети пре евентуалне
катастрофе односе се на:
- анализу ризика,
- предузимање превентивних мера које би се односиле на поправку и одржавање споменика, редовно праћење њиховог стања, формулацију и спровођење различитих стратегија и програма везаних
за управљање ризицима катастрофе,
- припрему мера за хитан одговор у случају опасности. Да би се у тренутку опасности ефикасно одговорило, неопходно је да се мере одговора у случају опасности утврде и разраде пре него што до
опасности дође. Потребно је између осталог имати формиране тимове за случај опасности, добро
припремљене, са усаглашеном и увежбаном координацијом међу члановима тима. План евакуације
треба да буде јасан и читљив за све кориснике, постављен на лако уочљивим местима. Како многи
корисници не морају да имају адекватно техничко
образовање, неретко се предузимају акције подучавања корисника да читају план, тј. архитектонски цртеж. Треба дефинисати процедуре (одговорности, акције, редослед...), успоставити адекватан
систем за упозоравање, обуку, као и припрему привремених склоништа за одлагање покретних културних добара.
Успех превентивних мера зависи од постигнутог
степена разумевања. Да би се то постигло, потребно је:
- добро се упознати са историјом претходних катастрофа (наравно да највећу пажњу треба поклонити дешавањима на самом подручју и у региону,
али то не значи да не треба изучавати и остале катастрофе изазване истим појавама; лекције научене на туђем искуству могу бити од велике користи),
- добро упознати слабе тачке културних добара, објеката и подручја на којем се налазе; у том циљу неопходно је да мониторинг културног наслеђа постане део свакодневног рутинског рада конзерватора,
- постићи споразум и повезати различите учеснике,
повећати њихов број и изградити мрежу.
Активности које се односе на период за време катастрофе подразумевају активности које се предузимају у првих 72 сата након инцидента. Како би одговор
био брз и ефикасан, различити поступци и процедуре у
циљу спасавања људи и наслеђа треба унапред да буду
припремљени и увежбани.
Активности које се односе на период после катастрофе односе се на процену штете, предузимање санационих мера које подразумевају разне интервенције
усмерене на поправку оштећеног објекта и активности
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

опоравка, односно рехабилитације. Ово је фаза и кад
треба на основу искуства извршити ревизију DRM, видети шта треба унапредити, шта јесте, а шта није дало
очекиване резултате.
ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБАН DRM
- Помаже у очувању културног наслеђа, а наслеђе је
потребно чувати јер оно доприноси очувању националног идентитета, успостављању националног
јединства, јединства заједнице. Израда DRM плана је и обавеза. Земље потписнице Конвенције о
светском наслеђу обавезале су се да наслеђе сачувају за будуће генерације, а конзерватори задужени за ове локације да заштите њихову универзалну
вредност.
- Катастрофе се догађају. Иако се земљотреси, поплаве, оружани сукоби не могу овим планом спречити,
могу се смањити ризици и ублажити последице.
- За време катастрофе, ефикасан DRM план може
представљати велику подршку погођеној заједнице тиме што ће сачувати њено наслеђе.
- Културно и природно наслеђе може и само допринети смањењу негативних последица катастрофе и
то на различите начине: нпр. велике слободне површине неких културних добара могу послужити
као безбедна места привременог смештаја људи,
добара. DRM помаже да се ти ресурси искористе.
- Санирање последица катастрофе је много скупље
него инвестирање у њихову превенцију. Смањење

ризика је најефикаснији начин заштите.

ПРИНЦИПИ КОЈИХ СЕ ТРЕБА ПРИДРЖАВАТИ
ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ DRM
1. Поред бриге да се наслеђе заштити од великих
непогода попут земљотреса, поплава... треба елиминисати или умањити факторе који увећавају
последице настале њиховим дејством, нпр. неодржавање, неадекватно управљање, прогресивно погоршавање екосистема, околине...
2. Сагледати ризике којима је културно наслеђе изложено, како на самој локацији, тако и у окружењу;
3. Ризике сагледати као процес, у континуитету, од
стања пре евентуалне непогоде, за време и кроз
последице акција које се предузимају у циљу опоравка после катастрофе. DRM подразумева планирање и предузимање превентивних мера пре
догађаја, али и на припрему предузимања мера у
случају опасности и након ње у фази опоравка. Важно је и успоставити добру корелацију активности
између ових фаза.
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УПОЗНАВАЊЕ СА СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЉАЊA РИЗИЦИМА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
У СЛУЧАЈУ КАТАСТРОФА
4. Циљ је смањити или избећи негативне утицаје катастрофе по културна добра (очувати аутентичност
и универзалну вредност културног добра, људске
животе, као и средства за живот)... Због тога очување аутентичне вредности културног добра треба
да буде окосница свих планираних активности током све три фазе; пре, за време и после катастрофе.
5. Не бавити се само пасивном заштитом наслеђа
у случају катастрофе већ и промоцијом активне
улоге наслеђа које оно може имати за ублажавање
њених последица; нпр. очувањем и афирмацијом
традиционалног знања и вештина. Неки начини традиционалних система грађења показали
су се отпорнијим на нпр. дејство земљотреса те
могу послужити као инспирација за нове системе
грађења...
6. DRM план треба да буде саставна компонента менаџмент планова за културна добра; DRM мере се
морају инкорпорирати у правне, техничке и административне мере за заштиту и управљање културним добрима и њиховом околином. Морају се везати за планове за поступање у кризним ситуацијама
на локалном, регионалном и националном нивоу.
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ DRM ПЛАНА
Приликом израде плана треба имати на уму да он
треба да представља јасно, флексибилно и практично
упутство (пре него сет крутих правила) за управника локације, односно културног добра и његов тим.
Одређена флексибилност треба да буде уграђена у план
од самог почетка. Он не треба да садржи списак акција
већ да објасни и укаже на процес и процедуре које се
примењују у разним ситуацијама и које прате различита одговорна лица задужена за доношење одлука и предузимање одговарајућих акција.
План треба јасно да дефинише главне циљеве и
процесе, обим, циљну групу и агенције одговорне за
његову имплементацију. Заснива се на идентификацији и процени кључних ризика по културно добро и
његову универзалну вредност, као и ризика по људски
живот и имовину људи. Потребно је да јасно назначи
алате, технике и стратегије за имплементацију превентивних мера, мера за поступање у случају опасности,
као и мера опоравка културног наслеђа од последица
катастрофе.
Планом се установљавају обавезе и динамика за
преглед и ревизију плана. Зависно од врсте културног
добра, план треба да буде што обухватнији. На пример,
уколико се неколико културних добара налази у једној
средини, препорука је да се израђује један план који би
обухватио сва та добра, с разрађеним и координисаним
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мерама за свако добро понаособ. DRM план се израђује
у различитим формама и разним садржајима, у зависности од тога коме и за коју сврху је намењен. Треба да
буде написан у више примерака, а копије треба да буду
безбедно чуване на неколико локација, лако доступних
у случају потребе, поготову током катастрофе.
РАДИОНИЦЕ
У току трајања курса одржано је пет радионица с
циљем да се полазници кроз вежбу на искуствени начин упознају са израдом појединих компонената DRM
плана.
Прва радионица под називом Процена ризика осмишљена је тако да полазници применом одређене
методологије идентификују ризике којима је изложена
одређена локација. Као предмет истраживања изабрана је локација Kiyomizu-dera temple, једна од укупно 17
локација које су под називом Historic Monuments of
Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities) уписане на
Листу светске културне баштине.
Kiyomizu-dera temple је основан 778. године. Име
је добио по водопаду унутар комплекса који се слива са
оближњих брежуљака. Кијомизу (Kiyomizu) значи чиста, бистра вода. Од свога оснивања до данас много је
пута разаран и реконструисан. Унутар комплекса се налази око петнаестак зграда, од којих је најимпресивнија
и најпознатија Велика сала (Хондо), позната и по својој
прекрасној природној сценографији која се мења у зависности од годишњих доба, стварајући увек занимљиве и живописне пејзаже. Подигнута на врху литице,
Велика сала вреднована као Национално благо, позната је по својој величанственој тераси (Kiyomizu Stage),
подигнутој на дрвеним стубовима, са које се пружа величанствен поглед на град у подножју. Овај комплекс
годишње посети око 4 000 000 туриста.
За идентификацију ризика је веома важно упознати се са историјом претходних дешавања па смо од
инструктора добили информације о несрећама које
су погађале ову салу у прошлости, као и о урађеним
испитивањима о стабилности грађевине, предузетим
рестаураторским и другим радовима. Од 778. године,
кад је изграђен, храм је више пута био оштећиван и обнављан. Године 976. оштећен је приликом земљотреса.
Од пожара је страдао више пута – 1063, па 1317, када
је пожар уследио након земљотреса; 1469, када је пожар избио као последица оружаних сукоба; 1628, када
је готово цео изгорео, после чега је за време династије
Шогун 1633. године реконструисан. Постојећа грађевина датира из тог периода, мада је и после у неколико наврата обновљена након непогода које су изазвале
делимична оштећења. Године 1934. и 1959. оштећења
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је изазвао тајфун, 1972. јака киша, 1980. подметнути
пожар и 1999. клизиште које је настало као последица
обилних падавина. Добили смо информације и о испитивањима и стању носеће конструкције терасе, шта
је досад урађено на санирању постојећих оштећења,
стабилизацији клизишта, предузетим противпожарним
и другим мерама. Све те информације биле су нам потребне да бисмо правилно идентификовали и проценили могуће ризике.
Идентификација ризика се заснива на прикупљеним информацијама и примењеној методологији за
одређивање природе и обима ризика којима је културно
добро изложено, а на основу анализе опасности која га
може задесити, као и његове осетљивости у односу на
очекивани догађај, који у садејству могу угрозити људе,
имовину, услуге, средства за живот, средину и наслеђе.
Подразумева евалуацију постојећег система менаџмента за умањење ризика од катастрофа, евалуацију
постојећег система менаџмента за културно добро и
евалуацију постојећег система менаџмента за реаговање у ванредним ситуацијама, увид у секундарне изворе информација (упознавање са историјом природних
катастрофа и оних изазваних људским активностима
на подручју, односно у региону, као и историјом конзерваторских радова) и истраживање локације, и самог
културног добра и његовог непосредног окружења. У
процени ризика, значајно је у истраживање укључити и
анализу подручја око културног добра, јер често опасност по културно добро долази из окружења, које може
проузроковати нпр. пожар који се може проширити на
културно добро или нпр. онемогућити да помоћ на време стигне до културног добра. Приликом истраживања
локације задатак је утврдити могуће узроке, изворе
опасности и њихов потенцијални утицај на околину,
тј. културно добро. Учећи да идентификујемо узроке
опасности и њихов потенцијални утицај на околину,
овладали смо и основним терминима који се појављују
у DRM, попут опасности, осетљивости и ризика.
ОПАСНОСТ (HASARDS) је термин за феномен,
материју, људску активност или услове који могу проузроковати оштећење културног добра или довести до
губитка живота или повређивања људи, оштећења имовине, губитка средстава за живот, поремећаја у функционисању заједнице и последица по животну околину.
ОСЕТЉИВОСТ (VULNERABILITY) је карактеристика и околност покретних и непокретних културних добара које га чине подложним штетним ефектима
које изазивају опасности.
РИЗИК (RISK) је вероватноћа да дође до негативних последица по културно добро, људе, имовину и
средину а настаје као последица интеракције опасности
и осетљивости локације.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

Као што је већ напоменуто, опасност по културно
добро не долази само са локације културног добра већ и
из окружења. Тако је за праву процену ризика неопходно идентификовати и ризик који долази из тампон-зоне
(„buffer –zone“).
Процена ризика који долази из окружења била је
предмет друге радионице и игре – „Замисли катастрофу“ (сл. 2). Предмет истраживања и рада била је стара
историјска четврт под називом Санеизака (Sanneizaka
Preservation district), која је сачувала изглед и атмосферу традиционалног Јапана. Налази се у подножју Кијомизу-дера храма. Састоји се од низа традиционалних
јапанских кућа, приземних и једноспратних, грађених
у дрвету и подигнутих на узаним дубоким парцелама
дуж уских, кривудавих, каменом поплочаних улица у
нагибу. Дуж појединих праваца, са обе стране улице
смештене су мале трговинске радње и ресторани који
нуде традиционалне јапанске производе и који су током целе године пуни туриста. Задатак нам је био да,
подељени у групе и вођени инструкторима, на терену
идентификујемо и на карти обележимо потенцијалне
изворе пожара, могућност ширења, препреке за ефикасно реаговање (нпр. улице које би због мале ширине и
евентуалног урушавања зграда након земљотреса постале непроходне за ватрогасна возила), ризична места,
безбедна места за први прихват људи и драгоцености,
могуће евакуационе руте, хидранте, поготово оне који
нису прикључени на градски водовод и слично. Радионица је осмишљена тако да у истим групама у којима
смо обилазили локацију, а које су чинили полазници из
различитих земаља, пренесемо белешке са терена на
карту и осмислимо катастрофичну ситуацију која би
настала у случају земљотреса праћеног пожаром, да
опишемо потенцијалну штету базирану на уоченим ризицима током обиласка терена и прикупљеним информацијама и на основу њих формирамо идентификациону мапу ризика, као и стратегије борбе против пожара.
Резултати друге радионице омогућили су реализацију треће радионице под називом „Сценарио ризика“
(сл. 3). Циљ радионице је био да полазнике упозна с
правилима писања и вредновања сценарија. Сценарији
су предвиђања о томе како настаје катастрофа и како
ће се ситуација одвијати након ње у одређеном временском периоду, нпр. недељу дана од њеног почетка. Не
подразумева само набрајање могућих узрока и последица већ описивање одређеног „следа догађаја“, који
би могао за одређено време да доведе до катастрофе.
Током израде DRM плана, пише се неколико алтернативних сценарија. Прављење алтернативних сценарија
помаже да се процене различите могућности и њихов потенцијални утицај на разне компоненте културног добра. Могу се специфицирати за једну или више
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У СЛУЧАЈУ КАТАСТРОФА
Сл. 2. Рад на терену:
Историјска четврт
„Sanneizaka Preservation
district“
(аутор фотографије
Светлана Димитријевић
Марковић)

потенцијалних изазивача катастрофе. Приликом њиховог вредновања, бројчано се оцењује вероватноћа да се
сценарио оствари, размера штете, као и степен губитка
вредности, аутентичности, интегритета и одрживости
културног добра који би проистекао из катастрофе. Писање сценарија помаже да се увиде сви потенцијални
ризици и одреде приоритетне акције које би водиле
смањењу изложености културног добра тим ризицима.
Прве три радионице имале су за циљ да полазницима објасне и приближе значење и начин вршења
интегрисане процене ризика, која подразумева идентификацију ризика и његову анализу, израду сценарија,
евалуацију ризика и дефинисање приоритета у смислу
мера које треба предузети како би се ти ризици отклонили или ублажили. Мере за смањење ризика односе се
на мере које се директно примењују на културном добру у циљу уклањања слабости и обезбеђења заштите
како би се смањила његова осетљивост, или пак на мере
чијом применом се неутрализују, уклањају или смањују
потенцијални извори опасности. Наведене мере подразумевају акције на стратешком нивоу (у смислу измена закона, подзаконских аката, општих планова и стратегија); на нивоу физичког планирања (кроз планирање
намена, саобраћаја, изградње...); техничком и нивоу
обезбеђивања редовног одржавања и мониторинга.
Четврта радионица под називом „Приправност у
случају опасности и процедуре у случају опасности“
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имала је за циљ да укаже на низ различитих мера које
треба предузети како би се обезбедио адекватан одговор у случају опасности, затим важност постојања тима
за ванредне ситуације на локалном нивоу, као и важност јасно дефинисаних процедура и координисаних
веза међу члановима тог тима и са екстерним службама за реаговање у ванредним ситуацијама. Тим за
реаговање у ванредним ситуацијама (спасилачки тим)
састоји се од чланова који су на основу својих умећа
и способности задужени за: координацију, безбедност,
администрацију и финансије, односе са медијима, културно наслеђе (поправке и реконструкцију, као и спасавање колекција или фрагмената), природно наслеђе и
слично. Важно је да међу члановима тима постоји добра координација и да су сви добро упознати са својим
улогама и одговорностима. Сви чланови тима пролазе
редовну обуку и вежбе симулације како би се проверила
и утврдила њихова оперативна ефикасност. Сваки члан
има своју замену ако из непредвиђених разлога не буде
у стању да се у случају опасности придружи тиму. Значајно је јасно дефинисати командну структуру и процедуру како би се осигурао ефикасан одговор у случају
опасности. Тим треба да има добру и чврсту повезаност
са ширим системом за реаговање у случају опасности:
с локалном полицијом, ватрогасцима, здравственом
службама, органима власти, пре свега на локалном нивоу, и планерским службама. Успостављање ових веза

СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ
је важно јер правовремено успостављене и ојачане везе
могу утицати да у случају катастрофе ове службе посвете посебну пажњу културном наслеђу. Задатак тима
је и да успостави добру везу с локалном заједницом и
волонтерима и да користећи медије подиже свест јавности о значају културног наслеђа и потреби да му се
приликом опасности и угрожености посвети потребна,
посебна пажња.
Вежба коју смо прошли током ове радионице
често се примењује у раду с локалном заједницом. За
вежбу је послужио један од сценарија из претходне радионице. Формирали смо спасилачки тим за ванредне
ситуације. Сваки од полазника је добио одређену улогу. Вежбали смо спасилачки одговор на бази изабраног
сценарија. Током вежбе акценат је стављен на јасно дефинисање одговорности сваког актера понаособ, како
се они међусобно повезују и обавештавају, какве су им
надлежности, преко кога иде комуникација са екстерним службама и слично. Током радионице потврдио се
значај формирања спасилачког тима и потреба успостављања јасних и координисаних веза међу члановима.
Пета, последња радионица током курса носила је
назив „Планирање опоравка културног добра након катастрофе“. Чланови националних тимова имали су
задатак да претпоставе неки сценарио који би могао да
задеси одређено културно добро у њиховој земљи и да
на бази тако замишљеног сценарија испланирају мере
хитног, краткорочног и дугорочног опоравка. Правилно
дефинисање ових мера захтева претходно разматрање
одређених питања. Односе се на врсте активности које
треба предузети у фази непосредно по дешавању катастрофе, као и у фазама краткорочног и дугорочног опоравка, на идентификовање људских и финансијских ресурса који су потребни за сваку фазу понаособ, као и на
то које учеснике са интернационалног, националног и
локалног нивоа треба ангажовати у свакој од ових фаза.
У дефинисању адекватних мера опоравка веома је важно
идентификовати ризике који настају након катастрофе.
Те ризике је могуће сврстати у неколико група.
У опште ризике спада:
- нарушавање универзалне вредности културног добра приликом предузимања заштитних мера (може
да се односи на само културно добро, експонате
у њему, али и његову околину или пејзаж, уколико они суделују у креирању његове универзалне
вредности),
- оштећења или притисци проузроковани дислокацијом људи, формирањем кампова, саобраћајних веза, новонасталих потреба за енергијом и
складиштењем отпада (пример: национални паркови могу да пруже привремено уточиште великој
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП

скупини људи, али би проблем изазвала неконтролисана сеча шуме у циљу обезбеђивања привремених склоништа или огрева),
- нелегална градња и притисци приликом изградње
нових домова у циљу да се што пре збрину људи
из порушених.
Ризици везани за људе односе се на:
- смањење људских капацитета потребних за адекватно обезбеђивање, надзор и примену санационих и других мера опоравка, настало услед повређивања, смртности или расељавања;
- губитак средстава за живот стицаних експлоатацијом културног добра.
Ризици који непосредно прете културном добру су:
- крађа,
- губитак аутентичности приликом реконструкције,
- оштећења изазвана употребом водених млазова
приликом гашења пожара.
И сам управљачки систем је изложен ризицима те
приликом природних и других непогода:
- може доћи до оштећења и рушења административних зграда у којима су смештени особље и документација, затим до оштећења и рушења болница,
полицијских и ватрогасних станица, оштећења
опреме,
- може доћи до губитака у људству међу особљем
администрације и спасилачких служби...
Планирање адекватних мера за краткорочни и дугорочни опоравак културног наслеђа подразумева и идентификовање неопходних техничких, људских, институционалних, финансијских извора помоћи и подршке.
Поправка и опоравак великих културних и природних добара може трајати годинама и захтевати
средства која надилазе могућности локалне заједнице,
што захтева интеграцију с националним системима
одбране за опоравак од катастрофа великих размера.
Евалуацијом планираних одговора и предузетих мера
у периоду након катастрофе пружа се могућност да
се прегледа DRM план рађен за културно добро, да се
унапреде, измене или задрже поједине мере како би се
у случају евентуалне нове катастрофе уклонили недостаци постојећег у циљу још ефикаснијег одговора. Тако
је ревизија постојећег DRM плана једна од обавезних
мера које се планирају и предузимају у фази дугорочног
опоравка.
ПРОЈЕКТИ НАЦИОНАЛНИХ ТИМОВА
Задатак националних тимова био је да на бази информација добијених на предавањима и искустава стечених током радионица направе презентацију (у PowerPoint
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формату) симулације DRM плана за изабрану локацију у
својој земљи (с којом су аплицирали) и да је на крају радионице изложе члановима Отвореног жирија.
На овај начин организатори курса су могли да кроз
излагања полазника провере у којој мери су успели да
им приближе методологију израде DRM плана, али и
шта би сами могли унапредити. Излажући своју презентацију, поред провере стеченог знања, полазницима
курса се пружала могућност да изложе проблеме и особености културног добра и можда заинтересују међународну јавност да учествује или подржи пројекат његове заштите, јер су међу члановима међународне заједнице били представници Светске банке, председници
ICCROM-а и ICCOMOS-а. Израда DRM плана омогућила је полазницима и да се ближе упознају с ризицима
којима је изложено њихово културно добро.
Како је фокус курса био на наслеђу од дрвета у урбаној средини, у апликацији за курс навели смо објекте
бондручне конструкције тзв. оријентално-балканског
типа, утврђене за споменике културе на подручју Београда. Ради ефикасније презентације савладане методологије за финалну презентацију, у договору са инструкторима курса, изабрали смо два, која се налазе у непосредној близини један другоме, а у оквиру једне целине:
Конак кнегиње Љубице и Кафану „?“ на Косанчићевом
венцу, културно-историјској целини од великог значаја
(„Службени гласник СРС“, бр. 14/79).
Косанчићев венац представља подручје најстаријег компактног српског насеља у Београду са сачуваним старим растером спонтано насталих улица, старим
уличним застором, дрворедима и амбијентом с великим
бројем старих кућа и јавних грађевина које документују
историјски развој овог дела Београда од прве половине
XVIII века. На Косанчићевом венцу сачувани су вредни примерци традиционалне балканске архитектуре:
Конак кнегиње Љубице, Кафана „?“, стамбене зграде
које представљају прелазне типове од традиционалне
ка европској архитектури – Фрушкогорска 10, Косанчићев венац 18; објекти градске архитектуре европских
стилова XIX века – Саборна црква, Косанчићев венац
7–15, Кућа Димитрија Крсмановића, Кнеза Симе Марковића 2; значајне грађевине XX века – основна школа
код Саборне цркве, Кућа Бранислава Којића, Задарска
6, зграда Патријаршије, Краља Петра 5. Ове, као и друге зграде, чине материјална сведочанства историјског
развоја Косанчићевог венца као управног, црквеног и
културног центра, те стамбеног средишта.
Конак кнегиње Љубице, културно добро од изузетног значаја за Републику Србију („Сл. гласник СРС“,
бр. 14/79), представља један од најрепрезентативнијих
сачуваних примера градске архитектуре из прве половине ХIX века у Београду. Саграђен је 1829–1831. године,
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као званична резиденција кнеза Милоша Обреновића,
по идејама и под надзором Хаџи Николе Живковића,
првог неимара обновљене Србије. Зидан је у опеци и
бондруку. Има одлике градских кућа подигнутих у духу
балканске архитектуре, док су у детаљима архитектонске обраде фасада видни утицаји европских стилова.
Главном фасадом Конака, окренутом ка Саборној цркви, доминира еркер диванхане смештене на спрату. Над
четвороводним кровом покривеним ћерамидом уздиже
се осмострано кубе. Смештен је у средишту пространог
дворишта, окружен зеленилом и ограђен, некад високом зиданом а сада транспарентном металном оградом.
Више пута је мењао намену, а данас се у њему налази
део збирке Музеја града Београда.
У непосредној близини Конака кнегиње Љубице, у
Улици краља Петра број 6, налази се још један споменик културе – Кафана „?“, најстарија београдска кафана (Одлука одељења за заштиту споменика културе при
Уметничком музеју бр. 1108 од 2. 12. 1946). Подигао ју
је базрђанбаша Наум Ичко 1823. године, по налогу кнеза Милоша Обреновића. Кафана је у овом објекту први
пут отворена 1826. године. Отворио ју је Ећим Тома,
зет Наума Ичка, те се и звала „Ећим Томина кафана“.
Више пута је мењала власнике и називе. Садашњи назив датира из 1892. Зграда је типичан примерак градске
куће балканског типа с почетка XIX столећа. Грађена
је у бондручној конструкцији. Има подрум, приземље
и спрат. Постављена је на уличну регулацију, а дубину
парцеле заузимају башта и двориште.
Ови објекти су изабрани због своје старости, спадају у једне од најстаријих на подручју града Београда,
затим због примене дрвета у конструкцији и ентеријеру,
што их чини посебно осетљивим на дејство пожара, богатог покретног фонда у њима, али и због морфолошко-геолошке специфичности подручја Косанчићевог
венца, које може отежати и компликовати активности
везане за благовремено и адекватно реаговање након
катастрофе.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Радећи на презентацији суочили смо се с многим
питањима.
Усвајањем Privremenih tehničkih propisa za građenje
u seizmičkim područjima 1964. године, након разорног земљотреса који је задесио Скопље, приликом изградње зграда почеле су да се предузимају неопходне
техничке мере за заштиту од земљотреса, али ни до данас не постоје законски прописи који би обавезивали на
накнадну примену ових мера на објектима изграђеним
пре наведене године. Узимајући у обзир ову чињеницу,
зар обе вишеспратнице које се налазе лево и десно од
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Кафане „?“ не представљају непосредну опасност за ово
културно добро у случају земљотреса? Уколико узмемо
у обзир чињеницу да се посебно уграђеним сеизмичким сензорима изазива превентивни нестанак струје
у случају земљотреса од пет степени по Меркалијевој
скали, поставља се питање како би и да ли би на време
био угашен пожар који би могао да задеси Кафану „?“
или Конак кнегиње Љубице, уколико би он настао за
време земљотреса, а вода из градске водоводне мреже
не би могла да се искористи за његово гашење. Имамо ли ми алтернативне изворе воде чији рад не зависи
од рада електродистрибутивног система? Шта ако услед земљотреса и евентуално дуготрајних и обилних
киша пре њега, проради клизиште на Косанчићевом
венцу па дође до урушавања падине и закрчења Карађорђеве улице? Колико ће ватрогасним службама у
том случају бити потребно да дођу до ових споменика
како би угасили пожар и да ли ће уопште стићи правовремено? Приликом израде Плана детаљне регулације
подручја Косанчићевог венца планиране су санационе
мере за стабилизацију падине. Ако ће инвеститори
изградње нових објеката финансирати и реализовати
њихову изградњу на својим парцелама, ко ће, када ће
и како ће инвестирати или иницирати изградњу на парцелама код којих се задржавају постојећи објекти? Има

ли привремених склоништа и где су њихове локације
и да ли је особље у Конаку кнегиње Љубице, Кафани
„?“ и рецимо Саборној цркви упознато с тиме где би
у случају нужде склонили експонате и драгоцености
из својих објеката? Када су последњи пут ревидирани
спискови тих драгоцености и да ли се чувају на више
локација? Шта с недостатком опреме за противпожарну заштиту у стамбеним зградама, непостојањем спасилачких тимова на локацији? Да ли је и у којој мери
заједница едукована и обучена како да поступа у случају опасности и како да се односи према културном
наслеђу у тим околностима?
Ово су само нека од питања на која смо наишли у
припреми презентације и која су нам на недвосмислени начин показала зашто је потребно правовремено о
њима размишљати, планирати адекватне одговоре, ублажавати или уклањати потенцијалне ризике, на време
успоставити и оснажити везе са осталим службама од
којих зависи очување културних добара.
Не можемо утицати на појаву катастрофа, али
правовременим реаговањем у знатној мери можемо
ублажити последице њихових дејстава. Неке штете је
могуће уклонити, вероватно улажући много више него
што захтевају превентивне мере, али треба имати на
уму и да су неке последице ненадокнадиве. (сл. 4)

Сл. 3. Рад у учионици
(фотографија
преузета из колекције
организатора скупа)
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УПОЗНАВАЊЕ СА СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЉАЊA РИЗИЦИМА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
У СЛУЧАЈУ КАТАСТРОФА

Сл. 4. Изложбени постер националног тима Србије (аутор фотографије Милица Грозданић)
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Summary: SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ &
MILICA GROZDANIĆ
INTRODUCTION TO THE STRATEGY OF DISASTER RISK MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE
Tips on the Fifth International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage
held in Japan in September 2010
Cultural heritage is vulnerable to the effects of many natural occurrences, such as floods, earthquakes, landslides,
which may assume catastrophic proportions. Cultural heritage is also exposed to hazards resulting from human activity,
such as wars, explosions, arsons. Being independent of our will, such events can be neither controlled nor avoided. What
we can do is control the extent of damage, because the damage suffered by cultural properties largely depend on their
vulnerability (related to their location or specific values). And while we cannot control natural occurrences which are the
external source of disasters, we can timely obviate vulnerability, an intrinsic weakness of heritage, and thus reduce the damage which a potential earthquake or some other natural disaster might cause. This is what the role and objective of DRM
is – to prevent or reduce damaging effects of potential disasters on the World Heritage properties (as loss of heritage causes
immeasurable damage to a community both on local and national levels, it is recommendable for sustained community
wellbeing to implement DRM with a view to heritage protection, whether inscribed in the World Heritage List or not).
In order to support the building of institutional capacities necessary for developing integrated plans for disaster risk
management (DRM) based on the distinctive characteristics of the cultural heritage and the nature of hazards specific to
regional contexts, for the fifth year in a row Ritsumeikan University has organized, under the auspices of UNESCO, an international training course, through which have so far passed participants from Nepal, India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh,
Iran, China, Korea, the Philippines, Taiwan, Turkey, Palau, Peru, Serbia and Moldova.
The contribution offers a brief account of the experience the authors acquired at the Fifth International Training Course
held 13–28 September 2010.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 DRM plan phases (photo by Milica Grozdanić)

Fig. 3 Classroom work (Course organizers photo-documentation)

Fig. 2 Fieldwork: Sannen-zaka Preservation District, a historic neighbourhood of Kyoto (photo by Svetlana Dimitrijević Marković)

Fig. 4 Exhibition poster by Serbia’s national team (photo by Milica
Grozdanić)
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ГРОЧАНСКЕ КУЋЕ –
ПАРАДИГМА ВРЕМЕНА

G

радитељско наслеђе је материјализација суштине сваког народа, његовог идентитета, вредносних система,
културе, могућности и потенцијала. Овако дефинисано
наслеђе подразумева позитивне конотације. Међутим,
градитељско наслеђе нису само културна добра. Грађена средина је и све оно што смо урадили погрешно, што
нисмо урадили, или што смо чињењем или нечињењем
дозволили да постоји или нестане.
Варош Гроцка је административни, трговачки и
културни центар Општине Гроцка, једне од седамнаест
београдских општина. Градитељско наслеђе ове вароши, оно што смо наследили, изгубили или сачували, далеко превазилази оквире „заштитарских“ тема. Оно је
парадигма времена чији смо савременици и вољни или
невољни саучесници у свему ономе што је прежитке
богатог наслеђа претворило у терет власницима и корисницима. Али, кренимо ипак од почетка, од настанка
блага пред којим данас стојимо замишљени, упитани и
недовољно моћни.
Као и за већину насеља београдске околине, прве
значајније податке о Гроцкој налазимо у турским катастарским пописима из прве половине 16. века. „Тако
према попису из 1528/1530. године, село Гроцка (Хисарлик) има 22 дома. Пада у очи да се овде Гроцка назива селом, док се већ у следећем попису, као и у свим
каснијим, назива паланком односно варошицом...“1
Из друге половине 16. века потичу први подаци о
изгледу и простирању насеља. Путописац Герлах видевши Гроцку 1578. године, каже да насеље „велики поток
дели на двоје; у једном делу подигнуте су мале српске
колибе покривене трском и сламом, а у другом има и
лепих турских кућа, често шиндром покривених“.2
У време аустријске окупације, 1717–1735. године,
формирањем Грочанског дистрикта, расте административни и економски значај насеља. Број од 220 кућа,3
колико је према подацима Београдске митрополије
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варошица имала 1733–1735. године, биће достигнут тек
у другој половини 19. века, у време свог највећег економског процвата.
Поновним доласком Турака, Гроцка губи стечене
позиције и све до тридесетих година 19. века она опстаје као паланка без посебних карактеристика. Бројни
архивски документи сведоче о буђењу друштвених и
привредних активности тога доба. Граде се црква, ћуприја на Грочици и пословне зграде. Такође, место се
развија и као трговачки центар, а чаршија се проширује
подизањем нових дућана.
Према закону из 1866. године, који је вршио класификацију на основу броја становника и њихове делатности, Гроцка је и званично стекла статус варошице.4
Главна административна, друштвена, привредна
и трговачка делатност се и онда, као и данас, одвијала
дуж и у непосредној близини некадашњег Цариградског
друма, данашњег Булевара ослобођења. Самим тим и
највећа грађевинска активност била је концентрисана
баш на том простору. Поред пословних зграда са дућанима, занатским радионицама и кафанама, у чаршији се
налазе и стамбене зграде чији су власници били имућни
трговци и занатлије. Оне најчешће припадају групи тзв.
варошких кућа. Међутим, како је Гроцка истовремено
и насеље сеоског типа, сеоска кућа као одраз начина
живота и привређивања такође је присутна.
„Варошка кућа оријентисана је према североистоку односно северозападу и редовно је повучена од
улице у дубину баште. Дворишта су релативно мала и
без помоћних зграда. Висина куће варира у зависности
од облика терена, тако да је предњи део зграде често
знатно виши, док је задњи уздигнут само за неколико
степеника.
Ако је кућа подигнута на равном терену, она је
знатно нижа, уздигнута од нивоа терена само за неколико степеника.
Варошка кућа се састоји од три до четири просторије строго наменски дефинисане: оџаклије, дневне
собе, једне или две спаваће собе, подрума и трема који
се према углу проширује у доксат. Зидана је у бондручној конструкцији, са костуром од храстових греда и испуном од чатме или ћерпича. Темељи су од притесаног
камена са храстовим гредама. Кров је низак, четворосливан и покривен ћерамидом. Испусти крова (стрехе)
који штите фасаде достижу ширину до 1 м. У унутрашњости куће подови су патосани опеком или даскама, док су на трему и доксату искључиво дашчани. У
смислу унутрашњег распореда просторија, грочанска
варошка кућа припада групи асиметричног типа. И поред својих особености, пре свега у распореду и намени
просторија, варошка кућа у Гроцкој не стоји изоловано,
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већ се везује за исти тип куће у варошицама Подунавља
и Поморавља. Међусобна сличност грочанских варошких кућа са кућама у осталим варошицама Подунавља
(Смедерево, Добра, Голубац) може се најпре довести у
везу са заједничким природним и друштвеним чиниоцима који су постојали у овој области.“5
Са аспекта архитектонских и етнографских вредности, грочанска варошка кућа представља ретко сачувани примерак народног неимарства на подручју
града Београда, чије одлике значе високи домет грађевинске, стамбене и ликовне културе. Особености ових
кућа, које их чине изразито вредним, јесу: природни
материјали ниског степена обраде; логично смишљене искуствено потврђене конструкције; јасно одређени
правци и површине кретања, као и инициране намене
појединих одељења; добре сразмере и величине изражене у антропоморфним мерама; пространост и удобност; разуђеност архитектонске композиције; природни
хроматски односи; чистота обраде и пластичног израза
свих детаља и целина, као и међусобна усклађеност
свих функционалних, конструктивних и обликовних
елемената заснована на друштвеном положају и могућностима њихових првобитних власника.
Сеоска кућа, која је карактеристична не само за
Гроцку него и за читав један део Подунавља, углавном
се развија после одласка Турака из ових крајева. Етнички конгломерат грочанског становништва, условљен
историјским развојем Београдског подручја у целини,
умногоме је утицао и на формирање руралне архитектуре у Гроцкој. Досељеници из наших јужних крајева
– са Косова и Метохије, из Поморавља, Шумадије, па
и Бугарске („Бугарска мала“ у Гроцкој) – донели су у
Гроцку свој тип кућа који је касније претрпео извесне
измене изазване другим природним и друштвеним условима. Данас у Гроцкој углавном налазимо четири карактеристична типа сеоске куће: моравску кућу, косовску приземљушу, шумадијску и војвођанску кућу. Сваки
од поменутих типова заступљен у Гроцкој репрезентује
једну од области која је дала значајан допринос нашем
народном архитектонском стваралаштву.
За сеоске куће, независно од тога ком типу припадају, својствено је то да се налазе у пространим двориштима у којима се, поред куће за становање, налазе
и друге помоћне и економске зграде потребне сеоском
домаћинству.
Током 1965. године и у првој половини 1966, само
пет година након оснивања Завода за заштиту споменика културе града Београда, извршено је истраживање
и обилазак терена општине Гроцка. Тада је, највећим
делом, у складу с највишим европским стандардима,
формирана обимна документација.
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Сл. 1. Културна добра у насељу Гроцка (О. Милић)

У мају 1966. године, Комисија за давање мишљења
о споменичким својствима Грочанске чаршије у Гроцкој, у којој су били Мирјана Поповић, дипл. историчар
уметности, Жељко Шкаламера, дипл. историчар уметности, и Зоран Јаковљевић, дипл. инж. архитектуре, сачинила је следећи извештај:
„Грочанска чаршија је спонтано настала агломерација која је до данас задржала своју аутентичност
у погледу регулације улице и положаја већег броја

Сл. 2. Грочанска чаршија, изглед (С. Неговановић)
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објеката. Економски развијена прометом и трговином,
повољног географског положаја, у близини Београда
и на Цариградском друму, који је окупљао знатан број
трговаца и занатлија, Гроцка је јачала средства за развитак и омогућавала услове живој трговини. Резултат
економског просперитета Гроцке, нарочито током 19.
века, јесте и Грочанска чаршија, трговачки и пословни
центар варошице са дућанима, занатским радионицама
и репрезентативним варошким кућама.
По својој садржини и намени очуваних објеката
Грочанска чаршија представља карактеристичан амбијент српске паланке 19. века, формиран у процесу
раслојавања српског друштва и јачања новог трговачког
сталежа.
Грочанска чаршија као стециште свих економских
и друштвених збивања у варошици репрезентује својом
организацијом и садржином истовремено и потребе и
тежње грочанске средине 19. века. Спонтано настала
према потребама, могућностима и укусу те средине,
Грочанска чаршија је и данас у могућности, наравно уз
опрезно инфилтрирање савремених објеката, да прими
богату садржину модерне трговачке улице каква је потребна Гроцкој у данашњим условима развоја.
Разноврсност у погледу намене и времена настанка кућа условила је и типску шароликост архитектуре у
чаршији. Ова чињеница доприноси како живописности
тако и историјској аутентичности амбијента у целини.
У Грочанској чаршији може се данас пратити линија развоја народног архитектонског израза од старе
балканске куће преко наменских типских зграда (кафана-ханова, дућана) и војвођанске варошке куће са
класицистичком и сецесионистичком орнаменталном
апликацијом па све до савремене јавне и стамбене
зграде.
И поред тога што је сведочанство једног времена,
Грочанска чаршија пружа могућност савременог доживљаја једног амбијента својим визурама и архитектуром чија вредност представља значајан допринос нашем народном стваралаштву.
На основу изложеног, Комисија је мишљења да
Грочанска чаршија по својим архитектонским, историјским, етнографским и социолошким вредностима
представља јединствен рурални амбијент на подручју
града Београда, те да према томе има својства споменика културе.
Комисија предлаже да овај споменик културе носи
име ’Грочанска чаршија’, а с обзиром да је по својој
садржини од самог настанка па до данас представљала
трговачки и пословни центар варошице.“6
Истог месеца донето је и Решење о утврђивању за
споменик културе – просторну културно-историјску
целину.7
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Сл. 3. Нови објекат који девастира Чаршију
(Н. Живковић)
Тринаест година касније је утврђена и за културно
добро од великог значаја.8
Поред решења о заштити Грочанске чаршије, у
овом периоду донета су и решења којима су заштићени
појединачни објекти на територији вароши:
Цинцарска кућа, 17. октобра 9, Ранчићева кућа,
Мајевичка 9, Божићева кућа, Хајдук Станка 33, Карапешићева кућа, Грочанска 9, Марковићева кућа,
Хајдук Станка 16, Панићева кућа, Булевар револуције
29, Поповићева кућа, 17. октобра 4, Смиљанићева
кућа, Димитрија Туцовића 17, Теомировићева кућа,
Грочанска 11, Топаловићева кућа, Хајдук Станка 30,
Влајковићева кућа, 17. октобра 8.9
У годинама непосредно након утврђивања за споменик културе, Чаршија као целина и појединачни
објекти ван ње били су изложени девастацији и рушењу.
У документацији Завода за заштиту споменика
културе града Београда чувају се решења којима се
тражи заустављање рушења појединих објеката. Како
у том тренутку још увек није било урађено техничко
снимање свих заштићених објеката, ова решења су и једини трагови о њиховом постојању.
Ни онда, као ни данас, нико није одговарао због
тога што је девастирао или порушио споменик културе.
За потребе Детаљног урбанистичког плана месне
заједнице са градским центром насеља Гроцка, а на основу истраживања заштићеног подручја Грочанске чаршије и прикупљене документације, стручни тим Завода
за заштиту споменика културе града Београда урадио је
обиман елаборат који је обухватио историјске и урбаноархитектонске анализе физичке структуре и амбијента
с непосредном околином заштићеног подручја.10 На
основу тога утврђене су хронолошке, функционалне,
конструктивне, типолошке, просторно-амбијенталне и
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ликовно-естетске вредности објеката, као критеријуми
на основу којих је извршена и ревалоризација споменичког наслеђа с предлогом проширења граница заштићене просторне културно-историјске целине и њене
непосредне околине.
Дефинисан је став службе заштите у погледу појединачних објеката, групације објеката-амбијената и
саобраћајне матрице, дефинисане су могућности оптималне ревитализације, као и изградње нове физичке структуре те су утврђени методи техничке заштите
појединачних објеката.
Урађен је и предлог плана интервенција за слободне површине и просторе са којих се уклањају објекти,
као и предлог нових намена и садржаја за наслеђену
физичку структуру заштићене и контакт зоне. Такође
су урађени и идејни конзерваторско-архитектонски
пројекти споменика културе и објеката од амбијенталног значаја са избором обликовних детаља старе грочанске куће као елемената за обликовање нових објеката. Ниједна од урађених ставки не би била у супротности са савременим ставовима Службе заштите и
планирања. Овај елаборат је поштовао све принципе
интегративне заштите и одрживог развоја насеља који
су у каснијим годинама утврђени за постулате.
Поштовањем и фазном реализацијом ових предлога, живот насеља Гроцка био би само унапређиван, а
никако заустављен у времену.
План је усвојен јуна 1981. године.11 Недуго након
усвајања, стављен је ван снаге. Ниједан други плански
документ који регулише заштићени простор није у међувремену донет. Данас се све дозволе и сагласности за изградњу и друге интервенције на овом простору доносе
на основу Регионалног просторног плана административног подручја Београда,12 Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи, садржини, условима
и поступку издавања акта о урбанистичким условима за
објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска,
односно градска управа13 и Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе14
и, не у свим случајевима, условима Службе заштите.
Парадоксално, али недостатак важеће планске регулативе је најмање допринео нестанку многобројних
грочанских кућа. Главни узрок је непоштовање било које
правне регулативе, Закона о културним добрима, Закона
о изградњи, као што је то уосталом често случај и на целој територији града Београда, а и у Републици Србији.
Куће су нестајале без правних последица по било
кога, или боље речено, куће су нестале с још несагледивим последицама по све нас.
Када данас прошетате Грочанском чаршијом и
њеном непосредном околином, само велика моћ имагинације заљубљеника у исконску лепоту и хармонију
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Сл. 4. Смиљанићева кућа, изглед из 1965. (М. Дедић)
Сл. 5. Смиљанићева кућа, изгледи и основа

народног градитељства може да учини да се препознају
вредности и могућности за њихово очување. А било је
тако лако сагледиво свима. И онима којима се то није
нимало допадало. Можда је и то узрок?
У овом ламенту неће бити речи о суровим примерима разграђивања новом изградњом непримереном
грацилном ткиву Чаршије из 19. века. То је посебна
тема која би овом приликом само умањила тежину нестајања. Намерно употребљавам реч нестајање, јер сваки други термин је ограничен на одређени временски
период и даје неке друге могућности: девастиран – обновљен, порушен – реконструисан, а нестајање – нестало, нажалост, траје, још увек.
У наредним редовима поменућу куће које су биле
утврђене за културно добро и које су нестале без могућности да буду реконструисане, јер су на њиховом месту
саграђени други објекти.15

Смиљанићева кућа, Димитрија Туцовића 17
Подигнута је у другој половини 19. века као породична стамбена зграда. Правоугаоне основе са три
просторије и тремом, зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним
кровом.
Смиљанићева кућа припадала је групи сеоских кућа
с типским обележјима такозване новије моравске куће.
Кућа је порушена почетком новог миленијума.
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Сл. 6. Марковићева кућа, изглед из 1972. (М. Дедић)
Сл. 7. Марковићева кућа, изгледи и основа

Марковићева кућа, Хајдук Станка 16
Саграђена је у првој половини 19. века у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена четворосливним ћерамидним кровом. Правоугаоне је основе, с три просторије и тремом.
Због изградње нове куће, власник ју је срушио средином осамдесетих година 20. века.
Припадала је групи сеоских кућа с типским обележјем такозване старе моравске куће.
ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
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Сл. 8. Топаловићева
кућа, изглед из 1972.
(М. Дедић)
Сл. 9. Топаловићева
кућа, изгледи и основа

Топаловићева кућа, Хајдук Станка 30, Гроцка
Саграђена у другој половини 19. века, приземна
породична кућа зидана је у бондручној конструкцији са
испуном од ћерпича, са ћерамидом као кровним покривачем. Основа је у облику издуженог правоугаоника, с
три просторије и тремом.
Припадала је групи сеоских кућа које по типу
представљају симбиозу моравске и војвођанске куће.
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Сл. 10. Божићева кућа, изглед из1972. (М. Дедић)
Сл. 11. Божићева кућа, садашње стање (Н. Живковић)
Сл. 12. Божићева кућа, изгледи и основа
Божићева кућа, Хајдук Станка 33
Подигнута је у првој половини 19. века као породична стамбена зграда. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена четворосливним
ћерамидним кровом. Основа је правоугаона са три просторије, тремом, доксатом и подрумом испод дела зграде.
Припадала је групи сеоских кућа с типским обележјима старије моравске куће. Да би изградио нови
објекат, власник је срушио кућу почетком деведесетих
година прошлог века.
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Сл. 13. Поповићева кућа, изглед из 1972. (М. Дедић)
Сл. 14. Поповићева кућа, изгледи и основа

Поповићева кућа, 17. октобра 4
Зидана је у бондручној конструкцији са испуном
од ћерпича и покривена ћерамидним кровом. Основа је
правоугаона, с три просторије. Каснијим интервенцијама, зграда је изгубила трем и доксат који су затворени.
Припада групи сеоских кућа с типским обележјима старије моравске куће.
Није порушена, али је девастирана због изградње
већег објекта без било какве документације и сагласности.
Теомировићева кућа, Грочанска 11
Саграђена је у првој половини 19. века као породична стамбена зграда. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича, а покривена је ћерамидним кровом. Основа је правоугаона, са четири
просторије, тремом, доксатом и подрумом испод дела
зграде.
Теомировићева кућа по својим типским обележјима припада групи грочанских варошких кућа.
Ова кућа није порушена, али је због неодговарајуће
употребе нових материјала изгубила својства због којих
је и била посебно вреднована.
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Сл. 15. Теомировићева кућа, изглед из 1972. (М. Дедић)
Сл. 16. Теомировићева кућа, садашње стање
(Н. Живковић)
Сл. 17. Теомировићева кућа, изгледи и основа

Сл. 18. Влајковићева кућа, изглед из 1972. (М. Дедић)
Сл. 19. Влајковићева кућа, садашње стање
(С. Неговановић)
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Влајковићева кућа, 17. октобра 8
Подигнута је почетком 19. века као приземна
породична стамбена зграда. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним кровом. Основа се састоји од
шест просторија, трема, доксата (сада затвореног)
и подрума испод дела зграде.
Припада типу грочанских варошких кућа.
Влајковићева кућа није порушена, али је у
дерутном стању. Нерегулисани имовинскоправни
статус и недостатак новчаних средстава учиниће
да и она врло брзо нестане.
Након рушења ових, као и многих других
кућа, Служба заштите није увек користила расположиве правне процедуре јер је казнена политика
према Закону о културним добрима толико блага
да је то учинила бесмисленим.16
Куће су нестале, али треба знати да је неко
некада дао сагласност за изградњу на парцели
која је заједно са објектом утврђена за културно
добро, у овом случају, урбанизованој зони, неко
је пројектовао нову кућу, или легализовао дивљу
изградњу, прикључио телефон и струју, дао кућни број. Да ли је могуће да није знао да је на том
месту био споменик културе?
На сваком од тих папира, од захтева до сагласности и пуноправних решења, постоје имена
појединаца и служби. Последњи је тренутак да научимо да читамо. Гласно, док још има споменика.
Нестанком ових кућа и разградњом вредних простора не нестају само форма и љупкост
прошлих времена, нестаје градитељска суштина,
јер „Народно традиционално градитељство није
стил него је поглед на свет и на живот, на природу и
на дух места, став према животним процесима и материјалима, према поднебљу и аутентичности. То је
свет истине и стварности. Ван моде и маркетинга.
Та је архитектура зато велика што слави свакодневно, без замагљивања и без удварања, било коме и
за коју пару. Како се живи, тако се праве куће. Како
се верује, тако се праве цркве, како се чулно осећа
природа, тако се гради у камену или на језеру. Како
се дише и како падају кише, тако се покрива кров и
праве прозори. Какво је сунце, таква је (бела) боја.
Каква је комплексна серија животних секвенци у
току дана, у току године, у току вијека – такве су
форме. Какви смо ми као суседи-људи, такво суседство правимо и са нашим кућама“.17
Ипак, највише ме плаши да они који после
нас буду пролазили Гроцком и њеном чаршијом
неће ни знати шта су изгубили, јер ће грађена средина у којој живе формирати неки други „свет истине и стварности“ .

Сл. 20. Влајковићева кућа, изгледи и основа
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Summary: NADA ŽIVKOVIĆ
GROCKA HOUSES: A PARADIGM OF THE TIMES
The settlement of Grocka is the administrative, commercial and cultural centre of the Municipality of Grocka, one of
Belgrade City’s seventeen municipalities. The question of the built heritage of this small town, what we have inherited, lost or
preserved, goes far beyond ‘heritage protection’ issues. It is a paradigm of the age of which we are contemporaries and willing or unwilling accomplices in all that has led to the leftovers of a rich heritage becoming a burden for the owners and users.
It is along present-day Oslobodjenja Street, the former Constantinopolitan or Istanbul Road, and in its immediate
surroundings, that all social, commercial and economic activity of the community takes place today, as it did in the 19th
century. Consequently, the most intensive building activity has also been centred on this area. Apart from commercial structures with shops, crafts workshops and pubs, there are also old family houses, built by well-to-do merchants and craftsmen,
which belong to the category of so-called town houses. However, as Grocka is at the same an agricultural settlement, there
are also village houses, which reflect the rural way of life and modes of subsistence.
The settlement of Grocka makes it possible to follow the development of vernacular architecture from the old Balkan
houses, the standardized purpose-built structures (guesthouses, shops) and the Vojvodina-style town houses with Classicist
and Sezession-style ornamentation to modern-day public and private buildings.
In 1965 and first half of 1966, only five years after its founding, the Cultural Heritage Protection Institute of the City
of Belgrade conducted a systematic survey of the Grocka municipal area. The fieldwork resulted in an extensive documentation formed for the most part in accordance with highest European standards, and in the years that followed the Čaršija
(commercial quarter of a town) of Grocka was designated as historic cultural district of great significance for the Republic
of Serbia.
Shortly after the designation came into effect and the actions the Institute was authorized to take, the Čaršija as a
whole, and individual structures outside its boundaries, came to be subjected to devastation and demolition.
Neither then, nor today has anyone been charged or held responsible for ruining or pulling down a cultural property.
Houses have been vanishing without anyone suffering legal consequences or, to put it another way, with as yet unassessed consequences for all of us.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Cultural properties in Grocka (O. Milić)

Fig. 11 Božić House, current condition (N. Živković)

Fig. 2 Čaršija of Grocka (S. Negovanović)

Fig. 12 Božić House, elevations and ground-floor plan

Fig. 3 New construction devastating the Čaršija (N. Živković)

Fig. 13 Popović House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 4 Smiljanić House in 1965 (M. Dedić)

Fig. 14 Popović House, elevations and ground-floor plan

Fig. 5 Smiljanić House, elevations and ground-floor plan

Fig. 15 Teomirović House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 6 Marković House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 16 Teomirović House, current condition (N. Živković)

Fig. 7 Marković House, elevations and ground-floor plan

Fig. 17 Teomirović House, elevations and ground-floor plan

Fig. 8 Topalović House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 18 Vlajković House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 9 Topalović House, elevations and ground-floor plan

Fig. 19 Vlajković House, current condition (S. Negovanović)

Fig. 10 Božić House in 1972 (M. Dedić)

Fig. 20 Vlajković House, elevations and ground-floor plan
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B

огатство градитељског наслеђа Србије видљиво је и у
великом броју археолошких налазишта, преисторијског,
античког, средњовековног, касносредњовековног периода, било да се ради о насељима, утврђењима, војним
логорима, палатама, некрополама, тврђавама, црквиштима и другим налазиштима, као немих сведока и
трајних белега на историјске догађаје и личности. Примера ради, то су: Лепенски вир и Винча, преисторијска
налазишта мезолитске и неолитске цивилизације, вишеслојно налазиште Гомолава и Градина на Босуту, Сирмијум – остаци античког града једне од престоница
Римске империје, антички Таурунум, Гамзиград (Felix
Romuliana), палата подигнута по замисли императора
Гаја Валерија Галерија Максимилијана, античка некропола Коловрат, Царичин град, Улпијана, тврђаве
Стари Рас, Ново брдо, Смедерево итд.
Ако прихватимо становиште да су културна добра
најбоља сведочанства културе и историје једног народа
и ненадокнадиви ресурс сваке државе, онда је и њихово чување обавеза свих цивилизованих држава које то
чине путем правне регулативе и посредством својих
специјализованих, научних и стручних установа.
Културна добра имају вредност. Њихова вредност
је аутентичност. „С тим у вези аутентична, изворна културна добра су истина која нам улива поуздање, осећај
дивљења, што није случај са репродукцијом за коју можемо да помислимо да је превара.“1
Чести су новински чланци као и апели стручне
јавности у земљи и иностранству који упозоравају на
кријумчарење и недозвољено изношење археолошких
предмета из Србије. Тако у листу Новости од 12. децембра 2010. године др Миомир Кораћ, директор Археолошког паркa Виминацијум код Костолца, износи да
је Србија рај за трговину археолошким благом, те да је
једино решење да се вредно наслеђе заштити – оживљавање налазишта.
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Археолошко благо које се из наше наше земље изнесе пребацује се најпре у Женеву, где се „сређује“ кроз
папире у 43 агенције, тако да уз одговарајуће потврде
постане легално. Отуда неометано путује на друге европске дестинације ради продаје.
Откривен је и покушај да се у Републику Македонију прошверцују 53 предмета изузетне вредности за
које су археолози у Народном музеју у Врању проценили да им је каталошка вредност око 23.000 евра, мада
цена на црном тржишту може да премаши и 100.000
евра.
Лист Дневник од 6. и 7. јануара 2008. године преноси изјаву професора Ханс-Маркуса фон Кенела, управника Института за археологију Универзитета у Франкфурту, да је пљачка археолошких налазишта досегла
„застрашујуће размере широм света“, али да је поред
Ирака, тренутно најдраматичнија ситуација у Србији,
Бугарској и Украјини.
Наведено довољно опредељује упознавање шире
јавности са дозвољеним и недозвољеним археолошким
истраживањима, de lege lata позивом на међународне и
прописе државе Србије.
Нормативни оквир археолошких истраживања
Правна заштита културних добара у Србији данас
‒ непосредно се заснива на Уставу Републике Србије,
Закону о културним добрима, као специјалном закону,
прописима подзаконског карактера којима се регулише искључиво заштита културних добара и прописима
који регулишу заштиту културних добара у оквиру других правних области. Поред тога, међународноправна
заштита културних добара изражена кроз ратификоване конвенције, као и кроз повеље, протоколе, статуте
и друге међународноправне акте, представља један од
значајних основа правне заштите код нас.
Међународни прописи
Извори међународног система заштите културних
добара схватају се у материјалном и формалном смислу. Материјални извор система је узрок који изазива
стварање формалног извора, а тај узрок је постојање
одређених културних добара човечанства. Формални
извор система је инструмент уз помоћ којег се остварује
материјални извор система. Тај инструмент је општи
акт који уређује односе између субјеката међународног
система заштите културних добара. Такав општи акт је
одговарајућа међународна конвенција, пакт или други општи акт, који се сматра међународним уговором,
као општим правним актом, за разлику од међународних препорука, декларација и резолуција као општих
друштвених аката.2
ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА

а) Конвенције и протоколи
Најстарија међународна конвенција која регулише
област заштите археолошког наслеђа је Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа.3 У Преамбули
ове конвенције из 1969. године наводи се да је „археолошко наслеђе извор европског колективног сећања и
као такво од заједничког интереса за целокупно људско
друштво“.4 Само њено доношење потврда је да је археолошко наслеђе схваћено као важан елеменат и фактор
познавања минулих цивилизација. Ревидирана Конвенција дефинише и идентификује археолошко наслеђе и
прописује мере заштите, обавезује стране на целовиту
заштиту археолошког наслеђа (учешће археолога у доношењу свих развојних планова, заштита in situ археолошког наслеђа приликом градње нових објеката кад
год је то могуће, отварање археолошких локалитета за
јавност). Обезбеђује се јавна финансијска подршка државних, регионалних, локалних органа власти за ова
истраживања, спречава се незаконит промет археолошким налазима и друго.
Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних
добара5 донета је са основним циљем спречавања илегалног увоза, извоза и трансфера својине културних
добара. Културним добрима по Конвенцији сматрају се
археолошки налази (редовни и илегални) и археолошка
открића, као и делови археолошких налазишта. Културна добра која су прибавиле археолошке мисије, уз сагласност надлежних власти земље порекла ових добара, представљају културну вредност сваке државе. Државе чланице се обавезују да ће организовати контролу
археолошких истраживања, обезбедити конзервацију
in situ одређених културних добара и заштиту извесне
зоне резервисане за будућа археолошка истраживања.
Европска конвенција о кривичним делима у вези
са културним добрима6 усваја међународне стандарде
како би се стало на крај кривичним делима која су претерано често вршена над културним добрима. Посебно
објашњава значење термина кривично дело, кривични
поступак, пресуда и казнена мера. Као предмет заштите набројани су резултати археолошких истраживања
и ископавања (званичних и тајних, вођених на копну и
под водом), као и сви остаци и предмети или било који
други трагови људског постојања, који су сведочанство
о епохама и цивилизацијама за које су ископавања и открића главни или један од главних извора научних сазнања. Као преступ против културног добра сматра се
поступање супротно законским одредбама држава чланица које прописују обавезно пријављивање надлежним органима случајних открића археолошких предмета и обавезно прибављање дозволе за археолошка
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истраживања. Штите се и археолошки предмети нађени
приликом оваквих ископавања од прикривања и отуђивања, као и прибављање археолошких предмета стечених приликом нелегалних археолошких ископавања.
Поред ових конвенција, важно је напоменути и
Конвенцију за заштиту подводног културног наслеђа,
коју је донео Унеско 2001. године, а односи се на један
специфичан вид материјалних добара која се налазе у
унутрашњим водама, водама архипелага и територијалних мора.
Други протокол Хашке конвенције из 1954. године
о заштити културних добара у случају оружаних сукоба7 интересантан је јер садржи одредбе које се односе
на археолошка истраживања на окупираним територијама. Окупатору је забрањено вршење било каквих
археолошких ископавања, осим у случајевима који су
неопходни у циљу заштите или конзервације културних
добара. При том, свако такво археолошко истраживање
треба да се врши у тесној сарадњи с националним властима на окупираној територији, изузев ако околности то
не дозвољавају.
Конвенције и протоколи, као међународни уговори, имају правно дејство само међу државама које су
их ратификовале, односно које су им приступиле или
их прихватиле. Као такви, они се морају остваривати у
свему према тексту који је прихваћен (начело pacta sunt
servanda). Неизвршавање обавеза из ових међународних аката повлачи одговорност држава чланица.
б) Препоруке
За разлику од конвенција и протокола, препоруке
као међународни правни акт, не подлежу ратификацији
нити имају правно дејство. Оне не спадају у категорију
општих правних аката, а по правилу претходи им доношење конвенција, протокола и других међународних
аката. За археолошка истраживања релевантне су препоруке Унеска, Савета Европе и ICOMOS-а – Међународног савета за споменике и споменичке целине.
Једна од препорука је и Препорука Унеска о међународним начелима која се примењују на археолошка
ископавања, усвојена у Њу Делхију 1956. године, о
којој ће бити више речи у делу рада посвећеном истраживањима археолошких налазишта.
Препоруком о заштити споменика културе угроженим извођењем јавних и приватних радова из 1968.
године8 захтева се тесна сарадња приликом извођења
јавних и приватних радова органа овлашћених за ове
радове и организација које се баве заштитом археолошког наслеђа, а све у циљу заштите археолошких
налазишта. Детаљно се наводе обавезе свих органа, а
подаци о нађеним археолошким предметима морају се
регистровати, објавити и учинити доступним јавности.
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Ако су јавни и приватни радови штетни за археолошко
налазиште, морају се забранити. Из наведеног се може
закључити да археолошка истраживања морају бити
тесно повезана са урбаним планирањем. Ово даље значи да се пре било каквих радова инвеститори морају
упознати с текстом поменуте препоруке Унеска, као и
са чињеницом да се на одређеној локацији налазе предмети археолошке баштине.
Од препорука Савета Европе издвајамо Препоруку
бр. П (89) 5 о заштити и унапређивању археолошког
наслеђа у контексту пројеката просторног планирања
у градским и сеоским областима од 13. априла 1989. Донета је у време када је археолошко наслеђе Европе већ
било угрожено обимним грађевинским радовима (изградња ауто-путева, подземних железница, реконструкција старих градских центара, пошумљавања, санација
земљишта и сл.). Укратко, у тој препоруци је наглашена
потреба за усвајањем законских и административних
мера у вези с третманом археолошког наслеђа у просторним и урбанистичким плановима. Препоруком 921
(1981) о употреби детектора за метал у археологији
препоручено је земљама чланицама да приступе лиценцирању и регистрацији корисника детектора за метал.
в) Повеље и други међународни акти
Од повеља и других међународних аката издваја
се: Међународна повеља о конзервацији и рестаурацији споменика и места из 1964. године, позната као
Венецијанска повеља (ревидирана 1981. године). Она
садржи два кључна начела у погледу археолошких истраживања: археолошка истраживања увек претходе
рестаураторским радовима на неком споменику и археолошка ископавања треба да буду изведена у складу с
међународним нормама и препорукама Унеска.
Међународна повеља за управљање археолошким
наслеђем из 1990. године, тзв. Лозанска повеља, садржи
следећа начела: прво, минимална деструкција археолошког наслеђа приликом конзерваторских и рестаураторских радова, друго, предност недеструктивних над
деструктивним методама истраживања, треће, обавезност ископавања само у случају угрожености археолошког налазишта при инвестиционим захватима, четврто,
у посебним случајевима на локалитетима који нису угрожени може се вршити ископавање у корист истраживања и презентације јавности. Међународна повеља о
заштити и управљању подводним културним наслеђем,
тзв. Софијска повеља, из 1996. године, инсистира на
техникама које у најмањој могућој мери измештају подводни простор, односно подводно археолошко наслеђе.
Ове повеље донете су од стране ICOMOS-а.
Од других међународних аката издваја се: Резолуција бр. 1 за археолошко наслеђе, усвојена на Трећој
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конференцији европских министара одговорних за културно наслеђе (Малта, 1992. године). У овом акту се
апелује на успостављање европске мреже археолошких
ископавања и истраживања са учешћем стручњака из
више земаља.
Као и препоруке, повеље и резолуције немају обавезујуће дејство, али су значајна основа приликом професионалног обављања делатности археолошког ископавања и истраживања.
Национални прописи
Од националних прописа издваја се Закон о културним добрима9. Овај закон одређује археолошко
налазиште као културно добро, а оно представља део
земљишта или површине под водом који садржи остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и
других налаза, као и покретне предмете из ранијих историјских доба, а од посебног културног и историјског
значаја (члан 21). Чланови 112–117 Закона садрже одредбе о истраживањима археолошких налазишта, које
прописују услове под којима се ова истраживања могу
изводити, о чему следи детаљније образложење.
Правилник о обрасцима за документацију која се
води о археолошком ископавању и истраживању10 прописује изглед и обавезну садржину образаца за документацију, која се води приликом археолошких ископавања и истраживања.
Правилник о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају претходну заштиту11 прописује
да се евиденција води и за локалитете са археолошким
садржајем и начин вођења ове евиденције.
Поред тога, постоји и низ одлука Владе Републике Србије којима су археолошка налазишта утврђена за
културна добра. Према подацима Републичког завода за
заштиту споменика културе, у Србији је 155 археолошких налазишта утврђено за културно добро, од тога је
18 категорисано од изузетног, а 25 од великог значаја. У
Београду постоји 21 археолошко налазиште, с тим да је
локалитет Бело брдо у Винчи од изузетног значаја.
Истраживања археолошких налазишта
У Препоруци Унеска о међународним начелима
која се примењују на археолошка ископавања, усвојеној
у Њу Делхију 1956. године, наводи се да се археолошким ископавањима „сматрају сва истраживања намењена откривању предмета археолошке природе, било да
таква истраживања обухватају копање на земљи, систематско истраживање површине или се обављају испод
површине земље, или територијалних вода држава чланица“. У случају да се приликом таквих истраживања
нађу предмети од археолошког значаја, о томе треба без
одлагања обавестити локалне органе власти. Најбоље
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је да се нађени предмети оставе на месту на коме су
нађени (in situ). У изузетним случајевима овакви предмети могу да се преместе на неко друго сигурно место.
Надаље се у овој препоруци инсистира да истраживања
морају да изводе добро обучени стручњаци како не би
дошло до грешака приликом откривања или проналажења предмета. Археолошки предмети који су пронађени приликом истраживања морају да се региструју и да
постоји евиденција о њима. У случају када се претпостави да се на одређеним подручјима налазе археолошки споменици, таква подручја треба да буду обележена
као заштићена, чак и када нема видљивих остатака на
земљи или под водом „ради очувања материјалних доказа које ће проучавати будуће генерације“.
Израз истраживања археолошких налазишта у
српском правном поретку је прихваћен као официјелни
законски израз за један специфичан вид активности у
вези са археолошким наслеђем. Поред тога, он представља и генерички појам за неколико сродних видова
и дејстава (рекогносцирање, сондажно, систематско,
подводно, заштитно и ревизионо археолошко истраживање), као и за простор на којем се ова истраживања
врше (археолошка налазишта, некрополе, локалитети
са археолошким садржајима и др.).
Ископавање и истраживање археолошких налазишта код нас могу да обављају само правна лица, а не
и појединци. То могу да врше научне установе и установе заштите (музеји и заводи за заштиту споменика
културе) у складу са Законом.
Одобрење за ископавање и истраживање археолошког налазишта у форми решења као управног акта
доноси министарство надлежно за послове културе, искључиво по захтеву научне или установе заштите. Услови за издавање одобрења су: пројекат археолошких
истраживања, одговарајући стручни кадар, опрема и
обезбеђена средства за спровођење мера заштите налазишта и налаза. Одобрењем се одређује подручје на
којем ће се изводити радови, врсте и обим радова, време извођења радова, обавезе извођача радова у погледу
предузимања мера техничке заштите, налазишта и пронађених налаза.
Одобрење се издаје за свако археолошко налазиште посебно. Међутим, ако се налазиште састоји
из више објеката, целина или других препознатљивих
делова, оно се издаје посебно за сваки такав део налазишта, што у временском континуитету значи да за једно налазиште може бити издато више одобрења. Просторно важење одобрења је максимално ограничено и
сведено искључиво на конкретно подручје, археолошко
налазиште или његов део, стриктно наведено у самом
одобрењу. У том смислу, одобрење нема правно дејство
ван простора назначеног у њему. Временско важење
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одобрења је лимитирано роком у којем могу да се обаве
археолошка ископавања и истраживања. Одобрењем се
такође прецизира и вид археолошког истраживања.
Установа која врши археолошка ископавања и истраживања дужна је да води дневник радова и другу
прописану документацију, уз обавезу да у року од годину дана по окончању радова исту достави министарству
надлежном за послове културе. Покретни археолошки
налази могу се задржати најдуже годину дана у циљу
научне обраде, а потом се предају надлежном музеју на
даље чување.
Случајна открића
За разлику од истраживања археолошких налазишта, као легалног вида археолошких истраживања на
регистрованим археолошким налазиштима или на локалитетима за које се зна да поседују, односно крију археолошке садржаје, „појам случајно откриће подразумева
свако накнадно, односно неочекивано или непланирано
налажење археолошког налазишта или предмета од археолошког значаја“.12
Закон о културним добрима прописује државну својину над свим добрима која уживају претходну
заштиту, а која се налазе у земљи или у води, или су
извађена из земље или воде (члан 12). Стога, културна
добра не могу бити res nullius, она се не могу стицати
случајним наласком, као ни намерним а неовлашћеним
тражењем. Случајно откриће, као што је већ наведено,
по дефиницији подразумева проналажење непознатих
археолошких добара, а да код налазача не постоји намера проналажења новог археолошког добра. У том
смислу, као случајно откриће не би могла да се квалификује ситуација када се до овог открића дошло после
одређених активности које су предузете с намером се
до тог циља дође. Такве свесне активности могу само
представљати нелегална археолошка истраживања. У
том погледу, могуће недоумице је отклонио и сам закон, прописујући сваком налазачу који ван организованог истраживања ископа из земље, односно извади
из воде добро које ужива претходну заштиту, обавезу
обавештавања надлежне установе заштите културних
добара и министарства надлежног за унутрашње послове о пронађеном налазу одмах, а најкасније у року
од 24 часа од тренутка његовог проналажења (члан 28.
став 1). И у једном и у другом случају закључује се
да је битно фактичко проналажење, односно откривеност – постојање конкретног археолошког добра. О
случајном открићу може се говорити само ако се ради
о видљивом и доступном налазу, без обзира на то да
ли је он остављен на месту проналаска (in situ), или
је премештен на друго место. Коначну реч о томе да
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ли је пронађено добро културно добро или не – даће
надлежна установа за заштиту културних добара, односно Влада Републике Србије.
Неовлашћено извођење археолошких радова
Неовлашћено извођење археолошких радова инкриминисано је чланом 353а13 Закона о изменама и допунама Кривичног законика и гласи:
„(1) Ко неовлашћено врши археолошка ископавања и истраживања, казниће се затвором до три године
и новчаном казном.
(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено
на археолошком налазишту или другом непокретном
културном добру, односно добру које ужива претходну заштиту или ако је том приликом девастирано археолошко налазиште или непокретно културно добро,
односно добро које ужива претходну заштиту или ако
је приликом извођења ових радова коришћена опрема
или уређај за откривање и проналажење археолошких
предмета, казниће се затвором од шест месеци до пет
година и новчаном казном.
(3) Предмети нађени приликом извршења дела из
ст. 1 и 2 овог члана, одузеће се.“
Радња извршења основног облика овог кривичног
дела дефинисана ставом 1 састоји се у неовлашћеном
археолошком ископавању и истраживању. Она обухвата поред испитивања терена, прекопавања земљишта и
низ других радова (ручно или уз помоћ алата) на местима на којима се претпоставља постојање археолошких
предмета с намером проналажења истих. У противном,
радило би се о случајном открићу.
У ставу 2 обухваћене су три алтернативно постављене квалификаторне околности. Прва околност тиче
се места извршења кривичног дела. То је искључиво археолошко налазиште или неко друго законом утврђено
непокретно културно добро (просторно културно-историјска целина, споменик културе или знаменито место),
односно добро које ужива претходну заштиту (некрополе и локалитети са археолошким садржајем).
Такво становиште је заузето и у пресуди Општинског суда у Прокупљу К-824/04 од 15. априла 2005. године, које гласи:
„Када окривљени, самовласно без дозволе надлежних органа, са места званог ’Златарско кале’, које већ
представља археолошко налазиште, ископају 15 делова
мозаика пречника 1 м из VI века нове ере, извршили су
неовлашћено археолошко ископавање и тиме кривично
дело неовлашћеног извођења археолошких радова.“
Друга околност се односи на последице које
радња извршења може изазвати, а то је девастација
(оштећење) наведених непокретних добара. Оштећење
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постоји када су својства ствари делимично измењена
у смислу промене изгледа, садржаја, контекста и др.
Најчешће је то: дислоцирање налаза, пљачкање гробова и одношење накита, оруђа, оружја, секундарно
коришћење опеке, камена, камене пластике као грађевинског материјала, што отежава хронолошку детерминацију и каснију конзервацију или рестаурацију
археолошког налазишта. Подразумева се да су ова набрајања илустративна.
Трећа околност се односи на средства која су коришћена у сврху проналажења археолошких предмета. У пракси су то најчешће ашови, крампови, пијуци
и лопате за површинско, а трактори за дубинско копање и разне врсте детектора за откривање металних
предмета.
Кривични законик и Закон о културним добрима не
дефинишу појам археолошког предмета, те ћемо се стога
послужити дефиницијом из Европске конвенције о заштити археолошке баштине из 1969. године, која одређује
да се „под археолошким предметима подразумевају сви
остаци или предмети или било који други трагови људског постојања који сведоче о епохама и цивилизацијама

за које су ископавања или открића главни извор или један од главних извора научних информација“.
Код оба облика овог кривичног дела потребно је
да се радови (ископавање и истраживање) врше неовлашћено, без прописаног одобрења.
Предмети нађени приликом извршења кривичног
дела (детектор, алат, археолошки предмети и др.) биће
одузети.
Закључак
„Српске земље су богате археолошким предметима из свију прошлих векова и са сваког ступња људског
развитка. На народу који данас у тим земљама живи и
који им је данашње име дао, остаје да те трагове прошлости очува, прибира и науци на употребу преда. На
народу српском остаје да све то историјско градиво,
којим му земље обилују, на свет изнесе, да га очува од
пропасти и растуривања ван граница и да га сакупи на
места удесна за научни распоред и изучавање.“
Ово Валтровићево обраћање у Старинару актуелно је и данас као што је било и пре више од сто година
када је изречено.

НАПОМЕНЕ:
1] Проф. др Јелена Вилус, Правна заштита културних добара,
Београд, 2007, 13.
2] О међународној заштити културних добара видети у: Владимир
Бргуљан, Међународни систем заштите културних и природних
добара, Београд, 1985.
3] Донета 6. маја 1969. године у Лондону, ступила на снагу 20. новембра 1970. године, ратификована Законом (Службени лист СФРЈ,
9/90). Ревидирана је Конвенцијом коју је донео Савет Европе у Ла
Валети 1992. године, ступила је на снагу 25. маја 1995. године. У
Србији је ратификована Законом (Службени гласник РС, Међународни уговори, 42/09).
4] Проф. др Јелена Вилус, Међународна заштита археолошког
наслеђа, Зборник Друге и Треће конференције о интегративној заштити, Бањалука, 2009, 229.
5] Ову конвенцију донела је Организација Уједињених нација за
просвету, науку и културу (Унеско) на XVI заседању у Паризу 1970.
године. Ратификована је Законом (Службени лист СФРЈ, 50/73).

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА

6]

Делфи, 23. јуна 1985. године.

7] Усвојен 26. марта 1999. године на дипломатској конференцији
Унеска и Владе Краљевине Холандије.
8] Донета од стране Генералне конференције Унеска, која се састала у Паризу од 15. октобра до 20. новембра 1968. године, на свом
петнаестом заседању.
9]

Службени гласник РС, 71/94.

10] Службени гласник РС, 19/95, 102/2006.
11] Службени гласник РС, 19/95.
12] Јован Ристов, Правен режим на археолошките истраживања
и случајните откритја, Национална установа Завод на заштита на
спомениците на културата и Музеј Битола, 2006, 116.
13] Службени гласник РС, 72/09.

288

P

289

РИКАЗИ

СРЂАН МАРКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ РУСКЕ
УМЕТНОСТИ НА БАЛКАНУ:
ВИКТОР ИВАНОВИЧ КОСИК,
РУССКИЕ КРАСКИ НА
БАЛКАНСКОЙ ПАЛИТРЕ –
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
РУССКИХ НА БАЛКАНАХ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВЕКА),
Институт славяноведения-Российская
академия наук, Москва, 2010.

P

291

рошле године у Москви је објављена исцрпна синтеза историчара Виктора Ивановича Косика с насловом Русские краски на балканской палитре (Руске боје
на балканској палети), у којој се приказује допринос
руских уметника култури балканских земаља, почев од
краја 19. века до последњих деценија прошлог столећа.
Предузимљиви истраживач различитих тековина руског присуства на Балкану, др Косик у најновијем наративу успешно систематизује расута и парцијално растумачена сазнања о улози руских стваралаца у културном
животу јужнословенских народа.
Проистекла из рада на научном пројекту Руска
емиграција у земљама централне и југоисточне Европе
у XX веку (под покровитељством московског Института
за словенске студије и Руске академије наука), синтеза
обухвата преглед делатности руских стручњака који су
крајем 19. века своје прегалаштво уградили у културне
темеље пријатељских балканских држава – Бугарске,
Србије и Црне Горе, а затим и оних знатно бројнијих
који су после Октобарске револуције емигрирали у те
исте средине, укључујући и новоприпојене западне делове Краљевине СХС. У исцрпном али скромно илустрованом излагању, систематизованом на 460 страна,
аутор обогаћује своја ранија тумачења, превасходно изнета у монографији Зашто вас волим улице Београда
– цртице о руској емиграцији (Москва, 2007). Годинама присутан у архивима, библиотекама и уметничким
збиркама Бугарске и Србије, одлично познајући оба
језика, стекао је темељит увид у историјске изворе и
постојећа методолошка искуства матичних историографија која исцрпљују ову захтевну тему.
Базирајући наратив на фонду познатих, али и делом нових, за већину балканских историографа недовољно доступних сазнања, Косик их обједињује у
функционалну целину. Иако је ауторов подухват тематски примеренији корпусу историје уметности, чији
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су данашњи носиоци неповезани на балканском нивоу,
његов амбициозни екскурс у поље сродне културноисторијске дисциплине заокружен је успешно. Све стручњаке из балканских и других држава са којима се консултовао током вишегодишњег сакупљања релевантних извора (научници, академски предавачи, архивисти, кустоси,
библиотекари, уметници, критичари, хроничари), Косик
уредно наводи према вокацији и доприносу.
У књизи преовлађује разматрање тематски одељених, али историјски симултаних уметничких дисциплина. Топографски прецизно и хронолошки доследно, описан је допринос руских стваралаца балканском сликарству, вајарству, позоришту, сценографији, балету, музици и архитектури. Прегледним излагањем систематизованих чињеница, аутор реконструише рад појединачних
уметника, посредно актуелизујући и проблематику свог
истраживања. У сваком поглављу прецизно наводи коришћене историјске изворе, релевантне за проучавање
размотрених биографија. Иако по примарној вокацији
историчар политичких и војних односа, запажања везана за ускоуметничку тематику Косик изводи обазриво,
инсистирајући на фактографском материјалу, док се у
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естетској анализи посматраних дела ослања на поуздане оцене компетентнијих експерата из различитих балканских историографија.
Знатижељан читалац из књиге сазнаје мноштво
података не само о руским ствараоцима, који су деловали у великим центрима јужнословенског Балкана,
већ и о подвижницима који су приљежно обогаћивали
културни живот мањих места Бугарске и Југославије. У
свим срединама у којима су живели, продуктивни „художњици“ су осмишљавали токове уметничке делатности, преносећи богато знање млађим генерацијама.
Разматрање доприноса руских стваралаца балканској сликарској и вајарској уметности, у књизи је изложено веома исцрпно. Тај допринос је у тематском,
проблемском и поетичком смислу био разноврстан, јер
је међу ствараоцима постојала значајна генерацијска
разлика. Она је условила веома широк идејно-естетски
опсег њиховога стваралаштва, у којем се сусрећу одјеци традиционалних оријентација, у којима су у Русији
били формирани, до актуелнијих светских уметничких стремљења. Отуд се и стилски дијапазон њихових
остварења креће од евоцирања праксе передвижњика до
оријентација које су проистекле из авангардног покрета
Свет уметности, крајем деветнаестога и првих година
прошлога века. Њихов допринос је немерљив и у сфери
иконописа, фреско и штафелајног сликарства, стрипа,
као и у позоришно-филмској сценографији балканских
средина. Управо са ствараоцима попут Жедринског,
Браиловског, Загородњука, Топорина, Мељњикова, Ананија Вербицког, Фромана, преко чије делатности се на
загребачкој позоришној сцени манифестовао утицај
Леона Бакста и Александра Бенуа (за Фромана се везује
и поставка Петрушке Игора Стравинског у Загребу),
Руси су представљали водећу еманципаторску снагу.
Фроман је у значајној мери био присутан и у Београду својим креацијама, пре свега у Петрушки, Демонима, Жар птици, Борису Годунову. Може се закључити
да модеран концепт сценографије улази у глумиште и
сценску поставку опера у балканским земљама с наступом руских стваралаца.
Не мање простора Косик посвећује и руским позоришним редитељима. Између осталих и Александру
Верешчагину (унуку сликара Верешчагина), и његовим
режијама у Београду, Новом Саду, Скопљу, Сплиту, Сомбору, затим Ракитину, који је водио Театар руске драме.
Руси су имали значајну улогу и у успону оперске уметности на Балкану. У Бугарској је остварења Мусоргског
и Римског-Корсакова промовисао Мојсеј Маркович Златин, уздигнувши бугарску оперу до европскога нивоа.
Успесима бугарске опере су својим гостовањима
(Шаљапин), или сталним ангажманом, допринели и велики солисти прве половине двадесетога века – Константин Карењин, Роберт Тулман, Георгиј Јурењев, Евгениј
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Ждановски. Шаљапин је у Софију дошао 1934. године
и наступио у Фаусту певајући ролу Мефиста. Хонорара
се одрекао и поклонио га локалном старачком дому.
На тлу Краљевине Југославије (и потоње социјалистичке Југославије) допринос Руса опери такође је био
круцијалан, што је потврдила и тадашња музичка критика, с великим уважавањем коментаришући достигнућа
Лизе Попове, Неониле Григорјевне Вољевич, Софије Рудолфовне Драусал и Александра Аркадјевича Балабана.
Руси су своје високо умеће показивали у изузетно захтевним позоришним представама попут Фауста,
Магбета, Краља Лира, или једнако сложеним оперским
инсценацијама (Шехерезада, Пикова дама), подстичући
сазревање српских сценографа и костимографа, попут
Миомира Денића, Сташе Беложанског, Маренића.
Важно је напоменути да Косик своју елаборацију
не исцрпљује разматрањем међуратног раздобља. У
сфери његовога интересовања су и ствараоци израсли
као потомци првог таласа руских емиграната – личности рођене на Балкану, које су биле веома продуктивне
у ликовном животу словенских средина (Леонид Шејка,
Игор Васиљев, Оља Ивањицки и др.).
Осветљен је и педагошки рад руских уметника проистекао из лојалности према новој домовини. Примера ради, композитор Владимир Нелидов је компоновао
оперу Смрт мајке Југовића. Процват балета везан је за
имена Маргарите Фроман, Јане Васиљеве, Нине Кирсанове, Елене Пољакове (1910. године наступала у Паризу
у Ђагиљевљевој трупи), Александра Фортуната, Анатолија Жуковског. Нина Кирсанова не само да је била балерина светскога реномеа већ је по доласку у Југославију
развила блиставу играчку, а касније и плодну педагошку
каријеру. Колики је допринос Кирсанове балетској уметности на тлу Југославије, показују коментари њених играчких нумера на балетској сцени Београда. А када је реч
о педагошком раду, довољно је поменути да су двоје домаћих светских мајстора балета Милорад Мишковић и
Душанка Сифниос били управо њени ученици.
Фактографски очекивано садржајан, исцрпан преглед делатности руских градитеља на балканским просторима посебно је подстицајан за тумаче архитектуре
Београда и Србије, јер поред тога што им упућује низ
корисних сазнања, у међународним оквирима афирмише и њихова историографска достигнућа (навођењем,
цитирањем и допуњавањем). Мноштво проверених
података, први пут у историографији изложених на
једном месту, Косик износи о раду руских неимара ангажованих у словенским земљама пре Првог светског
рата, док знатно подробније осветљава појединачну
улогу архитеката и грађевинских инжењера активних
у Краљевини СХС/Југославији. Позивајући се на специјализоване тумаче градитељског наслеђа, подједнаку
пажњу поклања профаним, меморијалним и црквеним
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објектима. Биографије већине наративом обухваћених
стваралаца употпуњује новим подацима о њиховом
формирању и раду у Русији пре емигрирања, као и појединим атрибуцијама и датовањима дела из продуктивне југословенске фазе. Од посебног значаја су сегменти
излагања посвећени слабо проученим, али за културну
историографију Београда важним ауторима, попут Николаја Васиљева, Романа Верховског, Вилхелма Баумгартена, Павела Крата, Ивана Рика, Јакоба Козинског и
Михаила Козмина. И приказ делатности малобројних
руских градитеља са запада земље (П. Фетисова, Ђ. Киверова и З. Петровне Немењине) и из Бугарске (Г. Репнински), такође је подстицајан за даља истраживања.
Уочљиве непотпуности заступљене у наративу,
садржане у неуједначеном поткрепљивању атрибутивних, хронолошких и историографских референци
осветљених биографија, као и у сведеном одабиру и
навођењу илустрација, проистичу колико из неадекватног избора рецензената (међу којима нема експерата са
Балкана који су аутору правовремено могли да укажу на
грешке), толико и због поменуте несарадње међу цитираним балканским историографима, чије одсуство увида
у међусобне резултате погодује одржавању фактографских анахронизама и недоречених вредносних судова.
Може се закључити да књига Руске боје на балканској палети представља значајан издавачки подухват,
превасходно намењен руској читалачкој публици, колико
и истраживачима руског стваралаштва у иностранству.
Обухватнија истраживања улоге Руса у уметничком развоју ширих светских регија су по правилу потискивана
студијама њихових остварења у суседним и водећим емигрантским центрима, као што су Париз, Београд, Талин,
Рига, Хелсинки, Харбин или Њујорк. Будући да су знатне
празнине у проучавању руске уметности у егзилу тек недавно попуњене објављивањем зборника Архитектонско наслеђе руског зарубежја и Руска ликовна уметност
у емиграцији (Санкт Петербург – Москва, 2008), не чуди
што се на иницијални историографски преглед њиховог
рада на балканском простору дуже чекало.
Иако лишена дубље критичке проблематизације
изнетих чињеница (за коју су се са историјске дистанце ипак стекли услови), Косикова синтеза представља
незаобилазно полазиште за сва будућа проучавања компаративистички постулиране теме. Њен егземпларни
значај ће с временом расти,1 поготово када се предузму
потпунија историјско-уметничка истраживања богатог
руског уметничког наслеђа на Балкану, у перспективи
проширена на Цариград, Румунију и Грчку.
НАПОМЕНЕ:
1] Примерак монографије је доступан јавности у библиотеци
Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду.
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V

еома значајан а недовољно истражен, градитељски
опус архитекте Василија Фјодоровича фон Баумгартена (1879–1962), остварен на територији некадашње
Краљевине СХС/Југославије, трпео је измене и девастације током времена. Временске прилике, политичке
промене, ратови, модернизација и природне катастрофе одразили су се на иначе мали број објеката које је
овај знаменити руски емигрант реализовао у нашој
средини. Зграда Официрског дома Краљевине Југославије у Скопљу, која је подигнута 1929. године, била је
адаптирана након оштећења која је претрпела у Другом
светском рату, али потом је страдала у катастрофалном
земљотресу 1963. године, након чега није обновљена;
Руски дом императора Николаја II у Београду подигнут
1931–1933. претрпео је измене у послератном периоду
како би био адаптиран у Дом Совјетске културе; зграда
Хипотекарне банке у Ваљеву, подигнута 1939. године,
каснијом надоградњом изгубила је свој првобитни
изглед; док се на згради Хипотекарне банке у Панчеву могу приметити оштећења настала под утицајем
атмосфералија од подизања објекта 1940. године до
данас.
Историографским радовима који су настојали да
истраже и прикажу делатност архитекте Фон Баумгартена, недостајао је специфични херитолошко-документарни карактер, који је недавно примењен приликом
рестаураторско-конзерваторских радова и приказан на
изложби посвећеној његовом најзначајнијем остварењу,
згради Генералштаба војске и морнарице Краљевине
Југославије, познатој као „Стари Генералштаб“. Ова
репрезентативна палата зидана у периоду 1924–1928.
прво је забележено дело архитекте Фон Баумгартена у
нашој средини, и једно од најзначајнијих градитељских
остварења руске емиграције у некадашњој Југославији.
Њена обнова представљала је један од најопсежнијих и
најзначајнијих подухвата на обнови градитељског наслеђа новијег доба у Србији.

295

МИЛАН ПРОСЕН
Здање Старог Генералштаба настало у периоду
наглашене модернизације, европеизације и југословенизације Београда, представљало је одраз државне
политике Краљевине СХС. На строгим и богато декорисаним фасадама ове палате, која оставља утисак монументалности и луксуза, стилском обрадом су тенденциозно исказани стабилност, уређеност и богатство новоформираног краљевства. Следећи начела академског
принципа у обликовању, прожете елементима неоампира, форме декоративног обликовања ентеријера, нарочито потенциране у свечаној сали, додатно су истицале
овако конципиран ефекат, који је палата Генералштаба
остављала на посматраче и посетиоце. Ово је посебно
разумљиво ако се има у виду војно-политичка улога
Краљевине СХС у време подизања ове зграде. Утицаји
ампир стила, обележја јавних здања у престоници царске Русије, додатно су указивали на историјско наслеђе
које је на себе преузела нова краљевина створена под
краљем Александром Карађорђевићем, чије су породичне и школске везе с Русијом у то време често истицане. Стога ни одабир пројектанта Генералштаба војске
и морнарице Краљевине Југославије није случајан, ако
се узме у обзир да је архитекта Василиј Фјодорович
фон Баумгартен имао чин генерал-мајора, а да је пре
грађанског рата био ангажован на пројектовању војних
објеката у Русији.
Изложба Стари Генералштаб реализована је у децембру 2010. године у Уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић“ у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда. Ауторке изложбе Светлана
Марковић и Татјана Виденовић приказале су на 36 панела хронолошки ток радова на рестаурацији фасаде
зграде Генералштаба и на конзерваторско-рестаураторским интервенцијама у ентеријеру свечане сале – Сале
ратника. Илустративна фото-документација и техничка
документарна грађа публици су представиле како је
здање изгледало кроз време, конзерваторске проблеме,
као и ток решавања задатака обнове и заштите. Све фазе
извођења радова биле су забележене видео-записима
„Застава филма“. Овај интересантан материјал пружио
је посетиоцима изложбе директан увид у начин на који
су били извођени специфични радови у ентеријеру и на
фасадама објекта, које красе скулптуре ратника, дело
руског уметника Ивана Афанасијевича Рика.
Изложбу је пратио каталог издат двостубачно на
63 стране, са упоредним српским текстом и енглеским
преводом, што је садржај учинило доступним најширој публици, домаћој и иностраној стручној јавности.
Аутори текста каталога били су архитекте Светлана
Марковић, Татјана Виденовић и историчарка уметности Бојана Ибрајтер Газибара. Луксузну опрему каталога дизајнирао је Милан Максимовић, а обогатиле су
ПРИКАЗИ
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га фотографије Снежане Неговановић и фото-документације Завода за заштиту споменика културе града Београда, као и графичка презентација детаља ентеријера и
фасаде, рад Драгана Бобића и Сузане Лазовић.
Ауторке изложбе фокусирале су се на презентовање сложености изведене обнове и заштите Сале ратника и фасаде самог објекта. Приказане као материјал
изложбе, поменуте илустрације су уз пратеће легенде
омогућиле праћење тока конзерваторско-рестаураторских радова на палати Генералштаба, која је током првих
седам деценија свог постојања била изложена пропадању. Након Другог светског рата, почетком педесетих
година прошлог века, поједини делови ентеријера били
су адаптирани и преобликовани. Поред ових промена,
Баумгартеново остварење суочило се са оштећењима
насталим током вишедеценијског коришћења објекта.
Дотрајалост фасадне облоге узроковала је дерутност
коришћеног материјала, који су додатно оштетили атмосферски утицаји, стварајући флеке, шалитру и љуспање материјала, посебно фасадне пластике. На објекту
су се појавиле и пукотине настале неравномерним слегањем зграде, које су додатно појачане бомбардовањем
током Другог светског рата и касније, током ваздушних
напада НАТО-а.
Изложбом Стари Генералштаб јавности је пружен увид у поједине уметничке слојеве овог здања, чији
су многи делови у мањој мери познати. Ово се пре свега
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односи на фасадну скулптуру неприступачну потпунијем сагледавању због висине на којој је пласирана,
као и ентеријер Сале ратника, углавном недоступан
услед безбедносних мера које прате функцију објекта.
Пројектом конзерваторско-рестаураторских радова Завода за заштиту споменика културе града Београда руководиле су дипл. инж. арх. Татјана Виденовић и дипл.
инж. арх Светлана Марковић, са стручним консултантом дипл. инж. арх. Зораном Јаковљевићем. Извођач
радова на у ентеријеру Сале ратника био је „Орнамент
инвестинжењеринг“, а на рестаурацији фасаде предузеће „Југоградња“ из Београда.
Организовањем изложбе Стари Генералштаб и
публиковањем пратећег каталога указано је на активност службе заштите и значај који има споменичко
наслеђе у Београду и Србији. Овом приликом дат је
подстрек стручној јавности да додатно истражи и презентује рад архитекте Василија Фјодоровича фон Баумгартена, као и његовог најзначајнијег остварења, које
је од тренутка градње па до данас било тема штампе,
публицистике и научне историографије. Бројни аспекти ове значајне грађевине, која је 1984. године проглашена спомеником културе, њен унутрашњи простор,
уметничко и занатско наслеђе, њена историја и улога у
југословенској култури и градитељском наслеђу, представљаће и у будућности поље интересовања научне
историографије.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ
СИМПОЗИЈУМ „ПРОСТОРИ
ПАМЋЕЊА: АРХИТЕКТУРА,
БАШТИНА, УМЕТНОСТ“

F

илозофски факултет у Београду и Музеј примењене
уметности у Београду, организовали су међународни
научни симпозијум „Простори памћења: архитектура,
баштина, уметност“, који је отворен 12. априла 2011. године у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду. Овај научни скуп трајао је до 15. априла. На конференцији је учествовало 100 референата. Поред домаћих
истраживача, на скупу су излагали и гости из Хрватске,
Македоније, Црне Горе, САД, Велике Британије, Италије, Аустрије, Пољске, Украјине и Русије. Симпозијум
је окупио учеснике разнородних стручних усмерења и
различитих генерација, од којих је већи број био млађи
од тридесет пет година. Организациони одбор скупа
чинили су наставници Одељења за историју уметности
Филозофског факултета, а успешно извођење је помогао и већи број волонтера. Покровитељ симпозијума био
је Универзитет у Београду, његову реализацију помогла
је донација општине Стари град и компаније „Голум“,
а подршку одржавању дало је Министарство за науку и
технолошки развој.
Циљ скупа био је да окупи стручњаке из области
историје уметности, историје архитектуре, студија визуелне културе и студија баштине, и укаже на вишеслојност теме коју представља просторна артикулација
памћења. На симпозијуму су представљени резултати
различитих историографских, теоријских и методолошких истраживања, подељени у три секције. Фокус
прве секције био је усмерен на меморијалну архитектуру, архитектонско обликовање простора памћења, као
и на материјализацију сећања у архитектонским формама од антике до савременог доба. Друга секција разматрала је уметничко наслеђе у просторним системима
памћења, примену и одлике мнемотичких система као
скупова универзалног знања. Трећа секција бавила се
баштињењем наслеђа, процесима прикупљања, чувања,
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изучавања и презентовања сведочанства прошлости,
као и трагањем за механизмима памћења унетим у конструкцију простора.
Последњег дана скупа организован је обилазак
знаменитости и установа културе Београда, чиме је посебно бројним страним учесницима пружена прилика
да се упознају са делом нашег културног наслеђа. Међу
учесницима био је присутан већи број универзитетских
наставника, представника музеја, завода за заштиту
споменика, научних института, па се окупљање овако
великог броја стручњака може посматрати и као позитиван вид стручног повезивања. Резултати овог скупа
и сва разноврсност методологије и приступа теми памћења, коју су приказали стручњаци разних области из
једанаест земаља света, биће објављени у зборнику радова симпозијума.

ПРИКАЗИ
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ВАЊА ПАНИЋ,
МИЛАН ЗЛОКОВИЋ:
АФИРМАЦИЈА МОДЕРНИЗМA

K

њига Милан Злоковић: афирмација модернизма мр
Вање Панића, асистента Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, представља приређену магистарску тезу аутора под називом Афирмација принципа
модерне архитектуре и специфичности њихове примене у Србији на примеру јавних објеката aрхитекте
Милана Злоковића, одбрањену 2010. године. У издању
Архитектонског факултета Универзитета у Београду
књига је објављена 2011. године (рецензенти проф. Михаило Тимотијевић, архитект, и проф. Спасоје Крунић,
архитект).
Вања Панић се у свом темељном истраживачком
раду који је резултирао овом књигом позивао на претходна истраживања др Љиљане Благојевић о повезаности београдског модернизма са зенитизмом, који су
коегзистирали под сличним друштвено-политичким
условима у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, потом Југославији. Објављени радови Милоша Перовића,
Зорана Маневића и Марине Ђурђевић, који се баве проблематиком Злоковића и модернизма, такође су били од
изузетног значаја за свако даље истраживање.
Панићево тумачење Злоковићеве архитектуре поткрепљује изузетно добро познавање епохе у којој је
архитекта стварао, што је уједно и један од кључних
параметара за разумевање идеје модернизма. Књига је
подељена у пет поглавља, која су конципирана тако да
полазе од опште културне и политичке климе у Европи, затим у Србији у оквиру Краљевине СХС, све до
појединачних студија случаја четири јавна Злоковићева
објекта. У првом поглављу Феномен и појава модерне архитектуре аутор у четири целине анализира све
друштвене контексте који су утицали на формирање
модерне архитектуре. Полазећи од најопштијих феномена, како би што детаљније сагледао и објаснио Злоковићеву архитектуру, aутор има за циљ њено адекватно
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позиционирање у односу на тадашње европске токове,
узимајући притом све релевантне параметре у обзир.
У првој целини Брод − нови дух − ново доба Панић
прави паралелу између архитектуре модернизма с прекоокеанским бродовима, истичући значај који су имали
дизајн и функционализам бродова за даљу перцепцију
принципа пројектовања. Историјски оквир који обухвата ова целина подсећа да је архитектура продукт
друштвених потреба те на тај начин најбоље одсликава
дух времена. Друга целина Афирмација начела модерне
у трећој и четвртој деценији XX века с правом разматра значај чешког кубизма на развој модерне, као и на
који начин је овај покрет утицао на српску и југословенску архитектуру, као и на архитектонску сцену суседних земаља − Румуније, Грчке и Мађарске. Аутор се у
трећој целини Појава авангарде: Италија − футуризам,
Немачка − Баухаус, СССР − конструктивизам осврће
на релевантне токове који су утицали на српску модерну,
наглашавајући значај италијанског рационализма, правећи паралеле, као и истичући сарадњу, између страних
и домаћих архитеката. Преглед развоја модерне архитектуре заокружује у четвртој целини Појава модернизма:
Адолф Лос, Ле Корбизје, CIAM, Атинска повеља, где полемише о пуризму, наглашавајући Ле Корбизјеових Пет
тачака архитектуре, које су попут заповести овладале
стваралаштвом архитеката широм света, што је на крају
крунисано конгресима CIAM-а и Атинском повељом.
Друго поглавље Модернизам у Србији, примена
принципа модерне архитектуре на јавним објектима
у градовима Србије у четири целине обухвата анализу
појединачних контекста у српској средини између два
светска рата, који су деловали на развој модернизма. У
првој целини Култура и политика у Србији после 1918.
Панић разматра односе политичких сила и на који начин су оне диктирале уметничку сцену. Од наглог успона културе почетком треће деценије XX века, кроз један
преглед стваралаштва и изложби, аутор преиспитује све
европске утицаје на српску уметничку сцену. Значајна
су запажања некритичког прихватања туђег, као и јак
утицај француског и пруског традиционалног израза.
Такође истиче сарадњу са Чехословачком и руским
емигрантима, као два најдиректнија словенска уплива
у југословенску културу. Од изузетне је важности скретање пажње и на остале аспекте који су можда и кочили
прогрес модернизма; а то су, како аутор назива, предузимачка шпекулативна модерна, која је можда најбоље
одсликавала паланачки укус наручиоца, иза чега стоји
велика заосталост унутрашњости.
Друга целина Појава модернизма и авангарде у
културном и уметничком дискурсу Југославије и Србије − зенитизам ефектно почиње цитатима Љубомира Мицића, Бошка Токина, Бранислава Којића и Ле
ПРИКАЗИ

Корбизјеа, који суптилно уводе у анализу значаја који
је зенитизам, уз југо-даду и југословенску авангардну
сцену, имао за београдску средину и шире. Кроз целину Увођење концепта модерне у архитектонски урбанистички дискурс, група архитеката модерног правца
(ГАМП), 1928−1934. Панић прави кратак преглед историјата и активности групе кључне за афирмацију модернизма, уз то и за Злоковићев даљи стваралачки опус,
што се развија у четвртој целини ГАМП и друштвено-политички односи у Краљевини Југославији. Аутор
овде издваја два догађаја која сматра кључним за даљи
ток развоја модернизма: формирање ГАМП-а и проглашење диктатуре. Њихова веза је, по његовом мишљењу,
од великог значаја, јер су се циљеви ГАМП-а уклопили
у циљеве државне политике, што се даље може интерпретирати као један од главних разлога за тако брз
тријумф модернизма.
После детаљне анализе европских и југословенских културних догађаја, треће поглавље Примена принципа модерне архитектуре јавних објеката у
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архитектонском изразу архитекте Милана Злоковића
коначно задире у срж теме књиге, анализу Злоковићевог
стваралаштва. Прва целина Биографија и школовање се
осврће на параметре породичног наслеђа који су утицали на његово стваралаштво. Свеприсутност бродова у Злоковићевом детињству, захваљујући оцу који је
био поморски официр, као и медитеранска архитектура којом је био окружен, према Панићевом мишљењу,
у највећој мери су развили афинитете архитекте према
функционализму, али и симболизму. Хронолошким током прати се Злоковићев живот, притом аутор оправдано издваја неколико значајнијих јавних објеката: Хипотекарну банку у Сарајеву, Дом Трговачко-индустријске
коморе у Скопљу и Дом Народног здравља у Рисну. У
другој целини Разматрање модуларних истраживања,
примена геометријских и пропорцијских система у
пројектантском процесу аутора изложено је Злоковићево тумачење Ле Корбизјеа и његове теорије о размери и односима пропорција, као и проучавање модуларних мера.
У четвртом поглављу Студија случаја аутор анализира појединачне објекте систематски изабране према њиховој функцији. Издвојене су по једна угоститељска, здравствена, школска и пословна зграда. Хотел
Жича без сумње типолошки репрезентује модернистички хотел, у потпуности бескомпромисан. Цитирајући
критике, Панић прави својеврстан преглед и анализу
значаја који је хотел Жича имао за развој модернизма у
Србији. Из претходних поглавља, која су систематично
припремила терен за разумевање и проницање суштине
Злоковићевог стваралаштва, овде се потпуно природно
намеће паралела хотела са бродом, где су собе третиране
као хотелске кабине, а тераса као палуба. Као вид критике, аутор је истакао сличну судбину коју су доживела
два најзначајнија дела Милана Злоковића, хотел Жича и
Дечја клиника, вулгарним проширењем и надоградњом.
Зграда Универзитетске дечје клинике издвојена је као
здравствени објекат који завређује посебну анализу уједно и као Злоковићево најзначајније остварење,
које се сврстава са Брашовановом Државном штампаријом у врх модернизма у Југославији. Панић је на овом
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примеру начинио неколико интересантних паралела са
Санаторијумом за туберкулозне Алвара Алта у Паимију
у Финској, затим са Маљевичевим архитектонима, све
до раног стваралаштва Захе Хадид. Анализом Основне
школе у Јагодини прави се поређење са италијанским
рационализмом, док је код зграде FIAT-a неочекивано
изостао утицај фашистичке идеологије. Аутор је овде
запазио сличност с Менделсоном те својеврстан отклон
од белих и строгих кубичних површина.
Последње поглавље Примена начела модерне у
стваралаштву и теоријским расправама архитекте
Милана Злоковића у првој целини третира модернизам
у Злоковићевом раду, сумирајући параметре и утицаје
− традицију, модерност, друштвено-културни и технолошки контекст. Друга целина Изабрани јавни објекти
архитекте Милана Злоковића и утицаји на афирмацију
принципа модерне у архитектури и урбанизму између
два светска рата уједно је и закључак исцрпног прегледа, анализе и разматрања Злоковићевог стваралаштва, које је заправо заслужно за афирмацију модерне архитектуре Србије и Југославије, што враћа читаоца на
почетак, односно објашњава због чега афирмација модернизма у наслову књиге. Панић је у последњем поглављу заокружио три велике теме које је обрадио у књизи: модернизам, културни контекст у Србији између два
светска рата и Злоковићеву ангажованост на теоријском,
друштвеном и педагошком плану. Закључак такође обухвата критику девастације појединих објеката, што је од
великог значаја за подизање свести струке према градитељском наслеђу које припада епохи модернизма.
Mр Вања Панић је поспешио боље разумевање
личности и дела Милана Злоковића, једног од главних
протагониста модерне архитектуре у Србији. Резултати
Панићевих истраживања пружају нова сазнања о Злоковићевом делу, као и свеж методолошки приступ сагледавању проблематике. Отуд аутора свакако треба похвалити на једном новом и другачијем третирању историје
и теорије архитектуре у Србији кроз њен однос према
друштвеним феноменима епохе. На крају бих истакла
значај опширног резимеа на енглеском, што књигу ипак
чини доступнијом и страним научним круговима.

МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ
ИРЕНА КУЛЕТИН ЋУЛАФИЋ
МАРКО НИКОЛИЋ
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ

ГРАДИТЕЉИ
ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ
РАДОВА СТУДЕНАТА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
И СЕРИЈЕ ПРЕДАВАЊА О
ГРАДИТЕЉИМА НОВИЈЕГ ДОБА

U

Заводу за заштиту споменика културе града Београда
је од 8. априла до 18. маја 2011. године одржана изложба радова студената прве године дипломских академских студија, реализованих током пролећног семестра
шк. 2009/2010. године,1 на изборном предмету Архитектура у Србији у 19. и 20. веку, који воде проф. др
Мирјана Ротер Благојевић и доц. др Александар Игњатовић, са сарадницима асистентима мр Иреном Кулетин Ћулафић и мр Марком Николићем.
Ово је била друга по реду изложба радова студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду
која је организована у просторијама Завода за заштиту
споменика културе града Београда. Прва, под називом
Од класицизма до сецесије, одржана је током октобра и
новембра прошле године.2

Циљeви изложбе
Основни циљ изложбе био је упознавање стручне и
шире јавности са резултатима оствареним у настави на
Архитектонском факултету у Београду из области историје и теорије архитектуре и проучавања градитељског
наслеђа. Поред тога, жеља је била да се настави успешна сарадња двеју институција на пољу наставе како би
се студентима архитектуре, будућим градитељима, приближила богата грађа коју Завод за заштиту споменика
културе града Београда поседује.
Крајњи циљ је био да се кроз студентске радове
скрене пажња јавности на деловање значајних стваралаца који су обликовали лик Београда током 19. и почетком 20. века и за собом оставили изузетно вредна
остварења, како у Београду тако и у Србији. На тај начин се унапређује свест стручне и укупне јавности и
грађана о значају очувања културног наслеђа.
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О предмету и резултатима рада студената
Кроз наставу на предмету Архитектура у Србији
у 19. и 20. веку сагледавају се опште карактеристике и
домети развоја домаћег градитељства у овом периоду,
кроз упоредну анализу друштвених, културних и уметничких промена у Европи и Србији, те њиховог утицаја
на нашу архитектуру. Студенти се, кроз самостално
проучавање појединих тема, упућују у истраживање на
терену и у архивама, коришћење извора из литературе,
као и на критичко тумачење појединих праваца, појава,
деловања појединих аутора или анализу реализованих
дела.
Предмет је уведен у наставу одмах након њене реформе, од пролећног семестра школске 2005/2006. године, на првој години дипломских академских студија
(мастер), у оквиру изборне групе предмета, за које се
студенти самостално опредељују, према афинитетима. Посебно је важно истаћи да је кроз овај предмет
у наставу на Архитектонском факултету у Београду,
први пут, као самостални предмет уведено изучавање
новијег градитељства у Србији. Основна идеја је била
да се унапреди и обогати градиво из области историје
архитектуре како би се исправио велики недостатак дотадашњег наставног програма и студентима омогућило
да се кроз теоретску и практичну наставу у већој мери
упознају са доминантним идејама, теоријама, процесима и стваралачким личностима који су утицали на градитељство 19. и 20. века у Србији.
Током наставе се анализирају и истражују опште карактеристике и домети архитектуре посматраног
периода, у односу на шире окружење. Студентима се
указује на значај и корене појединих идеја у градитељству кроз свеобухватан приступ у тумачењу општег
националног градитељства и савременог архитектонског деловања. Циљ предмета је да се студенти кроз
предавања и самостална истраживања ближе упознају
с најзначајнијим градитељима и њиховим делима како
би развили свој критички суд о новијој архитектонској
баштини Србије и упоредили је са општим европским
токовима савременог доба. У оквиру наставног процеса
предвиђена је сарадња са институцијама заштите градитељског наслеђа, излагање студентских радова на изложбама и публиковање резултата рада.
Материја која се излаже на предавањима је у великој мери сажета3 и везана је, у првом делу, током
предавања која држи др Мирјана Ротер Благојевић, за
опште друштвене и културне услове који су довели до
промена у градитељству Србије почетком 19. века, за
услове на пољу законске регулативе, школовање градитеља и развој техника грађења који су условили
ПРИКАЗИ

даљи развој градитељства током 19. и почетком 20.
века. Посебан акценат је стављен на врсте и типове
грађевина различитих намена, главне стилске тенденције и утицаје европских школа, градитеља и архитектуре, као и деловање најзначајнијих градитеља.
Поред тога, у другом делу, на предавањима која држи
др Александар Игњатовић, студенти се упознају с процесом настајања и развоја савремене архитектурe у
Србији током 20. века и великим покретима који су се
јављали као одраз светских збивања, али и аутохтоним
достигнућима и најзначајнијим личностима које су деловале у овој области.
У практичној настави, кроз израду семестралног
рада, тежиште је на самосталном истраживању студената, како кроз упознавање с тумачењима стилских појава
у литератури тако и кроз непосредан рад на терену и на
прикупљању података и грађе у архивама, музејима и
документацији Завода за заштиту споменика културе,
како би се упутили у историографски метод истраживања и проучавања градитељског наслеђа.
У пролећном семестру школске 2009/2010. године
студенти су истраживали деловање неких од најзначајнијих архитеката 19. и 20. века у Србији – арх. Николе Несторовића, арх. Јелисавете Начић, арх. Стојана
Тителбаха, арх. Момира Коруновића, арх. Александра
Дерока, арх. Драгише Брашована и арх. Бранислава
Којића.
Кроз своје радове, студенти су прикупили и приказали основне податке о животу, школовању и стваралаштву архитеката и општим друштвеним околностима одређеног периода у којем су архитекти стварали.
Истражили су и анализирали ликовне изворе, сачуване оригиналне и савремене планове из документације
Историјског архива Београда, Музеја града Београда и
Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Студенти су кроз свој истраживачки рад монографски
обрадили више појединачних грађевина – сакралне,
јавне и стамбене, као и пројекте уређења појединих урбаних амбијената. На основу истраживања на терену
и сагледавања савремених и старих фотографија, студенти су грађевине презентовали кроз текст и графичке
прилоге. Посебан допринос радова су компјутерски
цртежи основа, изгледа и детаља прочеља истраживаних здања, као и 3Д модели. Аутори прилога су кроз
студије појединачних грађевина применили своје аналитичке способности у обради архивске документације
и литературе, као и стечено знање на предавањима, а
кроз израду ликовних прилога применили су савремене
технике компјутерског приказивања основа, изгледа и
структуре грађевина.
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Сл. 1. Приказ фасада виле Лазић у Београду, Р = 1: 200 (студент: Михаел Филиповац)
Сл. 1. а. 3Д модел виле Лазић у Београду (студент: Михаел Филиповац)
Међу изложеним радовима, који су сви били уједначеног високог квалитета, могу се ипак издвојити они
код којих су студенти начинили посебан напор и остварили значајан допринос кроз властите компјутерске
цртеже и моделе појединих грађевина. Радови садрже
фотографије амбијената, целине и делова истраживаних грађевина које су студенти лично фотографисали.
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Марина Петровић је у раду о професору архитекти Николи Несторовићу, поред богатих текстуалних прилога,
дала и компјутерске цртеже основе, фасаде и детаља
зграде Управе фондова, данас Народни музеј на Тргу Републике, и зграде трговца Стаменковића, познате као
„Зграда са зеленим плочицама“ (у блоку између Краља
Петра, Узун Миркове и Рајићеве улице). О архитекти

МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, ИРЕНА КУЛЕТИН ЋУЛАФИЋ,
МАРКО НИКОЛИЋ, СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ
Јелисавети Начић је Ивана Арсенијевић на основу
прилога који се чувају у фонду Завода, користећи савремене методе и приступе у графичком изражавању,
дала веома илустративан приказ првих Радничких станова у Дунавском крају (у блоку између Гундулићевог
венца и Улице Ђуре Ђаковића). Овим прилогом, кроз
цртеже основа, фасада и детаља, први пут је јавности
приказана структура склопа и станова овог значајног
комплекса. Станко Дупор је кроз свој рад о архитекти
Стојану Тителбаху, користећи фотографије и цртеже из
документације Завода, графички приказао изглед Новог
двора (на Андрићевом венцу). Посебно треба истаћи
рад о архитекти Драгиши Брашовану, чији је аутор Михаел Филиповац, кроз чију се изузетно реалистичну 3Д
презентацију Виле Лазић (Булевар кнеза Александра
Карађорђевића бр. 47) може верно доживети архитектура овог дела и схватити едукативни значај савременог
приказивања и документовања културне баштине кроз
тродимензионалне моделе, у циљу њеног бољег познавања и комуницирања са широком јавношћу.
На основу изложених студентских радова, реализованих у оквиру наставе на предмету Архитектура
у Србији у 19. и 20. веку школске 2009/2010. године,
може се закључити да је код будућих архитеката присутна жеља да боље упознају властито наслеђе новијег
доба и да продубе сазнања о утицају европских идејних и стилских токова на домаће градитељство. Они
су веома савесно прикупљали и истраживали литературу, сакупљали грађу у Заводу за заштиту споменика
културе града Београда и непосредно фотографисали и
снимали изабране грађевине. Тиме су исказали посебно
интересовање и жељу да обогате своја општа знања из
историје архитектуре и уметности, као и проучавање и
обнову градитељског наслеђа, и да се усмере ка истраживању специфичних тема и проблема.
Кроз своје радове они су се боље упознали с карактеристикама и вредностима архитектуре новијег доба
у Србији, а стечена знања ће моћи да примене у свом
будућем раду, када се сусретну с проблемима очувања
градитељског наслеђа и савремене изградње у историјским урбаним просторима. Такође, они су кроз своје
радове дали значајан властити допринос прикупљању и
систематизацији грађе и допуни података о појединим
историјским грађевинама, анализи њихове архитектуре и обликовних вредности, који ће путем презентација
и изложби моћи да се пренесу на друге студенте и све
оне који желе да обогате своја сазнања о историјским
грађевинама и архитектури која нас окружује.
Посебно је важно нагласити да је током студентског
рада на прилозима и припреми изложбе између Факултета
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и Завода за заштиту споменика културе града Београда
остварена веома драгоцена сарадња, која је омогућила
студентима истраживање доступне илустроване и друге
грађе у документацији Завода, уз стручну помоћ сарадника Завода, која је била изузетно важна и подстицајна.4
Приказ пратећих предавања
Изложбу је пратио низ предавања, намењених широј јавности. Уводно предавање, са темом Градитељи
19. и 20 века у Србији, одржали су проф. др Мирјана
Ротер Благојевић и доцент др Александар Игњатовић.
У свом излагању они су се, у општим цртама, осврнули на основне карактеристике деловања, образовање и
домете најзначајнијих стваралаца новијег градитељствa
у Србији. У излагањима је посебно истакнут значај образовања градитеља и развоја државних грађевинских
и образовних институција у Србији током посматраног
периода, као и веома значајних нових идеја које су домаћи и страни градитељи унели у тадашње архитектонско стваралаштво.
Након уводног, следила је серија предавања стручних сарадника, Завода за заштиту споменика културе
града Београда.5 Иницијатори и организатори предавања биле су архитекта Светлана Димитријевић Марковић и историчар уметности Ивана Весковић.
О Николи Несторовићу говорила је историчар
уметности Бојана Ибрајтер Газибара. Уз објашњење стила, концепта, као и критеријума за утврђивање сваког од
приказаних дела за културно добро, истакнут је и значај
добре сарадње коју је Никола Несторовић остваривао са
колегама, захваљујући којој су управо најзначајнија и
најквалитетнија остварења овог аутора и настала.
Предавање о Момиру Коруновићу одржао је историчар уметности Александар Божовић. Рад архитекте Коруновића је методолошки анализиран кроз поделу
на поједине типове које је градио: соколске домове и
вежбаонице, црквене објекте, спомен-обележја и јавне
и друге грађевине.
Историчар уметности Хајна Туцић одржала је предавање о Драгишу Брашовану. Уз круцијална остварења архитекте Брашована, приказани су и пројекти
мање познати јавности, пре свега павиљони које је пројектовао за светске изложбе.
О Браниславу Којићу, једном од најзначајнијих
архитеката модерног правца, предавање је одржала историчар уметности Ивана Весковић. Поред прегледа
неколико његових најзначајнијих грађевина, истакнуте
су његове заслуге у области научноистраживачког и педагошког рада, као и у оснивању и афирмацији више
научних и стручних дисциплина.
308

ГРАДИТЕЉИ ‒ ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ РАДОВА СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И СЕРИЈЕ ПРЕДАВАЊА О ГРАДИТЕЉИМА НОВИЈЕГ ДОБА
НАПОМЕНЕ:
1] Своје радове изложили су следећи студенти: Ивана Арсенијевић, Дубравка Богдановић, Станко Дупор, Жељко Јевтовић, Марина
Петровић и Михаел Филиповац.
2] Видети: Мирјана Ротер-Благојевић и Марко Николић, Од класицизма до сецесије – стилске трансформације архитектуре у Београду током 19. и почетком 20. века, Наслеђе, бр. XI, 2010, стр.
209–216.
3]

Због фонда од два часа током 14 недеља семестралне наставе.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1 Rendering of the façade of Villa Lazić in Belgrade, scale 1:200.
Student: Mihael Filipovac
Fig. 1а 3D model of Villa Lazić in Belgrade. Student: Mihael Filipovac
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4] За успешну сарадњу, која се реализује други пут заредом, посебно
је значајано разумевање и залагање директорке Завода мр арх. Милице
Грозданић и стручних сарадника Завода, арх. Светлане Димитријевић
Марковић, која је иницирала одржавање изложби и предавања, као и
историчарки уметности Иване Весковић и Биљане Мишић, које су непосредно сарађивале са студентима и помагале им да се упознају са
историјском грађом и документацијом о грађевинама које обрађују.
5] Предавања су се одвијала током две среде у априлу и мају, у
термину од 14 до 15 часова.

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

ЗБОРНИК РАДОВА
ОЧУВАЊЕ ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА – СТВАРНО И МОГУЋЕ
(УРЕДИЛЕ НАДА ЖИВКОВИЋ И
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ,
БЕОГРАД 2010)

U

склопу обележавања значајног јубилеја – педесет година од оснивања, у Заводу за заштиту споменика културе града Београда је крајем маја 2010. године одржан
симпозијум „Очување градитељског наслеђа – стварно
и могуће“. У форми студиозно осмишљеног зборника,
реферати позваних учесника (архитеката, урбаниста,
етнолога, археолога, историчара уметности, филозофа
и културолога), за наше услове су ажурно публиковани, у року од шест месеци. Систематизовани на око
140 страна, употпуњени научним апаратом и илустрацијама у боји, тематски су одељени на следеће целине:
Градитељско наслеђе као чинилац развоја, Заштита и
презентација градитељског наслеђа, Валоризација градитељског наслеђа, Улога цивилног сектора у очувању и
афирмацији градитељског наслеђа и Иницијативе.
У име издавача, директорка завода мр Милица
Грозданић је у предговору истакла да је реч о првој у
низу научностручних публикација посвећених методологији заштите, уређењу и коришћењу културне баштине. Потцртала је разноврсност презентованих тема
које својим садржајем доприносе унапређењу стања у
конзерваторској струци и специјалистичким областима
историографије.
У оквиру прве тематске целине, др Нађа Куртовић
Фолић је у раду Културно наслеђе – развојни потенцијал Београда као историјске метрополе свестрано
анализирала развојне ресурсе српске престонице, једне
од водећих метропола у региону. Уз надахнуту проблематизацију појма духа места, изнела је и пет подстицајних препорука за друштвено одрживу заштиту културне
баштине како би се Београд од „света граница“ приближио „свету хоризоната“. У расправном огледу Народно
градитељство на београдском подручју – баласт или
просперитет, Нада Живковић је истакла угроженост
споменика народног неимарства којима прети потпуни
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нестанак. Преиспитујући досадашње резултате у заштити тог маргинализованог корпуса наше градитељске
баштине, закључила је да он има потенцијал да покрене развој рубних београдских општина, дајући корисне
препоруке у том правцу.
Представљајући пројекат Београд – европска
престоница културе 2020. године, као круну дугорочне стратегије културног развоја српске престонице,
Александар Пековић је заокружио први тематски блок
зборника. Указавши на ограничавајуће факторе који
током транзиционог периода вишеструко ометају стратегију, оптимистички је најавио остварење планираних
пројектних фаза, које ће довести до унапређења „београдског културног модела“ (почев од 2011. до закључне 2020).
На почетку другог тематског блока, у реферату
Рестаурација и ревитализација Београдске тврђаве
др Марко Поповић је, поред осталог, размотрио видове презентације тог сложеног споменичког комплекса.
Рекапитулирајући досадашња искуства, указао је на
ПРИКАЗИ

будуће приоритете, почев од представљања целина које
су најслабије сачуване. У раду Примена нових методолошких оруђа у управљању наслеђем (пример: рехабилитација наслеђа Сењског рудника), Борислав Шурдић је
промовисао пројекат трансформације Сењског рудника
из опустелог рударског насеља у атрактиван историјски
град (у чему финансијски учествује и Европска комисија). Анализирајући факторе одрживости започетог подухвата, Шурдић теоријски продубљује методологију
таквих пионирских, у нас недовољно развијених иницијатива. У сажетом огледу Скица регулације инундационог терена града Земуна с околином Весна Матичевић
разматра новооткривени архивски план уређења Земуна и околине Ђорђа Коваљевског из 1932. године (који
обухвата и простор данашњег Новог Београда), чиме
иницира његово потпуније историографско тумачење.
Трећу целину, посвећену валоризацији урбаног
наслеђа, обележио је надахнути ретроспективни оглед
Вредновање урбаног наслеђа. Једно лично искуство,
који је аутобиографски обојио др Зоран Маневић. Осврнувши се на две деценије проведене у Заводу за
заштиту споменика културе града Београда, критички
је преиспитао тадашње методе заштите новијег споменичког наслеђа, за чију су се ревизију поодавно стекли услови. Пирамиду вредновања постојеће баштине
Маневић оформљује слојевито, подсећајући на мноштво недоследности забележених у досадашњој критериолошкој пракси. Заговара одбацивање неутемељене конструкције о Београду као граду старог наслеђа
и преовлађујућег критеријума старине у вредновању
појединачних грађевина. Залаже се за скраћивање историјске дистанце при категоризацији културних добара
и за прецизније просторно разграничење заштићених
целина. Реферат закључује тезом о Београду као недовршеном граду, којег треба поправљати и допуњавати у
свим сегментима.
Расправом Редефинисање односа према очувању
стамбене архитектуре Београда 19. и 20. века др Мирјана Ротер Благојевић употпуњује ранија размишљања
о тој теми. Залаже се за редефинисање установљене
стратегије урбане обнове кроз побољшање стања историјских делова града и прихватљиву модернизацију
грађевинског фонда. Иницира и преиспитивање критеријума за очување материјалних и нематеријалних
вредности стамбене архитектуре 19. и 20. века, као
„базичног елемента хумане димензије одрживог развоја градова“. У прилогу Сеоске куће из XIX века у ширем региону Београда Зоран Јаковљевић даје значајан
допринос анализи њихових функционалних, конструктивних и естетских изражајних карактеристика. Своју
подстицајну типологију употпуњава инструктивним
цртежима.
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ЗБОРНИК РАДОВА ОЧУВАЊЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА – СТВАРНО И МОГУЋЕ
(УРЕДИЛЕ НАДА ЖИВКОВИЋ И СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, БЕОГРАД 2010)
Сегмент о улози цивилног сектора у заштити споменичког наслеђа започиње радом др Ирине Суботић
Један пример активности невладиног сектора. ЕВРОПА НОСТРА – Глас културног наслеђа Европе. Мисију
те утицајне међународне организације ауторка оцењује
вишеструко плодотворном, чиме и „глас грађанског
друштва“ добија на значају. У огледу Спој јавног и
приватног сектора: Дом Јеврема Грујића – прва кућа
стављена под заштиту Завода за заштиту споменика културе града Београда, Лазар Шећеровић је у име
Грујићевих потомака истакао кључну улогу Завода у
очувању те знамените београдске куће (данас отворене за јавност), коју су деценијама угрожавале различите интересне групе и установе. Поздрављајући опредељење града да знатније подржи културну промоцију
историјских кућа, Грујићев дом сматра мостом који
спаја три века београдске историје. У прегледном огледу Задужбине и задужбинарство у традицији српског народа Гордана Гордић описује главне тековине
тог специфичног, али мало проученог корпуса нашег
градитељства. Конзистентно структурирану елаборацију обогаћује новим датовањима и ауторским атрибуцијама. Унутар последњег блока Иницијативе, радом
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Значај оснивања Музеја архитектуре у Србији и његова улога у заштити градитељског наслеђа мр Марина Ђурђевић оснажује тежње за институционалним
осамостаљењем Музеја архитектуре, у којем би се још
ефикасније сакупљала, музеолошки презентовала и
научно тумачила разноврсна историјска документа о
генези српског неимарства, вишеструко значајна и за
службу заштите.
Будући да су наведене теме свестрано проблематизовали најкомпетентнији домаћи стручњаци, може
се закључити да је научни циљ конференције приређивањем зборника успешно испуњен. Изнето је мноштво
критичких запажања и утемељених предлога подстицајних за даљи рад на заштити и проучавању градитељског наслеђа.
Мање или више исцрпни, заступљени прилози ће
у свакој тематској области представљати незаобилазно
полазиште за аналитички подробније и теоријски слојевитије приступе. Уз уреднице зборника и остали сарадници који су учествовали у његовој припреми заслужују похвале, јер су допринели његовој прегледности
и комуникативности, потврдивши стандарде респектабилних заводских издања.
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