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M

УДК 394.46:94 (497.11)"1815"
72 (497.11)"18"
930.85 (497.11)"18"

  еморијална мапа српске престонице слабо је и не-
систематски истражена. Пажња истраживача овог 
феномена, па и наша, усмеравана је углавном на 
изучавање споменика као места заједничког сећа-
ња на знамените личности и догађаје. Мапирању 
меморијалне географије времена и преиспитивању 
њене структуре посвећено је мање пажње, па је она 
остала готово потпуно непозната. У овом раду наша 
пажња је усмерена према првој званичној јубилар-
ној свечаности одржаној у престоници Кнежевине 
Србије поводом прославе 50-годишњице Таковског 
устанка организоване у Топчидеру на Духове, 23. 
маја 1865. године. Студија је настала као резултат 
знатно обимнијег истраживачког пројекта под нази-
вом Таковски устанак – Српске Цвети. О произвођењу 
јавног сећања и заборављања у симболичној политици 
званичне репрезентативне културе. Њена основна 
намена јесте покушај редефинисања општеприхваћених 
тумачења јубиларних свечаности као манипулативних 
инструмената симболичне политике званичне репре-
зентативне културе, а писана је с намером да ове све-
чаности протумачи као посебан тип манифестација 
нормиране колективне репрезентације патриотског 
осећања симболично смештеног у „двоструко време 
нације“. 

У извођењу теза ослонили смо се на теоријске по-
ставке Јиргена Хабермаса о комуникационој акцији, 
Рајхарта Козелека о искуственим категоријама исто-
ријског времена, Хоми Бабе о двоструком времену на-
ције и Пјера Норе о топосима сећања. Драгоцено упо-
риште имали смо и у студијама Михаела Митерауера о 
историји прослављања јубилеја, Евијатара Зерубавела 
о етатизовању времена у званичним комеморативним 
структурама и Тодора Куљића о идеолошкој упо-
треби времена у култури сећања. У структурирању 
истраживања и саопштавању резултата пошли смо од 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 10

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

уверења да је теоријске поставке критичког истражи-
вања менталне географије времена адекватније тумачи-
ти кроз конкретне „студије случаја“, него кроз апстракт-
не схеме лишене историјске конкретизације. Доследно 
таквом схватању на крају смо изоставили изношење 
општијих закључака о званичним јавним свечаностима 
у Кнежевини, односно Краљевини Србији, уверени да 
се они поузданије могу поставити тек након знатно 
систематичнијих контекстуалних истраживања слич-
них историјских примера.

Смештање јубилеја у двоструко време нације 
Званична репрезентативна култура модерних др-

жава, чије формирање започиње од краја 18. и почетка 
19. века, уобличава сложену симболичну политику, 
а један од важних елемената њеног конституисања 
било је увођење државних празника, који постају 
меморијски топоси нове културе сећања, засноване на 
етатизованој структури историјског времена. Само је 
памћење прошлости, како истиче већина теоретичара 
националног дискурса, могло да отелотвори наци-
ју у стварности. Због тога званична производња и 
контрола нормираног заједничког сећања припада 
групи примарних задатака новоформираних држава.1 

Однос између прошлости и сећања постаје сложенији и 
ангажованији, а званична национална историографија, 
која у 19. веку стиче све већи значај, добија наглашен 
идеолошки карактер. Главни категоријални критеријуми 
по којима се прошлост конституише у националну 
историју постају нација и држава, односно национална 
држава.�

Овакво институционализовано историјско сећање 
на прошлост имало је двојак значај. Његов нормативни 
систем је, с једне стране, одражавао модел друштва које 
га је производило, а са друге стране, он је био модел за то 
исто друштво. Званично јавно сећање као модел друштва 
тумачи садашњост кроз прошлост, а као модел за то 
исто друштво оно тумачи прошлост кроз садашњост. 
У том смислу званична политика сећања двосмерно 
повезује прошлост и садашњост, а та веза, како је одав-
но истакао Рајнхарт Козелек, почива на идеологији про-
греса.� Она подупире веровање да ће будућност бити 
боља од прошлости и да је привремена садашњост само 
једна од етапа тог напредовања. Сећање на прошлост 
јесте средство провере планиране будућности, што 
је нужно наметало њихово компаративно тумачење 
и повезивање у свим сегментима исказивања нацио-
налне самоидентификације. Овакво смештање нације у 
двоструко време Хоми Баба назива duble-time of the na-
tion.4 Наиме, национално време, како га структурирају 
национално ангажовани историографи, смешта нацију 
у древну прошлост. Та стратегија служи представљању 
нације као хердеровске природне силе, јединственог и 

непроменљивог ентитета који постоји изван времена. 
Они истовремено виде нацију и као променљив ентитет 
на путу њеног непрестаног напретка. У том смислу 
нација је у својој суштини непроменљива, вечна и 
ванвремена, али је истовремено променљива, нова 
и модерна. Она се, с једне стране, чврсто ослања на 
прошлост из које произлази, а са друге стране, прекида 
с том истом прошлошћу и непрестано се модернизује. 

Двоструко време нације доследно се одразило 
и на симболичну политику званичне културе сећања 
која посредством садашњости повезује прошлост са 
будућношћу. Био је то нови тип нормираног сећања у 
чијем средишту се налазило здање националне др-
жаве. Једна од најзначајнијих репетитивних форми 
њеног перформативног прослављања било је увођење 
државних празника, који уобличавају нови слављени-
чки календар етатизованог времена.5 Најугледније 
место међу тим празницима заузима Дан државно-
сти, којим се обележава почетак борбе за слободу, 
или њено остваривање. Званично јавно прослављање 
овог празника ставља се у функцију колективне ре-
презентације, која је по правилу имала вишеструку 
перформативну форму. 

Општу праксу следи и Кнежевина Србија већ у 
првим годинама након стицања унутрашње аутономије 
1830. године. Полувазални статус није дозвољавао 
проглашавање државних празника, а посебно не 
Дана државности, јер се њиме прославља идеја 
државотворне суверености коју Србија у то време још 
није имала. Уместо њих, конституишу се такозвани 
општенародни празници, којима се у основи прославља 
идеја народне суверености, с народним владарем на 
челу. Званични општенародни празници уводе се у 
Кнежевину 1836. године, када су посебним актом кнеза 
Милоша Обреновића, бр. 3622 од 7. септембра, за 
празнике проглашене Цвети, Свети Андрија Првозва-
ни и Теодорова субота. Био је то зачетак уобличава-
ња званичног календара општенародних празника, 
који с временом постаје све сложенији. Цветима се 
комеморисао дан „у који је Његова Светлост дело 
ослобођења отечества започело“ на Сабору у Тако-
ву 1815. године. Светим Андрејом је обележавано 
проглашавање Другог хатишерифа и „Берата о нас-
леђивости Књажевског достојанства“, а Теодоровом 
суботом кнежев рођендан. На основу кнежевог акта, 
Митрополијска конзисторија одмах је донела одлуку 
о начину њиховог богослужбеног прослављања и 20. 
септембра исте године упутила о томе циркуларни 
распис.6 Сва три новоуведена општенародна празни-
ка имала су хришћанске основе. Био је то уобичајени 
начин повезивања старе литургијске структуре вре-
мена сећања с новим етатизованим празничним ка-
лендаром, чест и у другим хришћанским срединама.7 
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Сл. 1. „Проглас“, насловна страна часописа „Видов дан“, 22. мај 1865. (Универзитетска бибилотека, Београд)
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У почетку је прослављање општенародних празника 
имало наглашено богослужбени карактер, и у великој 
мери је било везано за цркву. Празник се обележава 
литургијом са благодарењем, на чијем крају се држи 
пригодна патриотска беседа. Овај богослужбени 
сегмент прослављања није укинут ни касније, али 
му се додаје световни део прославе, организован у 
јавном простору, под отвореним небом, симболом 
новоостварене слободе. Престоничко прослављање 
Цвети било је идеални идеолошки образац према којем 
су оне обележаване и у осталим урбаним срединама, 
мада у нешто измењеном и скромнијем облику. Градске 
и општинске власти водиле су рачуна о организовању 
славља. Општенародно прослављање Цвети укида се 
по силаску Обреновића са власти. Међутим, одмах по 
њиховом повратку, оне се поново уводе у званични 
празнични календар Кнежевине и с временом израстају 
у најпопуларнији општенародни празник, назван Срп-
ске Цвети.8 

Сабор у Такову, на Цвети 1815. године, на којем је 
Милош Обреновић објавио поновно подизање устанка, 
није одмах препознат као знаменити догађај. Пре-
ма типологији коју је понудио Пјер Нора, Таковски 
устанак припада типу знаменитих догађаја накнадно 
уведених у заједничко јавно сећање.9 Произвођење 
Таковског устанка у Српске Цвети и њихово укључи-
вање у званични празнични календар Кнежевине 
био је процес заснован на прекрајању прошлости за 
потребе идеолошке инструментализације историје 
у симболичној политици званичне репрезентативне 
културе. О њиховом прослављању за време прве влада-
вине династије Обреновић сачувано је мало података 
обнародованих у јавној сфери, о чему сведочи и од-
суство извештаја о томе у Србским новинама, званичном 
гласилу Кнежевине. Пуна пажња званичном општена-
родном прослављању Српских Цвети посвећује се 
тек по повратку Обреновића на власт, а у време друге 
владавине кнеза Михаила оно све отвореније поприма 
обележје Дана државности, на који Кнежевина ни тада 
није имала формално политичко право. Пропагирање 
Српских Цвети као дана почетка борбе за слободу 
пратило је потискивање прослављања Светог Андрије 
Првозваног, којим се обележавало стицање унутрашње 
аутономије признате на основу Другог хатишерифа из 
1830. године. Истовремено се у званичном календару 
Кнежевине све мање пажње поклања обележавању 
званичних државних празника Османског царства, пре 
свих султановог рођендана, о чему уопштено говори 
и последњи члан такозваног Султановог хатишерифа 
из 1838, који је имао снагу устава све до доношења 
новог, такозваног Намесничког устава из 1868. године. 
Потискивање прослављања ових празника могуће је 

пратити и раније, о чему сведоче писма цариградских 
патријараха упућивана београдским митрополитима, 
у којима они подсећају поглаваре српске цркве на закон-
ску и верску обавезу поштовања султана и обележавања 
званичних празника везаних за његово име.10

За идеолошку промену прослављања Српских 
Цвети у време владавине кнеза Михаила везана је још 
једна новост, која јасно открива све изразитију тежњу 
за јавним исказивањем идеје не само о народном и 
владарском него и о државном суверенитету. Било је 
то прослављање јубиларне 50-годишњице устанка, 
обележено 1865. О ранијем званичном обележавању 
јубилеја у Кнежевини нема поузданих података, а ни у 
ширим европским оквирима они у то време нису имали 
дугу традицију.�� Током 1856. падала је 50-годишњица 
ослобођења Београда од Турака, али из извештаја 
објављених у Србским новинама, званичном гласилу 
Кнежевине, види се да је Свети Андрија Првозвани 
обележен као и свака друга годишња прослава.�� 
Замисао о обележавању хиљадугодишњице деловања 
светих Ћирила и Методија 1863. године примљена је 
у српској престоници с опрезом и није добила званич-
ни, нити општенародни карактер.�� До интензивнијег 
прослављања јубилеја у Кнежевини, односно Краљевини 
Србији, долази нешто касније, у последњој четвртини 
19. века, када оваква врста јавних манифестација и у 
другим европским срединама постаје општа политичка 
пракса. 

Јубиларна прослава догађаја протумаченог као 
почетак борбе за обнову златног доба заснована је на 
институционализованом виђењу националне историје 
стављене у функцију величања здања државе и њеног 
монархијског устројства. Званично обележавање 50-
годишњице Таковског устанка била је прилика да се 
државотворно тумачење времена преиспита и пред-
стави у сублимираној форми постигнутих резултата. 
Организовање прославе, сагледавано на плану зва-
ничне симболичне политике Кнежевине представљало 
је историјску потврду њеног општег прогреса. Леги-
тимизација монументализоване прошлости ставља 
се истовремено у службу планирања перспективне 
будућности. Остварени резултати сагледавају се као 
историјско право за легитимно истицање нових циљева. 
Оваква намена обележавања таковског јубилеја јасно 
се сагледава у званичним и полузваничним прилозима 
објављиваним у оновременој штампи, а у сажетој форми 
изнесена је у Прогласу обнародованом уочи прославе.14 
(Сл. 1) Његова реторичка структура заснована је на 
етичком емотивизму, који у комуникационом делова-
њу 19. века све више добија на значају.15 Емоционал-
на структура Прогласа открива амбицију организато-
ра да патриотска осећања грађанства стави у службу 
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популарисања династичко-државне спреге. Кнез Ми-
лош је обновитељ златног доба српске средњовековне 
државе коју у просперитетну будућност води његов 
син кнез Михаило. Значај златног доба и његове обно-
ве за конструкцију заједничког националног иденти-
тета уочио је Ентони Смит, а потом га дословно преузи-
ма већина истраживача овог феномена.16 Смитовом 
тумачењу, међутим, могуће је упутити становите за-
мерке. Пре свега, он идеју златног доба и његове об-
нове тумачи као статичке наративе у конструкцији 
нације и пренебрегава идеологију његовог непрестаног 
обнављања заснованог на смештању нације у двојно 
време преклапања славне прошлости и просперитетне 
будућности у тренутку садашњости.�7  

Одлука кнеза Михаила да свечано прослави 50-
годишњицу Таковског устанка почивала је на овом 
познатом обрасцу двојне стратегије времена, опште-
прихваћеном у династичким идеологијама, по коме 

сваки нови суверен, поред нужног везивања за прош-
лост, започиње своју владавину ab nuovo. Кнез Миха-
ило је други, али истовремено и нови кнез Милош, чиме 
се појам обнове тумачи у светлости идеје непрестаног 
прогреса. Тиме се златно доба, сагледавано с позици-
је имитативне продукције националне историје, увек 
изнова обнавља, с почетком сваке нове владавине. Ова-
кво схватање вечне обнове златног доба смештеног у 
двоструко време нације било је познато симболичној 
политици званичне репрезентативне културе Кнеже-
вине Србије. Визуелно је отелотворено и на двојном 
портрету кнеза Михаила и Милоша насталом за потребе 
популарисања јубиларне прославе Таковског устанка, 
чија је фотографија сачувана у такозваном фото-албуму 
династије Обреновић. (Сл. 2) У горњем делу представе 
су репрезентативна попрсја кнеза Михаила и Милоша. 
Испод је грб Кнежевине са укрштеним гранама лово-
ра и храста и натписом „Михајло Обреновић садањи 

Сл. 2. Михајло Обреновић садањи Кнез Србије 1865 и отац му Милош у време устанка против Турака 1815, 
фотографија литографије, фото-албум династије Обреновић (Библиотека Србије)
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Кнез Србије 1865 и отац му Милош у време устанка 
против Турака 1815“. Инверзија историјског времена, 
визуелно исказана представљањем кнеза Михаила на 
левој, а кнеза Милоша на десној страни, указује да се у 
смештању нације у двојно време, првенство даје новом 
златном добу. То потврђује и натпис на дну литографије 
у којем се прво помиње кнез Михаило, а потом кнез 
Милош. Сећање на прошлост остварује се посредством 
садашњости. Садашњост се, с друге стране, потврђује 
прошлошћу. Меморијална структура литографије се 
надовезује на Проглас, који литерарно објашњава њено 
визуелно значење. У Прогласу се патриотизам тумачи 
као љубав према држави, што истовремено подразумева 
лојалност према владару и династији. Кнез Милош и 
његови таковски саборци су историјски пример оваквог 
патриотизма и он се уздиже у основни и трајни етички 
принцип укључивања појединца у политички тоталитет 
монархијске државе. У име новог нараштаја ову етичку 
обавезу преузима кнез Михаило и у том смислу Проглас 
се завршава речима: „Ово уверење понесимо са собом са 
светковине, и онда је светковина имала велико значење: 
освештала је прошлост и утврдила будућност.“ 

Постављени циљеви истичу се пред политички 
организовано тело народа, па прослава нужно прет-
поставља његово физичко конституисање. Просла-
вљање јубилеја, за разлику од годишњих прослава 
обележаваних широм Кнежевине, подразумевало је 
организовање централне манифестације и уобличава-
ње јединственог хронотопа, што је значило окупљање 
политичког народног тела у исто време и на истом мес-
ту.18 За време организовања тако схваћене свечаности 
обично се бира дан сећања на догађај који се прославља, 
док се за простор прославе бира место на којем се он 
одиграо. То је значило да је јубиларну 50-годишњицу 
Таковског устанка требало обележити у Такову, на Цве-
ти, у недељу 28. марта 1865. Од ових општеприхваћених 
претпоставки само неке су поштоване, а разлози за то 
били су двојаке природе, формални и политички.

Цвети су покретан хришћански празник, а 1865. 
године падале су календарски рано па је прослава 
одржана два месеца касније, на Духове, 23. маја. Разлог 
за померање био је формалан и превасходно се односио 
на избор погоднијих метеоролошких услова. Наравно, 
приликом померања јубилеја водило се рачуна о томе да 
се прослава организује на нерадни хришћански празник. 
Силазак Светог Духа био је један од дванаест Великих 
празника, а његов избор за дан одржавања јубиларне 
прославе подразумевао је идеју небеског благослова и 
заштите. За место одржавања прославе није одабрано 
Таково него Београд – престоница Кнежевине. Разлози 
за такву одлуку били су знатно сложенији. Свакако 
да у то време није било лако организовати масовно 
окупљање у удаљеном и малом месту, попут Такова. 

Пред организаторе је то постављало нерешиве про-
блеме доласка и смештаја великог броја народа. Из-
бор Београда, с друге стране, легитимисао је пожељну 
промоцију српске престонице не само на унутрашњем 
него и на спољашњем политичком плану. Ова одлука, 
међутим, покретала је низ других проблема. Кнежевина 
Србија није била суверена. Имала је само унутрашњу 
аутономију, а њена престоница још увек се налазила у 
рукама Турака. Због тога је свечаност организована у 
Топчидеру, даље од њихових очију, што је омогућавало 
да се њом искаже виши степен суверености него што је 
у стварности постојао.19 Неминовни компромиси нису 
умањили ангажовану политичку природу јубиларне 
прославе усмерене на манифестовање историјског 
легитимисања суверених права Кнежевине. Отворену 
тежњу за исказивањем „државне мисли“ и „политичког 
тела српског народа“, како се у то време говорило, 
открива и покушај да се поводом јубилеја званично 
установи и јавно подели орден Таковског крста, на 
шта формално нису имали право ни кнез Михаило 
Обреновић ни Кнежевина Србија.

Програм и реализација прославе
Прослава јубилеја организована је на иницијативу 

кнеза Михаила и владе. Кнеза је на то, по свему судећи, 
подстакла његова супруга кнегиња Јулија. Никола 
Христић је забележио у мемоарима да је кнегиња по 
повратку из Лондона и Париза желела да се у српској 
престоници организује нека јавна свечаност и то 
једном приликом поменула Филипу Христићу. Он јој је 
скренуо пажњу да се приближава 50-годишњица сабора 
код таковске цркве, што је кнегиња потом пренела 
кнезу Михаилу.20 Кнегињине мотиве за организовање 
јубиларне прославе могуће је сагледати у светлости 
жеље да поправи пољуљану стабилност брака и утврди 
популарност кнежевског брачног пара. Према извешта-
ју аустријске тајне полиције, који је генерал-мајор 
Јосип барон Филиповић пренео бечком Министарству 
рата, важан заговорник прославе била је и Томанија, 
удовица Јеврема Обреновића, најстаријег брата кнеза 
Милоша.�� Она је том манифестацијом наводно желела 
да подстакне љубав и оданост народа према династији 
Обреновић, чиме би ојачала претензије свог унука 
Милана на српски престо, будући да кнез Михаило 
није имао легитимног наследника. Наравно, неопход-
но је имати на уму да је кнез Михаило познавао фор-
му и намену јубиларних свечаности, посебно оних у 
Хабзбуршкој монархији, с којима се упознао током из-
гнанства дугог скоро две деценије.�� 

Извори се слажу у томе да је основни мотив за 
организовање јубиларне прославе било уздизање угледа 
династије и државе на унутрашњем и спољашњем поли-
тичком плану, али није било неважно ни емоционално 



15

ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

мотивисање јавног мњења за ослободилачки рат о 
коме почиње све отвореније да се говори након кризе 
изазване турским противљењем оснивању народне 
војске и њеном наоружавању. Бомбардовање Београда 
1862. године, до кога долази након сукоба код Чукур 
чесме, и истицање захтева за повлачење турских 
гарнизона из градова, створило је напету и милитан-
тну атмосферу у којој је идеја о прослављању јубиле-
ја као јавној манифестацији политичког суверенитета 
постала општеприхваћена, посебно међу владајућом 
чиновничком и војном елитом. У том смислу оправдано 
је сагледавати припреме за обележавање јубилеја у 
светлости подухвата везаног за доношење новог зако-
на о устројству војске 1864. године. Значај који је кнез 
Михаило придавао прослави могуће је сагледати и у 
светлости његове револуционарне идеологије, према 
којој је будући рат с Турском требало да личи на устанак 
његовог оца подигнут у Такову. 

Вест о припремању свечаности примљена је међу 
београдским Турцима с негодовањем, а исти став зау-
зела је и Порта.�� По београдској вароши почели су 
да круже гласови да се Турци спремају да тог дана 
поново бомбардују варош, а ову стрепњу приватно су 
исказивали и најужи чланови кнежевске фамилије.24 
Негативан став према најављеној свечаности заузеле су 
и поједине европске силе, па се против ње појављују 
текстови у оновременој страној штампи.25 Од припреме 
организовања јавног прослављања јубилеја, међутим, 
није се одустајало, а оно је убрзо званично најављено. 
У српској штампи је тај чин протумачен као гест 
патриотског самоуважавања и поздрављен је са 
општим одобравањем. У престоничком Видов дану се 
тим поводом истиче да „племенитост људске природе 
води српски народ кад сваке године слави Цвети као 
дан у који је започео нов живот његов; она хоће да 
народ српски и педесету годину тога новога живота 
свога, која се навршује ове године, прослави особитом 
светковином, и мислимо да је влада српска говорила из 
срца свога народа кад је ту светковину огласила“.26

Пошто је јубилеј превазилазио уобичајене годи-
шње прославе Српских Цвети званично је установљен 
Организациони одбор на челу с кнезом Михаилом. 
Била је то уобичајена пракса, већ прихваћена и у срп-
ској средини приликом организовања значајних зва-
ничних манифестација. Одбор је утврдио структуру 
прославе, одредио њен програм и бринуо се о његовој 
реализацији. Манифестација је замишљена као оку-
пљање тела народа под „под таковском заставом“, па 
је тим поводом планирано да се у престоницу позову 
званице из свих делова Кнежевине.�7 Пред организаторе 
јубилеја испречили су се многобројни финансијски и 
политички проблеми. Почетни планови су неколико пута 
мењани ради смањења трошкова, а када су припреме 

већ увелико одмакле, представници великих сила упо-
зорили су на неповољно реаговање Порте. Примедбе су 
се, пре свега, односиле на установљавање ордена који 
је требало поделити преживелим устаницима. На при-
медбу француског посланика да ће Порта неповољно 
реаговати, председник владе и министар иностраних 
дела Илија Гарашанин одговорио је да се не могу 
игнорисати ни народна осећања, али да ће јубилеј бити 
прослављен „на један врло тих и миран начин без сваке 
увредителне демонстрације ма за кога“.28

Годишње прославе Српских Цвети одвијале су се 
према утврђеном стереотипу, важећем и за прослављање 
осталих општенародних празника Кнежевине Србије. 
За прославу јубилеја припремљен је прецизно структу-
риран програм, сличан програмима осмишљаваним за 
јавне манифестације одржаване приликом пригодних 
званичних јавних свечаности. Састављање програма, 
сагледавано у ширим историјским оквирима, није би-
ло новост. Они се у европским срединама појављују 
већ у претходним вековима, али су имали другачији 
изглед и намену. Најчешће се објављују након одржане 
свечаности, имају репрезентативну форму, а у основи 
су намењени сећању на протекли догађај. Појављују 
се и програми свечаности које нису одржане, или бар 
нису имале форму представљену у накнадно објав-
љеном синопсису. Програми јавних свечаности у 19. 
веку објављују се раније, а њихова основна намена 
је оркестрирање и организовање слављеничког тела. 
Због тога имају форму прецизно срочених обавештења 
и упутстава, а штампају се у званичним новинским 
гласилима, или као леци и плакати. Том типу сажетих 
синопсиса припада и званични програм јубиларне про-
славе Таковског устанка.

Програм свечаности осмислио је Одбор за ор-
ганизовање прославе. Његова структура била је поз-
ната већ крајем априла, када се тумачи у оновре-
меној штампи.29 Званично је објављен у Србским но-
винама 15. маја.30 (Пр. 1) Истог дана штампала су га 
и друга гласила, попут београдског Видов дана, мада 
под нешто измењеним називом.�� Непосредно пред 
свечаност, програм је допуњен, а измена је штампана 
у престоничким гласилима дан пред празник.�� (Пр. 
2) До измене најављеног програма дошло је пре 
свега због формалних разлога. Планирана изградња 
импровизоване цркве у Топчидеру није реализована 
због замашних материјалних издатака и недостатка 
времена, па је богослужење одржано у придворној 
топчидерској цркви светог Петра и Павла. Уместо 
цркве, на Топчидерској пољани подигнут је олтар на 
коме је, након службе, требало да се одржи благодарење. 
Према првобитној структури програма прославе нас-
прам импровизоване цркве планирано је подизање 
позоришне сцене, на којој је требало да се изведе драма 
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Матије Бана Српске Цвети. Представу је наручио 
кнез Михаило, али се од њеног извођења одустало из 
техничких разлога, па и противљења Порте.�� Изоста-
нак изградње ових двеју ефемерних сценских кулиса 
умногоме је изменило изворну структуру прославе, 
чија је симболична топографија почивала на идеји 
идеалног града – престонице, са црквом и позориштем 
као главним перформативним топосима.

Празнично расположење се осећало већ претход-
ног дана, када је у јавним гласилима објављен Проглас 
о наступајућој свечаности.34 На престоничким улицама 
окупило се мноштво народа, а увесељавала га је војна 
музика. У Топчидеру је током поподневних часова 
приређено народно весеље уз песму и такмичарске игре. 
Народно славље наставило се у престоници до касно у 
ноћ. Званични почетак свечаности оглашен је сутрадан 
у раним јутарњим сатима, топовским плотунима испа-
љеним са еспланаде Велике касарне. Одмах након тога 
војска је кренула на место прославе, праћена војном 
музиком. Постројила се лево од Цркве светог Петра и 
Павла, а наспрам ње, на десној страни, постављена 
је топовска батерија, која је плотунском паљбом пра-
тила „возгласе“ свечаног богослужења. Након тога у 
Топчидер је стигао београдски митрополит Михаило 
Јовановић, у пратњи ужичког и шабачког епископа и 

бројног свештенства. Богослужење је започело у шест 
сати и тридесет минута, као што је то било одређено 
накнадном допуном програма. 

Сат касније пристигли су кнез и кнегиња са све-
чаном пратњом. Њихов долазак је најављен бате-
ријском паљбом с топчидерских положаја. Кнежевски 
пар довезао се у кочијама. Испред је јахала кнежевска 
гарда, а иза београдски народни коњаници. Иза њих 
ређале су се кочије у којима су били рођаци кнежев-
ске породице, министри, саветници, угледни званични 
гости и представници престоничке елите. Кнез се 
појавио у „богатом старинском властелинском оделу 
са скупоценим копчама, опасан сабљом, окићен дра-
гим камењем“, док је кнегиња била одевена у скупо-
цену народну ношњу. Био је то уобичајени начин пред-
стављања идеје о народним владарима, већ прихваће-
не у пропагандним програмима симболичне политике 
династије Обреновић. 

Улазак кнежевског пара у цркву пропраћен је бур-
ним клицањем присутног света, који је почео да се окуп-
ља у раним јутарњим сатима. По завршетку богослуже-
ња, из цркве је кренула литија према олтару, на којем 
је одржано благодарење. Напред је ишло свештенство, 
затим кнежевски пар под „небом“, потом званичници, 
а на крају народ. Пут којим се кретала литија био је са 

Сл. 3. Таковски крст, 1865. 
(Колекција Марка Поповића)
а. Бронзани крст додељиван 
учесницима Устанка
б. Крст са емајлом који је 
носио кнез Михаило
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обе стране украшен јарболима с народним заставама, 
а пролазио је кроз тријумфалне капије рата и мира. 
Митрополит је пре почетка благодарења у име цркве 
упутио кнезу кратку поздравну беседу, у којој је истакао 
да су српска црква и држава увек делиле исту судбину и 
да је борба за слободу значила истовремено и борбу за ве-
ру.35 (Пр. 3) Након тога је започело благодарење на коме 
је узнета молитва посебно састављена за ту прилику.36 
(Пр. 4) На крају благодарења, митрополит је одржао 
свечану патриотску беседу, у којој је српску историју 
сагледао кроз познати тројни метанаративни стереотип 
о златном добу, његовој пропасти и обнови, уобичајен 
у српској националној историографији тог времена. 
Средишња пажња је посвећена Таковском устанку, а 
он се тумачи као почетак борбе за обнову златног доба 
чија се јубиларна 50-годишњица прослављала.�7 (Пр. 
5) По завршетку митрополитове беседе, свештенство 
се вратило у цркву, док су се кнежевски пар и угледни 
званичници накратко повукли. Тиме је верско-патри-
отски део званичне свечаности приведен крају. 

Након тога започео је световни део званичног про-
грама, одржан на трибини подигнутој на топчидер-
ској пољани. Средишњи део свечаности била је додела 
Таковског крста и спомен-медаље, установљених по-
водом јубилеја, а наводно одливених од првог топа 
кнеза Милоша, како се то истицало у оновременој 
штампи. Прво је кнез Михаило одржао свечану 
патриотску беседу у којој је захвалио преминулим и 
живим честитим родољупцима из 1815. године.38 (Пр. 
6) Затим је Никола Христић, министар унутрашњих 
дела, прочитао кнежев указ са именима живих уста-
ника којима се додељује Таковски крст.39 Списак је 
обухватао двеста осамдесет шест имена, али је свеча-
ности присуствовало двадесет седам устаника, који-
ма је кнез Михаило у име своје личне захвалности и 
захвалности целог српског народа уручио одличје.40 
(Сл. 3a и 3б) Први од ветерана позваних на трибину био 
је Матија Симић, звани Црвени, министар правде 1860. 
и члан Државног савета. Он је примљени Таковски 
крст узвратио кнезу, истичући да је син вође Таковског 

Сл. 4. Повеља о додели Таковског крста, 1865. (Народни музеј, Ваљево)
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устанка најдостојнији да га први понесе. Затим је 
одличје уручено осталим присутним устаницима, за-
једно с повељом коју је израдила београдска Државна 
штампарија. (Сл. 4) Након тога подељене су спомен-
медаље присутним члановима породица преминулих 
устаника. На свечаности су прочитана имена четрдесет 
седам одликованих умрлих ратника, а у прослави је 
учествовало десет потомака којима су уручене сребрне 
медаље.41 Осталим учесницима устанка и члановима 
њихових породица одличја и медаље накнадно су 
достављени.42 Званични део свечаности завршен је 
дефилеом војске. 

Потом је кнез, према најављеном програму, позвао 
званичне госте на свечани ручак, који је приређен под 
хладњаком изграђеним још за време прве владавине 
кнеза Милоша, али поправљеним и проширеним за 
потребе јубиларне прославе. Његов потоњи изглед 
познат је на основу фотографија Ивана Громана.43 
(Сл. 5) Остали народ ручао је по крчмама и кафанама 
подигнутим за потребе свечаности по ободу простора 
прославе.44

После ручка, започело је општенародно весеље, 
чиме је слављеничко тело поново обједињено. Уче-
сници догађаја посебно и са уважавањем помињу ве-
лико коло. Повели су га кнез Михаило и кнегиња Јули-
ја, а у њега се убрзо укључио присутни народ, тако да 
се проширило дуж целог Топчидера. За крај прославе 
планиран је ватромет на околним брдима, припремљен 
у крагујевачкој пиротехници, али је одгођен, пошто 

је предвече грунула снажна олуја, праћена провалом 
облака. Ватромет је организован тек сутрадан, и то на 
варошком Тркалишту.

На свечаност је дошла маса света из свих крајева 
Кнежевине Србије, а било је и доста Војвођана. Према 
извештајима аустријских пограничних власти, на 
прославу је са уредним пасошима стигло од 600 до 700 
грађана Суботице, Сомбора, Новог Сада, Бечкерека, 
Вуковара, Руме, Карловаца, Панчева и Земуна, а било 
је и доста оних који су нашли начина да се илегално 
пребаце преко Саве и Дунава.45 Следећег дана у Топ-
чидеру је поново организовано општенародно весеље. 
По подне су биле планиране коњичке трке на Хиподро-
му, али су отказане због влажног терена. Прослава је, 
према плану, завршена наредног дана, када је за званичне 
госте припремљен свечани опроштај. 

Јубиларна прослава као колективна 
репрезентација
Званичне јавне свечаности припадају домену 

перформативне културе у којој се вербално и визу-
елно спајају у сажимајуће јединство отелотворено 
посредством слављеничког тела спектакла. У том 
смислу његова суштинска намена најдоследније се 
исказује кроз структуру комуникационог делова-
ња.46 Организовање јубиларне прославе 50-годишњи-
це подизања Таковског устанка покренула је држава 
на челу са кнезом Михаилом, чији се двор одмах 
по другом доласку на власт претвара у симболично 

Сл. 5. Павиљон 
у Топчидеру, 
фотографија, Иван 
Громан 1876–1878. 
(Музеј града Београда)
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место званичне репрезентативне културе. На то ука-
зују и Правила за свечана примања у књажевском 
двору, званично објављена у Србским новинама.47 
Припрема и реализација свечаности, поверени Орга-
низационом одбору, исказују слична схватања сим-
боличне политике стављене у службу практичних 
потреба. Између првобитног програма прославе и 
његове касније реализације постоје уочљиве разлике у 
схватању комуникационог деловања. Званични програм 
свечаности био је изворно усмерен на представљање 
бирократског тела државе као политичке конституци-
је с владарем на челу.48 У том смислу, у први план је 
истакнут кнез, као глава државе отелотворене кроз ин-
ституционалне инструменте власти. Представљање те-
ла народа потиснуто је у други план. Доследно томе и 
комуникациона акција између ових двају тела, које се у 
европској филозофској мисли може пратити од Хобсове 
поделе на природно и политичко тело, сагледавана са 
позиције деловања, усмерена је само у једном прав-
цу, од власти према народу.49 Био је то, по свему судећи, 
одраз утицаја обрасца уобличеног за потребе пре-
стоничких годишњих прослављања Српских Цвети. 
Комуникациона акција прославе била је усмерена у 
другом правцу, што је у основи одредила јубиларна 
природа свечаности заснована на другачијој структури 
хронотопа. Јубилеј је, попут годишњих општенародних 
прослава, превасходно симболична форма која се 
остварује кроз перформативно деловање. Међутим, 
јубиларна прослава је више од редовних годишњих 
свечаности наметала потребу колективне репрезентације 
засноване на перформативном исказивању суштине. Та 
потреба заснивала се на чињеници да се представници 
државе и народа сакупљају у исто време и на истом 
месту, што у редовном годишњем обележавању Српских 
Цвети није био случај.

Организовање јубиларне прославе на принципу 
јединственог хронотопа нужно је наметало прихвата-
ње другачије форме перформативног комуникационог 
деловања, што је у политичкој култури модерних на-
ционалних држава већ било уочено. Наиме, ове др-
жаве, а посебно оне које су попут Кнежевине Србије 
произашле из револуционарног процеса, постављају 
у први план своје симболичне политике идеју народа 
и народног владара. Доследно томе, оне су тежиле да 
изнађу одговарајуће комуникационе форме које би 
омогућиле успостављање директног перформативног 
односа између ових двају идентитета. У политичким 
теоријама модерних држава суверенитет владара и 
његова моћ нису више били заснивани на божанској, 
него на народној вољи. Он постаје извор легитимисања 
суверенитета, па и перформативно исказивање ло-
јалности тела народа телу државе с владарем на челу 

стиче примарни значај. На овој чињеници почивала је 
моћ званичних јавних политичких свечаности модерних 
националних држава. Био је то разлог што прослава 50-
годишњице Таковског устанка није наликовала старим 
јавним свечаностима, посебно оним одржаваним у 
оквиру престоничких годишњих прослава, у којима 
се задржава дистанца између активних протагониста, 
тела државе, и публике, тела народа, која посма-
тра церемонију владарске репрезентације. Јубиларна 
прослава Таковског устанка почива на структури мо-
дерних политичких свечаности, заснованих на идеји 
колективног представљања у којој се тело државе и 
тело народа постепено спајају у суверено државно-
народно тело уздигнуто на ниво моралне целине, а то 
је примарно одредило и њену перформативну структу-
ру, чије основно комуникационо ткиво постаје етички 
емотивизам. Политичка моћ омогућује организовање 
јубиларне свечаности и она има несумњиву рационал-
ну идеолошку намену засновану на логичком позити-
визму. Успешност перформативног функционисања 
свечаности, а самим тим и остваривање постављеног 
циља, зависило је од емоционалног кодирања славље-
ничког тела, које се систематски и промишљено сти-
мулише од објављивања Прогласа надаље. Важност 
оваквих схватања почивала је на уверењу да етичке 
вредности не припадају само домену разума него и 
емоција.

Свечаност је била промишљено усмерена на 
постепено и вишеструко интегрисање јединственог 
политичког тела оствареног кроз неколико одвојених 
ритуалних форми заснованих на различитом тума-
чењу симболичног времена. На почетку прве од 
њих, богослужењу у придворној цркви светог Пе-
тра и Павла кнез Михаило се појављује и поново 
потврђује као миропомазани владар. Овај придворни 
храм топчидерског дворског комплекса, посвећен пр-
воапостолима, тумачен је у престоничкој сакралној 
топографији „владарске религије“ као „српски Емаус“, 
и у том смислу био је посвећено место потврђивања 
владареве небеске богоизабраности.50 Такво значење 
подразумевано је и на јубиларној прослави Таковског 
устанка. У том првом ритуалном чину свечаности, кнез 
Михаило је окружен представницима династије, држа-
ве, цркве и одабраних гостију. Била је то уобичајена 
форма владаревог учествовања у престоничком 
обележавању „хришћанских“, а посебно „хришћанско 
грађанских“ празника. Оно што представља новост 
у овој традиционалној форми било је измештање 
завршног дела богослужења из затвореног простора 
храма у отворени простор прославе. Наиме, празнично 
богослужење било је и формално раздвојено у два 
дела, што се приликом редовних годишњих прослава 
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општенародних празника није чинило. Свечана ли-
тургија одржана је у Цркви светог Петра и Павла, а 
свечано благодарење пред олтаром подигнутим у пер-
формативном простору прославе. Благодарење је за-
почело митрополитовом беседом упућеном кнезу Ми-
хаилу, што представља још један преседан у његовом 
уобичајеном току, а завршено је митрополитовом бе-
седом на крају. Укључивање свих присутних у чин благо-
дарења Свевишњем доводи до првог конституисања 
државно-народног тела емоционално повезаног око 
етичког идеала хришћанског верског патриотизма. 
Ритуал јубиларног благодарења, по природи престо-
ничког перформативног симболизма заснованог на 
општеприхваћеној закономерности принципа pars pro 
toto, обухватао је целу државу. Свеприсутност је једно 
од основних и неотуђивих својстава државне власти и 
њених институција.51 Свеопшти смисао овако схваћеног 
државотворног верског патриотизма опширно образ-
лаже митрополит Михаило у беседи одржаној на крају 
благодарења. Учени садржај митрополитове беседе 
срачунат је на емоционално комуникационо деловање, 
а томе је подређен и њен народни језик прорачунато 
усмерен према свим учесницима прославе.52 По за-
вршетку благодарења успостављено тело се распушта 
да би се потом поново конституисало, али по другом 
патриотском принципу.

У следећој ритуалној форми, додели одличја, 
улогу главног актера преузима кнез Михаило. Он 
се појављује као ауторитаран владар који ступа у 
директан контакт са одабраним представницима 
народа, таковским јунацима и његовим потомцима. 
Успостављени контакт, међутим, идеолошки је до-
следно субординиран и унапред одређен. У одлуци 
Министарског савета одличја се сматрају знаком 
почасти, а у кнежевом прогласу борбе за ослобођење 
Србије називају се „ратовима блаженопочившег го-
сподара књаза Милоша“. Тиме је борба за ослобођење 
лишена стварног историјског контекста и протумачена 
као рат Милоша Обреновића. Његов син и наследник 
пола века касније комеморише догађај и тим поводом 
преживелим и преминулим херојима ослободилачког 
рата одаје почаст у своје лично име и у име целокупног 
народа. Додељивање почасти показује да се част ети-
чки не сагледава као неотуђиво право појединца. 
Она се препознаје и признаје накнадно кроз одавање 
почасти. Изворни патриотизам као политичка јавна 
врлина жртвовања у борби за слободу, међутим, 
нема много везе са признањима и почастима, нити 
подразумева идеју лојалности. Одликовања су симболи 
на које се пројектују пожељни вредносни системи и 
идеали, па тиме постају средство контроле владајуће 
елите која их додељује. Она су у нашем конкретном 

случају инструмент за стимулисање лојалности према 
владару, династији и монархијској држави уобличеној 
према њиховој мери.53 Установљавање спомен крста и 
медаље пропагирало је прожимање национализованог 
државног патриотизма с лојалношћу кнезу и династији. 
Самим тим, одличја не популаришу толико припадност 
патриотског појединца телу народа, па ни телу државе, 
колико његову лојалност монархији с владарем на 
челу. 

На наглашавање важности личне везе кнеза Ми-
хаила, као народног владара, с телом народа указује 
епизода са почетка додељивања одличја, када је први од 
одликованих додељени Таковски крст уступио кнезу.54 
Овим чином кнез је потврђен као први војник отаџбине. 
Прихватајући понуђено одличје, кнез је одмереним 
дипломатским тактом наговестио свест о обавезама 
које тим чином морално прихвата:

„Ја примам радо из Ваше руке овај знак 
отличја, Господине Саветниче, но не зато што би 
помислио да ми он пристоји као награда за моје 
заслуге, које су још премалене, него га зато са 
препуним срцем радости на моје прси стављам, 
што ми то доказује, да они, који су га заслужили, у 
томе уверењу живе да ћу се ја са услугама, које ми 
предстоје Србији учинити, овог крста достојним 
показати.“55

Световни део званичног програма свечаности за-
вршен је смотром и дефилеом војске. Била је то јавна де-
монстрација војне организованости и моћи Кнежевине, 
која је кнеза Михаила поново истакла у први план. Кнез 
је овом делу прославе придавао велики значај, видећи 
у њој једну од важних могућности перформативног 
репрезентовања прижељкиване суверености. Два дана 
пред прославу извршио је смотру војске која је требало 
да у њој учествује и одржао говор указавши на значај 
параде у оквиру обележавања јубилеја.56 По завршетку 
прославе, кнез је, посредством новина, јавно захвалио 
официрима и војницима стајаће и народне војске на 
учествовању у прослави.57 У симболичним поткама 
дефиле је представљао прерастање устаничких чета 
из времена кнеза Милоша у организовану војску Кне-
жевине под владавином његовог сина.

Организовање свечаног ручка за званичне госте 
било је предвиђено већ у првој варијанти најављеног 
програма прославе, али је планирано да се организује 
наредног дана. Накнадно је одлучено да се ручак обави у 
склопу централне прославе, након церемонијалне доделе 
одличја.58 Слични колективни обеди били су саставни део 
јавних свечаности већ од времена прве владавине кнеза 
Милоша, а отелотворавали су конституисање тела на-
родне државе са народним владарем на челу. Идеолошка 
структура репрезентативног тела састављеног поводом 



��

ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

јубиларне прославе прецизно је дефинисана већ у 
њеном Програму, у коме су таксативно наведени сви 
заванични учесници прославе. Они се и званично тре-
тирају као кнежеви гости, не само на свечаном ручку, 
него и на целој свечаности, па се у Прогласу у том 
смислу наводи: „Свега позваних гостију биће око 350.“ У 
дубљим идеолошким коренима свечани ручак је могао 
да подразумева старо еухаристолошко тумачење везано 
за идеју сакрализоване владареве трпезе.59 Долазак 
узваника сматрао се обавезним, а одсуство је тумачено 
као отворено показивање нелојалности према владару.60 
Ручак је започео кнежевом здравицом упућеном срп-
ском народу уобличеном на основама тада популарног 
схватања органског тела народа.61 (Пр. 7) Кнез пореди 
српски народ с таковским грмом, храстом лужњаком, 
светим националним дрветом. Снага и дуговечност 
таковског грма симболишу народни просперитет за-
почет подизањем устанка у Такову и владавином 
кнеза Милоша. Тиме се још једном, и последњи пут, 
призива старо златно доба почившег кнеза. На кнежеву 
здравицу одговорио је Јован Мариновић, председник 
Државног савета, усмеравајући своју беседу у сасвим 
другом временском правцу, према новом златном добу, 
добу кнеза Михаила. Наздрављајући кнезу и кнежевској 
породици, он исказује наду у њихову светлу будућност, 
а самим тим и будућност целокупног народа и државе.62 
(Пр. 8) По завршетку здравице, присутно свештенство 
је отпевало Многаја љета, чиме се комеморација про-
шлог времена замењује прослављањем садашњости 
и њеног пројицирања на будућност. Симболични лик 
кнеза Михаила, сагледаван до тада кроз историјски 
образац другог кнеза Милоша, прославља се надаље 
као самосвојни носилац обнове, новог златног доба, 
започетог у његовом властитом времену. 

Директна комуникација тако схваћеног народ-
ног владара и народа успоставља се у завршном, 
неформалном делу свечаности, а перформативно се 
најдоследније исказује у игрању народног кола, које 
предводе кнез и кнегиња, одевени у свечана народна 
одела. Овим ритуалним чином репрезентује се идеја о 
демократизованом телу народа с народним владарем на 
челу. Био је то разлог да се у потоњој рецепцији про-
славе колу поклања доста пажње. Страни посматрачи 
јавних манифестација и дворских свечаности из вре-
мена кнеза Михаила често с неразумевањем помињу 
коло предвођено владарем, сматрајући га делом 
традиционалног наслеђа, или својеврсног балканског 
оријентализма. Много више о његовом друштвеном 
значењу у јавном животу престонице говори се у 
оновременим мемоарима и приватним сећањима. Они 
показују да је коло у српској симболичној политици 
званичне репрезентативне културе имало и те како 

велики обједињујући значај. Пажњу му поклањају и 
званична средства информисања. Тако се у Србским 
новинама од 5. септембра 1864. године, у оквиру пре-
стоничких вести, саопштава да је поводом кнежевог ро-
ђендана приређен бал, отворен колом које је повео кнез 
Михаило.63 Народно коло са владарем на челу поведено 
у завршном делу таковске јубиларне свечаности било 
је отелотворење народне државе у коме су социјалне 
баријере бар привидно и привремено бивале укинуте. 
Наравно, свако је добро знао своје место у том колу 
и кршење конвенција није се радо прихватало, али и 
поред тога остаје чињеница да је оно било једно од 
популарнијих форми перформативног репрезентовања 
заједнице привидно обједињене у демократизовану рав-
ноправност.64 

Сагледавање свечаности као перформативне кому-
никационе акције указује на постепено и вишеструко 
приближавање владара народу кроз идеје верског, 
државног и народног патриотизма. Сличан процес 
уочава се и с позиције народа. Он први део свечаности 
само посматра. У другом делу свечаности изабрани 
представници народа постају њени активни учесници. 
Тек у трећем неформалном делу свечаности уобличава 
се јединствено тело колективне репрезентације. То 
вишеструко уобличавање организоване колективности 
било је усмерено на хомогенизовање подржављене 
нације са владарем на челу. У том смислу, прослављање 
прошлости превасходно је средство актуелне политике. 
Она се ставља у службу остваривања политичке леги-
тимности и интеграције свих друштвених слојева, али и 
остваривања грађанске лојалности и солидарности кроз 
емоционално поистовећивање с владарем, државом и 
владајућим системом. 

У старим монархијским државама, са врховном 
влашћу утемељеном на учењу о њеном небеском по-
реклу, питања лојалности и поистовећивања подани-
ка нису се ни постављала, јер су се они обезбеђивали 
аутономно, династичким легитимитетом, божанским 
рукоположењем, историјским правом и континуитетом 
владавине, а потврђивали снагом вере и непроменљиве 
друштвене хијерархије.65 У другим срединама, слаб-
љење ауторитета идеје о неприкосновеном небеском 
пореклу врховне власти владара и увођење грађан-
ства у јавну политичку сферу неминовно је наметну-
ло потребу за новом званичном репрезентатив-
ном културом као неопходним инструментом ста-
билизације новоустановљеног државног поретка и 
владајућег система.66 Стара политика династичких 
пропагандних програма замењује се новом, са зна-
тно демократизованијом структуром владаревог сим-
боличног лика. Он више није превасходно божји 
изабраник, него владар државе, предводник народа, 
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први међу јавним делатницима за њихову добробит. 
У симболичној политици Обреновића та идеја се 
искристалисала у идеологију народног владара и 
народне династије међусобно повезане на принципу 
патриотске емоционалне етике. За потврђивање те идео-
логије организовање перформативних колективних 
репрезентација тела народа с владарем на челу било је 
од примарне важности, што се потврђује и приликом 
прославе јубиларне 50-годишњице Таковског устанка, 
главног меморијског топоса ове династије.

Перформативни простор прославе 
Стратегија колективне репрезентације кроз посте-

пено прожимање тела државе и тела народа у колектив-
но државно-народно тело подразумевала је идеолош-
ку трансформацију реалног простора прославља-
ња у артифицирану метафизичку реалност – место 
владавине идеје.67 Тиме се перформативни простор 
прославе претвара у место видљиве манифестације 
идеологизованог света идеја симболичне политике.68 
То се постизало подизањем ефемерних сценских кон-
струкција које место прославе преображавају у идео-
лошки центар суверене политичке моћи. Ова пракса, 
одавно уобичајена у европским јавним свечаностима, 

Сл. 6. Цртеж перформативног простора прославе: 1. 
Конак кнеза Милоша, 2. Црква светог Петра и Павла, 
3. Свештенички конак, 4. Павиљон за свечани ручак, 
5. Улазна тријумфална капија, 6. Павиљон за предају 
одличја, 7. Олтар отаџбине

Сл. 7. Конак кнеза Милоша Обреновића у Топчидеру 
(фотографија А. Игњатовић)
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ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

прихвата се и у Кнежевини Србији већ за време прве 
владавине кнеза Милоша. Његов повратак на власт био 
је повод за организовање једне од најраскошнијих јав-
них свечаности до тада виђених у српској престоници. 
Сценске кулисе подробно су описане у Новинама 
србским, званичном гласилу Кнежевине.69 Најава ју-
биларне прославе Таковског устанка подразумевала је 
слично трансформисање места прославе.70 Тај поступак 
наметао је успостављање креативног дијалога између 
већ постојећег реалног простора и оног имагинарног, 
који је тек требало уобличити. (Сл. 6) Топчидер-
ски дворски комплекс је, сам по себи, носио снажне 

едукативне конотације везане за династију Обреновић. 
У њему се налазио конак кнеза Милоша са придворном 
црквом светих првоапостола Петра и Павла, (Сл. 7. 8) 
обелиск подигнут у част кнежевог повратка на власт и 
чесма везивана за сећање на кнеза. У конаку је потом 
уобличена и меморијална соба са његовим стварима. 
Све то стварало је у овом простору меморијални 
култ почившег кнеза, који након његове смрти добија 
безмало сакрални карактер.7� Топчидер је и пре при-
према за прославу јубилеја био већ претворен у уре-
ђени јавни парк, чиме је његова даља артификација у 
перформативни простор јавне прославе била знатно 
олакшана. 

Пут од Београда до места прославе поправљен је 
и свечано украшен, а у самом Топчидеру подигнуте су 
ефемерне сценске кулисе, чиме је он транспонован у 
перформативни простор спектакла. Пословима израде 
сценских кулиса руководио је сликар Стеван Тодоровић, 
који се у томе опробао већ приликом свечаног повратка 
кнеза Милоша и Михаила у Београд 1859. године. У 
сликарским пословима помагали су му Доменико и 
Наталин Д’Андреа, чланови италијанске декоратерске 
породице настањене тих година у Београду, затим 
Радован, син распопа Милије Марковића, и Марко 
Вуковић. Тодоровић је о томе оставио белешку у 
својој Аутобиографији, наводећи да је поред скица 
за тријумфалну капију извео и неколико композиција 
везаних за догађаје из 1815. године.7� 

Украшавање пута којим слављеници долазе до 
места прославе, у владарској перформативној поли-
тици традиционално називаног Via Regia, или Via 
Triumphalis, био је уобичајен и одавно познат елемент 
урбане сценографије дворских јавних свечаности. То 
правило поштовано је и овог пута. Поводом прославе, 
цео топчидерски друм украшен је високим копљима 
са грбовима и зеленилом, на чијем врху су се вијориле 
државне заставе.7� За украшавање је наручено пет 
стотина различитих барјака, чија је израда плаћена 
триста педесет дуката.74 Постављање јарбола дуж 
пута симболизовало је његову пригодну сакрализаци-
ју и претварало га у основи у оно што се у ранијим 
ефемерним свечаностима називало континурани бал-
дахин – baldacchino continuo. Ова конструкција је у вер-
ској патриотској идеологији подразумевала и дубље 
библијске корене, који су призивали сећања на пут у 
поново задобијени рај, обећану земљу, хришћански 
схваћену отаџбину ослобођену благословом Све-
вишњег, о чему говори и беседа митрополита Михаила 
изговорена на крају благодарења. При крају пута, на 
улазу у сакрализовани простор прославе, по правилу 
је подизана тријумфална капија. Ово правило је 
поштовано и у изради сценских кулиса за прославу 

Сл. 8. Црква светог Петра и Павла у Топчидеру, 
фотографија, почетак 20. века (Завод за заштиту 
споменика културе града Београда)
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таковског јубилеја, па је на прилазу Топчидеру израђена 
прва тријумфална капија, док су две друге постављене 
дуж пута који је од Цркве светог Петра и Павла водио 
до олтара за благодарење.75 

Улазна тријумфална капија, коју је према То-
доровићевим нацртима извела породица Д’Андреа, 
позната је на основу фотографских снимка Анастаса 
Јовановића и Анастаса Стојановића.76 (Сл. 9) У старим 
ефемерним свечаностима она је називана Porta Reale, 
или Porta Regia, и симболично је означавала улазак 
у простор суверене владареве власти. Ово старо, 
одавно утврђено значење прилагођено је и допуњено 
потребама јубиларне прославе. Капија је замишље-
на као монументална историцистичка грађевина 
са високим полукружно профилисаним пролазом 
постављеним између витких кула. Оживљена је двема 
истуреним едикулама и украшена грбом Кнежевине 
окићеним заставама, годинама – „1815“ и „1865“, те 
иницијалима кнеза Милоша и Михаила – „М. О. I“ и „М. 
М. О. III“, чиме се успоставља временска спона између 
подизања устанка и прослављања његовог јубилеја. 

Пролазак кроз улазну тријумфалну капију симболично 
је означавао улаз у историзовани простор славе. Две 
остале тријумфалне капије подигнуте у парку између 
цркве и излаза на топчидерску пољану појављују се у 
позадини једне фотографије Анастаса Јовановића, али 
се оне на њој једва распознају.77 Нешто више података 
о њима добија се посредством описа из оновремене 
штампе. У Србским новимама оне се помињу као 
„тријумфални сводови, од којих је један представљао 
ратно, а други мирно занимање народа“.78 Била је то 
уобичајена симболика демонстрирања политичке моћи 
владара и државе у рату и миру, истицана на тријум-
фалним капијама већ од Јустинијанових времена, а 
одавно је била прихваћена и у симболичној политици 
репрезентативне културе Кнежевине Србије. Тако је 
поводом повратка кнеза Милоша из Цариграда 1835. 
године у Пожаревцу саграђена тријумфална капија на 
чијој је једној страни био приказан Марс са симболима 
рата у руци, а на другој Минерва са симболима мира.79 
Тријумфалне капије са симболима рата и мира поводом 
таковског јубилеја промишљено су постављене на сак-
рализовани пут који је водио од улазне тријумфалне 
капије и цркве ка централним сценским конструкција-
ма постављеним у средишњи део топчидерске пољане.

На пољани где је одржан централни део свечано-
сти подигнуте су, једна наспрам друге, две ефемер-
не архитектонске грађевине, предвиђене програмом 
прославе. Њихов изглед и положај познати су на ос-
нову фотографија Анастаса Јовановића и Анастаса 
Стојановића. (Сл. 10) Први је био олтар са крстом 
у средини, који је заменио раније планирану цркву.80 
На олтару је после службе обављено благодарење, 
али је његова форма превазилазила основну намену. 
Конструкција је имала правоугаони облик, а састојала 
се из повишеног постамента, са чијих су бочних страна 
стајали јарболи са заставама. Они су повезивали платно 
које је наткривало повишено правоугаоно постоље. На 
средину постоља постављен је олтар с великим крстом. 
За овај средишњи део конструкције се у Србским 
новинама наводи: „[...] узвишен олтар, чело ког стајаше 
великиј крст од дрвета и светњак врло лепо од воска 
израђен са три свеће, који представљаше грб српскиј, а 
са стране је искићен био бајонетама и дрвеним топовима, 
што оличаваше годину 1815“.81 У Видов дану се за исти 
олтар каже да „вештачки представљаше момент велики, 
јер је са страна био искићен бајонетама, а дрвеним 
топовима по крајевима, чим се просто али узвишено 
оличаваше година 1815“.82 Структура ове ефемерне 
конструкције почива на идеји олтара отаџбине с крстом 
на врху. Очигледно је она била везана за симболизам 
таковског крста и новоустановљено одличје под истим 
називом уручивано на свечаности.

Сл. 9. Тријумфална капија на улазу у Топчидер, фотогра-
фија, Анастас Јовановић 1865. (Музеј града Београда)
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Мотив уздизања таковског крста је шездесетих 
година 19. века већ присутан у пригодним црквеним 
беседама на Цвети, а потом се појављује и у световним 
празничним беседама.83 Узори су ипак, по свему судећи, 
били сложенији. Они су, с једне стране, подразумевали 
познавање политичке употребе богослужбене праксе 
уздизања часног крста. Наиме, Православна црква три 
пута годишње врши обред уздизања часног крста; два се 
служе у свим храмовима, 14. септембра и треће недеље 
ускршњег поста, док се трећи, 1. августа, обавља само у 
саборним црквама. То је празник уздизања часног крста, 
установљен по узору на древни цариградски обичај да 
се у периоду између 1. и 14. августа часни крст носи 
градским улицама, да би се од Бога измолиле милост и 
заштита. На ово богослужбено наслеђе, које у основи 
подразумева тријумф вере, ослања се пракса поди-
зања јавних споменика у облику крста уздигнутог на 
постамент. Они су прво били израз верског идентитета, 
потом верског патриотизма, да би се на крају повеза-
ли са знатно ширим националним патриотизмом.84 
Ефемерна конструкција олтара отаџбине подигнута 

за потребе јубиларног благодарења упућује на та-
ковски меморијални топос и патриотско значење ве-
зано за освећење таковског барјака и благосиљање 
устаника. Наиме, таковски митски меморијски топос 
однеговао је предање да је на Цвети истовремено с 
„таковским барјаком“ уздигнут и „таковски крст“, 
што је симболизовало почетак борбе „за крст часни 
и слободу златну“. То објашњава постављање оружја 
око олтара, што је у основи било страно ортодоксној 
традицији. Повезивање олтара и оружја почива на 
новим схватањима национализоване вере, стављене у 
службу борбе која између политичке и верске слободе 
успоставља једнакост.

Наспрам олтара отаџбине подигнут је ротондни 
павиљон под којим је извршена додела одличја. (Сл. 
11) Изградња ове сценске конструкције најављена је 
већ у програму свечаности, а њен изворни изглед и 
положај познати су на основу сачуваних фотографија.85 
На предњој страни ободног венца куполе, украшеног 
заставама, налазио се картуш са грбом Кнежевине 
окићен заставама.86 На врху куполе уздизао се јарбол 

Сл. 10. 50. год. Светковина Устанка Књаза Милоша (У Топчидеру), фотографија, Анастас Јобановић 1865. (Вила 
Обреновића код Смедерева)
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са заставом. Конструкција није демонтирана по завр-
шетку свечаности, па је касније помиње Феликс Каниц 
у другом издању своје књиге о Србији, наводећи тим 
поводом да је аутор скица по којима је изведена био 
сликар Стеван Тодоровић.87 Наравно, њен изглед је с 
временом био измењен, што показује и литографисана 
разгледница, коју је књижара В. Валожића издала 1895. 
године. Павиљон се налази у горњем левом углу ове 
композитно конструисане разгледнице, а наспрам ње 

је постављен топчидерски конак кнеза Милоша. То по-
казује да су ова места сећања у то време била уграђе-
на у симболичну меморијску топографију српске пре-
стонице. 

Сличне балдахинске конструкције подразумевале 
су сложена симболична значења, која је истицање грба 
и застава само допуњавало.88 Ипак, нужно је нагласи-
ти да конструкција подигнута поводом јубилеја није 
подразумевала изоловану самодефинисаност. Она је 

Сл. 11. Павиљон 
за доделу одличја, 
фотографија, Анастас 
Јовановић 1865. 
(Вила Обреновића код 
Смедерева)
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ефемерна сценска конструкција намењена подупирању 
ауторитета владара, династије и државе, на шта јасно 
указују симболи постављени на њу. Своје пуно сим-
болично значење она добија тек у тренутку када на њу 
ступи кнез Михаило са званичном пратњом и свечаном 
беседом најави поделу меморијалних одличја. Ритуал 
и место у којем се он одвија чврсто се прожимају у је-
динственој перформативној комуникационој акцији. У 
истом смислу, и цео простор прославе био је ефемерна 

сценска кулиса колективне репрезентације изведене 
поводом прославе јубиларне 50-годишњице Таковског 
устанка.

Ефемерни меморијал оцу отаџбине
У средишту меморијалне структуре јубилеја на-

лазио се харизматични лик кнеза Милоша Обреновића 
– оца отаџбине, чији је култ након његове смрти по-
примио готово сакрални карактер.89 Самим тим нужно 

Сл. 12. Меморијал кнезу Милошу 
Обреновићу, фотографија, 
Анастас Јовановић 1865. (Вила 
Обреновића код Смедерева)
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се наметала потреба да се у средиште перформативног 
простора постави меморијална конструкција посвеће-
на главном хероју прославе, покретачу новог златног 
доба српске обнове чији се јубилеј прославља. Основно 
емотивно значење меморијала јасно је истакнуто већ на 
почетку Прогласа, објављеног уочи прославе, у којем се 
истиче да се слављеничко државно-народно тело, попут 
радосно сједињене породице, окупља око симболичног 
лика оца отаџбине: 

„Као нека у радосним осећањима сједињена 
породица подижемо погледе на ону, само из средине 
наше а не и из срца нашег неставшу главу, која је 
била поносна у несрећи, непреклона у тешком часу 
искушења, смирена у срећи, а праведна у победи, 
на – Милоша Обреновића.“
Изглед меморијала познат је посредством сачуване 

фотографије Анастаса Јовановића.90 (Сл. 12) Била је 
то ротондна балдахинска конструкција с повишеним 
постаментом, стубовима и куполом, окићена зеленилом 
и украшена заставама, симболима јелисејске вечности 
и остварене државности. Овакве грађевине уобличене 
су у ренесансној архитектури, а хуманистичке теорије 
тог времена давале су им космолошко значење небеске 
изабраности. Употреба ове форме у сценским констру-
кцијама намењеним владарским пропагандним про-
грамима позната је од времена ренесансе и барока, а у 
основи је означавала зону бесмртности, метафизички 
простор вечности над коjим почива благослов неба.91 

У средиште меморијалне конструкције постав-
љен је правоугаони постамент, симбол стабилности и 
савршености. На његовој предњој страни исписани су 
кнежеви иницијали, са круном изнад. Истоветна пикто-
грамска формулација појављује се и у средишњем де-
лу аверса Таковског крста, додељиваног на јубиларној 
прослави. На постамент је постављено кнежево идеа-
лизовано мермерно попрсје. И ово је добро позната 
структура уздизања слављеника из времена пролазно-
сти у метафизичко време вечности, примењивана у свим 
споменичким формама. Попрсје је настало непосредно 
после упокојења старог кнеза, а извео га је грчки вајар 
Јоанис Косос. (Сл. 13) У Видов дану од 28. априла 1862. 
године објављена је вест да је „чувени каменорезац из 
Атине“ израдио у воску лик кнеза Милоша. На основу 
њега изведено је гипсано, а затим и мермерно попрсје.92 
Ово последње се налазило у двору, а претпоставља се 
да је наручено посредством кнегиње Јулије. У сваком 
случају, наруџбина је дошла из круга двора и била је 
њему намењена. 

Наручивање идеализованог лика преминулог 
владара била је уобичајена и одавно позната пракса, 
а представљала је постхумно произвођење његове 
величајности. Наравно, глорификовање покојника, 

посебно родоначелника династије, увек је стављано у 
службу прослављања његових наследника. Приказани 
лик почившег кнеза одступа од општепознатих пред-
става на којима је Милош Обреновић представљен као 
владар Кнежевине Србије. Илустративан пример је 
литографија Анастаса Јовановића из 1852. године, која 
је потом постала образац за низ сличних патриотских 
икона. (Сл. 14) На Кососовом попрсју почивши кнез 
је приказан као нага фигура. Такву моду приказивања 
владара као нагог увео је у политичку иконографију 
репрезентативне културе Антонио Канова (A. Canova). 
Његове скулптуре Наполеона Бонапарте, изведене на 
самом почетку 19. века, постале су познате широм 
Eвропе и биле су узор за многе сличне представе.93 Оне 
се у основи супротстављају етички суженом идеалу 

Сл. 13. Кнез Милош Обреновић, меморијална биста, 
Јоанис Косос 1862. (Историјски музеј Топчидер)
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представљања владара у војничкој униформи. Нагост 
скулптуре, као и у античким узорима на које се вајар 
ослања, исказивала је идеју о узвишеној свеукупности 
моралне савршености представљенога. Наравно, нужно 
је имати на уму да Кановин покушај популаризовања 
целе наге фигуре владара није прихваћен, али су зато 
таква попрсја постала популарна у начину приказивања 
владара у 19. веку. Представе нагог попрсја кнеза Мило-
ша појављују се већ у време његове прве владавине, али 
у сликаној форми. Познати пример је портрет приписан 
Павелу Ђурковићу и датован у време око 1824. године.94 
Наручивање овог портрета није било само ствар нео-
класичног укуса, него и исказивања дефинисаног става 
о владаревом етичком лику. Његова структура заснована 
је на идеји политичког патриотизма, главне врлине јав-
ног морала, а намењена је прослављању кнеза Милоша 
као идеалног народног владара, што исказује фес на 
његовој глави. Слично идеолошко значење имало је и 
мермерно попрсје које је извео Јоанис Косос, мада оно 
одлази корак даље у постхумној идеализацији кнеже-
вог етичког лика. Владар је представљен без иједног 
атрибута, или акцесорног симбола, који би могли да га 
повежу с пролазношћу. Наго кнежево попрсје уздиже 
сећање на њега у безвремену сферу апсолутне врлине. 
Оно је у двору било постављено на високи правоугаони 
дрвени постамент, што се види на фотографији с ликом 
кнеза Михаила Обреновића, коју је Анастас Стојановић 
снимио непосредно после завршетка дела.95

Сачувана фотографија меморијала подигнутог 
за потребе јубиларне прославе показује да је глава мер-
мерног попрсја почившег кнеза овенчана венцем од 
зеленог лишћа. То би могла да буде corona civica, коју 
отац отаџбине носи на глави већ од античких времена.96 
Према римској традицији овај венац је плетен од 
храстовог лишћа, симбола политичког патриотизма. 
С обзиром на значај који је током јубиларне прославе 
50-годишњице устанка дат таковском грму, посебно у 
здравици коју кнез Михаило упућује српском народу на 
свечаном ручку, било би реално очекивати да је венац 
постављен на кнежеву бисту био сплетен од лишћа 
светог српског националног и династичког дрвета, или 
барем од храстовог лишћа, али о томе нема поузданих 
података. Само на основу фотографије није могуће 
поуздано потврдити изведени закључак. Независно 
од тога, симболично значење венца нe доводи се у 
питање. Он у општем смислу означава вечну славу оца 
отаџбине којом га овенчава благодаран народ, односно 
отаџбина. Овакво тумачење венца, неопходно је и то 
имати на уму, не искључује везу с христијанизова-
ним симболом небеске награде за земаљска дела – 
corona vitae. Патриотски венац се у изворном смислу 
доследно надовезује на corona laurea, симбол награде 

за јавне политичке врлине додељиване на земљи и за 
земаљско деловање, па је у том смислу одраз онога 
што се у политичкој идеологији хероја већ од античких 
времена назива de virtute heroica.97 Corona laurea је, с 
друге стране, била једна од параферналија ornamenta 
triumphalia и везивана је за класичне римске statuae 
triumphales. Међутим, класична римска скулптура 
владара тријумфатора имала је прописану форму, која 
се, пре свега, односила на његову званичну одећу 
– ornamenta triumphalia.98 Скулптура победника била 
је мање нормирана и превасходно је подразумевала 
постављање венца на главу слављеника. Венац победе 
могао је и накнадно да се постави на скулптуру, а тим 
ритуалним чином она је постајала statua laureatа.

Овај древни ритуал политичког патриотизма, за-
снован на уздизању слављеника у сферу вечне славе, није 
заборављен ни у потоњим временима, а у нововековној 
репрезентативној култури користио се на различите 
начине.99 Полагање венца победе, corona laurea, на главу 

Сл. 14. Кнез Милош Обреновић, литографија, Анастас 
Јовановић 1852. (Галерија Матице српске, Нови Сад) 
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бисте владара присутно је у пропагандним представама 
и јавним свечаностима хабзбуршког династичког и 
државног патриотизма, одакле га преузима и српска 
политичка култура. Један од раних примера појављује 
се на бакрорезу преднасловне стране Календара за ле-
то 1808. за сваког Сербљина, који љубит Род свој.100 Ка-
лендар је издао Георгије Михаљевић у Будиму исте го-
дине, а на бакрорезу је представљена Карађорђева биста 
постављена на округли постамент. Око споменика стоје 
алегоријске персонификацијe, а једна од њих – Србија 
– овенчава ловоровим венцем главу Карађорђеве бисте. 
На сличним идеолошким основама настала је и позна-
та композиција Апотеоза кнеза Милоша Обреновића, 
приписана Димитрију Аврамовићу и датована у време 
око 1835. године.101 Композиција је доследно изведена 
по старим правилима барокног алегоријског језика, али 
није сачувана у целини. У сачуваном средишту је овал-
ни портрет владара, што потврђује пурпурна драперија 
постављена иза његовог попрсја. Портрет има овал-
ну форму, познати меморијални симбол астролошке 
соларне апотеозе, а постављен је на правоугаони мер-
мерни постамент, олтар отаџбине. Поред њега стоје 
алегоријске персонификације политичке мудрости и 
хришћанског милосрђа. Изнад портрета су алегоријске 
персонификације славе – Глорија и Фама. Прва од њих 
држи у рукама венац и њиме овенчава кнежев портрет, 
а друга трумпету и палмову грану. Изнад, у сфери неба, 
лебди алегоријска персонификација Србије, са бакљом 
у једној и српским хералдичким штитом у другој руци. 
Поред ње лебди друга фигура са круном у рукама. 

На исту репетитивну ритуалну праксу апотеозе, ко-
је се увек изнова понавља у двоструком времену нације, 
ослања се и полагање венца победе на главу бисте кнеза 
Милоша изведене и постављене у храм бесмртне славе 
поводом јубиларне прославе 50-годишњице устанка, 
с којим започиње обнова новог златног доба Србије. 
Подизање ефемерног меморијала у перформативном 
простору прославе симболизовало је привремено 
презентовање вечне идеје благодарности, у садашњости 
која неумитно пролази, о чијем емотивном значењу 
говори и митрополит Михаило у беседи изговореној на 
крају благодарења.

Нормирање рецепције јубилеја у јавном 
заједничком сећању
Обележавање јубилеја неминовно је поставило пи-

тање његовог популарисања и увођења у јавно сећање 
званичне репрезентативне културе. У време јубиларне 
прославе Таковског устанка јавна сфера Кнежевине 
Србије била је слабо развијена, а могућност публицитета 
сводила се на неколико престоничких часописа, међу 
којима су предњачиле званичне Србске новине. Оне су 
помно обавештавале грађански „публикум“ о припреми 

јубилеја, његовом програму и изменама, тумачиле значај 
комеморисаног догађаја и позивале на прославу. Уочи 
празника објавиле су званични Програм и Проглас, а по 
завршетку свечаности доносиле њене опширне описе.102 
Информативна стратегија новинских прилога била је 
усмерена на стварање патриотског осећања читалачке 
публике као да је и сама присуствовала прослави, док 
се њихова реторичка структура темељила на поетици 
политичког миметичког екфразиса према којој су јав-
не свечаности описиване као артифицирани ритуали.103 
Тако структурирани новински описи били су увод 
свечаним беседама, које се потом наводе у интегралној 
форми. Редослед њиховог објављивања у званичним 
новинама не следи ток свечаности, јер се прво штампају 
кнежеве беседе, а потом остале, а ову логику прати и 
остала штампа. 

У средишту уводног екфразиса објављеног у 
Србским новинама били су почивши кнез Милош и 
Кнежевина Србија, а понајвише кнез Михаило, који је 
тада владао. Текст започиње свечаним меморијалним 
тоном усмереним на то да се сећањем на прошлост 
прослави садашњост: 

„Педесетогодишња народна светковина, ко-
ја је о Духовима у Топчидеру прослављена, дос-
тојно је одговорила спомену оног догађаја, који 
је, препородивши Србију и положивши темељ 
бољој и лепшој будућности народа србског, на-
правио епоху у новијој историји народа нашег, 
отворивши му пут да сретно спеши к развитку 
умни и материјални сила своји на благо народа и 
отачаства србског. Педест година протекло је од 
оног дана, одкако је назаборављени кнез Милош са 
народом својим развио заставу да стресе јарам, 
који је дотле тешко притискивао Србију; јуначко 
срце и отважна воља његова и његови сатрудника 
с благословом преблагог Бога учинила је, да Срби-
ја, донде сужна робиња, помоли своје светло лице, 
и да заузме онај положај, који јој по наслеђеном 
и неизумрлом осећању целог народа србског беше 
одвајкада намењен. Трајно то осећање народа 
србског испуњено је, Србија јуначством неумрли 
синова своји из мертви је ускрсла, а с тим и сав 
србски народ прену к новом животу, подгревајући 
у срдцу своме нигда неостављајући га слутњу 
своју, која га је и у најцрњим данима живота 
његовим тешила и укрепљивала новом снагом. 
Србија дакле такова прослави велику светковину 
своју, достојно и велелепно, као што се пристоји 
благодарним синовима јуначки своји отаца. Ми ће 
мо се постарати, да што верније опишемо целу 
ту свечаност, а јошт више поклонићемо пажњу 
упечатељну, које су на нас учинили поједини важ-
нији тренутци њени.“ 104
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ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

Након тога следи опширан опис свечаности, а по-
том обе кнежеве беседе и здравица Јована Мариновића 
упућена кнезу, док је на крају списак добитника одличја. 
Слично интониран извештај, мада знатно опширнији, 
објављен је и у три броја београдског Видов дана, где 
се наводи да ће сећање на јубиларну прославу ући у ис-
торију Србије.105 И у овом тексту се помињу живописни 
детаљи свечаности да би се код читаоца створио осећај 
непосредног доживљаја. Највише простора, наравно, 
и овога пута посвећено је величању кнеза Михаила.106 
Реторичка структура екфразиса објављеног у Видов 
дану, више од оног у званичним Србским новинама, 
открива важност емоција као основног везивног тки-
ва перформативног конституисања јединственог слав-
љеничког тела са кнезом Михаилом у средишту. То 
потврђује већ почетак текста:

„Наша велика народна светковина свршена 
је славно, као што су славна и дела, због којих је 
држана. Свршена је потпуно одговоривши оним 
племенитим осећањима, која су је произвела, 
достојно оном одушевљењу и оној узвишености 
осећања, која – ваља нам рећи – и нехостице 
просијаваху из свега безбројног народа.

Ова светковина доиста беше једна између 
оних ретких, у којој свак без разлике и срцем 
и душом учествује најтоплије. Свети трепет 
великога и неодољивог спомена пролажаше сва-
коме до у саму мождину; проживесмо на ново у 
духу и мисли историјски-силно и славно време!

Дивота је то била! Сви ови таласи од људи 
задржаваху се на једној точци, као да су за њу 
неком чаробном силом везани. А која је то чаробна 
сила? То беше љубљени, поштовани господар зе-
мље наше, којег долазак свак жељним погледима 
изгледаше пред црквом. Око 8½ сахата приспеше 
Њихове Светлости, допраћене родбином својом и 
гг. министрима, и на њима се огледаху исте мисли, 
које сав народ оживљаваху – што се поносити 
могу народом својим, то је узвишавало њихову 
племениту личност. То се доиста обистињаваше, 
она велика реч: милиони људи а једно срце!“107

Очигледна је синхронизованост престоничких 
новина у тежњи да се објављивањем извештаја прак-
тични политички интереси и идеолошка структура 
комуникационе акције свечаности протумаче јези-
ком емоција слављеничког тела. Оно се доследно 
хердеровским схватањима народа тумачи као живи 
организам који спонтано осећа јединственим срцем и 
душом. Перформативна структура свечаности усме-
рава колективна осећања, а вербално их уобличавају 
говорници, пре свега кнез, као глава државе. Тако се у 
опису свечаности објављеном у Видов дану кнежева 

беседа и здравица тумаче превасходно кроз емоционал-
ну структуру. Кнез говори у име свих, а његова лична 
осећања истовремено су израз колективних. Доследно 
томе, кнежева беседа пред доделу одличја описује се 
на следећи начин: „Овај тренутак, где се сви, највећи 
у држави и најмањи тако дивно сусретоше у једином 
осећању, колико је сваког тронуо, толико је узвишен био, 
и само се замислити даје, а описати га није могуће.“108 
Стимулисана емотивна осећања слављеничког тела 
прецизно су етички каналисана. Имају наглашен 
патриотско национални карактер, а њихова основна 
намена је легитимисање народног владара и народне 
државе посредством народа. По самој природи пер-
формативне репрезентације свечаности, исказиване 
истовременим сажимањем вербалног и визуелног, 
описима се додају беседе и здравице, а затим и визуелне 
представе. 

Убрзо по завршетку прославе појављују се попу-
ларне брошуре и календари са овако структурираним 
описима свечаности.109 Део новинских извештаја сабрао 
је београдски издавач Јеремија Обрадовић-Караџић 
и објавио у брошури Педесет-годишња светковина 
од устанка књаза Милоша Обреновића I која је 
слављена о Св. Тројицама. Поводом јубилеја штампан 
је и илустровани календар Српско-народна светкови-
на у Топчидеру. Ликовни прилози објављени у њему 
једним делом су направљени према фотографијама 
Анастаса Јовановића и Анастаса Стојановића. Анастас 
Стојановић је израдио и серију фотографија величине 
визит-карте са сликом прославе у Топчидеру, а међу 
њима се налазио и панорамски снимак светковине. 
Фотографије су биле каширане на картон, носиле су 
натпис „50. год. Светковина Устанка књаза Милоша“, 
а продаване су као успомена на прославу јубилеја.110 
Овакви снимци имагинарне патриотске географије 
срећу се у то време и у другим срединама, а биле су 
важан визуелни елеменат конструкције заједничког 
идентитета.��� Наравно појављују се и снимци који су 
имали мање званичан, скоро приватни карактер. Један 
од сачуваних примерака је фотографија Анастаса 
Стојановића, на којој је приказана група учесника 
прославе која радознало посматра фотографа док их 
снима.��� (Сл. 15)

Колико је нормирана продукција намењена 
пропагирању сећања на јубиларну прославу била 
прихваћена на тржишту културних добара и којим 
друштвеним слојевима је била доступна, друго је 
питање. У сваком случају, број читалачке публике у 
то време није био велики. Били су то, углавном, према 
тврђењу Милана Кујунџића, млађи чиновници, тргова-
чка и школска омладина. Према мишљењу Вукаши-
на Петровића, највише интересовања побуђивале су 
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актуелне новости, док се за „крупне и звечеће речи о 
прошлости“ слабо марило.��� Рационални Никола Крс-
тић, који није поклањао много пажње манифестацијама 
династичко-монархијске симболичне политике, поводом 
обележавања јубилеја записао је у свој дневник јавног 
живота, 23. маја 1865. године, следеће:

„Данас је, дакле, у Београду светковина у спо-
мен педесетогодишњег дана кад се Милош диже 
на Турке. Свечаност ће бити народна; мада у тој 
свечаности има нешто што наличи на сујету, 
опет се не може одрећи да је врло важно време 
које се овом свечаношћу прославља. Ја нећу рећи, 
као што веле неки што желе ласкати, да је књаз 
Милош „велики Милош“, јер он није учинио ништа 
од оног, чим се у историји добија име велики, али 
је књаз Милош свакојако врло знаменит човек у 
нашем народу, носилац историје наше новијег 
времена и представник борбе за слободу народну, 
као и представник ослобођења Србије. Што се 
радило 1815, радило се у његово име; и ма да су 
какви разлози били зашто је онако радио, као што 
је радио, не може се одрећи да је за наш народни 
живот имало добрих последицa отуд, ште је 
урађено.

Ослобођење Србије ствар је врло моментална 
(монументална, прим.  М. Т.) за судбину, за будући 
живот српског народа. Србија треба да постане 
темељ великој српској држави, а кнез је Милош био 
главни вођ у борби за ослобођење Србије. Према 
овом делу нестају, губе се, или, најмање рећи, губе 
снагу гдекоја његова дела која му се замерају; и кад 
прође још 50 година, Милош ће у нашој историји 
постајати све светлији, при свем том што ће 
бити много ствари које ће му се замерати и као 
човеку и као владаоцу.“114

Независно од оваквих приватних дилема једног од 
водећих представника чиновничке елите тог времена, 
јубиларна прослава 50-годишњице Таковског устанка 
уведена је у званично јавно сећање и трајно повезана с 
кнезом Михаилом, што показује и његова биографија у 
Поменику знаменитих људи Милана Ђ. Милићевића.115 
Посебна пажња посвећена је Таковском крсту. На 
кнежевим званичним портретима насталим након ју-
биларне прославе Таковски крст се редовно појављује 
на његовим прсима. Један од репрезентативних приме-
ра је портрет поклоњен манастиру Крушедолу, у коме 
су почивали посмртни остаци његове мајке, кнегиње 
Љубице. Портрет је извео Стеван Тодоровић непосредно 

Сл. 15. 50. год. Светковина Устанка Књаза Милоша фотографија, Анастас Стојановић 1865.
(Музеј града Београда)
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по јубилеју, а Таковски крст је насликан први међу 
ордењем. (Сл. 16) Представу спомен-медаље Феликс 
Каниц укључује у прво издање своје књиге о Србији, 
објављене три године после обележавања јубилеја.116 
(Сл. 17) Ово дело типичан је пример ангажоване вер-
бално-визуелне репрезентације здања националне др-
жаве, карактеристичан за историцистичку европску 
културу друге половине 19. века. Илустрација је про-
мишљено смештена на почетак шестог поглавља, по-
свећеног односу државе и друштва. На левој страни је 
аверс, на десној реверс медаље. Изнад њих је династичко-
монархијски симбол сунца, у који је смештена круна, а 
испод су укрштене гране ловора и храста. Око аверса 
медаље распоређени су симболи мира и просперитета 
државе, а око реверса симболи рата и војних победа.

По завршетку прославе, међутим, Таковски крст 
није више додељиван, превасходно због противљења 
Порте да се он уздигне на ниво ордена. Изгледало је 
да ће покушај остати на нивоу пригодног спомен-
одликовања, али на почетку српско-турског рата кнез 
Милан Обреновић оживео je стару идеју и установио 
Орден Таковског крста. У указу кнеза Михаила о ус-
тановљавању спомен крста и медаље, од 22. маја 1865. 
године, јасно се истиче да они имају јубиларни кара-
ктер и да се додељују учесницима Таковског устанка 
поводом прослављања његове 50-годишњице. У указу 
се ни на који начин не претпоставља могућност потоњег 
додељивања крста. У том смислу он није имао карактер 
закона о установљавању првог српског ордена, како то 
потоњи истраживачи често истичу.��7 Ни подухват кнеза 
Милана, строго гледано, није представљао обнављање 
претходне праксе, него увођење нове, легално заснова-
не на новостеченом суверенитету. Тумачење те новости 
као обнављање раније праксе био је тада уобичајени 
начин мишљења и представљао је саставни део онога 
што се у савременој науци назива конструкција тра-
диције. Та конструкција, с друге стране, није била у 
потпуности измишљена, јер је додељивање Таковског 
крста поводом прослављања јубилеја 1865. године 
имало за амбицију установљавање ордена, чему се Пор-
та одлучно супротставила. Избијање српско-турског ра-
та и проглашавање независности 20. јуна 1876. године 
пружило је легалне правне основе за остваривање ове 
амбиције и оне су биле искоришћене.

Даље популарисање сећања на јубилеј повезано 
је с питањем подизања споменика Таковском устанку 
у јавном простору престонице. Три године након ју-
биларне прославе покренута је акција да се у Топ-
чидеру подигне меморијални крст с постаментом.118 
Замисао је очигледно почивала на сећању на ефемерну 
сценску конструкцију названу „Таковски крст“. У ду-
бљим идејним основама оваква споменичка форма 
ослањала се на стару праксу подизања крстова као 

јавних верских, патриотских и националних споме-
ника. Први од оваквих меморијала постављених у 
јавни простор Београда био је Крст светог Андрије 
Првозваног, подигнут за време Карађорђевог устанка у 
славу ослобођења града од Турака. Овај меморијал није 
сачуван, срушен је одмах по пропасти устанка, али на 
његово постајање указују посредни извори.119 Након 
тога следи подизање Возаревог крста, постављеног на 
месту на којем су, према предању, спаљене мошти светог 
Саве. Најмонументалнији међу њима био је меморијал 
посвећен ослободиоцима Београда 1806, који је кнез 
Александар Карађорђевић подигао 1848. године. 

Замисао о подизању Таковског крста у Топчидеру 
иницирана је намером да се у други план потисне 
меморијал посвећен ослободиоцима Београда 1806. 

Сл. 16. Кнез Михаило Обреновић, портрет, Стеван 
Тодоровић, после 1865. (Манастир Крушедол)
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године, тада једини монументални јавни меморијал 
у српској престоници, који је носио наглашене идео-
лошке конотације везане за сећање на Карађорђа 
као покретача борбе за обнову новог златног доба. 
Иницијатива, по свему судећи, није реализована, или 
бар није довела до трајног решења. На једној архивској 
фотографији из документације Завода за заштиту 
споменика културе града Београда испред конака кнеза 
Милоша у Топчидеру види се правоугаони камени 
постамент на који је постављен крст. Међутим, на 
акварелисаном цртежу Карла Гебела из 1881. године 
на сличан постамент постављена је фигура Атласа 
са глобусом у уздигнутим рукама. (Сл. 18) Пажња 
званичне репрезентативне кулуре, у сваком случају, 
усмерава се на подизање меморијала посвећеног тра-
гично преминулом кнезу Михаилу, што је у почетку 
подразумевало и подизање монументалног споменика у 
Топчидеру, односно Кошутњаку. Ситуација се изменила 
тек након свечаног откривања коњаничког спомени-
ка почившем кнезу на главном престоничком тргу и 
проглашавања Краљевине Србије, крајем 1882. године. 
Криза владарског ауторитета, повлачење краља Милана 

и превремени долазак на власт краља Александра нужно 
су наметнули јачање култова родоначелника династи-
је – кнеза Милоша и његовог наследника, мученичког 
кнеза Михаила – и њихово све наглашеније пропагирање 
у симболичној политици званичне репрезентативне 
културе. Тада се поново покренуло питање споменика 
Таковском устанку, који је требало да се подигне у 
Топчидеру, на месту јубиларне прославе његове 50-
годишњице. 

Основна замисао о споменику почивала је на идеји 
да се ефемерна конструкција под којом је извршена 
подела Таковског крста, и која је у симболичној стру-
ктури топчидерског парка већ постала меморијално 
место, замени грађевином од трајног материјала. Тиме 
би се у један меморијски топос повезало удвојено сећа-
ње на кнеза Милоша и Михаила, односно на Таковски 
устанак и његову јубиларну прославу. Изградња ова-
ко осмишљеног каменог споменика требало је трајно 
да заокружи династичку меморијалну структуру Топ-
чидера, који је у међувремену постао омиљено пре-
стоничко излетиште, и укаже на почетак обнове 
српског новог златног доба под Обреновићима.120 Новац 

Сл. 17. Спомен медаља, илустрација у књизи Фелика Каница „Serbien. Historisch-etnographische reisestudien aus 
den Jahren 1859-1868“, Lepizig 1868.
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за подизање споменика одобрен је из државног буџета, 
а бригу око његовог подизања водило је Министарство 
грађевина. У Београдским новинама је крајем јануара 
1902. године објављена вест да ће се 9. фебруара у 
Министарству грађевина одржати јавна лицитација за 
грађење споменика „Таковски устанак“. Предрачунска 
сума је могла да износи 14.528,66 динара, а учесници 
лицитације требало је да положе кауцију од 6.700 дина-
ра у готовом новцу, или у вредносним папирима.��� Из 
каснијих вести, објављених у новинама крајем марта, 
сазнаје се да је на конкурсу победила фирма „Индустри-
ја рипањског гранита“, власништво Раше Милошевића 
и Ф. Голумбовског.��� У међувремену, новац намењен 
подизању споменика знатно се повећао. Министарство 
грађевина издвојило је из буџета за 1901. суму од 30.000 
динара, а потом је посебним краљевим одобрењем из 
буџета за 1902. годину накнадно издвојено још 12.300, 
тако да је укупна сума износила 42.500 динара.��� 
Споменик је, како је раније предвиђено, изведен од 
тесаног камена, а о његовом изгледу сведочи шеснаеста 
разгледница из циклуса „Поздрав из Београда – Gruss 

aus Belgrad“, коју је београдски издавач Моша Коен 
објавио 1902. године.124 (Сл. 19) У њеном доњем делу 
је натпис: „Павиљон кнеза Милоша у Топчидеру – 
Pavillon Fürst Milosch in Topschider.“, што показује да 
је новоподигнути меморијал био посвећен сећању на 
кнеза Милоша. Међутим, натпис уклесан на ободни 
венац куполе, на разгледници само делимично видљив, 
помиње кнеза Михаила и 1865. годину, што указује на 
двојну меморијску структуру споменика. 

Споменик је, по свему судећи, уништен већ за 
време Првог светског рата, јер о њему потом више не-
ма помена.125 Његово заборављање било је одраз нове 
званичне симболичне политике, чије је уобличавање 
започело одмах после Мајског преврата. Након силаска 
династије Обреновић са историјске сцене, Српске Цвети, 
па и њихова јубиларна прослава, падају у заборав, о 
чему сведочи и Коста Ј. Христић у својим сећањима.126 
Истовремено, критичка историографија укида митску 
димензију сећања на Таковски устанак и своди га на 
раван историјског времена, тако да 100-годишњица и 
150-годишњица нису биле званично прослављене.

Сл 18. Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Карл Гебел 1881. (Нарoдни музеј у Београду)
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Сл 19. Павиљон кнеза Милоша, разгледница, 1902. (колекција Вицић)
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ПРИЛОЗИ:

Прилог 1: Програм светковине објављен 15. маја 1865. године: 

Програм за светковину, којом ће се ове године, као после педесет година прославити спомен устанка кнеза 
Милоша.

1. Ова ће светковина бити у Топчидеру на свете Тројице.
2. Осим родбине Његове Светлости Господара и Кнеза биће гости светковине: а) министри и државни саветници; б) архијереји; 

в) председници великог суда и главне контроле; г) подпредседник консисторије апелаторијске; д) окружни начелници и 
управитељ вароши Београда; ђ) председници првостепених судова; е) председници епархијских конзисторија; ж) окружне 
проте; з) пет штапских официра; и) прота војнички; ј) ректор велике школе; к) из свакога среза по један од оних који су 
војевали у ратовима кнеза Милоша, а где таких не би било, по један из њихових породица, а где не би било ни таких, по 
један од главних људи, и по један кмет; л) из Београда председник општинског суда и председник одбора трговачког и два 
грађанина; љ) из сваке окружне вароши по један кмет.

  Свега позваних гостију биће око 350.
3. Гости који не седе у Београду доћи ће у Београд у суботу у очи св. Тројице.
4. Топови ће с брда топчидерског огласити светковину у суботу у вече о заласку сунчеву, а Београд ће се осветлити.
5. Начиниће се нарочита зграда за цркву па ће се наместити у Топчидеру на првој ливади с десне стране иза моста идући 

кошутњаку, где ће се служити служба божија први дан Тројица.
6. Први дан Тројица почиње служба божија у 7 сахата у јутру. Топови и звона огласиће долазак Његових Светлости Кнеза и 

Кнегиње у Топчидер и полазак из топчидерског дворца у цркву.
7. Њихове ће Светлости Кнеза и Кнегињу пратити из дворца топчидерског у цркву министри и државни саветници.
8. Стајаћа војска у Београду и један батаљон народне војске изаћи ће у параду и стати на истој ливади до дочека Њихове 

Светлости.
9. О служби божијој пуцаће војска из пушака и топова.
10. Служба ће се божија завршити благодаренијем.
11. После службе божије вратиће се Њихове Светлости у дворац, и онде примити све позване госте.
12. После малога домора скупиће се гости око трибуне. Онде ће бити и војска.
13. Онамо ће доћи Њихове Светлости с министрима и државним саветницима, и поздравивши војску попеће се на трибуну, 

одакле ће Његова Светлост поздравити госте беседом.
14. По беседи својој Његова ће Светлост раздавати знаке признавања онима, који су били у устанку кнеза Милоша. За то ће 

време пуцати топови лагано један за другим.
15. Иза тога ће министар унутрашњих дела прочитати имена оних, којима ће се дати знаци признавања, били на светковини 

или не, а тако и имена оних породица, којима ће се послати сребрне медаље за спомен овога дана. У то ће војска пуцати 
из пушака и топова, и свираће се и певати песма спомену овога дана. 

16. По том ће војска дефиловати, и Њихове Светлости вратити се у Београд, а војска у касарне.
17. После подне ће бити у Топчидеру различите игре, и забаве, као певање уз гусле, коло, метање камена, надскакивање, 

утркивање и т. д.
18. Биће постарано да тај дан и други дан буде у Топчидеру гостионичара, у којих би могло добити јела и пића ко буде хтео 

(за своје новце).
19. У вече у први мрак палиће се у Топчидеру вештачка ватра.
20. Други дан у 1 сахат по подне даваће Његова Светлост у Топчидеру ручак, на ком ће бити Њихове Светлости Кнез и 

Кнегиња са својом родбином, министри и државни саветници, архијереји и сви позвани гости.
21. Кад пукну три топа, гости ће се сакупити у зграду где ће ручати. После четврт сахата долазе на ручак Њихове Светлости 

Кнез и Кнегиња, пратећи министрима и државни саветници.
22. За време ручка свираће војничка банда и певати ђачко певачко друштво.
23. Здравицу ће напити Његова Светлост Кнез народу. А у име народа одговориће и здравицу напити Његовој Светлости 

председник државног савета. После једне и друге здравице свештена ће лица отпевати „многа лета“, а топови ће пуцати 
и звона звонити. Више здравица не ће бити.

24. О ручку ће се раздавати гостима металне медаље.
25. И други дан после подне биће забава и игра као и први дан.
26. Трећи дан у 11 сахата пред подне ићи ће гости Њиховим Светлостима у двор на подворење и опростиће се с   њима.
27. Тим се свршује светковина.

(Видов дан, год. V, бр. 54, 15. мај 1865.)
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Прилог 2: Допуна програма светковине објављена 22. маја:

Програму за сутрашњу светковину, коју смо саопштили у бр. 54. наших новина, имамо додати још ово, чим се попуњава 
и мало меља:

Служба ће бити у топчидерској цркви, а почеће у 6½ сахата а свршити с вечерњом до 8 или 8½.
Њихове светлости са својом свитом и гг. министрима поћи ће из Београда у 7½ сахата, и доћи ће у топчидерску цркву око 

7½. Официри на коњима и кнежевска гарда и београдска народна кавалерија пратиће Њихове Светлости од двора београдског 
до цркве топчидерске, официри поред кола, а гарда поред а народна кавалерија за колима.

Код цркве ће бити упарађен мали део војске а на великој ливади једна батерија, и пуцаће за време службе божије.
У 8 ½ сахата обући ће се мноштво свештенства те ће у литији отићи све до новог олтара, где ће бити благодареније, на ком 

ће г. Митрополит говорити беседу. Овај ће спровод дочекати остала војска на ливади, и она ће овде радити при благодаренију.
После ове црквене свечаности, Њихове ће се Светлости одморити под хладиоником и онда овде доручковати.
Између 9½ и 10 сахата доћи ће Њихове светлости на трибуну, и тада почиње световна светковина, коју ће огласити топови, 

и који ће бити по реду као што је јављено.
Потом ће Његова Светлост држати сморту над целом војском, која ће за тим дефиловати.
После тога отићи ће се у летњи салон близу цркве, и онде ће Њихове светлости окружене родбином, архијерејима, 

министрима и државним саветницима примати честитања.
(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865.)   

Прилог 3: Беседа којом је преосвештени г. митрополит поздравио Његову Светлост пре благодарења:

Благоверни књаже!
По жељи, која Те свагда руководи, да радиш за срећу и напредак народа српскога, кога Ти је поверио Бог, определио си и 

ову народну светковину, при којој Те од стране отечествене православне цркве топло поздрављамо.
Јер с почетком ослобођавања од тешког ига и робства, које преко четири стотине година мучише и удручаваше народ 

и земљу србску, почела се од тог времена ослобођавати и православна наша света отечествена црква, која је тако исто као и 
отечество дуго стењала под варварском силом.

Господ Бог, који Ти је даровао ту срећу и милу радост да сакупиш око себе и видиш овде оне још затекавше се у животу 
јунаке, који су с Твојим отцем Књазем Милошем задобили слободу Србије, нека те укрепи, да благодарним споменом овим, 
оснажиш садањему и осигураш слободу будућему колену народа србскога.

Благочастиви господару! Св. Црква моли се преблагоме Богу, да Ти он свеомогући, у чијим је рукама срце Твоје, у свему 
доброме и полезноме Србији помаже, да ти укрепи десницу да сачуваш, умножиш и осигураш слободу у благостање народу 
своме, а особито да на све будуће векове утврдиш у њему свету православну веру, која чува народ и име србско.

Благословен грјадиј во имја Господне. Амин.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 4: Молитва на благодарењу о светковини у спомен устанка кнеза Милоша:
Господи Iсусе Христе Боже всяакаго милосердiя и щедротъ, єгоже милост безмерна и человеколюбия неизследимая 

пучина, Ти царю веков, глагояй на язик и царства и созидајај и насаждаяйъ их, помяни щедроти и милости Твоя яже отъ века 
сутъ; не отвержи насъ отъ лица Твоего, ниже возгнушй ся недостојинствъ нашихъ, но помилуй насъ по велицей милости Твоей 
и по множеству щедротъ Твоихъ; презри беззакониія и грехи нашя, укрепи всехъ нас верою Тя, утверди надеждею, одушеви 
истиною другъ ко другу любовію, вооружи єдинодушіем на праведное защищениіе одержанія, єже далъ єси намъ и отцемъ 
нашимъ, да не вознесется жезлъ нечестивихъ на верное Ти достояніе. 

Сего ради ко Твојему величеству припадающе со страхомъ и благоговеніемъ благодарие исповедуемъ молости Твоя 
нетаимъ благодеянія, явленная народу у владенію сербскомъ въ теченіи прошедшихъ пятидесяти летъ.

Ти бо Господи возглаголалъ єси Твoe зиждителное слово на сей народъ и создал єси въ немъ верное Ти православное 
владеніе и поставилъ єси надъ нимъ сущую отъ Тебе властъ, укрепилъ єси єго на сопротивныя и ограждая и человекоюбими 
христіянскими законами, найпаче же просветлилъ и одушевилъ єси єго спасителною верою, и аще иногда и жезломъ посещалъ 
єси єго, обаче милости Твоея не ударилъ и не удаляеши от него.

Тя убо владику, Господа и Благодњтеля славимъ, хвалимъ, благодаримъ, поемъ и величаемъ, и тоъ самихъ щедротъ Твоихъ въ 
вере  и упованія утвержденіе и дерзовані е предъ Тобою пріемлюще, смиренно молимъ: сохрани благовернаго Государя и Князя 
нашего Михаила, утверди престолъ єго, основанное отцем єго Княземъ Милошемъ, на веки многія, даждъ Господи воинству 
єго сердце мужественое, посли єму ангела светла да будетъ оно супостатомъ нашимъ страшио, во бранехъ .... одолевающе 
силою, мудростію и искуствомъ, агарянская всеополченія, благослови вернія люуди Твоя и укрепи ихъ въ благостояні, даруй 
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народу сербскому пресоениіе въ истинномъ величіи, крепости и правде, вознеси рогъ славе єго, умножи, возрасти, разшири єго 
на земли обитанія его, помяни древныя Твоя єму милости и неотврати  лица Твоего отъ земли и потомства угодниковъ Твоихъ; 
Симеона мироточиваго, Савви равноапостолного Стефана первовенчанаго, многострадалнаго Стефана Дечанского, Княза 
Лазаря и прочих ихже возлюбилъ и прівлъ вси въ блаженныхъ селениіхъ горного Iерусалима: соблю, весмилостиве, церковъ 
Твою святую и православную въ насъ веру въ чистоте и силе ви, и да пребудет она средоточіемъ всенароднога єдиненія, 
источником просвещенія, основаніемъ и твердииею народного благонравія, правди законовъ, благодетелности управленія и 
нерушимости благостоянія: да не увянетъ ниже да изникнетъ древниее насажденіе добродетелей народнихъ, но да возрастетъ 
въ нему ново стебліе лучшаго и да изидетъ новый цветъ благолепія и плодъ совершенства въ весхъ благихъ делехъ, яже сутъ 
угодна Тебе.

Прости свесвятый и всемилостивый Господи вся грехи наше и отецъ нашихъ трудившихся о возрожденіи и благостояніи 
Сербіи, подаждъ имъ вечны покой, идеже єстъ всехъ веселящихся жилище, и сопричти ихъ избранимъ Твоимъ въ нестареыщемся 
блаженстве Твоемъ; и исправи стопи нашя въ деланію  заповедей Твојхъ, пробави милост Твою любящимъ законъ Твой, да 
будет близъ боящихся Тебе спасеніе твое, вселити славу въ землю нашу, милост и истина въ ней да сретаются и правда и миръ 
да лобизаются, и сокруши враги нашя хищеніемъ, злобою, лукавствомъ к неправдою возстающыя на ни; даруй победу верним 
Твоимъ на борющыя ны; обнови и умножи благословенія Твоя  на народъ сей и въ новом начинающемя пятидесятилетіи. 
Подаждъ Господи пастиремъ святиню, правителемъ честитостъ и мудростъ, судіямъ правду, народу миръ и тишину, законамъ 
силу и веру преспеяніе, земли же плодородіе и благоразствореніе воздуха, людем же всемъ здравіе и спасеніе. И тако призри 
на насъ и ущедри насъ, благословлениеми Тобою, отъ дне до дне и отъ века и до века благословяще Тя Господи, благодареніе 
приносимъ Ти и величающе Тя воспеваемъ Ти: слава Тебе Богу, благодателю намему, во веки вековъ, Аминь.

(Видов дан, год., бр. V, 24. мај 1865)

Прилог 5: Беседа коју је говорио преосвештени г. Митрополит Михаило на благодаренију:
Господи, помјанух дни древнија
И поучихсја во всех делах твојих 

(Пс. 142, ст. 5)

Ове речи цара и пророка Давида да изречемо и ми благочестиви Христијани при овој народној светковини, кад се у 
побожном духу сећамо прошлости, која постави темељ срећној и лепшој будућности нашега народа. Господи, помјанух дни 
древнија и поучихсја во всех делах твојих!

Беше негда срећно доба у народу србскоме, он имађаше своју силну и велику државу, краљеви и цареви србски славише се 
на далеком истоку и западу, уважаваше их ближњи и даљњи народи, бојаше их се непријатељи царевине српске. По тој срећној 
царевини поносито дизаше се лепи дворови владетеља и великаша србски, цветаше села и вароши, јунаци се дичише именом 
србским, народ уживајући правду закона, беше одевен у злато и сребро, виђаше се по србским пољима многочислено стадо, 
као што и плодне њиве веселише србске синове и кћери. И тада красно беше живети у лепој земљи државе србске, која бјаше 
искићена дивним и великолепним храмовима, у којима се побожно славаше Бог и свршаваше служба небесном цару.

Но, као што поједини човек, тако и народ или већина од њега, у срећи често заборавља Бога, преступа заповеди божије и 
пренебегава правду божију, па се одаје на грешна, зла и богопротивна дела. И тада пада он са висине величја, губи земаљску 
срећу, да би опет дошао себи, да би се сетио Бога, да би сачувао небо и да би земном патњом предотвратио вечну небесну муку. 
Помјанух дни древнија и поучихсја повторимо речи цара Давида. И сетимо се овде бл. Хр. они стари грехова, који призиваше 
страшне громове неумитне правде божије на цео народ и земљу србску. О, како је тужно понављати у памети оно, што заслужује 
да се оплакује и да се заборави! Није ли жалосно сећати се како се у старо доба јављаше чести немири, као устајаше брат на 
брата, како се не слушаше старији, како се изроди јавише, те дрско дигоше руку на крунисану главу свога цара, како занесени 
страстним честољубијем и гордошћу изневерише свога владатеља и ради освете и злобе послужише издајством свирепом 
туђину да сломе снагу народној држави србској? Нису ли ово велики вапијући на небо, а упропашћавајући земљу тешки 
грехови, који разорише лепу царевину србскога народа? Цвет србства витешки изгину на тужног спомена Косову, где паде 
мученички и кнез Лазар, последња онда обрана земље србске.

И, ах, како се од тада измени и поруши лице красне земље св. Немањића, коју варварска рука ускоро начини и обрати у 
дивљу пустињу! И у тој пустињи, непријатељи као љути зверови нападоше, сасекоше, рушише, палише, на коље набијаше и 
гњавише обезглављен народ србски, који је дивљем варвару само зато био крив, што је још волео и љубио свету веру и слободу 
своју. Столица се државе србске разруши и уништи, великолепни дворови и куће обратише се у пра и пепео; друмови, улице, 
села и вароши опустише и по свуда се зачу јаук и кукњава, разлегоше се из дубине срдца пуни туга и уздисаја, - Срби посташе 
робови, обукоше се у сужничке и робске хаљине и ликом опасаше. Господи, озлобљен бих, и смирихсја до седа воздиханијам 
сердца мојего, по свуда се вапијаше. Србске мајке бранећи своју невину децу, заједно с њим гинуше или од удара или од насиља 
или од гоненија; дуголетни и седи старци бјаху поругани и тешком зулуму задављени; св. Цркве и монастири задужбине србске 
обезчестише се, осквернише мрским и срамним делима дивљачке злобе, обнажише се и у развалине обратише. Вижд Господи, 
јако скорбљак, утроба моја смјатесја во мне и пресврјати сја сердце моје, јако рести исполнихсја, (Плач. тер. гл. 1 ст. 20), 
нарицаше жалбу своју подјармљена св. Црква.
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ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

Но има Бог, који не казни зато, да се освети и да погуби, него казни зато, да исправи и очисти. Има Бог, који је изазвао 
из ништине у биће једино по благости својој овај свет, по његовој вољи крећу се светила небесна, по његовој заповести теку 
реке, волнује се и усмирава море; када он захте, пустиња се обраћа у плодно поље и у лепу башту. Па кад свето провиђење 
промишљава о бездушним стварима, које су на ползу човеку; то зар би Бог преблаги оставио без своје бриге човека, своје 
најузвишеније створење? Зар био он презрео и у тешкој невољи оставио, горко мучећи се, али му још верни народ? Није ли 
четиристолетно робство очистило старе грехове народа? Оће ли се још гневити Господ, када дугом патњом покаја грехове своје, 
неодступно молећи му се народ? О, не, преблаги отац небесни, казнеће грехове, не допусти да се угаси име србско! Жестока су 
и грозна била страдања и патње, које гњавише народ земље ове, која је сва наквашена крвљу деце њене, по којој се свуда виде 
кости бораца за веру и слободу њену; ужасно је било опустошење и разорење земље наше, грозно је помислити на оно мрско 
оскрнављене светиње њене.  

О, Боже отаца наши, Боже славни и свети Немањића, Твоји угодника, Ти си Господи оставио међу нас и сачувао до 
сада целокупне мошти светитеља првовенчанога краља, Дечанскога, Уроша и мученика косовскога праведнога кнеза Лазара, 
сачувао си их као знаке Твоје милости и у горкој невољи нашој, за грехове наше; смилуј се Боже праведни и преблаги на верни 
Ти народ Србски, погледај на патње његове и не допусти да се продуже невоље, које он већ преносити не може, Боже даруј 
милост твоју верујушчим тја, вапијаше се свуда где се само у тајности по пећинама, или под ведрим небом могаше молити 
слуге божије. 

Господ крепост људем својим даст (Пс. 28, ст. 11.) возласи св. црква – и застрашена и измучена деца Србије ободрише се, 
слабодушни се охрабрише, скупише се, устадоше да се боре са врагом светиње и човечанства. И варварска сила попусти сили 
правде. А за кратко време од 50 година, како се украси лице Србије, коју сада наши предци не би ни познати могли! Подигоше 
се и умножише села и вароши, саградише куће, дворови и цркве, основаше се благотвори и просветни заводи, написаше 
човечни закони, засејаше поља која бијаху пуста и дивља и која сад обрађујући син или унук слободно изриче: ову ми је земљу 
отац или дед задобио поразивши на њој насилника и отимача, - ово је сада моја собственост.

Ућуташе громови огњестрелни, прекратише се зулуми, зауставише се потоци крви, и благословен мир огреја нашу 
домовину, по свуда се приону на рад и тековину, осети се радост, увиди се плод напрезања наши отаца и народ усрећен 
слободом познаде праведу, крепку и милостиву десницу божију.

Па зато верни народе, благослови Господа Бога, који те не оставља, прослави отца небеснога, који ти окрену молостиво 
лице и који те усрећи да си слободан и миран у својој кући на своме праотеческом огњишту; да видиш опет уређену и украшену 
земљу св. Немањића.

Св. Црква радујући се о срећи деце своје, сама благодарно спомен благодејанија божија, која су Србији указана и која су 
убрисала сузе њене, које она тако дуго проливаше топло се моли Богу и Спаситељу да он преблаги и у будућем времену пошаље 
нове милости и дарује нова благодејанија Србији и народу србском.

Благостање, напредак и срећа земље утврђује се, шири и умножава мудрим земаљским законима, који су сродни духу 
народа, који су ближи природи његовој и сагласни с разумом. А благо народу, ако је непоколобљив у светој вери православној, 
ако поштује, врши и чува и закон божији, па избегава и све оне грехове, који руше срећу његову и призивају гнев стршане 
правде божије! Јер закон божији, као закон вечне љубави, има намеру да приближи човека Богу, да му дарује времену и вечну 
срећу. И закон божији научава нас љубави према ближњима, љубави према домовини, где је простор ради христјанске љубави. 
Љубав к отечеству – то је она жертва, којом ћемо исказивати своју благодарност Богу; то је она врлина, којом желе да виде 
украшене своје Србе наши предци, наши молитвеници код Бога св. Сава, Симеон и прочи угодници божи.

Украси се србски народе овом врлином, приноси ову жертву љубави, заветјући се праху отаца своји, да ћеш свагда волети, 
љубити своје отечество, да ћеш поштовати свога владатеља, да ћеш поступати по закону божијем и да ћеш бранити веру и 
слободу своје домовине!

Мили споменици о јуначким врлинама и толиком доказима живог родољубља наши отаца нека утврде мисли, покрену 
тежње и расположе осећања и садањега и будућега покољења народа србскога да се ова не само диче врлином споменима 
прошлости, него да се и побрину украшавати се родољубивим и христијанском врлинама, које данас у народној светковини 
свечано славимо. Безпристрастни пак поглед на погрешности, које се догађаше у прошлости, дај Боже, да их удаљава и 
недопушта у садашњости и будућности; а добри примери и мудра искуства нека служе за совет, упутство и подражавање. И 
при оваквом поступању и осећањима преблаги Бог, Отац наш небесни, благословиће дела и намере србске, изливаће обилне 
дарове неба на отечество, и држава србска, обиловаће јунаштвом и мудрошћу, биће тврда, напредна и страшна непријатељима 
њеним.

Ви пак драгог спомена борци за веру и отечество, показасте целоме свету своје пожертвованије, не устрашисте се ни 
дивље силе, ни недостатка у средствима за ратовање; него само са тврдом вером у свемогућу силу божију, са непоколебимим 
уверењем да устајете за правду и са топлом љубављу за слободу своје домовине, пођосте да војујете против јаче силе, и 
– ваша пламена љубав победи, ваша преданост вери праотеческој и домовини раскиде тешке и робске ланце насилника. О, 
благословено нека вам буде име, нека се душа ваша радује и вечно весели у блаженим обитељима неба, код престола правде 
божије, коју сте извојевали својој деци, своме потомству! 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 46

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

Смртни се диве, кад гледе споменике подигнуте од метала и камена знаменитим људима своим, кои славе њиова дела; но 
такви споменици као и све друго временом обраћају се у пра и пепео. Али добротвори народа, поред овакви трошни споменика, 
које им благодарност потомства подиже, имају и друге споменике, кои предају дугим и многим вековима њиово име, записано 
у благодарном срцу народа. Овде дакле у срцима и душама нашима запишимо браћо, славно име незаборављенога књаза 
Милоша и његови верни сатрудника, и гласом срдачне љубави пренесимо славу и предајмо име њиово потомству да га слави 
из колена на колено дуголетно. 

А ти мила Србијо, домовино наша, подигни главу своју украшену доблестима своји синова, отреси прах са чела свога, 
радост и весеље нека се ори по твоим красним пределима, громови кои од јунаштва твоје деце грмише по теби, нека се чују 
далеко и дуго и нека потомство дозна да смо те ми љубили и бранили.

Из развалина нека се подижу споменици и задужбине и старе и нове славе србске и нека предају идућим столећима, да је 
србски народ живио, да још живи и да има снаге самостално живити, Богу на славу а човечанству ползу, дику и понос! Амин.

Видов дан, год. V, бр. 58, 24. мај 1865)

Прилог 6: Беседа коју је његова светлост говорила:
Моји љубезни и верни!
Почем смо поделили Свемогућем Богу наше понизне и искрене благодарности за свету подпору и заштиту, коју је Народ 

Србски у делу свог препорођења нашао код Његовог Свевишњег престола, Ја осећам потребу, да Вам неколико речи проговорим 
о данашњој нашој светковини.

Сабравши се овде, да заједно самном прославите педесето-годишњи спомен једног знаменитог догађаја наше народне 
историје, Ви сигурно разумете и делите са мном осећања, која срце моје на овој свечаности обузимају. Садашњи нараштаји, 
или боље да кажем садашња Србија, представљена овде свима знаменитостима својим и одабраницима из свију крајева земље 
и свију части народа, срећна је заједно са мном, што видети у свом кругу, и што може љубови и почитовањем својим обгрлити 
на овој свечаности још у животу заоставше се остатке пређашњег нараштаја, пређашње Србије, ове седе и честите старце, који 
су са нашим покојним родитељем положили срећни темељ садашњем нашем стању, и којима је јединим, између толико хиљада 
њиови савременика, суђено било, да доживе данашњу велику народну свечаност.

Славећи дела наши умрли родитеља, и њиови, још међу нама живећи другара, ми само испуњавамо једну благоугодну 
дужност глагодарности и признатељности спрам редки и никад не умирући заслуга, и у исто време доказујемо и засведочавамо, 
колико високо ценимо стање, које је истим делом основано.

Ја нарочито, као син покојног Књаза Милоша, имам узрок дичити се, што прослављајући дело Мога Народа, у исто време 
одајем и данак синовне побожности спомену мог родитеља. Књаз Милош био је заиста срећан, што је с помоћу Божијом могао 
учинити свом отечеству услуге, које ће до века заузимати неизгладимо место у историји Србије, и које ће неразделно везати име 
његово за спомене препорођаја Народа Србског. Ја кажем, Он је био срећан, јер сама добра воља, и сама човечија усиљавања, 
па и кад су најбољим изгледима ободрена, нису свакад довољна за успех у предузетцима и мање важности а камо ли онаковим, 
гди се ради о судбини и будућности једног народа. Искуство векова, историја целог света, па и историја и стара и нова нашег 
собственог народа, показује нам, да ту треба нешто више, него жеља, труди, и добра воља поједини предводитеља и њиови 
сатрудника. Ту треба гомила други околности, које све кад видимо састављене, ми у њима налазимо и преузносимо милост и 
подпору Божију, и називљемо их срећом, и право имамо, што их тако називљемо, јер кад дајемо то име и благима привременим, 
која немају ни трајање обичног човечијег века, колико више треба да називљемо срећом оне велике молости Божје, помоћу који 
се оснивају блага читави народа, и стварају спомени који никад не умиру, и износе на видик добродетељи, које и најпознијем 
потомству на углед служити могу.

Моји љубезни и верни! Свима нама познати су догађаји, који спомен данас прослављамо. Ако мисли наше пренесемо на 
стање Србије пре 50 година, и сравнимо га са садашњим нашим стањем, онда ћемо наћи више него што је потребно узрока за 
почитовање свију они којима смо, више или мање, обавезни за садашње наше стање.

Ово почитовање, ова благодарност, прелазиће од рода на род, и кад би се могла побојати, да ће у народу србском родољубље 
и  грађанска добродетељ и осећања свега што је лепо, красно и узвишено, до тог степена ослабити, да се и спомен велики 
заслуга и славна дела заменаре, онда би у безпристрасности историје нашли јемство вечитога спомињања и слављења оног, што 
је спомена и славе достојно. Немамо дакле ни најмањег узрока бојати се, да ће славна дела, која данас прослављамо, престати у 
народу нашем славити се. Но имамо да испунимо на овој светковини једну нарочиту дужност захвалности и спрам упокојени, 
и спрам још живећи честити родољубаца од год. 1815. Већа част између њи, неки пре, неки после, променише овај времени 
живот за вечни.  Сви они посејаше благословено семе, од ког плод једни и не видоше, а други га једва у тежком и мучном 
развитку његовом познаше, а ми сви данас уживамо тај плод у најлепшем његовом цветању. Свима дакле умрлим кажимо овде 
на овој великој обштенародној светковини из дубине нашег срца: „Бог да им душу прости и помилије“. А имена они редки 
остатака тог знаменитог времена, који се још у животу налазе, нек г. министер унутрашњи дела јавно прочита, те да им пред 
свима вама дадем у име моје и целога народа знаке захвалности и признателности, који ће њихове јуначке и родољубиве прси 
красити, докле Богу милостивом буде угодно оставити их међу нама.



47

ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

После подељења знакова захвалности живим, г. министер ће прочитати и имена они упокојени народни старешина и 
родољубаца, који су године 1815. узели поглавито участије у оним догађајима, а није им суђено било, да доживе данашње 
изјаве признателности од своји благородни сународника, па ћу наредити, да се породицама њиховим предаду сходни знаци 
благодарног спомена за доказ и мога личног и обштег народног уважавања.

То је, моји љубезни и верни, што сам желио казати вам. Нека милостиви Бог подари данас нама свима и над нашима 
отечстввом своју свету и штедру заштиту.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 7: Здравица Његове Светлости народу:
Би л` ико могао и један часак двоумити, у чије здравље, и чију срећу и напредак, у дан славе педесето-годишње светко-

вине слободне Србије, намерава пити књаз Србски, кад се са пуном чашом у руци, а веселим срцем у грудима, са свога места 
диже? –

За цело, не може се ни помислити, да би ова здравица могла бити иком другом намењена, него Народу Србском, који 
– после толико у мраку и тами изчезнути столетја – данас своје полстолетње политичко биће слави.

И дан данашњи весело своје гране шири онај од неколико стотина година грм – лужњак, под којим је упокојеним мој 
светли Отац око себе покупио 1815-те године своје другове, да им у срца улије храброст за предузето ослобођење отаџбине. 
Онако, као што је онај, за србску историју знатни дуб своје гране у вис преко 90, а у ширину немало 100 стопа гордо распостр`о, 
онако, велим, нек би Бог дао, да се србског народа душевна крепост разграна и физичка снага распростре, како би, на свој 
понос, другим народима узор био.

Сви ћете се, уверен сам, одазвати са одушевљењем мојој здравици, која се у ово неколико речи састоји: У здравље и сјајну 
будућност Народа Србског! Нек под закриљем свемогућег Бога он постигне онај узвишени степен свог свестраног развитка, 
какав му нико више желети не може од Милошевог сина. – Живио Народ Србски!

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 8: Здравица којом је председатељ државнога савета г. Јован Мариновић одговорио на здравицу 
Његове Светлости:
Светли Господару!
Учесници ове велике народне светковине, којом је Ваша Светлост уплела нов накит у венац своји заслуга за Србију, - 

доживевши то срећно време да после толико векова тужне и плачевне прошлости можемо данас у слободној Србији, под мудрим 
закриљем Ваше Светлости весело и слободно славити спомен нашег политическог препорођења, - удостојени те велике чести, 
да на овај, за историју Србије знаменити дан делимо с Вама леб и со, и да седимо око Вас и Светле Госпође Књагиње за овим 
господским столом, који нас подсећа на некадашња славља наши краљева и наши царева, ми се сви, Господару, с радошћу и 
одушевљењем одазивамо Вашем племенитом гласу, и најусрдније Вам на Вашој родољубивој здравици благодаримо.

Наша радост, наше одушевљење, наше благодарности, Господару, само су скроман одјек искрени осећања целог народа 
Србског; јер и ако има браће која не могаше приликом ове светковине изнети на видик она срдачна осећања, која наша браћа 
Црногорци и њиов Светли и витешки Кнез тако лепо у овој прилици спрама нас показаше, опет за то, њиове су мисли данас с 
нама, њиове су најбоље жење за нас, и зацело Господару, нема здравице, која би Србским срдцима милија била и у којој би се 
жеље своју Срба боље и слађе спојавале, него што је здравица, коју данас у име народа Србског напијамо Вашој Светлости, за 
дуг и срећан живот Ваш, за дуг и срећан живот Светле Госпође Књагиње, и за неувениму славу имена Обреновића.

Ваша Светлости, живећи само за свој Народ, и налазећи своју срећу и славу у срећи и напредку Свога народа, ми не 
можемо ништа Вашем родољубивом срдцу милије и повољније пожелети, него испуњење они исти добри и узвишени жеља, 
које Ви мало час тако красноречиво, и на тако узбуђујући начин, у здравици Вашој изразисте. Нека дакле милостиви Бог те 
жеље Ваше испуни, па ће онда Србија заиста срећна бити, и Ваше ће име и подобним светковинама и иначе, од рода на род 
прослављати се, и глагодарности према Вашег спомена биће тако исто велике и једнодушне, као што је велика, искрена и 
непоколебима љубав, верност, оданост и поуздање, коима цео народ србски Вашу Светлост обгрљава.

Господо и браћо!
Испијмо дакле сваки своју чашу за здравље нашег дичног и обштељубљеног Књаза, основатеља ове народне светковине, 

за здравље Светле Госпође Књагиње, за овековечење династије и увеличање славе Обреновића, за испуњење свију господареви 
жеља, и као први услов тог, опет и још један пут за Његово постојано здравље и дуг срећан живот. Живио Књаз! Живила 
Књагиња.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)
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Summary: MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ

JUBILEE AS COLLECTIVE REPRESENTATION: THE CELEBRATION OF THE FIFTIETH ANNIVERSARY 
OF THE TAKOVO UPRISING IN TOPČIDER 1865

The first official jubilee was celebrated in the Principality of Serbia in 1865. It marked the fiftieth anniversary of the 
uprising staged on the Christian festival Cveti, in front of the church in Takovo in 1815. The event was declared one of 
the three national holidays in 1836 during the first reign of prince Miloš Obrenović. When he stepped down and the new 
dynasty came into power, official celebration of the festival was abolished. After he ascended the throne again, the day 
of the uprising in Takovo was once again pronounced a public holiday and was celebrated every year under the popular 
name of Serbian Cveti. The main structure of the annual celebration was given form in the capital, and the set pattern was 
followed to a smaller scale in all churches in the Principality.

The Jubilee was marked on the initiative of the then ruling prince Mihailo Obrenović and the State Council, in the 
organization of the officially appointed Council with the prince at the head. The motive for marking the jubilee was the then 
increasingly open aspiration for the promotion of the sovereignty of the Princedom, to which it did not have political right 
at the time. In accordance with those aspirations, the prince and the government tried to introduce the Order of the Takovo 
Cross, to be presented at the celebration to all surviving participants of the uprising. The idea was abandoned due to the 
opposition from the Ottoman Government and the disagreement of the European powers. The organization of the jubilee 
and the presentation of the Takovo Cross were not cancelled, but the medal was given the status of a memorial decoration, 
which later was not awarded until the outbreak of the Serbian-Turkish war ending in the proclamation of the sovereign 
Principality of Serbia.

As opposed to annual celebrations held all over the Principality, the celebration of the jubilee involved the organization 
of central manifestation and the formation of a unified chronotope, involving gathering together of the political body of the 
population at the same time and in the same place. 

As the fortification of the Serbian capital was still in Turkish hands, the celebration was held in Topčider, near Belgrade, 
in the area which already carried pronounced symbolic meaning. Apart from the court residence quarters and the court 
church, in the public area of Topčider, there was also a memorial drinking fountain of prince Miloš and the obelisk built 
in honour of his return to power. For the needs of the jubilee, the performative space of the celebration was transformed 
into new artificial reality through the construction of a number of temporary structures. In addition, the programme of the 
celebration was designed as a manifestation of collective representation of state-public body with prince Mihailo at the 
head. 

The celebration of the jubilee was considered to be an important event and much attention was paid to its becoming 
a part of collective memory. Information strategy of newspaper coverage was oriented towards patriotic feelings of the 
readership that they attended the celebration personally. Photographs of the festivity in the size of a calling card aimed to 
foster the same feeling. Soon after the celebration, an initiative was launched for the erection of a monument to mark the 
fiftieth anniversary of the uprising; however, it was realized only at the beginning of the following century when Prince 
Miloš’ Pavilion was built in Topčider Park. The cornice of the pavilion dome bears the inscription of the name of Mihailo 
Obrenović and the year 1865, clearly indicating the double memorial structure of the monument.
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 ада је 1855. године завршена Црква св. Георгија у Сме-
дереву, био је то један од првих знакова тока у коме се 
обрела тадашња српска архитектура (сл. 1). Са сво-
јих пет купола, које свесно упућују на средњовеков-
но градитељство, и високим звоником као рецидивом 
уобичајеног архитектонског модела средњоевропских 
цркава, она је у себи сажимала сву комплексност српске 
архитектонске културе. Била је то, међутим, и упечатљи-
ва слика пута на кojeм се нашла потрага за националним 
идентитетом који се усталио у највећем броју европских 
друштава тога времена: трагања за коренима нације у 
вртлозима древне прошлости и проналажења златног 
доба, као и оцртавање особености и граница нацио-
налне савремености. Упркос захтевима смедеревских 
власти да црквена општина доведе „из прека каквог 
искусног инжењера, који ће манастир Манасију моћи 
видети и план цркве снимити, па по њему [...] цркву 
изградити“,� као и пуној подршци таквој политици 
грађења од стране попечитеља првосвештенија, смеде-
ревски храм у основи одликује изразита културна дихо-
томија. Оно што су путописци XIX века, говорећи о 
цркви у Смедереву, оценили као спој „византијског“ и 
„западњачког“ начина грађења, „при чему је западни део 
[храма] копија београдске катедрале, а источни са сво-
јих пет купола направљен је према цркви Манасије“,� 
савремени проучаваоци архитектуре препознали су, 
описали и интерпретирали као „компилаторски захват 
у градитељске особености разних епоха“,� те „спајање 
два градитељска света“.4 Управо је спој тих двају светова 
– атавистичког света историјске аутентичности и же-
ље за припадањем и партиципирањем кругу савреме-
не европске цивилизације – у самом језгру значења 
ове занимљиве грађевине, чија стилска хибридност 
у историографији служи да укаже на преломну тачку 
у транзицији српског црквеног градитељства нови-
јег доба. Тај наизглед бизарни спој, међутим, није 
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био само производ кризе градитељских узора нити 
пролазно архитектонско решење које ће убрзо бити 
превазиђено другачијим формулацијама архитектуре 
православних храмова намењених српској заједници. 
Уочљива хибридност заправо је longue dureé структура 
у контексту архитектонске културе у модерној Србији – 
почев од њених освита концем XVIII, па све до средине 
ХХ века.

Конотације „еклектичког споја барокног прочеља 
и ’манасијског’ куполног решења“ смедеревске цркве 
веома су симптоматичне не само за контекст „еклек-
тичких изазова епохе“5 већ и за дуг и компликован 
процес конструкције националног идентитета у којем 
су се, током постепене еманципације у односу на 
Отоманску царевину, нашли српско друштво и српска 
модерна држава у повоју. Иако се тако чудан спој 
различитих архитектонских и стилских елемената на 
једној јединственој грађевини више није поновио – 
након неколико цркава које је подигао исти отомански 
градитељ Андреја Дамјанов, у православним црквеним 

општинама у балканским пашалуцима царевине6 – 
овај упечатљиви дуалитет опстао је у архитектонској 
култури модерне Србије.

* * *
Амбивалентност архитектуре смедеревске цркве 

само је једно материјално сведочанство сложеног про-
цеса конструкције српског националног идентитета 
који је зачет симултано с политичким механизмима 
националне еманципације у позном XVIII столећу 
и који, у извесном смислу, траје до дубоко у XX век. 
Тај процес био је обележен, с једне стране, феноме-
ном „европеизације“ у конституисању модерне српске 
државе и друштва. Истовремено, његов други део 
чинила је култура националне аутентичности – кроз 
наративе о изворно српском, особеном и непоновљивом 
идентитету, сасвим различитом у односу на карактер 
западноевропске цивилизације. Парадоксално, овај 
дуалитет – који је карактерисао процесе модернизације 
у готово свакој балканској средини – подразумевао 
је, истовремено, позивање на сопствену историјску и 
етнографску традицију и на прогрес којим се та тради-
ција и допуњује и поништава.7 Процес модернизације 
обухватио је инсистирање на разним националним 
генеалогијама и институционалним процедурама, исто-
времено подупирући идеале историцизма и прогреса. 
Ови идеали били су комплементарни и представљали 
су, попут аверса и реверса, две стране исте кованице 
модерне нације и њеног идентитета.8

Однос између традиције и модерности у Србији био 
је обележен комплексношћу и различитим идеолошким 
перспективама.9 Једна је подразумевала компаративну и 
еволуцијску, друга конзервативну и крајње ексклузив-
ну, а трећа комплементарну природу тог односа; у првој 
су европеизација и модернизација интерпретиране као 
својеврстан повратак историјским традицијама срп-
ског народа, док су друга и трећа одражавале становит 
детерминизам у диференцијацији „аутентично“ срп-
ског и „европског“ идентитета.10 Њихова симултаност 
у контексту изградње националне државе и модерном 
дискурсу изградње српског националног идентитета 
веома је индикативна и указује на сложену, не линеарну 
природу дискурса модерности. 

Ова наизглед амбивалентна природа дискурса 
суштински је одредила процес конструкције српског 
националног идентитета у архитектури. Иако препозната 
и лоцирана као „трајна и најзначајнија карактеристика 
српске црквене архитектуре“,�� она се у историографији 
по правилу тумачи површно и лапидарно, уз облига-
тну примену интерпретативног модела „сукоба“: као 
„сукоб[и] између традиције изражене у типичном и 
иновација изражених у атипичном“,�� или као „сукоб два 

Сл. 1. Андреја Дамјанов, Црква св. Георгија, 
Смедерево, 1850–1855. (фотографија аутора)
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опречна идеала, идеала преузимања интернационал-
них стилова западне и средње Европе и идеала оживља-
вања изворних тековина националног, на византијској 
традицији утемељеног неимарства“��.

У оквиру архитектонске културе у Србији XIX и 
ХХ столећа европеизација је била подржана на више 
различитих колосека – почев од захвата деотоманиза-
ције,14 која је подразумевала јасан и недвосмислен 
отклон у односу на историјску културу Србије под 
влашћу Порте, кроз дуг и динамичан процес уклањања 
трагова непријатне али тако блиске прошлости, поти-
скивања и уништавања једних, а проналажења других 
историјских традиција.15 Рушење џамија и подизање јав-
них грађевина на њиховом месту на пример, управно-
административног комплекса у центру Београда на мес-
ту Батал-џамије, као и систематска деотоманизација 
урбане структуре путем планског уређења насеља, чији 
је један од најважнијих циљева био – како то сликовито 
истиче једна историчарка архитектуре – „уклонити 
трагове турске вековне присутности“,16 довољно су 
упечатљиви примери. У архитектури Србије, усвајање 
архитектонских типова, облика и стилова који су при-
стизали са Запада – од неокласицизма почетком XIX 
века до модернизма у првој половини ХХ столећа 
– пратили су планско оснивање и реконструкција гра-
дова, уз бескомпромисну примену средњоевропских и 
западноевропских искустава и модела.�7 У том смислу, 
пример Београда више је него поучан. Архитектонски 
и урбани лик престонице Србије – град је средином 
XIX века имао тек 60 одсто хришћанске популације18 
– брзо је преображаван. Од онога што је путописац 
Густав Раш 1866. године описао као „хаос турског 
града са својим уским и џомбастим улицама и прљавим 
кућама облепљеним блатом“,19 урбана структура 
Београда трансформисана је као саставни део процеса 
националне еманципације, као огледало идентитета 
друштва, државе и националне културе. Стога не чуди 
да се, према сведочењу Владимира Карића, већ 1887. 
године „турској вароши [у Београду] једва [...] и траг 
познавао“20. Међутим, и много година доцније Београд 
је, у очима путописаца из Европе, и даље пратила 
стигма заосталости (сл. 2).��

Иза решености елита да прикажу модеран и ев-
ропски лик Београда и Србије стајала је спрега по-
литике и идеологије – од исељавања нехришћанског 
становништва током XIX века (које је и након Бер-
линског конгреса 1878. износило чак 20 одсто од 
укупног броја становника Кнежевине Србије), до за-
машног планирања и изградње „у европском стилу“. 
Кроз читав историјски развој модерне Србије политичка 
моћ заодевала се рухом архитектуре кроз истовреме-
но усвајање европске културне традиције и истицање 
прогреса као темељне културне вредности. Од првих 

покушаја кнеза Милоша Обреновића да у Београду 
подигне „дворац на европејски начин“,�� па све до 
седишта друштвених организација и центара државне 
управе на Новом Београду подигнутих након Другог 
светског рата, архитектура грађевина јавних намена 
у Србији махом је следила стандардне типолошке, 
обликовне и стилске карактеристике архитектуре која 
је пристизала са Запада.

Разуме се, део истог механизма представљала 
је и постепена, али неизбежна христијанизација држа-
ве и друштва, која је значила еманципацију колекти-
вних и персоналних идентитета као делова хри-
шћанске европске заједнице. У истом процесу евро-
пеизације селективно је, али темељно, усвајана и 
универзалистичка парадигма западне културе, која је, 
поред прихватања европских институција, традиција и 
културних вредности, подразумевала политичку демо-
кратизацију. Интегрални део тог комплекса било је 
и „усвајање империјализма европског стила“�� путем 
којег су обликовани експанзионистички циљеви српске 
модерне државе. Они не само да су представљали 
одраз европског модела политике и културе већ и об-
лик националног самопотврђивања кроз успостављање 
националних мисија и сопствених граница – граница 
језика, историје, територије, културе и расе. Улога 
архитектуре у томе била је пресудна – не само због 
тога што је пејзаж Србије постепено трансформисан 
тако што су силуете градова и села обележили цркве и 
звоници већ су, за последњих стотину и педесет годи-
на, грађевине биле важно симболичко средство мар-
кирања свих оних територија које су, по критеријуму 
историјских права или према лингвистичком кључу, 
посматране као националне.

Сл. 2. Поглед из Дечанске улице у Београду, крај треће 
деценије ХХ века, (разгледница из 1930)
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Као наличје истог процеса европеизације, а не 
његова супротност, утврдила се принуда о самобитном 
и аутентичном српском идентитету. Она је заузимала 
подједнако важно место у политичком дискурсу, јавном 
простору и архитектонској култури. У њеном среди-
шту налазило се откривање „националне“ историје 
и културних сведочанстава те откривене прошлости. 
Од првих заметака свести о националној посебности 
код хабзбуршких Срба средином XVIII века, па све 
до Другог светског рата, архитектура је представљала 
суштински важан елемент у грађењу те националне не-
патворености. Архитектура је омогућавала да принуда 
историјске аутентичности – као механизам сваког про-
цеса националне идентификације – добије своју визу-
елну и материјалну потврду. Систематско откривање, 
проучавање и заштита споменика из прошлости, и 
то само појединих, као и њихова реинтерпретација у 
домену савремене архитектуре у последња два столе-
ћа одиграли су значајну улогу потврђивања историјске 
утемељености српског националног идентитета и ње-
говог временског и просторног обухвата. Под импул-
сом културе национализма која је, као глобалан фе-
номен, пристизала са Запада, захват постепене нацио-
нализације и апропријације архитектуре прошлости 
постао је есенцијално важан сегмент модернизације и 
конструисања националног идентитета. Архитектура је, 
у том смислу, дефинисала његову просторну одређеност 
– кроз наративе о српским историјским или етничким 
територијалним тапијама – као и темпоралну димензију, 
преко дефинисања и фиксирања националних „златних 
доба“. На тај начин, обликовала се доминантна премиса 
идеологије о заједничком пореклу нације и заједничкој 
територији чији се обриси, дакако, могу трасирати 
путем споменика архитектуре – како оних древних, из 
доба Немањића, тако и оних савремених, који свесно 
упуђују на средњовековне, у широком, али магловитом 
распону „српско-византијског стила“: од првих његових 
заметака у XIX веку, до сасвим рецентних примера. 
Као сваки историјски субјект почетком XIX века,24 и 
модерна српска култура зачела се као деисторизована; 
наредна два столећа интензивно се одвијала драма њене 
историзације, кроз чин у коме учествује и архитектура. 

Међутим, чињеница да се модерна Србија разви-
јала на географским рубовима историјске средњо-
вековне Србије и да су политичке елите непрестано 
и свим средствима тежиле остварењу државе која ће 
обухватити све „предачке територије“, константно је 
уносила готово опсесивну димензију у контекст ина-
че сувереног архитектонског историцизма. Поред тога, 
модерна српска држава настала је „не у средишту 
историјских земаља средњовековног краљевства, 
него на једном од његових новијих обода, посебно 

што се тиче становништва“.25 Из перспективе процеса 
конструкције идентитета највећег броја европских 
нација које у исто то време образују границе и садржине 
сопствених националних култура, та опсесивност у 
повратку древних територија и трагању за најузорнијом 
прошлошћу – око које ће се, како ће бити показано, 
ломити копља у домену архитектуре у Србији – пре 
је представљала опште место него аномалију. Ипак, 
политички идеал националне државе или државе-
нације, тако карактеристичан за епоху у којој је настајао 
и српски национални идентитет, у српском је случају 
– за разлику од већине етничких група које су се током 
XIX и ХХ века уоквириле политичким границама 
националних држава – остао трауматично место. За 
посматрање процеса стварања српског идентитета та 
чињеница представља незаобилазан репер.

Подједнако важан аспект дискурса националне 
аутентичности јесу народна култура и етницитет. И 
у погледу тих критеријума припадања нацији, као 
претпоставкама заједничке културе која настаје под 
принудом разликовања од свих других, архитектура је 
имала важну улогу. Као и код феномена кодификације 
националног језика, систематско и екстензивно успо-
стављање низа разлика – у обичајима, материјалној 
и визуелној култури, као и у архитектури – наспрам 
других нација у окружењу, утврђивали су ауру 
аутентичности националног идентитета. Архитектон-
ско наслеђе, као део корпуса етнографске грађе, пало 
је под захват систематизације и интерпретације као 
„национална баштина“ још од пионирских активно-
сти Вука Караџића.26 С друге стране, фолклоризам 
у српској архитектури, иако на споредном колосеку 
градитељске продукције, био је део истог комплекса 
позивања на вернакуларну културу у изградњи савре-
меног националног идентитета. Ова „вернакуларна 
мобилизација“�7 архитектуре опстала је као моћан 
симбол културног јединства нације који је био у стању 
да нивелише велике разлике историјско-државних 
традиција простора на којима живе Срби. Другим 
речима, народна архитектура – како она традиционална 
тако и реинтерпретирана, кроз дисциплину историје 
народне архитектуре и њенo „поновно евоцирање“ у 
савремености – задобила је важну ролу одржавања 
националне кохезије која умањује или поништава 
захтеве других етничких група, култура или нација за 
истим просторима и територијама. 

Архитектуром као дискурсом било је могуће 
исказати идеју о „националном карактеру“ територије 
на које нација полаже право. Био је то начин да се 
открије аутентичан остатак „националне“ историје 
испод тешких наслага столећа. Фолклорна и фол-
клоризована архитектура је, у том смислу, могла 
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бити интерпретирана као продужетак некадашње на-
ционалне културе, оне која није била контаминирана 
доцнијим отоманским и другим „страним“ елементима. 
Иако се, наизглед, може разумети као обележје по-
пулистичког национализма, повратак народној култури 
„јесте начин да се нација, из тренутне заосталости, 
катапултира ка најнапреднијем степену друштвеног 
развоја“.28 У том смислу, и вернакуларна мобили-
зација и историцизам у архитектури неодвојив су 
део еманципације српског националног идентитета и 
процеса не само модернизације већ и хомогенизације 
суштински хетерогеног српског друштва кроз читав 
XIX век и прву половину ХХ. 

У процесу еманципације српског друштва и гра-
ђењу српског националног идентитета, међутим, 
најважнију садржину представљала је православна 
вера, са бројним митовима који су истовремено пот-
врђивали историјски континуитет српске државе и 
културе и пружали основу конституисања аутентичног 
националног карактера.29 У том смислу је и поменути 
пример смедеревског храма парадигматичан будући да 
су позивање на средњовековне цркве, као градитељски 
узор, и канонизација националних светаца, која му је 
претходила, представљали кључну улогу у процесу 
национализације историје и територије и интегришући 
фактор српског националног идентитета на свим 
просторима на којима живе Срби. Иако су језик, народна 
култура и етницитет били значајни као секуларни 
критеријуми српске нације, религија је била пресудан 
и критичан фактор његовог обликовања као „последња 
инстанца у ковању националних идентитета, када су 
[балканске] националне државе национализовале своје 
цркве“.30 Успостављањем државне цркве у независној 
Србији (1879) и, нарочито, формирањем јединствене 
Српске православне цркве (1920)�� – догађајима чија 
је подударност с политичким процесима у држави 
посве симптоматична са аспекта њиховог идеолошког 
садејства – архитектура православних храмова добила 
је изузетно значајну функцију у грађењу обриса српског 
националног идентитета. 

Тај процес потискивања и уклањања плуралности 
традиција који се може разумети као својеврсна 
„архитектонска нормализација“ (у Фукоовом смислу 
речи) заправо је био део сложене политичке и културне 
матрице којом су се дисконтинуитет и разноликост 
традиција српске етничке заједнице – која никада 
није постојала као кохерентна културна целина и чији 
су се делови међу собом изузетно разликовали�� – 
маргинализовали истицањем јединствене православне 
вероисповести.�� Укратко, религија је била кључни 
механизам нивелације разлика у култури српске 
етније у стварању стабилне, монолитне српске нације. 

Разуме се, важан део заслуга за спровођење таквог 
концепта конструкције идентитета био је резервисан 
за архитектуру. Чињеница да су разнолике традици-
је грађења православних српских цркава широм 
Балканског полуострва – од барокно-класицистичких и 
облика у оријенталном духу преко обнове тзв. рашке 
градитељске школе до локалних архитектонских 
идиома од Трста до Битоља – убрзо потиснуте довољно 
јасно говори о томе. Откривена „аутентична“ српска 
традиција поново се призивала кроз „византијски стил“ 
или, од краја XIX столећа, као „српско-византијски 
стил“, који је – упркос одсуству чврсте синтаксе и 
непостојању консензуса о пореклу и природи стила34 
– постао обавезан начин грађења цркава, а посредно 
и многих других грађевина, од приватних резиденци-
ја преко школа до поштанских зграда и спортских 
објеката. Архитектура је, тако, учествовала у процесу 
историзације српског националног идентитета и у уч-
вршћивању проблематичне флоскуле о „националном 
духу“ на подједнак начин као наративи политичке 
или културне историје, или пак музике, књижевности 
и визуелне културе.35 Сасвим разумљиво, архитектура 
се у контексту изградње националног идентитета не 
може одвојити од политичког дискурса. Својеврс-
на „византинизација“ топоса путем грађења стилски 
униформних цркава на свим просторима на којима су 
живели припадници српске заједнице имала је, и даље 
има, важну улогу национализације територије – од 
раних примера тјафе Андрије Дамјанова, који је подигао 
цркве налик смедеревској у Сарајеву (1863–1868), 
Велесу (1861) и Нишу (1857–1872)36 преко бројних 
неоморавских храмова подигнутих након 1918. године 
у Босни и Херцеговини, Хрватској, на Косову или у 
Словенији,�7 па све до сасвим савремених грађевина 
као што је то, на пример, „Херцеговачка Грачаница“ у 
Требињу (2000).

Иако је била фасетирана, представа о национал-
ној аутентичности опстајала је као кохерентна. У 
политичком смислу, пак, управо је та вишеобразност 
која делимично подразумева мобилизацију етноис-
торије, религије, народних култова и обичаја, као и 
„откривање“ и кодификацију различитих језика – од 
говорног и писаног до визуелног и архитектонског 
– задобила моћну улогу у историјском и географском 
ситуирању српског националног идентитета. Тај дво-
струки колосек – кроз стварање слике о припадности по-
родици европских нација и држава и прихватање уни-
верзалних темеља европске културе, уз истовремени 
отклон у односу на претпостављене универзалистичке 
обрисе кроз потенцирање националне аутентичности 
– представља перспективу која ремети, али је уједно 
и нужна, „контрапунктну перспективу“ у посматрању 
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архитектуре као садржине и граница националног 
идентитета у овом дугом временском периоду. Свака 
„целина културе може се раставити на делове, али њене 
бројне области делују контрапунктно заједнички“.38 
То значи да наизглед несагласни аспекти идентитета, 
очити у српској архитектури XIX и ХХ века, заправо 
представљају саставне делове целине који не само што – 
као интегрални аспекти процеса модернизације – постоје 
заједно него једни на друге утичу, иако се, истовремено, 
опиру нарацији кохерентности унутар традиционалне 
дисциплине историје и теорије архитектуре.39 Потенци-
јал тих тобоже несагласних аспеката веома је велики, он 
открива сву снагу и утицај идеологије. 

Важно је истаћи да се привидна дихотомија која 
опстаје унутар граница српског националног иден-
титета – дихотомија између универзалног и пар-
тикуларног, европског и националног, општег и ау-
тентичног, историјског и савременог – не може чита-
ти као сукоб идеологија или градитељских поетика. 
Штавише, то не може бити ни синдром транзиције 
друштва из предмодерног у модерно. У сржи тих то-
божњих противречности, у ствари, лежи потреба за 
успостављањем система разлика, као фундаментални 
механизам у конструкцији идентитета – о чему говори 
историјска култура свих националних заједница у 
окружењу.40 Тако се процес европеизације, који можемо 
пратити у архитектури Србије и Београда XIX и прве 
половине ХХ века, поставља као систем разлика у 
односу и на националну прошлост и на културу „других“ 
– тј. маргина нације, чинећи да се спољашње границе 
српског идентитета утврде у перспективи доминантне 
хегелијанске парадигме историје тога времена. С друге 
стране, потрага за аутентичношћу српског националног 
идентитета успоставља границе наспрам националних 
и етничких заједница које га окружујуу, а потакнута је 
потребом за унутрашњом хомогенизацијом. Поменута 
амбивалентност у описима страних путописаца XIX 
века, који одреда користе типску дескрипцију да је 
Србија у исти мах већ „европска“ и још увек „азијска“, 
добро одсликава тај феномен.41 Међутим, и један и други 
аспект процеса националне еманципације међусобно су 
комплементарни и условљени један другим.

О томе говори чињеница да је културна разлика 
у сржи конструкције сваког националног идентитета. 
Одиста, чак и када је „турски“ идентитет Србије 
готово у потпуности ишчезао, наслеђе односа према 
„другом“ опстало је као трајно обележје у процесу на-
ционалне идентификације. Не само према „другом“ 
као спољашњости образине идентитета (тј. према 
онима који се не налазе под егидом нације), већ према 
сопственом историјском и етнографском дискурсу.42  

Транзиција из отоманског идентитета у национални 
у Србији се одвијала нагло и неравномерно; „многи 
трагови отоманске прошлости и даље су постојали [...] 
подсећајући на оријенталну прошлост која тек што је 
остављена за собом и на крхке кораке у транзицији ка 
новом поретку“.43

Процес идентификације увек се и константно 
одвија кроз произвођење слика – а место архитектуре у 
том процесу је неспорно и никада није пуко потврђивање 
претходно датог идентитета.44 Оно што је опстало кроз 
највећи део историје модерног српског градитељства 
– симултаност савременог и историјског, „европског“ 
и „аутентично националног“, заправо је основни 
културни кôд изградње националног идентитета. Нација 
се увек остварује кроз дихотомију, „артикулисану у 
тензији која означава народ као a priori историјско 
присуство, педагошки предмет; и народ конструисан 
кроз извођење наратива, где је његово проглашено 
’сада’ обележено репетицијом [...]. Оно перформативно 
интервенише на суверенитету самостварања нације 
бацајући сенку између народа као ’слике’ и њеног 
означавања као диференцирајућег знака Сопства, као 
различитог од Другог и Спољашњег“.45 Управо је тај 
дуалитет и разлика између историјског и савременог, 
односно између „педагошког“ и „перформативног“, 
у сржи сваког националног идентитета. Архитектура 
Београда и Србије у последња два столећа драматичан 
је сведок феномена да саставни и подривајући део 
идеологије која Србију види као просвећену, модерну 
и демократску европску државу представља стално 
измештање плуралног и модерног простора нације „у 
један означавајући архаичан и митски простор који 
парадоксално репрезентује модерну територијалност 
нације, у патриотској, атавистичкој темпоралности 
Традиционализма“.46 Границе нације стално су суочене 
с двоструком темпоралношћу: историјском „седи-
ментацијом“ идентитета и његовим губитком у проце-
су означавања нације47 – означавања архитектуром, 
визуелном, материјалном културом, која се одвија у 
савремености. 

У контексту српске архитектуре XIX и прве 
половине ХХ века та двострука темпоралност значи 
истовремено прихватање западних модела и стилова 
грађења – од неокласицизма преко историјских стило-
ва (необарок, неоренесанса, неокласицизам), сецеси-
је, модернизма – и њихово третирање као својеврсне 
„другости“, позивањем на дискурс аутентичног, из-
ворног и суштински „националног“. Та се дуална 
позиција не може читати као криза идентитета, 
„сукоба“ градитељских узора,48 нити као феномен не-
постојања идеолошког консензуса српских елита, већ 
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као суштинско својство остварења сваког националног 
идентитета. Лик нације је увек – попут Јануса – с 
једне стране загледан у далеку прошлост, а с друге у 
будућност; лик старца и лице младића одсечци су исте 
целине; и „оно „прошло“ и оно „будуће“ јесу саставни 
део националне садашњости која се непрестано 
исписује кроз трагове културе. Стога, посматрање 
архитектуре као конститутивног наратива, као важне 
роле дуге, мучне и замршене драме националне еман-
ципације и конструисања српског идентитета, а не као 
позорнице на којој се она одвијала, представља им-
ператив интерпретације прошлости.

Пре него што се трасирају неки од праваца и 
поставе нека од чворишта преображаја архитектуре 
Београда и Србије XIX и прве половине ХХ века, 
важно је вратити се, за тренутак, хибридним 
облицима смедеревске цркве. Са становишта наратива 
националне архитектонске историографије, улога 
ове цркве као „прекретнице у српској архитектури“49 
сасвим је разумљива. Она се састоји у ултимативном 
напуштању барокно-класицистичке синтаксе, која је 
доминирала у архитектури српских православних цр-
кава, и свесном позивању на историјску традицију 
средњовековног српског градитељства, коме се, 
како се сматрало, „и вештак и невештак диви“ и 
којом се „и Србија и Српство поноси“.50 Упркос 
тако отвореним захтевима, који добро одсликавају 
распламсани историцизам у контексту културе 
национализма средине XIX века, изграђена црква 
ипак је задржала обележја онога што је именовано 
као „западњачки принцип грађења“.51 Посматрање ове 
грађевине само као прелазног облика у формирању 
„националног стила“ и однос према њеној стилској 
хибридности као отеловљењу „међусобно опречних 
идеала“,52 више есенцијализује културне идентитете 
(нпр. Исток, Запад) него што открива разлоге њи-
хове непрекидне међузависности и испреплетености. 
Детерминизам посматрања српске архитектуре XIX 
и ХХ столећа кроз уобичајену интерпретативну 
дихотомију интернационално-национално, те класи-
чно-романтично,53 редукује проблем националног 
идентитета на једну димензију, ону која се тиче 
питања националне посебности. У стварности, пак, и 
„национални стил“ и тзв. „интернационални“ гради-
тељски вокабулар подједнако су учествовали у процесу 
грађења идеје о српској нацији, реферишући на њене 
различите аспекте. Бројни сачувани и порушени 
споменици архитектуре у Београду и Србији XIX и ХХ 
века сведоче о сложеној природи идентитета кога су 
заступали – о истовременом кретању ка универзалној 
европској Zivilisation и аутентичној Kultur.

* * *
У заметку стварања модерне Србије уписан је 

траг овог сложеног и дуалног процеса. Тај траг може 
се трасирати и у политици и у култури и у архи-
тектури. И сам образац интерпретације устанака 
у Београдском пашалуку на почетку XIX века као 
„националне револуције“, настао као одјек утицајне 
књиге Die serbische Revolution Леополда фон Ранкеа 
(1829),54 дефинитивно је одређен глобалном културом 
европског национализма која је „револуцију нације“ 
поставила као један од генеративних митова. Као и 
остале хришћанске етничке заједнице на Балкану, 
и српска етнија тада се налазила на самом почетку 
пута националне еманципације. Она је подразумевала 
не само потребу да се заједница укотви у историју и 
територију везивањем за наслеђе одабране прошлости, 
као и за језик и народну културу, већ и да се избори за 
сопствено место у породици старих европских држава, 
које су, у истом том раздобљу, задобијале чврсте 
националне контуре.55 Тај двоструки процес, видљив 
већ у доба Карађорђа и Милоша Обреновића, када се 
тек формирао заметак модерног српског идентитета у 
смислу просторног и историјског обухвата и културе, 
остао је трајна баштина која се може, са извесном 
сигурношћу, лоцирати у архитектонској топографији 
модерне Србије и њене престонице: од раних зачетака 
до средине ХХ столећа. 

Процес националне еманципације и стварања мо-
дерног српског националног идентитета започео је не 
само усвајањем политичког модела националне државе, 
као идеала коме се непрестано тежило, већ је захтевао 
и бројне механизме у култури. Спочетка, ти механиз-
ми првенствено су били ствар успостављања система 
разлика у односу на историјске и отоманске идентите-
те. Из плиме хабзбуршких Срба, којa је преплавила 
просторе јужно од Саве и Дунава почетком XIX века, 
потекли су први изданци архитектонског вокабула-
ра којим се описивала граница српског, хришћанског 
идентитета и утврђивала његова разлика у односу на 
отомански, муслимански. Тако, већ од друге и треће 
деценије простори који су били претходно захваћени 
таласом „националне револуције“ почињу да се освајају 
и новим грађевинама. Биле су то, разуме се, православне 
цркве – као први знак разгранате меценатске политике 
кнеза Милоша и политичких елита, али и као репер 
националне, културне и политичке еманципације на-
ције у настајању. Док су значења тих првих грађевина 
које су утврђивале српски национални идентитет била 
недвосмислена – као locus communis сваког европског 
национализма – њихово средњоевропско архитектон-
ско порекло конотирало је политику интеграције српске 
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етније у Хабзбуршкој монархији, вођену процедурама 
царске канцеларије „која је типолошки одређивала 
облике црквених здања“.56 Упркос таквој репресив-
ној империјалној политици, архитектонска традиција 
православних храмова у Аустрији тога времена, коју 
карактерише познобарокна обликовна синтакса са 
звоником на западном прочељу и неокласицистичка 
структура једнобродне цркве лишене барокне разу-
ђености,57 представљала је импулс својеврсне евро-
пеизације и модернизације који је, у исто време, пота-
кнуо разгранату градитељску активност у Србији. 

Архитектура Саборне цркве у Београду (1837-40) 
можда је најупечатљивији пример примене доминан-
тног обликовног модела православних храмова тога 
времена, који је задобио улогу не само симбола на-
ционалног освешћивања, већ је представљао визуел-
ни знак разлике којим се одређивало седиште власти 
и друштвеног живота српских политичких елита, као 
и модерни национални идентитет хришћанских жи-
теља око Варош-капије и Савске падине у отоман-
ском Београду.58 О томе јасно сведочи податак да је, 
у време довршавања цркве, на њу постављен транс-
парент с натписом „Благо Србији“.59 Заједно са 
другим грађевинама обликованим у „европском руху“ 
– Кнежевом канцеларијом, Митрополијским двором 
и Државном штампаријом – барокно-класицистичка 
Саборна црква у Београду, подигнута на месту старије 
цркве према плановима панчевачког архитекте Адама 
Кверфелда,60 упечатљив је споменик који отеловљује 
идеал европеизације друштва и културе што се, током 
првих деценија XIX века, све јасније кристализовао. 
У истом духу и са истим спектром значења, бројне 
цркве преплавиле су насеља из којих се муслиман-
ско становништво све више исељавало. Барокизирани 
звоници ових дисциплинованих црквених грађевина 
без купола симболички су мењали политички пејзаж 
Србије. У периоду између 1820. и 1850. године саграђен 
их је знатан број: од Цркве св. Тројице у Краљеву 
(1824–1830), Цркве св. Петра и Павла у Шапцу (1827–
1830), преко ваљевске Богородичине цркве (1836) до 
монументалне Цркве св. Ђорђа у Ужицу (1842–1844). 

Oбимна и екстензивна градитељска активност 
била је израз попустљиве политике према национал-
ностима Порте и Васељенске патријаршије у Ца-
риграду, која је, 1832. године, формализовала право 
на аутономију Српске православне цркве након више 
деценија фанариотског утицаја. Црква је тако све више 
постајала не смо оквир својеврсне „сакрализације 
националног идентитета“61 на основу православне ве-
роисповести – потискујући друге облике националне 
идентификације (језик, етницитет, народну културу) 
– већ и моћан политички заштитник заједнице који ће 

све више добијати на снази, уз све уочљивију симбиозу 
са државом. Положај тих нових црквених грађевина у 
културном пејзажу Београда и српских варошица XIX 
столећа упечатљиво говори о томе.

Иако је непосредно након султановог Хатишерифа 
из 1830. године аутономна Србија представљала „на 
брзу руку створено пригранично друштво, са врло 
примитивним државним устројством“,62 политички 
контекст процеса еманципације националног иден-
титета био је замршен и обележен оштрим сукобима 
између кнеза и уставобранитеља, када се полузависна 
кнежевина нашла још више везана у лавиринту 
међународне дипломатије.63 Кратак век демократског 
Сретењског устава (1835) и наметање тзв. турског 
устава који је утврдио сувереност султана (1839) 
сведоци су да је узак круг политичке елите око кнеза 
Милоша био дубоко подељен, али и чињенице да је 
политичко и друштвено устројство у Србији било 
истовремено и плод отоманске културе и тежње ка 
отклону од ње.64 О томе говори не само чињеница да 
се територијализација српске нације у почетку није 
везала за замишљање целовите националне заједнице, 
већ за отоманске територијалне јединице,65 и не само 
политичка култура, већ о томе сведочи и архитектура 
тога времена. Иако је био човек новог кова, који је 
отворио пут националне и државне еманципације и 
увео друштво у токове модернизације, кнез Милош је 
имао многе одлике отоманских властодржаца, а његов 
менталитет је „и даље био менталитет нереформиса-
ног турског паше“.66 Његова резиденција, подигнута 
у Топчидеру крај Београда, ван домашаја отоманске 
артиљерије из Београдске тврђаве (на којој се све до 
1879. године вијорила царска застава), пример је тог 
транзицијског идентитета. На Милошевом конаку 
(1831–1834) доминирају елементи традиционалног гра-
дитељства типичног за резиденције отоманских елита 
Балканског полуострва, али су они допуњени утицаји-
ма западне архитектуре који се огледају у композицио-
ној и декоративној синтакси.67 Оближњи пространи 
парк „енглеског типа“ употпуњавао је реторику овог 
измештеног владарског седишта. Као и топчидерски 
двор, и Конак кнегиње Љубице (1829–1830) – несуђено 
седиште кнежевине у које се Милош Обреновић 
никада није уселио – „иако грађен у традиционалном 
духу балканске архитектуре“, одражавао је „европска 
схватања“ архитектонског обликовања тога времена.68 

У тромој транзицији друштва процес европеиза-
ције све више се учвршћивао као доминантан културни 
модел, опстајући као дуготрајна структура. Део тог 
модела представљала је архитектура јавних установа 
и грађанских кућа која је већ до средине XIX века 
дефинитивно следила правце развоја архитектуре 
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на Западу.69 Доминација „европског укуса“ међу гра-
ђанском класом образованом у Европи – тим сто-
жером националне еманципације који је постепено, 
али темељно превазилазио утицај хабзбуршких Срба 
– подразумевала је усвајање неокласичних облика 
архитектуре, као, на пример, у изгледу и концепцији 
кућа Цветка Рајовића, управитеља вароши београдске 
(1838–1840, доцније зграда Реалке).70 И највећи број 
јавних зграда, подизаних паралелно са усвајањем и 
спровођењем законске регулативе из области уређења 
насеља која ће формализовати захват деотоманизације 
урбаног ткива насеља у Србији, одликовала је синтакса 
европске академске архитектуре. Грађевине које је 
кнез Милош подигао између 1835. и 1840. године на 
Топчидерском друму (доцније улица Кнеза Милоша), 
повезујући Варош у шанцу и Топчидер – пре свега 
зграда Совјета и његов „Дворац на европејски начин“ (од 
1842. године седиште Државног савета и Министарства 
финансија) – представљају убедљиво сведочанство тог 
процеса. Тај исти урбани потез, с временом је задобио 
статус својеврсне државне осовине, која је, у наред-
них стотину и тридесет година, постала ексклузиван 
простор репрезентације државе и нације. Упркос свим 
разликама у карактеру, стилу, морфологији и исто-
ријској и уметничкој вредности, архитектура ових 
грађевина, у погледу значења и идеолошко-политичке 
димензије, сасвим је унисона. Грандиозна државна 
здања – од Велике касарне наспрам Двора у Савамали 
(око 1835), Државног савета и Главне контроле Душа-
на Живановића (1889), преко бројних министарстава 

Краљевине Југославије подизаних током треће и четвр-
те деценије ХХ века (сл. 3), до зграде Генералштабa 
Николе Добровића (1956–1963) – била су важни градив-
ни елементи у процесу стабилизације универзалисти-
чке културне парадигме и идентитета који је српску др-
жаву и нацију смештао под окриље европске политичке 
и културне заједнице. 

У исти мах, културна и политичка принуда исто-
ризације идентитета и култ аутентичности нације, 
представљали су реверс овог процеса. Импулс који су 
константно слали хабзбуршки Срби још од Патента 
о толеранцији (1780) и Темишварског сабора (1790), 
када је први пут недвосмислено артикулисан захтев 
за национални програм – територијалну аутономију и 
статус нације7� – подразумевао је просветитељски кон-
цепт нације као заједнице језика. Активности Досите-
ја Обрадовића и Вука Караџића у погледу утврђивања 
језичких и етничких критеријума нације изданак су тог 
новог концепта заједнице у којој се лингвистички опсег 
подудара с политичким и територијалним, а који се у то 
време уобличавао широм Европе. Управо ће та идеја – 
упркос чињеници да је језик, као критеријум припадања 
нацији, у наредном периоду био све више потискиван 
религијском приврженошћу – бити од одлучујућег 
значаја за дефинисање српске „замишљене заједнице“7� 
и експанзионистичке политике српских елита. То је 
време када тело Rum milleti – тј. хришћанског милета 
у оквиру Отоманске царевине, пуца по језичким и 
етничким шавовима и када се из њега издвајају не само 
српска већ и грчка и бугарска етнија.

Сл. 3. Никола Краснов, 
Министарство 
финансија, Београд, 
фотографија из 1928. 
(K. Kovačić, F. Smodej, 
S. Kobasica, Dr. F. Stelè, 
Đ. Vilović, Dr. D. Ikonić, 
prir., „Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca“, 
Beograd, 1928)
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Са аспекта архитектуре, међутим, најважнији део 
тог процеса конструсања националних идентитета 
представљало је позивање на предачку, „националну“ 
историју, које је, у српском случају, већ било форма-
лизовано канонизацијом националних светитеља из 
средњовековне владарске лозе Немањића окончаном 
још у XVIII веку. У наративима историје који су се све 
више умножавали и, с развојем писмености, стицали 
општу популарност, али исто тако и у политичкој 
култури и симболичкој пракси тога времена, позивање 
на средњовековну Србију константно је вршило улогу 
историзације модерног српског идентитета у повоју. 
Легализација средњовековног грба Србије за време 
Марије Терезије (1766),7� те општа помама српских елита 
у Монархији за хералдичким знаменима идентитета,74 
као и номинална дефиниција балканских територија 
које је Аустрија у два маха освојила у XVIII столећу као 
„Србије“, јасни су трагови тога дискурса. У садејству с 
народном епском традицијом Балкана, која је славила 
средњовековна краљевства, и са историцистичком па-
радигмом романтичарске књижевности,75 ови импулси 
били су одлучујући фактор у конституисању национал-
не свести почетком XIX века.

Чињеница да је већ у време Првог српског устанка 
(1804) позивање на „националну“ историју било је-
дан од основа идеологије која се рађала симултано 
са установљавањем модерне српске државе, довољно 
говори о значају ових идеја. И Карађорђе и кнез Милош 
баштинили су политичку агенду „обнове“, тј. поновног 
успостављања српске државе, додуше, у рудиментар-
ном облику, али јасно изражену симболичком праксом, 
као што су стари хералдички знаци на заставама и 
печатима76 и језик архитектуре. На темељу обнове 
традиције средњовековног градитељства у архитек-
тури православних цркава хабзбуршких Срба, нпр. 
у случају изградње манастирске цркве у Ковиљу, 
1741. године, када је захтевано да буде подигнута „на 
подобије Манасије“, као и у многим другим сличним 
примерима у Војводини77 – у кнежевину је постепено 
продирала идеја о потреби реинкарнације архитектуре 
средњовековне Србије, симултано с развојем идеологије 
обнове државе Немањића и Душановог царства. Црква 
св. Петра и Павла, коју је кнез Милош подигао између 
1832. и 1834. године у непосредној близини конака 
у Топчидеру, почетак је тог спорог, али темељно 
важног процеса. Иако саграђена као карактеристичан 
архитектонски тип преузет из средње Европе, ова је-
днобродна грађевина с барокизираним звоником на 
западној страни има декорацију која евоцира фасадну 
пластику цркве манастира Враћевшница, као и дуборез 
на иконостасима XVII и XVIII века.78 Слична синтакса 

поновиће се на низу цркава: од Св. Николе у Алексинцу 
(1837), Вазнесенске цркве у Мионици (1856) до цркве у 
Горњем Милановцу (1859).

С друге стране, многи аспекти високе културе 
у кнежевини говорили су о захтеву да се садржина 
и границе српског националног идентитета легити-
мизују непосредним позивањем на историју. Инсти-
туционализација истраживања, систематизовања и 
вредновања националне прошлости, архитектонског 
наслеђа и споменика културе кроз различите научне 
дискурсе дешавала се истовремено са стабилизацијом 
идеолошких процеса, као деловима истог политичког 
дискурса еманципације модерне Србије. Током че-
трдесетих и педесетих година XIX века, када је под 
владавином уставобранитеља и кнеза Александра 
Карађорђевића дошло до административне центра-
лизације, формирања чврстог институционалног и 
законског оквира државе, као и наставка глобалне 
транзиције друштва, потреба за произвођењем и прика-
зивањем националне прошлости као есенцијалног ас-
пекта колективног идентитета била је све израженија. 
У оцртавању историјских и територијалних граница 
нације учествовали су различити наративи политике 
и културе. Начертаније Илије Гарашанина (1844), као 
програм националне политике, језгровит је сажетак 
тог механизма, од суштинске важности за идеолошку и 
политичку димензију архитектуре: „Нова српска држава, 
ново српско царство, има постати, у основи, наставак 
наше старе творевине. [...] Срби [су] прави наследници 
великих наших отаца, који ништа ново не чине, до 
своју дедовину понављају. Наша садашњост неће бити 
без сојуза са прошлошћу, него ће ова сачињавати једно, 
зависеће, саставно и устројено тело, и то за србство, 
његова народност и његов државни живот стоји под 
заштитом светог права историческог.“79 

Сасвим је разумљиво зашто су тада започеле прве 
конкретне акције за заштиту споменика културе који 
су идентификовани и класификовани као национални; 
полажу се темељи Народном музеју и Друштву срп-
ске словесности, а истраживачи средњовековне архи-
тектуре крстаре просторима Отоманске империје јуж-
но и западно од кнежевине који се, по неком од кри-
теријума, посматрају као српски. Захват националне 
апропријације средњовековне архитектонске културе 
Србије зачели су истраживачи који су долазили са Запада 
или Срби из Аустрије, од Франца Мертенса (1844) и 
Димитрија Аврамовића (1846–1847),  да би коначно био 
крунисан дугогодишњим исцрпним радом Драгутина 
Милутиновића и Михаила Валтровића (1871–1884).80 
Следећи традицију што потиче од Јанка Шафарика – 
који је први предузимао путовања по српским земљама 
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ради проучавања старина и који је фиксирао споменике 
средњовековног градитељства као моделе савремене 
националне архитектуре81 – Милутиновић и Валтро-
вић су под патронатом државе82 извршили коначан за-
хват национализације средњовековног градитељства и 
отворено указали да образац савремене архитектуре у 
Србији треба тражити у етничкој прошлости, тачније у 
њеним историјским споменицима црквене архитектуре 
(сл. 4).83 На тај начин, архитектура је постала део на-
ционалног наратива, у смислу како је то одредио текст 
Гарашаниновог Начертанија.

С обзиром на карактер, методе и циљеве, ове акције 
могу се посматрати као школски примери конструкције 
високе националне културе. Милутиновић је био за-
служан за увођење предмета „Византијски стил”, 
односно „Византијска архитектура” у високошколску 
наставу у Србији84 – у складу с идејом да се „извор” 

српске уметности налази у византијској85 и перцепцији 
Византије као историјског модела православне импе-
ријалне културе86 који је почивао на мобилизацији ре-
лигије као садржине српског националног идентитета. 
Национализација прошлости путем архитектуре и кон-
струисање слике нације у савремености путем про-
изводње традиција постали су, с временом, све важнији 
аспект српског националног идентитета. Штавише, 
„византијски стил“ био је законом регулисан и облигатан 
при грађењу цркава у Србији већ од 1862. године,87 а убрзо 
искована синтагма „спрско-византијски стил“ – која је, 
упркос непостојању чврстих правила архитектонске 
граматике и речника стила, истиснула све друге облике 
грађења православних богомоља – популаризована је и 
у профаном градитељству прве половине ХХ века. На 
тај начин, подједнако кроз тумачење архитектонског 
наслеђа и савремену праксу грађења, легитимизована 
је идеолошка агенда националних елита.

У оквиру национализације градитељске баштине 
и унутар наратива „српско-византијског стила“ већ 
у другој половини XIX века извршено је лоцирање 
„најаутентичније“ српске градитељске традиције. То 
је била архитектура „из доба кнеза Лазара и деспота 
Стефана“ коју ће почетком ХХ столећа Светозар 
Стојановић назвати „српска из времена Рада Боро-
вића“,88 а Габријел Мије дефинитивно именовати 
као „École de la Morava“89 – моравска школа. Упркос 
иронији да је позивање на обнову средњовековног цар-
ства Немањића подржано архитектуром из времена 
када је та средњовековна српска држава била у опада-
њу и бременита унутрашњим политичким сукобима,90 
моравски стил опстао је као генеративни образац 
установљавања националне културе модерне Србије.

Политички контекст овог проналажења изворне 
националне аутентичности обележио је убрзани на-
ставак процеса националне еманципације, „напети 
мир“ и сукоби са отоманском влашћу од које је Кне-
жевина Србија и даље зависила, те коначно стицање 
статуса независности (1878). Упркос сменама вла-
дајућих династија, 1869. и 1903. године, национална 
политика Србије остала је у бити експанзионистичка, а 
остваривала се подједнако кроз посезање у трезоре ис-
торијско-државног и етничко-природног права. Разуме се, 
улога архитектуре у том процесу никада није изгубила на 
значају. Све до стицања државне независности, српске 
елите биле су окренуте западним крајевима Балкана, 
пре свега Босни и Херцеговини – у коју су 1876. и 
1877. године слале чак и војне трупе – као испоставама 
Српства које је требало ослободити и припојити 
матици.91 Међутим, са отварањем тзв. источног питања 
и након што је Аустро-Угарска монархија – према којој 
је Кнежевина Србија (од 1882. године Краљевина) 
била у готово вазалном положају – окупирала Босну и 

Сл. 4. Драгутин Милутиновић, Михаило Валтровић, 
Технички снимак Каленића, аркада и розета на 
апсиди, 1884. („Излози Српског ученог друштва. 
Истраживања српске средњовековне уметности 
1871–1884“, св. бр. 34, Београд, 1978)
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Херцеговину одлуком Берлинског конгреса, национал-
на акција преусмерила се „ка југу и истоку, на преостале 
османске покрајине“ које су сматране српским.92 

Уз политичке промене и зависност Србије од 
Аустрије, међутим, дошло је до даљег уплива средњо-
европске традиције грађења, посебно традиције гра-
ђења православних цркава. Она је, на известан начин, 
чинила отклон у односу на правац потраге за на-
ционалном аутентичношћу трасиран делатношћу ис-
траживача старина. Поред тога, био је то и отклон од 
архитектонске праксе евоцирања моравске школе, за-
чете већ поменутом Црквом св. Георгија у Смедереву 
(1850–1855), или Вазнесенском црквом у Београду 
(1861–1863),93 која свесно, иако непрецизно, призива 
облике средњовековног моравског градитељства. Је-
дно од главних обележја културе „двојне монархије“ 
била је чињеница да се етничке и религијске маргине 
(православни, унијати, Јевреји итд.) стигматизују кроз 
језик архитектуре. Тако је зачета традиција да некатоли-
чке заједнице своје грађевине конципирају у неком од 
„оријенталних“ или „древних“ стилова, а не позивањем 
на архитектонску баштину Запада оличену у класици-
стичким, барокним или ренесансним облицима.94 Угар-
ски архитекти српске националности, школовани у 
Бечу, подизали су бројне грађевине за српску етничку 
заједницу у неком од „оријенталних“ идиома не само на 
простору Војводине, одакле су потицали, већ су током 
последње две деценије ХIХ и почетком ХХ века главну 
градитељску делатност имали и у „отаџбини“95 – тј. у Ср-
бији. Светозар Ивачковић саградио је преко четрдесет 

цркава у стилу који је именовао као „византијски, али 
разуме се и модернизовани“,96 стилу чији је израз био 
школски пример „инвентованих традиција“. Оне су 
биле засноване на идеолошкој платформи културне сти-
гматизације: крстообразна структура, алтерација боја, 
сликовити и необични детаљи потицали су из византиј-
ске и исламске архитектуре различитих географских 
регија и историјских култура. О томе речито говоре и 
цркве Душана Живановића, као и низ грађевина других 
неимара који су користили облике тзв. ханзеновске 
неовизантијске архитектуре,97 истовремено учествују-
ћи у економији аутентизације српског националног 
идентитета и његовог жигосања као „оријенталног“.

Сличан садржај репрезентације идентитета, али 
другачијих формалних својстава, био је и раније прису-
тан у архитектури Србије као део политичке културе на-
ционалне еманципације, а преносили су је страни архи-
текти који су проналазили посао у кнежевини, где није 
било довољно домаћег школованог кадра. Јан Неволе 
подигао је Капетан Мишино здање 1860–1863. године, за 
дуги низ година не само највећу зграду у Београду већ и 
седиште најважнијих образовних, културних и научних 
институција; затим Прва варошка болница у Београду 
(1865–68) Јосифа Францла, Старо здање у Аранђеловцу 
(1865–1872) Косте Шрепловића важни су примери те 
архитектуре, која не представља само ригидне одбле-
ске романтичарске традиције l’architecture parlante 
већ стандардни средњоевропски облик приказивања 
„оријенталног“ карактера. Шрепловићев Дворац за 
престолонаследника Михаила у Београду (1860–1869) 
последњи је рецидив ове романтичарксе традиције 
(сл. 5).98 Та невелика палата у коју се кнез никада није 
уселио и која је деценијама, све док није порушена 1911. 
године да би уступила место Новом двору архитек-
те Стојана Тителбаха, била седиште Министарства 
спољних послова и Министарства унутрашњих дела 
Србије. Сликовитост ове оријентализујуће грађеви-
не с назубљеном атиком, луковичастим сараценским 
луцима и прислоњеним осмоугаоним крунастим ку-
лицама, својим је архитектонским језиком сугерисала 
потребу за исказивањем националне аутентичности, 
сведочила о „укорењеност[и] оријенталног духа у срп-
ској средини“,99 те откривала прикривену, али очиту 
стигму, која је, у ширем средњоевропском контексту 
позитивистичког погледа на културу, била наметнута 
маргиналним етничким, националним или културним 
заједницама. Дворска зграда била је у много чему налик 
грађевинама које су широм средње Европе приказивале 
некатолички колективни идентитет. 

На тај начин, упркос великим разликама, и сре-
дњоевропска архитектонска традиција неовизан-
тијске архитектуре и оријентализујућа архитектура 

Сл. 5. Феликс Каниц, Двор за престолонаследника 
Михаила архитекте Косте Шрепловића, око 1860–
1869. (срушен 1911), 
(Ф. Каниц, „Србија: земља и становништво – од 
римског доба до краја XIX века“, Београд, 1985)
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романтизма у Србији, која јој је претходила, могу 
се посматрати као део исте значењске целине. Био је 
то део културног арсенала којим се, под идеолошком 
принудом историзације и приказивања културне раз-
лике, перманентно вршила еманципација српске за-
једнице као нације – нације која се кроз симболичку 
праксу одређивала као јединствена наспрам других 
у окружењу и као различита у односу на сопствени 
рецентни историјски идентитет.

Међутим, све већи притисак позитивног знања 
које се у науци концентрисало око средњовековних 
споменика архитектуре и историјска традиција мо-
равске школе, сасвим различите од сликовитости нео-
византијске „ханзенатике“ (која, како се сматрало, 
није носила „специфично српско обележје“100), до-
вели су до постепене измене обликовне парадигме. 
Ипак, промена није значила и напуштање потраге за 
националном аутентичношћу. Све уочљивији захтев за 
поновним евоцирањем „изворних облика“, као одраза 
истинског националног идентитета, коинцидирао је 
с постепеним, али одлучним отклоном од Аустрије. 
Насилна смена владајућих династија у Србији 1903. 
године коначно је донела заокрет у политичком дис-
курсу, а тај заокрет био је подржан идеолошким пре-
усмерењем елита и културном праксом. Оживеле су и 
југословенске амбиције, што је довело до актуализације 

јужнословенског питања у читавој југоисточној Евро-
пи. Окретање ка западним „испоставама Српства“, за 
које се сматрало да су их бесправно окупирале трупе 
црно-жуте монархије, дошло је изнова у жижу. О томе 
сведочи оснивање патриотских организација, као што 
су „Народна одбрана“ (1909) и „Уједињење или смрт“ 
(1911), и спољашња политика Србије, али и бујање 
југословенске идеологије, чији је највиталнији изданак 
у домену визуелног представљао Иван Мештровић. 
Његов Видовдански храм (око 1904–1913) замишљен 
је као храм југословенства – секуларне религије 
која је требало да помири етничке, конфесионалне и 
културне разлике Јужних Словена, уједињених у једну 
националну заједницу.101

Истовремено, и у складу с тиме, израз нове полити-
чке културе био је даљи развој идеолошког потенцијала 
конструисања идентитета позивањем на националну ис-
торију. Свака промена историјске парадигме подразуме-
ва поновну артикулацију идентитета и његових граница. 
На нивоу архитектонске праксе, закључци Милутино-
вића и Валтровића о „старој црквеној архитектури“ по-
стали су основа развоја неоморавског обликовног идио-
ма, који је, у фузији са архитектуром цркве манастира 
Грачаница као естетским идеалом102 и својеврсним 
идеолошким моделом, остао неприкосновен у области 
црквеног градитељства у наредних стотину година.103 

Сл. 6. Василије 
Андросов, Црква св. 
Ђорђа, Београд, 1928–
1932. (фотографија 
аутора)
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С обзиром на значај религије у процесу стварања слике 
о националној заједници, „срско-византијски стил“ 
православних храмова постао је кључна иконографска 
садржина те слике, посебно од времена када се Србија 
формално уградила у југословенски оквир, окружена 
конкурентским идентитетима. 

Полазиште ове нове традиције, коју одликује не-
посредно везивање за средњовековну архитектуру Ср-
бије позног XIV и XV века, била је Црква у Трстенику 
(1900) архитекте Душана Живановића. Њен триконхал-
ни план и декоративни систем постали су основа на 
којој се, током наредних деценија, изградио замашан 
корпус неоморавске архитектуре – од скромних цркава 
Милорада Рувидића104 преко типских цркава Моми-
ра Коруновића105 и Василија Андросова до помпезних 
грађевина као што је, на пример, Живановићева Црква 
св. Тројице у Бањалуци (1925–29).106 Почев од 1918. 
године, бројне неоморавске цркве пројектоване у Ар-
хитектонском оделењу Министарства грађевина107 све 
више су подизане и у Београду, престоници нове јуж-
нословенске државе. Најмонументалније од њих јесу 
цркве Василија Андросова (Св. Александар Невски, 
1927–1930; Св. Ђорђе на Бановом Брду, 1928–1932; 
(сл. 6), Црква св. Лазара на Булбулдеру (1935–1936) 
Момира Коруновића те Црква св. Архангела Гаврила 
(1937–1939) Григорија Самојлова. Поред тога, највећи 
број приградских села Београда у истом периоду добио 
је велике неоморавске цркве – Кумодраж (Црква св. 
Тројице, 1924, арх. Пера Поповић и Жарко Тадић), 
Жарково (Црква Вазнесења Христовог, 1936–1938, арх. 
Виктор Лукомски), Раковица (Црква св. Вартоломеја 
и Варваре, 1937–1939, арх. Михаило Радовановић) 
итд.108 Иако неформално, овај стилски идиом постао 
је архитектонски израз српске националне традиције, 
симболична ознака српског националног идентитета и 
важно оруђе у стварању и одржавању тзв. ослободилачке 
културе на читавом простору Краљевине Југославије. 

У исти мах, акције рестаурације и реконструкци-
је средњовековних споменика додатно су утврђивале 
значај поистовећивања средњовековне моравске и 
националне српске архитектуре. О томе, на пример, 
говори медијска популарност рестаурације крушевачке 
Лазарице (1904–1908) – коју је аутор, професор Пера 
Поповић, назвао „алем-каменом нашим и поред тога 
што је била нагрђена бароком“.109 Поповић је уз цркву 
придодао звоник крунисан куполом са уграђеним 
часовником, који је, у симболичном смислу, најављивао 
ново доба нације. У исто време, дрвена макета цркве, 
излагана на многим јавним местима, имала је улогу 
својеврсног националног реликвијара. То је, уоста-
лом, било важно сведочанство поодмаклог процеса 
историзације модерног српског идентитета. Читав 

овај захват може се читати као метафора модерне 
нације која приказује себе на темељима одабране и 
сврховито реинтерпретиране прошлости, утврђују-
ћи појам времена као главног топоса националног 
идентитета. Разуме се, сличне акције опште су место 
културе национализма позног XIX века, о чему сведоче 
реконструкције „националних“ цркава широм средње 
Европе – од Келна и Прага до Будимпеште и Загреба 
– које су исто тако биле „аутентичне“, као што је то био 
случај са Лазарицом.

С временом се око сликовитих облика моравске 
архитектуре оформила витална и веома упечатљива 
идеолошка аура, те се друге историјске традиције, 
као и профана, вернакуларна архитектура, нису могле 
такмичити за статус баштиника и извора најаутенти-
чније „српске” архитектуре. „Архитектура из Лазаревог 
доба“ посматрала се као јединствена и аутохтона, јер се 
у сличном облику није могла пронаћи у споменичком 
наслеђу оних етничких група које су у XIX и ХХ веку 
додиривале „српски национални“ простор. Избор само 
неких културних означитеља из обиља различитих 
историјских традиција на истом географском подручју 
у овом случају могао је бити руковођен успоставља-
њем система разлика српске нације наспрам других. 
Одабир неке друге „националне“ традиције за основ 
„националног стила“ – на пример рашке стилске групе, 
значио би ситуирање српског идентитета у много шире 
културне оквире с пропуснијим етничким границама. У 
архитектури, баш као и у језику, писму или материјалној 
култури, граница према „другима” увек се конструише 
уз помоћ арбитрарно одабраних идиома и показатеља, 
а не путем тоталитета једне културе. Феномен да се 
„само неке одлике културе проглашавају пресудним 
за профилисање граница“ објашњава чињеница да 
се у процесу конструкције идентитета „увек бирају и 
реинтерпретирају [они аспекти] културе и историје који 
могу да легитимишу одређену констелацију моћи“.110 У 
случају конструисања националног идентитета помоћу 
устаљеног реторичког арсенала „српско-византијског 
стила“ та је чињеница сасвим очигледна.

На сличан начин, трагови историзације српског 
националног идентитета могу се пратити и у оквиру 
профане архитектуре. Један од првих таквих примера 
свесног позивања на историјско наслеђе, као базу 
националне акције, представља Дом друштва св. 
Саве у Београду (1889–1890) Јована Илкића.��� Овај 
изузетан споменик културе национализма обликован 
је уз коришћење архитектонског и визуелног језика 
који је – баш као и циљ Друштва св. Саве – призивао 
„културну задаћу српског племена на његовој рас-
крсници између Истока и Запада“.��� Национална 
пропаганда у „неослобођеним крајевима“, која је 
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била темељни задатак овог друштва основаног 1886. 
године, упркос неслагању с тадашњом аустрофилском 
политиком државе – која је, иначе, већ наредне године при 
Министарству просвете основала Одсек за школе и 
цркве ван Србије – добила је упечатљив визуелни печат 
у центру српске престонице. Упадљива хералдичка 
знамења на фасади – која приказују „српске земље“ 

(Македонија, Стара Србија, Хум, Далмација, Албанија, 
Шумадија, Илирија, Хрватска, Срем, Славонија, Босна)��� 
– (сл. 7) експлицитан су израз идеологије која је остала 
криптична, али трајна баштина „српско-византијског 
стила“ и након 1918. године, када су српске православне 
цркве препознатљивог неоморавског обрасца дословно 
преплавиле просторе читаве Југославије.114 

О „националној задаћи“ као конотацији „српско-
византијског стила“, сведоче и бројне друге зграде 
– почев од ефемерног Павиљона Краљевине Србије 
подигнутог 1900. године на Светској изложби у Паризу, 
зачудне грађевине архитеката Милана Капетановића и 
Милорада Рувидића, која евоцира облике византијских 
цркава.115 Зграда бившег руског конзулата у Београду, 
чију је фасаду 1912. године „национализовао“ Бранко 
Таназевић како би се у њу сместила институција 
која се највише брине о развоју „националног духа“ 
– Министарство просвете (данас Вукова задужбина), 
још је један од важних примера са сличним спект-
ром значења.116 Идентична неоморавска полихроми-
ја и синтакса уочавају се и на другим институцијама 

Сл. 7. Грбови на 
Дому Светог Саве у 
Београду (М. Поповић, 
„Хералдички симболи 
на београдским јавним 
здањима“, Београд 
1997, 63)
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„националног духа“, које су означавале непосредну 
везу између апстракције државе и њеног реализовања 
у свакодневици: од малих поштанских зграда поди-
заних широм Србије и, доцније, Југославије, до ве-
ликих управних и административних објеката. Прва 
у низу тих грађевина јесте Окружно начелство у 
Врању (1908) Пере Поповића. Њена асоцијативна 
архитектура, на тадашњем географском рубу државе, 
имала је исту ону улогу која ће доживети климакс у 
политичим дешавањима четири године доцније. Оно 
што су историчари, говорећи о сликовитој Поповићевој 
архитектури, именовали као „покушај изражавања самог 
[...] духа нације“��7 постао је уобичајен интерпретативни 
образац у историографији.118 

Слични облици позивања на националну традици-
ју постали су устаљена пракса у наредном периоду: од 
Таназевићеве Телефонске централе у Београду (1908),119 
па све до зграде Министарства пошта, телеграфа и 
телефона (1926–1930) те Поште бр. 2 (1927-1929) код 
београдске Железничке станице коју је пројектовао 
Момир Коруновић120 – најватренији поборник „српско-
византијског стила“ у српској архитектури прве по-
ловине ХХ века. Као градитељ више десетина цркава 
и соколских домова широм Југославије, Коруновић 
је утврдио реторику „српског националног стила“ 
једновременим позивањем на средњовековну и наро-
дну архитектуру. Кроз фузију формално различитих, 
али идеолошки комплементарних средстава, његова 
је архитектура, у погодном политичком окружењу 
централизоване Краљевине Југославије, представљала 
праве споменике митологизоване фолклоричности и 
„моравског стила“ – „творевине уметничког генија 
сеоског народа Срба”,��� оцртавајући тако границе на-
ционалног идентитета које обухватају и историјску и 
етнографску парадигму.

Коруновићеви следбеници, као и они који су 
стајали на истом идеолошком гледишту, оставили су 
у Београду бројна занимљива сведочанства таквог 
концепта идентитета: од Јездимира Денића и његове 
дисциплиноване и круте Трговачке академије (1925)��� 
до Милице Крстић и изванредно сликовите Друге 
женске гимназије (1931–1933),��� те руских архите-
ката имиграната, заслужних за продукцију бројних 
неоморавских типских цркава у Београду и широм 
Србије.124 Архитектура свих ових грађевина, може се 
рећи, стапала се у унисону нарацију нације. 

Истовремено, и другу трачницу пута ка нацио-
налној еманципацији утврдила је архитектура. Почев од 
осамдесетих и деведесетих година XIX столећа, талас 
модернизације државе и друштва, упркос чињеници 
споре транзиције, био је незаустављив и развијао се си-
мултано с растућим национализмом. У архитектонској 
култури то се манифестовало не само као појачана свест 

о потреби да се фиксирају сопствени историјски корени 
већ и као извођење, приказивање идентитета у окружењу 
идеологије прогресивизма, универзализма и политичког 
притиска европеизације. Српске елите константно су себе 
и државу представљале као део развијеног Запада, као 
део Европе, обликујући политичко-административни 
апарат и механизме културе по угледу на искуства 
европских демократија, у исто време доживљавајући 
себе као аутентичне субјекте на европској позорници. 

Овај систем представљања подржавали су архи-
тектонски наративи, а базирали су се на реторици 
историјских стилова, као и сецесије и модернизма који 
су првих деценија ХХ века, као европски „модерни“ 
стилови, уживали статус подобне формулације 
идентитета српских елита – баш као што су то чинили 
сликовити облици академске архитектуре истори-
цизма.125 Идеали ових архитектонских традиција који 
су у српској средини добили специфична значења – 
упркос међусобној формалној и стилској разлици – би-
ли су савршено погодан систем представа политичких 
и културних аспирација српских елита, подједнако у 
сфери приватне и јавне изградње. 

Од првих грађевина у кнежевини, па све до оних које 
су подигнуте непосредно пред Други светски рат, посто-
ји континуитет у политици производње националног 
идентитета – континуитет који се очитује у усвајању 
универзалистичке парадигме културе. Поменимо само 
неколико најупечатљивијих примера из корпуса спо-
меничког наслеђа у Београду. Народно позориште 
(1868–1869) подигао је, по налогу кнеза Михаила, 
архитекта Александар Бугарски као неокласично здање с 
неоренесансном обрадом. На месту некадашње Стамбол 
капије, ова грађевина представљала је својеврсни „храм 
патриотске религије“126 и уочљив симбол националне 
еманципације. И друге важне грађевине у престоници 
редом се заодевају у слично рухо историјских стилова 
неоренесансе или необарока, производећи реторику 
препознатљивог циља и бескомпромисне идеологије: 
од Министарства правде Светозара Ивачковића и 
Јована Суботића (1882–1883),��7 Железничке станице 
Драгутина Милутиновића (1884),128 Народне банке Кон-
стантина Јовановића (1888–1889),129 Управе фондова 
Андре Николића и Николе Несторовића,130 до Наро-
дне скупштине коју је 1907. започео да гради Јован 
Илкић, а 1936. године завршио његов син Павле.��� Овај 
тренд обележио је и архитектуру административних и 
државних зграда у провинцији – окружна начелства, 
судове и др., а настављен је и доцније.��� 

Након Првог светског рата, не само да су упра-
вне зграде Краљевине Југославије добиле монумен-
талан, „европски“ изглед – поменута седишта мини-
старстава дуж „државне осовине“ у Београду, већ 
је то био случај и са другим значајним државним 
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институцијама. Универзитетска библиотека (1919–
1926) Николе Несторовића и Драгутина Ђорђевића, 
затим Државни архив (1925–1928) Николе Краснова,��� 
те монументална зграда Техничког факултета (1926–
1930) Николе Несторовића и Бранка Таназевића134 
само су нека од њих. Позних тридесетих година дошло 
је до промене обликовне парадигме у архитектури 
државних институција. Међутим, нова архитектура 
монументалног модернизма задржала је исту реторику 
и, разуме се, идеолошку потенцију универзализма и 
прогресивизма. Архитектура Државне штампарије у 
Београду (1933–1940)135 и Дунавске бановине у Новом 
Саду (1934–1939)136 Драгише Брашована, као и њихово 
место у политичком и друштвеном миљеу, убедљива су 
сведочанства тог идеолошког континуитета.

И архитектура приватних кућа кретала се истим 
колосеком. С аспекта идеолошке конструкције иден-
титета ова чињеница не изненађује. У сваком процесу 
националне идентификације „приватно“ и „јавно“, као 
и „прошло“ и „будуће“, међусобно су прожете сфере. 
Оне су „повезане једном ’између’-темпоралношћу 
која премерава борављење у дому док ствара једну 
слику света историје“.��7 Феномен тога „између“ 
оличен је у идеји заједнице која онемогућава да се око 
сфере приватног и јавног повуче оштра дистинкција. 

Идеја заједнице, у ствари, „истиче кроз међупросторе 
објективно конструисане, уговорно регулисане струк-
туре грађанског друштва, класних односа и нацио-
налног идентитета“.138 Стога се може тврдити да је 
архитектура приватних кућа и зграда, на исти начин 
као и монументалних јавних грађевина, учествовала 
у идеолошком захвату модернизације и националне 
еманципације. Овај феномен јасно се препознаје у 
архитектонској баштини Београда – од резиденција 
српских владарских династија преко приватних ку-
ћа политичке и финснсијске елите до буржоаских 
задужбина и стамбено-пословних зграда за издавање. 
Стари двор династије Обреновић (1881–1884), дело 
Александра Бугарског,139 јесте први монументални при-
мер ове традиције у резиденцијалној архитектури. Ту 
традицију следио је Нови двор Карађорђевића – као 
његов идеолошки и просторни комплемент и пандан – 
а онда и бескрајан низ приватних кућа политичке, војне, 
економске и културне елите: од кућа трговачких магната 
Крсмановића (на Теразијама, 1885, дело Јована Илкића, 
и на Косанчићевом венцу, 1898–1899, дело Милорада 
Рувидића), Илкићеве куће дипломате и политичара 
Јована Ристића (1891), потом резиденције министра 
Јеврема Грујића (1896) Милана Капетановића,140 па све 
до Брашованове виле министра Ђорђа Генчића (1929)141 

Сл. 8. Драгиша 
Брашован, Вила 
трговца Душана 
Лазића, Београд, 
1932. (фотографија 
из приватне 
колекције)
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и Белог двора на Дедињу, резиденције кнеза намесника 
Павла Карађорђевића, саграђене по плановима Алекс-
андра Ђорђевића, 1934–1936. године.142 

С друге стране, у првој половини ХХ века ар-
хитектура сецесије, ар декоа и модернизма, иако је 
конкурисала устаљеној и инертној пракси грађења у 
историјским стиловима, била је у идеолошком садејству 
са њом. Упркос „стилској недоследности“ и бројним 
хибридним варијацијама, сецесијска архитектура стам-
бених кућа у Србији одражавала је ауру изразите мо-
дерности и тако учествовала у генералној економији 
стварања српског културног и националног идентитета 
током првих деценија ХХ века. Доцније, након 1930. 
године, синтакса архитектонског модернизма задобила 
је још комплекснију улогу – не само приказивања модер-
ности и смештања идентитета у европски оквир већ и 
приказивања културне и националне хомогенизације 
(сл. 8).143 На тај начин, верификовао се и легитимизовао 
идеолошки захват конструкције идентитета подједнако 
у сфери јавног и приватног, и без обзира на разлике у 
односу на формалне и стилске аспекте архитектуре. 

* * *
Пут националне еманципације модерне Србије и 

процес конструисања српског националног идентитета 
константно су били подржани сложеним идеолошким 
системом у чијој су основи стајали механизми културне 
репрезентације. Њихов интегрални аспект била је и 
архитектура – само привидно аутономан свет функција, 
типова, уметничких облика и стилова, који су се 
смењивали у току последња два столећа. Уколико се 
архитектура не посматра као затворен систем облика, 
типова и ликовних израза, ако се тумачи изван устаље-
не интерпретативне традиције – која се опсесивно 
држи замишљене суштинске аутономне реалности 
архитектуре – и ако се, поред тога, она посматра не 
само унутар идеолошког и политичког контекста већ 
као генеративни аспект тог контекста, може се доћи 
до бројних закључака о природи идентитета коју она 
може да заступа. Архитектура, као дисциплинаран и 
друштвено санкционисан облик производње знања само 
је наизглед изван поља идеологије и политичке моћи. 
Она је инструмент производње значења, свакодневног 
живљења и конструисања идентитета, који се, као и 
у сваком процедуралном фокусу знања, прикрива иза 
аутономије дисциплине. 

Оно што се при погледу на највећи број грађевина 
подигнутих између почетка XIX и средине ХХ века у 
Београду и Србији одмах запажа јесте чињеница да 
њихова архитектонска нарација посеже у визуелне 
трезоре историје. Читав један свет прошлости, баш као 
на страницама историјских романа или на платнима 

историјског или грађанског сликарства, приказан је том 
„аутономном архитектуром“. Архитектура, заправо, 
бива уведена у политику артикулације и производње 
идентитета који се заснива на непрестаном обликова-
њу свакодневног живота, управо кроз то прожимање 
историјског и „педагошког“ (нације као a priori суб-
јекта) и темпоралног, „перформативног“ (нације у 
процесу непрекидног остваривања и репрезентације). 
Упркос томе, највећи део наратива историје и теорије ар-
хитектуре о овој сложеној и моћној улози градитељства 
у Београду и Србији није оставио много сведочанстава. 
Као „анонимни“ стистем, чија се ваљаност не доводи 
у питање, дисциплина историје архитектуре у Србији 
махом је опседнута сопственим предметним подручјем, 
скупом метода, корпуса истинитих пропозиција, пра-
вилима и дефиницијма; она се опире и супротставља 
сваком проблематизовању својих граница. Оно што 
је у традиционалној историографији архитектуре у 
Србији претпостављено није смисао који треба да буде 
откривен, нити идентитет који архитектура производи, 
већ само оно што је прописано за извођење нових 
исказа. Међутим, баш као што „једна дисциплина није 
збир свега истинитог што се може рећи о нечему“, 
нити је то „скуп свега онога што се о некој датости 
може закључити“,144 тако се и о архитектури Београда 
и Србије у току бурне историје последња два столећа 
не може говорити само кроз утврђена правила 
биографског приповедања, стилске, морфолошке или 
формалне анализе, типологија, препознавања естетских 
квалитета, истицања „духовних“ порука итд. Они који 
се чврсто држе само тих правила, производећи дискурс 
„аутономије“ и нападајући сваки покушај другачијег 
тумачења, заправо учествују у генералној економији 
прикривања материјалности идеологије и политике.

Данас постоји нужност да се обимна и комплексна 
архитектонска баштина XIX и ХХ века у Београду и 
Србији посматра изван дисциплинарне обузетости 
стилским таксономијама и изван теоријског фокуса који 
намеће категорије као што су класичан и романтичан 
идеал, типично и атипично, интернационални и на-
ционални стил, итд. Заправо су такви дисциплинарни 
притисци – притисци дисциплине која одбацује све 
оно што се не уклапа у њен петрификовани поредак и 
која, у најбољој позитивистичкој традицији XIX века, 
тражи „егзактне доказе“ за чињеницу да архитектура 
може говорити о „вануметничким садржајима“ – у 
својој бити идеолошки. Без обзира да ли тенденциозно 
или ненамерно, они замагљују богату и подстицајну 
могућност откривања економије моћи која се налази 
иза сликовитих облика тобоже аутономне архитектуре, 
чинећи тако интегралан део идеолошког модела отклона 
од суочавања с прошлошћу.
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ИЗМЕЂУ ЖЕЗЛА И КЉУЧА: НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ
БЕОГРАДА И СРБИЈЕ У XIX И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ХХ ВЕКА

Summary: ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ

BETWEEN THE SCEPTRE AND THE KEY: NATIONAL IDENTITY AND ARCHITECTURAL HERITAGE OF 
BELGRADE AND SERBIA IN THE XIX AND EARLY XX CENTURY

The process of the formation of Serbian national identity is characterized by certain duality – the search for national 
authenticity and specificity coupled with the desire to find place in the family of European nations. This can be easily 
followed through architecture of the XIX and early XX century of Belgrade and Serbia: through the study of the attitude 
towards architectural heritage within the bounds of the discipline as well as through architectural practice. Insistence on 
finding, codifying and presenting ‘national tradition’ coupled with universalism and progress simultaneously complementing 
and annulling that tradition, is the main characteristic of the process of the identity construction in the discourses of Serbian 
architecture of the XIX and early XX century.

The paper deals with the interpretation of architectural heritage as the content of Serbian national identity in the period 
under observation. As opposed to traditional historiographic presentation of architectural culture of modern Serbia and 
Belgrade, its capital, which, as a rule, entails the autonomy of architectural work as well as the existence of the ‘conflict’ of 
opposing building construction ideals (such as, for example, ‘romantic and classical ideal’, or ‘international and national 
styles’), architecture can be studied in the wider context of processes of national emancipation and identification in which 
such disciplinary classifications and categories can become entirely relative. Namely, architecture – both as a discipline and 
as practice – systematically took part in the formation of the outline of the nation through entirely different and apparently 
opposing ideas: on the one hand through fostering the discourse of national authenticity, on the other, supporting the need 
for the integration of Serbian identity into the civilization framework of Europe and the West.

Rich architectural heritage of Belgrade and Serbia are fluent witnesses to the dual nature of the uniform process 
of the construction of the outline of modern Serbian nation. On the one side, there stood the compulsion concerning the 
historization of the identity, on the other, there was a sustained presence of the need to become a part of the family of 
European nations as complementary, rather that opposing aspects of the same process.
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ТУМАЧЕЊИМА

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

A

УДК 72.036 (497.11)

   нгажовањем већег броја научника и публициста, у   
последње две деценије знатно је проширен тематски 
опсег историографских истраживања новије београд-
ске архитектуре. Серијом објављених монографија, 
прегледних чланака, прилога и лексиконских једи-
ница, у великој мери су обогаћена сазнања о генези 
престоничког градитељства у деветнаестом и два-
десетом столећу. Датована је и атрибуирана већина 
знаменитих здања, представљен рад кључних гра-
дитеља, установљена општа периодизација и стилска 
класификација. Ипак, за разлику од анализе видљи-
вих, морфолошко-структуралних слојева новијег фон-
да београдске архитектуре, још увек нису довољно 
проучени његови естетички и идеолошки узори. Исто 
тако, уочљива неконзистентност у обради разнородних 
извора, превага фактографско-дескриптивних над 
теоријски утемељеним приступима, уз одсуство ује-
дначене, стабилне терминологије, умањују ефектив-
ност  досадашњих радова.

Дуготрајно усредсређени на престоничко гра-
дитељство од 1815. до 1914. године, а потом и на 
просперитетни период између два светска рата, тумачи 
су током последњих петнаест година усмерили пажњу 
и на архитектонско стваралаштво развијано после 
Другог светског рата. Претежно везана за монографска 
истраживања делатности реномираних градитеља, 
историографска разматрања тог периода још увек нису 
чврсто критериолошки утемељена. Ипак, иако крхке и 
недовољно проверене у стручним расправама, до сада 
изнете периодизације послератних архитектонских 
стремљења у већини почињу с раздобљем соцреали-
зма, као именитељем најранијег периода те епохе.

У односу на предратна раздобља новијег пре-
стоничког градитељства, као и на феномен агит-
проп културе, соцреализам у домаћој књижевно-
сти, сликарству, скулптури и фотографији, генеза 
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соцреализма као правца најраније домаће послерат-
не архитектуре знатно је скромније историографски 
осветљена. Интерпретације изнете у малобројним 
прегледним чланцима, кратким поглављима моно-
графија, есејима и енциклопедијским одредницама, 
штуро реконструишу развој тог специфичног правца, 
манифестованог на многобројним примерима у Бео-
граду и Србији. Са друге стране, због недостатка 
свеобухватних научних тумачења и упадљиве при-
страсности у стручној литератури, о њему још увек 
преовлађују неуједначена  схватања. Иницијална тума-
чења су, истини за вољу, издвојила главне примере 
београдског соцреализма, као што су Дом синдиката, 
Савезни СУП, Централни затвор, стамбене зграде 
изнад Северног булевара, дуж Цвијићеве, Далматинске 
и улице Драже Павловића, као и радничка насеља на 
удаљеној периферији, не осветљавајући потпуније 

њихова програмска полазишта, потенцијалне естетске 
узоре, па ни основну хронологију настанка. Ни изво-
ри који сведоче о градитељству соцреалистичке епохе 
у српској култури нису прецизно евидентирани, сис-
тематично сакупљени и критички обрађени. Стога не 
чуди што су у досадашњим просуђивањима изостале 
чврсте, на оригиналној грађи и прецизној хронологији 
утемељене интерпретације.

Због недостатка стабилних историографских 
мерила, служба заштите културних споменика није 
успела да спречи реваншистичко девастирање соц-
реалистичке меморијалне скулптуре и архитектуре, 
распламсано увођењем вишестраначког политичког 
система у Србији 1990. године. Одговорност за то стање 
не сносе искључиво историографи и конзерватори,  
традиционално заинтересовани за стваралачки успе-
шније периоде српског градитељства. Поред инерције 
и дуготрајне цензуре критичког просуђивања архи-
тектонско-урбанистичких подухвата епохе соцреали-
зма у репресивном једнопартијском друштву, на упа-
дљиви релативизам у тумачењу његових испољавања 
пресудно је утицао став водећих послератних архитека-
та да соцреализма у нашој средини скоро да није ни би-
ло. Стекавши признања у раздобљу постсоцреалистичке 
ауторске архитектуре вишег стандарда, већина про-
тагониста социјалистичког реализма своју улогу у 
раној послератној култури покушала је да минимизира, 
настојећи да ублажи суд историје о учешћу у том 
екстремно идеологизованом уметничком раздобљу. Са 
друге стране, њихове млађе колеге, које нису градиле 
у време соцреализма, нити су се компромитовале дог-
матским ставовима, непринципијелно су одустале 
од критике својих угледних претходника. Критика је 
изостала из два фундаментална разлога – примарне 
посвећености пројектовању и грађењу, због које 
објективно није ни могло да се научно непристрасно 
,,суди”, и из опортунизма, јер није постојала спрем-
ност да се у строго хијерархизованој професионалној 
средини оспори ауторитет утицајних утемељивача мо-
дерне београдске архитектуре. Уз то, њени поједини 
предводници, редовно експонирани у стручној публи-
цистици, деценијама су глорификовали властиту 
продукцију, као и делатност најближих сарадника и 
савременика, избегавајући да се критички осврну на 
осмогодишњи соцреалистички период генерацијских 
почетака.

И када изађемо из оквира распрострањене је-
дностраности и сумирамо резултате историографских 
интерпретација које претендују на научно неутралан 
статус, наилазимо на додатна неслагања у тумачењу 
карактера српског архитектонског соцреализма. Про-
истекло из недовољног удубљивања и склоности ка 

Сл. 2. Споменик Палим борцима у Државној фабрици 
шећера (арх. Јездимир Денић, 1945)

Сл. 1. Изглед манифестационог трга испред Дома 
синдиката Југославије (арх. Бранко Петричић, 1951)
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паушалном, неутемељеном закључивању, као и из 
одсуства потребне историјске дистанце, оспоравање 
епохе домаћег соцреализма природно се надовезало 
на поменуте, интересно условљене оцене у нашој 
архитектонској публицистици, чији су пројектантски 
посленици своју генерацију увек приказивали у 
позитивном светлу. Због унутрашњих инхибиција 
и спољних притисака, историографи ни до данас 
нису успоставили стабилан консензус о томе да ли 
је соцреализам из српске архитектонске теорије 
пренет и у праксу, тј. да ли је његова специфична, 
годинама разрађивана идеолошка платформа под-
стакла и посебну естетику у домаћој архитектури. 
Део стручњака (углавном архитеката различитих ге-
нерација) априорно одбацује такву могућност, пот-
крепљујући своје ставове аподиктичким судовима, 
уместо доказима изведеним истраживањем, што је 
дошло до изражаја и на симпозијуму Соцреализам 
у српској ликовној, примењеној уметности, дизајну 
и архитектури, одржаном октобра 2006. године у 
београдском Музеју примењене уметности. Међутим, 
сазнања која проистичу из анализе реалног контекста 
историјских чињеница вишеструко демантују њихово 
становиште и потврђују уверење следеће групе тумача 
– да се соцреализам испољио у свим фундаменталним 
областима наше градитељске струке. Наиме, већина 
историчара уметности, тумача културе, хералдике и део 
архитеката и урбаниста заступа тезу да је соцреали-
зам, иако не потпуно оригиналан стил свог доба (како 
у свету тако и код нас), представљао специфичну, 
недовољно кристалисану еклектичку идеологију, која се 
бирократским путем оваплотила у домаћој архитекту-
ри, подразумевајући бројне контроверзе које су пратиле 
њену примену. Постоји и трећа група стручњака, 
углавном архитеката – историографа, која је током свог 
рада више пута променила ставове, избегавајући да 
образложи мотиве наглих критериолошких заокрета. 
Њихове дилеме, условљене тиме што никада нису 
предузета систематична историографска истражива-
ња, додатно су подстакле размимоилажења у стручној 
јавности.

Парцијално разматрајући изворе који сведоче о 
развоју ране послератне архитектуре, занемарујући 
политички и идеолошки профил изграђеног фонда, 
опоненти тезе да је соцреализма у нас било период 
контролисаног агитпроповског стваралаштва, уместо 
соцреализмом, називају раздобљем социјалне гра-
дње, послератне обнове, наставком предратне мо-
дерне и оживљавања академизма, превиђајући да 
све перформансе и дихотомије које су одликовале 
његову еклектичку естетику управо потврђују њего-
ву историјску посебност. Занимљиво је, међутим, да 

Сл. 4. Зграде на Северном булевару, Београд, изглед из 
1948.
 
Сл. 5. Стамбене зграде на Вождовцу, Београд, изглед 
из 1948.

Сл. 3. Стамбени павиљони у Цвијићевој улици, 
Београд, изглед из 1948. (арх. Владета Максимовић)
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већина ,,строгих” тумача – који не признају легитимитет 
српског архитектонског соцреализма, у настојању да 
истакну стваралачки капацитет градитеља чије де-
ло монографски анализирају у ширем историјском 
раздобљу – не показује дилему да ли је соцреализма 
било, већ по правилу наглашава дистанцу коју је 
он успоставио у односу на догматски соцреализам, 
отискујући се у воде ауторског модернизма средином 
педесетих година двадесетог века.

Део архитеката публицистичке историографске 
оријентације, који епохи домаћег соцреализма признаје 
одређени значај, склон је еуфемистичком закључку да је 
она представљала краткотрајно скретање с ,,правовер-
ног“ модернистичког курса, које је само ,,окрзнуло“ 
нашу архитектонску средину, тј. да су се са њом наши 
архитекти ,,сусрели“, али је нису и прихватили. Међутим, 
мноштво специфичних остварења и објављених про-
грамских ставова потврђују ставове друге трећине 
тумача да је соцреализам био распрострањен ток 
наше ране послератне архитектонске културе. Упркос 

покушајима ненаклоњених просудитеља да порекну 
његово постојање, или да његове тековине релативизују, 
извори потврђују да је српски соцреализам имао своју 
историју, теорију и праксу, неизведене пројекте и реа-
лизације, гласне присталице и тихе опоненте. Уз то, 
његова осмогодишња повест показује да није био 
искључиво назадан и штур, због чега није примерено 
да се априорно негативно вреднује, поготово не пре 
но што компетентни стручњаци спроведу систематска 
истраживања.

Историчарима савремене архитектуре одавно је 
познато да су њени утицајни протагонисти периоде 
свог рада који претходе ,,херојском“ модернизму свесно 
занемаривали у контакту са биографима. Нерадо су 
се сећали периода ,,лутања“ у матици уметничког 
живота, иако су тада извели поједина дела која по 
вредности не заостају за каснијом, много познатијом и 
признатијом  продукцијом (на пример, Мис ван дер Рое 
и Валтер Гропијус у свету, Милан Злоковић и Драгиша 
Брашован код нас). Отуд су и монографије о тим 
истакнутим ауторитетима деценијама биле структур-
но неуједначене, лишене подробног, непристрасног 
приказа свих фаза њиховог стварања, поготово оних 
које ревидирају ,,пожељну слику“ о ,,конзистентно“ 
модерном карактеру њиховог дела. То је управо за-
десило и соцреалистичку епизоду у стваралаштву на-
ших реномираних предратних градитеља (Јездимира 
Денића, Драгише Брашована, Бранка Петричића, Рајка 
Татића, Бранислава Маринковића, Милана Минића, 
Бранка Максимовића, Миладина Прљевића, Бранка 
Бона), као и утемељивача ауторске школе београдске 
послератне модерне архитектуре (Ратомира Богојевића, 
Иве Куртовића, Ивана Антића, Милорада Пантовића, 
Владете Максимовића, Милорада Мацуре, Михајла 
Митровића, Богдана Богдановића и других).

Малобројни иницијални прилози о архитектури 
домаћег соцреализма, писани с научним амбицијама, 
беспоговорно јој признају легитимност, покушавајући 
да је осветле и периодизују. Ипак, због наклоности пре-
ма стваралачки еманципованијим периодима развоја 
српске архитектуре, мањина непристрасних тумача још 
увек није предузела слојевиту валоризацију домаћег 
соцреализма, засновану на планским, институционал-
но организованим истраживањима. 

До сада идентификовани извори (техничка доку-
ментација, објекти, документи из заоставштина гра-
дитеља, фототечка и хемеротечка грађа, каталози 
изложби, објављени програмски текстови и полеми-
ке, сећања архитеката, излагања на симпозијумима, 
историографски прилози), показују да је архитектон-
ски соцреализам представљао инструментализовани 
израз контролисане државне уметности. Развијао се 
као градитељски пандан истоветним стремљењима у 

Сл. 6. Архитекти Шегвић, Бон и Галић, Палата ЦК 
КПЈ (предконкурсна студија), 1947.

Сл. 7. Шегвић, Бон и Галић, Палата ЦК КПЈ 
(конкурсни нацрт), 1947.
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различитим уметничким дисциплинама, друштвеној 
теорији, науци и економији. Захватио је и уметничку 
критику и универзитетску наставу. Започео је крајем 
1944. године, а повукао се у првим годинама шесте 
деценије.

Противречна културолошко-психолошка рецепци-
ја соцреалистичког феномена у Србији, обележена ње-
говим првобитним одбацивањем и потоњим прихвата-
њем, намеће се као веома осетљива истраживачка тема. 
Уочена у предратном раздобљу, због своје визуелне на-
метљивости и тоталитарности, совјетска архитектура 
соцреалистичког смера није стекла симпатије српских 
архитеката. Са друге стране, једнако идеологизована, 
пропагандистичка архитектура нацистичке Немачке 
више је заинтересовала домаћу јавност, претежно 
хроничаре и публицисте, остајући са скромним од-
јецима у текућем стваралаштву, док је класицистичка 
архитектура Мусолинијеве Италије привукла пажњу 
због свог полумодернизованог карактера. Одбој-
ност према совјетском моделу пропагандистичке 
архитектуре проистицала је и из уздржаности већег 
дела југословенске јавности према совјетском по-
литичком уређењу, култу личности и незапамћених 
репресалија које је једнопартијски апарат предузимао 
против неистомишљеника у четвртој деценији века. 
Недовољно развијени контакти са том ,,прокаженом“, 
политички непријатељском средином, уз солидарисање 
са десетинама хиљада руских емиграната у Југосла-
вији,  такође су потхрањивали отпор према совјетским 
културним моделима. Опрезну али утемељену кри-
тику монументализма и наивног симболизма у соц-
реалистичкој архитектури СССР-а изнео је Бранислав 
Којић, у запаженом чланку Нове тенденције у модерној 
архитектури и њихов приказ, 1936. године.

Имајући у виду дугогодишњи неповерљиви став 
српске културне елите према упрошћеној, пропаганди-
стичкој архитектури совјетског соцреализма, још више 
зачуђује њено беспоговорно прихватање у властитој 

средини после 1944. године. У којој мери је она ства-
раоцима било наметнута, а у којим случајевима ис-
крено усвојена, показаће резултати специјалистичких 
истраживања. Улога појединаца у том неочекиваном 
културолошком обрту, нарочито оних који су се налази-
ли на највишим стручним положајима, представљаће 
важну тему будућих критичких осврта.

И учешће српских архитеката у НОР-у такође би 
требало подробније истражити. За сада се зна да је 
током Другог светског рата, за разлику од масовног 
одазива 1914. у српску и 1941. у југословенску војску, 
мали број српских архитеката пришао НОП-у, и то 
углавном при крају рата, током 1944. и 1945. године. 
Формирана у потпуно другачијем социјалном миљеу, 
навикла на сарадњу с приватним инвеститорима, већи-
на успешних предратних архитеката је с подозрењем 
прихватила „ослобођење земље“ и насилно наметање 
једнопартијског поретка. Припадници генерације сту-
дената архитектуре која је учење прекинула због рата, 
као и појединци из омладинског корпуса, у већој мери 
су прихватитили идеале новог друштва.

Репресивне мере које је нова власт предузела 
према врхунским предратним стручњацима, осуђујући 
их због ,,колаборације“ и ,,опортунизма“, захтевају 
посебну пажњу историчара друштва и архитектуре, 
политиколога и социолога. Већ на почетку своје 
владавине, комунистичка власт је брутално казнила 
ратног декана Архитектонског факултета, архитекту 
и сликара Бранка Поповића, који је, уз архитекту 
Валерија Сташевског, одлуком преког суда погубљен. 
Део предратних градитеља дискредитован је одузи-
мањем националне части (Богдан Стојков, Драгомир 
Поповић), давањем негативних персоналних каракте-
ристика (Драгиша Брашован), одузимањем имовине, 
затварањем, прогоном, подстицањем на емиграцију 
(Милутин Борисављевић и многобројни руски 
емигранти после резолуције Информбироа, 1948). 
Саслушаван је и критикован сваки студент који се 
успротивио догматичној, идеологизованој настави на 
Архитектонском факултету после 1944. године, док 
су поједини професори омаловажавани због класног 
порекла и ,,реакционарних ставова“.

Организациони аспекти консолидовања, уређења 
и развоја архитектонске струке у новим друштвеним 
околностима представљаће додатну тему за истражи-
ваче. Пре доношења Првог петогодишњег плана 1947. 
године, започето је коренито преуређење градитељских 
токова у Србији, примерено идеолошким циљевима 
нове власти. Њене декларативне хуманистичке и 
егалитаристичке идеје привукле су пажњу многих 
градитеља, који су искрено подржали политику 
новог друштва. Због подруштвљавања свих области 

Сл. 8. Арх. Милорад Пантовић, конкурсни пројекат за 
Београдску оперу, 1948.
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стваралаштва, приватни сектор у архитектури при-
времено је ишчезао. Могло се радити искључиво у 
оквиру државе и под њеним надзором. Она је пред 
архитекте поставила крупан историјски задатак 
обнове и изградње земље опустошене ратом. Требало 
је обновити комуникације, подићи градове, нове 
индустријске комплексе и радничка насеља. Стручни 
кадрови су плански распоређивани у велике државне 
бирое. Њихов примарни задатак био је да реше 
егзистенцијалне проблеме људи, да им подигну кров на 
главом, уместо да показују техничко знање и стилску 
ерудицију.

Колективизам и деперсонализација архитектон-
ске струке сужавали су простор уметницима инди-
видуалцима. Јаке стеге бирократизованог државног 
апарата снажно су спутавале стваралачку иниција-
тиву. Цензура и идеолошки диктат онемогућавали 
су искораке изван прописаних идеала. Анонимни 
архитекти из државних бироа градили су објекте на 
предвиђеним диспозицијама у регулационим плано-
вима, не успостављајући сарадњу са урбанистима. 
Стамбену архитектуру је оптерећивала стереотипија 
схематизованих норматива, ограничавање величине 
простора и коришћење прескромног грађевинског 
материјала, недовољног за остваривање сложенијег 
архитектонског израза. Уочено је да ,,код многих 
стручњака има још јаких остатака капиталистичких 
схватања архитектуре и урбанизма, има конструкти-
визма, технократских схватања и формализма“, али 
је, такође, примећено да је ,,највећи број наших 
стручњака схватио своје задатке ствараоца у условима 
социјалистичког преображаја наше земље. Највећи 
део њих су свесни градитељи социјализма – народна 
техничка интелигенција“.

Упоредо са успостављањем нових идеолоших смер-
ница у култури, требало је реконструисати градове 
и насеља у Србији, у чему се полазило од искустава 
совјетских стручњака, ратних и мирнодопских саве-
зника. Преименовање улица и постављање нових 
идеолошких обележја на зграде јавне намене, вршено 
је поступно и мање наметљиво, како би нова власт 
показала привремену ,,толеранцију” према вредно-
стима минулих епоха. Са друге стране, рушење и 
урбанистичко маргинализовање цркава и синагога 
сматрало се ,,пожељним” стручним деловањем. Уз неко-
лико изузетака, масовно су уклањани јавни фигурални 
споменици изграђени у претходним режимима, као 
симболи ,,класне експлоатације, монархизма и српског 
хегемонизма“. Коруновићева Пошта 2 у Београду, симбол 
национално-романтичарске културе с краја двадесетих 
година, обновљена је 1947. у соцреалистичком стерео-
типном маниру.

Сл. 9. Стамбено насеље у Смедеревској Паланци, 
изглед из 1948.

Сл. 10. Интернат у Смедеревској Паланци, изглед из 
1948.

Сл. 11. Трибина за прославу Дана Победе, Београд 1947.
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Масовно су грађена насеља ниског комфора, 
што је одражавало сиромаштво послератног друштва. 
Уметнички критеријуми преузимани су из других 
области, из економске науке и државно-партијске по-
литичке доктрине. Невољно се прихвата континуитет 
предратног функционализма и критикују неки његови 
асоцијални облици. Актуелне расправе фаворизују 
идеологију социјалистичког реализма, преузету из 
СССР-а и његових сателита. Тражи се архитектура 
социјалистичка по садржини и национална по форми 
(Ђурђе Бошковић). Уместо предратне уникатности и 
појединачног истицања сваке зграде, тежи се остварењу 
целовитих и уједначених решења. Граде се павиљонске 
стамбене групације и затворени стамбени блокови 
упрошћене просторне организације. Идеолози новог 
градоградитељства указују на ,,социјалистичку идеј-
ност наше архитектуре и урбанизма“, примерену про-
кламованој функцији превазилажења заосталог жи-
вота у капиталистичкој Југославији брисањем разлике 
између града и села. У пројектовању нових градова 
тежи се уклањању јаза између центра и периферије, 
,,као што је то брисање разлике карактеристично за 
пројекте совјетских градова“. Речено је да ,,наш град 
више није центар експлоатације, него руководећи со-
цијалистички центар, који политички и материјално 
помаже ситносопственичком сељаку да коначно изађе 
из заосталости и беде“. Урбанизам се од једне прете-
жно уметничко-естетске дисциплине свео на ,,планско 
размештање производних снага и функција“. Обласни 
одбори, партијска седишта, задружни и културни 
домови, санитетске и железничке станице постају 
жижне тачке новорегулисаних градова. Острашћени 
урбанисти теже ревизији затечене матрице градитељ-
ског фонда, не исказујући довољно поштовање према 
вредностима традиције. Непринципијелна и штет-
на, спрега двеју екстремно тоталитарних идеологија 

Соцреализам постепено добија ,,дежурне“ рев-
носне идеологе (Ђурђа Бошковића, Братислава Сто-
јановића, Јована Крунића, Невена Шегвића, Бранка 
Максимовића и песника Радована Зоговића), који 
су аксиоматски захтевали идејност у архитектури, 
њено подређивање реалним друштвеним потребама, 
пледирали за ,,јединство субјективних снага, народних 
и радних маса“ и осуђивали утицаје западноевропског 
,,буржоаског формализма“. Уместо изложби водећих 
протагониста светске модерне архитектуре, јавно 
дезавуисаних као ,,реакционарних слуга профита“, 
приређују се изложбе пропагандно-стручног карактера 
о успону домаћег грађевинарства, као и ретроспективе 
новог совјетског, чехословачког и бугарског неимар-
ства, чији су садржај пресудно одредила дела обликова-
на у духу соцреализма. Архитекти приљежно сарађују 
и у осмишљавању кулиса и трибина намењених мани-
фестационим ефемерним спектаклима, које је нова 
власт често приређивала, окупљајући на десетине 
хиљада људи.

Сл. 12. Задружни дом у Меленцима, изглед из 1988.

Сл. 13. Бранко Максимовић, Социјалистички град 
Железник, фрагмент, 1947–1948.

Сл. 14. Стамбена колонија Крушевац, стање из 1948.
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– социјалистичкo-етатистичке и бирократизоване мо-
дернистичке, свакодневно је продуковала нове, препо-
знатљиве плодове.

Петогодишњим планом (1947–1951) било је пре-
двиђено да се изгради петнаест милиона квадрат-
них метара стамбене површине, од чега знатан део 
на простору СР Србије. На основу регулационих 
планова изграђени су нови и реконструисани по-
стојећи градови, привредни центри, бање и одма-
ралишта. Архитектонски објекти, стожери нових ам-
бијената, промовисали су соцреалистичку естетику 
безизражајног функционализма са траговима ака-
демског хијерархизованог компоновања. Известан 
број грађевина подиже се у знаку хибридне нацио-
налне традиције народа уједињених у југословен-
ску социјалистичку заједницу. Уместо амбициозно 

прокламованих ,,стваралачких” циљева, декларативно 
подржаних уставом ФНРЈ, створена је једнолична 
архитектура прилагођена потребама убрзане јевтине 
послератне градње.

Досадашња скромна истраживачка рецепција кон-
троверзне соцреалистичке естетике, која се овапло-
тила и у нашој архитектури, указује да је потребно 
организовати специјалистичка проучавања да би се 
њена догматизована матрица свестрано размотрила. 
Неопходно је систематично сакупити и критички раз-
мотрити све релевантне, до сада неидентификоване 
или недовољно примећене изворе. Корпус домаћег 
соцреализма требало би компаративно сагледати у 
односу на његове интернационалне пандане, али и на 
периоде српске архитектуре који му историјски прет-
ходе, у којима је такође било тоталитарних назнака и 
идеја о социјалном становању. Успостављање прецизне 
синоптичке и топографске карте објеката изграђених 
у духу соцреализма, представљаће значајан сегмент 
будућих студија. Потребно је и подробније преиспитати 
улогу Дубровачког саветовања архитеката Југославије 
(1950), које се сматра кључним за напуштање соц-
реалистичке доктрине, иако његов ток није био ради-
кално критички. У реконструкцији програмске подлоге 
домаћег соцреализма на располагању су и теоријско-
полемички текстови утицајних идеолога, објављени 
у југословенској стручној периодици, пре свега, у 
загребачком часопису ,,Архитектура“ (од 1947).

Ако се, упркос поменутим непотпуностима у исто-
риографији, може дискутовати о стилској оригинал-
ности испољавања соцреалистичке уметничке доктри-
не у домаћем градитељству, о томе да је архитектура 
српског и југословенског соцреализма представљала 
карактеристичан израз агитроп културе раног по-
слератног друштва не би требало да буде спора. Ис-
торијски извори показују да је тај правац као мало који 
у историји нашег новијег градитељства имао државну, 
организиционо-техничку потпору, приљежне ,,дне-
вне“ пропагаторе, подршку већине наставника на бео-
градском Архитектонском факултету и руководилаца 
главних стручних установа. Противио му се тек незнатан 
број изолованих архитеката који је из страха ћутао, 
или је емигрирао на европски запад, као и одређен 
број слободоумних студената који своје ставове у реп-
ресивној друштвеној атмосфери није смео отворено 
да износи. Слобода стваралаштва,  потврђена у уставу 
ФНРЈ, у пракси је била строго ограничавана, подређена 
ванстручним идеолошким интересима. Неколико деце-
нија касније, када су цензорске стеге ослабиле, разви-
ло се уверење да је соцреализам имао много више идео-
лошких противника него што се то може закључити из 
извора који сведоче о раздобљу његове доминације. 

Сл. 15. Изглед свечане сале ЦК КПЈ, нацрт 
сарадничког тима Пројектантског завода НР Србије, 
1947.

Сл. 16. Насловна страна загребачког часописа 
,,Архитектура“, бр. 8–10, 1948.
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Важно је нагласити да соцреализам није био једини 
правац у раној послератној архитектури, иако је то 
настојао да буде, већ се супротстављао истраживачком 
модернизму који се постепено пробијао кроз конкурсне 
пројекте за капиталне јавне објекте.

На основу досадашњег увида у остварене и не-
изведене пројекте, може се закључити да се у мор-
фолошко-структуралном погледу српски соцреали-
зам паралелно развијао у два симултана смера – интер-
националном (делимично замишљеном по узору на 
монументалну пропагандистичку архитектуру зема-
ља блиске политичке оријентације) и националном 
(опредељеном више југословенски него српски). 
Првим током, који је преовлађивао у архитектури јав-
них здања, настављена је предратна традиција стапања 
елемената академизма и модернизма, прилагођена 
новим социјално-идеолошким захтевима. Друго опре-
дељење, које је дошло до изражаја у архитектури 
колективних стамбених зграда, имало је исту друш-
твену димензију, али наглашено национално стилско 
обележје, надовезујући се делимично на идеје међу-
ратног фолклоризма. Ако је српски соцреализам у мор-
фолошком смислу представљао наставак предратних 
тенденција (што с правом примећује већина тумача), он 
је по својој намени, концепцији ентеријера и екстеријера 
био прилагођен идеолошко-пропагандним захтевима  
једнопартијског естаблишмента.

Готово да нема урбанизоване средине у Србији 
која у време свеопште послератне оскудице, недостат-
ка трајнијих грађевинских материјала и квалитетне 
извођачке оперативе није добила понеко јавно или 
стамбено здање у духу соцреализма. Док је у економски 
стабилнијем међуратном раздобљу однос зидарских 
према занатским радницима на градилиштима износио 
3:1, у послератном периоду је порастао до неповољних 
9:1. На оба типа соцреалистичких зграда заступљени 

су карактеристични елементи – монотоно истицање 
зидних маса са грубо профилисаним отворима, стати-
чна униформна силуета огољених сандучастих блоко-
ва, распоређивање волумена у  слободним просторима 
(покушаји увођења дугачких проспеката као у СССР-у, 
проширивање простора око зграда где год је то било 
могуће за потребе манифестационих окупљања), ре-
дуковање занатских елемената у обради фасада, на-
глашавање симетрије и улазних корпуса (схваћених 
као главних мотива централизоване композиције), 
примена истурених стреха над улазима и највишим 
спратовима, превласт четвороводних кровова, сма-
њење просторног капацитета појединачних одељења, 
пренизак квалитет нуспросторија, нагомилавање ре-
торичке декорације ентеријера и екстеријера (реље-
фа, хералдичких поља, натписа, цртежа, парола, пуне 
скулптуре и др). Модернистичка сведеност моно-
хроматских зидних маса, као и академистичка хије-
рархизованост истакнутих зона композиције, понекад 
и фолклористичка сликовитост и полихромија, дали 
су основни печат тој хибридној архитектури. Она је 
често композиционо незграпна и нескладна, визуелно-
психолошки отуђена, одбојно сива и безлична, готово 
типизирана, сем у случајевима када су је обликовали 
надахнути архитекти, попут Драгише Брашована.

По карактеру и интензитету испољавања, домаћи 
соцреализам се може поделити на умерени и екстрем-
ни. Први је обележила одређена креативност у оквиру 
понуђених програма и скромних техничких решења, 
док се другим тежило стваралачки минималистичкој, 
схематизованој и пропагандистичкој архитектури.

Већи део корпуса ране београдске и српске по-
слератне архитектуре, уз неколико изузетака, обе-
лежен је естетиком социјалистичког реализма, схо-
дно заступљености њених елемената на фасадама 
и ентеријерима изграђеног фонда. Реч је о структу-
рама које су, уз универзално функционалну, имале 
наглашену идеолошко-пропагандну друштвену улогу. 
Естетичност и стилска заокруженост нових зграда 
потиснуте су на маргину постављених циљева. Иако 
најчешће незграпног па и хетерогеног стилског склопа, 
нови објекти су задовољили практичне потребе и 
програмска опредељења тоталитарне власти, у чијим 
су концепцијама културне, техничке и грађевинске 
политике преовлађивале идеје о егалитаристичкој соц-
реалистичкој архитектури.

То је био соцреализам нашег типа, као што су све 
раније идеологије и сви стилови у нашој средини имали 
посебну, локалну рецепцију и обележје, пуну ком-
промисерске неконзистентости, одсуства стилске чис-
тоће, јединства теорије и праксе. Не може се поредити 

Сл. 17. Арх. Драгиша Брашован, радничко насеље у 
Светозареву, 1952–1956.
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соцреализам у СССР-у са српским, јер је овај други 
био постулиран у другачијим економским условима 
незапамћене послератне оскудице. Објективно није ни 
могао да се развија у истоветном монументалистичком 
смеру, нити да буде испуњен репрезентативном и 
скупом декорацијом академско-класицистичког типа. 
Ни етатизовани, централизовани државни бирои срп-
ских архитеката, којима су недостајали образованији 
кадрови способни да распрострањени схематизам 
ревидирају креативним рафинманом, ни приближно 
нису понављали ефикасност совјетске градитељске 
машинерије. Отуд је совјетски соцреализам више 
представљао идеолошки него практички идеал српских 
наручилаца и архитеката, који су елементе његове 
естетике, уместо у здања неокласицистичког академског 
склопа, скромно усађивали у објекте поједноставље-
ног модернистичког и фолклористичког проседеа, ква-
литативно заосталијег у односу на претходне фазе 
њиховог развоја у међуратној епохи.

Заступницима тезе да соцреализма у домаћој архи-
тектури уопште није било, или га није било у значајнијем 
обиму, јер је, за разлику од совјетског, био изражен на 
малом броју монументалних здања и манифестаци-
оних тргова, не иде у прилог упадљива чињеница да он 

преовлађује у мањим типским структурама, којима су 
испуњавана многобројна радничка насеља, друштвени 
центри и саобраћајни пунктови југословенских гра-
дова. Некритички се занемарује чињеница да се зна-
чај историјских појава не мери искључиво њиховим 
квантитетом, већ првенствено квалитетом и особено-
шћу. Уосталом, тек ће будућа систематска проучавања 
градитељске продукције епохе српског соцреализма 
показати у ком се обиму она развијала и какав је био 
њен тематски спектар, упркос неповољној чињеници да 
је већина њених примера срушена или преуређена са 
другачијим  естетским амбицијама.

Суочени с великим финансијским тешкоћама, у 
доба снажних спољнополитичких притисака (криза због 
сукоба са Информбироом, економска изолација земље), 
градитељи неколико започетих монументалних јавних 
здања у духу соцреализaм, били су приморани да радове 
прекину, због чега су ти објекти накнадно завршени у 
стилу високог модернизма. Из истих разлога редукован 
је и амбициозан програм изградње монументалних 
зграда као жижних тачака многобројних радничких и 
рударских насеља. Због ограничених средстава, у Ср-
бији нису подизана ни здања у облику петокраке звезде 
и других знамења радничког покрета,  већ се естетички 

Сл. 18. Прочеље Општине Вождовац, Београд 
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симболизам радикалније испољавао у структури ме-
моријалних споменика. У осмишљавању неколико сто-
тина таквих објеката широм Југославије и њиховом 
урбанистичком уређењу учествовао је велики број срп-
ских државних архитеката.

Постојао је још један, до сада неуочен, разлог 
због којег је изостао већи број монументалних соцреа-
листичких здања у српској архитектури. Наиме, носи-
оци политичке власти у Србији нису ни осећали преку 
потребу да подижу масовнија монументална партијска 
и државна здања, јер су запосели затечена из претход-
них периода, укључујући и она најрепрезентативнија 
која су обновили ратни заробљеници и бригаде лојалних 
омладинаца. Нови власници су на њима само заменили 
хералдичка и идеолошка обележја, често задржавајући 
затечену столарију и намештај. Поједини објекти су 
изнутра реконструисани у духу нове идеологије (палата 
САНУ, на пример, у којој се издваја свечана сала са 
соцреалистичком декорацијом). Уз то, већини припадни-
ка владајуће елите није одговарао препоручивани тип 
скромне функционерске једнопородичне куће, већ су 
радије становали у репрезентативним резиденцијама 
одузетим од предратног грађанства, које је проглашено 
главним идеолошким непријатељем.

Напуштање соцреалистичке естетике и њених 
норматива, подстакнуто оснивањем самосталних про-
јектантских бироа и обновом стваралачког индиви-
дуализма, према досадашњим историографским ана-
лизама, било је историјски неминовно. Откривањем 
споменика јеврејским жртвама фашизма (1952) и ош-
тром критиком нехуманих и неестетичних аспеката 
послератне градње, Богдан Богдановић је 2. априла 
1953, у листу Борба, бескомпромисно поткопао теме-
ље соцреалистичке хегемоније. Убрзо су га следи-
ли утицајни савременици, стручна удружења и орга-
низације. Економски ојачана, одлучна да побољша 
свој међународни културни кредибилитет, власт по-
чиње да толерише слободније облике уметничког ства-
ралаштва. Наступио је период стимулативнијег соци-
јалистичког естетизма, у којем је креативни потен-
цијал српских архитеката дошао до већег изражаја, а 
рецидиви соцреалистичке естетике постали су ретки 
и неприкладни.
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Summary: ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

ON SOC-REALISM AND BELGRADE ARCHITECTURE AND ITS CONFLICTING INTERPRETATIONS

In comparison with pre war periods of more recent architecture of the capital city, as well as the phenomenon of 
agitprop culture, soc-realism in national literature, painting, sculpture and photography, the development of soc-realism 
as the style of the earliest domestic postwar architecture has received only modest historiography interest. Interpretations 
given in few survey articles, short chapters of monographies, essays and encyclopedic entries, provide a meager account of 
the development of this rather specific style, manifested in numerous examples both in Belgrade and in Serbia. In addition, 
due to the lack of comprehensive scientific interpretation and pronounced bias in scholarly literature, dominant views 
concerning it are largely conflicting. It is true that some initial studies have dealt with the main examples of Belgrade soc-
realism such as the House of Trade Unions, Federal SIA, Central Prison, apartment blocks over North Boulevard, along 
Cvijićeva, Dalmatinska and Draža Pavlović Streets, as well as workers estates at the far periphery of the city; however, 
they failed to account for their programmatic assumptions, potential aesthetic models and even the basic chronology of 
appearance. Moreover, sources testifying about the architecture of the soc-realistic epoch in Serbian culture have not been 
precisely registered, systematically collected and critically analyzed. Therefore it is hardly surprising that studies so far lack 
solid interpretation based on original material and precise chronology.

Apart from inertia and long standing censure of the critical assessment of architectural – urbanistic undertakings of the 
period of soc-realism in a repressive, one party society, pronounced relativism in the interpretation of its manifestations was 
primarily affected by the view held by leading postwar architects that soc-realism hardly ever existed in our society. Having 
gained recognition in the period following the soc-realistic period, that is, during the period of authorship architecture of 
higher standard, most protagonists of soc-realism sought to minimize their own role in the early postwar culture, in an effort 
to alleviate the judgment of history concerning their participation in that extremely ideologized artistic period.

Some architects inclined towards historiography who do attribute a certain amount of importance to the period of soc-
realism, tend to draw euphemistic conclusion that it represented only a short-lived deviation from the ‘correct’ modernistic 
course, which only ‘grazed’ our architectural environment, that is, that our architects only ‘encountered’, but never accepted 
it. However, numerous specific structures and published programmatic attitudes confirm the views held by the second third 
of the interpreters that soc-realism indeed was a wide spread form of our early postwar architectural culture. In spite of the 
efforts of judges inclined to deny its existence or relativise its achievements, sources testify that Serbian soc-realism had 
its history, theory and practice, both realized and unrealized projects, loud followers and silent opposition. In addition, its 
eight year long history shows that it was not exclusively retrogressive and stark, and that it does not deserve to be censured 
a priori – especially before systematic research has been carried out by experts.

Few initial contributions on the architecture of domestic soc-realism, written with scholarly ambitions, decidedly 
recognize its legitimacy and seek to shed some light and impose chronological order on it. However, due to favouritism 
towards creatively more emancipated periods of the development of Serbian architecture, the minority of unbiased reviewers 
has still not undertaken multi layered assessment of domestic soc-realism, based on planned, institutionally organized 
studies.

On the basis of the investigations conducted so far on realized and unrealized projects, it could be concluded that 
in morphologically-structural terms Serbian soc-realism developed in two parallel directions – international (partially 
envisaged following the model of monumental propagandized architecture of states with similar political orientation) and 
national (Yugoslavian rather than Serbian). The first line of development led to architecture in keeping with new socio-
ideological requirements. The second line, coming to prominence in the architecture of collective apartment blocks shared 
the same social dimension, but exhibited pronounced national stylistic characteristics, in part latching on to the ideas of 
interwar folklorism. If in terms of morphology Serbian soc-realism was the continuation of prewar tendencies (as rightly 
noticed by most reviewers), by its intention, as well as the concept of interior and exterior design, it was in line with 
ideological and propaganda requirements of an one party establishment.

Both types of soc-realistic buildings present characteristic elements – monotonous emphasis of wall masses with 
roughly profiled openings, static uniform silhouette of bare, box shaped blocks, the distribution of volume in free space 
(attempts to introduce long prospects like those in the SSSR, expanding the space around the buildings wherever possible 
for the needs of public mass events), the reduction of craft produced façade elements, emphasis on symmetry and entrance 
corpuses (understood as the main motifs of centralized composition), the use of protruding eaves over the entrances and top 
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floors, predominance of hipped roofs, the reduction of spatial capacity of individual rooms, poor quality of auxiliary rooms, 
piling of rhetoric decoration of interiors and exteriors (relief, heraldic panels, inscriptions, drawings, slogans, full sculpture 
and similar). Modernistic starkness of monochromatic wall masses as well as academic hierarchy of the prominent parts 
of the composition, with occasional pictorial folklore and polychromes were the hallmark of this hybrid architecture. In 
terms of composition, it is often ungainly and cumbersome, visually and psychologically alienated, unappealingly grey and 
nondescript, almost uniform, except when created by inspired architects, such as Dragiša Brašovan.

In terms of character and the intensity of manifestation, domestic soc-realism can be divided into moderate and extreme. 
The first was marked with a certain amount of creativity within available programmes and modest technical methods, while 
the other was oriented towards creatively minimalist, schematized and propagandist architecture.
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U

УДК 904:725.96 (497.11)
623.1 (497.11)"14"

  систему фортификација Београдске тврђаве Југоис-
точни бедем Горњег града имао је посебaн значај, с 
обзиром на то да је био истурен према најприступачни-
јој копненој страни за прилаз утврђеном граду. За 
градску посаду и браниоце у току опсада, његова 
одбрана представљала је нарочито сложен задатак. То 
је био главни разлог што је фортификацијама на овој 
страни средњовековног града, а потом и бастионе ар-
тиљеријске тврђаве, столећима посвећивана велика 
пажња. Напори да се утврђење што боље обезбеди 
према копненом прилазу у доброј мери се одсликавају 
у етапама грађења, тј. у грађевинским фазама које се 
могу уочити у структури Југоисточног бедема Горњег 
града. То је и био разлог што је том бедему у оквиру 
програма истраживања горњоградских фортификација 
посвећивана посебна пажња. Простор уз Југоисточни 
бедем, као и његова структура, истраживани су у 
више наврата. Услед објективних околности, које су 
онемогућавале да се бедем проучи комплексно, у окви-
ру јединственог програма систематских археолошких 
ископавања, вршена су истраживања само појединих 
деоница. Посматрано у целини, може се рећи да је, 
у границама могућности, до сада готово у целости 
истражен западни крак бедема са комплексом Сахат 
капије и средњовековне Јужне капије Горњег града 
(западни сектор). Други део бедема, од Сахат капије 
до источне угаоне куле (источни сектор), до сада само 
делимично проучен, биће предмет даљих истраживања 
која следе у догледној будућности. На основу резулта-
та до којих се долазило у току досадашњих радова 
доношени су закључци или изношене претпоставке о 
његовим структуралним трансформацијама, то јест, о 
етапама грађења са предложеним датовањима. У том 
истраживачком процесу проверавани су раније изнети 
закључци и, на основу нових сазнања, допуњавани, а 
понекад и мењани. Управо резултати до којих се дошло 
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у току истраживачких радова 2007. године, о којима ће 
овде бити речи, допунили су сазнања о горњоградском 
Југоисточном бедему и омогућили да се неки раније 
изнети закључци преиспитају и делимично измене. Пре 
него што пређемо на анализу и коментар најновијих 
резултата, нека нам буде допуштено да се укратко 
осврнемо на досадашња археолошка истраживања.      

Први истраживачки радови на простору Југо-
источног бедема изведени су 1963. године. Била су 
то археолошка ископавања малог обима, усмерена 
на откривање источне угаоне куле Горњег града (ку-
ла XI на споју са Североисточним бедемом), као и 
структуре фортификација на делу бедема оштећеног 
у бомбардовању априла 1941. године, а уз мања об-
рушавања и две деценије касније. На том сектору, који 
је означаван колоквијалним термином „Пролом“, уз 
остатке познијих фортификација, откривен је и део 
средњовековног бедема с преосталим бочним зидом 
горњоградске куле II.

У раздобљу 1971–1973, у току целовитог про-
учавања фортификација Горњег града, истраживане су 
и сложене структуре Југоисточног бедема. У оквиру 
источног сектора извршена су ревизиона ископавања 
остатака раније откривене куле II, а делом и куле III, која 
се налази у структури насипа позније бедемске трасе 
из раздобља 1693–1696.� У оквиру западног сектора 
била су могућа обимнија истраживања, захваљујући 
чињеници да је на овом простору унутрашње лице 
средњовековног бедема добро очувано и приступачно 
у дужини од преко 55 m. Даље према западу, остаци 
бедема су се налазили испод нивоа савременог терена, 
али доступни за археолошка ископавања. Констатовани 
су положаји средњовековних кула IV и V и уочени 
трагови зазидане Јужне капије Горњег града. Та открића 
усмерила су даље радове, у току којих је истражена 
унутрашњост куле IV, за коју је констатовано да је 
грађена истовремено са бедемом. Остаци куле V, 
зазидани познијом унутрашњом куртином, који су у 
односу на претходну знатно слабије очувани и под 
насипима познијег бедема, сондажно су истражени до 
дна темеља уз унутрашње лице бедемског платна. Том 
приликом је утврђено да је кула накнадно уграђена у 
постојећи средњовековни бедем.� У наставку поменутих 
радова откривени су и истражени остаци куле VI, који 
су лежали испод равни постојећег тла.� Резултати ових 
ископавања нису засебно, детаљно објављени, већ су 
збирно обрађени 1982. године у монографији Београдска 
тврђава, уз издвајање и датовање тада уочених фаза 
грађења средњовековног Југоисточног бедема.4  

Нова етапа истраживачких радова на овом про-
стору уследила је 1988–1989. године, када је сондажно 
истражена унутрашњост аустријске барокне Сахат 

капије и простор уз бедем од ове капије даље према 
кули V.5 У истом раздобљу разграђен је део зазиде 
Јужне капије, што је омогућило да се истраже њени 
остаци,6 као и слојеви познијег насипа на том простору 
између унутрашњег и спољног средњовековног беде-
ма. После вишегодишњег прекида, обављена су 1995. 
године ревизиона ископавања у унутрашњости куле IV, 
којима су потврђени резултати утврђени током рани-
јих ископавања. Завршна истраживања средњовековне 
Јужне капије, уз уклањање насипа из структуре бедема 
грађеног крајем 17. века, изведена су у пролеће 1999. 
године, што је омогућило да се овај комплекс у целини 
обради, уз сагледавање некадашњег изгледа, издвајање 
грађевинских фаза комплекса ове капије и њихово 
хронолошко опредељивање.7

Истраживања на простору Југоисточног бедема 
настављена су 2003–2004. године у комплексу Сахат ка-
пије, са циљем да се омогући приступ конзерваторско-
рестаураторским радовима ради решавања проблема 
влаге и израде нове хидроизолације. То је подразумевало 
да се претходно у целини уклоне земљани насипи изнад 
сводова турске и аустријске капије, као и одговарају-
ћих бочних просторија. У целости је откривена сложе-
на структура овога комплекса с више јасно издвојених 
етапа грађења, а током даљих археолошких истражива-
ња откривени су и слојеви из старијих епоха.8 

Резултати до којих се дошло у току истражива-
ња Југосточног бедема Горњег града поново су син-
тетизовани, обрађени и објављени 2006. године, у 
другом допуњеном издању монографије Београдска 
тврђава. Ту је приказана и реституција замишљеног 
изгледа средњовековне Јужне капије, некадашњег 
главног улаза у Горњи град, која је саграђена у првој 
деценији 15. века и зазидана пре 1456. године.

У оквиру припрема за израду целовитог конзер-
ваторско-рестаураторског пројекта, који би укључио 
део Југоисточног бедема од Сахат капије до комплекса 
Јужне капије, заједно с кулом V, у лето 2007. године, на 
том простору уклоњен је комплетан преостали земљани 
насип из структуре бедема грађеног крајем 17. века. То 
је омогућило да се, поред осталог, комплетно истражи 
кула V до дна темеља и тако дође до нових сазнања о 
етапама грађења београдских фортификација у доба 
деспота Стефана Лазаревића и да се унеколико допуне 
и исправе неки наши раније изложени закључци. У 
том смислу задржаћемо се на резултатима најновијих 
истраживања  и детаљније обрадити налазе до којих се 
дошло током ранијих ископавања, посебно куле VI, бу-
дући да се они међусобно допуњују.

Радови током 2007. године обухватили су у првој 
етапи уклањање целокупног земљаног насипа из 
структуре бедемске трасе изграђене у раздобљу 1693–
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1696. године према пројекту Андреа Корнара.9 То је 
омогућило да се у целини открију засути остаци старијих 
фортификационих структура, тј. средњовековног двој-
ног бедема из прве деценије 15. века и каснијег тур-
ског ојачања уграђеног у простор некадашњег скри-
веног пута између унутрашњег и спољног бедема.10 
На делу од комплекса Сахат капије до зазидане Јужне 
капије откривени су део средњовековног бедема са 
бочном страном куле IV, затим зидна маса турског 
ојачања из друге половине 17. века, као и остатак 
спољног средњовековног бедема од којег је остао јасно 
уочљив парапет зубаца и почетак косе камене ескарпе. 
Од некадашњих зубаца, над овим парапетом очувани 
су само једва видљиви трагови, који не омогућавају 
сагледавање њиховог некадашњег растера. Од познијег 
турског ојачања откривена је масивна структура, али без 
очуване облоге спољног лица. Само на једном месту, уз 
кулу IV, откривена је мања површина позније обнове 
лица бедема изведена опекама аустријског формата. 
Посреди је, без сумње, траг репарације оштећеног 
бедема непосредно после опсаде 1688. године.

На истраживаној деоници у сектору некадашње 
куле V структура насипа била је унеколико различита 
у односу на поменути део бедема. Овде су слојеви 
насипа уклањани од горње површине Корнаровог 
бедема (кота 125.00) све до коте 121.50, где се појавила 
зидна маса куле V и турског обзиђа, укључујући и траг 
спољног средњовековног бедема. На целој тој део-
ници откривено је унутрашње лице главне куртине 
(1693–1696) и позније дограђени кордон (1718–1720), 
уз уочавање мањих рецентних оштећења, која су у више 
наврата обнављана. Закључено је, као и 1999. године, 
да је у простору ископа насип рецентног порекла и да 
је формиран након обимног рушења зидне масе куле до 
поменуте коте. Имајући у виду да на истој коти лежи и 
дно оближњег бетонског кружног резервоара, за који се 
зна да је грађен у време немачке окупације 1941–1944. 
године, разложно је претпоставити да је и простор са 
остацима куле V том приликом откривен, а њена зидна 
маса порушена до нивоа предвиђеног за неку будућу 
конструкцију, по свему судећи, још један резервоар, 
који, на срећу, није изграђен.

Кула V
Након уклањања насипа, јасно је дефинисана ос-

нова куле V, чији је предњи фронт у нивоу откривених 
остатака раван, за разлику од ранијих претпоставки да 
је био полукружно обликован,�� о чему ће даље бити 
више речи. У том смислу може се констатовати да је 
била заснована као кула правоугаоне, готово квадратне 
основе, отворена према унутрашњости града. Имала је 
спољни предњи фронт дужине 9,20 m (око 30 стопа), 

бочне стране 8,30, и унутрашњи простор димензија 
5,00 x 2,70 m. Зидови куле су са предње и бочних 
страна имали исту дебљину, између 3,20 и 3,30 m, 
тј. нешто више од 10 стопа. Као што је уочено и у 
ранијим истраживањима, кула V је накнадно уграђена 
у постојећи бедем,�� који је на том делу просечен, док 
је у унутрашњости куле остао део његове зидне масе 
(сл. 1–3). Нешто боље очувана од саме куле, до коте 
око 125.00, остала је једино њена источна бочна страна, 
где су уочљиви остаци лежишта за греде међуспратне 
конструкције. До те висине и поменутог дела куле, 
стари средњовековни бедем је, после реконструкције 
1693–1696. године, остао у функцији унутрашње 
куртине. Даље према западу, средњовековни бедем је 
у време Корнарових радова већ био порушен, тако да 
је над његовим остацима, као и делу куле V, изграђена 
нова унутрашња куртина. Њена је зидна маса, уз мања 
оштећења, остала очувана до наших дана.

Археолошко истраживање слојева у унутрашњо-
сти куле V започето је од нивоа коте 121.50, тачније, од 
равни до које су остали очувани зидови куле након, већ 
поменутог, рецентног рушења. У читавом унутрашњем 
простору куле констатован је грађевински шут, који 
се могао пратити у дубину од око 0,80 m, тј. до коте 
120.76. Већ испод првог слоја шута, на улазном делу 
куле, откривен је остатак унутрашњег средњовековног 
бедема, који је био просечен и делом порушен приликом 
радова на уградњи куле. Његова зидна маса с траговима 
лежишта дрвених сантрача преостала је на средишњем 
делу улаза у кулу. Сачувана је до коте 121.26, док је према 
бочним странама куле бедем у целости био порушен. До 
истих сазнања у вези са стањем преосталог дела бедема 
дошло се и током ранијих истраживања у сонди 2/72. 
Ту је констатовано дно темеља главног средњовековног 
бедема на коти 117.80. Почетак његовог унутрашњег 
лица налазио се око 1,20 m изнад, у ствари, на коти 119.00, 
која је на том месту одређивала раван терена у Горњем 
граду почетком 15. века. С некадашње спољне стране 
бедема, сада у унутрашњости куле V, остаци његовог 
лица прате се до коте 119.64, где почиње темељна зона, 
чије је дно готово на истој коти као и са унутрашње 
стране у сонди 2/72. Може се уочити да овде постоји 
разлика у односу на прелаз темеља у надземни део 
бедема, што указује да је ниво некадашњег скривеног 
пута између унутрашњег и спољног бедема био за око 
пола метра виши у односу на некадашњу раван терена 
у Горњем граду.

Након уклањања поменутог слоја шута, у уну-
трашњости куле уочен је ниво око коте 120.70, који 
би можда могао означавати некадашњу раван пода у 
кули. Са тог нивоа укопана је једна турска јама, дубока 
готово 2,5 m, с налазима керамике 17. века. И у нижим 
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Сл. 1. Кула V – основа, подужни и попречни пресек, R-1:100

слојевима унутрашњост куле била је испуњена мрком 
растреситом земљом и шутом, који се по својој структури 
разликовао од онога изнад претпостављене равни пода. 
Не би се могла искључити могућност да је овде реч о 
нивелисању простора у унутрашњости куле након ње-
не изградње, шутом од просеченог и делом порушеног 
бедема. Од зидова куле изнад равни некадашњег пода 
нешто боље је очувана, до висине од око 3,80 m, као 
што је већ истакнуто, само источна бочна страна, на 

којој се виде и лежишта за међуспратну конструкцију. 
То су отисци масивних греда, димензија 25 cm x 30 cm, 
које су се налазиле на око 2,50 m изнад претпостављене 
равни првобитног пода. 

Поменути нивелациони слој у кули, испод равни 
пода, прати се до коте 118.67, где се појављују старији 
културни слојеви у које је укопан предњи део куле. До 
поменуте коте пружа се и дерсовано унутрашње лице 
куле, одакле се даље, у дубини, уочава нешто грубље 
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зидани темељ. На том прелазу, у равни тла уз зидове, 
појављује се зона малтерне кошуљице образована при-
ликом грађења надземних делова зидова куле. Даље 
у дубину темељ предњег дела куле био је укопан у 
затечено тло. Ширина темељног рова, на чијем дну је 
такође уочена малтерна кошуљица, код фронталног 
зида куле износи око 0,70 m. Након укопавања темеља 
овај ров је засут светломрком земљом и малтерним 
шутом са ситним каменом. Слична ситуација уочена је 
и са супротне стране, уз део зида куле према Горњем 
граду, где је ширина темељног рова била нешто већа. 
Са те стране дно темеља куле V откривено је на коти 
116.69, док је фронтални део био око 2 m дубље укопан, 
до коте 114.56, и заснован на стеновитој подлози. Ова 
разлика у дубини заснивања наводи на помисао да су се 
темељи бочних страна куле каскадно спуштали према 
фронталном делу. О разлозима за овакво утемељење 
куле сада је тешко судити. На то је могао утицати 
положај спољног бедема са косом каменом ескарпом и 
укопани ров испред Југоисточног горњоградског зидног 
платна, чије се дно налазило готово у истој равни с 
темељом фронта куле V.

Културни слојеви у које је укопан темељ главног 
средњовековног бедема, а потом и дограђене куле 
V, истражени су на релативно малој површини, али 
довољној да се добије основни увид у стратиграфију 
старијих наслојавања.�� Испод раније поменутог ни-
велационог слоја на којем је лежао под куле, откривени 
су остаци слоја тамномрке земље, дебљине око 0,30 m, 
са уломцима керамике 11–12. века. Испод овог слоја, 
који лежи на коти 118.34, откривен је насип дебљине 
око 0,25 m са доста шута. Порекло овога шута није било 
могуће поуздано утврдити, али је уочено да он затвара 
ниже слојеве касноантичког хоризонта с керамичким 
материјалом 4–6. века, који се прати до коте 117.10. Нижи 
слојеви до равни здравице, констатоване на коти 114.76, 
одговарали би античком хоризонту, с траговима једног 
зиданог објекта, који се због фрагментарне очуваности 
и ограничене истраживане површине није могао це-
ловитије сагледати. Судећи према налазима новца и 
уломака керамике, слојеви овог хоризонта могли би се 
оквирно временски сместити у 3. и делом 4. век.14 Важна 
је чињеница да слојеви овога најстаријег хоризонта, где 
је било и спорадичних налаза праисторијске керамике, 

Сл. 3. Остаци бедема у унутрашњости куле VСл. 2. Кула V – унутрашњост, изглед после 
археолошких ископавања
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леже непосредно изнад равни жуте лесне здравице, која 
овде у танком слоју, од свега 0.20 m, прекрива дубље 
стеновито тло. Посматрана у целини, стратиграфија 
старијих културних слојева, у које су укопани темељи 
средњовековног Југоисточног бедема Горњег града 
и дограђене куле V, подудара се са ситуацијом која је 
констатована са унутрашње стране овога бедема,15 као 
и у комплексу Сахат капије.16

Кула VI
Сазнања до којих се дошло у току истраживања 

остатака куле V указују на потребу да се детаљније 
обраде и резултати који су добијени 1973. године, у 
археолошким ископавањима суседне куле VI. У оба 
случаја реч је о накнадно дограђеним кулама које су, 
како је то уочено током најновијих истраживања, 
готово у свему подударне. Остаци куле VI у целости 
су истражени у оквиру сонде 4/73, али до сада нису 
били посебно обрађени нити публиковани (сл. 4–5). 
Пре почетка археолошких истраживања, положај ове 
куле, с обзиром на то да није било видљивих трагова, 
приближно је одређен на основу анализе њеног приказа 
на плановима из раздобља 1688–1693. године. Остаци 
куле откривени су на дубини од око 0,60 m у односу на 
затечену раван тла. Слој којим су били засути, према 
археолошким налазима, могао се датовати у 18. и већим 
делом 19. век, а било је и рецентних укопа. Откривено 
је да је зидна маса куле заравњено порушена на коти 
119.40–119.50, односно део познијег турског обзиђа, 
као и ојачања са источне бочне стране. Кула VI, као и 
претходна кула V, била је правоугаоне, готово квадратне 
основе, отворена према унутрашњости града. Имала је 
спољни предњи фронт 9,10 m, бочне стране око 8,60 
m, и димензије унутрашњег простора 5,10 m x 2,70 
m. Зидови куле с предње и бочних страна имали су 
дебљину између 3,20 m и 3,30 m. На некадашњи предњи 
фронт куле наслоњена је зидна маса куртине бедемске 
трасе из 1693–1696. године. Приликом чишћења ове 
зидне масе могло се уочити да је у њу уграђен западни 
угао куле, који је, захваљујући томе, остао поштеђен 
рушења и сачуван до коте око 122.50, док је остали део 
разорен до равни која је затечена приликом ископавања. 
Имајући у виду ову ситуацију, могло би се закључити 
да је кула VI рушена највероватније у време грађења 
поменуте куртине ради вађења камена, мада се не би 
могла искључити ни могућност да је до тога могло доћи 
и касније, у време аустријске владавине (1717–1739), 
када је на том простору било планирано грађење једног 
објекта.

Археолошка истраживања су вршена најпре на 
простору испред улаза у кулу (сонда 4а/72), а потом и 
у њеној унутрашњости (сонда 4b/73). Испред куле, као 

и у њеној унутрашњости до равни порушених зидова, 
уочено је раније поменуто млађе наслојавање које лежи 
на танком слоју црне земље и гари. Овај слој, који 
прелази и преко порушених зидова куле, садржао је 
налазе турске керамике и фајанса 18. века, а датован је 
једним сребрним талиром из 1695. године. Испод овог 
нивоа који садржи гар цела унутрашњост куле, у дубини 
од око два метра, односно до коте 117.55, била је засута 
чистим шутом без прослојака земље, који се састојао 
од камена, бројних уломака танких опека и великих 
количина истрошеног малтера. Биле су заступљене 
опеке различитих формата које би се могле сврстати у 
три основне групе и то: димензија 33 cm x 19 cm x 5 cm; 
33,5 cm x 18 cm x 6,5 cm и 44 cm x 31 cm x 7 cm. Поред 
ових, без сумње средњовековних опека, откривено је и 
више мањих уломака опека, чија је фактура указивала на 
античко порекло. Поменути шут лежао је на равни мрке 
земље која је означавала последњи ниво коришћења 
унутрашњости куле пре рушења. Приближно у том 
нивоу испред куле откривени су трагови једног објекта 
који је само мањим делом истражен. На простору 
непосредно уз зид куле откривени су остаци пећи са 
кружним зеленоглеђосаним пећњацима. Из слојева 
око ове пећи, као и у истом нивоу у унутрашњости 
куле, углавном је налажена керамика 17. века. Са истог 
простора потичу и два танка сребрна новчића из средине 
17. столећа. Материјал истих карактеристика откривен 
је и у две веће јаме у унутрашњости куле.

На коти 116.20 на улазном делу куле откривена је 
горња површина зарушене зидне масе средњовековног 
бедема, у који је кула VI била накнадно уграђена, на исти 
начин као и већ описана кула V. У овој равни откривен 
је релативно заравњен слој шута од порушеног бедема, 
који би одговарао некадашњем нивоу пода у кули. 
Са спољне стране, испред улаза у кулу, некадашњи 
ниво терена био је, по свему судећи, нешто нижи. На 
том простору уочен је слој 15. века који се прати све 
до испод коте 115.50. У нижем нивоу тог слоја било 
је и фрагмената зграфито керамике карактеристи-
чне за прве деценије 15. века. У унутрашњости куле, 
испод некадашње равни пода, лежали су углавном 
слојеви шута без налаза. У том простору у целости 
су откривени остаци порушеног средњовековног бе-
дема. Слично ситуацији у кули V, и овде је његова 
зидна маса откривена на улазу у кулу, обрушена према 
њеним бочним зидовима, које не додирује. Спољно 
лице некадашњег бедема очувано је до коте 114.70, где 
почиње темељ који сеже у дубину до дна на коти 113.30. 
Са супротне стране, у откопној површини испред куле, 
лице средњовековног бедема може се пратити до коте 
115.60, где почиње његова темељна зона, која са ове 
стране није откривана до дна. Темељ бедема укопан је у 
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слојеве старије од почетка 15. века, који се, услед слабе 
очуваности, нису могли поуздано разграничити. Уз рет-
ке античке и касноантичке налазе, било је и уломака 
старије средњовековне керамике 11–12. века. Уочено 
је да ниво појаве његовог темеља није једнак у односу 
на унутрашње и спољно лице што, вероватно, с једне 
стране одсликава некадашњу раван терена у Горњем 
граду, а са друге, ниво скривеног пута према спољном 
нижем бедему. Приликом доградње куле VI, као што је то 
већ уочено и код куле V, главни унутрашњи бедем био је 
просечен и делимично порушен у ширини нове куле. За 

разлику од бедема, кула је била дубље утемељена. Њен 
темељ, који почиње на коти 115.30, праћен је у дубину 
до коте 113.20, али му није откривено дно, будући да су 
на том нивоу ископавања прекинута. У односу на раван 
лица зида био је грубље грађен и истурен за око 10 cm.

На основу открића до којих се дошло током 
недавних истраживања куле V, уз раније резултате 
археолошких ископавања остатака куле VI, могуће 
је допунити досадашња сазнања о изгледу и етапама 
грађења средњовековног Југоисточног бедема Горњег 
града, уз извесне исправке закључака који су раније 

Сл. 4. Кула VI – основа и подужни пресек, R-1:100
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изношени. Као што је већ у више наврата истакнуто, 
ново утврђење Горњег града у целости је подигнуто у 
првим деценијама 15. века, у време владавине деспота 
Стефана Лазаревића.�7 Било је опасано системом дво-
струких бедема, који су чинили: главно унутрашње 
зидно платно, висине око 7 m до равни шетне стазе, 
и спољни нижи бедем са косом каменом ескарпом. 
Између ова два бедема налазио се скривени пут над 
којим је спољни бедем имао само зид са зупцима. 
Испред бедема, са приступачне копнене стране ка 
истоку, био је прокопан дубоки ров са зиданом контра-
ескарпом. Нови горњоградски бедеми били су својим 
темељима укопани у старије средњовековне слојеве, 
као и оне ниже, из раздобља антике и касне антике. 
Оваква стратиграфска ситуација констатована је на 
свим истраживаним површинама,18 а потврђена је и 
током недавних истраживања у унутрашњости куле V, 
о којима је већ у тексту било речи.

У зависности од значаја за одбрану града, горњо-
градски бедеми били су, према лакше приступачним 
странама, ојачани одређеним бројем кула. Тако су у 
оквиру Североисточног бедема биле подигнуте три 
куле: две на угловима (кула IX уз Источну капију и кула 
XI на споју са суседним бедемом) и једна на средини 

Сл. 5. Кула VI – изглед улаза са профилом слојева у 
унутрашњости, R- 1:100

ПРЕСЕК I-I

ПРЕСЕК II-II
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Сл. 6. Југоисточни бедем Горњег града, реституција 
основе 1427. године

бедема (кула X). Међупростори су били допуњени 
са две бастаје на спољном бедему.19  Суседни, знатно 
дужи Југоисточни бедем, у свом коначном облику 
имао је осам кула, рачунајући угаону кулу XI на 
споју са Североисточним бедемом, која је заједничка 
за систем одбране оба ова зидна платна (сл. 6). Већ 
приликом ранијих истраживања уочено је да све куле 
овога бедема нису грађене једновремено. Осим оних 
на угловима, куле XI и, по свему судећи, куле VII, 
истовремено са главним бедемом била је грађена још 
само кула IV, уз Јужну капију, која је обликом своје 
основе, као и према начину грађења, била аналогна 
са кулом IX.20 За остале куле, према резултатима 
парцијалних истраживања, изведен је закључак да су 
накнадно уграђене, али убрзо након изградње главног 
бедема, свакако пре 1427. године.�� У монографији 
Београдска тврђава изнели смо претпоставку да су 

дограђене куле, које према димензијама и облицима 
основа нису све једнаке, подизане у две етапе. Као 
једновремено дограђене тада су издвојене куле II, III 
и V, док су куле I и VI означене као нешто позније и 
датоване у исто раздобље са доњоградским кулама на 
Североисточном бедему, то јест у трећу деценију 15. 
века.�� Ово разврставање поменутих пет кула изврше-
но је према тада расположивим подацима о њиховим 
димензијама, као и на основу приказа на плановима 
из раздобља 1688–1693, тј. пре реконструкције Југо-
источног бедема према пројекту Андреа Корнара. 
Примера ради, на плану Ј. Б. Гумпа само су куле  I и VI 
приказане као правоугаоне с равним фронтом, док су 
остале, међу којима и кула V, приказане с полукружном 
предњом страном. Исти приказ се појављује и на неким 
другим истовременим плановима. Овде ваља истаћи да 
су једини расположиви подаци о кули I управо прикази 
на поменутим плановима, будући да се њени, по свему 
судећи, веома разорени остаци, налазе дубоко под 
земљаним насипом у структури садашњег Југоисточног 
бедема.��  

Током недавних истраживања куле V дошли смо 
до сазнања која указују на потребу да се раније изнете 
претпоставке о доградњи поменутих кула унеколико 
измене и допуне. Као што се до сада изложеног може 
видети, куле V и VI грађене су идентично, а подударају 
се и у димензијама. На исти начин су уграђене у главни 
бедем, који је на том делу порушен, односно просечен, 
и који је само делимично преостао у унутрашњости 
кула. Темељ  куле V дубоко је фундиран до стеновитог 

Јужна капија

VII

VI

V

IV

III

II

I
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тла, а слично је, изгледа, била заснована и кула VI 
која, нажалост, није истражена до дна темеља. Код обе 
куле нижи део темеља био је уливен у темељни ров, 
док је виши био грубо грађен и дерсован. Нивелисање 
унутрашњег простора кула и затрпавање темеља било је 
вршено насипањем ситног шута од порушеног бедема и 
то одмах након зидања. То се јасно уочава на дерсованим 
површинама са налепљеним малтерним шутом из 
насипа. Важно је истаћи да је код обе ове куле у том 
нивелационом шуту или на његовој горњој површини у 
равни пода, било налаза сграфито керамике, који се могу 
датовати у прве деценије 15. века.24

Обликом својих основа, а делом и димензијама, 
горњоградске куле V и VI подударне су са доњоградским 
кулама III–VI на Североисточном бедему, које су оквирно 
датоване у трећу деценију 15. века, пре 1427. године.25 
Све наведене куле су правоугаоних основа с равним 
предњим фронтом дужине 9– 9,4 m, тј. око 30 стопа. 
Дужина бочних страна код доњоградских кула је 5–5,20 
m, дакле, око 17 стопа, док је код нешто масивнијих кула 
V и VI око 20 стопа. Извесне мање разлике уочљивије су 
код димензија унутрашњег простора и дебљине бедема 
(сл. 7).   

Сл. 7. Правоугаоне куле у Доњем и Горњем граду, компаративна анализа основа
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За разматрања изгледа виших зона кула V и VI, 
броја њихових етажа и висина, нема довољно елемената. 
Захваљујући једној делимично сачуваној бочној страни 
куле V, било је могуће уочити да јој се ниво прве етаже 
налазио на око 2,80 m изнад нивоа пода. Код куле VI 
таквих елемената нема, будући да су јој зидови сачувани 
само до висине од око 2 m, са изузетком јужног угла, 
који је остао очуван у зидној маси позније куртине до 
висине од око 5 m у односу на некадашњу раван пода. 
О неким ишчезлим конструкцијама ове куле посредне 
податке пружају налази из слоја шута који се образовао 
приликом рушења њеног горњег дела. Као што је напред 
истакнуто, у том шуту је откривена већа количина улома-
ка опека, које се према наведеним форматима и фактури 
сасвим поуздано могу определити у пуни средњи век,26 
што значи да припадају градиву куле. Њихова појава у 
тако значајном броју наводи на претпоставку да је кула 
при врху првобитно највероватније била засведена, 
слично кулама Смедеревског града.�7 Уколико би ова 
наша претпоставка била тачна, то би био једини за 
сада посведочени пример засвођавања београдских 
кула грађених у време владавине деспота Стефана 
Лазаревића.

Нека нам на крају буде дозвољено да се поново 
осврнемо на могући некадашњи изглед горњоградске 
куле V. Као што смо у тексту већ истакли, у нашим 
ранијим разматрањима, која су била илустрована 
идеалним реконструкцијама,28 ова кула је увек зами-
шљана с полукружним фронтом. Та претпоставка се 
заснивала на подацима с планова из раздобља 1688–
1693. године. Наведена недавна истраживања показала 
су да је доњи део куле, очуван с предње стране до 
висине од око 1 m у односу на коту пода, имао раван 

фронт. Такође, њена основа у тој равни је сасвим 
подударна са кулом VI, за коју се поуздано може рећи 
да  је целом својом висином имала раван фронт, што би 
се аналогно могло закључити и за кулу V. Исто се може 
рећи и за поменуте аналогне доњоградске куле III–VI. 
Међутим, уколико се размотри конструктивни склоп 
боље очуваних горњоградских кула IV и IX, такво 
закључивање би се могло и релативизовати. Наиме, 
суседна кула IV уз Јужну капију, грађена истовремено 
са главним бедемом, у свом доњем делу до висине од 
око 2 m у односу на ниво пода, имала је такође раван 
фронт једнаке дужине као и кула V – око 30 стопа. Исти 
случај је и са угаоном кулом IX уз Источну капију. У 
том контексту посматрана, не би се могла искључити 
могућност да је и кула V у својим вишим зонама тако-
ђе имала полукружни фронт. Такав облик куле, боље 
прилагођен дејству опсадних справа и познат још од 
античких времена, редак је у српској средњовековној 
војној архитектури, где се као доминантни тип јавља-
ју куле с равним фронтом.29 Појава београдских кула с 
полукружним фронтом, које су грађене за време влада-
вине вдеспота Стефана Лазаревића, представљају из-
вестан напредак у развоју српског војног градитељства 
који, међутим, није нашао одговарајући одјек на пото-
њим великим фортификационим остварењима у Мана-
сији и Смедереву. Примера ради, од 25 кула Смедерев-
ског града само су две имале полукружни фронт, и то обе 
у оквиру Дунавског бедема, усмерене ка страни одакле 
није било могуће дејствовати опсадним справама. Ова 
појава, коју није једноставно протумачити, а повезана 
и с проблематиком наших кула V и VI, захтева даља 
проучавања у оквиру општих разматрања развојних 
путева српске војне архитектуре у средњем веку. 
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Summary: MARKO POPOVIĆ

NEW FINDS ABOUT UPPER CITY SOUTHEASTERN RAMPARTS

In the fortification system of the Belgrade Fort, the Southeastern Ramparts of the Upper City played a significant part 
since it ran along the most accessible side of the fortified city. The area along the Southeastern Ramparts and its structure 
have been investigated several times. The research process tested previous finds, sometimes confirming and expanding, 
sometimes disproving them. The paper deals with the finds of the study of Tower V uncovered during investigation conducted 
in 2007, through which we gained more knowledge about the Upper City Southeastern Ramparts, causing us to review and 
in part change some earlier conclusions. 

After the removal of the bulwark, the basis of the Tower V became clearly defined, revealing that its front at the level 
of the uncovered remains was flat, disproving earlier assumptions that it was semicircular. Therefore it can be concluded 
that the Tower was rectangular, almost square in plan and open to the inside city. The outer front was 9.20 m (about 30 
feet) in length, 8.30m long sides and the interior space of 5.00 by 2.70 m. The front and the side walls of the tower were 
between 3.20 and 3.30 meters, that is, somewhat over 10 feet, thick. As it was observed during earlier research, Tower V 
was subsequently built into the existing ramparts, which was cut in that section, while part of its wall mass remained in the 
interior of the tower (fig. 1-3). The eastern side of the tower to cote 125.00 is preserved better than the rest; observable are 
the remains floor rafter beds.

On the basis of the finds of recent studies of the Tower V, along with earlier results of archeological digging conducted 
on the remains of the Tower VI (fig. 4-5), present body of knowledge can be extended concerning the appearance and the 
stages of construction of the medieval Southeastern Ramparts of the Upper City, with certain corrections of previously held 
views. As already pointed out in our papers, the new fortification of the Upper City was in its entirety constructed in the first 
decades of the XV century, during the reign of despot Stefan Lazarević. It was encircled with the system of double ramparts 
comprising the main inside wall curtain, about 7 m in height, to the level of the walking path, and the outer lower ramparts 
with the slanting rock escarp. Between the two ramparts ran a concealed road over which the outer ramparts had only a wall 
with battlements. In front of the ramparts, from the accessible land side in the east, there was a deep trench with masonry 
built contra-escarp. The foundations of the new upper-city ramparts were dug into older medieval layers, and even deeper, to 
the layers from the Roman and late Roman periods. Such stratigraphic situation was recorded at all studied areas, including 
the recent research in the interior of the Tower V. In its final form, the Southeastern Ramparts had eight towers, counting in 
the corner Tower XI at the join with the Northeastern Ramparts, which the two defensive curtain walls share (fig. 6). During 
earlier research it was concluded that not all the towers of the ramparts were constructed at the same time. Apart from corner 
towers, the Tower XI and most probably the Tower VII, concurrently with the main ramparts was built only the Tower IV 
by the Southern Gate, which by the shape of its plan and the manner of construction was analogous with the Tower IX. The 
results of partial research give rise to the conclusion that the remaining towers were erected subsequently, but soon after 
the completion of the main ramparts, certainly before 1427. In the monograph Belgrade Fort (Belgrade 1982) we made an 
assumption that the additional towers, varying in dimensions and in floor plans were erected in two stages. We suggested 
that towers II, III and V were constructed at the same time, while towers I and VI are somewhat younger, dating from the 
same period as the lower-city towers at the Northeastern Ramparts, that is, from the third decade of the XV century.

Finds from the recent research of the Tower V call for certain modification of earlier assumptions concerning the 
subsequent construction of the above towers. It was established that Towers V and VI are the same in terms of construction 
and size. They were also built into the main ramparts in the same manner, that is, the wall was partially cut into at that 
section, partially remaining in the interior of the towers. The foundation of the Tower V runs deep to the rock bed; it seems 
that the same applies to the Tower VI. In both towers the lower end of the foundations was dug into the foundation trench, 
while the higher part was roughly built and rendered. The leveling of the interior floor of the towers and filling in of the 
foundations was done with fine builder’s rubble from the pulled down portion of the ramparts; it was done immediately 
upon the completion of the construction. This is clearly visible on roughly rendered surfaces covered with mortar made with 
the rubble from the ramparts. It is worth noting that in both towers, in the rubble used for leveling, or on its upper surface 
at the floor level, numerous finds of sgraffito ceramics were made datable to the early XV century.

By the shape of their bases and in part by their dimensions, the upper-city Towers V and VI match the lower-city 
towers III and IV at the Northeastern Ramparts, approximately dated to the third decade of the XV century, before the year 
1427. They all have rectangular plans with flat fronts 9 to 9.4 m in length, that is, about 30 feet. The length of the side walls 
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in lower-city towers is 5 to 5.20 m, that is, about 17 feet, while in somewhat more massive towers V and VI it is about 
20 feet. Certain minor discrepancies are more discernible in the dimensions of the inside space and the thickness of the 
ramparts (fig. 7).

Finally, a few remarks are in order about the possible former appearance of the upper-city Tower V. In our earlier 
considerations, illustrated with ideal reconstructions, this tower was always imagined with a semicircular front. The 
assumption was based on the data in the plans dating from the period 1688 – 1693. However, recent research has shown that 
the lower part of the tower, preserved in the front to the height of about 1 m from the floor cote, had a flat front. In addition, its 
basis at that level closely matches that of the Tower VI, for which it has been established that had a flat front along the whole 
of its height, giving us reason to believe that the same was the case with the Tower V. The same applies to the mentioned 
analogous lower-city towers III–VI. However, if we closely examine structural characteristics of the better preserved upper-
city towers IV and IX, the conclusions drawn could become relative. Namely, the neighbouring Tower IV by the Southern 
Gate, constructed together with the main ramparts, in its lower part, up to the height of 2 m from the floor level, also had a 
flat front of the same length as the Tower V – about 30 feet. The same is the case with the corner Tower IX by the Eastern 
Gate. In this context, we cannot rule out the possibility that the Tower V also had a semicircular front in its higher portion. 
Such shape of the tower, better suited withstand the attack from siege weaponry was known since ancient times; however, 
it was rare in Serbian medieval military architecture where flat fronted towers predominate. The appearance of Belgrade 
towers with semicircular front, constructed during the reign of despot Stefan Lazarević, present an improvement in the 
development of Serbian military building construction. However, subsequently erected large fortifications in Manasija and 
Smederevo did not follow suit. For example, out of 25 towers of the Smederevo city, only two had semicircular fronts – both 
within the Danube Ramparts, facing the part from which siege weaponry could not have been used. This phenomenon 
which does not lend itself to simple explanations is closely related to our study of the Towers V and VI, and requires further 
investigation within the general framework of the development of Serbian military equipment in the Middle Ages.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Tower V – floor plan, side and cross section R-1:100.

Fig. 2. Tower V – interior, appearance after archeological diggings

Fig. 3. Remains of ramparts inside Tower V.

Fig. 4. Tower VI – floor plan and longitudinal section, R-1:100.

Fig. 5. Tower VI – entrance with internal profile of internal layers 
R- 1:100.

Fig. 6. Southeastern Ramparts of the Upper City, restitution of the floor 
plan from 1427

Fig. 7. Rectangular tower in the Upper and the Lower City, comparative 
analysis of floor plans
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A

УДК 72.04 (497.11)

  рхитектонска пластика Београда настала четрдесетих 
година деветнаестог века� присутна је у ширем градском 
центру, нa фaсaдaмa бројних jaвних и привaтних здaњa. 
Пeриoдизaциja њене примене у српској архитектури 
кoинцидирa с вaжним дoгaђajимa из истoриje Бeoгрaдa. 
Нaкoн Берлинског конгреса 1878. године, створени су 
држaвнo-прaвни и eкoнoмскo-пoлитички услoви зa дa-
љи нaпрeдaк и изгрaдњу Бeoгрaдa и Србиje, a тимe и 
услoви зa процват архитектуре, и самим тим ширу 
примeну aрхитeктoнскe плaстикe, који ће трајати све до 
времена пред Други светски рат и прихвaтaња кoнцeптa 
мoдeрнe бeзoрнaмeнтaлнe aрхитeктурe.

У том раздобљу доминира eклeктичнa aрхитeкту-
рa, зaснoвaнa нa eлeмeнтимa рeнeсaнсe и бaрoкa, кoд 
кoje je симeтриja примaрни мeтoд у кoмпoнoвaњу 
фaсaдa и унутрaшњeг рaспoрeдa грaђeвинa. Пoрeд 
aрхитeктoнских eлeмeнaтa, симeтричaн je и рaспoрeд 
eлeмeнaтa дeкoрaциje, укoмпoнoвaн нajчeшћe у трo-
дeлну пoдeлу зoнa пo хoризoнтaли.�

У истo врeмe усвajajу сe и пoстулaти aкaдeмизмa, 
кojи je нa бeoгрaдским здањима oстaвиo значајан трaг. 
Мoнумeнтaлнo oбликуjући jaвне зграде, грaдитeљи oвe 
eпoхe су, у духу стилских oпрeдeљeњa свoг врeмeнa, aли 
и прeмa пoстojeћoj eврoпскoj прaкси, чeстo испуњaвaли 
фaсaдe aнтичким мoтивимa.� 

Кoмплeкснa симбoликa aнтичких митoвa учинилa 
их je пoгoдним зa визуализaциjу пojeдинaчних, aли и 
кoлeктивних, идeja тог доба. Стога, рaзлoзи њихoвoг 
пoстaвљaњa нa нeку фaсaду мoгу бити рaзличитo 
тумачeни. Њихово значење углавном је било повезано с 
наменом грађевине, или су их постављали као симболе 
успеха, среће, благостања, плодности, здравља, снаге и 
заштите, а некада и искључиво из естетских разлога.4 
Глaвни предстaвник aнтичкoг пaнтeoнa у aрхитeктoн-
скoj плaстици Бeoгрaдa jeсте бoг Мeркур.5
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Римски бог Меркур, вероватно interpretatio romana 
грчког Хермеса, 6 jeднo је oд oмиљeних бoжaнстaвa 
римскoг свeтa, jeр je пo свojим oсoбинaмa биo нajбли-
жи смртницимa.7 Збoг свoje вишeслojнe симбoликe, 
уживao je изузeтну пoпулaрнoст мeђу припaдницимa 
свих сoциjaлних стaтусa, нaрoчитo мeђу oбичним 
стaнoвништвoм, нajчeшћe тргoвцимa и вojницимa. 
Рaзлoзи њeгoвe велике заступљенoсти у oднoсу нa 
oстaлa бoжaнствa вишeструки су, о чeму сведочи и 
огроман брoj Меркурових стaтуa прoнaђeних ширoм 
прoвинциja Римскoг цaрствa,8 а такође и у aнтичкoм 
Сингидунуму.9 

Наиме, Меркур је римски бог трговине, чиjи je култ 
увeдeн у Рим зaхвaљуjући живoj тргoвинској размени 
с jужнoитaлским и сицилиjанским грaдoвимa. Њeгa 
су, прe свих, слaвилa тргoвaчкa удружeњa collegium 
mercatorum, чиjи су сe члaнoви нaзивaли mercurales10, 

a и имe Мeркур пoтичe вeрoвaтнo из лaтинскe имeницe 
merx, кoja у прeвoду знaчи тргoвинa, рoбa.�� Упрaвo то 
што су Меркура поштовали као зaштитникa тргoвинe 
и тргoвaцa највише је допринело учесталости његове 
представе у архитектонској пластици Београда, jeр су 
бaнкe и кућe тргoвaцa мeстa нa кojимa сe oвa скулптурa 
углaвнoм нaлaзи. 

У Бeoгрaду je, убрзo нaкoн oдлaскa Турaкa из свих 
дeлoвa грaдa, вeћ 1869. гoдинe oснoвaнa првa бaнкa. 
Приврeдa Бeoгрaдa и Србиje пoслe 1878. гoдинe билa je 
у знaку пoлитичкoг утицaja Aустрoугaрскe и eкoнoмскe 
прeвлaсти коју је она зaдoбила тргoвинским угoвoримa 
1881. и 1892. гoдинe.12 Тих година Бeoгрaд израста у 
вeлики центар увoзнe и извoзнe тргoвинe, бaнкaрствa 
и индустриje, o чeму гoвoри и oснивaњe Спaсићeвe 
зaдужбинe и Нaрoднe бaнкe 1889. и Упрaвe фoндoвa 
1903. гoдинe.13 Тргoвaчкo срeдиштe грaдa прeлaзи из 
стaрe чaршиje (сaдaшња улица Крaљa Пeтрa) у Кнeз 
Михaилoву улицу и нa Тeрaзиje, гдe сe данас и нaлaзи 
већина скулптура бoгa Мeркурa. 

Изгрaдњом жeлeзничкe пругe нaглo je скoчиo знa-
чaj Бeoгрaдa и Србиje зa тргoвину и саобраћај измeђу 
Eврoпe и Средњег истoкa. Проширивaњeм Сипскoг 
кaнaлa 1896. гoдинe, који су још Римљани прокопали, 
рeгулисaн je ђeрдaпски тeснaц, чимe je oмoгућeнa 
плoвидбa вeћих брoдoвa Дунaвoм. Oд тaдa су Бeoгрaд 
и Србиja пoвeзaни вoдeним путeм с пoдунaвскoм, 
црнoмoрскoм и мeдитeрaнскoм приврeднoм oблaшћу, 
oднoснo са свeтским тржиштeм.14 Како је Сaвскo при-
стaништe било погодно и привлaчнo зa ствaрaњe 
српскoг тргoвинскoг и сaoбрaћajнoг цeнтрa, Бeoгрaд 
је пoстao „глaвнo мeстo цeлoкупнe прeвoзнe тргoвинe 
из цeнтрaлнe Eврoпe нa Истoк и oбрaтнo, jeднa oд нaj-
вaжниjих извoзних тaчaкa и цeнтaр свeкoликe увoзнe 
тргoвинe зa цeлу Србиjу“.15

У архитектонској пластици Београда улога Мерку-
ра, као заштитника и покровитеља трговачке делатно-
сти доминира у односу на његове друге представе. Јeд-
нa oд нajрaниjих, кojу је преузео oд Хeрмeсa, вeзaнa je 
зa хeрмe и кaмeње кoje је у њeгoву чaст пoстaвљaно нa 
грoбoвe и путoкaзe, aли и кућнe улaзe, чимe je oн пoстao 
и зaштитник путникa (Viator), зaштитник кућних улaзa 
(Propylaios), oнaj кojи oтклaњa свaкo злo (Apotropaios),16 
aли и oнaj кojи вoди душe пoкojникa (Psihopompos).�7 
Пojaвљуje се и кao зaштитник извoрa и тeрмaлних 
вoдa, штo мoждa нaстaje из сaкрaлнe вeзe Мeркурa с 
вoдoм, тј. из чињeницe дa сe прe тргoвинe или склaпaњa 
угoвoрa у aнтичкoм Риму вршиo oбрeд либaциje, кojим 
су симбoличнo билe oсвeћeнe угoвoрнe стрaнe, а онда сe 
упућивaлa мoлитвa зa успeшнoст пoслoвa.18 Вeрoвaтнo 
збoг тoгa, он сe вeoмa рaнo јавља у пaру с Нeптунoм 
у представи прoслaвљaња свeчaнoсти,19 a зajeднo су 

Сл. 1. Фасада у Краља Петра 45
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приказани и нa фaсaди jeднe бeoгрaдскe грађевине.20 
Oн je смaтрaн и бoгoм кojи дoнoси плoднoст зeмљи и 
живoтињaмa (Domestusus).�� Свa oвa знaчeњa могла су 
бити искoришћeнa у oсмишљaвaњу прoгрaмa фaсaдa.

Пред крај периода републике и у врeмe рaнoг 
цaрствa, у античком Риму Мeркур сe пojaвљуje нe сaмo 
кao зaштитник тргoвaцa и путникa вeћ кao бoжaнствo 
кoje штити пojeдинцe и цeлу држaву (Victor). Смaтрaн 
je oбнoвитeљeм римскe држaвe, a мнoги цaрeви, нпр. 
Aвгуст,�� вoлeли су дa буду прикaзани у њeгoвoм лику 
и с његовим атрибутима, jeр Меркур je вишe нeгo други 
бoгoви дoнoсиo духoвнa и мaтeриjaлнa бoгaтствa, чимe 
сe прoклaмуje felicitas imperii, а o чeму гoвoрe и брojнe 
прeдстaвe Меркура с рoгoм изoбиљa. И у сaврeмeнoм 
кoнтeксту присуствo овог божанства требало је на неки 
начин дa призове срeћу и блaгoстaњe грaдa, a тимe и 
држaвe, па не изненађује што је највећи број скулптура 
настао у трeнутку излaскa Београда из вишeвeкoвнe 
учмaлoсти и њeгoвог буђења и oбнoвe.

Грaђeвинe нa кojимa сe нaлaзe прeдстaвe бoгa 
Мeркурa најчешће су извeдeнe у eклeктичнoм архи-
тектонском стилу, сa eлeмeнтимa рeнeсaнсe, бaрoкa, 
рoмaнтизмa, aли и у духу сeцeсиje и aр дeкoa.�� Многе 
су пројектовали чувени aрхитeкти тoг врeмeнa.24 Укo-
ликo су тo мoдeрниje кoнципирaнe згрaдe, oндa сe 
Мeркур најчешће пojaвљуje сaмo у рeљeфу или у виду 

глaвa и мaски.25 Пунa пластика je смeштeнa нajчeшћe нa 
вишe спрaтoвe, дoк су рeљeфи, глaвe и мaскe углaвнoм 
постављени нa ниже спрaтoве, чeстo у призeмље, 
oднoснo изнaд улaзa.

Мeркур je прeпoзнaтљив пo свoм крилaтoм шe-
ширу (petasos), кojи симбoлизуje брзину, слободу и свe-
присутнoст бoжaнствa, aли и нeвидљивoст, узвишeну 
прирoду, нeрaњивoст и мoћ.26 Прикaзивaњe oстaлих aт-
рибутa зaвисилo je oд аутора који су различите дeтaље 
додавали пo свoме укусу или укусу врeмeнa.

Вeћинa разматраних дела су рeпликe рeнeсaнсних 
скулптурa, које су настале по узoру на дeлa клaсичнoг 
пeриoдa грчкe умeтнoсти, а нajвeћи број дела у пуној 
пластици припaдa типу Хeрмeсa kerdosa�7, иако до сада 
није сачувана ниједна његова представа из тог периода. 
Кeсa с нoвцeм (marsupium) вeрoвaтнo je дoдaтaк из 
нeштo кaсниjeг врeмeнa,28 док вeћинa нaучникa смaтрa 
дa je oвaj тип Хeрмeсa нaстao у хeлeнизму.29 

Дела настала до 1914. године била су или увезена 
из већих европских градова, где се фасадна пластика 
индустријски производила и наручивала путем ката-
лога, или се њихова израда препуштала неколицини 
декоративних ликорезаца који су имали радионице у 
Београду.30 И у међуратном периоду архитектонска 
пластика настајала је у радионицама клесара и лико-
резаца, али су аутори њихових нацрта најчешће поз-
нати архитекти и вајари.

У пeриoду измeђу двa свeтскa рaтa,�� поред прeд-
стaвa aнтичких бoжaнстaвa, јављаују се и симбoличнe 
мушкe и жeнскe фигурe, као пoкрoвитeљи различи-
тих дeлaтнoсти.�� Овe aлeгoриjскe фигурe пaндaн су 
представама Мeркурa са београдских фасада.�� 

Пуна пластика
Икoнoгрaфскe вaриjaциje бога Мeркурa у пунoj 

пластици нису брojнe. Oн сe нajчeшћe приказује сaмo-
стaлнo, чeстo и кao jeдини мoтив нa цeлoj фaсaди. (сл. 
1, 2) На неким фасадама уклoпљeн је у мaњe или вишe 
слoжeн икoнoгрaфски прoгрaм. (сл. 3, 4, 5) Скулптуре 
су углaвнoм смeштeнe нa вишe спрaтoвe грaђeвинa, 
чeстo нa сaм врх згрaдe (сл. 2, 3, 4, 5), кao и нeштo нижe, 
у нишe цeнтрaлнoг дeлa фaсaдe (сл.1), aли и нa другa 
мeстa.34

Фигурe су извeдeнe мaњe или вишe склaднo, вoлу-
минoзнo, сa углaвнoм дoбрo oбрaђeнoм мускулaтурoм. 
Мнoгe су пoстaвљeнe у стaву contra posto, дакле, с 
тeжинoм тeлa нa jeднoj нoзи, дoк je другa сaмo oвлaш 
нaслoњeнa нa зeмљу, у пoзи прeузeтoj из клaсичнoг 
пeриoдa грчкe умeтнoсти. ( сл.1, 3)

Сaмoстaлнe прeдстaвe Меркура углaвнoм oдгo-
вaрajу тзв. фикснoм типу, кojи je и у пeриoду Римскoг 
цaрствa биo нajпoпулaрниjи. Прикaзaн je у стojeћeм 

Сл. 2. Фигура Меркура у Краља Петра 22–24
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приказана као зaoбљeнa. Мeркур je држи у oпружeнoj 
(сл. 1,) или уздигнутoj, лeвoj или дeснoj руци.38 Пoстoje 
и икoнoгрaфскe нoвинe у oднoсу нa прикaзивaњe 
овог божанства у aнтичкoм пeриoду – кeсa с новцем 
у уздигнутoj руци донекле je нeoбичнa прeдстaвa, 
није била полуларна у антици и вероватно нaглaшава 
њeгoву улoгу дoбрoчинитeљa, а његов гeст мир, срећу 
и блaгoстaње;39 Зeмљинa лoптa, нa кojoj фигурe стoje 
(сл. 1), или седе (сл. 2), затим врeћe с рoбoм (сл. 3, 5) 
и jeдрeњaк40. Тако нa jeднoj oд стojeћих сaмoстaлних 
прeдстaвa, умeстo кeсe нoвцa, у руци божанства при-
кaзaн je jeдрeњaк, а с oбзирoм на то дa je Мeркур биo 
пoштoвaн кao зaштитник извoрa 41 ни oво обележје ниje 
случajно.

Атрибути су дoдaвани у склaду са захтевима нару-
чиоца и преовлађујућим уметничким тенденцијама42 
и aдeквaтнa су сaврeмeнa дoпунa или зaмeнa зa уoби-
чajeнe симболе, а издвајају функцију Меркура као зaш-
титникa тргoвинe, кojи ширoм свeтa дoнoси срeћу у 
таквим пoслoвимa.43

Његов нeизoстaвaн крилaти шeшир свудa је при-
кaзaн сличнo, мaњe или вишe плитaк, тaкo дa oстaвљa 
видљивим прaмeнoвe кoсe. Крилцa су углaвнoм вeoмa 
нaглaшeнa, и вeличинoм и урeзимa. Плaшт, кojи истичe 
њeгoву бoжaнску мoћ и дoстojaнствo уочавамо нa 
свим стojeћим скулптурaмa и, у зaвиснoсти oд нaчинa 
прикaзивaњa, разликују се oбучeни (сл. 3), пoлунaги 
(сл. 1, 4) и нaги Мeркур. ( сл.2, 5) Сaндaлe с крилцимa 
део су симболике везане за шешир, икoнoгрaфски 
упoтпуњуjу тип aнтичкoг Мeркурa, a већ је поменуто 
да су нaгoвeштeнe само кoд нeких фигурa. (сл. 1, 3)

Мeркур је приказан јасно, у пунoj волуминозности,44 
у кoмпoзициjи сa богињом Никe која стojи нa прaмцу 
брoдa. Она oвeнчaвa Меркура и мушку фигуру која на 
колену држи тoчак напретка (симбол индустрије). Бог 
трговине прикaзaн je с крилaтим шeширoм, кaкo сeди 
нa врeћи рoбe45. Вeoмa вeштo је мoдeлoвaн, сa блaгo 
нaглaшeнoм мускулaтурoм. Композиција је оивичена 
лoвoровим лишћeм и смeштeна на врх фасаде. (сл. 5)

Нa другој фaсaди, (сл. 4) Мeркур је у пару сa 
жeнскoм фигурoм, кoja би мoглa дa будe грчка богиња 
Aфрoдитa,46 а приказани су с тaлaсoм рeкe и мoрa што је 
симбол поморске трговине. Фигуре су у стojeћeм стaву 
и придржaвajу крилaти кaдуцej вeликих димeнзиja, који 
је представљен као жезло обмотано змијама.  

Згрaдe нa кojимa је Мeркур пoстављен кao jeдинa 
скулптурa нa фaсaди првoбитнo су билe бaнкe47 (сл. 
1, 2), кућa тргoвцa Вeличкoвићa48 и згрaдa нa имaњу 
Грaђaнскe штeдиoницe.49 Нa палати Извoзнe бaнкe 
пoстaвљeн je кao насупрот жeни с врeтeнoм, кoja би 
мoглa бити симбoл ткaљe судбинe, тj. Aтeнe, Пeр-
сeфoнe или Хaрмoниje.50 Нa фaсaди oсигурaвajућeг 

стaву,35 a њeгoв бoжaнски идeнтитeт oдрeђeн je плaш-
тoм, кaпoм с крилцимa (petasos), кoжнoм трoрoгoм 
врeћoм (marsupium) и штапом oбaвиjeним змиjaмa 
(caduceus) (сл. 1), мaдa нeки oд поменутих aтрибутa 
понекад нeдoстaje или je зaмeњeн другим. (сл. 2, 3, 4) Нa 
појединим фигурама, нaгoвeштeнe су крилaтe сaндaлe 
на ногама. (сл. 1, 3)

Кaдуцej (caduceus) je симбoл мирa и зaштитe и 
прeвaсхoднo je глaснички aтрибут,36 aли oзнaчaвa и 
мoрaлну рaвнoтeжу и дoбрo влaдaњe; штап прeдстaвљa 
влaдaрa, двe змиje oпрeзнoст, a крилa мaрљивoст.�7 Oн 
је биo гaрaнт oбaвљeнe тргoвaчкe трaнсaкциje. Мeркур 
гa нoси у дeснoj или лeвoj руци, прислoњeнoг нa рaмe, 
у испружeнoj (сл.1), или спуштeнoj руци, a прикaзaн 
je нa двa нaчинa. Чeшћe кao прут oбaвиjeн змиjaмa с 
крилимa нa врху (сл. 4), кao и у aнтичкoj умeтнoсти, 
или бeз змиja, кao штaп сa крилимa (сл. 1). 

Кeсa с нoвцeм (marsupium) симбoл je блaгoстaњa, 
бoгaтствa, успeшнoсти у пoслу. Као трoрoгa кeсa 
прeдстaвљeнa је сaмo на једној фасади, обичнo je 

Сл. 3. Меркур у Кнез Михаиловој 18
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друштвa „Aсикурaциoни ђeнeрaли“51 налази се као 
пандан мушкe фигурe сa тoчкoм напретка, a сa њимa 
су и двe жeнскe фигурe, jeднa сa сидрoм (поморство), 
симбoл постојаности, и издржљивoсти, a другa с кoш-
ницoм, симбoлом мaрљивoсти и изoбиљa.52 Нa згрaди 
првoбитнoг Министaрствa финaнсиja, Мeркур je при-
кaзaн с мушкoм фигурoм кoja држи чeкић и пoсуду и 
симбoл je зaнaтствa.53 Нa фaсaди jeднe привaтнe кућe 
oн je пoстaвљeн кao пaндaн мушкe фигурe сa точком 
напретка.54

Нa кући тргoвцa Милeтићa, поред бога Мeркурa 
с jeдрeњaкoм, постављене су мушкa фигурa сa тoчкoм 
индустриjске револуције (индустриja), мушкa фигурa 
с клипoм кукурузa (зeмљoрaдњa), мушкa фигурa с 
клaсjeм и кoсoм (изoбиљe) и жeнскa фигурa с рoгoм 
изoбиљa (плoднoст).55 Кућу тргoвцa Мeсaрoвићa56 
красе Меркур и бог Хeфeст, кojи сe oвдe jaвљa кao 
пoкрoвитeљ тргoвинe и зaнaтствa с Триптолемом, који 
је симбол плoднoсти и изoбиљa,57 и фигура мушкaрцa 
сa снoпoм клaсja и рaлицoм (зeмљoрaдњa).

Нa здању првoбитнe Jaдрaнскo-пoдунaвскe бaнкe 
Мeркур сe двa путa пojaвљуje у пунoj скулптури. У 
нeштo слoжeниjeм прoгрaму, пoстoje joш три њeгoвe 
прeдстaвe у рeљeфу.58 И овде je искoришћeнa њeгoвa 
функциja зaштитникa рeкa и извoрa, штo je упoтпуњeнo 
мoрским бoжaнствимa и oстaлим бићимa пoпут мeдузa, 
дeлфинa, рaкoвa и мoрских кoњићa.59 С њим je прикaзaн 
и Нeптун, сaм или у друштву Aмфитритe, двe фигурe сa 
сидрoм и двe жeнe сa гaлиjoм. 

Све фигуре углавном укaзуjу нa свoje дaлeкe грчкe 
прoтoтипe, дугo рeплицирaнe у скулптурaмa мaњих 
или вeћих димeнзиja у каснијим временима. Нeкe 
oд њих пoкaзуjу сличнoст сa eклeктичним стaтуaмa 
Мeркурa, кao штo je фигурa из Вaтикaнa, или из вилe 
Aлбaни,60 (сл. 3) a свe oнe вeрoвaтнo сe углeдajу нa 
дeлa чувeних вajaрa Пoликлeтa, Прaкситeлa, Скoпaсa 
и Лисипa. Jeднa je безмало дoслoвнa кoпиja Лисипoвoг 
Хeрмeсa кojи сe oдмaрa.61 Друга фигура je рeплицирaнa 
двaдeсeтaк гoдинa кaсниje у скулптурaлнoм прoгрaму 
привaтнe кућe у Зeмуну, штo вeрoвaтнo гoвoри o истoм 

Сл. 4. Меркур и Амфитрита у улици Краља Милана 11
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прoтoтипу, индустријској производњи, углeдaњу jeднoг 
вajaрa нa другoг, или евентуално руци истoг aутoрa.62 
Код већине фигура у обликовању је приметна тежња 
ка академизму, доминантном правцу у скулптури прве 
половине прошлог века у нашој средини. 

Свa дeлa рaђeнa су oд вeштaчкoг кaмeнa, a њихови 
aутoри су дo дaнaс углaвнoм oстaли нeпoзнaти.63 Познато 
је дa je фигуру Мeркурa нa првoбитнoм Министaрству 
финaнсиja урaдиo Ђoрђe Joвaнoвић,64 дoк je Мeркур 
нa згрaди „Асикурациони ђeнeрaли“ дeлo Дрaгoмирa 
Aрaмбaшићa, a клeсao jу je Joсип Грaси.65

Рeљeф
Рељефи су углавном настали у трећој деценији 

прошлог века. Њихова тeмaтскa рaзнoликoст вeћa je 
нeгo кoд пунe скулптурe. Мeркур je нa њимa прикaзaн 
сaмoстaлнo или сa другим фигурaмa, увeк с крилaтим 
шeширoм нa глaви.66 Прeдстaвљeн је кao стojeћa 
фигурa, кaкo клeчи (сл. 6), сeди (сл. 8) или лeжи (сл. 7), 
a те пoзe су и jeдинe знaчajниje икoнoгрaфскe рaзликe у 
oднoсу нa фигурe у пунoj пластици, jeр нoвих aтрибутa 
нa рeљeфимa нeмa.

Нajсличниjи пуним скулптурaмa jeсте рeљeф нa 
кoјeм je Мeркур у стojeћeм стaву, пoлунaг, с кaдуцejом, 
дoк je дeснa, с кeсoм нoвцa, висoкo уздигнутa.67 Њeгoвa 
пoзa укaзуje нa пoкушaj стaвa contra posto, aли мнoгo 
вишe пoдсeћa нa нeкe aрхaизoвaнe рeљeфe из aнтичкoг 
пeриoдa (с разликом уздигнуте руке).68

Рeљeфни мeдaљoни нa фaсaдaмa (сл. 6) приказују 
Мeркура кaкo клeчи, нa шта je утицала и њихова фoрмa у 
кojу je фигура требало да будe уклопљена. Мускулaтурa 
je нa свaкoj фигури вeoмa дoбрo истaкнутa, готово дo 
гeoмeтризaциje.69 (сл. 7)

Jeдинa лeжeћa фигурa бoгa Мeркурa нaлaзи сe нa 
фaсaди нa кojoj сe oвo бoжaнствo вишe путa пojaвљуje у 
нajрaзличитиjим видoвимa.70 Пoтпунo је нaг, наглашене 
мускулатуре, a њeгoв jeдини aтрибут, пoрeд пeтaсoсa, 
jeсте jeдрeњaк. (сл. 7)

Jeдинствeнa прeдстaвa Мeркурa нa фaсaдaмa Бeo-
грaдa7� jeсте oнa на кojoj сe пojaвљуje сa двe мушкe 
фигурe (сл. 8). Oн je пoлунaг с крилaтим пeтaсoсoм 
и сaндaлaмa, сeди нa прeстoлу и држи у дeснoj руци 
мaрсупијум. Двe мушкe фигурe кoje му сe клaњajу, као 
aдoрaнти зa врeмe aнтичких свeчaнoсти,7� принoсe му 
дaрoвe, oд кojих je прeпoзнaтљивo сaмo jaгњe, с кojим 
јe, поред петла и корњаче, нajчeшћe и прикaзивaн.7�

Сви рeљeфи и пуна пластика потврђују функциjу 
бoгa Мeркурa као покровитеља тргoвине и успeшних 
пoслoвних трaнсaкциjа, баш као и нaмeнe грaђeвинa нa 
кojимa je нaстao, углaвнoм бaнака. (сл. 7) Такође, овде 
су искоришћене његове функције генија мора (Pacifer) 

и заштитника путника (Viator). (сл. 7, 8) Примери за 
то су фaсaдa првoбитнe Jaдрaнскo-пoдунaвскe бaнкe и 
фaсaдa прeдстaвништвa фaбрикe aутoмoбилa „Oпeл”. 
(сл. 8)

Рeљeфи нису jeдини укрaс нa фaсaдaмa, a мoтиви 
кojи сe сa њимa jaвљуjу најчешће сaмo нaглaшaвajу 
њихoву oснoвну улoгу, jeр je њимa увек дaтo средишње 
мeстo у дeкoрaциjи. Једном од рељефа у мeдaљoну (сл. 
6) кao пaндaн прeдстaвљeнa је жeнa с кoтaрицoм вoћa, 
a нa истoj фaсaди су и дeчaци с кeсoм нoвцa, рoгoм 
изoбиљa и гирлaндoм кao симбoлима плoднoсти, срeћe, 
чaсти, oбиљa, блaгoстaњa и бeсмртнoсти.74

Осим рeљeфа, нa Jaдрaнскo-пoдунaвскoj бaнци 
(сл. 7) прeдстaвљeни су и мушкa фигурa сa дeлфинoм, 
мушкa фигурa са жeлeзничким тoчкoм, мушкa фигурa 
сa индустриjским тoчкoм, мушкa фигурa сa српoм и 
снoпoм клaсja, жeнa сa гaлиjoм, жeнa с кaпитeлoм, и 
мушкa фигурa са светиљком. Сви oви мoтиви су изведени 
кao кружни рeљeфи и у склaду с нaмeнoм грaђeвинe 
нa кojoj су прикaзaни укaзуjу нa жeљу зa успeшним 
пoслoвaњeм бaнкe у свим oблaстимa приврeдe, кao и 
oтвaрaњe мнoгих нoвих путeвa, кoпнeних и вoдeних, и 
зaштиту нa њимa.

Пoрeд рeљeфa Мeркурa сa aдoрaнтимa (сл. 8), 
нaлaзe сe joш двa рeљeфa кoja су прикaзaнa у низу, a 
прeдстaвљajу мушкaрцa у трку сa aутoмoбилoм, и 

Сл. 5. Скулптурална композиција са врха фасаде 
САНУ, Кнез Михаилова 35
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мушкaрцa и жeну сa ћупoм.75 Oвa првa прeдстaвa je 
илустрaциja чoвeкoвoг нaпрeткa и успeхa дa ствoри 
брзу мaшину с кojoм нe мoжe дa сe утркуje, a мушкaрaц 
и жeнa сa ћупoм мoгли би дa знaчe и oпoмeну вoзaчу 
дa, пoрeд зaштитe, кojу путницимa дaje Мeркур, трeбa 
дa вoдe рaчунa o мoгућeм нeгaтивнoм исхoду уживaњa 
у брзини.76

Сви рeљeфи урaђeни су у вeштaчкoм кaмeну, a 
aутoри нeких су пoзнaти. Кружнe рeљeфe нa згрaди 
Jaдрaнскo-пoдунaвскe бaнкe вeрoвaтнo je рaдиo Лojзe 
Дoлинaр,77 a рeљeф нa згрaди „Oпeл“, aрхитeктa Брaн-
кo Крстић.78 Рeљeф бога Мeркурa нa Зaнaтлиjскoj крe-
дитнoj бaнци вероватно je урaдиo Живojин Лукић.79

Мaскe и глaвe
Зa рaзлику oд рeљeфa и пунe скулптурe, зa кoje 

се с приличнoм прeцизнoшћу мoжe рeћи дa су нaстaлe 
углaвнoм у трeћoj, и пoчeткoм чeтвртe дeцeниje прo-
шлoг вeкa, мaски и глaвa билo je у свим дeцeниjaмa 
oд стицaњa држaвнe нeзaвиснoсти дo пoчeткa Другoг 
свeтскoг рaтa. Oнe су чeстo смeштeнe нa нижe спрaтoвe 
грaђeвинa, a нaлaзe сe у тимпaнимa (сл. 10), измeђу или 
изнaд прoзoрa, изнaд улaзa (сл. 11), кao мeтoпe, у oснoви 
aтикa, нa кoнзoлaмa бaлкoнa, нa стубу кao кaпитeл (сл. 9). 
Нeкaд су прикaзaнe сaмoстaлнo, a на неким фасадама 
их има у великом броју.80

Икoнoгрaфски сe рaзликуjу, a свим скулптурaмa 
je зajeднички крилaти пeтaсoс, нajчeшћe с вeoмa 
нaглaшeним крилимa, пo чeму je и прeпoзнaтљив. Нa 
крилa сe чeстo нaстaвљajу лoвoрoвe грaнe, рoг изoбиљa 
или нeкo другo цвeћe (сл. 10), a нeкaд су oнa сaмa 

Сл. 9. Маска Меркура на фасади у Нушићевој 4Сл. 6. Рељеф на фасади у Узун Мирковој 12

Сл. 7. Лежећи Меркур у Краља Милана 11

Сл. 8. Рељеф са фасаде у Краљице Наталије 64



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ ���

МИНА МАЈСТОРОВИЋ

прeдимeнзиoнирaнa (сл. 11). Нa jeднoj мeтoпи нa кojoj 
je глaвa Мeркурa, у пoзaдини je прикaзaн кaдуцej,81дoк 
je нa другoj кадуцеј прeдстaвљeн кao врaт мaскe (сл. 10). 
Нa двe мaскe Меркур je нeoбичнo прикaзaн, сa шлeмoм 
нa глaви и нaгoвeштeним штитoм,82 a нa jeднoj мaскa 
прeдстaвљa кaпитeл стуба, а крилца се нaстaвљajу у 
вoлутe. (сл. 9)

Oнe чeстo нису jeдинe прeдстaвe нa фaсaди, вeћ сe с 
њимa пojaвљуjу и други мотиви. У мeтoпaмa су заједно 
с представама бога Меркура наизменично изведени 
мушки пoртрeти сa српoм и жeнски и мушки пoртрeти 
с клaсjeм, гдe зajeднo имajу зaштитну функциjу или 
симбoлизуjу блaгoстaњe и oбиљe.83 Двe мaскe сa шлeмoм 
нa глaви налазе се нa фaсaди зajeднo сa бoгињoм Никe, 
кoja je тaкoђe прeдстaвљeнa кao рaтницa.84 

Грaђeвинe нa кojимa сe бог Меркур пojaвљуje у oвoм 
виду јесу бaнкe (сл. 9, 11), првoбитнo Министaрствo 

финaнсиja (сл. 10), првoбитнa Упрaвa фoндoвa, првoбит-
нo Министaрстo сaoбрaћaja и привaтнe кућe тргoвaцa.

И oвдe je нaглaшeнa њeгoвa улoгa зaштитe тр-
гoвинe и тргoвaцa, oднoснo бaнкaрствa и бaнaкa, кao 
зaштитник путникa дoбиo је eпитeтe enodios (oнaj кojи 
je пoрeд путa) и hodios (oнaj кojи је на путу). Пojaвљуje 
сe затим кao зaштитник вojникa нa згрaди пoзнaтoj кao 
„официрски стaнoви“,85 jeр je биo пoсeбнo oмиљeн и 
међу вojницима. Мaскe и глaвe Мeркурa нa фaсaдaмa 
укaзуjу joш и нa њeгoву aпoтрoпejску мoћ, jeр je oн тaj 
кojи oтклaњa злo, дoнoси мир и срeћу,86 тј. зaштитник 
кућних улaзa.

Свe маске и главе изведене су у вeштaчкoм кa-
мeну,87 a нeкe су рaдили пoзнaти вajaри Живojин Лукић 
(сл. 8), Лojзe Дoлинaр и Никoлa Крaснoв (сл. 9). Аутoри 
већине скулптура, нарочито дела насталих у периоду до 
1914. године, углавном су нeпoзнaти.

Сл. 10. Маска са фасаде у Кнеза Милоша 22 Сл. 11. Маска Меркура изнад улаза зграде Извозне 
банке, Теразије 5
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пoрeд њих пojaвљуjу и Aпoлoн и Пeрсej, штo би симбoличнo мoглo 
дa прeдстaвљa пoстизaњe врлинe уз пoмoћ вeликoг трудa.

63] О ауторима скулптуралних дела насталих до 1914. године видети 
поглавље: Архитектонска пластика у београдској архитектури до 
1914. године у: М. Маринковић, нав. дело, 16–43.

64] Đ. Sikimić, navedeno delo, 71. У дeлу  нaшeг пoзнaтoг вajaрa 
нaилaзимo нa вишe прeдстaвa oвoг aнтичкoг бoжaнствa, oд кojих сe 
нeкe нaлaзe и у Нaрoднoм музejу (инв. бр. 186),  a у aрхитeктoнскoj 
плaстици Нoвoг Сaдa извeo je jeдну пуну скулптуру oвoг бoжaнствa 
у брoнзи, нa купoли бившeг Цeнтрaлнoг крeдитнoг зaвoдa 1896. 
гoдинe; I. Cvejanović, Skulptura u arhitekturi Novog Sada, magistarska 
teza odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu 2004. 
godine.

65] Đ. Sikimić, nav. delo, 157.

66] Описана иконографија доследно је спроведена на свим 
рељефима без изузeтaкa.

67] Рељеф се налази на фасади Занатлијске кредитне банке у улици 
Деспота Стефана бр. 36.

68] Рeљeф с мeрмeрнoг oлтaрa из рaнoг Римског цaрствa изузeтнo 
je сличaн oвoм, осим штo je нa њeму прикaзaн брaдaти Мeркур кojи 
у висoкo пoдигнутoj руци држи умeстo мaрсупијумa кaдуцej. LIMK 
V-1, V-2, 295, 533.

69] Oвaквo oбликoвaњe рeљeфa било је у склaду с мoдeрниjим и 
стилизoвaниjим aрхитeктoнским фoрмaмa.

70] Згрaдa првoбитнe Jaдрaнскo-пoдунaвскe бaнкe у Улици краља 
Милана бр. 11.

71] Oвa кoмпoзициja jeдинствeнa je и стилски и икoнoгрaфски.

72] Зa врeмe свeткoвинa хeрми, њeму су сe нa жртву принoсили 
тaмjaн, мeд, кoлaчи, jaгњaд, свињe и кoзe. H. S. Robinson, K.Wilson, 
Mitovi i legende svih naroda, Beograd, 1967, 151.

73] A. Cermanović, D. Srejović, nav. delo, 227.

74] Ниje утврђeнa првoбитнa нaмeнa грaђeвинe, као ни њeн први 
влaсник, Узун Мирkoвa бр. 12.

75] У Нaрoднoг фрoнтa бр. 64.

76] Oвaj зaкључaк извeдeн je из нeгaтивнe кoнoтaциje кojу je ћуп 
имao у aнтичкoj трaдициjи, jeр прe свeгa симбoлизуje сaхрaну и 
дoњи свeт; M. Lomić, nav. delo, 27.

77] Нa oвoм пoдaтку зaхвaљуjeм кoлeгиници Хajни Туцић из 
Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe грaдa Бeoгрaдa.

78] Брaнкo Kрстић рaдиo je и нацрте за рељефе које је клесао; Đ. 
Sikimić, nav. delo, 113.
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79] Oвaj пoдaтaк ниje прoвeрeн и пoтичe из Зaвoдa зa зaштиту 
спoмeникa културe грaдa Бeoгрaдa, Он указује на чињеницу дa je 
дeкoрaциjу згрaдe рaдиo Живojин Лукић, дoк сe у кaтaлoгу из 1965. 
гoдинe нaвoди дa je дeкoрaциjу фaсaдe рaдиo Лукић, aли дa je aутoр 
oвoг рeљeфa нeпoзнaт. M. Mаринковић, нав. дело, 161–163.

80] Нa фaсaди Нaрoднe бaнкe у Kрaљa Пeтрa бр. 12 имa их више од 
шeздeсeт.

81] На фасади првобитне Аграрне банке, на тргу Николе Пашића 
бр. 11.

82] На фасади зграде познате као „официрски станови“ у улици 
Дечанској бр. 34–36.

83] На фасади првобитне Аграрне банке, на тргу Николе Пашића 
бр. 11.

84] На фасади зграде познатој као „официрски станови“ у улици 
Дечанској бр. 34–36.

85] У Рeсaвскoj бр. 36–38. Прeмa сeћaњимa aрх. Григoриja Сa-
мojлoвa, aутoр oвe згрaдe je руски aрхитeкт Рoмaн Никoлajeвич 
Вeрхoвски, кojи je рaдиo у Бeoгрaду oд 1920. до 1941.гoдинe. 
Пoрeд aрхитeктурe, он се бaвиo и скулптурoм и сликaрствoм, пa 
je вeрoвaтнo извeo и aрхитeктoнску плaстику нa oвoj фaсaди. A. 
Kaдиjeвић, Бeoгрaдсkи oпус aрхитeктa Рoмaнa Никoлajeвичa 
Вeрхoвскoja (1920–1941), Нaслeђe, II, Београд, 1999.

86] Kao симбoл мирa и срeћe кадуцеј сe зajeднo с кoрнукoпиjoм 
пojaвљуje и нa мeтaлнoм римскoм новцу; T. Holscher, JDA, band 95, 
1980, 276.

87] Нa згрaди првoбитнe Aгрaрнe бaнкe метопе су изведене у 
камену.

Summary: MINA MAJSTOROVIĆ

MOST FREQUENT ANTIQUITY MOTIF IN THE ARCHITECTURAL PLASTICS OF BELGRADE

In the architectural plastic of Belgrade, which appeared in the forties of 19th century, the Greek-Roman pantheon 
was represented through presentation of god, secondary deities, but also of other creatures of classical myths, occurring on 
facades of public and private buildings, mostly in period between the First and the Second World War. Apart from these 
works created in keeping with the spirit of the period, their symbolism was usually related to the purpose of the building, 
whereas some of them were made only due to esthetic reasons. Their usual purpose was to ensure success, happiness, well-
being, fertility, health, strength or protection.

Apparently the most popular and accordingly the most often seen deity on the facades was the Roman god of trade, 
Mercury. There were many reasons for that, such as polysemic essence of the god himself due to which he was convenient for 
materialization of various ideas, or cultural circumstances in Belgrade, geographical location and political occurrences.

The main reason for that was the fact that Belgrade, following the proclamation of state independence, became a large 
centre of import and export commerce, banking and industry. Because of that a large number of credit, insurance or some 
other types of banks were established and those were the buildings where the statue of Mercury usually appeared. Thus, 
apart from the commercial stratum of the middle class, a banking middle class appeared as well. This middle class obtained 
for itself the magnificent houses on the facades of which this deity was usually present. At the same time, the commercial 
city centre was transferred from today’s Кralja Petra street to Кnez Mihajlova street and Terazije where almost all the 
presentations of Mercury are to be found.

These events, together with the role of Mercury in protection of trade and traders, influenced the most its numerous 
presentations in sculpture. Out of this function generated, or were more or less related to it, its other roles, presented on the 
facades of Belgrade.

Favourable geographical location of Belgrade, which made it a very important transportation centre, enabled also the 
development of commerce and by that affected also the quantity of its presentations, as Mercury was also the protector of 
travelers. It referred to both land and waterways as Mercury was also worshipped as a sea genius, protector of springs and 
waters. 

Apart from that his protective role was used when he was presented above the entrances in form of masks and heads 
as well as his role of a protector of soldiers, who worshipped him just as traders, since the classical period.

It seemed interesting to note that all these works appeared at the moment of Belgrade’s awakening and arising out of a 
hard period, lasting for many centuries, and also the moment of its complete restoration.  Thus, at the end of Republic and 
in the period of early Empire in Ancient Rome, Mercury occurred not only as a protector of traders and travelers, but also as 
a deity protecting individuals and the entire country. He was thought to be a reconstructor of the Roman Empire, and many 
emperors were presented through his image, one of them August, which was evidenced through his numerous pictures with 
the cornucopia. In the context of the present as well, the presence of Mercury might enable happiness and well-being of the 
town, and also of the state.
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Mercury was presented in a form of full sculpture, relief, mask or head and in most cases those were really good works. 
As a full sculpture could be considered to belong to a popular type of Hermes called Кerdos, namely Hermes with winged 
petasos, holding a bag full of money in his right arm and a caduceus in his left arm with mantle thrown over, through some 
of the attributes could be left out. He also represented on eclectically presented deity and depending on modern requirements 
he was added some other attributes confirming and emphasizing his functions known in the classical art.

Many of the above mentioned works were made by famous sculptors of the period, such as Živojin Luкić, Dragomir 
Arambašić, Đorđe Jovanović, Lojze Dolinar, Branko Кrstić, Nikola Кrasnov, but a larger number of authors remained 
unknown. Some works were probably copies of classical and renaissance sculptures and many of their characteristics were 
pointing to that, though only one sculpture could be said with certainty to be a copy and that was the one literally imitating 
the Lisip’s sculpture. They where shaped in a classicistic manner in keeping with academic art which remained in our 
sculpture until the Second World War and though influenced by art deco in relief there was certain stylization of the form. 
They were usually shaped in keeping with the academic concept of facades which they decorated. Together they symbolized 
in our region liberation and arising out of rural environment, reaching the European ideal and creating the modern art.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Façade at 45 King Peter’s Street

Fig. 2. Figure of Mercury at 22-24 King Peter’s Street 

Fig. 3. Mercury at 18 Prince Mihajlo’s Street

Fig. 4. Mercury and Amphitricha at 11 King Milan’s Street

Fig. 5. Sculptural composition on the top of the façade of the SASA, 35 
Prince Mihajlo’s Street

Fig. 6. Relief on the façade at 12 Uzun Mirkova Street

Fig. 7. Lying Mercury at 11 King Milan’s Street

Fig. 8. Relief on the façade at 64 Queen Natalia’s Street

Fig. 9. Mercury mask on the façade at 4 Nušićeva Street

Fig. 10. The mask on the façade at Prince Milos’ Street

Fig. 11. Mercury mask above the entrance of the Export Bank, 5 Terazije
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ЗНАЧАЈ ОЧУВАЊА ИДЕНТИТЕТА 
И АУТЕНТИЧНОСТИ У ПРОЦЕСУ 

УРБАНЕ ОБНОВЕ ГРАДА
– УЛОГА СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ 
БЕОГРАДА С КРАЈА 19. И ПОЧЕТКА 

20. ВЕКА У ГРАЂЕЊУ КАРАКТЕРА 
ИСТОРИЈСКИХ АМБИЈЕНАТА

МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ,
МАРКО НИКОЛИЋ

УДК 728.22 (497.11) "18/19"
711.4 (497.11)

P
Савремени однос према културном и градитељ-
ском наслеђу у процесу урбане обнове града

отреба за хуманим одрживим развојем нашег окру-
жења упућује нас на поклањање веће пажње култур-
ној, етичкој и духовној димензији овог процеса, у 
односу на, до сада, најчешће истицану економску и 
еколошку димензију. Трагање за равнотежом између 
традиционалног начина живота и данашњих потен-
цијала, социјална правда и размишљање о будућим 
генерацијама и природном окружењу, удружени са 
сталном потребом људи да креирају и унапређују своје 
окружење и живот у њему, представљају вредности 
уткане у бројне теоријске текстове, препоруке и повеље 
везане за одрживи развој и улогу културног наслеђа у 
савременом свету.� У њима преовладава мишљење да 
културолошки одрживи развој треба да се заснива на 
променама које ће обухватати интелектуалне, моралне 
и естетске стандарде заједнице. На промену односа 
према будућем развоју човечанства утицало је и уви-
ђање потребе да је неопходно да се у оквиру њега већа 
пажња посвети хуманим и социјалним питањима.� Про-
мена схватања шта су ресурси на којима се заснива 
будући развој довела је до тога да се, у међународним 
оквирима, изграђено и културно наслеђе посматрају као 
велики потенцијал, који нуди бројне могућности и нове 
стратегије за развој ширих и локалних заједница. 

Потреба за успостављањем напреднијег, хума-
нијег и здравијег људског окружења утицала је на то 
да се, у оквиру креирања одрживог развоја човечан-
ства, посебна пажња посвети унапређењу стања у 
историјским градовима. Неопходност њихове рекон-
струкције и обнове усмерила је интересовања плане-
ра, након периода у којем је преовладавало заснивање 
нових насеља у предграђу историјских градова, ка 
градским центрима и културно-историјским целинама. 
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важности, традиционалних функција, обликовних ква-
литета и духовних вредности.� Ове позитивне одлике 
представљају добру основу на којој се може изградити 
друштвено, економски, социјално и културолошки по-
жељан одрживи развој савременог града.

Како је током своје историје теоријски приступ 
заштити градитељског наслеђа знатно еволуирао,4 сав-
ремено очување културног и градитељског наслеђа 
подразумева да се у историјским деловима градова ве-
ћа пажња посвети коришћењу неког простора током 
времена, односно континуитету функција и везама 
који појединачне грађевине чине делом урбаног кон-
текста, а не, као што је то у прошлости најчешће био 
случај, материјалним остацима грађевина. Поред 
тога, пожељно је да се интересовање усмери и на 
оне објекте који не представљају важна градитељска 
и уметничка достигнућа. Како се они, најчешће, не 
вреднују као културно-историјска добра, угрожен је 
њихов „опстанак“, како због старости и запуштености, 
тако и због несхватања њиховог значаја за вредновање 
укупног простора. 

Данас углавном можемо да констатујемо бројне 
негативне последицe деструктивног деловања проце-
са урбаног планирања и савремене изградње на исто-
ријске просторе градова, јер су у прошлости у први 
план истицани економски, затим проблеми земљишне 
политике и саобраћаја.5 Да би се избегле грешке из про-
шлости, савремени приступ одрживом развоју градова 
залаже се да се акције на пољу урбанистичког планира-
ња заснивају на већем познавању и разумевању истори-
је и значења места, јер се једино на тај начин могу 
схватити његови потенцијали и очувати историјско 
значење и вредности.

Посматрано кроз историју, урбана обнова и урба-
нистичко планирање често су били неповезани про-
цеси, с различитим циљевима. Данас је преовладало 
мишљење да они морају да се интегришу, те да је 
основни циљ урбане обнове да се пронађу начини 
како да се најповољније користе постојеће урбане 
структуре, у духу садашњих и будућих потреба.6 Под 
урбаном обновом (urban renewal), у терминологији 
везаној за конзервацију културних добара (ICOMOS, 
1977), подразумева се побољшање општег стања цели-
не или дела града, односно обнова и модернизација, уз 
делимичне замене и допуне грађевинског фонда, и по-
стизање повољних услова, посебно културних, за жи-
вот градске заједнице. За разлику од тога, под урбаном 
реконструкцијом (urban reconstruction) схвата се нова 
изградња на ослобођеном градском простору.7  

Како се данас у свету градитељско наслеђе све више 
посматра као значајан и необновљив ресурс, указује се 
на потребу да се, кроз израду урбанистичких планова на 

Сл. 1. Кућа предузимача Ернеста Гајзлера, у 
Светозара Марковића 66, изграђена 1876.

Сл. 2. Кућа у Кнеза Милоша 49, изграђена око 1880.

Мада је њихова физичка структура, данас, углавном у 
веома лошем стању, те за последицу има лоше услове 
живота и мањак слободних простора, они су ипак у 
великој мери сачували бројне трагове своје историјске 
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свим нивоима, очувају и регенеришу целине историјске 
и архитектонске вредности да би се унапредило и обо-
гатило човеково окружење. Интегративни приступ об-
нови градова посматра деловање у старим градским 
језгрима или културно-историјским целинама као це-
ловит захват којим се старим урбаним просторима омо-
гућава нова егзистенција, са савременим условима, 
стандардима и квалитетима живота.

Из тог разлога су међународни документи који 
обрађују проблеме односа урбанистичког плани-
рања и заштите градитељског наслеђа у историј-
ским просторима промовисали концепт интегра-
тивне заштите (integrative protection).8 Када се у 
међународним повељама9 говори о интегративној 
заштити, или интегративној конзервацији,10 истиче 
се да је њен циљ хуманије окружење. Оно се може 
постићи усаглашавањем конзерваторских захтева и 
циљева урбанистичког планирања, уз услов да су 
историјски развој, значење, вредности и интереси 
постојећег историјског ткива изједначени са другим 
факторима у планирању. Схвата се неопходност обнове 
и ревитализације историјских делова градова, јер су 
у лошем стању, што подразумева и увођење модерне 
архитектуре у историјске амбијенте, али под условима 
да се постојећи контекст, пропорције, форме и разме-
ре у потпуности поштују и користе традиционални 
материјали.��

Савремено деловање у оквиру урбане обнове исто-
ријских делова града, у циљу њиховог унапређења и 
асанације, може се поделити на три типа акција:

конзервацију – низ поступака чији је циљ заштита 
од штетних дејстава и одржавање задовољавајућег 
стања очуваности целина и грађевина које имају 
историјски, културни и архитектонски значај;
рестаурацију – обнављање и успостављање нека-
дашњег стања делова града у којима је промењена 
првобитна намена грађевина или су оне делимично 
дотрајале, али су очувале основни склоп; и
преуређење – ослобађање простора, пренамена и 
нова изградња у деловима града који су у општем 
смислу запуштени, где су зграде дотрајале и где 
није предвиђено њихово чување и обнова. 12

Важност очувања значења, идентитета и 
аутентичности историјских места
Градови у којима живимо одраз су промена и транс-

формација које су се десиле у прошлости и исто-
ријских догађања и културе претходних генерација. 
Модерни урбанистички развој, нарочито током друге 
половине прошлог века, водио је ка стварању уни-
формног изгледа савремених градова, са сличним про-
сторним и архитектонским карактеристикама, што 

-

-

-

Сл. 3. Кућа пуковника М. Анђелковића-Кајафе, 
у Смиљанићевој 30, изграђена по пројекту арх. 
Владислава Ђ. Клинковског 1904–1905.

Сл. 4. Кућа кафеџије Милана Трандафиловића у 
Његошевој 55, изграђена 1906. порушена 2003.

је последица и веома сличних животних и култур-
них навика градских житеља савременог доба. Про-
цес глобализације у савременом друштву утицао је 
негативно на наслеђено ткиво урбаних простора, 
мењајући њихову традиционалну морфологију и ти-
пологију грађевина. То је разлог што се у последње две-
три деценије интензивније размишља о изналажењу 
одговора на питања: шта је вредно у једном историјском 
простору; шта се подразумева под континуитетом тра-
диције; идентитетом, аутентичношћу и сл. У теорији за-
штите културне баштине све већа пажња се посвећује 
питањима нематеријалног наслеђа, као и потреби чува-
ња наслеђених знања и вештина.�� Као посебан квалитет 
традиционалних друштава из прошлости наглашава се 
управо то што је код њих био присутан континуирани 
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аспектима места, и да човек свој идентитет гради 
кроз идентификацију са својим окружењем. Зато они 
дух места не схватају као израз националног већ 
традиционалног духа народа, заправо као резултат 
свега што се на неком месту таложило кроз време и 
сублимисало као његов аутентични израз. Поред тога, 
неко место може да садржи и универзалне вредности, 
које се у истом или сличном облику могу срести и на 
неким другим просторима. Чињеница да историјски 
градови и насеља данас све више губе идентитет, услед 
негативног утицаја процеса глобализације, утиче да све 
више нестаје специфично значење места, њихов дух. 
Док су некада стара насеља и градови првенствено би-
ли места (place)са својим духовним значењем и истори-
јом, данас се они схватају и третирају као простори 
(space) са својим физичким особинама.15 

Идентитет места се у меморији и свести људи, 
између осталог, највише формира у зависности од из-
гледа и начина на који су у њему грађене зграде. У на-
шој свести, управо обликовање грађевина и слободних 
простора даје местима одређени специфични карактер 
који памтимо. Да бисмо сачували тај карактер, особени 
дух места, неопходно је да му дамо нову интерпретацију 
у савременом стваралаштву, првенствено кроз схватање 
његовог значења, а не кроз пуко понављање форми из 
прошлости. Зато се и сматра да је суштина у разумева-
њу основног духа и нематеријалне димензије места, 
која се највише односи на његов социјални и духовни 
аспект.16

На нематеријалне аспекте историјских места 
указује се и у Препоруци која се односи на очување и 
савремену улогу историјских подручја (Унеско, 1976), 
која налаже да се историјска места посматрају у 
свеукупности, као кохерентна целина чија, равнотежа 
и специфична природа зависе од стапања делова који 
је чине. То укључује људске активности подједнако 
као и грађевине и организацију простора.�7 Историјски 
град се посматра као жива и динамична творевина, као 
изграђена природна средина са грађевинским ткивом, 
просторним формама, инфраструктуром, функцијама и 
људима. 

Посматрање историјског места као специфичне 
и непоновљиве творевине одређене културе и под-
небља захтева да се јасније сагледа и дефинише кри-
теријум аутентичности, односно који су то елементи 
и квалитети који доприносе да се поједина исто-
ријска места издвајају у односу на остала и чувају за 
будуће генерације као аутентични израз историје и 
традиције. Аутентичност се изражава у опипљивим и 
неопипљивим аспектима било које људске делатности, 
па и градитељства, она је израз историјског живота и 
промена.  У архитектури се аутентичност изражава кроз 

Сл. 5. Кућа у Кнез Милетиној 28, из 1910.

процес преноса знања, схватања и духовних вредности. 
Традиција се одржавала у животу кроз сталну реин-
терпретацију, као одраз креативне интеракције из-
међу прошлости и садашњости, претходних и нових 
генерација. Управо због тога, сматра се да је за очу-
вање историјских материјалних остатака суштина у 
разумевању њиховог основног духа, традиције, идеје и 
потребе која је довела до њиховог настанка, у ствари, 
у продубљеној спознаји нематеријалних аспеката нас-
леђа и различитих димензија његовог значења.

Данас, када актуелна униформна продукција сав-
ремене архитектуре, без специфичног духа и кара-
ктеристика, утиче да насеља широм света губе своје 
локалне одлике, потребно је посебно нагласити зна-
чај који имају историјска насеља или њихови делови 
који су у себи сачували трагове прошлих времена и 
специфичности своје традиционалне архитектуре. Они 
су све више мала хармонична острва у мору савреме-
не просторне неусаглашености и ретки аутентични 
историјски простори који нам говоре о специфичном 
развоју, историји и култури одређених периода и љу-
ди који су у њима живели. Управо та места садрже оне 
квалитете које подразумевамо под традицијом и пој-
мовима аутентично, аутохтоно, самосвојно, уникатно, 
непоновљиво и сл. Када се о њима говори, мисли се на 
њихов специфичан, препознатљив карактер, њихов дух 
или genius loci. Поједини теоретичари архитектуре14 
сматрају да је посебан карактер неког места присутан у 
стварима и делима, тј. материјалним и нематеријалним 
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концепцију и форму, материјал и суштину коришћења и 
функције, традицију и технику, ситуацију и положај, 
дух и израз, оригинално стање и историјско настајање. 
Код вредновања аутентичности неког места или грађе-
вина, важни су и они елементи који изражавају њихов 
историјски живот, допринос различитих друштвених, 
културних и уметничких периода  и генерација. Није 
важан само материјални аспект, већ континуитет 
функције и одређене идеје која је реализована кроз 
време у различитим облицима и техникама. Из тог 
разлога сматра се да доприноси савременог времена и 
генерација, сами по себи, не нарушавају аутентичност 
неког места, они могу и да је обогате, уколико следе 
традицију и континуитет значења, идеја и концепта 
простора, као и његовог обликовања. 18   

Потреба за променом односа према очувању 
стамбене архитектуре краја 19. и почетка 20. 
века, као значајног елемента аутентичности и 
идентитета историјских амбијената Београда
Када се говори о очувању и савременој улози 

историјских места, најчешће се наглашавају вредност 
читавог историјског склопа и потреба да се у вредно-
вању неког историјског подручја размотре сви вали-
дни елементи, укључујући и људске интервенције ма 
колико скромне биле. Сматра се да треба очувати фун-
кционални, конструктивни и визуелни интегритет про-
стора, архитектонски карактер места и утицај исто-
ријског времена који се очитује у његовом развоју 
и сложености. Зато се препоручује да се историјско 
урбано ткиво града анализира у његовој укупности, с 
трансформацијама и променама типологија објеката, 
везаним за намене које су се мењале током времена. 
Значајно је очувати и међусобне односе који повезују 
различите елементе историјског подручја, као и оно 
што је визуелно релевантно у његовом историјски 
измењеном стању.19

После више деценија стагнације изградње у исто-
ријском градском језгру и просторним културно-
историјским целинама, српска престоница, са сво-
јом изузетно богатом културном и градитељском 
баштином, веома брзо и, можемо рећи, стихијски 
и неконтролисано, укључила се у опште трендове 
савременог развоја историјских центара. Под ударом 
савремене урбанизације су, можда и у највећој мери, 
стари периферни резиденцијални делови града, који 
се, углавном, не вреднују као значајна културна и 
архитектонска баштина. Тежиште схватања њихове 
вредности је на великом економском потенцијалу и 
великој новчаној добити која се остварује њиховом 
реконструкцијом и савременом изградњом. Међутим, 
мада се то довољно не увиђа, ови делови градова су 

Сл. 6. Кућа у Краља Милана 41, изграђена око 1900, 
предвиђена за рушење 

Сл. 7. Кућа у Краља Милана 41, изглед дворишне 
фасаде
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је да се приступи комплексној и системској урбаној 
обнови града, а да се на нивоу заштите културне 
баштине примени интегративни приступ и тражење 
уравнотеженог компромиса између савремене док-
трине заштите, свакодневних животних потреба и за-
конитости економског циркулисања.�� На основу ових 
препорука, формулисана је и будућа стратегија заштите, 
просторног уређења и развоја Београда, која његову 
обнову види у принципима диверзификованих обли-
ка, кроз рестаурацију највреднијих културно-историј-
ских целина, који су окосница атрактивности града; 
кроз рехабилитацију делова града који су изгубили 
значај и атрактивност, али су сачували културне и 
материјалне потенцијале; затим кроз санацију и ре-
витализацију стамбених четврти и, на крају, кроз ада-
птацију и модернизацију нових стамбених насеља. 
Поред тога, сматра се да аутентичне градске просторе 
треба валоризовати на савремен начин, као природне, 
материјалне и културне вредности преко којих се град 
препознаје и који директно или индиректно доприносе 
његовој афирмацији и економској атрактивности у 
будућности.��

Савремене међународне препоруке о месту и улози 
културне и градитељске баштине у савременом развоју 
историјских градова инкорпориране су и у поједине 
елементе Генералног плана Београда 2021. Истакнуто 
је да је вредност града садржана у материјалном све-
дочењу његовог градитељског наслеђа, траговима и 
знацима више историјских периода, специфичним со-
цијалним, културним, антрополошким и географским 
везама и континуитету оствареном између појединач-
них историјских грађевина и урбаног контекста. Управо 
се историјска стратиграфија, хармонија створена тра-
диционалним грађевинским материјалима и методама 
грађења истичу као део његове аутентичности који мора 
бити поштован.�� Како би се културно и градитељско 
наслеђе у будућем развоју града очували и како би се 
о њима бринуло на одговарајући начин, у плану су 
дефинисана поједина подручја с различитим нивоом 
третмана: подручје интегративне конзервације, подручје 
опште обнове, подручје усмерене урбане обнове и 
подручје повремених усаглашених интервенција у 
грађеном ткиву. Да би се ускладила политика заштите с 
комплексним развојем града у целини, за свако подручје 
су јасно дефинисани третман градитељског наслеђа и 
могући правци и облици будућег деловања у простору.

Мада је у новим планским документима, који 
регулишу укупан развој града на почетку новог ми-
ленијума, градитељско наслеђе истакнуто као не-
обновљив ресурс и стимуланс општег економског, 
друштвеног и културног развоја, ипак смо сведоци да 
се у пракси и даље највећа, можемо чак рећи и једина, 

Сл. 8. Кућа Љ. Трандафиловића у Булевару ослобођења 
21, изграђена пре 1914, предвиђена за рушење

значајни и са становишта очувања и заштите културног 
наслеђа, јер они садрже сведочанства традиционалних 
облика живота у граду, материјалне и нематеријалне 
трагове културе и стваралаштва претходних генерација, 
мада у великој мери нарушене.

Премда је у планским документима који се односе 
на будући урбани развој Београда, почетком новог 
миленијума,20 истакнуто да су природне и културне 
вредности трпиле негативне последице досадашњег 
неконтролисаног и слабо контролисаног развоја гра-
да, те да се ово стање мора превазићи – сведоци смо 
да се овај тренд, посебно у историјским деловима 
града, и даље наставља. Евидентно је занемаривање 
и неафирмисање значајне културне и историјске баш-
тине, као и појединих делова града који учествују 
у формирању његовог укупног лика и идентитета и 
његових историјских амбијената. Да би се превазишло 
овакво стање, у планским документима препоручено 
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пажња посвећује проглашеним културним добрима, 
тј. да се културна и градитељска баштина не посматра 
у својој укупности.24 Културна и градитељска баштина 
која није валоризована и вреднована као заштићени 
појединачни споменик културе, или део заштићене 
културно-историјске целине, тиме се неумитно губи 
под убрзаним темпом реконструкције историјских де-
лова града. Поред тога, чак и заштићене грађевине и 
простори губе поједине елементе своје аутентичности и 
споменичке вредности, јер се не схвата значај очувања 
континуитета традиционалних функција и значења 
грађевина и простора које су они стекли кроз историју. 
Ти простори, кроз губитак своје старе намене и функција, 
све више губе свој основни дух и значење који су били 
суштина њихове историјске и културне вредности.

У старим деловима града уочава се посебно 
негативан однос према третману стамбених зграда 
и амбијената града изграђених у периоду до Првог 

светског рата. Те зграде и амбијенти се у највећем 
делу налазе у оквиру простора који је у Генералном 
урбанистичком плану Београда 2021. назван Стари 
Београд, а приближно је уоквирен границом градског 
рејона са почетка 20. века.25 Управо су на простору око 
градског рејона, у Дунавском крају, на Старој Палилули, 
Грантовцу и Новом селишту, крајем 19. и почетком 
20. века, изграђене бројне стамбене зграде, највише 
мале једнопородичне куће и дворишне зграде са више 
станова, које данас сведоче о великој експанзији у 
изградњи и развоју града у овом периоду. 

Генерални план Београда је предвидео да се прос-
тор Старог Београда третира као подручје опште обнове, 
у којем се издвајају најзначајнији културно-историјски 
делови који се третирају као подручја интегративне 
конзервације и за које се предвиђа строжи третман 
градитељског наслеђа.26 Дефинисањем целог простора 
тзв. Старог Београда као подручја опште обнове (за 
којеа се предвиђа комбинована примена интегративне 
конзервације, урбане обнове и уређења простора, која 
је према обиму и нивоу усаглашена с вредностима 
градитељске баштине), учињен је значајан помак у кон-
ципирању будућег третмана историјских делова града. 
На тај начин, омогућено је да се кроз даље деловање 
обезбеди очување целовитости сачуваног градитељског 
наслеђа, а самим тим и већа аутентичност старог дела 
града. Циљ је био да историјска архитектура постане 
интегришући фактор који преноси искуства и значења 
традиционалног поимања градитељства на савремено 
доба и чува особености и специфичне вредности 
појединих делова града које их чине посебним у односу 
на целину. 

Мада је у Генералном плану предвиђен целовит 
приступ очувању градитељског наслеђа у историј-
ским деловима града, који подразумева задржавање 
доминантне стамбене намене и наслеђеног грађевин-
ског фонда као једног од најбитнијих елемената аутен-
тичности карактеристичних резиденцијалних делова 
града с почетка 20. века (Дунавског краја, Копи-
тареве градине, Крунске, Смиљанићеве, Кнегиње 
Зорке и других улица Источног и Западног Врачара), 
у њима су, због приступа савременој изградњи који 
не поштује препоруке и идеје промовисане у плану, 
у великој мери нарушене традиционалне вредно-
сти, просторни односи, наслеђена физиономија и спе-
цифичан дух. Старе стамбене зграде се углавном 
не обнављају и не модернизују већ руше, тако да се 
губе бројни карактеристични облици становања и 
типови који су им давали традиционални изглед, али 
и специфичну вредност због богате понуде различитих 
врста становања формираних кроз историју. Такође, 
код појединих делова града губи се и њихов квалитет 

Сл. 9. Кућа Љ. Трандафиловића у Булевару ослобођења 
21, изглед дворишне фасаде
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везан за различите категорије житеља који су у њима 
живели кроз историју. Нематеријални аспект традиције 
и вредности историјских делова града, садржани у 
њиховој хуманој атмосфери и присним социјалним 
односима између различитих категорија житеља, који 
су и градили тај специфичан дух (карактеристичан 
за Стару Палилулу, Савинац, Чубуру и сл.), данас су 
готово у потпуности изгубљени.

Један од основних разлога нестајања стамбених 
зграда из периода краја 19. и почетка 20. века јесте у 
томе што су те зграде данас углавном у лошем стању, 
њихова обнова захтева велика улагања и недовољно 
је схваћена њихова вредност. Мали број ових зграда 
проглашен је за споменике културе,�7 а осим Копитаре-
ве градине, друге амбијенталне целине (Смиљанићева, 
Зорина, Крунска улица, Ново селиште, Чубура итд.) 
нису заштићене као просторне културно-историјске 

целине. Међутим, оне су веома важан чинилац укупне 
физичке структуре Старог Београда, јер представљају 
њен најстарији део, настао у периоду када је град 
доживео трансформацију у савремени европски град и 
знатно проширио своју територију просецањем нових 
улица на простору Дунавског краја, Старе Палилуле, 
Грантовца, Новог селишта, Западног Врачара и сл. 
Малобројне до данас сачуване зграде пружају важне 
податке за разумевање друштвених, економских и кул-
турних прилика тога доба, као и за схватање начина 
живота градских житеља.28 

Стамбени амбијенти и улични потези настали у 
овом периоду најчешће су били изграђивани с малим 
приземним једнопородичним кућама и вишепороди-
чним приземним зградама са стамбеним јединицама 
које су се низале у заједничким двориштима. Поред 
њих, биле су заступљене једноспратне зграде с мањим 
бројем станова. Ове зграде су имале релативно скромно 
архитектонско обликовање, али је апликација стилск-
их елемената из репертоара историјских стилова, као и 
значајно прихватање новог архитектонског обликова-
ња у стилу ар-нувоа и сецесије говорило о потреби 
њихових власника да им куће буду складно обликоване 
и лепе.

Мада већина ових зграда нема изразите обликовне 
вредности, оне имају значајну историјску и социолошку 
вредност, јер сведоче о појави и формирању поједи-
них врста становања, које су у појединим деловима гра-
да у континуитету сачуване до данашњих дана. Оне од-
сликавају начин живота појединих категорија градских 
житеља и њихова естетска схватања, те су основни 
елемент аутентичности старих резиденцијалних де-
лова града, посебно оних уз границу градског рејона 
на Старој Палилули (у Таковској, Краљице Марије, 
Драгослава Поповића, Владетиној и др.) и Источном 
Врачару (у А. Ненадовића, Смиљанићевој, Зориној, Баба 
Вишњиној, Његошевој, Булевару ослобођења и др.), 
али и у другим деловима Старог Београда (у Дунавском 
крају, у Савамали и на Западном Врачару). 

Поред тога, оне су истинско сведочанство него-
вања старих традиционалних и достигнутих нових кул-
турних вредности карактеристичних за период пред 
Први светски рат. Њиховим нестанком неповратно се 
губе материјални докази изворне структуре и изгледа 
појединих делова града на почетку њиховог настанка 
(Грантовац, Стара Палилула, Ново селиште и др). Фраг-
ментарним чувањем само појединих историјски или 
архитектонски вредних зграда губи се и целовитост 
ових историјских стамбених амбијената. Такође се зна-
тно умањује и вредност сачуваних примера, јер се она 
у великој мери заснива на томе што су оне део одређене 
целине.

Сл. 10. Кућа у Краља Милутина 16, детаљ фасаде
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Заједно са зградама нестају и нематеријална кул-
турна баштина, карактер и однос према коришћењу 
простора, као и социјални односи који су им давали 
посебно значење и специфичан дух. Овим се губи и 
традиционални идентитет појединих делова града угра-
ђен у колективну меморију градских житеља. 

Закључак
Потреба за стварањем хуманијег окружења и очува-

њем традиционалних вредности и аутентичности град-
ских амбијената, посебно оних који су се кроз историјски 
развој формирали са доминантном стамбеном наме-
ном, захтева нови приступ и промену њиховог вреднова-
ња. Неопходно је дефинисање специфичних вредности 
за делове града чији грађевински фонд нема изузетне 
или велике архитектонске и уметничке вредности. Та 
архитектура се не може посматрати кроз призму да-
нашњих мерила, већ у односу на друштвени, економски 
и културни контекст времена у којем је настала.29 Она 
је израз одређеног социјалног и урбанистичког оквира, 
законске регулативе и достигнутог нивоа грађевинар-
ства, функционалних потреба и просторних схема 
примењиваних код појединих врста становања, важећих 
естетских принципа и идеја тадашњих градитеља, често 
скромног знања, а можда понајвише одраз релативно 
скромних материјалних могућности њихових власника. 
Из тог разлога, она је аутентични израз свога времена и 
не може се поредити са зградама из другог историјског 
времена, у којем су владали други друштвени и економски 
услови. За схватање укупног историјског развоја и 
архитектуре града није добро уколико се чувају само 
изузетно вредни примери појединих периода или само 
дела истакнутих градитеља. Циљ заштите градитељске 
баштине треба да буде што целовитије и објективније 

валоризовање сваког индивидуалног дела као израза 
одређеног времена, али и истицање улоге коју оно има 
у грађењу укупне слике развоја и идентитета одређених 
делова града. Управо значај неке зграде као елемента 
целине може да надвлада релативно скромну вредност 
њење архитектуре. 

Обимније очување преосталог дела старе стамбе-
не архитектуре Београда из периода до Првог светског 
рата представља један од битнијих предуслова за 
остварење хумане и културне димензије одрживог 
развоја града, јер се преко ње преносе искуства и 
значења традиционалног поимања стамбеног конце-
пта у савремено доба и штити се аутентичан кара-
ктер појединих старих резиденцијалних делова града. 
Кроз очување традиционалне стамбене архитектуре, 
често скромних вредности, чувају се карактеристични 
стамбени облици који су давали посебан дух и значење 
појединим историјским амбијентима. Нестајањем зграда 
губе се и нематеријални трагови одређеног начина 
живота и социјалних односа међу житељима, чиме се у 
потпуности неповратно губи њихов идентитет. 

Један од значајних елемената који нарушава аутен-
тичност и вредности старих градских амбијената јесте 
и негативан однос новоизграђених структура пре-
ма историјском карактеру, наслеђеним функцијама, 
урбаној матрици, односима у простору и сразмерама. 
Новом изградњом, која често потпуно поништава 
историјски засноване просторне односе и хумане 
квалитете историјских резиденцијалних делова града, 
са често пренаглашеном употребом скупих и вештачких 
материјала, не негује се континуитет градитељства и не 
успоставља се хармоничан однос између историјске и 
савремене архитектуре. 

Неговање континуитета и складни односи у овим 
просторима могли би се успоставити обнављањем 
и модернизацијом постојећих зграда, њиховим при-
лагођавањем савременим потребама и стандардима. 
Надградњом старих зграда и новом изградњом у 
унутрашњости градског блока, али уз поштовање 
историјски формираних просторних односа и потребе 
градских житеа за слободним простором, природним 
окружењем и визурама, наставио би се континуитет 
промена, обнављања и осавремењивања урбаног ткива 
града, као живог организма. Очување традиције требало 
би обезбедити кроз њену суштинску реинтерпретацију у 
савременим структурама, не само кроз формалистичко, 
површинско аплицирање традиционалних облика на 
спољашњем обликовању зграда. Требало би остварити 
и оживљавање историјског концепта становања, који 
је пружао богату понуду различитих врста и облика 
стамбеног простора за различите категорије градских 
житеља. 

Сл. 11. Кућа у Илије Гарашанина 18, детаљ фасаде
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Савремена униформност стамбених структура и 
типова просторне организације, заснованих углавном 
на концепту вишепородичног становања, употреби 
сличних савремених материјала и понављању уста-
љених форми, без дубљег значења и потребе, утицали 
су на то да стари историјски делови града све 
више личе један на други и да у потпуности изгубе 
своју историјску препознатљивост. Монотонија и 
униформност градских амбијената могу се превазићи 

очувањем препознатљивог историјског идентитета 
појединих делова града, задржавањем често и не-
усклађених односа између старих зграда који допри-
носе сликовитости историјских амбијената и, понај-
више, неговањем различитих историјских облика 
становања у граду (једнопородичних и вишепоро-
дичних, приземних и спратних, на регулацији улице 
и у унутрашњости дворишта и сл.) и њиховом реин-
терпретацијом у савременој архитектури.
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Fig. 1. The House of contractor Ernest Gajsler, at 66 Svetozara Mar-
kovića Street, built in 1876.

Fig. 2. The house at 49 Prince Miloš’ Street, built around 1880.

Fig. 3. The house of colonel M. Andjelković-Kajafa, at 30 Smiljanićeva 
Street, designed by architect Vladislav Dj. Klinkovski, 1904-05.

Fig. 4. The house of innkeeper Milan Trandafilović at 55 Njegoševa 
Street, built in 1906, torn down in 2003.

Fig. 5. The house at 28 Prince Mileta’s Street, from 1910.

Summary: MIRJANA ROTER-BLAGOJEVIĆ,
MARKO NIKOLIĆ

THE IMPORTANCE OF THE PRESERVATION OF IDENTITY AND AUTHENTICITY DURING THE 
PROCESS OF URBAN PLANNING RECONSTRUCTION OF A CITY – THE ROLE OF RESIDENTIAL 

ARCHITECTURE OF BELGRADE IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURY FOR THE FORMATION 
OF CHARACTER OF HISTORICAL AMBIENCES

Contemporary attitude towards cultural and architectural heritage, formulated in international charters and 
recommendations concerning the preservation and protection of cultural heritage, implies that the need for humane and 
sustainable development of the environment is to be observed during the process of urban planning reconstruction. Such 
development means striking the balance between traditional way of life and present day potentials, social justice and 
consideration for following generations and natural environment. Modern view of preservation of cultural and architectural 
heritage implies that in historical quarters of cities more attention should be paid to the use of space over time, to be precise, 
continuity of function and relations which gather together individual buildings into an urban context; they should not be 
viewed merely as material remains of buildings as was often the case in the past.

Throughout history urban planning and reconstruction have often been two separate processes aimed at different 
objectives; however, at present the belief prevails that these processes need to be integrated and that the primary goal of 
urban reconstruction is to find how to put to best use the existing urban structures so as to satisfy present and future needs. 
This is the reason why integrative approach to the reconstruction of cities requires that intervention in old city centres or 
cultural-historical ensembles be holistic, enabling old urban areas to begin new existence in keeping with modern conditions, 
standards and quality of life.

Modern urban development led to the formation of uniformed appearance of cities, with similar spatial and architectural 
characteristics stemming from similar living and cultural customs of modern urban population. Globalization had negative 
impact on the tissue of old urban spaces changing its traditional morphology and typology of construction. In spite of this, 
historical parts of the city with preserved old buildings still contain, although in poor condition, the qualities subsumed 
under terms authentic, autochthonous, original, unique and irreplaceable. When talking about the authenticity of these parts, 
we mean their specific distinctive character, their spirit.

With its rich cultural and architectural heritage, Serbian capital, after several decades of stagnation of building 
construction within the historical city core, gained pace with general trends of contemporary development of historical 
centres at a fast rate and, we can say, in a chaotic and uncontrolled manner. Modern urbanization probably hit the hardest 
old peripheral residential parts of the city from the late XIX and early XX century which are usually not valued as significant 
cultural and architectural heritage. Nevertheless, these parts of cities play a significant part in terms of preservation and 
protection of cultural heritage since they contain testimonials of traditional forms of city life, material and nonmaterial 
traces of culture and creation of preceding generations. Together with the buildings also disappears nonmaterial cultural 
legacy, character and the attitude toward the use of space, as well as specific social relations which gave them special 
meaning and spirit. In this way also disappears the traditional identity of individual parts of the city built into collective 
memory of its dwellers. 

Fig. 6. The house at 41 King Milan’s Street, built around 1900, condemned

Fig. 7. The house at 41 King Milan’s Street, back facade

Fig. 8. The house of Lj. Trandafilović at 21 Boulevard of Liberation, 
built before 1914, condemned 

Fig. 9. The house of Lj. Trandafilović at 21 Boulevard of Liberation, 
back facade

Fig. 10. The house at 16 King Milutin’s Street, façade detail

Fig. 11. The house at 18 Ilije Garašanina Street, façade detail
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ТИПОЛОГИЈА ОБЛИКА СТАМБЕНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ ПЕДЕСЕТИХ 

ГОДИНА ХХ ВЕКА У БЕОГРАДУ

ДРАГАНА МЕЦАНОВ

УДК 728.1.012 (497.11)"19"

S Изградња станова

тамбени фонд предратне Југославије био је, у целости 
узев, и лошег квалитета и лоше распоређен. После ос-
лобођења, само је мањи број станова, који је припадао 
бољем делу стамбеног фонда а нашао се на мети закона 
о национализацији и експропријацији, могао бити пра-
ведније распоређен, и то онако како су тадашње прилике 
и потребе допуштале.

Иако је ситуација и пре рата била неповољна, ус-
лед ратних разарања и наглог прилива становништва 
после рата у градове и индустријска средишта, стално 
се погоршавала. Уза све то, изградња станова у дру-
штвеном сектору била је стављена у други план, те је 
дуги низ година након рата пратила грађење већих ин-
дустријских комплекса, или су само поједине установе 
иницирале стамбену изградњу.� Приватна стамбена из-
градња у породичним кућама није се развијала делом 
због напуштања села� и одласка претежно у већа, инду-
стријска места, а делом због помањкања средстава код 
оних који су имали потребу за стамбеним простором, 
или због несташице материјала и сл.

Интензивнија стамбена изградња почиње тек он-
да када су установљени стални извори друштвених 
средстава. С обзиром на огроман градитељски фонд 
који чине стамбене зграде грађене педесетих година XX 
века, неоспорно је означити их као градитељско нас-
леђе, без обзира да ли поседују елементе споменичких 
вредности.

У овом периоду уговарана је углавном изградња 
великих блокова, тј. читавих насеља, између основних 
уговарача, тзв. носилаца изградње, који су по правилу 
били овлашћени органи (дирекције, заводи итд.), и банке 
као наручиоца, с једне стране, и грађевинских предузећа, 
непосредно или преко својих пословних удружења, са 
друге стране. Уговором између тих партнера било је све 
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унапред утврђено – почев од пројекта па до начина како 
ће се изводити продаја станова, у свему по утврђеној 
или одобреној цени, а на основу уговора. Таква орга-
низација грађења великог броја станова на једном месту 
у Изградњи је својевремено названа производњом 
станова за тржиште те, иако је донекле подстицала 
усавршавање технологије грађења, имала је основне 
недостатке јер је „одговорност била подељена на низ 
самосталних учесника који су у ланцу програмирања, 
планирања и изградње учествовали, па према томе 
није било стварне одговорности у односу на купца 
– корисника стана“.

Релативно велики пораст стамбене изграње – на-
рочито оне у друштвеном сектору, са приближно 40.000 
станова негде око 1960. године– достићи ће свој врхунац 
1976. године.

Међутим, према проф. Мати Бајлону, развој стам-
бене изградње код нас пропраћен је бројним пробле-
мима. Наиме, услед расипања средстава и површина, 
тј. неправилним коришћењем расположивих средста-
ва, стамбена изградња се развија у низу супротности. 
Поред тога, постоји проблем ограничених материјал-
них могућности, пораст захтева који прате развој 
друштва, помањкање усвојених програмских начела, 
недостаткак регулатива које би штитиле, усмеравале 
и осигуравале одређена извршења итд. Истовремено, 
стално су се мењале врсте и асортиман производа 
који су се користили у стамбеној изградњи. У брзо-
плетом и често неразумном мењању одређених об-
лика организације истраживачког и другог рада, ло-
шој кадровској политици, условима импровизаци-
ја, недовољној стимулацији индивидуалних улагања 
и недефинисаности садржаја цене стана лежали су 
разлози великих финансијских губитака у стамбеној 
политици и изградњи. 

Tиполошку студију стамбене архитектуре уради-
ли су проф.Мате Бајлон, Михајло Чанак, и други, и тако 
осмишљена типологија, заснована пре свега на орга-
низацији просторија, никада није критикована. Иако се 
о стамбеној архитектури много писало, другачије типо-
логије нису формиране.

У овом тексту, типолошка студија Мате Бајлона и 
других аутора ни у ком случају се не оспорава, већ се 
на известан начин преиспитује. То значи да се фактору 
организације простора и даље придаје велики значај, 
али се уводе принципи формирања типологије који су 
у постојећој литератури крајње занемаривани – однос 
функције и форме, опремљеност станова, унифицира-
ње распона итд.

Разлог за преиспитивање типологије аутора Мате 
Бајлона није небитан. У ремоделовању и адаптацијама 

Сл. 1. Станови пројектовани за три, четири и пет 
станара (илустрација преузета из: Мате Бајлон, 
„Становање, Тема 1: Организација стана“, св. 41, 
Архитектонски факултет, Београд, 1979, 52)
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станова које су бројне зграде претрпеле, организација 
стана се често у мањој или већој мери мења. Тако се 
показало да су теоретске поставке организације станова 
из педесетих година у међувремену проживеле реде-
финисање услед промена начина живота корисника, 
на основу чега су испрва и постављене.

Из тог разлога, опредељење за нове типолошке 
студије усмерено је на низ фактора који се сада у раду 
уводе.

Типолошка студија стамбене архитектуре
Пре него што је осмишљен овакав концепт разраде 

типологије, извршено је упознавање са постојећим из-
ворима, потеклим од аутора оваквих тема. Типолошке 
класификације су вршене углавном на основу:

организације стана, тј. унутрашњег распореда про-
сторија,
од начина груписања на етажи или архитектон-
ског склопа и
намене и величине станова.
Због тога се у овом тексту инсистира на новим 

критеријумима за формирање типологије, јер би то 
представљало својеврстан допринос истраживању ове 
теме. На основу анализе и примера, изведена су три 
начина, тј. критеријума, за типолошко разврставање 
примера стамбене архитектуре педесетих година XX 
века.

-

-

-

На основу програма или садржаја станова
Критеријуми за формирање типолошке класифи-

кације на основу програма или садржаја станова су:
квадратура стамбених јединица,
број просторија у стану,
зонирање стамбене површине и број евентуалних 
зона (економска, индивидуална, заједничка, дне-
вна/ноћна, дечја, родитељска итд),
опремљеност стана инсталацијама инфраструкту-
ре и завршне обраде у избору одређених материјала.

На основу односа функције и форме
Критеријуми за формирање типологије на основу 

односа функције и форме биће засновани у односу на то 
колико је један од параметара доминантнији у односу 
на други.

Одатле се појављују критеријуми:
функционалне повезаности кроз организацију у 
зонама,
постојање просторија у стану које имају две фун-
кције или више њих,
увођење балкона или терасе,
унифицирање распона и стандардизација садржаја 
према производним мерама грађевинских компо-
нената,
инсистирање на одређеној форми стана услед укла-
пања у оквиру архитектонског склопа.

-
-
-

-

-

-

-
-

-

Сл. 2. Типски пројекат намењен за потребе индустријских зона (илустрација преузета из: Стјепан Гомбош, 
„Проблеми пројектирања станова од ослобођења до данас“, Архитектура, IV, бр. 5–6, Загреб, 1950, 52)
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На основу хронолошке анализе развоја 
просторне структуре
Критеријуми за формирање типологије на осно-

ву степена у развоју препознатљиве структуре могли 
би се, у ствари, формирати само на основу темељног 
познавања станова овог периода, њихове морфологије 
и анализе великог броја примера. Зато се овде може 
ослонити на истраживање проф. Мате Бајлона и његов 
текст о анализи програмског садржаја Извештај коми-
сије ЈЦГ3 за израду предлога стандарда уређаја, и опре-
ме у стамбеној изградњи, као и део о развоју.

Основни критеријуми за типологију на основу хро-
нолошке анализе развоја просторне структуре су:

година пројектовања и изградње,
садржај и опремљеност станова инсталацијама ин-
фраструктуре и завршне обраде у избору одређе-
них материјала (овај критеријум поклапа се са 
критеријумом наведеним у првој типолошкој кла-
сификацији),
постепено увођење нових елемената у концепт про-
јекта, а који немају порекло у историјским узори-
ма или узорима из иностранства,
постепено увођење нових елемената у концепт 
пројекта а који засигурно своје порекло вуку из 
неког од страних узора или из традиционалне из-
градње,
параметар економичности реализације пројекта.

-
-

-

-

-

I ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
НА ОСНОВУ ПРОГРАМА СТАНОВА
Статистички показатељи који говоре о квадрату-

ри станова грађених након Другог светског рата обја-
вљивани су у неколико извора података (њих преноси 
Мате Бајлон у својим истраживањима). Статистике у 
овом случају потврђују извесне тежње у масовној изгра-
дњи станова. Мада се површина стана увек наводи као 
неадекватно мерило за квалитет стамбене јединице, 
и испред ње ставља појам организације стана, овај 
критеријум није занемарљив у намери да се изврши ти-
полошка класификација.

У својим истраживањима употребне вредности 
стана, Бајлон се води тиме да је одређивање корисне 
површине стана у односу на број особа, тј. станара, 
довољно за његово вредновање.

Наиме, стан се пројектује према претпоставци 
да ће у њему живети породица са одређеним бројем 
чланова, па се и просторије димензионишу на основу 
њихових потреба. Бајлон наводи како у организацији 
основе стана углавном полазимо од програма да тај 
стан, поред просторија одређених за спавање, лични 
живот станара, купатила и просторије за вођење до-
маћинства, треба да садржи и један простор за оку-
пљање свих чланова домаћинства, заједнички пријем 
за госте итд. У пракси је та просторија, тзв. дневна 
соба, врло често оптерећена низом других активности 

Сл. 3. Архитектонски 
склоп, аутор арх. 
Иво Бартолић 
(илустрација 
преузета из: Стјепан 
Гомбош, „Проблеми 
пројектирања 
станова од 
ослобођења 
до данас“”, 
Архитектура, IV, бр. 
5–6, Загреб, 1950, 51)
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– простор за дечју игру, радни кутак, спавање, исхрана 
и слично. Узроци су различити: неусклађени односи 
између погрешно постављених захтева и економских 
могућности, погрешна дистрибуција станова у односу 
на потребе корисника, тенденције ка социјалној се-
грегацији и дискриминацији, помањкање одређених 
типова станова на тржишту и станова уопште, по-
грешно програмирање стамбеног простора и, што је 
од нарочитог значаја, често неадекватна организација 
површине стана. Тај фактор, добра организација стана, 
утиче на то да се једна одређена површина може 
боље искористити, значи боље вредновати. То и јесте 
разлог што је у Бајлоновој студији организација стана 
у жижи разматрања, испред других параметара. Када 
је реч о површини стана, појављују се и тзв. границе 
раста. Наиме, свако одабрано решење стана има своју 
доњу и горњу границу површине, унутар којих даје 
најповољније вредности у погледу употребљивости 
стана и трошкова условљених површином. Одређена 
концепција стана може смањењем површине изгубити 
од своје употребне вредности неадекватно постигну-
тим уштедама, а исто тако, повећањем површине не 
мора оправдати ту увећану разлику коју пружа у односу 
на вишак уложених средстава. Уједно, према Бајлону, 
треба имати на уму и чињеницу да смањена или увећана 
површина за један истоветно организовани простор 
нема исту цену по метру квадратном – тј. смањени 
квадратни метар углавном је скупљи, а повећани до 
одређених граница јефтинији од просечног.

Ако се осврнемо на статистике, показатељи спро-
ведени крајем шездесетих и почетком седамдесетих го-
дина указују да је просек корисне површине у тадашњој 
Југославији износио 12 квадратних метара, и то за 
градове 14 m�, док за села приближно 10 m�. Међутим, 
право стање се може увидети тек када се сагледа како 
су површине које дају просек стварно распоређене на 
станове.

Према појединим социолошким истраживањима 
предвиђају се минималне корисне површине у стану. 
Тако према социологу Шомбару де Лову (Chombart 
de Loveu) површина од 8 m2 до 10 m� у стану треба 
да представља такозвани патолошки праг, испод ко-
јега постоје могућности јављања психофизичких 
последица код личности и у њиховом развоју. Када 
се такав критеријум примени на наш стамбени фонд, 
долази се до закључка да је тад постојало 1.200.000 
станова са границом од 8 m� по особи, а са границом 
од 10 m2  чак преко 1.800.000 станова, што је у то време 
представљало око 36 одсто укупног стамбеног фонда у 
Југославији. Друга граница коју постављају поменута 
социолошка истраживања јесте граница од 12 m2 до 
14 m� или такозвани критички праг, јер се испод тога 

Сл. 4. У приказаним шемама кружна веза остварује се 
на неколико различитих начина (илустрација преузета 
из: Мате Бајлон, „Становање, Тема 1: Организација 
стана“, св. 41, Архитектонски факултет, Београд, 
1979, 41)
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јављају напетости које изазивају негативне последице 
и у међусобним односима у породици и код њених 
чланова. Када би се та граница задржала само на 12 
m�, онда би било претерано насељено још око 600.000 
наших станова, а када би се повећала на 14 m�, онда би 
претерано насељено било око 1.300.000 станова, што 
укупно значи 62 одсто стамбеног фонда у целој земљи.

То није значило да је постојао недостатак толиког 
броја станова него да су упоредо били присутни и де-
фицитарност и лоша расподела станова. Права слика 
може се добити тек ако се изврши анализа величине 
станова у односу на површину и број особа. Приближно 
50 одсто породица у Београду имао је три или четири 
члана. Према корисној површини од 20 m�, по особи, 
било је потребно 2.500.000 станова корисне површине 
од 60 m� до 80 m�. Међутим, таквих станова било је 
много мање. 

Ситуација је подједнако неповољна када се одређу-
је број соба у становима који је потребан за одређене 
структуре – породице од три или четири члана. Наиме, 
стамбени фонд након Другог светског рата састављен је 
претежно од станова са две собе и оних мањих. Однос 
је једнако неповољан и за укупни стамбени фонд и за 
станове изграђене у друштвеном сектору.  

Значи, ако се посматра структура станова која је да-
та за друштвени сектор, од чијег броја се у градовима 
налази око 800.000, јасно је да је број станова који може 
задовољити постојећу структуру знатно испод одго-
варајућих потреба. За структуре породица са три и чети-
ри члана потребни су станови од три, односно четири 
собе, са уобичајеном организацијом простора, и само 
један део двособних станова који су тако организовани 
да станарима могу пружити повољне услове.4

Како се те анализе заснивају на врло уопштеним 
подацима, према попису становништва из 1961. годи-
не, и с обзиром на то да је стамбена политика много 
комплекснији процес од поменутих анализа, требало 
је разрадити систем који би пружио детаљнији увид 
у већи број података, у сваком случају за поједине 
секторе. У неким пројектима полазишта су били зас-
нована управо на томе колико особа је предвиђено 
да живи у неком стану, па је у складу с тим стан и 
пројектован. Ту су архитекти настојали да, уз што бо-
љу организацију станова, пројектују што практичније 
стамбене јединице, а уз што већу уштеду у материјалима 
и што мању квадратуру. Извесни примери представља-
ју веома добра решења. Архитекти Владо Поточњак, 
Казимир Остроговић и Иво Бартолић били су веома 
активни аутори, у смислу да су пројектовали велики 
број објеката, од којих је немали број и изведен. Може 
се рећи да су били и веома промовисани у стручним 
часописима. 

Сл. 5. У приказаним шемама приказане су две алте-
рнативе – прве две основе разликују се у погледу међу-
собног односа група и положаја група у односу на правац 
улазне комуникације (илустрација преузета из: Мате 
Бајлон, „Становање, Тема 1: Организација стана“, св. 41, 
Архитектонски факултет, Београд, 1979, 42)
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Након Другог светског рата, практично почиње 
планска изградња масовних објеката. Архитекти су тој 
изградњи приступили с много ентузијазма и инспи-
рације, али су, према речима Казимира Осторговића, 
Владе Поточњака и Иве Бартолића, у чланку Про-
јектанти говоре о својим пројектима5, били потпуно 
неорганизовани и дезоријентисани како у погледу од-
ређеног става о новим условима и структури соција-
листичког друштва тако и у погледу јасно одређених 
смерница и појмова у садржају стана. У недостатку 
података о расположивом материјалу и потенцијалу 
пошли су путем традиционалног наслеђа. Јављају се 
разни појмови и супротна схватања како и какве стано-
ве треба градити. Први изграђени станови реализовани 
су у знаку тих супротности. С једне стране, граде се 
станови са често претераном изграђеном површином и 
раскошном опремом, а са друге, станови с минималном 
корисном површином и врло скромном опремом и, 
нажалост, они су били много чешћи. 

Користиле су се све могуће теоретске претпоставке 
масовне изградње добрих станова за радне људе, које су 
у свету препоручивали разни теоретичари архитекту-
ре, али сасвим другачијих производних могућности од 
оних које су владале у индустријски неразвијеној и ра-
том опустошеној Југославији.

Станови се смештају у кратке или дугачке, ниске 
или високе блокове ситуиране на нов начин у слободном 
простору, који би требало да се озелени и да се осмисле 
паркинг-површине, без индивидуалних парцела. Граде 
се, или се барем пројектују, разни познати системи 
ређања станова у архитектонски склоп на етажи, као 
што су на пример два, три или четири стана на спрату, 
приземни или једноспратни низови, коридорски систем 
па и станови у зградама – торњевима са 10 до 15 станова 
који су захтевали крајњу механизацију свих уређаја 
у згради, од лифтова до канала за избацивање смећа. 
Станови у провинцији третирају се на исти начин као 
и градски. Израђују се пројекти урбанистички идеално 
замишљених нових села и радничких насеља. Код свега 
тога се постепено, али врло тешко, ствара веза са стањем 
и могућностима који постоје на терену и у реалности. 

Назире се почетак сређивања прописа, које углав-
ном одређују границе економских могућности. Јављају 
се и први покушаји спровођења опште стандардизације 
и типизације не само појединих елемената које би на-
ша грађевинска индустрија могла призводити него 
и одређивање типова зграда, чиме би се олакшала ма-
совна продукција неопходног стамбеног простора. 
Код тог првог покушаја типизације уочава се и нада-
ље помањкање јединственог става у погледу дубље 
анализе потреба корисника стана и техничких и еко-
номских могућности, а није био разјашњен ни сам 

појам типизације, то јест где се може очекивати успех у 
типизацији појединих конструктивних делова и делова 
опреме. У том раздобљу настају разноврсни пројекти 
типских стамбених зграда с различитим индивидуалним 
схватањем типизације.6

У приближно истом периоду реализују се бројне 
зграде сличне концепције у Сиску, Загребу, Славонском 
Броду, Дугој Реси и у Београду, у насељима Пионир и 
Браће Јерковић. 

У једној етажи смештена су четири стана на два 
степенишна језгра. Диспозиција станова представља 
добро функционално решење. Постигнута је групација 
спаваће собе с купатилом и гардеробом, као и дневне 
собе с трпезаријом и кухињом. Ту је економија стана 
подређена функцији, међутим, није постигнута еко-
номија вертикалних одвода (три одвода на два стана). 

Крајем 1947. године, Министарство грађевина 
ФНРЈ објавило је прве нормативе за пројектовање стано-
ва. Ти нормативи усмерили су пројектовање станова пре-
ма економској дисциплини, с ограничењем дозвољених 
изграђених површина. Садржај стана одређен је према 
броју кревета одраслих особа. Како је и даље остао не-
уједначен став према низу питања становања и у вези 
са општом проблематиком изградње стамбеног фонда, 
то су пројектовани и изграђени велики станови, у које 
је, стицајем околности и услед великих потреба за 
стамбеним простором, усељавано више породица.

Такав став је детерминисан почетком 1949. године, 
потребом изградње већег броја станова.7 

Крајем 1951. године, Савез за грађевинске и ко-
муналне послове СР Србије, уз активно учешће људи из 
струке, тачније Друштва архитеката Србије, расписао је 

Сл. 6. Фотографија изведене монтажне куће типа 
„монт МГ 1“, на градилишту (илустрација преузета 
из: Иво Бартолић, „Монтажно грађење стамбених 
зграда“, Архитектура, IV, бр. 2, Загреб, фебруар 1950, 29)
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јавни конкурс за идејна решења типова стамбених згра-
да за једну породицу. Разрада награђених и откупљених 
пројеката, тј. идејних решења поверена је појединим 
ауторима. Како је током лета 1952. године укинута 
Главна управа за грађевинске и комуналне посло-
ве СР Србије, тако је организацију завршетка акције 
преузео Економски институт СР Србије. Израђени 
типски пројекти приказани су у публикацији института 
Преглед типских пројеката малих стамбених зграда 
(Београд, 1953). У публикацији је приказано око 60 
типских пројеката. Конкурс је донео и извесна решења 
која, мада нису била награђена, представљају прилаз 
решавању стана. 

Тако је у решењу архитеката Иве Куртовића, Ђор-
ђа Стефановића и Ивана Антића карактеристична про-
ширена комуникација за дневни боравак уз кухињу, а 
у решењу архитеката Мате Бајлона и Бранислава Ми-
ленковића наглашено је одвајање заједничких од ин-
дивидуалних простора, а исто тако и атријума, односно 
карактеристични су везни простори у приземљу и на 
спрату, који омогућавају кружну комуникацију, а исто-
времено могу да се користе у разне сврхе – за ручавање, 
учење, дечју игру и слично.

Институт је 1954. одлучио да прошири врсте ти-
пова и поверио је одабраним архитектима задатак да 
израде типске пројекте за једноспратне стамбене згра-
де, које имају од два до седам станова величине за две 
до седам особа, једноспратне у низу и ланчане са по 
четири стана величине за три до шест особа и још неке 
друге. Ови типови приказани су у новом допуњеном 
издању Преглед типских пројеката малих стамбених 
зграда (Београд, 1958).

Ограничења нормативима, усмерила су пројекто-
вање према економској дисциплини. Проф. Стјепана Гом-
боша сматра да је као подлога узет број лежаја у стану, 
али остао је наразјашњен став према низу детаљних 
питања у погледу становања. Из насталих пројектних 
решења тога периода уочава се превласт различи-
тих стамбено-културних и социјалних оријентација. 

Решења која су у моменту конципирања задовољавала 
задате критеријуме, била су дискредитована променом 
става још пре него што је пројекат могао бити реализован. 
Зато пројектна решења могу бити оцењена тек као идеје 
током фаза у оквиру идеолошког и економског развоја 
наше архитектуре и грађевинарства.

Након објављивања првих норматива, у трагању 
и програмима инвеститора све се више испољава дез-
оријентација. Углавном, свуда се јавља тенденција из-
градње мањег броја већих станова, уместо већег броја 
мањих. Део инвеститора заузимао је утопистички став 
код оцене могућности изградње овдашњег друштве-
ног стандарда уопште. Захтеви су били поткрепљени 
паролама да се тако гради, односно да се тако не из-
грађује социјализам, или да треба градити не по дик-
тату тренутне тешке ситуације него с перспективом 
будућности. Други део инвеститора мотивисао је своје 
захтеве за веће станове опортунистички. Форсирана је 
изградња што веће подне површине, а с малим бројем 
санитарних и економских зона, због тога што су се у 
реализацији ових детаља јављали највећи проблеми. 
Тако су настали станови великих површина у које је и 
могло бити усељено више породица. Но, према мишље-
њу корисника новоизграђених станова, ниједан ком-
промис у погледу комфора становања није тако тежак 
као жртвовање интимности породичног и друштвеног 
живота. 

Као што је већ наглашено, почетком 1949. године, уз 
учешће синдиката и других заинтересованих установа, 
био је спроведен низ анкета и њихов резултат дао је, у 
најкраћем, следеће закључке:

Неопходно је утврдити прототип минималног 
стана, он ће одговарати потребама брачног пара 
без деце у времену вишег стамбеног стандарда. 
Међутим, такви станови биће додељивани поро-
дицама са три члана. Смештај парова без деце и 
самаца био је замишљен у посебним зградама за коле-
ктивно становање, а принцип намене минималних 
станова био је прихваћен за више типова станова.

-

Сл. 7. Основа монтажне куће типа „монт МГ 1“ (илустрација преузета из: Иво Бартолић, „Монтажно 
грађење стамбених зграда“, Архитектура, IV, бр. 2, Загреб, фебруар 1950, 29)
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Стан који перспективно треба да служи породица-
ма од три особе, провизорно ће послужити поро-
дицама са четири до пет чланова итд. Ове регула-
ције наишле су на известан отпор инвеститора. 
Темељну ноту пројектантске и грађевинске де-
латности чиниле су још увек веће стамбене је-
динице. Тим развојем била је запечаћена судбина 
створених јединица. Изграђени су у великом броју, 
опет због става инвеститора, станови за породице 
с подстанарима, односно сустанарима, уместо пра-
вих једнопородичних стамбених јединица.
Крајем 1949. године учињена је нова категориза-

ција станова. У тој акцији били су, између осталих, 
одређени нормативи још мањих јединица, тј. типова 
индивидуалних станова брачних парова без деце, с 
перспективом коришћења тих станова у наредним пе-
риодима за самце.

По прототипу решења самачких објеката, по ре-
гулативама почетком 1949. године, били су такође одре-
ђени женски, односно мушки, трактови са собама од по 
три кревета и са по једним креветом. Према искуствима, 
ово се показало као оптимално решење. За известан 

- број самаца биле су предвиђене заједничке тоалетне 
просторије, с обзиром на мањак санитарних предмета и 
инсталационог материјала. У посебном тракту смешта-
не су собе за брачне парове и оне су биле пројектоване 
са одвојеним купатилима. Према оваквим нормативима, 
крајем 1949. године јавља се већ виши тип колективног 
становања, са изолованим и самосталним стамбеним 
јединицама, посебним предсобљима, купатилима итд.

У развоју категоризације станова важан моменат 
представљају ресторани и мензе за дурштвену исхрану, 
као и увођење у пројектантску праксу зоне проширене 
комуникације.

Исхрана у мензама, односно у службеним ресто-
ранима, јавља се као корак према усавршавању еман-
ципације жена и унапређењу привреде кроз растереће-
ње од ситних самосталних и приватних делатности. Тај 
потез представља и логичан след преображаја кадров-
ске структуре радних колектива, у којима све већи про-
ценат добијају жене.

Са друге стране морала се испоштовати жеља 
огромне већине заинтересованих корисника да се у 
извесној мери ипак сачува традиција домаћинстава 

Сл. 8. Изглед предње 
фасаде и основа 
монтажне куће 
„М2“ (илустрација 
преузета из: 
Иво Бартолић, 
„Монтажно грађење 
стамбених зграда“, 
Архитектура, IV, бр. 
2, Загреб, фебруар 
1950, 26)
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б) специфичности које произилазе из планске при-
вреде;

в) чињенице да је остварење морало бити прилагођено 
наслеђеној традицији у различитим деловима зе-
мље, у техничком и привредном погледу.
Када се говори о зонирању, онда се пре свега полази 

од чињенице да се живот у стану одвија у једном броју 
просторија које, функционално повезане, одређују ка-
рактер стана.

Мате Бајлон класификовао је станове према рас-
пореду основних група просторија: дневни боравак, 
спавање – хигијена, и домаћинство. Тако их је ре-
дефинисао да је зонама дао називе: заједнички живот 
– индивидуални живот – вођење домаћинства.

Приказавши их у три схеме, он је анализирао и си-
стем комуникације преко којих су ове зоне повезане и 
у ком односу.

За прву схему карактеристично је груписање с 
непосредним улазом у сваку од три групе просторија. 
Схема, иако раније није била примењивана, теоријски 
је била обрађена у радовима Александра Клајна. За 
другу схему карактеристична је пролазна дневна 
соба, или соба за заједничко окупљање. Она има своје 
почетке у такозваној берлинској соби. Схема је често 
примењивана у Београду, у становима између два свет-
ска рата, а ређе у становима после ослобођења 1945. 
године. Схема произилази унеколико и из решења стана 
када се део ходника прекида и додаје дневној соби или 

Сл. 9. Пројекти 
Југословенског 
грађевинског центра 
– графичко представљање 
пројекта у модуларној 
координацији, 
ДГА-74 из 1959. 
(илустрација преузета 
из: „Архитектура-
урбанизам“, XIV, бр. 74–
77, Београд, 1975, 29)

с пројектовањем кухиње макар минималне величине. 
Све је то довело до појаве пројеката данас популарне 
категорије станова с помоћном кухињом. Нормативи 
станова с традиционалним економским чворовима за 
индивидуалну припрему хране у кући били су крајем 
1949. године комплетирани. 

Категоризацијом станова по броју кревета и по 
карактеристикама економских чворова била је 
створена широка скала типова станова те се пока-
зало потребним проширити регулацију норматива 
дефиницијама намена и назива појединих просто-
рија, те критеријума уређења просторија опремом 
стандардних димензија. И у погледу принципа 
диспозиција морало се увести нормирање, да би 
они могли постати носиоци не само економског 
него уједно и стамбеног културног стандарда.
У интересу експедитивности рада ревизионих ко-

мисија и што брже реализације пројеката, а све у скло-
пу петогодишњег плана индустријализације земље, 
Министарство грађевина организовало је низ акција 
поред већ поменутих конкурса. Широка акција за низ 
прототипа свих категорија станова била је одређена да 
се представе не само стандарди него и елементи основа 
архитектонских и урбанистичких композиција!

Код разраде већ приказаних основа стамбених је-
диница требало је уважити следеће чињенице:

а) тенденције индустријализације грађевинске де-
латности;

-
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кухињи. За трећу схему је карактеристично да је свакој 
просторији обезбеђен непосредан прилаз из ходника, 
тако да, углавном, ниједна просторија, осим оних за 
личну хигијену и домаћинство, не мора имати унапред 
сасвим тачно одређену намену, уз евентуално могуће 
померање преградних зидова.

Друга класификација тиче се поделе основе – схе-
ме у три основне групе, које указују на три различите 
могућности повезивања функција – просторија у стану 
у односу на смер улазног кретања. То су: група у којој 
улаз у стан као правац кретања раздваја функције 
домаћинства од просторија за интимни живот, услед 
чега се непосредна кружна веза, када се успоставља, 
остварује преко заједничког простора; затим, група у 
којој улазни правац кретања одваја непосредну везу 
између заједничког боравка и просторија за интимни 
живот, а непосредна кружна веза може се остварити 
преко дела за домаћинство; и група у којој улаз у стан 
као правац кретања раздваја непосредну везу између 
дневног боравка и домаћинства.

Тема опремљености станова дискутабилног је ка-
рактера. У појединим прописима, упутствима и слично, 
који регулишу питање изградње станова, прописан је сте-
пен опремљености према којем се станови сврставају у 
одређене категорије. У некима се ради о прописивању 
врсте материјала за завршне радове (на пример, за разна 
облагања, за врсту подова, окова, или уградни намештај), 
у другима о врсти уређаја у кухињи, купатилу итд.

Разлике у опремљености, међутим више су утица-
ле на цену стана него на његов квалитет или било ко-
ју типолошку карактеристику. Са друге стране, није 
лако утврдити након 50 година конкретне податке о 
опремању, јер су готово сви станови изграђени у овом 
периоду претрпели једну промену или више њих у 
финалној опреми, тако да је од аутентичних матери-
јала остало веома мало примера. Изградња станова у 
друштвеном сектору са собом носи приступ соци-
јалне дискриминације, с обзиром на то што разлике 
у опремљености сноси друштво у целини. Свака ка-
тегоризација која се предвиђа за станове, а која би се 
односила на опремљеност, требало би да се због тога 
сматра за нерелевантну.

Ови општи принципи и критеријуми дају оквир у 
који се могу уградити специфична тражења и елементи 
организације простора стана. При томе, могу се укљу-
чити следеће поставке:

стан се гради за одређене структуре и број станара, 
при чему број соба није релевантан показатељ и не 
може се предвидети коришћење заједничке дневне 
собе као просторије за спавање једног или више 
станара у стану;

-

требало би пронаћи другачије критеријуме који 
омогућују помирење социјалних услова и економ-
ских могућности.
Комплекс тих проблема добро илуструје задатке 

пројектовања санитарних блокова. Санитарни блокови 
могу представљати префабриковане у целости изграђе-
не јединице. Наиме, већина инсталатера била је 
запослена у фабрикама па је врло мали број људи био 
запослен као индивидуални кадар или у функцији 
самосталног мајстора. Санитарни блок ће представља-
ти и за планере јединствену ставку. Једном једином 
диспозицијом одређена је дистрибуција свег рада и 
материјала који сачињавају компоненте санитарног 
чвора. Ту почиње масовна производња пластичних 
купатила која се уграђују у нише за купатило, а каква се 
данас могу видети у Студентском граду у Београду. 

Овде би требало поменути и неразвијеност зем-
ље у погледу снабдевања електричном енергијом и 
у броју и капацитету енергетских постројења као и 
плинара. Функцију шпорета требало је комбиновати 
са функцијом санитарног блока, користећи његову 
топлину за грејање воде и простора купатила. Све се 
морало реализовати материјалима и средствима који 
су одговарали нивоу индустријске продукције наше 
земље. Тако су настале специјалне комбинације и 
конструкције које уједно у одређеној мери условљавају 
и диспозиције просторија у стану а и означавају од-
лучна ограничења код пројектовања.

Према свему наведеном, на основу програма и 
садржаја стамбених зграда и стамбених јединица 
критеријуми би могли формирати типологију тако 
што би се образовале групе, односно типови са својим 
подтиповима. Пројектовање је, само по себи, дис-
циплина која омогућава велики број варијација па 
се у пракси стамбене архитектуре педесетих година 
засигурно јављају и станови који не припадају ниједном 
типу, а постоји и велики број карактеристичних осно-
ва које би биле обележене као прелазни типови, с кара-
ктеристикама двају или више подтипова.

Типологију облика стамбене архитектуре педе-
сетих могуће је оформити на неколико начина. Постоје 
три основна типа у оквиру којих се даље разликују под-
типови.

ТИП 1. СТАНОВИ СА ДИФЕРЕНЦИРАНИМ 
ЗОНАМА (четири подтипа)
Као што је већ напоменуто, зонирање станова није 

нова тема и у истраживањима Мате Бајлона, Зденка 
Стрижића, Бранислава Миленковића и других аутора 
детаљно је анализирано. Према томе, генерално би се 
могло поделити на:

-
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ПОДТИП 1.1. Зонирање на основу генерацијске 
поделе – родитељи/деца.

Допринос бољој организацији стана садржан је 
у могућности да се животне активности деце одвоје 
од активности родитеља или треће генерације. У ре-
ферату Стан и становање, на симпозијуму Бироа 
за грађевинарство у Београду, стан са оваквом орга-
низацијом назван је „стан са два средишта“. У стану 
постоји могућност да се, према потерби, просторије за 
друштвени и интимни живот поделе у две групе: око 
санитарног чвора или купатила и око кухиње. 

ПОДТИП 1.2. Зонирање на основу поделе дневних 
и ноћних активности.

У овом случају архитекти су се водили принципом 
да се у ноћне активности убрајају просторије спаваће 
собе или евентуално још неких просторија, а у дневне 
кухиња, трпезарија, такозвана зона проширене комуни-
кације, дневни боравак итд. 

Постоје неслагања око просторија као што су купа-
тило, радна соба или дечје собе. У становима где оне 
постоје, није увек јединствено дефинисано да ли су оне 
третиране као део дневне или ноћне зоне.

ПОДТИП 1.3. Зонирање на основу поделе према 
распореду основних група просторија.

Дакле, дневни боравак, спавање – хигијена и до-
маћинство редефинисани су као зоне: заједнички живот 
– индивидуални живот – вођење домаћинства.

ПОДТИП 1.4. Станови у којима није могуће дефи-
нисати поделу на зоне нити је она планирана.

Велики је број примера у којима концепти овде 
прецизирани, и сврстани као подтипови, нису били на 
уму ауторима пројеката, те су архитекти станова имали 
другачија полазишта у пројектовању поменутих зграда.

Мате Бајлон истиче поједине специфичне еле-
менте у пројектовању, међу којима и кружну везу ко-
муникација у стану. Иако позната од раније, ова веза се 
у пројектима станова педесетих година појачава да би 
касније, шездесетих, доживела интензивне реализације 
на Новом Београду, као и у бројним другим градовима 
у земљи.

ТИП 2. СТАНОВИ ПРОЈЕКТОВАНИ ПРЕМА 
БРОЈУ КОРИСНИКА ИЛИ СОБА (четири 
подтипа)
Мада се за већину станова не може с прецизношћу 

констатовати за колики број станара су пројектовани 
и намењени у почетку, тај захтев је у извесном броју 
пројектата био категоричан. Број станара за колико је 
намењен стан који се пројектује пропорционалан је 
квадратури пројектованих станова. Тако се издвајају 
подтипови:

ПОДТИП 2.1. Станови пројектовани као мини-
малне јединице за боравак самаца, брачних парова без 
деце итд., смештени у стамбене зграде за колективни 
боравак са самосталним купатилима, или без њих.

Овде треба напоменути да су такве стамбене једи-
нице практично настајале као продукт периода пето-
годишњег плана индустријализације земље.

Невезано за праксу у оквиру опште индустрија-
лизације земље, током педесетих година пројектовани 
су станови за две особе који су били прилично комфорно 
осмишљени. Такав пример су станови у насељу Браће 
Јерковић, где је подигнут велики број зграда по оваквом 
моделу. Према речима Мате Бајлона, основа стана за 
две особе у југословенској пракси примењивала се, у 
принципу, за стан који је требало да прими три особе, 
с тим да се у дневној соби предвиђао лежај за једног 
члана породице. (Сл. 1)

ПОДТИП 2.2. Станови намењени за три особе или 
брачне парове тј. породице са једним дететом.

За разлику од претходно анализираног примера, 
станови намењени брачним паровима са децом при-
вилеговани су у тој мери да су, поред минималне про-
писане квадратуре, пројектовани с кухињом, и уз оба-
везно самостално купатило, односно мокри чвор.

У овим случајевима реч је о знатним разликама у 
површини и о различитој вредности у самој организаци-
ји простора. Тако су просторије разбацане, комуникаци-
је неорганизоване, недиференцирано је место стола за 
ручавање итд. Основа стамбених јединица недовољно 
је компактна и не садржи низ преимућстава којима се 
одликује основа која је предлагана (добро организовано 
домаћинство, комуникације и проширена комуникација 
поред дневне собе).

Примера пројектованих станова намeњених за ко-
ришћење три особе веома је много.

ПОДТИП 2.3. Станови намењени за живот четво-
ро станара.

У традицији породица на простору целе земље број 
чланова породице разликује се у зависности од подне-
бља где породице живе. Тако, на пример, статистике 
показују да су у појединим подручјима породице у 
просеку имале по четворо или више деце, а негде се под-
разумевао суживот с трећом генерацијом.

У градским срединама, где се претежно одвијала 
стамбена изградња, преовладавале су четворочлане 
породице, тј. брачни парови са двоје деце. Тај југо-
словенски просек био је показатељ на основу којег је 
димензионисан велики број станова.

Површине станова крећу се у распону од 70 m� 
до 80 m�. Могућност организовања кружне везе огледа 
се у формирању засебног тоалета, што је сматрано 
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Сл. 10. Пример зграде од шупљих блокова у модуларној 
координацији, из „Упутства за пројектовање 
станова у модуларној координацији“, ДГА-130 из 1961. 
(илустрација преузета из: „Архитектура-урбанизам“, 
XIV, бр. 74–77, Београд, 1975, 29)

пожељним, с обзиром на то да је предвиђени број ко-
рисника у стану ипак четири. Иако су ти станови про-
јектовани за четири особе, ни у једном није могућа по-
дела на децу по половима. Најбоља решења имала су 
добру организацију простора и уједно највећу употре-
бну вредност, према речима Бајлона, који је вршио ме-
ђусобна упоређивања станова са истим квадратурама.

ПОДТИП 2.4. Станови намењени за петоро или 
више станара.

Такви станови су, такође, наменски пројектовани 
и већ су анализирани у оквиру пројеката са одређеним 
квадратурама.

Архитекта Иво Бартолић пројектовао је основу 
склопа који чине два стана намењена за становање 
по пет особа. Предвиђено је да стамбена зграда буде 
двоспратна. 

Међутим, с обзиром на већа улагања, каква би изи-
скивале овакве стамбене зграде, решење је процењено 
као неекономично, иако би у њему била смештена по-
родица с више чланова.

ТИП 3. СТАНОВИ ПРОЈЕКТОВАНИ С 
ФЛЕКСИБИЛНИМ ПРЕГРАДАМА (три 
подтипа)
ПОДТИП 3.1. Станови с могућношћу промене зо-

на унутар стамбене јединице.
У претходном излагању речено је понешто о по-

делама стамбених јединица на зоне. Овај принцип 
је био врло чест у пројектовању стамбених зграда и 
сматрало се да је практичан у сваком случају, без обзира 
на квадратуру стана или број чланова породице.

Међутим, током деценија, како су се корисници 
мењали, или како су се мењале потребе и начин живота 
корисника стана, настале су непогодности услед орга-
низације станова подељених на зоне.

Могућност ремоделовања и промена преградних 
зидова унутар таквих станова свакако је велика пред-
ност. Тако се, стицајем околности, наметнула идеја о 
ремоделовању зграде у блоку 33, у улици Омладинских 
бригада 20–36, на Новом Београду, где је конструкција 
зграде омогућавала овакве интервенције.

ПОДТИП 3.2. Станови с могућношћу проширења 
квадратуре или повећањем употребне вредности стана.

Када говоримо о могућности проширења квадрату-
ре, овакве промене могуће су само у случајевима када:

а) постоји тераса или балкон (или у још бољем слу-
чају два балкона), није реткост да се ове терасе за-
стакле и присаједине затвореним просторијама у 
стану;

б) архитектонски склоп зграде дозвољава да се део 
ходника, који не служи систему комуникација, 
„присвоји“ и прегради од остатка ходника. Такви 
случајеви такође нису ретки, али су, са стручног 
становишта, крајње непрофесионални подухвати;

ц) станови смештени на последњим спратовима има-
ју могућност прилагођавања таванског простора 
у стамбени и повезивања вертикалном комуни-
кацијом, формирајући дуплексе;

д) други видови препројектовања организације про-
стора, који би били прилагођенији корисницима, 
чиме расте употребна вредност стамбених једи-
ница.
ПОДТИП 3.3. Станови без могућности озбиљнијих 

адаптација.
С обзиром на то да велики део стамбеног фонда 

вишеспратних вишепородичних зграда представљају 
зграде израђене и обликоване по моделу кубуса малих 
спратности, уједначеног распореда прозорских отвора, 
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често без балкона, коначног волумена и јако изражене 
линеарности у компоновању фасаде, рекло би се да би 
свака промена у компоновању фасаде нарушила прин-
ципе пројектовања од којих је архитекта пошао.

Зграда проф. арх. Равникара за стамбено насеље 
у непосредној близини хале „Пионир“ представља 
комбинацију подтипова 3.2. и 3.3. У оквиру ње постоје 
станови с предвиђеним терасама. Данас је велики 
број тих тераса застакљен управо из жеље станара да 
прошире просторије свога стана. Међутим, нису сви 
станови имали терасе. Тако да они који су без њих не-
мају могућности за оваква проширења.8

II TИПОЛОГИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА НА ОСНОВУ 
ОДНОСА ФУНКЦИЈЕ И ФОРМЕ
У оквиру типологије стамбених објеката педесетих 

година на основу односа функције и форме, разликују 
се три основна типа.

ТИП 1. СТАНОВИ СА ЦЕНТРАЛНИМ 
ПРЕДСОБЉЕМ
У жељи да све просторије на етажи имају при-

родно осветљење као једно од решења наметнуло се 
пројектовање станова где је централна просторија 

предсобље, а по могућем узору на карактеристичну 
средишњу собу београдског стана између два светска 
рата. За разлику од таквог пројекта, предсобље је у овим 
случајевима мање димензионисано и није предвиђено 
ни за какав намештај, осим евентуално орман за оста-
вљање обуће. Архитекти су понекад изналазили решење 
постављањем застакљењих врата на остале простори-
је и тако су омогућавали минимални улазак природног 
осветљења. 

Типичан пример овакве организације простора про-
јектовао је арх. Невен Шегвић у Сплиту 1955. године, 
а објекат је изведен 1956. Зграда се састоји од три че-
творособна стана, пет двособних станова с кабинетом, 
пет двособних станова и шест једнособних станова. 
Укупно осамнаест стамбених јединица, уз подрум који 
је делимично искоришћен за складишта, терасе које 
су делимично искоришћене за праонице и сушионице 
веша, као и простор за дечју игру, смештени су на укупно 
седам етажа. Објекат је постављен као завршни део већ 
оформљеног блока. У обликовању, нарочита пажња да-
та је полихромији боја, која је решена функционалном 
методом.

Поред тога, могу се издвојити и пројекти Иве Бар-
толића, у насељу Боронгај, и пројекат у насељу Рапска–
Крашка–Муртерска, аутора архитекте Ауера.

Сл. 11. Шеме ГИС-
а (илустрација 
преузета из: 
„Изградња“, III, 
бр. 1, Београд, 
1951), додатак, 
непагинирано
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Ове тенденције дошле су до изражаја у закључцима 
конференције Међународне федерације за становање и 
урбанизам и Међународне уније породичних органи-
зација, одржане у априлу 1957. године у Келну, по 
питању минималних стамбених површина. Одређене 
су: минималне корисне површине стана као функција 
величине породице и

прогресија цене и величине стана као функције 
величине породице. 
Према истом принципу, израде пројеката станова 

где је пројекат фактор за јефтиније грађење, настали 
су и пројекти станова архитеката Мира Марасовића и 
Антуна Урлиха.

ТИП 2. СТАНОВИ С КОМУНИКАЦИЈАМА У 
ВИДУ КРУЖНЕ ВЕЗЕ
Елемент у стамбеним јединицама за који се може 

рећи да указује на специфичан однос функције и форме 
стана јесте кружна веза. Мада је код неких аутора 
текстова о пројектовању потпуно занемарена, Бајлон 
јој поклања известан значај, док је у литератури која 
говори о другом типу зграда – о објектима трговине – 
она детаљно анализирана и детерминисана као елемент 
који условљава и образује целокупну архитектуру. 

Кружна веза била је присутна и у становима 
крајем XIX века, док је на врло карактеристичан начин 
и у типичној шеми била присутна и у становима у 
Београду у периоду између два светска рата. Развој те 
кружне везе може се даље сагледати у основама станова 
код којих је пројектовано да простор за ручавање буде 
одвојен испред кухиње или, у онима с проширеном 
комуникацијом, испред или поред кухиње.

У  шемама се кружна веза остварује на неколико 
начина: преко попречно постављене кухиње или про-
ширења за заједнички сто испред кухиње; затим постоји 
могућност да се за разлику од прве две шеме кухиња 
остави изван кружне везе, и да се групи за спавање, 
такозваној ноћној зони, прилази само са улазног дела 
или с проширењем комуникације са заједничким 
столом, већ према томе какав је положај купатила у том 
делу стана. (Сл. 4)

Приказане су две могућности – прве две основе раз-
ликују се у погледу међусобног односа  група и положа-
ја група у односу на правац улазне комуникације. (Сл.5)

У овој варијанти, улази се непосредно у интимни 
део стана, на самом улазу у стан, и тако се повезивањем 
дневне собе с једном од спаваћих соба може остварити 
потпуна кружна веза. То је могуће и када се купатило 
налази у интимном делу уз дневну собу.

Кружна веза се појављује доста учестало у раз-
ним основама и неке од њих се могу сматрати ка-
рактеристичним за период педесетих година, а шеме 
дају широк спектар могућности варијација. 

-

Међутим, кружна веза се не може спровести у ста-
новима где у организацији простора није постигнуто 
добро груписање, тј. где смер улазног кретања пресеца 
прилазе појединим просторијама, што је случај код 
великог броја станова из овог периода.

ТИП 3. СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА 
СПЕЦИФИЧНИМ АРХИТЕКТОНСКИМ 
СКЛОПОМ
У неколико градова, пре свега из климатских раз-

лога, реализоване су стамбене зграде чији је склоп у 
облику трокраке звезде, данас познате као „мерцедесова 
звезда“. За ове зграде карактеристично је да су великих 
спратности и самим тим потенцијално постоји проблем 
јаких ветрова на већим висинама. Управо из тог 
разлога, пројектанти оваквих склопова сматрали су да 
ће проблем превазићи ако кракове зграде буду усмерили 
у правцу ветра, те ће они вршити мањи притисак на 
прозоре и фасадна платна.

Таква зграда је реализована на Новом Београду, 
затим 1956. године у Скопљу, а архитекти су били: Њубе 
Пота, Риста Галић, Владо Кјосевски, Душко Пецовски, 
Зекир Јумни и инжењери Јордан Секулов и Владимир 
Пирлик.

Станко Фабрис9 пројектовао је  зграду „кифла“ 
облика у Сплиту, а у исто време су у бројним другим 
градовима, у Београду, Земуну, Суботици, реализоване 
стамбене зграде сличног облика, као и у деценијама 
након тога. 

III  ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ НА ОСНОВУ РАЗВОЈА 
ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА ОСНОВА 
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ПЕДЕСЕТИХ 
ГОДИНА
Ова типологија условљена је хронолошким ра-

звојем стамбене архитектуре након Другог светског 
рата.

ТИП 1. РАНА ФАЗА, ОД 1946. ДО 1952. 
ГОДИНЕ
Период ране фазе, како је то овде дефинисано, за-

право има своје почетке у пројектантским решењима из 
1946. и 1947, који ће реализацију доживети у накнад-
ном периоду. Ако се говори стриктно о педесетим го-
динама, ову фаза се може детерминисати као период од 
1947. до 1952. године.

Станови за Нови Београд, пројектовани 1949. го-
дине, раднички павиљони на Тошином бунару, кара-
ктерише низак квалитет опреме, неусаглашеност кон-
структивних распона, и комбиновани архитектонски и 
конструктивни склоп, па је немогуће за било коју зграду 
из овог периода приказати типску етажу.
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Поред овог типичног пројекта, ту можемо уврстити 
и станове које је пројектовао архитекта Иво Бартолић 
током овог периода, а који су приказани у делу у којем 
је било речи о типолошким класификацијама на основу 
броја станара и квадратуре станова.

ТИП 2. СРЕДЊА ФАЗА, ОД  1952. ДО 1958. 
ГОДИНЕ (и у оквиру овог типа детерминисани 
су подтипови 2а и 2б)
Ово је период масовних реализација с карактери-

стичним решењем просторних организација и специ-
фичним димензијама и распонима.

Сл. 12. Типска основа и пресек стамбене зграде у 
Париској бр. 14 (илустрација преузета из: Михајло 
Митровић, „Новија архитектура Београда”, 
Југославија, Београд, 1975, 70)

Ова фаза почетак бележи од 1952. до 1958. године. 
Образложење лежи у податку да је 1953. године Еко-
номски институт СР Србије издао публикацију Преглед 
типских пројеката малих стамбених зграда, у којој 
је приказано 60 пројеката. Они су дати као предлози и 
многи од њих су урађени шематски те су у градовима 
реализоване бројне варијације које су као узор имале 
ове типске пројекте станова. Не треба изоставити ни 
веома важну чињеницу да се у овом периоду оснивају 
мање пројектантске организације и да започиње успон и 
развој „Београдске школе ауторске архитектуре“.10 Нека 
од најуспешнијих и награђених решења станова већ су 
приказана у делу о типологијама на основу програма и 
садржаја станова.

На семинару у организацији ФАО, одржаном ју-
ла 1957. године у Београду, истакнута је потреба за 
променом структуре стана. С обзиром на то да је нај-
већи број породица и домаћинстава са четири члана у 
новоизграђеним становима имао на располагању две 
собе, а у најбољем случају малу стамбену кухињу, било 
је очекивано размишљати о реорганизацији оваквих 
метода пројектовања и планирања простора. У нашим 
условима било је потребно да се предвиди такав про-
стор који ће, бар у извесној мери, омогућити да се 
породица састаје на заједничком месту које се налази 
ван њихових индивидуалних просторија. Ово може 
да се спроведе у виду проширеног комуникативног 
простора поред кухиње, или слично, а може се извести, 
у ствари, и једним делом на рачун смањења површине 
уобичајене дневне собе. 

Годину дана касније, 1958, група са Архитектонског 
факултета у Београду на изложби „Породица и до-
маћинство“ у Загребу излаже модел стана према фор-
мулисаним потребама ФАО. Међутим, случај проши-
рене комуникације, тј. проширеног „стола“ (тзв. келнске 
одредбе), као центра стамбене организације, већ је виђен 
1944. у Шведској, са архитектуром Гунар Вејке (Gunnar 
Wejke), даље у Француској 1958.  насеље Сент Етјен 
(Saint Etienne) и у Израелу око 1960. године. Касније 
ће се срести у већини награђених радова сплитског 
конкурса 1965. године и, напокон, 1970. једну сличну 
формулацију налазимо у Латвији. У условима масовне 
стамбене изградње предложено је да у становима буде 
уведен светао улазни хол, који се ослања директно на 
кухињу, па може испунити разне породичне потребе, а 
у првом плану то је место за ручавање породице.

Са гледишта развоја, које је крајњи циљ истра-
живања типологије у овом раду, ова се диспозиција 
може пратити и проценити много раније, с обзиром на 
то да се таква средишта породичног живота јављају 
у београдској стамбеној архитектури у XIX веку и у 
периоду између два светска рата. Њихова даља појава у 
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прошлости може се најближе истраживати у кућама за 
изнајмљивање средње и северне Европе (познати назив 
„берлинска соба“ из XIX века, а вероватно, уколико би 
се начинила потребна истраживања, отишло би се и у 
даљу прошлост). Жеља за унапређењем често заобилази 
већ створене, готове резултате, што је нарочито видљиво 
у области остварених подручја колективне сфере. Пара-
лелно с прикупљањем информација развијао би се рад  
на усвајању разних типова класификација, који је у 
овом раду и био главна намера, према врсти потреба и 
применљив тако за све конкретне задатке. 

ПОДТИП 2.а. Станови пројектовани према задатој 
модуларној координацији.

Одмах на почетку излагања о становима пројекто-
ваним према одређеној модуларној координацији бит-
но је нагласити да се она не може временски стрик-
тно везати за овај период, почеци грађења зграда по 
модулу бележе се и раније, с почецима производње 
готових префабрикованих компонената за грађевин-
ску делатност, а она се развојем индустрије и настав-
ља и све чешће реализује. Данас развојем технологије, 
архитектура у склопу одређених модуларних мера 
подразумева се готово на свим пољима реализације 
– и у грубим и у финим и у завршним грађевинским 
радовима.

ПОДТИП 2.б. Монтажне зграде.
Током педесетих година велики део стручњака 

посветио се истраживању нових материјала и нових 
метода рада, који би убрзали процес изградње.

Монтажним грађењем велики део рада са гра-
дилишта настоји се пренети у фабрике, где рад тече 
равномерно, без утицаја климатских прилика и без 
обзира на годишња доба. У индустријски рзвијенијим 
земљама постојале су фабрике које су производиле 
разне монтажне делове, поједине сегменте или пак 
читаве монтажне зграде, већ према томе какве и које 
материјале желе пласирати за изградњу стамбених 
зграда. На пример, дрвнопрерађивачка индустрија 
производила је конструкције које у мањој или већој 
мери могу послужити у столарији, а концерни на 
вишем степену развијености и механизације могли су 
производити целе куће. (Сл. 6, 7, 8)

Разлог због којег се прибегавало монтажној гра-
дњи лежи у томе што се знатно смањивало време 
грађења. Међутим, у поређењу с трошковима цене 
традиционалног грађења зграда, тадашња искуства су, 
ипак, ишла у корист традиционалном начину грађења. 
Уколико се ту узму у обзир и трошкови проучавања и 
тестирања, тј. разна испитивања и истраживања, па 
и поред могућности серијске производње, трошкови 
израде монтажних кућа увек су знатно премашива-
ли цену других кућа. Такође, квалитет и изглед, у 

поређењу с традиционалним начином изградње, није 
ишао у корист монтаже. Естетско обликовање зграде 
је ограничено монтажном конструкцијом спољних зи-
дова. Непријатан спољни изглед углавном је деловао 
одбојно.

Ван сваке сумње је да многи параметри говоре у ко-
рист монтажне изградње стамбених зграда. Међутим, 
у време ондашњих услова индустријске производње, 
у прилог им нису ишли фактори цене, квалитета и 
естетике. Уколико се узму у обзир ова три фактора, 
долази се до закључка да до тада није било оправдања за 
форсирање монтажне изградње главне конструкције.

ТИП 3. КАСНА ФАЗА, ФАЗА 
РЕДЕФИНИСАЊА МОДЕЛА ОД 1958. ДО 
1961. ГОДИНЕ
У овај тип спадају стамбене куле арх. Ивана Антића 

на Звездари, као својевремена иновација у обликовању, 
пројектовању и ликовном изразу.

Такође, ако се посматра аспект материјализације, 
овде је могуће дефинисати два приступа.

С обзиром на то да је оваква типолошка анализа 
која расветљава проблем са више аспеката исувише разу-
ђена, дата је општа типологија, која представља синтезу 
типолошких студија стамбене архитектуре педесетих 
година у земљи. 

Ту су као два типична приступа у пројектовању и 
реализацији стамбених зграда дефинисани:

ПОДТИП 3.а.  Станови са специфичном функци-
оналном организацијом простора и 

ПОДТИП 3.б.  Префабриковани станови  и  аспекти 
материјализације.

Култура форме објашњава поступак „најчистије“ 
архитектонске материјализације, па се заснива на врло 
чистим теоријским начелима. Маса, површина у једном 
склопу, опстају на утврђеном редоследу међусобног 
дејства и усмеравајућег деловања према кориснику. 
Дакле, период „беле“ архитектуре интернационалног 
стила, маса и њени делови, према себи и кориснику, 
отварају једно стање, за разлику од посматраног, неког 
од бруталистичких концепата. У првом случају, маса 
је присутна као целина па делови строго зависе од 
ње, тако се и материјализују, док је у другом случају, 
маса као целина изграђена додавањем делова, чија је 
самосталност стално истакнута. У оба случаја форма 
је подвргнута општем начелу, она се кроз њега у свакој 
другој појави мора осетити, код првог је у потпуној 
зависности, а у другом она се стално изграђује, увек је 
у деловима, увећава се и расте до потребне мере.

 Материјализација у смислу грађења простора, 
конструисање, подразумева одређено груписање сред-
става, система и материјала, с њиховом промишљеном 
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употребом и руковођењем ка циљу да се нешто огради 
или укључи у већ постојећу средину. Хијерархија 
средине, од јединице ка мноштву, остварена је успелим 
избором могућности ових система у материјализацији, 
пошто ће она директно омогућити остварење свих 
основних облика простора, или ће, у одвојеном деловању, 
као искључиви патент предузетника, остварити жељене 
циљеве. 

Типолошка анализа овог типа не би ни настала да 
није сјајног текста Саре Чашек Архитектонска култура 
педесетих година: Луј И. Кан и комплекс Народне 
скупштине у Даки,�� у којем ауторка инсистира на два 
донекле супротстављена принципа, која су обележила 
архитектуру педесетих. Први је манифестован у прин-
ципима архитектуре интернационалног стила, и објек-
ти изграђени у овом периоду у великом броју случајева 
носе специфичности таквог начина изражавања.

Пример 1.
Стамбени објекат у Париској улици бр. 14 настао 

је крајем педесетих, тачније 1956. године, спратности је 
П+4, материјали који преовлађују јесу опека и малтер, 
чија комбинација у овом примеру делује изузетно 
естетично. (Сл.12) Ту су смештени и салон Музеја 
савремене уметности и атељеи бројних познатих уме-
тника. Ова зграда настала је исте године кад и зграда 
„Воћар“ арх. Милорада Мацуре, али је њена концепција 
посве другачија. Наиме, имајући у виду суседну зграду 
Академије ликовних уметности и контекст најближег 
окружења, међу којима посебно место заузимају Кнез 
Михаилова улица и Косанчићев венац, архитекта је 
од почетка могао претпоставити да ће у будућности 
корисници стамбеног простора бити ликовни уметни-
ци. Заправо, програмски захтев да се становима ове 
зграде прикључе и сликарске радионице оптеретио 
је просторну композицију грађевине, ограничену са 
двеју страна уличног фронта, додатним распоредним 
и архитектонским питањима, јер радионице захтевају 
погодније природно осветљење. Станови су пројекто-
вани тако да имају економске просторије – кухињу и 
купатило – сведене на минимум, док свака соба има 
природно осветљење. Оваква организација простора 
погодна је јер је у овим стамбеним јединицама лако 
остварити радни простор или га преуредити у атеље. 
Конструкција стамбене зграде је армиранобетонска, 
ливена на лицу места, с тим да је фасада финално 
направљена са опеком. Композиција фасаде је оно због 
чега зграда историографима и архитектима скреће паж-
њу. Прецизно је уклопљена у најближе окружење, а 
архитекта је поред тога поштовао и спратност суседних 
објеката. Фасада је пројектована у модерном духу, са 
елементима блиским фасадама административних и 

пословних зграда. Међутим, поштујући традицију 
градитељског наслеђа на Косанчићевом венцу, аутор је 
очигледно имао намеру да материјалима изрази топли-
ну која би била супротстављена „хладном“ карактеру 
бетона. Тако се опека нашла као изузетно естетски 
прихватљиво решење. Поред тога, према мишљењу 
Игора Блуменауа,��  инжењера Бироа за унапређење 
грађевинарства МГ НР Србије, опека је била изузетно 
препоручљива са економског, естетског и статичког 
становишта. Критеријуми за валоризацију објекта у 
целини, према историографу Зорану Маневићу,�� говоре 
да је ово један од значајних и више пута публикованих 
и излаганих објеката, и представља високи стандард 
стамбене архитектуре, а намена је значајна за културу 
града. Такође, треба истаћи изванредно пријатан цртеж 
фасаде и боју која се уклапа у амбијент калемегданских 
зидина. Дело је било више пута излагано и публикова-
но у различитим ретроспективним прегледима нови-
је београдске архитектуре. Иако се у појединим на-
ционалним архитектурама модерне у Европи, као 
на пример у севернонемачком експресионизму и у 
амстердамској школи, па и у данској, опека користила 
у велиој мери, у модерној стамбеној архитектури она 
је постепено одбацивана. За разлику од те тенденције, 
Мирослав Јовановић, и касније, Михајло Митровић 
настојали су да примене фасадну опеку где год је то 
било могуће, а ефекат који су постизали био је веома 
пријатан, реализујући фасаде изузетних естетских 
квалитета. Према мишљењу Алексеја Бркића, који веома 
респектује примену овог материјала „кроз континуитет 

Сл. 13. Фотографија стамбене зграде арх. Радован 
Митровић, ламела у блоку 33 
(Лична фотографија, 22. април 2006)
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развоја сликовитости архитектонског приказа, мате-
ријали од печене глине ће бити све прихваћенији и као 
грађа за тај приказ и то у толиком степену колико се 
структурализам према крају модернистичког раздобља 
све више приближавао дескрипцији“.14

Пример 2.
Као типичан пример једног другог приступа, узет 

је пројекат архитекте Радована Митровића, у којем 
се препознају принципи интернационалног стила. 
У основи, коришћен је армирани бетон, због својих 
обликовних могућности, и скелетни систем да би се 
оствариле слободна и флексибилна основа и фасада. 
Коришћени су стандардизовани модуларни елементи 
који омогућавају лакшу монтажу и изградњу. Зграду 
у ул. Омладинских бригада бр. 33, у литератури15 
детерминишу као типичан ликовни израз архитектуре 
педесетих година – форму ниске спратности, основног 
геометријског облика коначног волумена... У појединим 
елементима препознаје се и утицај Ле Корбизјеове 
архитектуре. Овде је то случај с равним кровом, 
слободном основом, и посебно у хоризонталним про-
зорским тракама. (Сл.13, 14)

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ
Сврха сваке типолошке студије је, пре свега, 

ближе упознавање развоја облика у историји грађења. 
Такође, свака типологија остаје отворена за разра-
ду, проучавање, преиспитивање и негирање. Тиме се 
отварају могућности за даља разматрања и нове зак-
ључке о послератној стамбеној пројектантској пракси, 
теоретским истраживањима и терминолошким дости-
гнућима у стамбеној изградњи. Ово истраживање ти-
пологије послератне стамбене архитектуре отворило 

је многа питања, а међу њима и да ли су и пре појаве 
одређеног типа постојали елементи који се овде 
појављују и

да ли у оквиру сваке од периодизација постоје 
најаве одређених појава које ће се манифестовати као 
групне.

На прво питање, у неколико наврата је наговештен 
одговор, и, у неколико извора литературе децицирано 
се наводи како у стамбеним јединицама модерне у 
Београду долази у великој мери или до негирања 
или до реинтерпретирања наслеђене традиције орга-
низације стана око средишње просторије. Тиме се 
објашњава велики проценат организовања просторија 
око централног предсобља, које наслеђује функцију 
некадашњег салона, у још старијем узору – кућног 
огњишта, или реинтерпретира традицију тзв. берлинске 
собе. Насупрот томе, ходници – коридори своје узоре 
имају у зградама јавних намена, док је кружна веза 
могућа реинтерпретација врло сличног концепта с краја 
XIX века и између два светска рата у Београду, где су на 
тај начин собе биле повезиване. 

Поред тога, организација станова по зонама према 
генерацијским поделама такође није новина, јер је у 
појединим поднебљима у Југославији била традиција 
суживот трију генерација у кући, да би крајем XX 
века (како у урбаним тако и у руралним срединама), то 
постала последица кризе у станоградњи и финансијске 
кризе у земљи.

Станови с кружном везом и након шездесетих го-
дина често су реализовани. Такође, зграде које имају 
основу у облику трокраке звезде, или „мерцедесове 
звезде”, током седамдесетих биће реализоване на Новом 
Београду и у Скопљу, као и у другим већим градовима 
у Југославији, а зграде чија је основа у облику кифле 

Сл. 14. Анализа 
архитектонског склопа 
стамбене зграде у ул. 
Омладинских бригада, 
блок 33 на Новом Београду, 
арх. Радован Митровић 
(илустрација преузета из: 
Татјана Прокић, „Неке 
могућности ремоделовања – 
новобеоградско искуство“, 
у зборнику радова 
Унапређење становања, 
Архитектонског 
факултета у Београду, 
1998, 414)
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реализоване су у неколико градова, јер је њихов облик 
погодан да грађевинска линија прати регулациону 
линију улице (овакве зграде реализоване су на Новом 
Београду, у Земуну, у Сплиту, Суботици итд.). Торњеви 
на Звездари, аутора арх. Ивана Антића, с потпуно истом 
материјализацијом, изведени су у Суботици и у још не-
колико градова у земљи. Те грађевине подигнуте су за-
хваљујући све учесталијој примени префабрикованих 
система и елемената у грађевинарству. Иако се током 
XX века широм света сматрало да је префабриковани 
систем будућност, и крајње повољно решење за нара-

стајући проблем пренасељености градова, и планете 
Земље уопште и мада су и одређени принципи модерне 
зачети на крајње хуманистичким идејама, чији је циљ 
био општи напредак човечанства, смањење ратова, криза 
и глади, почетак XXI века донео је потпуне негације 
ових идеја, јер најрепрезентативније грађевине света 
у овом тренутку управо су музеји деконструктивисти-
чке форме, стадиони без два идентична конструктивна 
елемента, као и ентеријери са заталасаним стаклом, 
произведеним ван фабричких хала, у јединственим 
занатским радионицама.

НАПОМЕНЕ:

1] Све у оквиру првог петогодишњег плана индустријализације 
земље.

2] У село и пољопривреду и сточарство почиње систематски све 
слабије да се улаже, а поред тога форсира се негативан призвук 
речи „сељак“, који је супротан речи „радник“, која означава чувара 
револуционарних тековина!

3] Југословенски центар за грађевинарство.

4] Мате Бајлон, Становање – Тема 1: Организација стана, свеска 
41, Архитектонски факултет – последипломске студије, Београд, 
1979.

5] Чланак је објављен у часопису Arhitektura, br. 1, Zagreb, 1950, 21.

6] Карактеристично из тог периода јесте решење петоспратница 
у оквиру стамбених блокова у Московској улици у Загребу. У једној 
етажи смештено је 16 мањих станова везаних за четири вертикалне 
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Summary: Dragana Mecanov

THE TYPOLOGY OF FORMS OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN THE FIFTIES OF THE XX 
CENTURY IN BELGRADE

The purpose of all typological studies is closer investigation of the development of forms throughout building 
construction history. The fifties and the sixties of the XX century (after the Second World War) present a period of intense 
construction building; through a concurrence of circumstances – demographic trends and industrialization, residential 
development in Belgrade reaches its peak. It resulted in a large number of residential buildings, blocks and estates providing 
the basis for analyses and typological classifications. In addition, every typology remains open to further development, 
study, revision or refutation. This opens up possibilities for further consideration and conclusions concerning postwar 
building design practices, theoretical research and terminological achievements relating to residential development.

Taking into account a large number of examples, the text cites and presents typical forms and dwelling units; however, 
this does not make the results representative. The typologies of the study were established with the aim to provide a 
systematic and comprehensive presentation of dwelling construction in the fifties in Belgrade, as well as in other areas since 
construction building experience spreads. Dwelling units can be divided in accordance with three criteria for typological 
classification. They are:

I Typology of dwelling buildings on the basis of programmes of flats
II Typology of dwelling buildings of the fifties by the relation of function and form
III Typology of dwelling buildings on the basis of development of spatial structures of floor plans of dwelling units.
This study of the typology of postwar residential architecture raised several questions:
Did individual elements precede the appearance of the type? 
Did every period exhibit precursors of certain elements which would later be manifested as a group?



153

ТИПОЛОГИЈА ОБЛИКА СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА ХХ ВЕКА У БЕОГРАДУ

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Apartments designed for three, four or five people (Illustration 
taken from: Bajlon, Mate, Housing, Topic 1: Organization of the Apartment,  
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ХАЈНА ТУЦИЋ

P

УДК 78:929 Симеоновић В.

ројектантски рад београдског архитекте Војина 
Симеоновића изашао је из вела заборава у години обе-
лежавања стогодишњице његовог рођења.� У поро-
дичној заоставштини архитекте сачувани су оригинал-
ни планови, уз обимну пратећу грађу о условима 
пројектовања и градње, фотографије неких изведених 
дела, пројекти за намештај, као и услови бројних кон-
курса на којима је учествовао.� Аутобиографске беле-
шке и фотографије откривају нам истовремено архи-
текту и пилота. Ту је и богата библиотека с литерату-
ром о уметности и приручницима из архитектуре на 
немачком језику. 

Дело архитекте Војина Симеоновића до сада ни-
је систематски представљано нити проблемски обра-
ђивано. Његови савременици нису писали о њему, 
само га је архитект Иван Здравковић поменуо међу 
архитектима „који се труде са пуно успеха да дају нечег 
свог, оригиналног“, уз Александра Ђорђевића, браћу 
Крстић, М. Злоковића, Б. Маринковића, Б. Несторовића, 
Б. Којића, Г. Самојлова и Р. Татића.� У новијој литератури 
о међуратном периоду углавном је Војин Симеоновић 
помињан у општим прегледима српске архитектуре, 
или је у оквиру других студија навођено понеко његово 
остварење уз сажетију анализу. Поједини аутори су 
га оценили као једног од слободнијих академичара, 
односно умерених модерниста. Аутори су најчешће 
наводили Дом Аероклуба, који је најрепрезентатив-
није дело архитекте. Може се закључити да је поз-
навање архитектонског опуса Војина Симеоновића 
фрагментарно.4 

За разлику од међуратног пројектантског рада 
Војина Симеоновића, који се одликује личним, аутор-
ским и упечатљивим приступом, његов послератни 
опус није једнако документован.5 

Период између два светска рата значио је за 
Београд обнову, али и трансформацију. Досељавање 
великог броја становништва у престоницу Краљевине 
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СХС након Првог светског рата створило је услове 
за наглу урбанизацију. Мењао се лик града, али без 
планског проширивања градске територије због брзине 
изградње. Нестајали су објекти у балканском стилу, а 
уношене конструкције и елементи архитектуре стило-
ва великих европских градова. Културни утицаји су 
најчешће допирали из Француске, и то преко Пеште 
и Беча. За пројектовање монументалних јавних обје-
ката намењених институцијама престонице нове др-
жаве били су ангажовани најпре страни архитекти и 
домаћи школовани у иностранству. Нарочито су вели-
ки ауторитет уживали руски академичари, мада су и 
Чеси, Французи, Аустријанци, Италијани и Мађари 
учествовали у обликовању архитектонске слике Бео-
града. Градња је стимулисана зајмовима Управе фондо-
ва, као и могућношћу остваривања профита издавањем 
станова за ренту. Богатији грађани су стога подизали 
вишеспратне куће. Изглед грађевина је зависио и од 
конзервативних жеља инвеститора. Поред њих, развој 
архитектуре су кочили неквалификовани пројектанти, 
али и недостатак литературе о архитектури. Због свега 
тога, у односу на друге уметности, продор модерних 
схватања у београдску архитектуру највише је каснио.6 
Углавном се градило у еклектичним историјским 
стиловима или су били вршени покушаји њихове мо-
дернизације, док је модерна архитектура, којој су узор 
били Баухаус, пуризам Ле Корбизјеа и кубизам прашке 
школе, у Београду била веома ретка.7 Она је најпре 
ушла преко мањих приватних стамбених објеката, а 
академизам је задржао ауторитет у области јавних 
грађевина. Уочљива су основна стилска струјања: но-
ве фазе академизма, обнове локалне средњовековне 
традиције у тзв. српско-византијском националном 
стилу, затим, ар декоа и чистије модерне архитектуре. 
Модерна је стизала преко ретких изложби страних 
уметника и часописа, а одржала се заслугом чланова 
Групе архитеката модерног правца, Б. Којића, М. Зло-
ковића, Ј. Дубовија и Д. Бабића, касније и других. 

Архитекти су излагали своје радове на пролећним 
салонима у изложбеном павиљону „Цвијета Зузорић” 
и на изложбама југословенске савремене архитектуре 
1931. и 1933. године. Међутим, у већини примера дома-
ће модерне била је реч претежно о „формалистичком 
означавању”.8 Пројекти монументалних јавних гра-
ђевина настајали су путем конкурса, којих је од средине 
треће деценије било много, нарочито тридесетих го-
дина ХХ века. Долазила су до изражаја савремена 
схватања младих архитеката, мада је било доста 
проблема приликом избора најбољег пројекта, тако 
да израда коначног пројекта није подразумевала увек 
ангажовање најуспешније пласираног кандидата.9 

Један од архитеката који је водио сопствени про-
јектни атеље био је и Војин Симеоновић. Он је припадао 
генерацији српских архитеката која се школовала и 
завршила студије у Београду након Првог светског 
рата. За разлику од старије генерације архитеката, 
одлазак у иностранство био је сведен на краћи сту-
дијски обилазак, као допуну академских студија. 
То је могао бити показатељ побољшања квалитета 
домаћих студија, јер су професори постајали они који 
су се школовали у великим европским градовима. 
Студије су биле засноване на савлађивању класичних 
стилова и еклектичким методама у компоновању, што 
је за последицу имало академску стилизацију у складу 
са европским студијама архитектуре. Пројектовало се и 
у стилу сецесије. Међутим, студије у Београду биле су 
допуњене захтевима за креирањем на основу елемената 
византијске архитектуре, тј. њене српске средњовековне 
варијанте, у духу обликовања „националног” стила, 
којим је планирано учвршћење националног уједињења 
југословенских народа. То је био одраз нерешеног на-
ционалног питања – између наднационалне политичке 
струје која је заговарала академизам и националне стру-
је опредељене за такав стил и у архитектури.10

Исте године када је Војин Симеоновић дипломирао, 
1925, на Архитектонском одсеку Техничког факултета 
формиран је Клуб студената архитектуре, од чланова 
претежно националног стилског опредељења. Први очува-
ни пројекат Војина Симеоновића из 1924. године изведен 
је у српско-византијском стилу, али није познато да ли је 
то важило и за његов дипломски рад, управо за зграду тог 
факултета, што је била пракса до 1930–1933. године. 

Симеоновић је припадао млађој генерацији ака-
демичара у архитектури. Међутим, био је један од рет-
ких који су на бази академских принципа остварива-
ли слободније и модерније композиције, стварајући 
особену варијанту академске архитектуре.�� Након 
студија, Војин Симеоновић је неколико година радио 
у приватним атељеима двојице архитеката различитих 
опредељења, академичара Александра Ђорђевића и 
модернисте Миладина Прљевића. Рани радови младог 
архитекте настали су поводом конкурса, у сарадњи с 
архитектом Прљевићем.

Као овлашћени архитект, Војин Симеоновић је 
1932. године и сам отворио пројектни атеље. У том пе-
риоду највише се посвећивао пројектима стамбених 
објеката за приватне наручиоце. Положај самосталног 
архитекте био је незавидан. Да би се пробио и стекао 
углед и поштовање за озбиљан и тежак рад, био је 
понекад принуђен да ограничава своју креативност, те је 
у неколико примера применио одређене архитектонске 
шаблоне. 
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Биографија
Војин Симеоновић је рођен у Београду 8. новембра 

(26. октобра по старом календару) 1900. године, на 
Митровдан, као најстарије од петоро деце рударског 
инжењера Драгољуба Симеоновића и Данице, рођене 
Аранђеловић. Од 1910. године живео је у новој породич-
ној кући, вили „Мира“, у улици Милоша Великог 42, коју 
је пројектовао његов ујак Јован Ђ. Аранђеловић, инс-
пектор Министарства грађевина.�� О Симеоновићевом 
раном детињству нема много података, осим што сâм 
наводи да је завршио четири разреда основне школе. 
Из тог периода постоје његове фотографије као деча-
ка, члана Соколског друштва „Душан Силни“. На једној 
од њих он је међу рањеницима и болничаркама војне 
болнице у српско-бугарском рату 1913. године, што 
сведочи да је био једно од многобројне деце ратника 
у балканским ратовима. Његова породица се у краћем 
периоду 1914. године повукла у Ниш. Школовање је 
у време Првог светског рата ипак наставио у Четвртој 
београдској гимназији, а после завршеног трећег 
разреда у „Ц. и К. Реалној гимназији“, у којој се учило 
на немачком језику. Војин Симеоновић се није истицао 
само одличним успехом него и добром физичком 
кондицијом. Као члан гимнастичког друштва „Соко“ 
(Соколског савеза Краљевине СХС), учествовао је на 
седмом Свесоколском слету у Прагу 1920. године.

Студије на Архитектонском одсеку Техничког 
факултета у Београду, употпуњене студијским путо-
вањем у Италију 1924. године, увеле су Симеоновића 
у примарну животну активност –  пројектовање. 
Преломна година за њега била је 1925, када је дип-
ломирао и одслужио „ђачки” војни рок у Кумбору, 
као поднаредник ђак-техничар. У војничкој исправи 
је студент технике који говори француски и немачки 
оцењен као „веома добар, употребљив, марљив, доброг 
карактера“.�� Крајем године је у Тивту положио испит за 
резервног инжењера поручника. Од 1926. године радио 
је у приватном архитектонском атељеу Александра 
Ђорђевића. Ту је у току четири наредне године сара-
ђивао на пројектовању објеката различите намене, 
израђивању предмера и предрачуна и вршења надзора 
над градњом. У априлу 1929, полагањем државног 
испита у Министарству грађевина, званично је постао 
архитект, а од јуна 1930. године пројектантске послове 
обављао је у атељеу Миладина Прљевића, с којим ће га, 
поред више заједничких пројеката, касније везивати и 
кумство.

У то време, Војин Симеоновић је проширио обим 
својих активности. После издржане вежбе и завршеног 
хидропланског курса у Дивуљама крај Сплита, крајем 
лета 1931, стекао је звање дипломираног хидропи-
лота.14 Сарадња с архитектом Прљевићем трајала је до 

марта 1932. године, а онда су се, када је стекао статус 
овлашћеног архитекте и чланство у Инжењерској 
комори у Београду, створили услови за самостални 
пројектантски рад и вођење сопственог атељеа. Од 
тада је у улици Милоша Великог 36 радио са својим 
сарадницима. Готово истовремено започела је његова 
пилотска каријера, која је трајала у континуитету и 
паралелно с пројектантским радом, све до почетка 
Другог светског рата. Од септембра 1932. сваке године 
једном месечно обављао је тренажу летења ради одржа-
вања летачке кондиције и очувања звања пилота.15 И 
поред врло озбиљног и напорног пројектантског посла 
од којег се издржавао, а који је обављао с крајњом 
преданошћу и врло одговорно и савесно, Војин Си-
меоновић је подједнако био успешан као пилот. Две 
различите активности добро су се употпуњавале, испу-
њавајући његов свестран, али дисциплинован дух. 
Септембра 1935. године, произведен је у виши чин 
резервног инжењера капетана II класе техничке струке 
морнарице.16 Био је и члан управе Удружења резервних 
авијатичара, а средином 1937, на предлог министра вој-
ске и морнарице, а у име Његовог височанства Петра 
II краља Југославије, краљевски намесници одликовали 
су „господина Војина Симеоновића архитекту“ Кра-
љевским орденом светог Саве IV реда. У чин резервног 
инжењера капетана I класе техничке струке морнарице 
унапређен је 1939. године.�7 Уследио је још један 
студијски контакт са европском архитектуром током 
боравка у Италији и Немачкој 1940. године. 

Марта 1941. био је мобилисан и боравио је у 
Кумбору у Боки Которској, на положају заменика 
командира хидропланске ескадриле, одакле је слао 
упутства за преградњу виле адвоката Недељковића у 
Новом Винодолу. Међутим, капитулацијом Југославије, 
његова јединица је расформирана и у Херцег Новом га 
је затекла италијанска окупација. Ратни заробљеник 
италијанске команде остао је до маја, када је побегао 
у Београд. У време окупације живео је у улици Кнеза 
Милоша 46 (48), довршавао започете радове на не-
ким објектима и помагао у обнови оштећених зграда. 
Завршетак Другог светског рата био је и крај његовог 
приватног пројектантског рада. У Техничком одсеку 
Народног одбора II рејона посветио се добровољном 
раду на изградњи порушеног Београда. У то време 
засновао је и породицу са Екатарином Михајловић, 
која је по струци била математичар, с којом је касније 
добио две кћери. Од 1946. године Симеоновић је 
радио у државној служби, у разним организацио-
ним јединицама Електропривреде, затим у бројним 
пројектантским и другим техничким организацијама 
и то на руководећим положајима (директора, шефа 
пројектног атељеа, главног пројектанта), уз наставак 
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извесне елементе ренесансе – кружне конструкције са 
стубовима и куполом на систему лукова с конзолама 
последњег нивоа. Иако сложеног програма и у ком-
бинацији стилова, млади архитект је показао смисао 
за компоновање у којем је водио рачуна о равнотежи 
елемената, као и о функционалности, понудом више 
одвојених пролаза, праваца кретања и перспектива на 
неколико нивоа.19

Убрзо после дипломирања, започео је да ради у 
приватном архитектонском атељеу Александра Ђор-
ђевића, Међутим, ниједан пројекат из тог периода сара-
дње није познат.20 

Симеоновић је сличне пројектантске послове 
обављао и у архитектонском атељеу Миладина Прље-
вића (јун 1930. – март 1932). Сачувано је неколико 
конкурсних пројеката из овог периода који су резултат 
заједничког рада двојице архитеката. Како су посреди 
мање перспективне скице и непотписани планови на 
паусу, не можемо знати колики је удео ког архитекте у сва-
ком пројекту.�� За разлику од претходне фазе рада, ови 
пројекти су замишљени у потпуно неакадемском духу 
и углавном их карактеришу принципи безорнаментал-
не модерне архитектуре, с конструкцијом слободнијих 
кубичних форми, али и њене декоративне варијанте, која 
задржава елементе ренесансе или српско-византијског 
стила. Сарадња двојице архитеката наставила се и када 
је Симеоновић отворио свој атеље, јер један од тих 
пројеката потиче из 1933. године. Како многи сачува-
ни заједнички пројекти имају сличности с каснијим 
самосталним Прљевићевим пројектима модерне архи-
тектуре, могуће је да је улога Војина Симеоновића у 
креирању заједничких пројеката била нешто мања. 
Међутим, има елемената које је Симеоновић и даље 
користио, као што је прочишћена, празна зидна тра-
ка, која уоквирује отворе концентрисане у средишту 
фасаде.

На конкурсу за Палату бановине у Сплиту�� (1930) 
тражено је пројектовање у „слободном монументалном 
стилу, а карактер и облик има садржавати класични 
ритам“ (сл. 2). У оцењивачком суду био је између 
осталих и Иван Мештровић. Симеоновић и Прљевић су 
на захтеве конкурса одговорили пројектом кубичне, али 
транспарентне и стилизоване неоренесансне палате, с 
континуираним низовима отвора. Зону приземља ок-
ружују истурени аркадни тремови, а четири спрата, 
одвојена хоризонталним венцима, решена су скоро 
идентично – полукружни отвори, оперважени мотивом 
тордираног ужета, раздвојени су двојним стубићима 
лиснатог капитела, уместо којих су на последњем 
спрату рељефне плоче. Ове једноличне хоризонталне 
низове окружују празне површине фасада, а саме 
врхове углова зграде маркирају по једна стојећа фигура 

Сл. 1. Студентски рад „Исток“ 

рада на пројектовању, углавном објеката „друштвеног 
стандарда” и индустријских објеката. Извесно време 
радио је и као професор у Машинској техничкој школи 
„Петар Драпшин”. Године 1975. боравио је на Светој 
гори. Умро је у Београду 16. априла 1978. године.

Архитектонски опус
Најранији очувани пројекат Војина Симеоновића 

јесте студенски рад под називом Исток, изведен у цр-
тежу слободном руком, рађен у оквиру Светосавског 
темата, почетком 1924. године (сл. 1).18 По правилу, пос-
тављени услов овог задатка био је српско-византијски 
стил. Симеоновићев рад представља перспективни из-
глед замишљеног раскошног комплекса, репрезентатив-
ног степенишног прилаза у три нивоа, са ограђеним 
терасама и засведеним пролазима. Поред траженог сти-
ла, чији елементи преовлађују (начин зидања опеком и 
каменом, аркаде с кубичним капителима, табернакли 
с куполом, мотив шах-поља), овде је примењен еклек-
тички принцип. Комплекс је замишљен разуђено у 
барокном духу, нарочито када се реконструише основа, 
с таласастим формама степеништа, овалном аркадом 
и самом темом степенишног прилаза с терасама и уз 

Сл. 2. Палата бановине у Сплиту
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„војника” с мачем у рукама окренутим ка земљи. Овај 
систем модернистичке стилизације, чак и уз извесне 
елементе ар декоа, остварује ефекат бесконачности и 
намеће атмосферу монотоније и хладноће.

Изглед пројекта Палате бановине у Скопљу (1930) 
није сачуван, али је познато да је рад био успешан и 
да је ушао у ужи избор и откуп. Према оцени жирија, 
имао је и квалитете и недостатке: „Удобна диспози-
ција простора, спољње обележје палате са елементи-
ма источњачко-медитеранског, што одговара захтеву 
програма, али је на тргу грађевина постављена без 
духа за прилагођавање, [...] репрезентативни прилаз 
је монументалан (cour d’honneur); одељење за двор је 
добро издвојено у једном крилу грађевине, вестибил 
и свечана сала повољно заузимају средњи део осно-
ве, али укупно решење основе је доста збијено, ус-
лед чега се појављује известан број слабо осветљених 
просторија“.��

Иако је у условима конкурса за Железничку ста-
ницу у Скопљу (1931) било предложено прилагођава-
ње грађевинској традицији јужне Србије, Симеоновић 
и Прљевић су замислили концепт модерне архитек-
туре,24 разуђене основе и аксонометријског изгледа, 

са функционално организованим просторима, одраже-
ним конструктивно на спољашњости кубичним масама, 
али и са рељефима, што је обележје ар декоа (сл. 3). У 
извештају оцењивачког суда на овом конкурсу, на којем 
ниједан пројекат није задовољио постављени задатак, 
рад Симеоновића и Прљевића је, по успелости решења, 
издвојен и откупљен, уз похвалну оцену организације 
основе оријентисане ка тргу, „што је омогућило ин-
тересантно груписање великих маса добро органски 
обрађених”. Речено је да ће овај рад, као један од првих 
шест, бити искоришћен у дефинитивном пројекту.

Сл. 3. Железничка станица у Скопљу

Пројекат Југословенског посланства у Анкари 
(1931), слично пројекту Палате бановине у Сплиту, 
приказује монументалну, али транспарентну структу-
ру, рашчлањену лучним отворима и дугим аркадама, 
двојних стубова (сл. 4).25 То је смело и надахнуто 
решење у којем су византијски елементи комбиновани 
с принципима сецесије и ар декоа. Поред хоризонталне 
поделе на краћу нижу зону и горњу двоспратну, 
изражена је и вертикална артикулација стубовима, али 
још више масивним кубичним средишњим ризалитима, 
испадима кроз које се улази, који надвисују остатак 

Сл. 4. Југословенско посланство у Анкари Сл. 5. Зграда Милоша Јовановића
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зграде и крунисани су слепим куполама. Изразиту вер-
тикалност дају витки пиластри који су на главној фа-
сади удвојени и са усправном фигуром на капителу, 
између којих је плоча са грбом Краљевине Југославије. 
Углови грађевине су заобљени, али и перфорирани за-
лученим и правоугаоним отворима, као и на осталим 
деловима фасада.

Најранији сачувани Симеоновићев пројекат при-
ватне куће, зграде Милоша Јовановића (сл. 5) није пот-
писан и остао је нереализован. Настао је 1931. године у 
периоду сарадње с архитектом Прљевићем. Замишљен 
је као двоспратна зграда на регулационој линији која 
би се могла сврстати међу градске породичне куће за 
изнајмљивање станова. Основа је једноставна, са две-
ма просторијама оријентисаним ка улици и мањим спо-
редним у задњем тракту. Донекле недовршена фасада 
решена је у чистом академском маниру, с хоризонтал-
ном артикулацијом између лучних отвора у приземљу, 
вертикализмом јонских пиластара међу правоугаоним 
прозорима првог и другог спрата и кровним венцем 
са балустрадама. Гвозденим ковинама покривена су 
улазна врата, отвори сутерена и неколико прозора у виду 
плитких балкона. Једноставно и хармонично, али схе-
матизовано решење неокласицистичке архитектуре.

Пројекат Дома Аероклуба Краљевине Југосла-
вије једини је Симеоновићев међуратни пројекат об-
јекта јавно-стамбене намене и реализован је као 
његов први самостални пројекат (1932–1934) (сл. 6a). 
Аероклуб је био национална установа од изузетног 
значаја, под покровитељством Његовог величанства 
престолонаследника Петра и председништвом кнеза 
намесника Павла, смештена у престоници Краље-
вине.26 Заједнички конкурсни пројекат Симеоновића 
и Прљевића откупљен је уз неколико других радова 
и оцењен као „просто и рационално решење, врло 
економично, са добро решеним осветљењем и ко-
муникацијом“.�7 Замишљен је у чистијој модерној ва-
ријанти, безорнаменталној и без историјских цитата, 
са доста великих отвора и вертикалним артикулаци-
оним елементима завршеним пинаклима који негирају 
завршетак фасаде. Међутим, израда коначног про-
јекта, по којем је објекат и изведен, као и надзор над 
извођењем ипак су поверени архитекти и пилоту Воји-
ну Симеоновићу. Он се определио за варијанту само-
сталног пројекта понуђену на паралелном конкурсу за 
Београдску берзу.28 

Симеоновић је донео решење достојно значаја 
ове институције, потпуно јединствено и оригинално 
остварење, изузетно модерно, са декоративном и реп-
резентативном спољном и унутрашњом обрадом. На 
оригиналним плановима фасада и на перспективној 
скици видљива је скулптура (сл. 6b).29 Међутим, и без 
њеног присуства –остале су декоративне једино конзоле, 

Сл. 6a. Дом Аеро клуба – историјска фотографија

Сл. 6b. Дом Аеро клуба – перспективни изглед              
(с фасадном скулптуром)



161

ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВОЈИНА СИМЕОНОВИЋА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

у виду лављих глава – изведени објекат је потпуно за-
хваћен европским декоративним духом, савременим ар 
декоом, који се паралелно развијао са модерним стилом 
типа Баухауса, који је у трагању за високом елеганцијом 
и отменошћу стилизовао, поред осталог, и облике кла-
сичне античке, грчке и римске уметности. Могуће је 
извести и паралеле с монументалном архитектуром 
тоталитарних режима.30 На архитраву под истуреном 
стрехом постављен је натпис „Дом Аеро клуба“.

У основи је објекат Аероклуба организован око 
угла на нагнутом терену. На регулационим линијама су 
репрезентативне фасаде, а ка унутрашњем дворишту 
неутралније. По типу је то двотрактна основа са боч-
ним крилима. Просторије се нижу дуж главног тракта 
ка Узун Мирковој улици, док средишњи хол има 
комуникациону улогу (сл. 6c). До јавно-пословних 
простора у нивоу мезанина и првог спрата долази се 
свечаним прилазом кроз главни улаз, кружни вестибил 
и преко овалног простора са спиралним степеништем, 
осветљеним витражом и горњим светларником. Два 
бочна улаза на крајевима крила (један из Узун Миркове 
а други из Краља Петра) уводе у приватне просторе 
намењене становању за ренту, који заузимају други, 
трећи и четврти спрат.

Задовољен је најважнији конкурсни услов да „згра-
да мора имати обележје јавне монументалне грађевине“, 
а искоришћена је „слобода решења за облик и стил“. 
Рустичност зоне приземља и мезанина са оплатом 
од ромб-квадера као и општи, делимично троделни, 

концепт фасаде успостављају ренесансне асоцијације, 
али су академски принципи сведени. Међутим, прозори 
су различите висине и ширине (највиши на првом 
спрату обележавају свечану салу), немају профилацију, 
а раздвојени су стилизованим плитким канелираним 
пиластрима, лизенама, висине три спрата, без стопе и 
капитела. Они уносе вертикалност у елевацију фасаде, 
обједињују зону перфорације, изузев последњег спра-
та, формирајући с хоризонталним низовима прозора 
решетку, надвишену двема декоративним истурениим 
стрехама које издвајају прозоре последњег спрата. 
Цео систем је у облику слова „П” уоквирен равним 
безорнаменталним површинама зидова, чиме су обје-
дињени средишњи и горњи сегмент фасаде. Видљива 
је слика, кулиса дорског храма, антички скелет, чију 
апстракцију појачавају снажно истурене стрехе и пра-
зне околне површине. Успостављено је хармонично 
усклађивање вертикалног и хоризонталног, али и 
рустичног и плошног. Вертикализам приземља преко 
медаљона мезанина успоставља контакт са високим 
пиластрима. Стрехе су најснажнији акценат, наглашава-
ју горњу зону, „некадашњи“ кровни венац. Сложено 
прожимање, уоквиривање рустичним хоризонталним 
и вертикалним тракама – канелираним и ромбоидним 
– у снажном је контрасту с потпуно празним и глатким 
оквиром фасаде друге нијансе. Чисто и јасно решење вр-
хунске елеганције, чему је знатно допринео мајсторски 
простудиран однос различито обрађених материјала 
фасадне облоге, двеју врста вештачког камена. 

Сл. 6c. Дом Аеро клуба 
– основа приземља



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 162

ХАЈНА ТУЦИЋ

Потреба архитекте била је да оствари тотални ди-
зајн повезивањем фасаде са обрадом ентеријера, пре-
ко декоративности и мотива који се понављају. Тако 
чест ар деко мотив ромба, у суштини цикцак мотив, и 
канелуре покривају месингане рукохвате великих вра-
та у улазном холу. Примена различите врсте фасадног 
материјала и елегантно оивичавање фасаде, слично је 
пажљивом одабиру материјала у ентеријеру, облози 
зидова од штофа и дрвених рамова; затим, понављање 
спиралних мотива, меандра и волуте, од спирале при-
лазног степеништа, гвоздених ограда за врата и ра-
дијаторских маски, све до витража (тема је грчка леген-
да о Дедалу и Икару). У техничком опису наводи се да 
су велики и мали салон обрађени у енглеском стилу, 
а сала и две зимске баште у француском стилу Луја 
XVI, док је декорација бара и трпезарије изведена у 
„модерном стилу“. Сматрало се да су то „најмодерније 
клупске просторије у Београду“ и да „наш Аеро клуб 
може бити поносан на своје дело, јер он има највећи дом 
у целој Европи“.�� За декорисање су били ангажовани и 
познатији уметници: сликари Васа Поморишац и Коста 
Хакман и скулптор Петар Палавичини.�� 

Најбројније у опусу архитекте Војина Симеоно-
вића јесу приватне градске куће и виле. Од друге 
половине ХIX века започето је насељавање брежуљака 
у околини Београда, дотада с виноградима, шумама и 
пољима. Нарочито обимна изградња на тим просто-
рима настављена је у периоду између два светска 
рата. Имућни грађани, државни чиновници и трговци 
Београда са станом или кућом у граду желели су 
летњиковац у предграђу – на Звездари, Неимару, Де-
дињу, Сењаку – у близини краљевских вила, Старог и 
Белог двора, по могућности сличног изгледа и раскоши. 
Тежило се достизању европског начина живота и 
стандарда, а за узор су узимани примери европске виле 
XVIII и XIX века, као и многи други стилови – јапанске 
архитектуре, јужноамеричке, средњовековне – док је 
мањи број желео куће у модерном стилу.�� 

Паралелно са Аероклубом, настао је пројекат за 
приватну вилу Олге Крсмановић (1932), сасвим у ака-
демском маниру (сл. 7). У основи виле је остварена ди-
ректна осна комуникација, од главног улаза преко цен-
тралног хола и салона, са дугом полукружном терасом 
која степеништем излази у двориште. То је једноставно 
сведено академско решење с приземљем и спратом над 
истуреним улазним средишњим ризалитом, којим се, 
уз бочне ризалите, са по два лучна прозора, одражава 
унутрашњи распоред три тракта. На то указује и фасада 
према Ужичкој улици, једино средишњи ризалит има 
три лучна прозора у равни приземља и незнатно је 
увучен.34 Рустични сокл са отворима сутерена надвису-
је зона приземља артикулисана плитким сегментним 
пиластрима између прозора и имитацијом заглавног 
камена над њима, а елевацију довршавају профилисани 
кровни венац и атика са балустрадама. Бочне фасаде 
пробијене су само паром правоугаоних прозора у сре-
дишњем ризалиту. Једини елемент савремености јесте 
армиранобетонска конструкција.

У породичној заоставштини архитекте сачуван 
је план западне фасаде цркве, једине идеје сакралног 
објекта (1932) (сл. 8). Није познато да ли је то био 
резултат конкурса или лична потреба на почетку са-
мосталне пројектантске каријере, јер је управо тих 
дана Симеоновић отворио сопствени технички биро. 
Замишљена црква има монолитну форму маузолеја, 
зиданог каменим квадрима, са слепом куполом и ве-
ома мало отвора. По реконструкцији основе, била би 

Сл. 7. Вила Олге Крсмановић - фасада

Сл. 8. Скица за цркву
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то грађевина слободног крста, с куполом над средиш-
њом кубичном (или кружном) масом. Улазна фасада је 
завршена двоводним кровом. Лучни портал, надвишен 
розетом, издигнут је над зоном сокла и истакнут сте-
пеништем, а бочно рељефним фризовима с представом 
издужених фигура у поворци, које погнутих глава при-
лазе приносећи дарове. По елементу уметања рељефних 
плоча уз отворе, на објекте прочишћених фасада, односно 
без других академских елемената, пројекат је близак ар 
декоу и могуће је извести паралеле са Злоковићевим 
пројектом за Пантеон из 1926. године.35

Ниједан пројекат који су архитекти приложили ни-
је у потпуности задовољио услове конкурса за хотел у 
Сплиту (1933). Друга награда припала је двојици бео-
градских архитеката Прљевићу и Симеоновићу (сл. 9).36 
Тражено је да зграда носи обележје репрезентативне 
јавне грађевине, да то буде тип модерног савременог 
и удобног хотела, док је била остављена слобода у 
начину спољног обликовања. Архитекти су одго-
ворили ефектним решењем, изразито модерном без-
орнаменталном конструкцијом са стакленом зид заве-
сом, функционалним раздвајањем два крила око „згло-
бног” цилиндра с лифтом, аеродинамичном формом 
приземља са терасама, која прати облик полуострва на 
ком се објекат налази и са уписаним геометријским 
формама, такође прилагођеним терену каскадним спу-
штањем масе задњег крила. Поред рационалног ко-
ришћења терена, пројекат је разматрао и климатске 
услове поднебља, што је условило положај самог објек-
та и велике стаклене површине омогућене савременом 
конструкцијом. Сала за забаве је била планирана у два 
нивоа и са засебним улазом, из економичних разлога и 
ради могућности изнајмљивања.�7

У другом конкурсном року за вилу краљевића 
на Дедињу (1934) Војин Симеоновић је понудио две 
варијанте.38 Програмом је тражено да грађевина буде 
једноспратна, с тачно одређеним бројем и наменом 
просторија и по спољној обради „саображена са оста-
лим зградама на Дедињу, тако да чини једну целину”, 
тј. да има одлике српско-византијског стила. Прва ва-
ријанта пројекта показује јак утицај балканске про-
фане архитектуре уз елементе српско-византијског 
стила (сл. 10а, 10б, 10ц). Симетрична, али разуђена 
основа решена је постављањем просторија радијал-
но од средишњег октогоналног хола,39 при чему су 
три наменски одвојена крила за боравак краљевића 
повезана међупросторима, које чине улази са степе-
нишним прилазима, аркадани тремови и терасе на 
спрату. Улази су били предвиђени и са бочних страна. 
У приземљу главног тракта већина просторија је била 
намењена јавним сусретима, презентацији, док је спрат 
одређен за приватност и одмор краљевића. Споредне 

просторије намењене дежурству и послузи, знатно 
мање површине, обједињене су у мањем наспрамном 
тракту. Три истурена тракта имају на спрату испусте 
у виду еркера на конзолама, са аркадним отворима у 
облику такозваних моравских лукова, а надвишени су 
засебним четвороводним крововима с лучним забатом. 
Над централним октогоном је купола с лантерном, док 
су на задњој фасади у приземљу тространа тераса са 
аркадама, и две мање горње нише на угловима октогона. 
У целини је ово увећана варијанта балканског конака 
XIX века, али изузетно занимљиво, функционално и 
транспарентно решење у којем се прожимају истурене 
масе и увучени простори.

Другом варијантом пројекта архитект је нешто 
ближе одговорио захтевима конкурса у усклађивању 
са архитектуром Старог двора, подједнако и основом 
и спољним облицима. Основа је правоугаона, с про-
страним квадратним холом у средишту око којег су 
распоређене просторије, док су оне споредне сасвим 
у угловима. Овај тип основе биће значајан за распоред 
простора у неким Симеоновићевим пројектима при-
ватних вила.40 Главна фасада је оивичена у приземљу 
тремом са двојним кратким стубовима кубичног капи-
тела, а средишњи улазни ризалит надвишен је лођом 
с аркадним отворима и засебним косим кровом са 
забатом. Са супротне стране, објекат комуницира са 
спољашношћу преко простране терасе у приземљу 
и лучних отвора као и горњом терасом у средишњем 
тракту. Бочни ризалити задње фасаде имају засебне 
кровове, ту је и једна мања угаона ниша, а главна кровна 
маса отворена је лантерном. Фасада није окарактерисана 
доследно једним стилом, већ се српско-византијски 
елементи (аркаде с ниским двојним стубовима, тремови 
са сводовима, грифони на постаментима прилазног сте-
пеништа) сусрећу са елементима балканске фолклор-
не архитектуре (еркер, ниша, дрвени застори прозора, 

Сл. 9. Хотел у Сплиту
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Сл. 10. Вила за краљевиће на 
Дедињу – 1. варијанта основе 
(10а) + фасаде (10b+10c)
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геометријски елемент поткровног венца, коси кровови, 
димњаци), а та комбинација је била присутна и на ве-
ћини конкурсних пројеката осталих архитеката.41 И по-
ред доследног одговора на конкурсне захтеве, за извршни 
пројекат изабрано је неоренесансно решење Алексан-
дра Ђорђевића.

Пројекат виле Милутина Скакаљевића (1934–1935) 
био је први реализовани Симеоновићев пројекат с ре-
лативно савременим функционалним програмом про-
стора.42  Једноспратна грађевина је имала безорнамен-
талну фасаду. У првобитним варијантама основе сре-
дишњи попречни тракт излазио је у поље ризали-
тима, док је у коначном пројекту увучен. Задржана је 
његова комуникациона улога и функционалан распоред 
простора, угаоно распоређене просторије, одражене на 
спољашњости фасаде, нарочито терасама и балкони-
ма заобљених углова, типичним елементом модерне 
београдске архитектуре, као што је и примена мањих 
кружних прозора. Углови куће око прозора били су 
обрађени у цигли, а од модерне концепције одударао је 
коси четвороводни кров с високим димњацима. Међу-
спратне армиранобетонске конструкције употпуњавале 
су савременост дизајна.

Зграда Зоре Аранђеловић (1935–1936), према 
типу двотрактне основе са бочним крилом, као и по 
распореду простора, слична је концепту Аероклуба. 
Ово је такође угаони објекат, двоспратна кућа с ре-
презентативним просторијама окренутим улицама, 
док се преко централног хола и залучене зимске 
баште излази у двориште, куда су оријентисане сер-
висне просторије и степеништа.43 Са Аероклубом 
се може повезати и по репрезентативном третману 
фасада ка улицама и недекоративном фасадом са 
овалним испадима ка унутрашњем дворишту. Трет-
ман елевације овде нема елементе модернизма. Плитка 
рустичност високог приземља с лучним прозорима, у 

којој се имитира зидање каменим квадерима, изве-
дена је у камену тамније нијансе у односу на глатку 
оплату зоне спратова, рашчлањену профилисаним 
сведеним пиластрима између прозора. Отвори првог 
спрата, наизменично виши са балконским ковинама 
и они краћи без акцента, завршени су сегментним 
луком, а они изнад су правоугаони, још краћи и са 
мањим балконским ковинама. Последњу зону чине 
профилисани кровни венац и атика са балустрадама. 
Симеоновићевом дизајну припадају нацрти за деко-
ративне ковине на прозорима, вратима и огради капије 
дворишта. На фасади из Смиљанићеве улице на бочном 
улазном ризалиту појављују се слепи прозори као по-
треба за хармонизовањем елемената ради ефекта ре-
презентативности.

Варијанте пројекта за вилу трговца Раде Петрови-
ћа на Сењаку, из априла 1934. године, подсећају на про-
јекат за Олгу Крсмановић, једино што је улаз био пла-
ниран кроз терасу и водио је преко централног хола у 
зимску башту – истурен и надвишен средишњи ризалит, 
фланкиран двема нижим терасама са стубовима. Још 
тада је била формирана основна идеја главне фасаде с 
три ризалита, од којих је средњи посебно акцентован: 
пар коринтских полустубова са по два окулуса између, 
фланкирају два лучна отвора, улаз и велики прозор 
на спрату. У финалном пројекту из 1935–1938. године 
додати су плитки коринтски пиластри уз прозоре боч-
них ризалита. Прозори у приземљу су правоугаони, а 
они на спрату лучни и са ковинама. На свим фасадама 
бочни ризалити су обележени пиластрима, а средиш-
њи је посебно акцентован паром монументалних 
канелираних полустубова, док је на задњој фасади 
то изведено транспарентним просторима, верандом 
(зимском баштом) у приземљу и терасом на спрату са 
двојним сведеним стубовима. Овде се такође појављу-
је слепи прозор. Једини испад куће јесте полукружна 
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веранда с јонским стубовима која истиче велики салон. 
На супротној страни витраж по нацрту сликара Васе 
Поморишца осветљава степениште резбарено у хра-
стовом дрвету.44 Ово је најрепрезентативнији пример 
градске виле у архитектури Београда између два светска 
рата, али и најскладније решење архитекте Војина 
Симеоновића креирано на бази историјских стилова. У 
ентеријеру великог салона истичу се стубови у „стилу 
Луја XVI“ (сл. 11).

Зграда Александра Недељковића (1936–1937) је-
сте градска породична кућа монументалног габарита. 
То је веома оригинално дело архитекте у овој кате-
горији породичног становања. (сл. 12)45 Намењена је 
колективном становању, са пословним просторима у 
приземљу, становима за издавање на првом и другом 
и станом власника на трећем спрату. У време када је 
изграђена доминирала је околином, масивношћу блока 
и смелим уређењем фасаде. Обрађена је у мешовитој 
и маштовитој комбинацији традиционалног и новог, 
академске формуле и слободнијег, модернијег потеза, 
слично концепту фасаде Аероклуба. Два тракта основе 

оријентисана ка Ломиној улици и улици Краљице Ната-
лије спојена су средишњим трактом – комуникационим 
системом главног и споредних степеништа са засебним 
лифтовима – тако да је облик основе приближан слову 
„H”. Посебна намена просторија по спратовима озна-
чена је различитим третманом зона главне фасаде. 
Доња рустична зона са ромбоидном оплатом исти-
че се мањим отворима сутерена и лучно завршеним 
улазним вратима и прозорима приземља. Следеће две 
етаже служиле су за издавање и та зона је обједињена 
плитким двоструким јонским пиластрима између 
прозора, од којих су доњи са балкон-ковинама и нешто 
виши. Завршетак тог дела елевације је традиционалан, 
као код Симеоновићевих пројеката приватних вила 
класицистичког манира – архитравна трака, профили-
сани „кровни” венац и атика са балустрадама. Међу-
тим, након строго завршене академске схеме, архитект 
у последњој трећини фасаде уводи нове елементе. 
Посебно је декоративним елементима истакнут стан 
власника на трећем спрату, с нешто мањим прозорима, 
али удвострученим у односу на ниже спратове, у новом 

Сл. 11. Вила Раде Петровића – историјска фотографија
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ритму и лучно завршеним. Надвишени су забатним 
стрехама које формирају декоративни изломљени ве-
нац. Изолованост овог спрата обележава посебност: 
репрезентативност дневних просторија – салона, 
господске собе и трпезарије – као и приватност 
власника. Последњи спрат, „девојачке собе“ у виду 
окулуса довршавају акцентовање горњег сегмента 
фасаде да би на крају целокупни дизајн од подножја 
био уоквирен празним површинама.46 То је корак ис-
пред концепције фасаде Аероклуба у смислу исти-
цања кулисног и декоративног карактера фасаде. По-
ново се хармонизују хоризонталност и рустика пр-
вог и последњег регистра фасаде. Након извесног 
компромиса формира се сасвим нов завршетак елева-
ције. Сада, и након друге стрехе, постоји перфораци-
ја зидног платна – оригинално решење које архитекту 
Симеоновића издиже међу модерније, оригиналније 
ствараоце, јер је на основу великог познавања исто-
ријског речника архитектуре креирао и улазио у експе-
римент, иако је, у односу на Аероклуб, решење на неки 
начин претрпано.

Наручилац Михајло Глушчевић је током 1936. годи-
не из Париза одржавао преписку с архитектом у Београ-
ду у вези с планирањем виле у Дубровнику, постављају-
ћи услове прецизног распореда и броја просторија, трош-
кова, али и стила – „као ранији, провансалски француски“, 
да трпезарија има облик ротонде – при чему је Војин 
Симеоновић „прерадио“, у ствари, био упућен на план 
париског архитекте, извесног Maртена, који је претходно 
саставио решење централног дела куће. Симеоновић 
се жалио да због тога није могао бити слободан и да би 
више волео да у потпуности пружи своје интересантно 
решење. Након нових захтева и ограничења, наручилац 
није био задовољан ни после неколико понуђених ва-
ријанти, којима се тражила редукција пројекта, уз кон-
статацију да се након одуговлачења дошло „до једног 
плана без стила и који не иде за једну вилу на мору, пре 
за предграђе једне вароши“. Контрадикторни захтеви на-
ручиоца онемогућили су архитекту да настави радове на 
започетом објекту. На плану основе се, међутим, види да 
је Симеоновић пројектовао једно изузетно функционал-
но и модерно решење.

Оба нивоа виле Марка Марковића (1937), у Ру-
мунској улици (данас Ужичкој), имају просторије ор-
ганизоване око централног хола, који са степеништем 
формира средишњи тракт. Као вила ван ужег градског 
подручја, има карактеристичну раствореност терасама 
и тремовима. Овај пројекат, такође, прати шаблон с 
рустичним соклом, средишњом зоном правоугаоних и 
лучних прозора, у алтернацији са двоспратним пила-
стрима и класичним завршетком с кровном атиком. 
На репрезентативној фасади ка улици, у средишњем 
ризалиту, пар доњих правоугаоних и лучних отвора 
спрата одвојен је двојним јонским пиластрима од бочних 
ризалита, у којима је тај однос 1:2 (по један прозор 
фланкиран паром пиластара).47 Остале фасаде немају 
симетричан распоред због тремова, бочно – главни улаз 
– и на задњој фасади, чиме је просечен угао куће, где се 
појављује и слепи прозор.

Очуване су две варијанте основе спрата нереа-
лизованог пројекта виле госпође С. Јојкић (1937). То 
је угаони објекат, по типу плана сличан градској кући 
Аранђеловић, мада планиран за локацију између центра 
и предграђа. Овде је основа двотрактна са бочним 
крилима, скривеним улазом из унутрашњег дворишта, 
средишњим холом, трпезаријом на углу и просторијама 
за презентацију оријентисаним ка улицама. На скици 
основе види се да су на обе фасаде истурени бочни 
ризалити заобљених углова и да су истакнути пиластрима 
уз прозоре, двојним у другој варијанти. Вероватно 
ово није био план вишеспратног објекта намењеног 
издавању, већ потребама једне породице, а то потврђује 
и термин „вила“ у заглављу пројекта.48

Сл. 12. Кућа Недељковић – историјска фотографија
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Вила Боривоја Кратохвила (1937–1939) на Сења-
ку приватни је објекат најмањег габарита који је про-
јектовао архитект Симеоновић (сл. 13). Приземна 
кућа изведена је у једноставном сведеном академ-
ском маниру, без класицистичких елемената и с косим 
четвороводним крововима. Средишњи тракт извучен 
је ка улици и акцентован прилазним степеништем 
и улазном лучном профилисаном конструкцијом на 
конзолама. Из дворишне стране тај тракт је увучен и 
обележен масивним полукружним испадом у нивоу 
сутерена, са излазом у двориште и бочним прозорима. 
Над њим су тераса са балустрадама и лучни отвори. У 
бочним ризалитима који имају засебне кровове налази 
се по један правоугаони прозор, као и на уличној 
фасади. Зона сокла која расте ка дворишту, изведена 
је у оплати која имитира зидање каменим квадерима, 
док је текстура горње зоне глатка. И на овако невеликом 
објекту нису изостали кључни квалитети архитекте 
Војина Симеоновића – хармонизовање елемената и 
осећај за пропорције, нарочито на задњој фасади, уз 
усклађивање равно и лучно завршених отвора.

Пројекат за кућу Зденка Пилца (1937) није реа-
лизован, иако је наручилац активно учествовао у кре-
ирању распореда и намене просторија. Замисао је 
била да у приземљу има стан, са централним холом, 
трпезаријом и собом која излази на терасу, а на спрату 
гарсоњеру, која би имала засебан спољни улаз преко 
кружне куле са степеништем. Основа је асиметрична: 
главни већи простори на спољашњости у виду су 
посебних преклопљених маса које се надвисују, док 
су споредне јединице обједињене посебним трактом. 

Преовлађују елементи архитектуре романтизма: обли-
ци отвора (бифоре), коси кровови, плитак еркер, пре-
ломљени луци, окулуси, витка кружна кула са степениш-
тем и димњаци. Декоративан додатак су радови у ко-
ваном гвожђу, док је ограда балкона била планирана у 
дрвеном преплету.

Пројекат виле Николе Узуновића пресликан је 
пројекат виле Марка Марковића у истој улици, из 
марта–децембра 1937. године. Идентичан је распоред 
унутрашњих просторија, са занемарљивим разликама 
на фасадама. Зграда је почела да се зида по још 
неодобреном плану, али потписаном од стране власника 
и архитекте Симеоновића и под његовим надзором. 
Била је подигнута до крова – покривена, започети 
радови увођења инсталација – када је власник изненада 
предао довршење радова другом архитекти, Цветку 
Анђелковићу. Он је у потпуности преузео пројекат 
архитекте Симеоновића, поново исцртао планове 
основа и фасада са свим детаљима распореда отвора, 
чак и слепих на бочној фасади, декорисао их мотивом 
гирланди, додао на спољашњости два трема на главној 
и бочној фасади и повезао сва три предња трема 
великом приземном терасом. Изоставио је коринтске 
пиластре главне и задње фасаде, уместо балконских 
ковина ставио је балустраде и потписао се као аутор 
пројекта септембра 1938, који је и одобрен у децембру 
исте године.49

На основу сачуваног плана приземља и спрата 
пројекта виле Ђорђа Моса (1938) сазнајемо да је 
Војин Симеоновић пројектовао још један изразито 
функционалан план простора који се на истинит на-
чин одражава споља у виду разуђених маса. (сл. 14а, 
14б) Тај пројекат би највероватније био најближи 
принципима модерне архитектуре. Оба нивоа састоје 
се од три засебно конципирана тракта, од којих је 
средишњи улазни извучен, са степеништем за спрат и 
централним холом. Одатле се у приземљу комуницира 
сa овалном трпезаријом и сервисним просторијама (са 
засебним улазом и споредним степеништем) с једне 
стране и са господском собом и пространом угаоном 
терасом са друге, у функцији другог улаза. На спрату 
мањи хол излази на лођу и раздваја две собе са засебним 
купатилима. Примећује се слободније, модерније аси-
метрично решење, хармонично и компактно, с три на-
менски одвојена сегмента, са засебним улазима.

Слично типу куће Кратохвил, вила Ристе Ми-
лутиновића (1939) јесте приземна кућа подигнута из-
ван ужег градског подручја, која се прилагођава паду 
терена, с рустичним соклом, зоном приземља глатке 
фасаде, правоугаоним прозорима и лучним улазом уз 
степенишни прилаз. Надвишена је косим крововима. 
Издваја се слободнијим аранжманом основе угаоног 

Сл. 13.Вила Кратохвил – задња фасада
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типа, при чему је распоред просторија функционалан. 
Примењени су испади на свим фасадама и несиметри-
чан пласман прозора различите величине и облика, наро-
чито на бочној фасади. Задржана је репрезентативност 
главне фасаде у виду дискретне флоралне декорације 
отвора и решетки у кованом гвожђу.

Нереализован пројекат зграде Душана Миљковића 
(1940) припада типу градске вишеспратне породичне 
куће намењене колективном становању, са становима за 
издавање и станом породице власника на трећем спра-
ту.50 Двотрактне основе са средњим крилима, главним 
собним и салонским просторима окренутим улици и 
споредним у задњем тракту, док је у стану власника 
централни хол веза међу просторијама у предњем 
тракту. Општи концепт фасаде упућује на кућу другог 
адвоката, Недељковића, по пласману лучних отвора 
у приземљу и на последњем спрату, а правоугаоних у 

међузони, једино што овде нема рашчлањености фа-
саде пиластрима између прозора, ни горње истурене 
стрехе, већ је велики испад ношен конзолама објединио 
позиције средишњих просторија прва три спрата. Над 
четвртим спратом је профилисани кровни венац са 
балустар-атиком. У односу на кућу Недељковића, ово 
је корак уназад, схематизован академски приступ са 
украсом ковина, без нових елемената у композицији.

Скица основе друге куће Душана Миљковића по-
казује четворотрактну основу са унутрашњим дво-
риштем. Два тракта обухватају собе оријентисане ка 
улицама и овални хол са степеништем ка унутрашњем 
дворишту, као и споредне просторије два наспрамна 
тракта. Непознат је изглед фасаде, али се у основи 
види да су позиције средишњих просторија обједи-
њене испустима, слично плану претходне куће овог 
власника.

Сл. 14. Вила Ђорђа Моса – основе (14а+14б)



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 170

ХАЈНА ТУЦИЋ

Последњи реализовани међуратни пројекат при-
ватног објекта овог архитекте вила Љубише Перишића 
(1940–1942) налази се такође ван ужег градског под-
ручја, на Дедињу. То је приземна грађевина са спратом 
у крову. Функционалност се огледа у организацији око 
централног степеништа, што се одражава на фасади 
плићим и снажнијим испадима ризалита и њиховим 
надвисивањем, као и асиметрично постављеним отво-
рима. Насупрот уличној, релативно затвореној фасади с 
малим отворима, дворишна страна је растворена великим 
терасама широких аркада, с полукружним луцима у 
нивоу приземља и преломљеним у сутерену. Фасада је 
изведена у цигли, која на рубовима ризалита имитира 
зидање каменим квадрима. Кровна конструкција је 
нешто сложенија, јер садржи други ниво за становање. 
Инвеститор није пошао од потребе за исказивањем 
раскоши. Романтичарски елементи – готички лукови и 
коси кровови – дају средњовековне асоцијације.51

Други светски рат је означио завршетак једне 
етапе пројектантског рада Војина Симеоновића. Архи-
тект је затворио пројектни атеље.52 Променом поли-
тичке структуре наступило је ново доба и, уместо ин-
дивидуалним, приватним наручиоцима, посветио се 
пројектовању масивних и безличних градских објеката, 
намењених смештању великог броја радника привре-
дног предузећа, у складу са идејама о брзој обнови и 
идеалима колективног духа. Радио је на руководећим 
положајима бројних државних, „друштвених” предузе-
ћа, углавном Електропривреде, као шеф пројектног оде-
љења и главни пројектант. Удео личног био је потпуно 
релативизован, с обзиром на обимност радова и већи 
број сарадника који су учествовали у пројектовању, па 
се улога главног пројектанта сводила на општи концепт 
и завршни део уз потписивање, тј. више на одговорност 
него на креативност. Поред пет великих стамбених 
објеката, Симеоновић је у овом периоду реализовао 
два индустријска објекта, оба изван Београда, а остали 
пројекти друге намене, углавном настали за конкурсе 
– нису реализовани. У већини пројеката прихваћени су 
постулати соцреалистичке архитектуре.53 

Вредновање Симеоновићеве архитектуре
Из једног документа у заоставштини архитекте 

откривамо да је најангажованији српски естетичар 
архитектуре Милутин Борисављевић описао свог ко-
легу савременика  архитекту Војина Симеоновића као 
„прононсираног модернисту“.54 Међутим, Симеоновић 
је између 1926. и 1930. године радио код архитекте 
Александра Ђорђевића, где је учврстио академске прин-
ципе пројектовања, сарађујући на пројектима објеката 
класицистичког обележја и декоративне обраде. И кас-
није, када је самостално пројектовао, већина радова 

била је у сличном духу, сходно захтевима богате гра-
ђанске клијентеле, која је за своје приватне виле же-
лела раскошну архитектуру. Једино рани конкурсни 
пројекти са архитектом Прљевићем – пројекат зграде 
Аероклуба, куће Скакаљевић и куће Недељковић, и 
каснији, нереализовани пројекат куће Мос – могу 
одговарати одредници којом је Симеоновића описао 
Милутин Борисављевић.

Могуће је Симеоновићеве пројекте из периода 
између два светска рата сврстати у неколико типова 
грађевина. Критеријуми у овој класификацији јесу 
локација и намена објеката: I – репрезентативна 
јавна грађевина, II – приватна градска кућа, III – вила 
– породична кућа за индивидуално становање изван 
ужег градског подручја и IV – владарска резиденција / 
краљевска вила.55

I Једини Симеоновићев међуратни пројекат јавно-
стамбене намене јесте Дом Аероклуба Краљеви-
не Југославије, монументално угаоно здање које 
доминира простором и које се модерном архи-
тектуром посебно издваја међу најзначајнијим 
грађевинама у најужем центру Београда. Главни 
улаз за јавни приступ свечаним просторијама 
и осталим просторима Аероклуба одвојен је од 
бочних улаза који воде у стамбене одељке.

II Могу се разликовати куће намењене становању 
једне породице од оних које, поред власниковог 
стана, обухватају станове за издавање, тј. оне 
намењене колективном становању, што одговара 
новом европском типу становања. Та подела ве-
зана је и за одговарајуће типове основа, мада је 
то увек типичан београдски стан тог времена са 
средишњом просторијом.56 Куће су на регулационој 
линији, са бочним фасадама ослоњеним на суседне 
објекте, или само једном страном уз суседе, а 
другом окруженом двориштем. У првом случају 
претежно је реч о двоспратним кућама. У другом, 
куће за издавање су вишеспратни објекти са станом 
на целој површини једног спрата, који припада 
власнику. Обично су двотрактних основа са бочним 
или унутрашњим, односно средњим крилима, и 
одговарао би им термин приватна стамбена зграда. 
Од кућа овог типа реализован је један пројекат са 
фасадом у модернизованом маниру (кућа Недељ-
ковић), један у традиционално академском (кућа 
Аранђеловић), два нереализована пројекта са та-
кође академским третманом фасада, а за једну је 
изглед остао непознат.

III Виле које је пројектовао Војин Симеоновић изван 
ужег градског подручја налазе се у резиденци-
јалним четвртима надомак Београда, на Сењаку и 
Дедињу. То су слободностојеће куће на парцели, 
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удаљене од регулационе линије, намењене повре-
меном и сталном засебном породичном становању. 
Од вила тј. приватних кућа у ужем градском по-
дручју разликују се по типу основе. Поред симе-
тричних, примећују се разуђени и слободније ре-
шавани простори у складу с потребама власника. 
Посебно је истакнута форма улаза степенишним 
прилазом, а остварена је и већа комуникација са 
двориштем преко бочних и задњих улаза-излаза. 
Одликују их оживљеност и раствореност кубичне 
форме тремовима и терасама са стубовима. Често 
је употребљавао и мање окулусе (виле Скакаље-
вић, Милутиновић, Петровић, Марковић, Пилц, 
као и на кућама у граду, Недељковић и Миљковић). 
Могуће је повезати Симеоновићеве пројекте вила 
и на основу стила:
класицистичке (виле Петровић, Марковић, Узу-
новић);
академски сведеније (виле Крсмановић, Кратох-
вил, Милутиновић);
са елементима романтизма (виле Перишић, Пилц, 
Глушчевић);
са елементима модернизма (виле Скакаљевић, 
Мос).

IV Овом типу припадају две варијанте пројекта за 
Бели двор на Дедињу, обе симетричног решења 
основе, у варијантама српско-византијске и бал-
канске профане архитектуре, настале са свешћу 
о архитектури суседног Старог двора. Друга ва-
ријанта, нарочито њена основа, биће значајна за 
Симеоновићеве пројекте вила изван ужег град-
ског подручја (виле Крсмановић, Петровић, Кра-
тохвил).
Од естетских приниципа академског начина компо-

новања у архитектури Војина Симеоновића задржани 
су симетричност, правилан распоред простора и ритам 
отвора, хармонично усклађивање фасадних елемената, 
док је примена декорације историјског порекла засту-
пљена у већини примера.57 У домену основe објеката 
архитектура Војина Симеоновића не издваја се новина-
ма, већ функционалношћу. Поред симетричних, има и 
више асиметрично распоређених простора, од којих су 
пројекти кућа Михајла Глушчевића и Ђорђа Моса можда 
најближи принципима решавања простора модерне ар-
хитектуре, а то се код последње највероватније огледа у 
спољном обликовању маса, судећи према основи, јер не-
ма сачуваног плана фасаде. За разлику од плана просто-
ра, могуће је уочити индивидуални допринос архитекте 
Симеоновића на пољу организације фасаде. Иако је ве-
ћина пројеката обележена препознатљивим знацима, ко-
ришћеним вековима у историји архитектуре, и то најви-
ше класицистичким или романтичарским елементима, 

-

-

-

-

архитект је показао изузетну вештину компоновања, 
осећај за хармонију и одмереност пропорција у ок-
виру академске схеме. Неколико пројеката изведено 
је другачијим, слободнијим приступом и посебним, 
умереним одступањем од метода академизма, пре 
свега, свођењем елемената, начином стилизације, али 
и уношењем нових елемената у композицију фасаде, 
што је у складу с „периодом модернизације еклек-
тичних архитектонских облика и композиција”.58 
Таквим начином рада близак је неким остварењима 
архитеката Д. М. Лека, браће Крстић, М. Злоковића и 
Б. Маринковића. Вила Скакаљевић и пројекат виле Мос 
издвајају се модерним безорнаменталним третманом и 
тиме улазе у ред међуратних модернистичких пројека-
та какве су стварали архитекти Б. Којић, М. Злоковић 
и Д. Брашован. Међутим, реализовани пројекти Аеро-
клуба и куће Недељковић најзначајнији су примери 
креативности којима се архитект Војин Симеоновић 
издваја из мноштва међуратних српских архитеката као 
посебна вредност. На овим објектима су уочљиви нови 
принципи и то су репрезентативна дела декоративне 
варијанте српске модерне архитектуре у Београду. 
Војин Симеоновић је донео нову композицију модерне 
фасаде, у којој се негира стриктна академска троделна 
хоризонтална подела. Академска схема је нарушена 
и новим пропорцијама ширих отвора. Архитект је 
формирао нов завршетак елевације, чиме је допринео 
обогаћивању типа композиције фасаде. Начином стили-
зације или цитирања класицистичких мотива, обогатио 
је метод модернизације класицизма, тј. декоративну 
варијанту модерне архитектуре. Изузетан је и јединст-
вен његов допринос даљој европеизацији београдске 
архитектуре.59 После зграде француске амбасаде у 
Београду (1928–1933), француског архитекте Р. А. 
Експера, Аероклуб – као дело српског архитекте – по 
класицистичкој елеганцији и модерности представља 
најизражајнију архитектуру ар декоа у Београду.

Војин Симеоновић је у периоду између два светска 
рата, као архитект и као пилот, припадао београдској 
елити, био уважаван од својих колега, омиљен у култур-
ним круговима. Ту је проналазио приватне наручиоце 
за своје пројекте – адвокате, лекаре трговце... Није 
испољавао велику уметничку слободу у пројектима и 
већим делом је конзервативна реч наручилаца била пре-
судна. Највероватније су сама природа овог архитекте, 
његов више рационалан, неромантичарски дух, као и из-
ражен осећај одговорности и самодисциплине – у чему 
је доста утицаја имало школовање у немачкој реалној 
гимназији – усмерили његов архитектонски израз. Нај-
више пројеката носило је обележје анахроних стилова 
– од којих му је омиљен био француски класицизам, тзв. 
стил  Луј XVI – док је мањи број наручилаца пожелео 
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кућу у савременом, тј. модерном европском стилу два-
десетих и тридесетих година ХХ века. Пројекти вила 
Војина Симеоновића могу се сврстати у најскладније 
академске творевине, најрепрезентативније луксузне 
приватне куће у Београду између два светска рата, са 
декоративном раскошном обрадом фасада и ентеријера, 
а најрепрезентативнија међу њима јесте вила трговца 
Раде Петровића на Сењаку. Виле представљају одраз 
уверења српске богате грађанске класе, која је у тежњи 
за достизањем европског стандарда и истицања свог 
посебног положаја у друштву, преузимала облике 
архитектуре старије европске буржоазије, што сведочи 
о друштвено-политичкој, привредној и културној евро-
пеизацији Београда тог времена. Као академичар, 
Симеоновић је био близак архитектима Милутину Бори-
сављевићу, Александру Ђорђевићу, Јосифу Најману, 
Ђорђу Ђорђевићу, Браниславу Маринковићу, Богдану 
Несторовићу, Драгославу Радисављевићу и другима 
који су пројектовали у стилу „француске ренесансе“ 
или тзв. барокног неокласицизма. 

За архитекту Симеоновића естетска, елегантна фор-
ма је финализација, круна једног пројекта. Архитек-
тонски идеали Војина Симеоновића стабилност, ква-
литет, удобност и естетика одражавају личну потребу 
за квалитетом, те је стога знао да удовољи захтевима 
наручилаца из истог културног круга. Конструкција 
његових објеката је савремена, од армираног бетона. 
У неким пројектима постоји одраз распореда унутраш-
њих простора на спољне форме које се прожимају. 
Ту су и модерне инсталације: водовод, канализација, 
централно грејање, лифт, по немачким стандардима. 
Материјали којима је обложен и декорисан ентери-
јер, као и намештај, некад и Симеоновићева креација, 

врхунског су квалитета и мајсторски обрађени, уз во-
ђење рачуна о нијансама у односу. Да су стабилност 
и функционалност унутрашњег простора, удобност и 
квалитет доминирали над истинитошћу која би се видела 
на фасади – указује и појава слепог прозора. Архитект 
који је изузетно водио рачуна о детаљу, остављао је овај 
елемент као нерешен.

Није се прикључио Групи архитеката модерног 
правца, нити другом удружењу модерно оријентисан-
их колега, и током самосталног рада пројектовао је 
свега неколико дела у духу декоративне варијанте мо-
дерне архитектуре. Приближио се сасвим модерно оп-
редељеним српским архитектима преко конкурсних 
пројеката с Прљевићем и пројектом виле Ђ. Моса. Од 
реализованих дела преовлађују она у академском духу. 
Стога је остао у сенци других српских међуратних 
архитеката наметљивијег и савременијег става. 

Архитект Војин Симеоновић је изградио особен 
стил, умерену прочишћену варијанту академског кла-
сицизма и историцизма, без наглашених еклекти-
чких метода, али нека његова дела садрже елементе 
и принципе европског стила ар декоа, односно де-
коративне варијанте модернизма. Његова архитек-
тура остала је верна идеалу о естетском ефекту архи-
тектуре и у време чистог модернизма у београдској 
архитектури. Реализација двају кључних пројеката, ује-
дно његових најмонументалнијих међуратних објеката 
– Дома Аероклуба и куће Недељковић – као и неки 
нереализовани пројекти сврставају га у ред значајнијих 
српских архитеката XX века, који су по својој ориги-
налности и извесној истраживачкој димензији допри-
нели обогаћивању и разноликости архитектуре и фор-
мирању модерног изгледа и духа Београда. 
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КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА 

1. Исток – Светосавски темат, студентски рад, нереализован 
пројекат, 1924, заоставштина архитекте Симеоновића.

2. Зграда Архитектонског одсека Техничког факултета  у 
Београду, дипломски рад – нереализован пројекат, 1925.

3. Ратнички дом у Београду, нереализован пројекат, 1929.

4. Палата бановине у Сплиту, конкурсни пројекат у сарадњи 
са архитектом Прљевићем, 1930, заоставштина архитекте 
Симеоновића и регистратор 285 у заоставштини архитекте 
Миладина Прљевића.

5. Палата бановине у Скопљу, пројекат ужег конкурса, с архи-
тектом Прљевићем, 1930, (непознат изглед), податак из 
заоставштине архитекте Симеоновића.

6.  Железничка станица у Скопљу, конкурсни пројекат с 
архитектом Прљевићем (откупљен), 1931, заоставштина 
архитекте Прљевића, регистратор 286.

7. Југословенско посланство у Анкари, конкурсни пројекат у 
заједници с архитектом Прљевићем, 1931, заоставштина 
архитекте Симеоновића.

8.  Нова станична зграда Београд – Дунав, конкурсни пројекат, 
1931.

9. Зграда Милоша Јовановића, Кнез Милетина 25 (1896–1935. 
године, 1935–1946. Улица кнеза Павла, 1946–2004. Улица 29. 
новембра, данас Булевар деспота Стефана), нереализован 
пројекат из маја 1931, заоставштина архитекте Симеоновића 
(Ф 9).

10. Здружене Берза и Аеро клуб, конкурсни пројекат, јануар–
фебруар 1932, заоставштина архитекте Симеоновића.

11. Дом Аеро клуба, Узун Миркова 4, јануар–фебруар 1932, 
конкурсни пројекат с архитектом Прљевићем, откупљен, 
реализовано 1934, коначни пројекат В. Симеоновић, јануар–
мај 1932, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 6,7); ИАБ 
ТД Ф 10-5-1932; ОН, 14. јул 1932, 418.

12. Вила Олге Крсмановић, Румунска 37 (данас Ужичка 33), март–
мај 1932, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 9); ИАБ 
ТД Ф 14-29-1932; ОН, 21. јул 1932, 431.

13. Скица за цркву, јул 1932, заоставштина архитекте Симеоно-
вића.

14. Хотел у Сплиту, септембар 1933, конкурсни пројекат са архи-
тектом Прљевићем (друга награда), заоставштина архитекте 
Прљевића, регистратор 287; мања скица у заоставштини 
архитекте Симеоновића.

15. Вила за Њихова краљевска величанства краљевиће – Бели 
двор на Дедињу, две варијанте нереализованог пројекта из 
1934, заоставштина архитекте Симеоновића.

16. Вила Милутина Скакаљевића, између улица Николе Сте-
фановића и Метохијске, септембар–октобар 1934, април 1935; 
срушена 1989–1991, заоставштина архитекте Симеоновића 
(Ф 9); ИАБ ТД Ф 9-8-1935; ОН, 22. август 1935, 445.

17. Зграда Зоре Аранђеловић, угао Његошеве и Смиљанићеве 
улице, мај–јун 1935, реализовано 1936, заоставштина архи-
текте Симеоновића, Ф 1; ИАБ ТД Ф 10-7-1935; ОН, 29. август 
1935, 476.

18. Вила Раде Петровића, Симићева 6, август 1935, октобар 1938, 
реализовано 1939, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 
1); ИАБ ТД Ф 25-8-1935; ОН, 25. септембар 1937, 435–437.

19. Зграда Александра Недељковића, Краљице Наталије 62–66 
(сада 46–48), април 1936, реализовано 1936/1937, заоставшти-
на архитекте Симеоновића (Ф 8); ИАБ ТД Ф 10-28-1936; 
ОН, 24. септембар 1936, 560; измена плана ОН, 20. мај 
1937, 252, 253.

20. Вила на мору Михајла Глушчевића, нереализован пројекат за 
Дубровник, октобар–децембар 1936, заоставштина архитекте 
Симеоновића (Ф 2).

21. Вила Марка Марковића, Румунска 37 (сада Ужичка 31), март–
децембар 1937, ИАБ ТД Ф 4-4-1937; ОН, 19. јун 1937, 304 (29. 
јануар 1938, 65).

22. Вила госпође С. Јојкић, Милоша Великог (?), нереализован 
пројекат, фебруар 1937, заоставштина архитекте Симеоновића 
(Ф 4).

23. Зграда Вуке Јањић, Мајке Јевросиме (?), нереализован проје-
кат, фебруар 1937, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 4).

24. Вила Боривоја Кратохвила, Милована Глишића 9, март 1937, 
реализовано 1939, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 
9); ИАБ ТД Ф 29-17-1937; ОН, 20.мај 1937, 252–253.

25. Вила Зденка Пилца, угао Чеде Мијатовића и Миријевског пута 
(данас Милана Ракића 22), нереализован пројекат, јул 1937, 
заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 4).

26. Вила Николе Узуновића, Румунска 54 (данас Ужичка 44), 
септембар–октобар 1937, јануар 1938, реализовано 1938 (уз 
спољне додатке архитекте Цветка Анђелковића), заоставштина 
архитекте Симеоновића (Ф 4); ИАБ ТД Ф 28- 21-1937, само 
планови Цветка Анђелковића; Правда, 3. март 1940, 5. мај 
1940.

27. Вила Ђорђа Моса, Толстојева 36, нереализован пројекат, март 
1938, заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 4).

28. Вила Ристе Милутиновића, угао Симе Лазића и Ружићеве, 
јун 1939, измена децембар 1939, заоставштина архитекте 
Симеоновића (Ф 4); ИАБ ТД Ф 21-21-1939; ОН, 30. октобар 
1939.

29. Гробница Бајлони, Ново гробље 78/34, август–септембар 1939, 
заоставштина архитекте Симеоновића (Ф 3).

30. Зграда Душана Миљковића, Страхињића бана 56, нереализован 
пројекат, јануар 1940, заоставштина архитекте Симеоновића 
(Ф 5); ИАБ ТД Ф 10-47-1926.

31. Вила Љубише Перишића, Румунска 12 (данас Ужичка), 1940, 
измена 1941, реализовано 1942, заоставштина архитекте 
Симеоновића, ИАБ ТД Ф 25-19-1940.
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ХАЈНА ТУЦИЋ

НАПОМЕНЕ:

1] Овај текст је прерађен дипломски рад Живот и рад архитекте 
Војина Симеоновића, који је одбрањен у марту 2001. године, на 
Катедри за историју архитектуре Одељења историје уметности 
Филозофског факултета у Београду.

2] Захваљујем кћерки архитекте Симеоновића, историчару 
уметности професору др Ивани Симеоновић-Ћелић, на указаном 
неограниченом поверењу, изузетној помоћи у класификовању 
материјала породичне заоставштине и у употпуњавању података 
сећањем на свог оца. Део Симеоновићевих пројеката из међуратног 
периода чува се и у Историјском архиву Београда. Неке фотографије 
из заоставштине налазиле су се у Заводу за заштиту споменика 
културе града Београда. Сам архитект је почетком 1972. предао 
историчару уметности из Завода Гордани Гордић непотпун списак 
својих радова и неке фотографије, које су овом приликом враћене 
у заоставштину. Предусретљивошћу Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, прегледана је фото-документација везана за 
мање приступачне објекте овог архитекте. Репродукције неких раних 
пројеката сачувао је и архитект Зоран Маневић, који је љубазно 
омогућио увид у сачувану грађу о архитектима. Од хемеротечког 
материјала обрађен је онај који се односи на Аероклуб, од чега су 
најважнији извори пронађени у библиотеци Музеја југословенског 
ваздухопловства. Захваљујући изузетном ангажовању господина 
Љубише Ђорђевића, из Удружења за неговање ваздухопловних 
традиција, при Ваздухопловном савезу Југославије у Београду, 
затим директора Музеја југословенског ваздухопловства господина 
Чедомира Јањића, као и господина Александра Кола, из истог 
музеја, разјашњени су многи подаци везани за пилотску каријеру 
Војина Симеоновића. Несебично је помогао и историчар уметности 
Милан Миловановић присећањем на многе податке до којих 
је дошао у претходно започетом краћем истраживању о овом 
архитекти. У истраживању је била драгоцена богата колекција 
фотографија београдске архитектуре господина Милоша Јуришића. 
Приликом обиласка објеката, љубазно су изашли у сусрет потомци 
власника и данашњи станари, као и амбасаде Гане, Канаде и Јапана, 
чије су резиденције смештене у вилама које је пројектовао Војин 
Симеоновић.

3] И. Здравковић, Виле на Топчидерском брду и Дедињу, Уметнички 
преглед, 7, Београд, 1939, 198–201.

4] Архитект Војин Симеоновић помиње се у: М. Сомборски, 
Развој Београда између два рата, Архитектура-Урбанизам, Загреб, 
1951, 40–51; У. Мартиновић, Модерна Београда – архитектура 
Србије између два рата, Београд, 1972, 25, 29, 83, 86; Г. Гордић, 
Биографије, у: Српска архитектура 1900–1970, Београд, 1972, 
140; Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури Београда 
(1919–1941), ГГБ, XX, Београд, 1973, 339–379; исти, Градитељи 
Београда 1919–1941, Историја Београда III, Београд, 1974, 73, 185–
191; З. Маневић, Наши неимари 13 (Миладин Прљевић), Изградња 
7, Београд, 1980/1981, 40; Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд, 1994, 150; А. Антић, Виле, Комуникација, 87, 
Београд, мај 1994, 6–11; А. Кадијевић, Београдски опус архитекте 
Милана Минића (1889–1961), ГГБ, XLIII, Београд, 1996, 136; исти, 
Један век тражења националног стила у српској архитектури, 
Београд, 1997, 133, 182, 224; М. Миловановић, Бисер као мираз, 
Врачарски гласник, 22, Београд, септ.–окт. 1998, 30, 31; А. 
Кадијевић, Значај заоставштина архитеката за историографију 
српског градитељства и службу заштите, Наслеђе, III, Београд, 
2001, 211–215; Љ. Милетић-Абрамовић, Архитектура резиденција 
и вила Београда 1830–2000, Београд, 2002, 168-179; А. Кадијевић, 
Естетика aрхитектуре академизма (XIX–XX век), Београд, 2005, 
348, 361, 366; С. Г. Богуновић, Војин Симеоновић, у: Архитектонска 
енциклопедија Београда XIX и XX века, II, Београд, 2005, 1081–
1082.

5] Материјал је очуван у заоставштини у изворном стању, на 
кртом паус-папиру великог формата, без радних копија. 

6] С. Лазић, Послератна архитектура наше престонице, Уме-
тнички преглед, 6–7, Београд, 1940, 214; О. Минић, Развој 
Београда и његова архитектура између два рата, ГГБ, I, Београд, 
1954, 184; Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду, Београд, 
2000, 22, 25.

7] С. Лазић, нав. дело, 214, 215; Б. Несторовић, Постакадемизам 
у архитектури Београда, 357,  377; З. Маневић, Појава модерне 
архитектуре у Србији (докторска теза), Београд, 1979; Љ. Благојевић, 
нав. дело, 7.

8] Љ. Благојевић, нав. дело, 73, 90.

9] Б. Којић, Друштвени услови развитка архитектонске струке у 
Београду 1920–1940. године, Београд, 1979.

10] З. Маневић, нав. дело, 223.

11] З. Маневић, Новија српска архитектура, у: Српска архитектура 
1900–1970, Каталог МСУ, Београд, 1972, 17–19; Б. Несторовић, нав. 
дело, 342, 364. 

12] Скица пројекта куће изведене у стилу сецесије чува се у 
породичној заоставштини. Кућа је почетком педесетих година XX 
века била одузета породици, у замену за неколико станова, и предата 
у власништво америчке амбасаде. Главна фасада куће није мењана, 
док су бочне прекривене доградњом двају виших објеката.

13] Војни рок Симеоновић је служио у Команди парка 3. поморске 
ваздухопловне команде, Хидропланска станица у Кумбору, Бока 
Которска.

14] Наредбом команданта морнарице адмирала Виктора М. 
Викерхаузера, од 23. септембра 1931. године. Хидроавијација је 
део морнарице за испомоћ копненом ваздухопловству (војној 
авијацији).

15] Војин Симеоновић званично има укупно 872 часа лета. Од 
1931. до 1941. године он је на хидроавиону налетео 398 часова, а на 
авиону 474 часa. По мишљењу Александра Кола, највероватније је, 
поред дипломе хидропилота, био носилац и друге дипломе пилота.

16] Службени војни лист, 6. септембар 1935.

17] Службени војни лист, 1. април 1939.

18] Пројекат помиње А. Кадијевић, Један век тражења националног 
стила у српској архитектури, 133; З. Маневић, Лексикон српских 
архитеката 19. и 20. века, 163.

19] Пројекат зграде Архитектонског одсека Техничког факултета 
из 1925. године, који је Симеоновићев дипломски рад, и конкурсни 
пројекат за Ратнички дом из 1929. године остају, за сада, непознатог 
изгледа и захтевају додатно истраживање.

20] Примери кућа Тихомира Панића у Кнеза Милоша 70 и Владе 
Теокаревића у Кнеза Милоша 72 и други реализовани пројекти 
архитекте Александра Ђорђевића, укључујући и Бели двор на 
Дедињу, могу сведочити о томе да је Војин Симеоновић, радећи у 
овом атељеу, прилагођавао свој рад одређеној академској схеми у 
основи грађевине и у систему елевације – чак распоредом и обликом 
отвора – а највише декоративном обрадом ентеријера и екстеријера 
у духу француске и енглеске ренесансе, што ће бити одлика и већине 
његових каснијих пројеката у међуратном периоду. О архитекти 
Александру Ђорђевићу: М. Просен, Градитељски опус архитекте 
Александра Ђорђевића (1890–1952), Наслеђе, VII, Београд, 2006, 
167–203.
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21] Мање перспективне скице ових пројеката очуване су у зао-
ставштини архитекте Симеоновића, док се оригинални планови 
на паусу и исте перспективне скице (са изузетком Посланства у 
Анкари) налазе у заоставштини архитекте Миладина Прљевића, 
сада у Одељењу архитектуре Музеја науке и технике, регистратори 
285, 286, 287. Захваљујем историчару уметности Снежани Тошевој 
на сарадњи и консултацијама.

22] А. Кадијевић, Један век тражења националног стила у срп-
ској архитектури, 182, помиње је као неидентификовану палату; 
З. Маневић, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, 163.

23] Према подацима из заоставштине архитекте Симеоновића, 
на овом ужем конкурсу превагнуо је пројекат архитекте Виктора 
Лукомског.

24] З. Маневић, Наши неимари 13 (Миладин Прљевић), Изградња, 
7, 40; исти, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, 163, истиче 
пројекат као „један од најзначајнијих примера интернационалног 
стила у српској архитектури“.

25] Војин Симеоновић наводи да је овај пројекат настао у сарадњи 
са Прљевићем, али и то да је реализован по њиховом пројекту, мада 
се зна да је изабран рад Косте Ј. Јовановића, градитеља опленачког 
маузолеја, А. Кадијевић, нав. дело, 77, 149, 150. Пројекат Косте Ј. 
Јовановића сачуван је и у Прљевићевој заоставштини, док се скица 
и планови заједничког пројекта Симеоновића и Прљевића не налазе 
у тој фасцикли, регистратор 286.

26] Аероклуб „Наша крила“ Краљевине Југославије (назив 
од 1929) настао је из првобитног ратног, тј. војног удружења 
авијатичара са Солунског фронта, основаног октобра 1921. године, 
под називом „Српски аероклуб“. Оно је окупљало осниваче српског 
ваздухопловства, уз сећање на многе погинуле. Крајем 1922. године, 
Српски аероклуб ушао је у Међународну аеронаутичку федерацију 
(FАI), почетком 1923. постао је Аероклуб Краљевине СХС, од 1929. 
Краљевине Југославије. Циљеви ове националне установе цивилног 
ваздухопловства, која сарађује с војним ваздухопловством у одбрани 
земље, али која је и важан привредно-економски фактор, били су 
комплексни: оснивање домаће аеронаутичке индустрије, развијање 
ваздушних саобраћајних линија, истраживање животињског света 
из ваздуха, снимање земљишта и градова, организовање спортских 
манифестација, ангажовање ваздушне полиције, организовање 
надзора од пожара... Намена Аероклуба била је обједињавање 
свих установа цивилног ваздухопловства, окупљањем чланова, 
организовањем конференција и аеромитинга, ширењем свести о 
значају цивилног ваздухопловства као дела народне одбране, али 
и привлачењем елитног друштва Београда. Међутим, није било 
заједничких просторија клуба. Средства за куповину земљишта 
и градњу Дома прикупљена су самостално, у току три године, од 
лутрија и донација, те је грађевина задужбинског карактера. Како 
је предвиђено и издавање простора, Аероклуб је био обезбеђен и 
редовним месечним приходом од рентирања за потребе ангажовања 
у оквиру својих институција: пилотске школе, школе за једрење 
и листа „Наша крила”. Аеро-серкл је пропагандни огранак 
Аероклуба и налазио се на првом спрату у репрезентативној сали 
за свечаности, посебно уређеној за окупљање чланова Аероклуба и 
других пријатеља ваздухопловства, али и потенцијалних донатора. 
То је био велики друштвени центар у престоници Краљевине. 
Камен темељац Аероклуба освећен је 7. августа 1932. године. Дом 
Аероклуба и плоча изгинулим авијатичарима освећени су 20. јануара 
1935. године; Аноним, Аеро-клуб Краљевине Југославије, Алманах 
југословенске авијације, Београд, 1930, 21–24; Ст. М., Резултат 
конкурса за идејну скицу дома Аеро-клуба у Београду, Наша крила, 
број 95, Београд, април 1932, 1734, 1735; Аноним, Освећење камена 
темељца палате Аеро-клуба, Наша крила, број 102, Београд, 16. 
VIII 1932, 16–18; Аноним, Освећење камена темељца дома Аеро-

клуба, Политика, Београд, 27. јул 1932, 5; В. Симеоновић, Дом 
Аеро Клуба Краљевине Југославије, Годишњак југословенског 
ваздухопловства, Београд, 1933/1934, 145, 146; С. Шећеров, Дом 
Аеро Клуба Краљевине Југославије, Наша крила, бр. 152, Београд, 
25. новембар 1933, насл. стр.; Аноним, Освећење Дома Аеро Клуба 
и спомен плоче изгинулим авијатичарима. Отварање Аеро серкла, 
Годишњак југословенског ваздухопловства, Београд, 1935, 177–179. 
Зграда Аероклуба у Београду је Одлуком Владе Републике Србије 
утврђена за споменик културе (Одлука бр. 559, Сл. гласник РС, бр. 
30/2007).

27] На конкурс који је расписао Грађевински одбор Средишне 
управе Аероклуба стигло је 48 радова, 35 из Београда, шест из 
Загреба, по један из Љубљане, Ниша и Вуковара, док су из тадашњег 
иностранства стигла два рада, из Париза и Прага. У оцењивачком 
суду били су Тадија Зондермајер, Славко Шећеров, Петар Бајаловић, 
Анта Радојевић, Миодраг Пауновић и Светозар Јовановић. Прва 
награда није била додељена, јер ниједан рад није у потпуности 
задовољио захтеве програма. Другу награду су добили архитекти 
Миша Манојловић и Исак Азријел, док су откупљени пројекти 
Блаже Мисите Катушића из Земуна, затим архитеката Александра 
Ђорђевића, Војина Симеоновића и Миладина Прљевића, Николе 
Шилова и Андрије Папкова, Милана Злоковића, Милана Секулића, 
свих из Београда, као и Фројденрајха и Дајча из Загреба и Милана 
Хећимовића из Прага; Ст. М., Резултат конкурса за идејну скицу 
Дома Аеро клуба у Београду, Наша крила, бр. 95, април 1932, 1734 
(Музеј југословенског ваздухопловства).

28] Како је истовремено било предвиђено зидање двају објеката 
различите намене у оквиру једног блока, Војин Симеоновић је 
оба замислио као целину у једном пројекту „из урбанистичких и 
естетских разлога и ради ефекта монументалности“, као симетрично 
решење у којем средишња, модернистичка, профилисана вертикала 
главне фасаде обележава двојну намену у јединственом комплексу. 
Симеоновић је у техничком опису објаснио да је пошао од већ 
утврђене висине и дефинитивно усвојене и израђене фасаде за 
Дом Аероклуба. Тако је планирао да и Берза има изглед сличан 
Аероклубу.

29] Плоча с представом Дедала и Икара, замишљена је на средини 
горњег обода главне фасаде, а скулптура Икара аплицирана на сам 
угао над зоном мезанина. Ова два елемента ипак нису изведена, 
највероватније због исте тематике на витражу у прилазном 
степеништу хола. Скулптура је била предвиђена и у конкурсном 
пројекту Здружене Берзе и Аероклуба и то за оба угла. Према 
подацима из Музеја југословенског ваздухопловства слична 
скулптура Икара, рад вајарке Злате Марков, постављена је око 1939. 
на фасаду Команде ратног ваздухопловства у Земуну, архитекте 
Брашована из 1935. године.

30] В. литературу о ар декоу: D. Klein, N. A. McClelland, M. Haslam, 
In The Deco Style, London, 1987; A. Duncan, Art Deco, London, 1988 
(repr. 1995); Jean-Paul Bouillon, Art Deco in Wort und Bild 1903–1940, 
Stuttgart, 1989, Z. Manevic, Art Deco and National Tendencies in 
Serbian Architecture, Journal of DAPA 17, Miami fall 1990, 71–75; P. 
Bayer, Art Deco Source Book, London, 1997; Б. В. Поповић, Учешће 
Краљевине СХС на Међународној изложби модерних примењених 
и индустријских уметности у Паризу 1925. године, Зборник 
Народног музеја XVI/2, Београд, 1997, 233–243; P. Bayer, Art Deco 
Architecture, London, 1999, М. Јовановић, Француски архитект 
Експер и ар деко у Београду, Наслеђе, 3, Београд, 2000, 67–83; 
Љ. Благојевић, нав. дело; C.  de la Bedoyere, Art Deco, London, 
2005; A. van de Lemme, Art Deco, London, 2005. Код Аероклуба је 
приметан утицај француског и немачког стилизованог класицизма, 
у складу са општим француским културним утицајем, и утицајем у 
области ваздухопловства, али и немачким стандардима у области 
технике и индустрије. Строги сведени класицизам, масивност и 
чистота, строгост композиције и планирана скулптура упућују 
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на монументалну архитектуру тоталитарних режима Италије и 
Немачке, СССР и Јапана, типичну за то време градње, око 1933 
године. Аналогије су могуће са зградом канцеларија Рајха у 
Берлину, архитекте А. Шпера, са скулптуром Икара над улазом; 
о утицају тоталитаризма на архитектуру в. З. Маневић, Појава 
модерне архитектуре у Србији, 224; исти, Архитектура и 
политика (1937–1941), ЗЛУМС, 20, Нови Сад 1984, 293–310; Б. 
Несторовић, Постакадемизам у архитектури Београда, 372, 373, 
377; П. Ј. Марковић, Београд и Европа 1918–1941, Београд, 1992, 
184; А. Кадијевић, Идеолошке и естетске основе успона европске 
монументалне архитектуре у четвртој деценији двадесетог века, 
Историјски часопис, књ. XLV–XLVI, Београд, 1998–1999, 255–277; 
исти, Естетика aрхитектуре академизма (XIX–XX век), 143, 183, 
237–259. 

31] С. Шећеров, Дом Аеро клуба Краљевине Југославије, Наша 
крила, бр. 152, Београд, 25. новембар 1933, насл. стр.

32] В. Симеоновић, Дом Аеро клуба Краљевине Југославије, Го-
дишњак југословенског ваздухопловства, Београд, 1933/1934, 145, 
146. Витраж је извео И. Мартиновић из Загреба, према нацрту 
сликара Васе Поморишца, који је специјализовао технику витража 
у Паризу.

33] М. Мијовић, Виногради на Топчидерском брду, Дедињу, 
Бановом брду и Михајловцу, Време, Београд, 16. август 1932, 7; 
И. Здравковић, Виле на Топчидерском брду и Дедињу, Уметнички 
преглед, 7, Београд, 1939, 198–201; И. Здравковић, Савремени 
ентеријер у Београду, Уметнички преглед, Београд, 1937/1938, 122, 
123; Б. Маринковић, Нови стил у архитектури, Уметнички преглед, 
Београд, 1937/1938, 248–250; Б. Маринковић, Савремени стан, 
Уметнички преглед, 3, Београд, 1940, 93–95; С. Лазић, Послератна 
архитектура наше престонице, Уметнички преглед, 6–7, Београд, 
1940, 213–215; М. Поповић, Данашња београдска архитектура, 
Уметнички прегле, 9, Београд, 1940, 278–282; О. Минић, Развој 
Београда и његова архитектура између два рата, ГГБ, I, Београд, 
1954, 177–187.

34] Према подацима Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, објекат је надзидан 1949. године за потребе Владе ФНРЈ, а 
по пројекту архитекте Бранка Бона. Љубазношћу Амбасаде Канаде 
у Београду, омогућенo је утврђивање података о архитектури ове 
резиденције.

35] Захваљујем историчару уметности професору др Миодрагу 
Јовановићу на сарадњи у истраживању архитектуре ар декоа у 
Београду.

36] Детаљни планови налазе се у заоставштини архитекте 
Прљевића, регистратор 287; Inž. H. Smodlaka, Hotel na Marjanskoj 
obali, Novo doba, Split, 23. 9. 1933, 5; Inž. Kiverov, inž. Korka i arh. 
Krekić, Natječaj za skice Jugoslovenskog hotelskog A. D. u Splitu, 
Građevinski vjesnik, 9, Zagreb, oktobar 1933, 145, 147, 157.

37] Неки хрватски архитекти су сматрали да је степенастом формом 
у пројекту разбијена традиционална паралелопипедна форма 
сплитских зграда, у којима доминирају хоризонтале; H. Smodlaka, 
nav. tekst. Пројекат Симеоновића и Прљевића је, према наводима из 
заоставштине, уз још два конкурсна рада укомбинован у финални 
пројекат, по коме је хотел изграђен. То су били радови сплитских 
архитеката Балтазара и Сицилијанија и архитекте Ловренчића из 
Сарајева, Политика, Београд, 5. мај 1935.

38] Конкурс је трајао од новембра 1933. до јануара 1934. године. 
Комисија је прегледала радове у марту, али како ниједан није 
задовољио захтеве програма, коначну одлуку донео је краљ 
Александар, јула 1934, да финални пројекат изведе архитект 
Александар Ђорђевић, С. Тошева, Конкурс за Бели двор на Дедињу, 
ГГБ, XLV, Београд, 1998–1999, 133–149.

39] „Звездаста основа је дериват осмоугаоних ентеријерских 
мотива призренске куће“, А. Антић, нав. дело, 10.

40] Централни хол и околне просторије, а нарочито транспарентност 
средњег ризалита задње фасаде: тераса у приземљу, која двостраним 
степеништем води у двориште и горња тераса са стубовима и 
архитравом (примери виле Олге Крсмановић и Раде Петровићa).

41] С. Тошева, нав. дело, 140. Сличном комбинацијом стилова, 
српско-византијског и фолклорне традиције, прожета је и 
архитектура Старог двора; А. Кадијевић, Један век тражења 
националног стила у српској архитектури, 221.

42] Објекат је порушен 1989–1990. године због новоградње.

43] Архитект Милутин Борисављевић је први био ангажован 
на изради тих планова, али није задовољио захтеве власника, 
госпође Зоре Аранђеловић, због чега је она позвала Војина 
Симеоновића. Милутин Борисављевић је тужио инвеститорку да 
је искористила његов ауторски пројекат за реализацију своје куће, 
тврдећи да једино он, М. Борисављевић и архитект Александар 
Ђорђевић, пројектују у стилу Луја XVI, а да је Војин Симеоновић 
„прононсирани модерниста“. Зора Аранђеловић, оспоравајући 
тврдњу М. Борисављевића, сведочи да нема толико сличности у 
пројектима: „Распоред просторија одговара мојој идеји и мојим 
потребама; ја сам саопштила какав распоред желим, чак сам га 
водила код г. Др. Челебоновића, адвоката овдашњег, да му покажем 
распоред просторија [...] у раду сам лично учествовала [...] па ако 
постоји сличност са Симеоновићевим пројектом, то је зато што сам 
исто тражила и од њега“.

44] На витражу је представљена тема лова (Племство у лову на 
коњима у шумском пределу), а извела га је фирма „Станишић“ из 
Београда, највероватније према нацрту сликара Васе Поморишца. 
Захваљујем породици јапанског амбасадора у Београду на 
љубaзности којом су омогућили обилазак резиденције.

45] Зграда је била тешко оштећена у бомбардовању 1944. године, 
када је страдао витраж по нацрту Васе Поморишца (непозната 
тема); фасада је обновљена према првобитном пројекту, док је у 
унутрашњости на месту упада бомбе формирано степениште на 
страни ка улици Народног фронта.

46] Сличан положај низа окулуса последњег спрата примећује се, 
између осталих, и на кућама у Крунској 39, архитекте П. Крстића 
из 1932. године, као и на згради Трговачке коморе, архитекте Д. 
Брашована из 1934. године.

47] Првобитним пројектом, у средњем ризалиту био је замишљен 
по један отвор у спрату, доњи као излаз на терасу са балустрима. 
Захваљујем амбасади Гане у Београду на љубазности којом је 
дозвољен обилазак овог објекта.

48] Такође, остаје непозната фасада планирана за зграду Вуке Јањић. 
Према типу основе, слично кући Недељковић, то је требало да буде 
вишеспратна стамбена зграда за издавање и са станом власника на 
трећем (последњем) спрату. Сачуване су четири варијанте основе, 
као резултат тражења економичног решења, с променама у задњем 
тракту. Стан власника заузимао је целу површину спрата, са собама 
око пространог хола. На очуваним скицама основа није назначена 
профилација фасада.

49] За истог инвеститора, Војин Симеоновић је започео и пројекат 
преправке старе куће у улици Генерала Ковачевића 15. Министар 
Узуновић није до краја исплатио архитекту Симеоновића; због тога 
је архитект тужио њега, као и архитекту Цветка Анђелковића, за 
преузимање ауторских права (слично и за пројекат преправке куће 
у Генерала Ковачевића 15), Правда, Београд, 3. март 1940, 5. мај 
1940. (хемеротечке податке дао је Зоран Маневић). Архитекти М. 
Прљевић и Ј. Јовановић изашли су почетком маја 1938. године на 
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терен и упоредили изведено стање објекта са Симеоновићевим 
плановима. Закључили су да је кућа реализована према његовим 
плановима, што су посведочили и на суду. Одлуком суда решено 
је да Узуновић до 26. фебруара треба да исплати Симеоновићу 
109,251 динар на име неисплаћене награде и накнаде претрпљене 
штете. На данашњем објекту нема задњег трема, тј. просеченог угла 
куће, а горњи крајњи прозори леве бочне фасаде нису залучени већ 
правоугаони, можда услед измена које је унела Амбасада САД-а.

50] Симеоновић је за Душана Миљковића оставио и недатовану 
скицу пројекта за кућу на углу улица Зрињског (данас део Ресавске 
улице) и Војводе Миленка, а у Новом Винодолу, на Хрватском 
приморју, радио је преградњу његове куће (а паралелно и за 
породицу Недељковић).

51] За неколико постојећих објеката архитект Симеоновић је из-
радио пројекте преградње и дозиђивања. На кући Данице Брашован 
доградио је део у улици Страхињића бана у Београду – трпезарију, 
мањи ризалит симетричан оном ка углу, при чему је поновио 
елементе и профилацију првобитног објекта из 1903. године. На 
кући Живојина Крстића су измењене просторије у приземљу око 
централне трпезарије и додат је спрат у крову. Слични радови 
изведени су на вилама Николе Станковића и Радмиле Бајлони, а 
поменута су преграђивања породичних кућа у Новом Винодолу.

52] Сачувани су само технички опис и услови конкурса за зграду 
Општинске штедионице и Заложног завода Београда у којима је 
означено да рад Симеоновића није задобио посебан пласман. Идејна 
скица није пронађена. Из техничког описа сазнаје се да је архитект 
тежио рационалном коришћењу простора и да је повезивањем 
главне зграде, у којој је банкарски хол, и дворишне зграде са холом 
за залоге, и то преко полуспратног подеста главног степеништа, 
постигао добру комуникацију и одлично индиректно осветљење 
и вентилацију. Није познат ни изглед Симеоновићевог пројекта за 
Железничку колонију у Сарајеву. За већи број конкурса у периоду од 
1935. до 1939. године није утврђено учешће архитекте Симеоновића. 
Сачувани су само услови конкурса: конкурс за идејну скицу за Дом 
јавне берзе рада, јануар 1935; конкурс за зграду Соколског дома у 
Госпићу, као споменика витешком краљу Александру I Ујединитељу, 
јануар 1935; конкурс за уредску зграду Окружног уреда за осигурање 
радника у Осијеку, јануар 1935; конкурс за Дом југословенског 
професорског друштва, фебруар 1935; конкурс за нови катедрални 
храм Митрополије црногорско-приморске на Цетињу, јан.–феб. 1935; 
конкурс за градњу православног храма у Сплиту, март 1935; конкурс 
за нову зграду Хипотекарне банке Трговачког фонда у Београду, јан. 

1938; конкурс за зграду Управе државних монопола у Београду, авг. 
1939; конкурс за зграду Пензионог завода за службенике у Београду, 
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Краља Петра 85 и Страхињића бана, скоро да се међусобно не могу 
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јединица са садржајем основних просторија. Врло су блиске 
неутралности архитектуре соцреализма и једино употребом отвора 
различите ширине (издваја се мањи узани прозор), оперважених 
избразданим шамбранама (или без њих). Могуће је успоставити 
везу с међуратним пројектима, нарочито са раним заједничким 
конкурсним пројектима Симеоновића и Прљевића. Последња 
реализована стамбена зграда овог архитекте у Београду, на углу 
Македонске 35 и Цетињске улице, пројектована је 1955–1956. 
године, а изведена 1958. године у сарадњи са архитектом Јованом 
Јовановићем, намењена је стамбено-пословним просторијама 
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Summary: HAJNA TUCIĆ

THE WORK OF ACHITECT VOJIN SIMEONOVIĆ BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Early childhood and youth of architect Vojin Simeonović (1900-1978) were marked with decisive dramatic events 
– the Balkan and the First World War in which he took part, simultaneously continuing with his education. Among his many 
interests was also active participation in young people’s sport organizations. His parallel career as a pilot was of primary 
importance as well. The end of his studies of architecture fell at the time of the second large world exhibition in Paris in 
1925 - L` Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes – which represented a symbolic hallmark 
of the style between the two world wars, when most of Simeonović’ work was done.

After a spell of work within relatively narrow bounds of clichéd neoclassical repertoire at the architectural atelier of 
Aleksandar Djordjević, Simeonović began to work with architect Prljević who was a prominent modernist. The cooperation 
resulted in daring, modern designs for competitions, most of which were never carried out. Leading his own architectural 
bureau from 1932 to the outbreak of the Second World War provided an opportunity for the talented and responsible 
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young architect to become an independent design engineer, which also included complicated work on the organization and 
oversight of construction. A pilot and an architect, Vojin Simeonović belonged to Belgrade elite, enjoying the respect of his 
colleagues and the favour of cultural circles.

His single realized project of a public residential building Aviation Club House, was a masterpiece – an exceptionally 
modern structure in contemporary European art deco style with a completely new concept of a façade. As for private 
buildings, similar in its modern conception and the façade is the advocate Nedeljković’ house. In his opus predominate 
designs for private houses, family mansions, mostly in academic neoclassical spirit both in the centre and outside the 
narrow city territory of Belgrade. The following deserve mention: Olga Krsmanović’ Villa, Milutin Skakaljević’ Villa, Zora 
Andjelković’s Building, Rade Petrović’ Villa, Nikola Uzunović’ Villa, Rista Milutinović’ Villa, Borivoje Kratohvil’s Villa, 
Ljubiša Perišić’ Villa as well as the unrealized projects for Djordje Mos, Zdenko Pilc and Mihajlo Gluščević’ Villa, as well 
as the Dušan Miljković’s Building.

In his work traditional treatment of bases and facades is predominant, which indicates that his commissioners were 
mostly conservative. Simeonović often applied stylized neo-classicism, that is, a certain academic repertoire, but with austere, 
measured and considered relation of elements. The architect reduced eclectic method of combining to a certain classicistic 
scheme after the model of European academic examples, especially those of French noblemen’ architecture, XVIII and 
XIX century castles and villas. As an academicist, Simeonović was close to architects Milutin Borisavljević, Aleksandar 
Djordjević, Josif Najman, Djordje Djordjević, Branislav Marinković, Bogdan Nestorović, Dragoslav Radisavljević and 
others whose work was in the style of ‘French renaissance’ or baroque neo-classicism. His villas typify academic luxurious 
city houses, with sumptuous decorative facades and interiors, among which stands out the villa of merchant Rada Petrović, 
in Senjak.

Apart from traditional buildings, Simeonović also designed some which break away from academic principles in terms 
of modernization of the classicistic pattern; however, these were mostly unrealized projects for private houses. His deviation 
from the postulates of academism – using it as a basis for further creation and modernization mainly involve clarification and 
stylization with the introduction of some new elements and relations (the emphasis placed on certain decorative architectural 
elements such as protruding eaves, the introduction of new proportions of the openings – widening them, coupled with the 
use of windows of varying sizes and shapes – rectangular, arched, circular). He introduced qualitative changes in the zoning 
of composition. This was a step forward compared to academism, completely unlike decadent and ungainly constructions 
by certain architects who overburdened the composition with architectural elements. In such creative moves, Simeonović 
is similar to architects D.M. Leko, the Krstić brothers, M. Zloković and B. Marinković. All structures by Vojin Simeonović 
have floor construction of reinforced concrete, modern installations and facades covered with several types of artificial 
stone. In keeping with the prevailing practice in Belgrade architecture, the façade was the focus of attention, although the 
architect also took care regarding the functionality of space as well as decorative interior design.

Architect Vojin Simeonović developed personal style, a moderate, clear-cut variant of academic classicism and 
historism, without prominent eclectic methods. However, some of his works exhibit elements and principles of European 
Art Deco style – a decorative variant of modernism. His architecture remained faithful to the ideal of aesthetic effect of 
architecture during the period of pure modernism in Belgrade architecture. The realization of his two key projects, his two 
monumental interwar buildings – the Aviation Club House and the Nedeljković House, together with some unrealized 
projects put him among the most important Serbian architects of the XX century who by their originality and certain 
exploratory tendencies contributed to the richness and variety of architecture as well as to the formation of modern look 
and spirit of Belgrade.
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ТИЈАНА БОРИЋ

U

УДК 730:929 Мештровић И.
725.17 (497.11)

 метнички опус Ивана Мештровића био је тема им-
позантног броја студија, научних радова, скупова и 
округлих столова, као и стручних текстова, моногра-
фија и периодичких публикација. Вајар ретке уметни-
чке интелигенције, неприкосновени љубимац публике 
и суверена Краљевине Југославије, није престајао 
да својим уметничким делима континуирано буде у 
средишту интересовања стручне и шире јавности, као 
и непресушна жижа домаће и стране критике. Спе-
цифична затвореност и неприступачност Дворског 
комплекса на Дедињу и статус „забрањеног града“ ко-
ји је Дедиње имало након Другог светског рата, током 
читаве друге половине двадесетог века, условили су да 
„дворски“ опус Ивана Мештровића буде недовољно 
истражен и публикован. Имајући у виду сложеност и 
дубину теме, распарчаност и непотпуност архивских 
извора и грађе за разумевање настанка делâ из ликовне 
збирке Краљевског и Белог двора на Дедињу, овај рад 
нема циљ да исцрпи све аспекте комплексних друштве-
них, политичких и културних значења уметничких 
дела Ивана Мештровића која се у овом спeцифичном 
окружењу налазе. Главни циљ овог рада јесте да се 
на једном месту обухвате и представе скулптурални 
и архитектонски радови које је Иван Мештровић ос-
тварио на дедињском дворском комплексу, или које је 
краљ Александар откупио од поменутог аутора за своје 
владарско седиште, с посебним освртом на природу и 
значај одабира ових уметничких дела.

Уметност Ивана Мештровића, а посебно његов 
опус који је везан за официјелно седиште владара, 
било у виду званичних наруџбина било у виду от-
купа, не може се разумети изван идеологије инте-
гралног југословенства која почива на уверењу да су 
југословенска раса, нација, култура и политичка заје-
дница нешто јединствено и аутентично. Државна и кул-
турна политика Краљевине СХС, а затим и Краљеви-
не Југославије, заснивале су се управо на механизму 
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етничког унитаризма, односно на негирању било какве 
културне, историјске или етничке посебности Јужних 
Словена и износиле су у први план јединствени расни 
тип, југословенски. Овај механизам фундаменталан је 
за разумевање архитектуре краљевског резиденцијал-
ног комплекса као идеалног животног простора за 
идеалног Југословена. Мештровићеве скулптуре у 
овом амбијенту функционишу као уверљиве визуелне 
потврде племенског јединства, моралног дигнитета 
и аутентичности – свих оних жељених атрибута југо-
словенске нације и њене културе.

Краљевски комплекс династије Карађорђевић за-
узима врх Дедињског брега и обухвата око шездесет 
и пет хектара земљишта које је краљ Александар 
Први откупио од српске Патријаршије својим личним 
средствима непосредно уочи женидбе с румунском 
принцезом Маријом, 8. јуна 1922. године.� Позиција 
резиденцијалне палате, коју је монарх лично одредио, 
стратешки је одабрана на највишој коти Дедињског 
брега тако да се краљевски дом може сагледати 
из различитих делова града, а уједно представља 
и изванредни видиковац на средиште и околину 
престонице.� Непосредну околину Старог двора на 
Дедињу сачињавају идилични парковски простори с 
каскадним терасама, дрворедима, фонтанама, пави-
љонима, монументалним степеништима и базенима 
(сл.1) �. Многобројни савременици писали су о кра-
љевом нарочитом интересовању за архитектуру па 
не чуди податак, штавише потпуно је очекиван, да је 
у изради аркадијске слике краљевског резиденцијал-
ног комплекса, поред бројних градитеља, декоратера, 
сликара и инжењера, улогу идејног творца преузео 
управо сам краљ Александар:

„Његово Величанство Краљ Александар I још као 
млад показивао је много интереса за уметност уопште, 
а како је по дужности имао да доврши и задужбину 

свога узвишеног оца то је за архитектуру имао на-
рочиту љубав. [...] Све ове грађевине у овом доста 
великом етаблисману [Дворском комплексу] рађене су 
уз директно и перманентно суделовање Њ. В. Краља 
како у распоредима самих зграда и фасадама, тако и у 
унутрашњим распоредима и декорацијама.“4

У том огромном подухвату да се од новостворе-
ног дедињског комплекса, кроз синтезу архитектуре и 
идиличног пејзажа, створи софистицирана сликовита 
представа југословенског идентитета, одлучујућу и ути-
цајну улогу имао је краљев блиски пријатељ и двор-
ски уметник Иван Мештровић.5 Пријатељство краља 
Александра и Ивана Мештровића трајало је готово 
пуне три деценије и оставило је видног трага у корпу-
су уметничких дела Краљевске збирке. Симптоматично 
је да су током последње две године владавине краља 
Александра готово све Мештровићеве скулптуре нару-
чене и постављене већином у Дворски парк, дакле, на 
отвореном простору, којем је приступ био лимитиран, 
али одакле су се могле лако сагледати.6 Изражајна и су-
гестивна уметност Ивана Мештровића чинила је веома 

Сл. 1. Панорамски фотографски снимак Краљевске 
резиденције на Дедињу из 1933. године

Сл. 2. Ваза са коњаницима стрелцима, бронза
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важну виталну карику у потврди комплексне идеологи-
је југословенства, која је у овом периоду била озбиљно 
пољуљана. Идеали искреног југословенства у четвртој 
деценији двадесетог века били су покопани. Тридесе-
те године отпочеле су диктатуром краља Александра, 
присилним наметањем југословенства, економском 
кризом и погоршањем општих услова живота. У време 
политичке нестабилности и међуетничких трвења који 
су паралисали читав друштвени живот, архитектура 
и нарочито јавна скулптура, којима су иманентне 
одлике непосредна комуникација, сликовита реторика 
и масовна пропаганда, биле су есенцијална средства 
у рукама власти за визуализацију апстрактног идеала 
заједнице Југословена, „симулакрум жељеног јединства 
нације и државе“.7

Позиције парковских скулптура Ивана Мештрови-
ћа, једног од водећих апологета идеологије југосло-
венства, унутар Дворског комплекса стратешки су одре-
ђене баш почетком четврте деценије двадесетог века. Рас-
поред и иконографија ових дела била је далеко од насу-
мичних и арбитрарних избора. Архивска документација 

и неколики сачувани мемоари недвосмислено сведоче 
о томе да су главну реч у конципирању архитектуре и 
скулпторских детаља у Дворском комплексу на Дедињу 
имали лично краљ Александар и његов одани саветник 
и главни архитекта, руски академик Николај Краснов.8

На западној тераси Краљевског двора, такозваној 
тераси рата и мира, биле су формиране две алеје, једна 
сеновита са дрворедом и друга сунчана са грмовима 
ружа. Ове алеје водиле су према југу до мало повишене 
платформе до које се стизало двема степеницама, које 
су у врху фланкирале две Мештровићеве декоративне 
бронзане вазе (сл.2 и сл.3).9 Овакве две истоветне 
вазе у мермеру Иван Мештровић урадио је 1909. го-
дине највероватније за врт свог озбиљног и имућног 
мецене и великог поштоваоца Карла Витгенштајна, 
бечког нафтног магната, чији су откупи осигурали 
уметнику како афирмацију тако и много значајнију 
материјалну егзистенцију, односно омогућили његова 
студијска путовања у Рим, а потом и Париз.10 На основу 
сачуваних плаћених рачуна Мештровићу знамо да је 
краљ Александар поручио изливање ваза у бронзи 
почетком 1933. године.�� У сугестивном плитком рељефу 
представљени су с леве стране стрелци – коњаници 
а са десне жетеоци. У публикацији о комплексу дво-
рова на Дедињу, информативном водичу Милована 
Ивановића, ови рељефи су протумачени као симболи 
снаге и богатства новостворене државе.�� Међутим, 
време наручивања ваза и одабир њихове првобитне 
позиције, непосредно испред улаза на платформу која 
отвара величанствен поглед ка Авали и споменику 
Незнаном јунаку указује нам на дубље значење 
тих рељефа. Архаизована стилизација фигуралних 
представа ове строге плитке пластике и специфична 
иконографска решења (плошност, линеарност и ре-
петиција), асоцирају на архајску грчку пластику и 
рељефне фризове који су одувек изражавали дорски, 
односно мушки принцип. И тема стрелаца – коњаника 
потцртава идеју рата, универзалног симбола борбе која 
уништава зло, успоставља мир и уједињује. Ова борба 
се на другој страни завршава идиличним пасторалним 
призором жетелаца и ратара, препознатљивим симбо-
лом плодности, хармоније и слоге. Био је то у лапидар-
ној и веома сугестивној форми приказ потенциране 
историје Југословенства, која је отпочињала ратовима 
с непријатељима а завршавала се златним добом мира и 
безбрижности. Кроз призивање праискона, сликовито, 
непосредним и рудиментарним архајским цитатима, 
призивало се време „националне Аркадије“ у којем 
је владала хармонија племенâ лишена конфликата 
и размирица свакодневице. Пројектована је, дакле, 
убедљива слика сагласја, елемент који је недостајао 
актуелној, одвећ компликованој стварности тридесетих 
година двадесетог века.�� Приказом сцена из народног 

Сл. 3. Ваза са жетеоцима, бронза
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живота, славило се село, које је као симболични прос-
тор чувало аутентичне карактеристике нације, пре све-
га чистоту и неисквареност изворних идеала. Бронза-
не вазе биле су веома важан симболички и визуелни 
оквир споменика Незнаном јунаку на Авали, комплекса 
који је славио апотеозу југословенске нације, државе 
и династије. Визуелна кореспонденција ових двеју ам-
бијенталних целина била је читљива чак и ноћу, уз 
помоћ светлосних снопова снажних рефлектора, који 
су на посебан начин доприносили жељеној мистичној 
атмосфери светилишта националног идентитета.14

На северној страни Краљевског двора испред 
главне библиотеке простире се партерна травна по-
вршина омеђена високом негованом живицом која је 
поглед усмеравала на скулптуру Милоша Обилића 
(сл. 4). Реч је о горостасној бронзаној фигури славног 
косовског јунака која је постављена на високи 
мермерни постамент. Краљ Александар је скулптуру 
Милоша Обилића наручио од Ивана Мештровића у 
децембру 1933. године и, по свему судећи, била је 
изливена у пролеће наредне године.15 Првобитно је 
била постављена на нешто нижи постамент, али је краљ 
Александар захтевао да се постоље скулптуре повиси 
на садашњу висину.16

Одговарајућом ликовном формом и скулптурал-
ним средствима језика сецесије постигнуте су јасна мо-
нументалност и енергичност. Замишљен у театрално 
снажном искораку, без руку и ногу, извијеног масивног 
торза и гневног погледа, Милош Обилић је представљен 
уобичајеним речником јавне патриотске уметности ко-
ји је био заснован још у деветнаестом веку. Симболич-
но значење скулптуре утемељено је на реторици става 
и покрета који су јасна експресија неизмерне снаге и 
неустрашивости хероја.�7 Монументална бронзана 
фигура Милоша Обилића висока је нешто више од 
два метра и стоји на веома узаном паралелопипедном 
постаменту постављеном на једностепену квадерну ос-
нову.18 На овај начин додатно су истакнуте мускулозне 
монументалне масе фигуре. Постоље готово исте виси-
не као и скулптура изведено је од јабланичког камена, 
који својим теракот тоном упечатљиво контрастира зе-
леној патини бронзе и усмерава поглед посматрача увис, 
где се, оцртавајући се на позадини неба, уздиже статуа 
хероја. На овај начин, Милош Обилић је симболично 
уведен у пантеон националних хероја.

Подаци о покретању иницијативе и историји по-
дизања споменика Милошу Обилићу на тераси кра-
љевске резиденције на Дедињу штури су и недовољни. 
Међутим, о предусловима настанка и изради оригинал-
не Мештровићеве скулптуре Милоша Обилића сазна-
јемо доста из критика и текстова објављених у штам-
пи.19 Наручена статуа заправо је одливак Мештровиће-
вог Обилића из 1908. године, једног од фрагмената 

Видовданског храма, који је осмишљен у периоду не-
посредно пред Први светски рат, у врелој атмосфери 
националног буђења и еуфоричног братимљења на-
рода Балкана и посебне тензије изазване анексијом 
Босне и Херцеговине. Према ауторовој потврди, рад 
на скулптурама такозваног Косовског циклуса започет 
је 1908. године у космополитској средини париског 
атељеа, у узнемиреној атмосфери бечке сецесије и под 
свежим утисцима сазнања о старим културама које је 
акумулирао и сабрао током многобројних путовања.20 
Разумевши важност историјског тренутка и пропагандну 
моћ репрезентативне уметности, Мештровић је, кажу, 
„радио неуобичајеном еуфоријом грозничаво као у 
ватри и са невероватном снагом, брзином и невиђеним 
предањем све душе своје, почео је да ваја и у гипсу 
лије своје радове најприје Милоша, па удовице па Срђу 
Злопоглеђу, па редом читав народ кипова и трупова 
(торза)“. ��

Видовдански храм, никад неизведени грандиозни 
меморијални пројекат Ивана Мештровића, најзна-
чајнији је споменик официјелног југословенског стила 
и представља есенцију хтења и сублимацију идеје о 
југословенској нацији. Косовски храм је био заснован 
на предратном еуфоричном пројугословенском ставу 
етничког јединства Јужних Словена и имао је фун-
кцију најснажнијег пропагандног оружја за стварање 
склопа свести о јединственом пореклу жељене мно-
гонационалне заједнице. Поетика Видовданског храма 
имала је упориште у мотивима епских песама косов-
ског циклуса. Косовски мит образлаган је метафорички, 
не као културна матрица „једног племена“ већ као 
наднационални и ванвременски симбол страдања 
и уништења југословенске нације.�� Александар 
Игњатовић је то веома добро уочио: „Иако су бројна 

Сл. 4. Тераса Милоша Обилића, фотографија из 1933. 
године 
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етноцентрична тумачења Видовданског храма посе-
зала за аргументима идентификације српства и југо-
словенства, Мештровићево позивање на ’српску’ ис-
торију било је тек политички оперативна метафора 
– управо зато јер је имала моћ структурирања ју-
гословенства са српским етничким предзнаком, као и 
моћ амортизовања анимозитета према ’анационалним’ 
облицима Видовданског храма у круговима послови-
чно конзервативних србијанских елита. Заправо, Ви-
довдански храм требало је да евоцира златно доба 
југословенске нације, чији су темељи почивали у про-
шлости много даљој него што је то време Косовске 
епопеје. То је било доба у коме ’смо били једно’, време ко-
је су истовремено лоцирали бројни научни и историо-
графски наративи. Семиотичка структура Видовданског 
храма била је чврсто укотвљена у њих и стога су све 
особине храма југословенства које су ’препознавали ’ и 
’откривали’ бројни његови тумачи, чиниле суштински 
садржај идеалне југословенске нације, скуп њених мо-
ралних вредности и трезор њене културе.“��

Посезање за универзалним митолошким симбо-
лима архајског света имало је за циљ постизање идеје 
древности и поновне евокације идиличног златног 
доба, времена у коме није било сукоба, у коме је вла-
дала вечна хармонија и опште сагласје, док се упо-
требом особених ликовних средстава изведених из 
речника сецесије позивала „модерност“ новостворене, 
односно оживљене југословенске заједнице, баш као 
и њено право на оспоравану европску припадност. 
Мештровићева робустна уметност далеко изнад пе-
дантног академизма и конвенционалности такође је 
тумачена као расна одлика динарског уметника.24

Главна везивна нит, кохезиона матрица свих 
ових идеја, била је изнађена управо у легендарном 
косовском миту и његовим херојима као чуварима 
природности, јединствености, неискварености и не-
пресушне варварске снаге јужнословенских народа. 
Јунаци бојних поља, косовског посебно, у нашој сре-
дини, имали су још од деветнаестог века великог 
удела у галерији националних хероја као примери вр-
лине и узорног пута, који ваља следити, а ликовно об-
ликовање митских јунака било је директно условљено 
епском конструкцијом. У пантеону националних хероја 
Милош Обилић је заузео посебно место. Митски витез 
и војвода кнеза Лазара слављен је у епским песмама и 
легендама као херој натприродне снаге која је потицала 
од чудесног рођења и отеловљење части и достојанства 
коју је пркосно одбранио жртвујући свесно сопстве-
ни живот.25 Не чуди стога што је у Мештровићевом 
храму фигура Милоша Обилића добила важно место 
тик уз Марка Краљевића, Срђу Злопоглеђу и Бановић 
Страхињу. У приказу самог лика уметник је употребио 

драматичну торзију тела, јаке контрасте светлости и 
таме и упечатљива средства (изостављање удова) за 
усредсређивање посматрачевог ока на суштину – приказ 
неизмерне снаге. Иван Мештровић је статуу Милоша 
Обилића излагао на Првој далматинској уметничкој 
изложби у Сплиту 1908. године, затим у уметничком 
удружењу „Манес“ у Прагу исте године, а потом 1910. 
године уз осамдесет скулптура и на чувеној самостал-
ној изложби у бечком Павиљону сецесије. Одјеци и 
реакције су били изузетни, а европска културна јав-
ност узбуркана.26 Поводом изложбе у бечкој „Сецесији“, 
један бечки критичар веома је добро уочио најбитније 
карактеристике колосалне Мештровићеве уметности, 
пре свега, грандиозни ритам маса, површи и линија и 
динамичне контрасте светла и таме.�7

Истовремено с Милошем Обилићем, настао је још 
један, једнако популаран косовски фрагмент, глава 
Срђе Злопоглеђе (сл.5). Суверени владалац скулптор-
ском формом подједнако је монументалан и у детаљу. 

Сл. 5. „Срђа Злопоглеђа“, бронза
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Грубом стилизацијом косе, изражајном фацијалном 
експресијом, напетим окретом главе и импресивном 
обрадом набреклих жила на врату постигнуто је лако 
читање овог епског јунака као оличења разорног пре-
зривог гнева, разјарености, побуне и букнуле жеље 
за осветом. Главу Срђе Злопоглеђе Иван Мештровић 
је излагао са Косовским фрагментима 1911. године у 
оквиру Уметничког павиљона Краљевине Србије на 
Великој међународној изложби у Риму.28 Годину дана 
касније он ју је поклонио народу Италије. Постоји у 
новинама један занимљив, непотврђен али и неоспорен 
податак да је 1922. године Мештровић поклонио „Ви-
соким Младенцима Краљу Александру и Краљици 
Марији“ бронзану Злопоглеђину фигуру.29 Оно што је 
сигурно јесте да је 1919. године, заједно са 42 скулпту-
ре које су чиниле опус Видовданског храма, бронзани 
одливак и гипсани модел ове главе доспео у државну 
својину у виду јавног откупа Министарства просвете.30 
До реализације самог храма никад није дошло, а ова 
два примерка главе Срђе Злопоглеђе и даље се налазе у 
оквиру збирке Народног музеја.��

Оснажен сензационалним одјецима изложбе у Бе-
чу и жељан да упозна југословенску интелигенцију са 
својом уметношћу, Иван Мештровић је исте године 
бечку изложбу пренео у Загреб. Најпре је, у пролеће и 
лето 1910. године, излагао своје Косовске фрагменте 
заједно са сликаром Мирком Рачким у Уметничком 
павиљону у Загребу. Препознавши у Мештровићу 
пионира југословенске националне уметности, фор-
мирала се такозвана Мештровићева школа, група 
младих уметника која се најбоље представила на из-
ложби Хрватског уметничког друштва „Медулић“ коју 
је уметник са својим пријатељима и следбеницима 
приредио у Загребу, под звучним симболичним гес-
лом „Нејуначком времену у пркос“. На изложби 
је највише пажње привукла колосална коњаничка 
скулптура Краљевић Марко на Шарцу, коју је у 
грозничавој еуфорији, у полетном патриотском за-
носу предратног тренутка, Мештровић моделовао у 
Загребу. Ова скулптура висине близу пет метара, која 
је доминирала и Уметничким павиљоном Србије на 
Међународној изложби у Риму 1911. године, није 
сачувана. Остали су многи изванредни утисци, крити-
ке и коментари тог симболичног пикторалног амбле-
ма, који је недвосмислено одсликавао мото изложбе 
„Медулић“, али и отворено пројугословенски став. 
Сачуване су, међутим, студије целине и студије главе 
јунака и главе његовог Шарца у којима се пластично 
афирмише концепт националне расне аутентичности. 
Конституисање иконографског лика Марка Краљевића, 
као идеалног националног хероја, отпочиње у српској 
култури средином деветнаестог века и утемељено је 
на основу епске традиције.�� Иван Мештровић је дуго 

и темељно тражио идеални лик најпопуларнијег и 
најистакнутијег српског митолошког јунака опеваног 
у небројеним спевовима. Фигуре коњаника и коња 
срасле су у једну усаглашено повезану и нераскидиву 
целину згуснуте снаге и енергије, која се симблично 
тумачи вишезначним јединством народа и земље. 
Шарац је представљен као тешки ониски вучни коњ 
широких сапи. Неоседлан и масиван ат знатно подвлачи 
акумулирану, горштачки сирову снагу хероја. Марко 
је представљен са снажно извијеним мускулозним те-
лом, без костима и без националних обележја, потпуно 
наг, не би ли му се истакао и учитао ванисторијски и 
ванременски контекст титанске снаге и љуте освете. 
Детаљном обрадом набреклих мишица постигнут је 
приказ тренутка бесног јахачевог стиска коња у сапи и 
ударца песницом отпозади. Отклоном главе, грубо сти-
лизованим детаљима и наглашеном експресивношћу, 
Марково лице одаје жељени утисак динарског осветни-
ка хероја. У форсирано изобличеном љутом лицу многи 
савременици препознали су „обележја праве хрватске 
или српске бркате главе“.�� Промишљеним одабиром 

Сл. 6. Студија „Марка Краљевића на Шарцу“, бронза
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ликовних средстава у погодном историјском тренутку 
узаврелих националних страсти народа Балкана и 
еуфоричним покличима за уједињење, колосална коња-
ничка скулптура изазивала је нескривено дивљење и 
истовремено проносила снажну пропагандно-полити-
чку поруку неугасле изворне животне снаге и презира 
према кукавичкој успаваној стварности.34

На Краљевском двору на Дедињу налази се одливак 
студије Краљевића Марка на Шарцу (сл.6). На кубичном 
постољу од мермера она је данас смештена у такозвани 
Салон свадбених дарова, у оквир једне плитке нише на 
јужном зиду просторије. Скулптуру је краљ Александар 
наручио од Мештровића у лето 1933. године.35 Могло би 
се претпоставити да је и ова скулптура, попут многих 
других фрагмената Видовданског храма, била намење-
на јавном простору, али политичка клима била се знатно 
изменила и, у атмосфери све гласнијих етноцентричних 
распри, постављање оваквог споменика у јавни простор 
официјелног владара било би схваћено као исувише 
упадљива провокација „једне стране“. Поред наручене 
скулптуре Милоша Обилића, додавањем још једног 
српског јунака у жељеној „галерији“ југословенских 
националних хероја, у којој је требало остварити 
привид једнаких вредности и важности свих етничких 
диверзитета, унела би се неравнотежа и појачале све 
учесталије прозивке суверена на рачун његове „србо-
центричне варијанте идеологије југословенства“.36 Стога 

је за њу пронађен мање експониран простор у оквиру 
једне од приватних просторија краљеве резиденције. 
Занимљив је податак да је исте године кад је наручен 
Марко Краљевић, краљ Александар поручио изливање 
уметниковог аутопортрета у бронзи (сл. 7).�7 Масивно 
робустна бронзана биста постављена је у библиотеци 
краљеве резиденције. Колико се вајар поистоветио са 
идејом коју је проносио кроз читаву Европу у предрат-
ном добу, сведочи и употреба истих ликовних средстава 
и репертоара епске конструкције у конституисању соп-
ственог лика. Снажан отклон главе, пркосно намрштен 
поглед и дубока моделација истичу идентичне вредно-
сти динарског типа, расне карактеристике које је кори-
стио за приказивање косовских јунака.38

У плодном опусу Ивана Мештровића женски ли-
кови заузимају посебно место. Истовремено с великим 
јунацима косовске епопеје, Мештровић ствара и њихо-
ве женске пандане. Још 1907. године настао је читав низ 
женских актова назван Удовице. Отеловљујући удовице 
палих косовских јунака које су чиниле саставни део 
Видовданског храма, Мештровић је истраживао интен-
зитете сензибилности једног другачијег моделовања у 
односу на оно примењено код мушких протагониста. 
Он се поигравао чулном материјализацијом путености 
и готово аналитичком моделацијом. Таквим приступом 
обликовања форме Мештровићеве Удовице добијале су 
индивидуалне карактеристике националних хероина, 
које оплакивањем погинулих јунака и неутешним бол-
ним присећањима величају мртве и рањене, сведоче и 
потврђују њихову мужевност и херојску димензију. У 
низу Удовица истиче се скулптура Сећање, настала у 
Паризу 1908. године, која је изазвала толико дивљење 
управе музеја „Белведере“ у Бечу да је била одабрана 
и маркирана за откуп (сл. 8).39 Сећање је отеловљење 
Вукосаве, митске косовске лепотице, ћерке кнеза Лазара 
и супруге Милоша Обилића. Болно свечано, тугом ока-
мењено лице Вукосаве еманира неутешну жалост и ду-
боку меланхолију. У том незаборавном болу она чува 
сећање на своје најдраже и оваплоћује дух народа који 
неизоставно боје дубока меланхолија и древна патња 
безбројних балканских удовица, жена из историје али и 
пребогатог света епике и лирике.

Торзо Вукосаве замишљен је у потпуности у 
складу са атмосфером којом ју је обавила народна пес-
ма. Меким широким обликовањем, хармонично рас-
поређеним масама, савршеним осећајем за уједначе-
ност и континуитет линије и форме, Мештровић је 
постигао сугестивну јачину лепоте заустављене у тре-
нутку извијености тела од бола, болно погнуте главе и 
грчевито прекрштених ногу. Композицијом доминира 
дубоко сентиментални тон и трагична нема озбиљност. 
Ова фигура се може посматрати из различитих визура 
које је чине увек новом и управо кроз те живе углове 

Сл. 7. „Аутопортрет Ивана Мештровића“
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сагледавања избија она суштински важна национална 
одлика – животворна снага која се недри из самог катар-
тичког, болног сећања.

Мермерна статуа Сећање откупљена је 1919. 
године, кад и сви остали Видовдански фрагменти, али 
нису сачувани подаци о мерменој студији за Сећање, 
у виду попрсне бисте која се налази у улазном холу 
Белог двора (сл. 9). И студију одликује идентично 
флуидна обрада мермера, углачаног до прозрачности, 
потпуна заобљеност форме и гипка моделација тела. 
Претпоставка је да је ову студију кнез Павле откупио 
или добио од аутора, будући да она одговара његовом 
уметничком укусу и сензибилитету.40 Касније је студија 
за Сећање послужила као инспирација за фигуру При 
купању, коју је леди Каудреј, велики мецена и љубитељ 
уметности, откупила за свој парк у Енглеској.

У току рада на истраживању моделације жен-
ских ликова, Мештровић ће се конзистентно бавити 
и изразом кроз блоковиту затворену форму. Боравећи 

у свом родном крају у лето 1908. године, он је извео 
композицију Моја мајка, која ће постати узорни модел 
за реализацију читавог низа Богородица а потом и 
чувене скулптуре Повијест Хрвата (сл. 10 и сл. 11). Ту 
скулптуру Мештровић је урадио 1932. године и наменио 
ју је за вестибил Музеја хрватских старина у Загребу.41 
Иако је музеј требало да буде изведен још 1931. године, 
до почетка изградње није дошло. Краљ Александар 
откупљује ту скулптуру у мају 1934. године.42

Стварни услови политичког и културног друштва 
Краљевине Југославије на почетку четврте деценије 
двадесетог века били су далеко од идеалистичке визије 
о југословенству као исконском, монолитном и ван-
историјском феномену. Краљ Александар је био више 
него било ко други свестан да ће морати да направи 
уступак својој идеологији и прихвати као датост реално 
југословенство, које је почивало на идеји „амалгама раз-
личитости“, тј. да се у јединственој народној заједници 
поштују и подједнако прихватају културни диверзитети 
њених „племена“.43 У тој светлости треба посматрати 
и ову поруџбину. Како је Милош Обилић препознат као 
величање и давање већег значаја српској страни то је 
Повијест Хрвата требало да смири националистичке 
прозивке и уравнотежи конкурентну страну.

Сл. 9. Студија за „Сећање“, мермер

Сл. 8. „Сећање“, мермер
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Скулптура Повијест Хрвата добила је веома упе-
чатљив архитектонски оквир тачно наспрам главног 
улаза у Краљевски двор. Мермерна фигура у седећем 
ставу постављена је под окриље вртног павиљона од бе-
лог камена са острва Хвара, који су осмислили архитекта 
Николај Краснов и мајстор пејзажне архитектуре Едуар 
Андре (сл. 12). Павиљон се састоји од доминантног 
октогоналног средишта, наткривеног осмоделним кро-
вом, који фланкирају два четвртаста бочна простора. 
Постављањем хијератичне монументалне скулптуре 
Повијест Хрвата у средиште затворене стране пави-
љона, на пиједастал, читав амбијент је задобио готово 
сакралну димензију, па се и сама архитектонска опна 
неретко доживаљава као њен храм. 

Композиција скулптуре је веома једноставна, 
блоковита и њом доминира достојанствен израз по-
стигнут једноставним истицањем само једне хо-
ризонтале и вертикале. Реч је о женској фигури која 
седи у карактеристичној пози египатских писара, с 

прекрштеним ногама налик некој оријенталној све-
штеници.44 Жена је одевена у ношњу Далматинске 
Загоре која је веома стилизована, али на којој се и 
даље јасно читају сви они карактеристични детаљи 
народног костима: специфично зачешљана и уплетена 
коса, покривна марама, кошуља и плашт. Све је под-
ређено утиску савршеног мира и склада. Површине 
су прочишћене, лице озбиљно и без експресије, руке 
приљубљене уз тело, склопљене и положене на хори-
зонталну плочу, а плашт прати линију тела са тек по-
неким стилизованим набором у виду веома нежних 
плитких усека. Том скулптуром Мештровић се позива 
на један препознатљив концепт мајке као симбола 
нације који је конституисан и разрађен у визуелној 
култури деветнаестог века.45 Бујне груди указају управо 
на древну симболику плодности Мајке земље.

Хоризонтална плоча на којој почивају руке склоп-
љене у молитвени гест представља фрагмент исто-
ријског споменика на којем је глагољицом исклесан 

Сл. 11. „Повијест Хрвата“, мермерСл. 10. „Моја мајка“, мермер



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 188

ТИЈАНА БОРИЋ

национализма. Мајка Хрватска, дакле, чува своју 
децу, бди над њима и моли се за њих. Издигнута на 
сасвим ниско камено постоље, она као да извире из 
самог тла, односно свог народа и земље, и нуди јасну 
аргументацију о праву на специфичност и посебност 
у актуелном времену. Симболичним гестом откупа 
Повијести Хрвата, краљ Алесандар је, сада већ очај-
нички, покушао да састави попуцале шавове своје 
државе и официјелно промовише свој пристанак да ју-
гословенски национални идентитет прихвати као ком-
плексну симбиозу аутономних, културноисторијски 
засебних етничких група.

Крајем 1933. године, краљ Александар је наручио 
фигуру за базен који се налази на каскадно спуштеној 
тераси испод Обилића (сл. 13).48 Била је то монументална 
мермерна фигура сфинге, реплика скулптуре која је 
направљена 1909. године за Видовдански храм, где је с 
колонадом каријатида требало да представља позадину 
планиране приступне дворане.49 Постављањем чувара 
храма интегралног југословенства као да се желео 
призвати поново тај идентитет који је, две и по де-
ценије касније, неповратно нестао у политичком ко-
витлацу савремених збивања на историјској сцени 
Краљевине Југославије. Скулптура митског бића с 
телом лавице, главом жене и крилима орла била је 
начињена од специјално нарученог мермера из Грчке 
који се дуго и пажљиво одабирао.50 Мермерна сфинга 
је, претпоставља се, током Другог светског рата била 
оштећена па је пребачена на репарацију у Буковички 
парк у Аранђеловцу. У том периоду је изведена њена 
бронзана редакција, која се и данас налази у Врту 
сфинге (сл.14). 

Мештровић се често служио мотивом сфинге у 
визуализацијама југословенске идеје па се у његовом 
опусу она среће од Видовданског храма и Римског 
павиљона Краљевине Србије до Споменика незнаном 
јунаку на Авали. Познати иконографски мотив још од 
старих цивилизација Египта, Асирије и Старе Грчке, 
сфинга представља соларни симбол и као таква одувек 
је била чувар краљевских домова и моћи која је „према 
непослушнима немилостива а добрe штити, бдије на 
рубу вечности, над свим што је било и што ће бити“.51 
Сфинга седи обично на стени, има крила али не лети и 
тиме се везује и за земљу, обједињујући тако народ и 
владара. Често се као мотив среће у сецесији, када се 
афирмише као архетипски симбол нагонских енергија.52 
Мештровићева Сфинга је чувала тајну југословенства, 
упозоравала на његову неминовност и неизбежност и 
призивала ону карактеристичну примитивну, расну 
снагу на којој је почивала семиотика Видовданског 
храма. Она је такође била симбол мајчинске заштите, 
на шта недвосмислено указују њене наглашене груди.

натпис „Повијест Хрвата“. Глагољски натпис, као 
традиционални маркер идентитета хрватске нације, 
призива древност и особеност Хрвата на основу 
легенде да је ово архаично словенско писмо изумео 
свети Јероним, један од најпоштованијих светитеља 
западнохришћанског света, за кога се верује да је 
био Далматинац.46 Народна ношња мајке – земље 
везана је за подручје Загоре, где је управо пронађено 
највише народних споменика. Истицање националног 
костима симптоматично се интензивирало у времени-
ма појачаних међунационалних сукоба, па не чуди 
појава овакве ликовне репрезентације Хрватске баш 
када су се на тој територији Краљевине Југославије 
чули све гласнији локалпатриотски покличи и критике 
упућене официјелној политици.47 Јавно представљање 
националне историје одувек је служило за подизање 
свести нације о важности и специфичности сопствене 
прошлости, што је имало веома важну улогу у култури 

Сл. 12. Вртни павиљон у Парку Краљевског двора на 
Дедињу

Сл. 13. Врт Сфинге у парку Краљевског двора
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Композиција Сфинге изведена је с много смелости 
и много новитета. Фигура је затворена у један троугао, 
услед чега су и стопала подигнута веома неприродно 
на горе. Својевремено је, попут других скулптура 
Мештровићевог косовског циклуса, изазивала међу 
критичарима уједно и велико дивљење и жестока ос-
поравања.53 Упркос томе, краљу Александру се засигурно 
много допала, чим је Иван Мештровић израдио, врло 
могуће као поклон, минијатурну бронзану верзију 
Сфинге, која се налазила ,и још увек стоји, у краљевом 
кабинету.

Реактивирањем идеолошко-пропагандне реторике 
Видовданских фрагмената и њиховом имплементаци-
јом у оквиру Дворског комплекса, краљ Александар је 
још једном покушао да стане на пут разједињујућим 
процесима југословенског национализма. Традиције 
предратног интегралног југословенства сменили су 
сукоби интереса конкурентних етнија. Модел кул-
турне и државне политике морао се преозначити. Би-
ло је, међутим, исувише касно и тридесетих година 
Мештровићеве фигуре више су говориле о дубокој 
политичкој кризи која је потресала све поре Краљеви-
не. Сада више ни напоредно постављање споменика с 
јасним атрибутима српског или хрватског идентитета 
није давало резултате. Последњи трзај суверена, коме 
су се урушили идеали и визија јединствене аутентичне 
и монолитне Југославије, био је да жртвује прошлост 
зарад будућности. У том светлу треба посматрати и 
симболично церемонијално подизање у ваздух остатака 
средњовековног града Жрнов на Авали, 19. априла 1934. 
године, као нужно одстрањивање историчности топоса 
на којем је требало да никне свеж храм југословенске 
нације. Краљ Александар, међутим, и сам је пао као 
жртва сопствене „религије“ само пола године касније.

У конституисању националног југословенског 
идентитета Иван Мештровић је имао одсудну улогу. 
Иако није био званични дворски уметник, Мештровић 
је идеолошки и суштински везан за личност краља 
Александра и представља перјаницу, стожер и браник 
идеологије, која је у погодном, показаће се и веома крат-
ком, историјском тренутку, имала своје оправдање и 
доживела врхунац, али готово парадоксално – и поче-
так краја. Модерност Мештровићевог ликовног језика, 
хваљена и оспоравана, била је протежирана од стране 
владара и државног апарата, јер се поистовећивала с 

модерношћу нове државе. Опус који је Мештровић 
остварио на Двору не може се разумети изван контек-
ста политичке пропаганде коју је у раном периоду свог 
живота он апологетски проносио. Међутим, и симбо-
лични уметников гест поклањања и посвете специјала 
часописа индикативног наслова, Нова Европа, кнезу 
Павлу поводом свог педесетог рођендана, 1933. године, 
сведочи о томе да је време старих идеала замрло и 
да Иван Мештровић заузима нов идеолошки курс, 
који ће га одвести новим и другачијим поднебљима и 
културним климама.  

Сл. 14. Сфинга, бронза
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ТИЈАНА БОРИЋ

Summary: Tijana Borić

ARTISTIC OPUS OF IVAN MEŠTROVIĆ IN THE ROYAL COMPLEX IN DEDINJE

The Artistic opus of Ivan Mestrović has been the subject of numerous studies, researches, conferences and round tables, 
as well as publications, monographies and articles. However, specific reticence and inaccessibility of The Royal Compound 
at Dedinje as well as the status of the Forbidden City that this place hold after the WWII during the entire period of the 
second half of the 20th century, resulted with the fact that “the court opus” of Ivan Mestrovic stays marginally researched 
and published. Having in mind the complexity and depth of this subject, as well as the fact about the fragmentary archives 
and the absence of resources necessary for complete understanding of the origin of the artefacts from the Art Collection of 
The Royal and The White Palaces at Dedinje, this publication does not aim to exhaust all the aspects of complex social, 
political and cultural meanings of the works of art of Ivan Mestrovic that are located in this specific surrounding. The main 
goal of this article is to cover entirely and to present at one place sculptural and architectural works that Ivan Mestrović 
accomplished at The Royal Compound or that HM King Alexander purchased from this author for his headquarter with 
special attention paid to the character and significance of the choice of these artefacts. Ivan Mestrovic had a key role in 
constitution of Yugoslav national identity and his works of art were, doubtlessly, filled with expressively strong political 
propaganda. Although, Mestrovic was not official court artist, he was ideologically and essentially tied with personality of 
HM King Alexander and he represented bard, support and bulwark of an ideology that in suitable and it would be shown 
as very short political moment had its justification, reached it climax, but at the same time almost ironically the beginning 
of its end.
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НА ТЕРАЗИЈАМА

ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ

O

УДК 725.94 (497.11)

 слобођење Србије, започето Првим српским устан-
ком под вођством Карађорђа, завршено је освајањем 
најважнијeг дела отечества – Старe Србијe. Oвај 
главни политички идеал, повратак јужних територија, 
Косова и Метохије, и уједињење свих представни-
ка нације, био je један од главних задатака државне 
политике, који се кроз мит о ослобођењу и обнови 
златног доба средњовековне српске државе� преносио 
с родоначелника двеју српских династија на њихове 
наследнике.� 

Период нововековне обнове српске државе, пос-
матран у оквиру државне идеологије, представљао 
је ново златно доба у линеарном историјском развоју 
нације, које је наступило после њеног рођења, успона 
и пада у средњем веку. Као основно средство у пот-
врђивању континуитета и легитимности, из свог 
историјског контекста издвојено је Косово као цен-
трални национални топос, а као кључни историјски 
моменат за судбину српске нације – Косовски бој. У 
19. веку идеолози српске нације и романтичарска инте-
лектуална струја учинили су да догађај на Косовом 
пољу прерасте у легенду, што га је у колективној 
свести нације учинило местом њене иницијације, с 
јединственим субјективним и митским доживљајем. 
Постављени у митску раван, добили су главно место 
у конституисању традиција националне државности 
и у потврђивању њене легитимности као парадигме 
ширег културног система, симбола и обичаја.� Сред-
њовековна држава постала је „света“ домовина мо-
дерне српске нације. Као извор колективних сећања, 
асоцијација и заједничког идентитета, развила је у на-
родној свести и територијалну приврженост светој 
земљи својих праотаца, свештеника и краљева, осећај 
да они припадају њој колико и она њима.4 Стога је 
испуњење аманета о повратку изгубљеног отечества 
постало главни национални идеал, а симбол Косова у 
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српској националној свести добио је своје самостално, 
аутономно деловање и емоционално значење незави-
сно од политичке идеје или концепта које је у њеној 
служби требало да представља.5 У борбама вођеним 
за ослобођење током 19. и 20. века, Косово је постало 
основни покретач колективних интереса и његова 
групна идентификација.6 Сменом династија 1903, са до-
ласком Карађорђевића на власт, повратак јужних срп-
ских територија пројектован је кроз оживљени стари 
мит о Карађорђу као зачетнику националног спасења. 
Уласком у савез балканских држава, краљ Петар I, унук 
великог вожда Карађорђа и врховни командант војске, 
повео је Србију у дугоишчекивани рат за ослобођење 
Косова.7 

Победом у бици код Куманова у октобру 1912, 
Косово је било освећено. Победничку војску на уласку 
у Приштину дочекали су литија и најугледнији Турци.8 
Света српска земља, „царство од Немање остављено“, 
после вековног пропадања под турском најездом ко-
начно је ослобођено. Као легитимни наследник идеје 
Душановог царства и његове круне, истакнут је краљ 
Петар I Ослободилац. Повратком сакралне територије 
изворног порекла нације испунио се вековни сан српског 
народа, стога је краљ Петар по повратку са бојишта 
у своју престоницу, у новембру 1912, мада је рат још 
увек трајао, дочекан као тријумфатор.9 Истовремено са 
оствареном победом у јавности су почели да се износе 
предлози за подизање споменика у Београду, у славу 
коначне победе над Турцима.

I
Београд je као престоница постао и идејни центар 

новоформиране државе, у којем се с националним и кул-
турним просперитетом јавила потреба и за визуелном 
презентацијом њене идеологије, која се манифестовала 
у подизању јавних споменика од националног значаја.10 
Будући да је остварена победа била везана за бројне 
људске жртве, један од првих предлогa био је да овај 
посебан историјски догађај своје визуелно обележје 
добије у меморијалу посвећеном јунацима осветницима 
Косова, названом Косовски споменик.�� Патриотизам 
који су показали српски војници дајући свој живот за 
ослобођење захтевао је као израз националног пијетета 
достојно јавно обележје у спомен на њихове славне 
подвиге.��

Како у животу сваке нације постоје три кључна сла-
вна момента: златно доба, крајња судбина нације и па-
триотизам изражен кроз пожртвовање њених чланова,�� 
а како прва два не могу да се остваре без обавезивања и 
самопожртвовања њених припадника, полагање живо-
та за отаџбину као главни мотив националног спасења, 
преузет из класичног легата и хришћанског наслеђа, 
постаje императив и највиша вредност. Патриотска 

смрт, као и смрт за веру, добиће свој трансценден-
тални карактер, остварен кроз потомство, непролазну 
славу и трајно сећање. Током 19. века, посредством за-
падноевропских узора, у Србији су се успоставили 
различити државни симболи и комеморативни риту-
али. Повезивањем старог хришћанског и новог нацио-
налног схватања смрти, државне власти су Видовдан 
прогласиле за званичан национални празник посвећен 
успомени на пале у борбама за отаџбину.14 Пројектујући 
прошлост на будућност у оквиру конституисаног ви-
довданског култа, косовски јунаци уписани су као први 
национални хероји пали за српску земљу. Херојска 
филозофија косовске жртве „умримо да заувек живи 
будемо“ постала je симбол националног опредељења и 
залог будућег спасења.15 Стављена у службу актуелне 
ослободилачке идеје, учиниће све војнике пале у бал-
канским ратовима достојним носиоцима видовданске 
славе и уласка у национално небеско царство.16 

Идеја да се меморијално укључивање палих вој-
ника у тело нације изврши кроз визуелну структуру 
јавног споменика, у основи се заснивала на генези ут-
врђеног типа с комеморативном функцијом. У чланку 
који је тим поводом објављен у Политици потврђена 
су сва важна места која указују на његово сложено 
значење и типолошку припадност. „За српски народ 
је највећа врлина пожртвовање према отаџбини. Али 
дужност је наша да сачувамо успомену на оне који су 
погинули светећи Косово и остали покопани на бојним 
пољима сада Нове Србије и Маћедоније. Дужност нам 
је да, поред тога што смо их у истини ожалили у првим 
тренуцима, после свршеног дела, оставимо дубок и 
трајан траг њихов у нашим срцима и успоменама. А 
то можемо учинити само тако ако подигнемо видљив 
и трајан споменик, који ће доцнијим генерацијама 
причати и наше потомство подсећати на херојска дела 
српских предака.“�7 Подизање споменика палима у рату 
током 19. века у Србији водило је произвођењу култа 
анонимних националних хероја обележавањем гробних 
белега без уклесаних имена погинулих.18 С развојем 
схватања уметности као снажног реторичког средства 
у националном самопотврђивању, споменици су пос-
тали главни преносници морализаторско-дидактичних 
и идеолошко-политичких порука. У том циљу коме-
моративни карактер Косовског споменика требало је да 
се изрази исписивањем имена, златним словима, свих 
витешки палих бораца. На тај начин формирао би се 
својеврстан Пантеон „јунака ослободилаца“ српске 
државе, који би се имплементирао у свест младих ге-
нерација.19 Овакав вид материјализације обезбедио би 
погинулима трајно присуство у свету живих, а служио 
би и као својеврсна утеха свима онима који нису пронаш-
ли постхумне остатке својих најближих и који нису 
успели да их сахране, или бар посете њихове гробове. 
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Комеморација жртвама рата кроз државне ритуале и 
визуелне симболе уједно је била и покушај усмерава-
ња политичких тензија и дискредитовања политичких 
противника.20 Грађењем култа мртвих патриота палих 
у борбама за отаџбину интегрисало се и мобилисало 
борбено тело нације за будуће ратове. Стога је Косовски 
споменик као израз националне захвалности требало да 
се подигне из посебног фонда, који би чинила средствa 
сакупљенa добровољним прилозима.�� 

До његове реализације није дошло. Београдска 
општина у августу 1913. донела је одлуку да, уместо 
Косовског споменика, овај велики историјски догађај 
обележи подизањем споменика Победи, a да се као 
меморијал страдалима у рату на Новом гробљу поди-
гне споменик којим би се трајно обележили гробови 
погинулих ратника.�� Оваква одлука била је потпуно у 
складу с новим приликама, које су настале после смене 
династија 1903. године. Са доласком Карађорђевићa на 
власт, главни национални идеал, повратак изгубљеног 
отечества, пројектује се и кроз идеју о културном и 
политичком уједињењу Јужних Словена и освајању 
њихових етничких и историјских простора. У струк-
тури југословенског дискурса симбол Косова пре-
растаo je оквире видовданског култа�� и постаo мета-
фора историјског страдања и крајњег пожртвовања 
југословенских народа, због чега се његова перцепција 
и антиципација одвијала на два плана – уласком у са-
вез балканских држава краљ Петар I повео Србију у 
рат за освету Косова, који је у исто време био и пример 
почетка борбе за ослобођење свесловенске браће.  

У овој југословенској атмосфери ослобођење Ко-
сова изашло je из оквира српског националног знача-
ја и постало пример борбе за ослобођeње и уједињење 
Јужних Словенa,24 док je Београд као престоница мла-
де српске краљевине тежиo да се оствари као идејни 
центар државе и словенске нације. Дочек победничке 
војске, која је за годину дана остварила оно што се 
деценијама чекало, у августу 1913. српска престоница 
је уприличила као велику свечаност, на којој је откривен 
монументални споменик Карађорђу, вођи Првог срп-
ског устанка.25 У част доласка унета је у програм дочека 
и свечана општинска седница, одржана истог дана, 
од пет до шест часова после подне, на којој је усвојен 
предлог председника општине Љубе Давидовића да се 
овај велики дан обележи тако што ће централни градски 
трг Теразије понети нов назив – Престолонаследников 
трг. Друга одлука одбора била је да се, истим пово-
дом, у Београду подигне споменик Победи.26 Подизање 
споменика у част најзначајније националне победе био 
је идеолошки, високо циљан, државни подухват, који 
се једино могао остварити на већ утврђеној релацији 
држава – идеологија – уметник – дело. 

II
Један од основних циљева подизања јавних спо-

меника у Београду била је тежња престонице да се 
потврди као центар модерне, централизоване и за-
конски регулисане државе са владарем на челу. 
Јавни споменик, као важно реторичко средство из-
ражавања националних идеала, требало је да због 
свог отвореног значења, по правилу, буде доследно 
уклопљен у симболичну топографију градa.�7 Одлука 
да се промени назив главног градског трга и на њему 
подигне споменик Победи била је вид јавног визуелног 
изражавања идеје о династичкој еманацији остварене 
победе. 

Теразије, као најживље место градског окупља-
ња и саобраћаја, с временом уобличене као трг, своје 
идеолошко утемељење добиле су још у 19. веку избором 
куће Стојана Симића за резиденцију кнеза Алекс-
андра.28 Својом величином и репрезентативношћу, 
кућа je доминирала читавим потезом, што је одреди-
ло династичко-дворски карактер Теразија и учинило 
их идеалним местом за пласирање споменика.29 Да је 
држава већ тада била свесна значаја теразијског трга 
у градској топографији, може се закључити из њеног 
плана да управо на том месту подигне први национални 
споменик у граду. Бранко Максимовић је у свом тексту 
навео пројекте који су претходили коначној реализацији 
ове идеје. Акт Совјета, из 1846, који је упућен кнезу 
Александру Карађорђевићу, сведочи о плану за подиза-
ње монументалне чесме на месту старе, која је, поред 
улоге јавног објекта с практичном наменом, требало да 
представља и украс теразијског трга. „По овом плану 
постројење ово представљаће један споменик, који ће 
пет фати висок бити. [...] него и у спољашњем виду лепо 
изгледати, потомству за спомен служити и дух времена 
у коме је грађено представљати.“30 Теразије би на овај 
начин добиле свој први национални споменик у форми 
монументалног обелиска, који би, да је изведен када 
је планирано, највероватније био меморијал династије 
Карађорђевић. На овакав закључак упућује и план из 
1855, у којем је изнесен и предлог да изведена чесма 
буде и постамент „за чесму са коритима на теразијама 
у тесану камену, украшену одозго стубом и на њему 
саксија цвећа, или што би још боље било, споменик 
Великог КараЂорђа“.�� Подизањем споменика, који 
би био први фигурални споменик националном хе-
роју и уједно меморијал родоначелника династије, 
остварила би се политичко-уметничка целина којом би 
теразијски трг добио свој монархијски смисао. На овај 
начин истакла би се идеја династичког континуитета 
и ослободилачког рата који је започео родоначелник 
династије Карађорђе устанком 1804, а који својом 
политиком наставља њен први кнез, Александар.
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Због династичке смене власти на планираном ме-
сту 1860. подигнута је чесма Милоша Обреновића, 
меморијал његове друге владавине. Остварена у виду 
монументалног обелиска, по плану Франца Лорана, 
била је реинтерпретација старијег решења.�� Упра-
во ту, око кнежевог споменика,�� почињала су или се 
завршавала сва друштвена окупљања и манифестаци-
је, и том приликом би се, како је често навођено у 
штампи тог времена, „слегао цели Београд“. То је била 
или полазна тачка са које се маса најчешће упућивала 
према двору да поздрави краља, или крајња одредница 
манифестације. Тако су Теразије још током 19. века 
постале главно место градског окупљања. Њихов двор-
ски карактер задржан је и после династичке смене, 
јер је кнез Милош ту изградио нови дворац,34 а краљ 
Милан 1882. на истом потезу подигао репрезентативни 
краљевски двор.

Током 20. века основни правац, потез Калемегдан–
Теразије–Славија, који је својим урбанистичким реше-
њем поставио још Емилијан Јосимовић, постаје цен-
трално градско језгро, у којем се смештају најважнији 
друштвени објекти и главне трасе јавног саобраћаја. 
У средишту ове градске жиле куцавице налазио се 
теразијски трг. Улога тргова у животу града била је у 
Србији добро позната, па је до почетка Првог светског 
рата израђено неколико нацрта за њихово уређење, 
укључујући и решења за преуређење Теразија.35 У исто 
време када је расписан конкурс за преуређење Тера-
зија, објављен је у Српском техничком листу и кон-
курс за израду споменика, предвиђеног да се постави 
„на пројектованом великом скверу на Теразијама“, а 

посвећеног Доситеју Обрадовићу.36 Намера да се спо-
меник истакнутом српском хероју пера подигне на нај-
прометнијем београдском тргу, убрзо је напуштена,�7 
али се од саме идеје није одустало. 

Промена имена Теразија 1913. у Трг престолонас-
ледника Александра и измештање Милошеве чесме 
само су потврдили њихов династичко-монархијски ка-
рактер. (Сл. 1) Чесма је дислоцирана 1911, приликом 
радова на преуређењу Теразија које је водила Јели-
савета Начић. Постоје сачувани записи да је она желе-
ла да чесму уклопи у амбијент цветних партера, али 
је, под изговором да се естетски не уклапа у ново рухо 
Теразија, (Сл. 2) чесма премештена у Топчидерски 
парк,38 чиме је остварена историјско-уметничка цели-
на постала јединствени меморијал династије Обрено-
вић. Уклањањем споменичког трага Обреновића трг је 
у потпуности потврђен као Трг престолонаследника 
династије Карађорђевић. (Сл. 3.) Започети радови на 
преуређењу текли су споро, а усвојени план реализован 
је након победоносног завршетка балканских ратова. 
Београдска општина, у чијој је надлежности било 
извођење радова, одлучила је да на месту планира-
нe фонтанe буде споменик у част коначне победе над 
Турцима. 

III
Подизање првог националног споменика Побе-

ди захтевало је – поред идејног решења, идеолошког 
контекста, места постављања и високе уметничке 
вредности – и да његова израда буде рад домаћег 
уметника. Тако би споменик био адекватан симбол и 
материјализација културног просперитета и државне 
моћи. Сходно значају, још у априлу 1913. председник 
општине донео је одлуку, коју је општинско веће при-
хватило, да се израда споменика понуди тадашњем 
профету националне уметности, Ивану Мештровићу.39 

Питање националне уметности поставило се упо-
редо са буђењем националне свести и стварањем нацио-
налног идентитета. Током читавог 19. века, користећи 
се западноевропским примерима и искуством, српска 
интелектуална елита тежила је да постави и реши про-
блем детерминације националне уметности као једног 
од средстава у исказивању и потврђивању аутентич-
ног идентитета нације.40 Различита полазишта и тео-
рије условили су релативизовање у дефинисању овог 
сложеног питања, на које се одговор могао наћи једино 
у оквиру националних вредности, које се конституишу 
у складу с актуелним идеолошким обрасцима. Појам 
националне уметности, постављен у 19. веку, у периоду 
од преврата Народне скупштине 1903. до почетка 
Првог светског рата, редефинисан је у оквирима по-
литички оперативне идеје југословенства. Државна и 

Сл. 1. Демонтирање Кнез Милошеве чесме приликом 
преуређења Теразија, 1911. 
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Сл. 2. План преуређења Теразија из 1908, на којем су уцртани: 1. Милошева чесма, 2. место за будући водоскок и 
цветни партери

Сл. 3. Теразије, авионски снимак, око 1925. 
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национална идеологија Србије од 1904. окренула се ра-
ду на ослобођењу и уједињењу јужнословенских наро-
да и обликовању југословенске културне и полити-
чке заједнице.41 Дискурс југословенског националног 
препорода заснован је на идеолошкој конструкцији 
„слике о нацији несталој током историје“,42 а која се, 
захваљујући својој варварској виталној снази, буди и 
враћа из наслага векова као снажна и древна, приро-
дна и здрава, супериорна „цивилизација Словенства 
на Балкану“.43 Ова идејна окосница јужнословенског 
примордијализма нашла је свој визуелни, уметнички 
израз у Видовданским фрагментима Ивана Мештро-
вића, који су њен историјски континуитет и легитими-
тет потврдили кроз метафору косовског мита. Косов-
ске хероје и хероине Мештровић је приказао као митске 
архетипове, ликове лишене било каквог историјског, 
националног и личног одређења.44 На овај начин југо-
словенска нација приказана je као изванисторијска, ду-
ховно јединствена заједница, чиме су, кроз тумачење 
косовског мита као метафоре уништења и страдања 
југословенске нације, превазиђени анимозитети кон-
фесионалних и етничких разлика словенских народа. 
Наглашена монументалност, херојски гест, надљудска 
снага, младост и покрет, употребљени у конструкцији 
карактера епских хероја, проглашени су, у складу са 
духовном климом у којој настају, за јединствено расно 
обележје, а сама скулптура за оригинални израз на-
ционалне уметности. У Мештровићевој уметности, како 
пише Кашанин, тих година видео се позив на освету 
и буну, а не на песничко сањарење и на филозофско 
размишљање.45 Патос националног мита остварен у 
скулптури Ивана Мештровића одговарао је, у складу с 
романтичарским концепцијама уметности, оваплоћењу 
аутентичног националног духа,46 што је било главни 
аргумент да се Иван Мештровић представи као идеал-
ни национални уметник.47 

Његов вајарски геније доведен је у директну везу 
са генијем југословенске расе, из које сам потиче. 
Оваква поставка у потпуности је одговарала идеји 
примордијалног југословенства као погодан образац 
југословенског, националног, расног и културног иден-
титета. У складу са атмосфером, општинско веће донело 
је одлуку да се, без конкурса, израда споменика у част 
најзначајније српске победе повери Ивану Мештрови-
ћу. Као доказани национални уметник, он своја дела 
ствара из себе, потпуно предан уметничком надахнућу, 
које, као и дух народа из кога потиче, живи у њему као 
нешто непосредно дато.48 У том смислу Мештровићев 
вајарски таленат и национални геније били су урођени 
и као такви национално потврђени, што је сваки кон-
курс са њим чинило унапред решеним.49

Сл. 4. Скулптура „Победник“ у магацину водоводних 
цеви на Сењаку
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Београдска општина је, настављајући радове на 
преуређењу Теразија, усвојила пројекат Техничке упра-
ве за израду водоскока и одлучила да се, у комбинацији 
с вајарским радом, изведе спомен-фонтана у част Побе-
де. Иван Мештровић је, како наводи у својим мемоарима, 
писмо од Љубе Давидовића, у коме га извештава да је 
општинско веће једногласно одлучило да израду чесме 
у спомен победе повери њему, добио тек по завршетку 
балканских ратова.50 Ово лако наводи на закључак да 
се прихваћени предлог Љубе Давидовића о подизању 
споменика Победи, изнет на свечаној седници, односио 
на Мештровићеву фонтану, за коју је он већ тада радио 
нацрт. Мештровић је, као што се могло очекивати, с 
обзиром на своје југословенско опредељење и везе с 
тадашњим уметницима у Србији, прихватио понуду. За 
кратко време, током летовања у Отавицама, израдио је 
нацрт и одмах га послао суду општине.51 

IV
Споменик је замишљен као монументална фонта-

на изведена од камена, с постаментом на којем се налазе 
четири лавље фигуре које седе и на својим леђима носе 
базен овалног облика, пречника осам метара. Висина 
постамента с лавовима, према изведеном нацрту, изно-
сила је четири метра, док се из средишта базена уздизао 
мермерни дорски стуб, висине око пет метара, издељен 
у четири сегмента.52 (Сл. 5) На врху стуба планирано 
је постављање скулптуре Победника. (Сл. 4) Фигура 
нагог мушкарца који стоји са орлом на левој и мачем 
спуштеним надоле у десној руци, висока пет метара, 
требало је да буде изливена у бронзи. Како је закључено 
на општинској седници 4. октобра 1913, требало је да 
Мештровић у бронзи изради и двадесет маски за обод 
око велике шоље (базена) и педесет маски за стуб. Са 
спољне стране базена читавим ободом планирано је 
извођење рељефа који је, по записнику са ове седнице, 
износио 21 метар у камену.53 У сачуваним документи-
ма не постоји опширнија дескрипција споменика. Како 
је тачно споменик замишљен, познато је захваљујући 
снимцима оригиналних цртежа које је урадио вајар 
Веселко Зорић.54 У тексту објављеном у листу Време 
1927. дат је детаљнији опис замишљене фонтане: „[...] 
велики басен (шкољку), чија би спољашња страна била 
украшена рељефом који представља ратнике на ко-
њима у трку. Ободом те шкољке биле би постављене 
лавовске главе (оне са садашњег водоскока), које би 
бацале воду која се у шкољци скупља [...] Стуб би био у 
одстојањима опасан бронзаним прстеновима, на којима 
би се поставиле маске турских глава, а свака би бацала 
млаз воде у басен испод стуба“.55 Милан Ћурчин у свом 
тексту о Победнику износи податак да је рељеф требало 

Сл. 5. Цртеж фонтане, реконструкција изгледа 
доњег постројења Теразијске фонтане по првобитној 
замисли Ивана Мештровића

Сл. 6. Штит југословенског одбора предат 
престолонаследнику Александру, 1916.
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да приказује десетак јунака и велможа на коњима са 
штитовима и грбовима наших покрајина, отприлике 
онако како је то касније извео на штиту који су чланови 
Југословенског одбора предали престолонаследнику 
Александру приликом потписивања Крфске деклара-
ције.56 (Сл. 6)

Општински суд је 4. октобра 1913. изнео пред 
одбор уметников пројекат за израду фонтане на Тргу 
престолонаследника Александра и он је већином гла-
сова усвојен. Одбор је одобрио кредит од 180.000 
динара из добијеног зајма, од којих је 120.000 динара 
требало да се издвоји Мештровићу, који би за ту суму 
имао да изради и преда општини: 1. велику фигуру (пет 
метара са орлом у бронзи); 2. педесет маски за стуб, 
такође у бронзи; 3. двадесет маски око велике шоље, 
исто у бронзи; 4. четири велика лава који носе базен, у 
камену; 5. цео рељеф око шоље, у камену. У ову суму 
урачунат је целокупан уметников рад у камену и бронзи, 
рад његових помоћника, ливење и транспорт бронзе из 
фабрике до Београда, као и уметнички хонорар. Општи-
на је била у обавези да од преосталога новца обезбеди: 
1. камен за целу чесму, груб; 2. темеље за израду 
основе; 3. израду базена и стуба, само архитектонски 
радови према уметниковом нацрту; 4. склапање и по-
стављање целог споменика, обезбеђење скела, алата и 
целокупно намештање са својом радном снагом, али 
под Мештровићевим надзором.57 Одлуке одборског 
већа донете у октобру са додатком треће тачке, у којој је 
понуђена исплата у четири рате, наведене су у решењу 
уговора 19. октобра 1913.58 Мештровић је, потврдивши 
пријем и прихватајући услове, одмах започео рад. Он је 
у то време већ био стигао у Београд, нашао смештај, а 
као радионица служила му је гимнастичка сала у новој 
пучкој школи код Саборне цркве. Била је то једина 
висином одговарајућа просторија за израду студије 
Победника.59 

Мештровић је радио на фонтани све до почетка 
Првог светског рата, када је као аустроугарски држа-
вљанин био принуђен да напусти Београд. Једино 
што је од изведених радова сачувано била је велика 
средишња фигура Победника и седам лављих маски, 
који су послати у Чешку на ливење.60 Све остало што је 
било урађено у Београду уништено је у време окупације. 
Такође, и општински радови на Престолонаследни-
ковом тргу уништени су током рата, док је мермер 
за фонтану немачка војска искористила за израду 
споменика палим, својим и српским, војницима у 
борбама око Београда, који је подигнут на војничком 
гробљу на Бановом брду. Почетак рата прекинуо је 
и уништио постојеће радове, који – ни по његовом 
завршетку, мада је у неколико наврата покретано то 
питање – нису више настављени. Промене политичких 

Сл. 7. „Победник“ студија за споменик, гипс
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и државних прилика после Првог светског рата по-
тиснуле су значај освећеног Косова. Национални иден-
титет српског народа окренуо се аргументима иден-
тификације српства и југословенства.  

V
Остварена победа донела је националну интегра-

цију и приказана је национално-политичким спомени-
ком.61 Уместо монарха, фигуре која гарантује интегри-
сање нације, или женског лика као персонификације 
идеје победе, употребљена је скулптура Победника. 
Својим идејним и стилским решењем Победник од-
говара Мештровићевом видовданском опусу. Његово 
симболично значење засновано је на корпоралној ре-
торици наглашеног експресивног геста и покрета. Пос-
тављен на висок дорски стуб, уздиже се у сакралну 
сферу националне патриотске религије и постаје сим-
бол победоносне нације.62

Стуб представља трофеј, знак победе над не-
пријатељем, и има исти квалитет као крст63 и три-
јумфални лук, представља тријумфални монумент и 
најчешће се подиже као меморијал у славу војних по-
беда. Због дидактичне улоге јавног споменика, као ре-
торички аргумент користи се рељеф или текст, а на врху 
се обично налази симбол, скулптурална група или сло-
бодностојећа скулптура императора или Викторије.64 
Дорски стуб споменика Победе, као део веће целине, 
био је украшен бронзаним маскама, персонификацијом 
побеђеног непријатеља, док је рељеф изведен по ободу 
шкољке фонтане, колико се поуздано зна, требало да 
приказује војнике на коњима у трку.65 Традиционални 
ројалистички принцип, четири лавовске фигуре у се-
дећем ставу у основи споменика и бронзане лавље мас-
ке, распоређене по споменику, били су симбол јачине, 
у овом случају династије Карађорђевић. Пирамидална 
форма усмерена у висину учинила је да цео споменик 
буде надјачан снагом израза једног симбола, високо 
постављеном монументалном фигуром Победника.  

Персонификација величине и победоносне нације 
био је Победник, стојећа скулптура нагог мушкарца. 
Ово представља одступање од традиционалног прика-
зивања персонификације славе или тријумфа, која је 
утемељена на античкој идеји Нике.66 Визија жене као 
отелотворења одређеног архетипа и персонификације 
одређене националне идеје била је устаљена у Фран-
цуској и Немачкој; Маријана као симбол француског 
републиканизма и Германија као представа немачке 
националне снаге. Персонификација Србије у женском 
лику појављује се на споменику Косовским јунацима 
Ђорђа Јовановића као део сложене скулптурне групе.67 
Његово иконографско решење – косовски ратник који 
пада и крилата фигура Славе, која га придржава и 
крунише венцем – по типу датира још из најранијег 

хришћанства и имало је широку примену у представама 
историјског и митског прослављања. Овакво решење 
било је плод устаљене праксе и разрађене концепције 
академизма и није представљало новину. 

Симболика приказане теме, споменика Косовским 
јунацима, изражена је применом алегорије и нара-
цијом тачно одређених програмских идеја историј-
ског момента, за разлику од споменика Победи Ивана 
Мештровића.68 Настао 1913, само две деценије после 
споменика Косовским јунацима, полазећи од исте иде-
је, косовског јунака и победоносне нације, има потпуно 
другачије иконографско решење. Победа у овом случају 
није приказана алегоријом религиозног хришћанског 
мотива, тријумфа израженог овенчавањем фигуре69, 
која представља персонификацију нације, већ кроз 
симбол митског хероја Херкула.70 Лик Херкула, као 
традиционални прототип идеалног хероја и популар-
ни симбол снаге преузет из класичног наслеђа, ус-
пешно се прилагођавао уметности каснијих епоха.7� 
У ренесансној Италији, са оживљавањем античких 
традиција, као носиоци одређених друштвених и 
политичких порука у градским центрима подижу 
се скулптуре, најчешће као део фонтана, нагих, на-
глашено мускулаторних тела Херкула, Давида и По-
сејдона. Били су то нови носиоци exempla virtutis, 
исказане кроз однос људског духа, личне храбрости 
и нагог атлетски развијеног тела, изравно супротни 
дотадашњим еклезијастичким типовима.7� Нова ре-
шења постала су општеприхваћена у европској уме-
тности. У преломним историјским тренуцима или 
ратним временима, да би истакли ратничке и моралне 
врлине своје нације, уметници су користили ликове 
митских хероја, али се идеална нагост ретко при-
мењивала, посебно у јавној скулптури.7� У складу са 
захтевима времена, Мештровић је, на принципу Хер-
куловог лика као антиципације истакнутих моралних 
врлина, изградио национални херојски карактер еп-
ских косовских јунака и Победника (сл. 8) и (сл. 9).74

Питање аутентичног националног лика настаје 
у европској култури у време успона национализма. 
С развојем антропологије током 19. века поставља се 
нова теорија расе, и њена детерминација извршена је 
на основу различитих физичких особености народа.75 
Стога су националне културне разлике почеле да се по-
сматрају као урођене и расно детерминисане. Усвајање 
грчког принципа Мens sana in corpore sano у средишту 
расне детерминације и супериорности, поред боје коже 
и очију, истиче и атлетски развијено тело.76 Имати грчко 
тело за нацију је значило перфекцију на свим пољима. 
Била је то потврда Божје промисли, спасења, лепоте, 
интелекта народа, али и најважнија одлика национал-
не супериорности, потврда снаге која нацији обезбеђу-
је опстанак и ратну победу. Визуализација највећег 
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националног тријумфа кроз мушки лик Победника, 
архетипског хероја Херкула без аутентичних нацио-
налних симбола, представљала је афирмацију народ-
ног идеала на расним основама. Мештровић је у лику 
Победника креирао нови визуелни израз националне 
врлине, приказане на односу јединственог народног 
духа пуног самопоуздања и снажног, атлетски раз-
вијеног тела. На тај начин избегнути су анахрониз-
ми неких општих места националне епске традиције 
изграђене на миту.77 Снага атлетски развијеног тела 
указује на снагу нације. Стога победоносна нација 

није приказана кроз апотеозу војника, већ спремног 
витеза чија снага и слава леже у његовом етничком и 
расном наслеђу.78

VI
Откривање споменика вођи Првог српског устан-

ка, истакнутом хероју мача и уједно родоначелнику 
династије, на дан свечаног доласка српске војске у 
Београд, доведено је у директну паралелну везу са во-
ђом победничке војске, која је из ослобођеног Скопља 
кренула пут престонице „да славом увенчана открива 

Сл. 8 „Херкулес“, нацрт за статуу Наполеона 
Победника за Вендомски стуб

Сл. 9. „Херкулес као персонификација Француског 
народа“, нацрт за споменик 
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споменик славом увенчаноме“.79 Повратак јуначког 
сина, узданице и будућности нације, како је у тадаш-
њим говорима и похвалама називан престолонаследник 
Александар, на путу с југа увећане отаџбине обележен 
је његовим свечаним уласком у престоницу. На челу 
храбре српске војске дочекан је као „осветник Косова, 
победник са Куманова, јунак са Битоља. Тако је и мо-
рао отпочети своју службу отаџбини праунук Вожда 
Карађорђа“, како је у свом поздравном говору истакао 
председник општине Љуба Давидовић,80 на чији је 
предлог, касније тога дана на свечаној општинској 

седници, усвојена одлука да централни градски трг, на 
коме је планирано подизање споменика у част Победе, 
постане Трг престолонаследника. Тиме je главни бео-
градски трг, у тумачењу симболичне топографије 
града, био повезан с најважнијим престоничким топо-
сом државне и династичке историје, Калемегданом. 
Подизањем споменика Победи на кружном острву, ко-
је је изведено по Лежеовом плану, у центру трга – он 
би се нашао у равни са спомеником родоначелнику 
династије, Карађорђу, у правцу кога би се остварила 
његова идеолошка еманација.

Сл. 10. Улица краља Милана, правац од Славије ка Теразијама, око 1930.
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Овај идејни разлог наглашен је и у говору који је 
приликом примања споменика, као главна покретачка 
личност за њену реализацију, одржао представник 
краљевске престонице г. Давидовић: „Са дубоким 
пијететом [...] у име престонице наше увећане и 
срећне отаџбине примам у свети аманет Споменик 
Вожда Карађорђа [...]. Примам га данас: када се грли 
прошлост са садашњицом, када унук довршује оно 
што је дед давно започео, кад малена Србија постаје 
виђеном државом. Јунаштво прошлости наше поноси 
се јунаштвом данашњице наше; данашње јунаштво 
захвално се клања јунаштву Карађорђева времена“. 
Српска војска је у борби за ослобођење „по светлом 
примеру Витешког Оца Србије, ишла путем славе и 
части“. Тиме је изражена тежња да се у симболичној 
топографији града визуелно изрази владарска идео-
логија династије, споменицима који би, истичући др-
жавно-политичке врлине, били у служби унутрашње 
политичке интеграције и патриотизма.

***
Подизање споменика у градском центру, на Тера-

зијама, била је привилегија владајуће елите. Због свог 
снажног ефекта, који је поново откривен још у ренесанси, 

динамичку снагу јавних споменика постављених у 
градско средиште успешно је користила власт за про-
кламовање својих, грађанских или династичких, иде-
ала.81 Подизањем споменика-фонтане на централном 
градском тргу, с наглашеним династичким карактером, 
истакао би се посебан допринос монарха у остварењу 
победе. Фонтана би због своје функције и положаја била 
персонификација добро вођене владарске политике, 
којом је обезбеђен „живот нације“,82 док је лик 
Херкула био директна алузија на врлине представника 
династије. И мада је девет година раније, приликом 
крунисања краља Петра I, легитимитет династије 
потврђен „археолошком маскарадом“83, повратак „свете 
српске земље“ учинио их је достојним наследницима 
„Душановог царства“.84 

Постављањем споменика у основи главног град-
ског потеза Калемегдан–Теразије–Славија, пут по-
бедоносног политичког и духовног уздизања, via 
triumphalis, тиме би се наставио од Калемегдана цен-
тралним језгром Београда.85 (Сл. 10) Тако би се на 
идеолошком плану, узајамним утицајем споменика 
и градског средишта, остварила жељена политичко-
уметничка целина, легитимишућа визуелна потпора 
тежњи династије ка политичкој потврди и моћи.
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расама. Природна селекција сада је добила социолошки контекст. 
Инспирисани текстовима класичних писаца о животу у Спарти и 
њеној војној надмоћи, која је била резултат селекције, европски 
народи, у трагању за националним идентитетом, истакли су своју 
припадност аријевској раси, која је као најсупериорнија сматрана 
за директног потомка античких Грка. Инсистирајући на класичном 
наслеђу, које представља остварење идеалне равнотеже између 
унутарње и спољне лепоте, широм Европе у оквиру школског 
образовања уводи се и физичко васпитање. A. S. Leoussi, op. cit.

77] Више о визуализацији традиција у култури и уметности виде-
ти у: Н. Макуљевић, нав. дело, 51–70.

78] Расна схватања у уметности Ивана Мештровића била су 
оличење динарске расе и развила су се на јужнословенском простору 
у идеју Homo Dinaricusa. Видети: Н. Макуљевић, нав. дело, 164; А. 
Игњатовић, Југословенски идентитет у архитектури између 1904. 
и 1941. године, 112.

79] Свечани говор војног министра генерала г. Божиновића об-
јављен у: Политика, 12. август 1913, 2. 

80] Исто, 1.

81] Инспирисани описима грчких и римских градова и откривеним 
материјалним остацима античке културе, световни владари убрзо су 
увидели све могућности које у себи носе јавни споменици. Уколико 
су стратешки добро постављени у отвореном градском простору, 
њихова естетска страна може да допринесе у остварењу жељеног 
изгледа града, али исто тако као носиоци одређене поруке они утичу 
на формирање културног идентитета града и његових становника.  

82] Симболика фонтане у складу с њеном основном наменом 
тумачи се кроз парадигму вода је извор живота. Њено постављање 
у непосредну близину центра власти било је персонификација 
владавине или вођене политике, која као извор воде јесте извор 
живота нације. У ренесансној Фиренци, за време владавине Ме-
дичија, оживљено је класично наслеђе подизања јавних споменика 
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градског изгледа, уједно били и носиоци политичких порука. Од-
говарајућим избором литерарне теме скулптура је постала главно 
средство прокламовања политичких циљева и моћи, а подизана је у 
две најважније категорије: фонтане и статуе на стубу. Више видети 
у: S. Blake McHam, Italian Renaissance sculpture. 

83] N. Makuljević, Crkveno slikarstvo i graditeljstvo u Kraljevini 
Srbiji, Beograd, magistarski rad, 26–52.
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санкцијама, а пошто му је легитимитет био оспораван, морао је 
– користећи се општеприхваћеним репертоаром, церемонија и 
симбола, владарске идеологије – тај легитимитет да потврди. То је 
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N. Makuljević, navedeno delo, 26–52; Д. Живојиновић, Краљ Петар I 
Карађорђевић, књ. 2, 1–47.

85] Видети: М. Тимотијевић, Херој Пера као путник: типолошка 
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Доситеја Обрадовића, 50–51.

Summary: DANIJELA VANUŠIĆ

THE ERECTION OF THE MONUMENT TO VICTORY IN TERAZIJE

In the XIX century ideologues of the Serbian nation and the intellectuals of Romanticism accepted as a truism of the 
national ideology the idea of the revival of the golden age of Serbian medieval state – an empire bequeathed by Nemanja, 
only temporarily subjugated by the Turkish invasion following the Battle of Kosovo. Taken out of its historical context, 
the Battle of Kosovo, at the time of the formation of the new, independent Serbian state, was given a new ideological and 
political interpretation and an outstanding place in the spiritual life of the Serbian nation. Therefore the repossession of 
southern Serbian provinces became a prime political ideal whose achievement not only confirmed historical continuation 
of the nation, but also the dynastic legitimacy of its rulers. Political circumstances and the Balkan wars in the early XX 
century brought about the final victory against the Turks and the fulfillment of the centuries long dream of Serbian people. 
Holy Serbian land “an empire bequeathed by Nemanja” which reached its golden age during the reign of tsar Dušan, was 
finally liberated. King Peter I the Redeemer was pronounced the first ruler who fulfilled the Kosovo pledge and became a 
legitimate successor to his crown. In accordance with the needs of official politics, immediately after the end of the Balkan 
wars, an initiative was launched for a monument to be erected in Belgrade, celebrating final victory against the Turks. 
Understanding capabilities of a public sculpture to serve as a primary medium for the formation of the national cultural and 
political identity as well as its collective self-definition, city political elite for this ambitious state undertaking selected artist 
Ivan Meštrović, without prior public competition and careful deliberations. The statue was to be placed in Terazije Square. 
The awakening of national awareness through artistic visualization of national strength in the spirit of the heroic Kosovo 
period, was given full expression in the Vidovdan Fragments by Ivan Meštrović. Educated in the West in the spirit of 
modern European tradition, taking advantage of the pluralism of the chosen art form, Meštrović in his sculpture combined 
the modern with the national - the modern in the creative process applied and the national in its content and ideation.

As a magnificent expression of the national culture the Vidovdan Fragments created a sensation at the International 
Exhibition in Rome in 1911, thus becoming a powerful medium for state-politics agitation. The monumental, heroic style 
of Ivan Meštrović in the years prior to the First World War was declared to be nationally authentic, purebred artistic 
expression, and the artist himself was considered a national genius – thus every artistic competition in which he took part 
was a foregone conclusion. The selection of the main city square Terazije for the placement of the monument, and the 
change of its name into the Square of the Crown Prince, was suited to the national and dynastic significance of the victory 
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ILLUSTRATIONS 

Fig. 1 Dismantling of Miloš’ drinking fountain during the reco-
nstruction of Terazije in 1911. 

Fig. 2. The plans for the reconstruction of Terazije of 1908 with 1. Miloš’ 
drinking fountain, 2. the place for future water fountain and flowerbeds 

Fig. 3 Terazije, aerial photograph, around 1925

Fig. 4. Sculpture „Victor” in the storehouse of water piping in Senjak.

Fig. 5. The drawing of the water fountain, the reconstruction of the 
lower powerhouse of the Terazije water fountain original design by Ivan 
Meštrović

won. The erection of the monument to Victory on the circular island in the centre of the square would place it at the level 
with the monument to the founder of the dynasty – Karadjordje at Kalemegdan, in this way orienting the ideological 
emanation of the new monument towards the sculpture in Kalemegdan. This would confirm the dynastic and monarchic 
character of Terazije, formed as far back as the XIX century, and at the same time create a political and artistic ensemble 
providing adequate visual support for the dynastic striving for political affirmation and power. The Monument to Liberty, 
as the artist called it, was envisaged as a fountain of monumental size, consisting of four lion sculptures carrying the basin 
at their backs from which a column arose with a bronze standing sculpture of the Victor.

Changed political circumstances which presented themselves after the First World War overshadowed the significance 
of the avenged Kosovo. The only remaining part of the impressive idea was the central sculpture of the Victor which found 
its place at Kalemegdan following more than a decade of negotiations and various proposals as to where it should be placed. 
In honour of the tenth anniversary of the victory on the Thessalonica front, on 7 October 1928 the new section of the Sava 
Alley was opened to the public and the monument at the time called the Herald of Victory was unveiled. In the subsequent 
decades the original meaning of the monument was erased from collective memory and it became the Victor, the symbol of 
the city of Belgrade. In this way, although it destiny proved to be far different from the one originally envisaged, Mestrović’ 
sculpture preserved and confirmed its ideational content.

Fig. 6. The shield of the Yugoslav board presented to crown prince 
Aleksandar, 1916.

Fig. 7. Victor study for the monument, gypsum.

Fig. 8. Hercules, the draft for the statue of Napoleon the Conqueror for 
the column of Vendome 

Fig. 9. Hercules as a personification of the French, the draft for the 
monument

Fig. 10. King Milan’s Street, the stretch from Slavija to Terazije, about 
1930.
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УДК 725.835 (497.11)

  години страшног бољшевичког вихора, који је опу-
стошио и разорио руску земљу, оскрнавио руске светиње 
и срушио гордог руског орла, најбољи синови руског 
народа прогнани су из своје отаџбине и остављени 
злој судбини. Они су препуштени свим ужасима ски-
талачког живота у туђини, патњи, глади, увредама и 
понижењима.

И ето, у та страшна времена, измучене и једва 
живе руске људе, прихватио је широкогруди југосло-
венски народ, да их утеши у свом топлом загрљају. 
После предугог болесног сна, Руси су се тргнули из 
страшног кошмара и, захваљујући бризи и љубави 
славнога краља Александра I и његовог верног народа, 
поново су оживели, носећи у својим срцима сву вредност 
духовног и моралног живота свог народа.

Да би се овим драгоценостима дала достојна 
ризница, да би њихова животна снага наставила да 
ствара нове животе, да би се духу руског човека омо-
гућило да искаже склоности ка научном и уметничком 
раду и да руску омладину рођену у туђини васпита у 
најбољим традицијама славне Отаџбине,

– зато је створен овај дом.
Нека његова посвета незаборавној успомени на 

цара мученика Николаја II обавештава свет о благо-
дарности југословенског народа великом спаситељу 
своме, који је положио свој живот и живот чланова 
своје многострадалне породице за спасење света од 
страшног непријатеља који му је претио потпуним 
уништењем. Нека име цара Николаја II, којим ће се 
овај дом вечито поносити, преноси будућим поколењи-
ма о братству руског и југословенског народа, који 
су заједно преживели све тегобе судбине која их је, 
ставивши их у тешке тренутке, узајамно још више 
зближила и учинила међусобно дражим. Нека овај 
дом, који је пружио уточиште благу руске културе, 
њу сачува за руског човека до поновног успоставља-
ња слободе и правде у Русији. А тада, нек он постане 
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вечити споменик руског и југословенског братства и 
проповедник њихове узајамне љубави и разумевања.

Да живи Његово величанство краљ Александар I 
и његов светли дом, да живи југословенски народ, 
да живе славни представници руског духа и руског 
стваралаштва. Нек измучени Руси нађу нову снагу у 
својој напаћеној души, која ће их одржати до повратка 
на своја стара огњишта.

Нек живи руска Русија.“�

Руски дом, који данас обележава 75 година свога 
постојања, има веома значајну улогу у културном животу 
Београда, као институција која од свог настанка српској 
јавности презентује културне тековине руског народа, 
окупљајући не само чланове руске заједнице већ и ши-
року домаћу публику.� Посматрана као архитектонско 
дело, зграда Руског дома представља раритет у нашој 
средини, како због специфичног стилског обликова-
ња тако и као једно од малобројних идентификова-
них дела њеног славног градитеља В. Ф. Баумгартена.� 
Зграда Руског дома својом архитектоником евоцира 
руски ампир – „царски стил“ с почетка 19. века – и у 
градитељском смислу један је од најбољих примера 
руског идентитета на тлу бивше Југославије. Она је 
потврда културно-политичких веза руског и српског 
народа, сведочанство о снази и упорности изгнаних 
припадника једне нације да очувају своју културу, и 
показатељ спремности другог народа да прогнанике 
прими, утеши и да им помогне.

Током година које су следиле након револуције у 
Русији 1917. и крвавог грађанског рата, који је трајао 
до краја 1920. године, у емиграцији се нашло преко 
два милиона Руса. После пораза белих армија, у пе-
риоду 1919–1920, око 200 000 избеглих са југа Русије 
прелило се као талас преко Балкана, задржавајући се 
на њему краће или дуже време. У Краљевину СХС се, 
према неким проценама, слило између 60 000 и 70 000 
избеглих Руса. Приближно трећина овог броја трајно се 
настанила у Србији, налазећи могућност привременог 
опстанка у гостољубивој и православној средини, не 
исувише удаљеној од отаџбине, којој су се надали и у 
коју су желели да се врате.4

Грађење Руског дома императора Николаја II поче-
ло је 1931. године,5 након што је 26. марта добијено 
одобрење Грађевинског одбора Општине града Бео-
града.6 Објекат је изведен по пројекту архитекте В. Ф. 
Баумгартена, који је разрадио овлашћени општински 
архитекта Светозар Генић. Сазидан је на имању које 
од средине 19. века припада руском посланству, у ули-
ци Краљице Наталије, на месту на којем се налазио 
старији објекат, који је такође служио за активности 
руске заједнице. Зидањем зграде Руског дома руководио 

је архитекта Милан Секулић, који нам је оставио све-
дочанства о градњи у виду фотографија из времена 
подизања зграде,7 као и следећи исказ: „Част ми је 
известити Одбор Општине града Београда да сам от-
почео рад на подизању ’Дома Руске Културе’ на има-
њу Руског Посланства у Краљице Наталије ул. бр. 33. 
Радове изводим под надзором г. арх. В. Баумгартена. 

Сл. 1. Руски дом у време завршетка радова, 
(фотографија Л. Карпова) 

Сл. 2. Свечана сала
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Инг. М. Секулић“ (26. мај 1931).8 Свечано полагање 
темеља извршено је 22. јуна 1931, и том приликом је 
цитирана повеља положена поред камена темељца. 
Руски дом је свечано отворен 9. априла 1933. године, 
у присуству високих државних званичника Двора и 
Владе Краљевине Југославије као и бројних припадника 
руске заједнице у емиграцији,9 „уз југословенску химну 
и царску химну, говоре и присуство краљице Марије, 
кнеза Павла, кнегиње Олге, премијера Милана Сршкића, 
министра Богољуба Јевтића и Раденка Остојића“.10

Приликом свечаног отварања Руског дома, један од 
учесника који су окупљене поздравили својим говором 
био је и сам архитекта здања Василиј Ф. Баумгартен, 
који је као петогодишњи председник Руског уметничког 
удружења, истакао да су од првих дана изгнанства Руси 
показали тежњу ка драгом уметничком раду и жељу 
за повезивањем у заједничко удружење. Сматрали су 
својом дужношћу да уметношћу родне земље умире 
тугу својих сабораца и изгнаника, те су још 1920. у 
Галипољу отворили скромни уметнички студио Првог 
војног корпуса. На крају обраћања, у којем је изнео 
хронологију уметничких активности руске заједнице, 
Баумгартен је рекао да ће сеоба Удружења у овај пре-
дивни простор у Руском дому улити нове снаге за даљи 
развој и проширење његових активности.��

Зграда Руског дома подигнута је на крају простор-
ног блока, те са три стране оставља утисак слободног 
објекта, иако је прислоњена уз постојећу старију стам-
бену зграду. Стражња фасада је скромно изведена, и на 
њој се истиче кровна тераса првог спрата, подигнута 
као веза између два крила објекта, постављена пред 
светларником средишње позициониране соколске сале. 
Фасада ка улици Косовке девојке има неправилан 
улични фронт, с обзиром на искривљеност уличне 
регулације. Пројектант је ипак настојао да јој по-
дари извесни склад, хармонизацијом стилски дефи-
нисаних хоризонталних низова прозорских отвора, и 
балансирањем фасадног платна његовом поделом са 
два плитка бочна ризалита. Кровне атике поменутих 
ризалита украшене су стилским орнаментом и степе-
новане ка свом завршетку. Цео објекат је у висини из-
над другог спрата пресечен истакнутим, монументал-
ним, неокласичним кровним венцем.

Главна фасада објекта окренута улици Краљи-
це Наталије најистакнутија је у својој обради. Сокл 
приземља обложен је масивним каменим блоковима, 
који служе као базе канелираних дорских полустубо-
ва, који, по четири у низу, на два истурена бочна 
ризалита објекта, уоквирују и деле прозоре парте-
ра. Између поменутих ризалита пројектовано је дво-
крако степениште, око средишњег каменом озиданог 
постоља, са декоративном полукружном нишом, која 

Сл. 3. Детаљ фасаде Руског дома,
(фотографија М. Просен)
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је акцентована масивним, степеновано профилисаним, 
теменим каменом. Пред улазом у објекат налази се по-
ртик, који је првобитно чинио низ од осам дорских 
стубова – у каснијој преправци објекта (о којој ће бити 
речи), уклоњена су средишња два стуба да би некадаш-
ње три уске степенишне траке биле обједињене у ши-
ре и функционалније степениште, какво стоји и данас. 
Поменути дорски стубови и полустубови приземља 
носе масивну класичну етаблатуру са метопама и три-
глифима и јаким завршним венцем, над којим је по-
стављена декоративна ограда од кованог гвожђа, која 
се угледа на сличне ограде репрезентативних здања у 
Санкт Петербургу. На бочним ризалитима ова ограда 
има улогу „француских балкона“ за прозоре првог 
спрата, док је над улазним тремом она у функцији 
балустраде широког балкона, на који се излази из 
просторија средишњег тракта објекта. Прозорски от-
вори у овом делу изведени су лучно, као и на бочној 
фасади, тако да кореспондирају са снажним, пре-
познатљиво руским луковима последњег, четвртог 
спрата. Оба бочна ризалита завршена су терасама на 
нивоу другог спрата, и изнад њих се протеже поменути 
монументални неокласични кровни венац.

Посебном утиску којим објекат одише, доприноси 
и то да су сви елементи архитектонске пластике из-
ведени у светлијој боји. Зграда је оригинално имала жу-
ту фасадну подлогу са бело малтерисаним детаљима, 
чиме Баумгартен још једном евоцира санктпетербур-
шку архитектуру, која поседује исти препознатљиви 
манир. Ипак, згради Руског дома дат је и специфичан 
савремени печат, тиме што је над последњом етажом 
постављена кровна тераса са перголом, у духу модерне 
архитектуре.

Сви ентеријери изведени су у складу с формама 
неоампира, присутним на фасади, употпуњени сту-
бовима, профилисаним сводовима и касетираном та-
ваницом ношеном дорским стубовима у пролазу ка 
Соколској сали. Сали за седнице руске заједнице, која 
је позиционирана лево од улаза, дата је посебна нота 
пројектовањем полукружног, стубовима фланкираног 
простора. Руски дух наглашено је остварен на мону-
менталном луку позорнице у Великој свечаној сали, која 
је засведена касетираним, бачвастим сводом. Пажњу 
привлачи таваница Соколске сале, која је изведена та-
кође у форми бачвастог свода, касетираног низом пра-
воугаоних кровних прозора, профилисаних оквира, који 
обезбеђују просторији природно осветљење.

Инспирацију остварену у обликовању зграде Рус-
ког дома, Баумгартен је нашао у стилу руског ампира, 
који у домену профане архитектуре представља нај-
специфичнији и „најпрепознатљивије руски“ стил у 
оквирима европске архитектуре. Коришћењем овог 

Сл. 4. Реконструкција Руског дома цара Николаја II 
у Дом совјетске културе, фасада (1947), архитекта 
Григорије Самојлов

Сл. 5. Свод соколске сале
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стила, видљивог на бројним здањима баумгартеновог 
родног Санкт Петербурга, попут зграде Берзе (1805–
1810), Дома Академије наука (1808–1809), Рударског 
факултета (1806–1811), Главног адмиралитета (1806–
1823), Михајловског дворца (1819–1824), Генералштаба 
(1820–1828),  Дома Гагарина (1827), Александринског 
театра (1828–1832), Дома Куканова (1831–1832), 
Московске тријумфалне капије (1834–1838), и дру-
гих, обновљено је сећање заједнице на славни и у гра-
дитељском погледу просперитетни период Руске ца-
ревине из времена императора Александра II, као и 
на градитеље попут дворског архитекте Карла Росија, 
Томаса де Томона, Андрејана Захарова и др.

Овај стил био је парафразиран у Русији већ крајем 
19. и почетком 20. века, на приватним резиденцијама 
руских племића и појединим јавним објектима (Етно-
графски музеј у Санкт Петербургу 1911), а појавом 
руске емиграције и у нашој средини. Ипак, појава 
неоампира у Београду, почетком тридесетих година, 
има нарочит значај. Зграда Руског дома издваја се 
не само из Баумгартеновог опуса већ и из целокуп-
ног градитељског корпуса руске емиграције у Краље-
вини Југославији, по својеврсном руском идентитету 
који је у њу уткан, по чистоти парафразирања стила 
руског ампира, представљајући истовремено и његово 
последње појављивање.

Градитељ Руског дома Василиј (Вилхелм) Фјо-
дорович фон Баумгартен рођен је 17. (30.) октобра 
1879. године у Санкт Петербургу. Завршио је Алекс-
андровски кадетски корпус 1897. године, а потом 
Николајевско инжењеријско училиште 1900. Током 
1905. године дипломирао је на Николајевској војно-
инжењерској академији. У време руско-јапанског рата 
(1904–1905) служио је у Инжењеријској управи Вла-
дивосточке тврђаве, а потом постаје доцент предавач 
на Николајевској инжењерској академији и училишту 
у периоду 1908–1914.�� Радио је и као пројектант у 
градској администрацији (1909–1914), истовремено по-
дигавши (1913–1914) са архитектом Владимиром П. 
Апишковом Палату „Стенбок-Фермора“ на Проспекту 
Динамо, улица Јаризанска бр. 24 у Санкт Петербургу. 
Такође, учествовао је у изградњи Главног поморског и 
Артиљеријског полигона, као и у изградњи већег броја 
резиденцијалних објеката у Павловску.��

Информације о његовом раду и животу су се 
увећале недавним истраживањима,14 али поједини 
непознати подаци о његовим кретањима онемогућују 
детаљније упознавање с његовим активностима, те су 
стога подаци изношени у историографији често били 
опречни. Баумгартен је током Првог светског рата био ко-
мандант инжењерије при Штабу Треће армије, а током 
грађанског рата, начелник Инжењеријских обезбеђења 

Сл. 6. Руски дом 
цара Николаја II 
под скелама
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Добровољачке армије и армијски инжењер Прве руске 
армије генерала Кутепова.15 Био је носилац високих 
руских одликовања – Св. Станислава II и III реда, Св. 
Ане II и III реда и Св. Владимира IV реда. Евакуисао се 
из Севастопоља новембра 1920. у Галипоље, у саставу 
Штаба Прве руске армије.

По доласку у Краљевину СХС, с обзиром на то 
да је био корпусни инжењер Првог армијског корпуса 
у Галипољу, запослио се у Београду у Министарству 
војске и морнарице, мада су га поједини аутори до-
водили у везу с Министарством грађевина,16 које је 
у службу у то време примило немали број руских 
архитеката и инжењера.�7 Руски архитекти уживали су 
велики углед у југословенској и српској јавности, те су 
им често, и мимо постојећих конкурса, на израду били 
поверавани објекти јавног и државног значаја – о чему 
сведочи случај архитекте Николаја Краснова.18 Овакав 
утицај морао је по свом доласку остављати и архи-
текта Баумгартен, с обзиром на то да је његово прво 
регистровано дело у Краљевини СХС био Генералштаб 
војске и морнарице овог краљевства (1928). По његовом 
пројекту, убрзо потом био је изведен и Официрски дом 
Краљевине Југославије у Скопљу. У војсци Краљевине 
Југославије Баумгартен је имао чин генерал-мајора.19

Број познатих Баумгартенових реализација изу-
зетно је мали. Историографија је до данас истакла само 
два пројекта и четири реализована здања, мада постоје 
индиције да је овај број нешто већи (могуће је, али још 
увек није документовано, Баумгартеново ауторство Хи-
потекарне банке у Ваљеву) те заправо, и поред објав-
љених приказа делатности овог руског градитеља, 
озбиљнија истраживања и анализе његовог опуса тек 
предстоје.

Прво познато реализовано дело архитекте Баум-
гартена јесте зграда Генералштаба Краљевине Југо-
славије, подигнута у периоду 1924–1928. године, у улици 
Кнеза Милоша бр. 33. Похвале згради Генералштаба 
појавиле су се у штампи одмах по завршетку радова.20 О 
успеху Баумгартенове градитељске естетике у стручној 
средини ипак најбоље сведочи реч оштрог и увек будног 
критичара, архитекте Милутина Борисављевића, који 
ју је окарактерисао као „величанствену и монументал-
ну палату, широког замаха, грандиозне композиције 
и перфектних пропорција и детаља“, називајући је 
поносом Београда.��

Недуго потом, Баумгартен је пројектовао зграду 
Официрског дома у Скопљу која је подигнута 1929. 
године, да би затим почео да се бави „пословима 
ван надлежности Министарства војног“.�� О његовој 
делатности, осим пројекта за кућу Мите Лукића на 
Вождовцу (1931) и конак манастира Грачанице (1933), 
као и изградњу зграде Хипотекарне банке у Панчеву 

(1940), нема података. Чак ни година његове смрти дуго 
није била прецизно установљена, па се опречно прет-
постављало да је Вилхелм Баумгартен преминуо након 
1941,�� односно  после 1945. године.24 Судећи по руским 
изворима и наследницима архитекте Баумгартена, ње-
говој унуци Марини, као и по новинском некрологу и 
чланцима у штампи који су се појавили након његове 
смрти, он је преминуо 13. маја 1962. године у Буенос 
Ајресу у Аргентини, где је провео последње године жи-
вота.25 Сахрањен је на „Британском гробљу“ у Буенос 
Ајресу.26

Сл. 7. Касарна Павловског пука у Санкт Петербургу 
(1817–1821), (фотографија М. Просен)

Сл. 8. Павиљон за кафу у Летњој башти Дворца 
Петра Великог у Санкт Петербургу (1826), 
(фотографија М. Просен)
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За Русе у емиграцији који су се крајем двадесетих 
година већ окупљали у организације, идеја подизања 
Руског дома јавила се с циљем да се до повратка у 
Русију, који су ишчекивали, однегује и сачува на-
ционална култура.�7 Организацију подизања зграде 
Руског дома водио је академик Александар Белић. Он 
је истовремено вршио функцију председника двеју ор-
ганизација које је основала Влада Краљевине СХС 
да би се побринула за решавање проблема бројних 
емиграната – Државне комисије за питања руских 
избеглица и Руског културног одбора. Стварањем 
ових двеју организација, али и на бројне друге начине, 
краљевска влада и сам краљ Александар настојали су 
да помогну егзистенцијално и културно консолидова-
ње руске емиграције. Члановима емиграције често је 
било обезбеђивано радно место, простор за окупљање, 
школовање и др., а у случају зидања Руског дома била 
им је пружена и конкретна помоћ. Влада Краљевине 
Југославије, Министарство иностраних послова, Ми-
нистарство просвете, бројне српске организације и 
југословенски индустријалци, свештенство па и сам 
патријарх Варнава, краљ Александар, краљица Мари-
ја, кнез Павле и кнегиња Олга дали су новчане прило-
ге за његово подизање.28 Избегли Руси, често у тешкој 
материјалној ситуацији, штедели су новац за своје 
прилоге, сматрајући то питањем части и дуга отаџбини. 
Приликом подизања Руског дома био је формиран 
Руски културни одбор, који су чинили: академик проф. 
Александар Белић, генерални секретар одбора Борис 
Михајлович Орешков, чланови: Василиј Николајевич 
Штрандтман (некадашњи отправник послова царске 
Русије у Краљевини Србији), Коста Кумануди, Милан 
Грол, Богдан Гавриловић и Милош Трифуновић.

Од самог почетка Дому је додељена вишена-
менска функција, те су биле планиране просторије и 
вежбаоница за соколе у сутерену, с функционалним 
кровним осветљењем – данашњи изложбени простор, 
као и Велика сала у приземљу, с галеријом на спрату, 
фоајеима и гардеробом у сутерену, приземљу и на пр-
вом спрату зграде. Велика концертна сала могла је тада 
да прими 750 посетилаца, чиме је била једна од највећих 
у граду, те је и по питању акустике била у истом рангу 
с концертном салом Коларчеве задужбине.

У сутерену су такође биле смештене трпезарије за 
ученике и професоре школе. У приземљу је пројектована 
сала за седнице руске заједнице, која и данас има 
функцију окупљања, пошто је реч о просторијама 
клуба, а крај ње су место нашле библиотека и читаоница 
и собе за рад научника. На првом спрату пројектоване 
су просторије за школу, на другом спрату биле су 
канцеларије и једна мања сала, а на трећем спрату били 
су предвиђени уметнички атељеи и собе за служитеље. 

Руски дом је био не само први такав у Европи већ 
је по свом садржају био заиста јединствен. У њему 
су свој дом нашли: Државна комисија за питања 
руских избеглица, Руски научни институт, Руски 
војно–научни институт, Руска народна библиотека 
са архивом и Издавачком комисијом, Спомен-музеј 
императора Николаја II, Музеј руске коњице, Мушка и 
Женска руско-српска гимназија, Руска основна школа, 
Руско музичко друштво, Руско сликарско друштво 
са атељеима за сликаре и вајаре, Удружење руског 
сокола, Удружење бивших јункера, Удружење официра 
авијатичара, Удружење козака и др.29

Високим квалитетом и дометима свог рада и 
бројношћу чланства, ове институције биле су од изу-
зетног значаја како за руску тако и за југословенску 
и балканску средину. Руски научни институт имао је 
веома строге научне цензусе по питању радова које је 
публиковао, а циљ му је био да руску научну мисао 
унапређује на темељима руске културе и науке, те је 
организовао научне скупове, семинаре и предавања и 
објавио многобројне публикације, међу којима и би-
блиографију руских емигрантских научника, Мате-
ријалы для библиографии русских научных трудов за 
рубежом у два тома (1931. и 1941),30 своју периодичну 
публикацију Записки Русского научного института 
в Белграде (1930–1941) у 17 свезака. Резултати рада 
Руског научног института превазилазили су оквире 
једног емигрантског центра и дијаспоре.�� Руска народна 
библиотека, која се после отварања Дома преселила 
из зграде Српске краљевске академије наука, имала је 
фонд од 60.000 књига и била је на другом месту у свету 
руске емиграције, иза Библиотеке Тургењева у Паризу. 
Уз њу је био формиран и Архив у којем су руски 
интелектуалци у избеглиштву, не само из Београда 
већ и из других европских градова, похрањивали своје 
заоставштине.��

У виду библиотечког фонда и архива, као и с не-
колико музеја, Руски дом је чувао меморалије које су 
се тицале императора Николаја II (са експонатима, 
документима, фотографијама), славне руске коњице 
(биле су изложене заставе, ордење и документи) и 
других руских организација. Руска култура чувала се 
и ширила деловањем музичког друштва и изложбама 
Руског сликарског друштва, а можда понајвише радом 
двеју позоришних група –  Руског драмског позоришта 
за народ и Театра руске драме, познатијег као „Трупе 
Ракитине“.

По ослобођењу Београда 1944. године и доласком 
Црвене армије, настало је тешко време за припаднике 
руске емиграције. Многи од њих су страдали у 
идеолошком обрачунавању, велики број је емигрирао, 
док су појединци, који су одлучили да остану, свој 
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живот и своје биографије и личне податке морали да 
прилагоде новонасталој ситуацији. Грађа спомен-
музеја, архива и библиотеке која се чувала у Руском 
дому императора Николаја II била је уништена „ударом 
обавештајних прогромаша – стаљинових и титових 
удружено“.�� Убрзо затим, зграда је преименована у 
Дом совјетске културе и претрпела је мање обликовне 
измене, видљиве пре свега на улазу и Великој кон-
цертној сали. Тада су уклоњене меморијалне плоче с 
посветом Руског дома, као и остали трагови културе 
царске Русије, а у холу је постављен и данас стоји грб 
СССР-а с победничким заставама. Иронија је хтела да 
нови власници за пројектовање ових измена ангажују 
1947. године архитекту Григорија Самојлова, који је као 
дечак са хиљадама других избеглица био евакуисан из 
Русије.34 Дезинтеграција свега затеченог, као и хапшење 
особља Руског дома и њихово утамничење, увело је 
Дом у совјетску еру, у којој је његова институционална 
делатност била одређена већ постојећим схемама домова 
совјетске културе, војним системом рада окренутим 
политичкој пропаганди.

Кроз последњих 75 година, пратећи бурну историју 
на српском тлу, Руски дом је мењао своју намену и своју 
улогу. Основан као први дом руске културе у Европи и 

смештен у монументално и репрезентативно здање, он је 
испрва имао улогу спомен-дома последњег руског цара 
Николаја II Романова, да би после ослобођења Београда 
1944. његова намена, следећи и ново име – Дом совјетске 
културе – била ширење утицаја Совјетског Савеза. У 
време сукоба државног врха Југославије и СССР-а, као 
и током дугог низа година које ће потом уследити, уло-
га и активности Дома совјетске културе биле су сведе-
не на минимум и након стабилизовања односа двеју 
држава, усмерене на ограничен круг посетилаца. Ова 
„недоступност“ као и извесна „ризичност“ посећивања 
овог здања, настала у време Информбироа, нестала је 
тек с променом политичке ситуације. Нове промене на-
стале у последњој деценији двадесетог века, пре свега 
распад СССР-а, поново су отвориле дом руске културе 
широј публици као „Руски центар за науку и културу у 
Републици Србији – Руски дом“, рефлектујући културне 
и политичке односе Руске Федерације и Србије. 
Материјално ограничен и без значајније потпоре каква 
је била обезбеђивана у много тежим временима, када 
је ова институција била основана, Руски дом настоји 
да, иако једнострано, јер не постоји „српски дом“ у 
Москви, оствари константно присутну тенденцију 
руско-српског културног зближавања.

Сл. 9. Дом руске културе, 
пројекат
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шести томах, составитель В. Н. Чуваков, Москва, 1999, том 1 А–В, 
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Фјодорович, Српски биографски речник, А–Б, Нови Сад, 2004, 446 
(с наведеном литературом). Пријава пребивалишта у Историјском 
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културе, Време, 15. III 1931; Аноним, Руски дом у улици Краљице 
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33-1931.

9] Аноним, Освећење дома руске културе, Политика, 7. IV 1933; 
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Рјепин сматрао својом обавезом да пошаље неколико својих радова 
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предавања о руској уметности проф. Бранка Поповића у изложбеној 
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Summary: Milan Prosen

75 YEARS OF THE RUSSIAN HOME IN BELGRADE

The Russian Home, which marks 75 years of its existence these days, plays an important part in cultural life of 
Belgrade as an institution which presents to the Serbian public cultural achievements of the Russian people and gathers 
together members of the Russian community as a substitute for the real, often inaccessible or lost home. In terms of 
architecture, the building is a rarity in these parts, not only by its specific style but also as one of a number of works by its 
renowned designer.

Architect Vasilij (Wilhelm) Fiodorovic Baumgarten (1879 Saint Petersburg – after 1945 Buenos Aires) built in Serbian 
community several structures, all of them of outstanding architectural significance: the Headquarters of the Army of the 
Kingdom of Yugoslavia (1928), the Officers’ Home in Skopje (1929), the Russian Home of Emperor Nikolai II in Belgrade 
(1933), the Mortgage Bank in Pančevo (1940). The Russian Home building stands apart from the rest of his works, as 
well as from the entire corpus by Russian emigration, by Russian identity it displays and by its clear-cut paraphrase of the 
Russian Empire Style – the style which in this building appeared for the last time.

The Russian Home was erected on the property which has been in the ownership of the Russian Consulate since the 
middle of the XIX century, at the place in the Queen Natalija Street where an older building used to stand, which also served 
for the activities of the Russian community. The funds for the construction of the new and representative building came 
from donations by the members of the Russian community in emigration but also from king Aleksandar in person, members 
of the court, patriarch Varnava, state ministries and numerous Serbian organizations, all testifying to the importance Serbian 
community attached to this institution.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. The Russian Home at the time of the completion of construction, 
photograph by L Karpov 

Fig. 2. Banqueting hall

Fig. 3. Façade detail of the Russian Home

Fig. 4. Reconstruction of the Russian Home of tsar Nikolai II into the 
Home of Soviet culture, façade 1947, architect Grigorije Samojlov

Fig. 5. The vault of the gymnasium

Fig. 6. The Russian Home of tsar Nikolai II under scaffolding

Fig. 7. The barracks of the Pavlovska regiment, in Saint Petersburg 
1817-1821, photograph M. Prosen

Fig. 8. The coffee pavilion in the Summer Garden of the court of Peter 
the Great in Saint Petersburg, 1826, photograph M. Prosen 

Fig. 9. The Russian Home blueprints
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U

УДК 725.24 (497.11)

 гледна београдска новчана установа Извозна банка 
основана је 1901. године са циљем да помаже и уна-
пређује извозну трговину. После неколико година 
успешног пословања, банка је за време царинског 
рата са Аустроугарском претрпела озбиљне штете, 
али се од њих опоравила пред Први светски рат. За 
време рата, банка је извесно време радила у Нишу, а 
затим у Марсеју, одакле је исплаћивала штедне улоге 
избеглицама и слала новац улагачима који су остали 
у Србији. Почетком 1919. године, банка се вратила у 
Београд и наставила своје редовне делатности, од ко-
јих је најзначајнија извоз домаћих пољопривредних 
производа у европске земље.�

Пре усељења у наменски саграђену палату, Извоз-
на банка је радила у Кнез Михаиловој улици број 39, у 
кући др Јована Ђурића, која и данас постоји.� Земљиште 
за зидање палате банка је купила 1. октобра 1920. године 
од Милорада Стефановића, рентијера. На овом плацу 
(Краља Милана број 7, данас Теразије 5), налазиле 
су се две мање зграде, приземна и једноспратна, које 
су порушене да би уступиле место палати Извозне 
банке. Израда пројекта палате поверена је архитекти 
Данилу Владисављевићу, који је завршио планове у 
јануару 1921. године. Следећег месеца планове је одо-
брила Грађевинска секција града Београда. Зидање 
је почело 1. јуна 1921. године, под надзором Данила 
Владисављевића. После Владисављевићеве смрти, 5. 
јануара 1923. године, надзирање је наставио архитекта 
Никола Несторовић. Предузимач је био инжењер Ми-
лош Савчић, који је у то време обављао дужност пот-
председника Управног одбора Извозне банке. Палата 
је завршена 20. августа 1923. године, и у њој је банка 
почела рад 24. септембра.�

Палата Извозне банке је сложена грађевина по-
словно-стамбене намене. Мањи део зграде заузима-
ла је банка, а већи део, намењен издавању, садржао је 
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двадесет станова и тринаест локала. Зграда има сутерен, 
приземље, мезанин и пет спратова. Приземље покрива 
целу површину плаца, дугачког 90, са лица широког 
23,80 а са задње стране 16 метара. Из статичких разлога, 
Владисављевић је поделио зграду, од мезанина до петог 
спрата, на три дела, међусобно одвојена просторима 
који служе за осветљавање. Поред тих простора, зграда 
има и светларнике, већих и мањих димензија, зато што 
је предвиђено да бочни зидови палате додирују суседне 
грађевине. Са задње стране, повучен је део зграде са 
спратовима, тако да се само истурени део приземља 
граничио са плацем из Скопљанске (данас Нушићеве), 
јер у време подизања палате Чумићева улица није 
постојала. Зидови палате су, закључно са мезанином, 
од бетона, а од првог до петог спрата од цигле са 

армираним местима. Међуспратне конструкције су од 
армираног бетона, по Хербстовом систему. Просторије 
банке имале су украсе од гипса и вештачког мермера.4

У сутерену палате налазили су се архива и тре-
зори, повезани посебним степеништем с просторијама 
банке у приземљу. У сутерену су били и подруми, као и 
ложионица централног грејања, а пројектом је био пре-
двиђен и простор за ресторан и биоскоп.

Приземље зграде подељено је пасажем на два 
неједнака дела, тако да су с леве стране веће просторије, 
а са десне стране мање. На левој страни били су: шалтер-
сала банке, један мали стан за послугу, два већа и шест 
мањих дућана, као и два степеништа с лифтовима за 
спратове у средњем и задњем делу зграде. Са десне 
стране, с лица, налазио се велики дућан, а у пасажу 

Сл. 1. Палата Извозне банке, разгледница из 1924. године. Издали Рајковић и Ћуковић, снимио Милан Шимић 
(Збирка Милоша Јуришића)
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степениште и лифт за спратове у предњем делу зграде 
и шест малих локала, а постојала су и два степеништа 
за сутерен. Пасаж се завршавао капијом која је водила 
у простор са споредним степеништем за сутерен. Улази 
у банку и дућан, с лица, имали су облик нише, а 1938. 
године извучени су на регулациону линију.

У предњем делу зграде у мезанину су биле про-
сторије банке: два кабинета за директоре одељења, со-
ба за пријем, канцеларије за чиновнике и шефа, као и 
просторије за књиговодство.

На првом спрату били су кабинет директора бан-
ке, кабинет једног од директора одељења, собе за 
пријем, сала за седнице, собе за инспектора и дежурног 
чиновника, чекаонице. Као и у мезанину, и овде су 
кабинети и собе за пријем  имали поглед на Теразије.

Спратови предњег дела зграде  (од другог до петог) 
садржали су по један деветособан стан. Као и сви 
станови за издавање у палати, и овај је имао купатило, 
кухињу, оставу и девојачку собу. Све просторије су биле 
великих димензија, не само собе, од којих су четири 
гледале на Теразије, него и остала одељења (предсобље, 
кухиња, купатило).

У средњем делу зграде у мезанину су биле про-
сторије банке, повезане пролазом с мезанином предњег 
дела палате. Овде су се налазиле канцеларије, део ар-
хиве, правна служба и двособни стан домаћина зграде.

Од првог до петог спрата у средњем делу зграде 
била су по два четворособна стана. Задњи део зграде од 
мезанина до петог спрата садржао је по један петосо-
бан стан.5

Сл. 2. Фасада, фотографија из 1988. године 
(документација Завода за заштиту споменика 
културе града Београда)

Сл. 3. Део фасаде, снимио Милош Јуришић 2002. 
године
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Сл. 4. Део основе 
приземља, 
пројекат Данила 
Владисављевића

Сл. 5. Део основе 
првог спрата, 
пројекат Данила 
Владисављевића

Сл. 6. Део основе 
четвртог спрата, 
пројекат Данила 
Владисављевића
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Фасада грађевине, изведена у вештачком камену, 
решена је академски с применом сецесијских обележја. 
Симетрично прочеље има у средини еркер, који се 
протеже од првог до четвртог спрата, а у висини петог 
спрата завршава се балконом. Лево и десно од еркера 
пружају се балкони, чије су ограде на првом и четвртом 
спрату зидане, а на другом и трећем су од кованог 
гвожђа. На четвртом спрату еркер украшавају две скул-
птуре (Меркур, симбол трговине, и Преља, симбол 
домаће радиности), које треба да подсећају на основ-
ну делатност банке, трговину домаћим производима. 
Мотив Меркура јавља се још једном, у облику главе 
извајане изнад улаза у пасаж. Еркер, као и пиластри 
на бочним деловима фасаде, наглашава вертикалу и 
усмерава поглед посматрача према високој атици. Она 
је састављена од металне ограде и зиданих делова 
украшених иницијалима банке, извајаним плодовима 
и натписом „Извозна банка“. Атика је у исто време и 
ограда кровне терасе, којом се завршава предњи део 
зграде. Пажњу привлаче и велики прозори, неупадљиво 
варираних облика. Еркер, балкони и пластични украс 
омогућавају да фасада делује разуђено и да је игра 
светлости и сенке додатно оживљава.6

Упоредо са усељавањем Извозне банке у ново-
саграђену палату текло је и издавање дућана и станова. 
У локалима у пасажу отворене су трговачке и занатске 
радње, а у дућану с предње стране сместила се апотека, 
која се и данас ту налази.7

Неколико месеци после усељења, Извозна банка 
је пружила гостопримство београдским уметницима. У 
фебруару 1924. године, у просторијама банке приређена 
је изложба слика Стеве Тодоровића и вајарских радова 
Стаменка Ђурђевића.8

Када су 1934. године представници Општине града 
Париза посетили Београд, они су 17. маја, са балкона 
Извозне банке, посматрали спасовданску литију.9

Из исте године сачуван је податак да су се у па-
лати Извозне банке налазиле пословне просторије 
Инжењерске коморе и Јадранске страже,10 а 1941. 
године помиње се отварање биоскопа.��

За време Другог светског рата, у априлском бом-
бардовању 1941. године, задњи део палате погођен 
је разорном бомбом, па су порушени спратови са 
становима.�� Део приземља срушен је 1943. године 
приликом регулације Чумићеве улице.��

После Другог светског рата, Извозна банка је 
престала да постоји. Палата је задржала пословно-
стамбену намену с тим што су у предњем делу зграде 
станови претворени у пословни простор. Предњи и 
средњи део зграде добили су још по два спрата, а у 
задњем делу се изнад приземља налазе преправљени 
остаци мезанина. Пасаж, у коме и данас постоје радње, 
служи као веза између Теразија и Чумићеве улице.

Део приземља, где су некад биле просторије банке, 
прилагођен је новој намени. Најдуже је коришћен као 
продавница, а у једној прилици послужио је и као из-
ложбена дворана. Ту је у октобру 1966. године Музеј 
града Београда приредио изложбу „Београд са старих 
фотографија“. Аутор изложбе и каталога, Дивна Ђурић-
Замоло, уврстила је у ову поставку и разгледницу из 
средине двадесетих година, на којој се види палата 
Извозне банке.14

На месту некадашњег улаза у банку данас је празан 
простор, повезан с приземљем суседних зграда, одакле 
се силази у подземни пешачки пролаз. Овај преправље-
ни део приземља, као и дозидани спратови који се виде 
иза атике, нарушавају очувани изворни изглед фасаде.15

У историју београдске архитектуре палата Извозне 
банке улази као сведочанство о томе како су се почетком 
треће деценије XX века решавала питања функције и 
естетике велике пословно-стамбене зграде у центру 
престонице.
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THE EXPORT BANK PALACE

The Export Bank palace (Terazije, 5) was built from 1921 to 1923 according to the plan by architect Danilo 
Vladisavljević. The contractor was engineer Miloš Savčić. It is a residential and business building with the basement, 
ground floor, mezzanine and five floors. A shopping arcade intersects the ground floor. Starting from the mezzanine, the 
building is divided into three parts of which the last one does not exist at present. The building housed business facilities of 
the bank, shops and apartments. The façade combines academic approach with elements of the seccession.
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U

УДК 728.222 (497.11)

периоду између два рата Београд је као престони-
ца Краљевине Југославије, добио потпуно нов значај, 
који је довео до интензивне грађевинске делатности. 
Архитектуру тог периода обележила су стилска ко-
лебања настала, у највећој мери, услед деловања разли-
читих генерација архитеката и утицаја како српског 
предратног градитељства тако и европских токова, који 
су и сами били у знаку сталних лутања и тражења новог 
израза. Стилским варијацијама, нескладу и одсуству ко-
херентности у архитектонском и урбанистичком сми-
слу допринело је и то да се већина градитеља пови-
новала жељама конзервативних инвеститора. Држа-
вне институције, богати индустријалци, буржоазија и 
грађанство тежили су да задовоље своје потребе за 
репрезентативним јавним и приватним зградама. И 
поред жеље да што пре превазиђу заостајање за Евро-
пом, инвеститори су веома споро прихватали новине. 
Званични смер који је подржаван у архитектури био је 
академизaм.�

Један од инвеститора који је, поред многих дру-
штвених, хуманих, трговачких и патриотских актив-
ности, имао важну улогу у естетском уређењу Београда 
био је Лука Ћеловић Требињац. То што је део некадаш-
ње Савамале, од Јаворске до Железничке станице, уре-
ђен по узору на велике европске градове несумњиво је 
његова заслуга.� За разлику од инвеститора који су по-
државали академизам, Лука Ћеловић је показао спрем-
ност да у својим инвестицијама примени елементе 
сецесије (Београдска задруга, хотел „Бристол“) и на-
ционалног стила (комплекс четвороспратних и тро-
спратних зграда у Карaђорђевој 65, Загребачкој 1–9 
и Гаврила Принципа 16). О животу, раду и заслугама 
овог великог добротвора писали су, између осталих, 
Мира Софронијевић и Миливоје М. Костић.� Посебно 
место заузима и каталог изложбе Добротвори Бео-
градском универзитету, у којем се, поред велике улоге 
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Сл. 3. Нацрт фасаде из Загребачке улице након адаптације (извор: Завод за заштиту споменика културе града 
Београда)

Сл. 1. Основа сутерена (извор: ИАБ)
Сл. 2. Основа првог спрата (извор: ИАБ)
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ЗГРАДА ЗАДУЖБИНЕ ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА – КАРАЂОРЂЕВА 65, ЗАГРЕБАЧКА 1–9
И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 16

Луке Ћеловића у напретку и развоју Универзитета, 
као део блага завештаног нашој установи помиње 
и Задужбина у Карађорђевој 65, Загребачкој 1–9 и 
Гаврила Принципа 16.4

У међуратном периоду вођена је константна борба 
између три водећа стила –академизма, националног 
стила и модернизма. Сва три заступљена су у опусу 
архитекте Богдана Несторовића, пројектанта Задужби-
не Луке Ћеловића у Карађорђевој 65, Загребачкој 
1–9 и Гаврила Принципа 16, на којој су елементи 
националног стила и романске архитектуре вешто 
уклопљени у академску структуру фасаде.5 О животу 
и раду архитекте Богдана Несторовића, који је као 
мало који наш градитељ имао смисла и способности 
да се прилагоди различитим друштвеним условима, 
осим уопштених и спорадичних осврта на његова дела 
у прегледима новије српске архитектуре, издваја се 
чланак монографског карактера „Професор архитекта 
Богдан Несторовић“, који је у Годишњаку града Бе-
ограда, 1975. године, објавила Дивнa Ђурић-Замоло.6 
Поред овог чланка значајан допринос у истраживању, 
стваралачког опуса архитекте, пружа и магистарски 
рад Снежане Максић Живот и дело архитекте Богдана 
Несторовића. Једини преглед архитектуре Београда 
деветнаестог и двадесетог  века у којем се помиње овај 
архитекта, као и зграда задужбине подигнута у не-
кадашњој Савамали, укључујући и допринос укупној 
урбанизацији овог значајног градског простора, јесте 
Архитектонска енциклопедија Београда XIX и XX века, 
аутора Слободана – Гише Богуновића.7

Када је реч о историографији Задужбине Луке 
Ћеловића у Карађорђевој 65, Загребачкој 1–9 и Гаврила 
Принципа 16, поред већ наведених дела у којима је она 
убројана у опус архитекте и архитектонски анализира-
на, треба поменути и дело Тајне Београда.8 Аутор Зори-
ца Гузина у овој књизи у романсираном тону говори 
о задужбинару, намени којој је завештана и судбини 
здања од подизања до данас. Међутим, ова књига 
је, износећи податак да је пројектант зграде Никола 
Несторовић (1868–1957), отац Богдана Несторовића, 
поставила током истраживања и питање ауторства. 
Исто питање продубила је и грађа у Историјском 
архиву Београда, где је, поред пројеката, сачувана и 
пратећа документација, која садржи грађевинске доз-
воле, извештај о извршеном прегледу зграде након 
завршених радова и технички опис с потписом „арх. 
Ник. Б .Несторовић“.  Овај незанемарљив податак нема 
намеру да у овом раду наруши досадашњи приписива-
ни идентитет архитекта-објекат, већ да постави пита-
ње да ли су тренутак настанка објекта и примена елеме-
ната националног стила разлог зашто се објекат њему 
приписује или је почетна професионална несигурност 
Несторовића млађег разлог потписивања оца. Познато 
је да је на Згради Витомира Константиновића (1926–
1927) у улици Краља Милана 3 првобитне пројекте 
потписао Никола Несторовић, а да је аутор рада не-
сумњиво од самог почетка био Богдан Несторовић. Из 
свега наведеног намеће се могући одговор да је Богдану 
очево име могло послужити као гаранција инвеститору 
Луки Ћеловићу, за кога је, односно за Београдску 
задругу, Никола Несторовић самостално пројектовао 
хотел „Бристол“ и у сарадњи са Андром Стевановићем 
Београдску задругу.

Важне податке о културно-историјским и архитек-
тонско-урбанистичким вредностима блока коме за-
дужбина припада, поред документације Завода за заш-
титу споменика културе, пружају и текстови Дивне 
Ђурић-Замоло,9 Вере Павловић-Лончарски,10 Мирјане 
Поповић�� и други.��

Архитектура простора
Градско подручје омеђено улицама Карађорђевом, 

Загребачком, Гаврила Принципа и Краљевића Марка 
део је блока око некадашњег Малог пијаца, центра 
Савске вароши, тј. Савамале. Изградња овог блока 
прати идеју о формирању Новог српског Београда, 
ван шанца, по замисли кнеза Милоша, непосредно 
после потписивања Хатишерифа 1830. године и 
осамостаљивања српске власти.��

Да би омогућио систематско и планско насељава-
ње српског становништва, кнез Милош је средином 
четрдесетих година деветнаестог века извршио грубо 
и насилно рушење кућа од слабог материјала, као и 

Сл. 4. Нацрт фасаде из улице Гаврила Принципа након 
адаптације (извор: Завод за заштиту споменика 
културе града Београда)
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пресељење дотадашњих житеља Савамале у Палилулу.
n Посебан акценат био је на изградњи и насељавању 
Абаџијске чаршије, данашње улице Краљице Наталије, 
као новог трговачког центра.15 Десетак година касније, 
град се шири према Сави, заправо према Бари Венецији 
и запоседа терен око Свeтоникољског трга и Малог 
пијаца, који крај деветнаестог века дочекује привредно 
изграђен, али без видљивих спољних одлика.16 Велики 
број кућа и даље је био од трошног материјала. Само 
су на некима од њих примењена другачија начела и 
елементи савременог обликовања. Издвајају се две 
куће Константина Антуле. Обе су део блока омеђеног 
улицама Карађорђевом, Загребачком, Гаврила Принци-
па и Краљевића Марка.

Кућа у улици Краљевића Марка 8 је из 1853. 
године. Имала је дућане и магазе у приземљу и стан за 
издавање на спрату. Њена изградња на регулацији као 
и подеони венац између приземља и спрата издвајају 
је као сегмент нове градитељске оријентације. На 
углу улица Краљевића Марка и Гаврила Принципа 8, 

налази се друга кућа, подигнута 1876. године. Грађена 
је у духу романтизма, као пословно-стамбени објекат 
с подрумом, приземљем и спратом. На угаоном, за-
сеченом делу фасаде, налази се улаз изнад којег је 
постављен централни мотив фасаде, балкон ослоњен 
на конзоле од кованог гвожђа. На фасади се издвајају и 
пиластри који уоквирују плитак рељеф испод кровног 
венца. Посебна пажња поклоњена је ентеријеру. Про-
сторије су овде централно распоређене око великог 
салона, чији су зидови били покривени декоративним 
сликарством. Обрада врата и степеништа доприносила 
је општем утиску репрезентативности.�7 

До краја XIX века, у склопу овог блока биле су 
подигнуте и приземна породична кућа Саве Фили-
повића у Гаврила Принципа 10 и стамбена приземница 
са дугачким трактовима у дворишту, дрвеним тремом 
и сачуваним и нимало неизмењеним калдрмисаним 
двориштем у Гаврила Принципа 12. У овом периоду, 
изграђена је још једна породична кућа у Гаврила Прин-
ципа 14, која је 1926. године надзидана по пројекту 

Сл. 5. Задужбина Луке Ћеловића, угао Загребачке улице и Гаврила Принципа 
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арх. Владимира Поповића.18 Једна од ретких кућа 
подигнутих крајем XIX века у овом блоку, за коју се 
зна име архитекте, Димитрије Т. Леко, јесте кућа 
Ђорђа Вуча у улици Краљевића Марка 2. Ова кућа је 
позната и као кућа фирме „Флајшар и Челебоновић“. 
Посреди је пословно-стамбени објекат, с канцеларијом 
и магацином у приземљу и станом на спрату. Фасада је 
обликована неоренесансним елементима.19

Прихватање тековина западноевропске цивили-
зације крајем деветнаестог и почетком двадесетог 
века несумњиво је оставило трага и у савамалском 
крају. Томе доприносе српски архитекти школовани у 
иностранству, који се средином осамдесетих година 
враћају у земљу. Примењујући стечено знање и ис-
куство, задовољавајући потребе наручилаца, углавном 
познатих трговаца и задужбинара, браће Крсмановић, 
Ристе Параноса, Константина Антуле, Луке Ћеловића, 
Ђорђа Вуча, трговаца Николића, Ђурића, Димитрија 
Марковића и других, учествују у формирању једног 
од архитектонски и урбанистички највреднијих дела 

Београда. Међу архитектама се издвајају Константин 
Јовановић, Јован Илкић, Димитрије Т. Леко, Андра 
Стевановић, Никола Несторовић, Милош Савчић, Гаш-
пар Бекер, Богдан Несторовић и други.

Грађевински фонд Савамале, крајем деветнаестог 
века, састојао се од малог броја репрезентативних гра-
ђевина и великог броја привремених објеката намење-
них трговини, с пијацом, која је добила карактер трга. 
У том периоду Савамала нема више статус предграђа.20 
За просперитет Савске вароши у првим деценијама 
двадестог века значајна је и изградња железничке 
станице 1884. године, али и трамвајске пруге 1894. 
године, која је повезивала Славију с Пристаништем и 
Железничком станицом.

Међу изграђеним и данас очуваним објектима са 
статусом културног добра, који су део око Малог пијаца, 
почетком двадесетог века, учинили репрезентативнијим 
и престижнијим, издвајају се Београдска задруга и 
хотел „Бристол“, којима је у историографији српске ар-
хитектуре посвећивана пажња. Трећи објекат, такође 

Сл. 6. Задужбина Луке Ћеловића, угао Загребачке и Карађорђеве 
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културно добро, који доприноси формирању слике 
трга, а и данас је познат, јесте Вучина кућа, саграђена 
1908. године, по пројекту арх. Димитрија Т. Лека, на 
углу Карађорђеве 61 и Краљевића Марка. Обликована 
је у духу сецесије. У урбанистичко-просторном погледу 
она чини пандан згради Задруге. Овај угаони објекат 
по својој пословно-стамбеној намени не уноси новине 
у блок коме припада. Оне се уочавају у стилским 
елементима и повећаној спратности. Бочне фасаде куће 
су богато украшене подеоним венцима, пластичном де-
корацијом и балконима са оградама од кованог гвожђа. 
Прочеље је окренуто тргу и посебно је истакнуто својим 
обликом, величином, широким троделним прозорима на 
свим етажама, бочно постављеним еркерима на првом 
спрату, лучно извијеним кровним венцем, исто таквом 
атиком и кубетом.��

Да би трг добио изглед какав данас познајемо и да 
би се репрезентативност новоподигнутих зграда ис-
такла, поред Параносовог хана, рушење је захватило 
и некадашњи хотел „Босна“, чија је архитектура при-
падала прошлом времену. Трговци који су утицали на 
формирање трга успели су да сакупе паре за откуп 
хотела и да га сруше. Такође, и Крст победе је 1909. 
године премештен из средишта трга у Моравску улицу, 
јер се није уклапао у идеје о новом граду.��

Првим деценијама двадестог века, у блоку оме-
ђеном улицама Гаврила Принципа, Краљевића Мар-
ка, Карађорђева и Загребачка, припада и пословно-
стамбена зграда Извозне банке. Подигнута је према 

Сл. 7. Задужбина Луке 
Ћеловића, изглед из 
Загребачке улице

Сл. 8. Портал из 
Загребачке улице
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пројекту Милана Капетановића, 1908–1909. године. 
Обликована је по угледу на индустријске објекте с 
почетка двадесетога века, што је веома необично за 
зграде ван индустријског комплексa.��

У праћењу развоја подручја око Малог пијаца, 
посебно је значајан Генерални план из 1924. године.24 
На њему се Светоникољски трг третира јединствено, 
што је постигнуто укидањем продужетка Каменичке 
улице, која га је све до деведесетих година деветнаестог 
века пресецала. Тиме се добио целовит простор, који 
је уређен парковски у класицистичком маниру, у духу 
времена у којем настаје Генерални план. Железничка 
улица се знатно проширује и по средини добија зелено 
острво, чиме је посебно наглашен њен булеварски 
карактер. На плану из 1924. проширена је улица између 
трга и блока према Херцеговачкој улици и настао је 
простор који се данас означава као Светоникољски 
трг. Дефинитивно артикулисан у периоду између два 
рата целокупан простор око трга остао је непромењен 
до данас.25 Као интегрални део ове слике, издваја се и 
зграда задужбине Луке Ћеловића.

Архитекта Богдан Несторовић (1901–1975)
Као прво од четворо деце Ане и Николе Несторови-

ћа, 28. априла 1901. године у Београду, рођен је архитек-
та Богдан Несторовић. Основну школу и средњошкол-
ско образовање учио је у родном граду, када га је Први 
светски рат прекинуо и одвео у Француску, где је на 
Лицеју у Ници матурирао 1919. године. Настављајући 
стопама свог оца, архитекте Николе Несторовића (1868–
1957), по повратку у Београд уписује се на Архитектонски 
одсек Техничког факултета, и дипломира 1923. године. 
После неколико месеци рада у пројектантском бироу 
архитеката Драгише Брашована и Милана Секулића, 
одлази у Марибор на одслужење војног рока. Године 
1925. борави у Паризу на усавршавању у школи лепих 
уметности „Ecole des Beaux Arts“.26

Након завршеног усавршавања, враћа се у Београд 
и постаје асистент у то време за предмет Приватне и 
привредне грађевине на Техничком факултету, на од-
секу на којем је и дипломирао. Изабран је за доцента 
1932. године за предмете Пројектовање приватних 
зграда и Наука о стиловима. После Другог светског 
рата, 1950. године, изабран је за ванредног, а седам 
година касније за редовног професора Архитектонског 
факултета, остваривши непроцењив учинак у подизању 
нивоа наставе, где је поред наставничког позива оба-
вљао и дужност продекана, шефа катедре, члана и 
председника Наставног већа итд., а 1971. године по-
вукао се у пензију.�7

Поред педагошког рада архитекта Богдан Нес-
торовић бавио се и пројектовањем. Успешно је уче-
ствовао на преко двадесет архитектонских конкурса на 

којима је освајао запажене награде. На самом почетку 
каријере, у сарадњи са Александром Дероком, освојио 
је прву награду на конкурсу за Светосавски храм у 
Београду, који је према овом пројекту и почео да се 
изводи пред Други светски рат, али чије је довршење рат 
прекинуо. У области црквене архитектуре, Несторовић 
је добио и трећу награду на конкурсу за Споменик у 
Зејтилнику и другу награду за Цркву светог Марка 
у Београду.28 Успех почетне афирмације пренео је 
и на пројектовање монументалних јавних објеката, 
стамбених зграда, породичних кућа и вила, уз које 
стиче и прва практична искуства,  као и учествујући у 
изради детаља ентеријера у вестибилу, аули, главном 
степеништу и свечаној дворани зграде Техничког фа-
култета у Београду.29  Не само ова већ и неколико раних 
остварења у области стамбене архитектуре указују на 
ауторово врсно познавање архитектонске традиције и 
припадност владајућем академизму. Заправо, његов 
пројектантски рад у периоду од 1925. до 1941. године 
био је у многоме одређен друштвено-политичким и 
културним приликама које су обележиле стваралаштво 
у Србији између два светска рата.

Као што је већ напоменуто, стилска разнородност, 
колебљивост, као и битна улога  инвеститора, предста-
вљају главне утицаје који су у великој мери одредили 
профил архитектонског стварања тога времена а тиме 
и рад Богдана Несторовића, који у овом периоду има 
еклектички карактер. Остваривао је пројекте у свим 
стилским концепцијама које су постојале у то време: 
академизам, пројекти са елементима националног 
стила и пројекти у духу модерне безорнаменталне 
архитектуре. Оваква стилска хетерогеност била је плод 
тежњи за проналажењем нових естетских вредности, с 
једне стране, а са друге, била је резултат прилагођавања 
захтевима инвеститора.30

Међутим, поред еклектичног карактера, у делима 
овог аутора уочавају се и особености његовог личног 
архитектонског израза, специфичног поступка у мате-
ријализацији идеје, који карактерише јасан језик форми. 
Без обзира на конкретно стилско решење, његово 
стваралаштво је обележено рационалним приступом, 
јасном артикулацијом волумена, композиције и зи-
дног платна. Пројекте није радио с крајњим циљем по-
стизања ефекта оригиналности и екстравагантности, 
већ је сваком конкретном проблему приступао озбиљно 
и предано, при чему је испољавао изражену вештину 
компоновања, као и осећај за меру и склад.��

Мећу значајним остварењима тог периода из-
веденим у духу академске архитектуре, прочишћених 
зидних површина, строгих и симетричних односа у 
композицији, под непосредним утицајем париске 
„Ecole des Beaux Arts“, издвајају се као успела решења: 
Уред за осигурање радника Крагујевца (1931), виле 
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др С. Моачанина у Ужичкој 23 (1931) и Ј. Павловића у 
Крунској 17, у Београду, као и мање стамбене зграде – 
М. Протића у Влајковићевој улици 18, инж. Раичковића 
у Светогорској 33 и М. Стоиљковића у улици Џорџа 
Вашингтона 40, у Београду.

Познавање елемената националне архитектуре 
Несторовић је показао у третману спољашњих форми 
вила Ђ. Здравковића на Топчидерском брду и М. Проти-
ћа у Ужичкој улици (1934–1935), затим на неколико 
стамбених зграда, попут Задужбине Луке Ћеловића, 
која обухвата улице Карађорђеву 65, Загребачку 1–9 
и Гаврила Принципа 16 (1926–1929), на згради В. 
Константиновића у улици Краља Милана 3 и на згради 
осигуравајућег друштва „Србија“ у Космајској 8, као и 
на конаку манастира Грачаница (1940).         

У духу модерне безорнаменталне архитектуре, по-
ред неколико стамбених зграда, Дома ученика „Гајрет 
Осман Ђикић“ у Далматинској улици у Београду (1931), 
као посебно успела издвајају се два монументална об-
јекта, која по својим обликовним, функционалним и 
естетским квалитетима представљају најбоља оства-
рења овог аутора. То су зграда Занатског дома на углу 
улица Светогорске и Хиландарске (касније зграда Ра-
дио Београда) из 1931. године и „Призада“ (касније 
Танјуга), подигнута на Обилићевом венцу 2 1939. го-
дине. По свим својим одликама, ови објекти припадају 
групи најбољих остварења из међуратног периода срп-
ске архитектуре. Током пројектантске делатности, у 
периоду од 1931. до 1941. године, Несторовић је имао и 

улогу стручног саветника за техничке послове Народне 
банке Југославије. У том својству, према његовим 
пројектима, изведене су, и издвајају се, филијале Наро-
дне банке у Дубровнику, Крагујевцу, Шапцу, Ужицу, 
Битољу.

Период од 1941. до 1975. године обележен је вели-
ким бројем пројеката и реализованих објеката, али у ве-
ћој мери научноистраживачким радом. Резултатима на 
овом пољу, студијама и књигама, међу којима посебно 
место заузимају Архитектура старог века (1952) и 
Архитектура новог века (1964), оставио је завидан 
траг у српској науци и култури. Оствареним делима 
употпунио је област историје архитектуре и стамбене 
изградње, којој је дао теоретску и научну основу 
првим озбиљним анализама и студијама. Многобројна 
остварења у сваком домену интересовања архитекте 
Богдана Несторовића резултат су педесетогодишњег 
интензивног и преданог стваралаштва и чиниоца који 
су утицали и добрим делом одредили карактер архи-
тектонског стваралаштва у Србији у времену од 1925. 
до 1975. године.�� 

Зграда Задужбине Луке Ћеловића
Припреме за изградњу Задужбине Луке Ћеловића 

започеле су 3. септембра 1925. године, када је инве-
ститор будућег комплекса, Београдска задруга, тј. њен 
дугогодишњи управник Лука Ћеловић, тражио да се 
изврши обележавање регулационе линије парцеле 5 
Савамалског блока 32, који обухвата улице Карађорђеву 

Сл. 9. Репродукција 
фотографије из 1930. 
године (извор: Завод 
за заштиту споменика 
културе града 
Београда)
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бр. 65, Суботичку (данас Загребачка) бр. 1–9 и Босанску 
(данас Гаврила Принципа) бр. 16. Катастарско одељење 
Општине града Београда на тражену молбу издало је 
Протокол одређене регулације и нивелације, који је 
део Генералног плана града Београда из 1923. године, 
утврђеног од стране Министарства грађевина 31. маја 
1924. године.�� Исти документ нам пружа и податке 
о постојању oбјекта, на углу Гаврила Принципа и 
Загребачке, имању Луке Ћеловића, до чијег је рушења 
дошло пре изградње, 1929. године.34

 Три године након добијања одређене регулације и 
нивелације, 1. децембра 1928. године, урађен је технички 
опис будуће задужбине. Из молбе Грађевинском одбо-
ру Општине града Београда, за одобрење подизања 
зграде, сазнајемо да је објекат требало да садржи по-
друм, сутерен, четири спрата и мансарду и да буде 
„рентијерског типа, са 38 станова разне величине, један 
стан од собе и кујне за вратара и 7 дућана у приземљу“. 
Такође, из описа сазнајемо и начин градње:

„Стопа темена биће од армираног бетона а зидови 
темена и подрума од набијеног бетона. Главни-средњи 
стубови у дућанима биће од армираног бетона а ступци 
између излога од набијеног бетона. Зидови сутерена, 
приземља и I спрата израдиће се од опеке и портланд-
цемент малтера. Зидови II спрата од опека у продужном 
цемент малтеру. Осталих спратова зидови израдиће се 
од опеке и кречног малтера сем извесних места где је 
веће оптерећење. За међуспратне конструкције на свим 
спратовима употребиће се систем ’Хербст’ а на извес-
ним местима армиране бетонске плоче или ребраста 
таваница. Покривање биће црепом двоструко а мали 
кровови над степеницама испод којих је машинерија за 
лифтове, покриће се поцинкованим гвозденим лимом. 
Све степенице ће бити од природног гранита а између 
степеничких кракова предвиђа се лифт за лица а позади 
степеништа дизалица за гориво. Унутрашњост зграде 
малтерисаће се кречним малтером док ће се улази 
у станове малтерисати гипсом. Спољашност зграде 
биће од вештачког камена. Вредност зграде износи 
дин.10,000.000.“35    

Према приложеном плану, Грађевински одбор 
је одобрио подизање зграде и 15. марта 1929. године 
почела је изградња. Међутим, само што су изграђе-
ни темељи, Управа Београдске задруге обратила се 
Грађевинском одбору ради измене првобитног плана. 
Измене су се односиле на смањење спратности обје-
кта, тако да се уместо четири подигну три спрата, у 
складу с већ одобреним плановима.36 Промена која 
је уследила односила се на поделу зграде на чети-
ри мање са засебним пожарним зидовима али са 
заједничком фасадом. Распоред првобитног плана 
углавном је задржан, а фасаде су ниже за један спрат.�7 

Заправо, спратност зграде на углу Карађорђеве 65 и 
Загребачке 1 садржи подрум, приземље, четири спрата 
и мансарду; Загребачка 3–9 и угао Гаврила Принципа 
16 (у делу Загребачке) садржи подрум, приземље, 
високо приземље, три спрата и поткровље, а у делу из 
улице Гаврила Принципа 16 садржи подрум, призе-
мље, три спрата и поткровље. Вредност зграде у 
складу с прерађеним планом износила је 9.000.000 
ондашњих динара. Када је Управа града размотрила 
измене првобитног плана, одобрила их је 17. новембра 
1929. године. Изградња је настављена и 1. априла 1930. 
године комплекс стамбених зграда био је подигнут.38 

Према пројекту архитекте Богдана Несторовића, 
зона приземља била је предвиђена за локале, док су 
спратови пројектовани као стамбене јединице. Орга-
низација основа спратова је заснована на понављању ис-
товетне просторне схеме: централно предворје, спава-
ће собе и салон груписани су према улици, трпезарија 
окренута према унутрашњем дворишту, кухиња и соба 
за послугу смештене су у дворишном тракту. У суштини 
понавља се форма „београдског стана“ с пространим 
и слабо осветљеним предсобљем, собама „с лица“, 
кухињом и помоћним просторијама дуж дворишног 
фронта. Композиција фасада је романтичарска у цели-
ни. Фасаде приземља обрађене су рустичним каменим 
квадерима, док су зоне спратова развијене у ритмичном 
смењивању и комбиновању декоративно обрађених 
полукружних забата изнад прозора, пиластера и сту-
бића који су употребљени за балконске ограде и ба-
лустраде испод прозора. Ови декоративни детаљи 
и масиван декоративно обрађен портал елементи су 
националног стила, вешто уклопљени у академску 
структуру фасаде.39 Упркос томе што су заступљени 
бројни детаљи, композиција одише складним односом 
делова и целине. Несторовић је веома ефектно успео 
да рашчлани фасадни план а да га не оптерети и не 
загуши ситницама. Значајно место на фасади, али не 
и посебно истакнуто, заузима биста Луке Ћеловића.40 
Различитим третманом угаоних делова, аутор је из-
бегао једноличност и монотонију, уносећи велики 
степен динамике и живости у свеукупни изглед здања. 
Тако, изгледи грађевине из улица Гаврила Принципа и 
Карађорђеве одају сасвим различите утиске. Угао зграде 
према улици Гаврила Принципа решен је с мање детаља 
и надвишен је куполом у духу француских академских 
примера, што доприноси утиску класичне отмености 
и репрезентативности целине. Угао с Карађорђевом 
улицом обрађен је применом декоративних елемената 
у духу националног стила и наглашен атиком иза које 
се издижу две куле сасвим романтичарског обележја. 
Зналачким разастирањем делова композиције по ши-
рини и висини, Несторовић је постигао да прочеље 
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има више акцената. Тиме је испољио суптилан осећај 
за просторну композицију и хармонично прожимање 
елемената различитог стилског репертоара.41

Након смрти Луке Ћеловића, 15. марта 1929. године, 
пронађен је његов тестамент из 1911. године, у којем 
сву своју имовину оставља Београдском универзитету. 
Такође, било је пронађено и „Основно писмо о оснивању 
Задужбине Луке Ћеловића-Требињца“, од 23. децембра 
1925. године.42 Одмах по оснивању Задужбине, Лука 
Ћеловић је предао своје имање у Јаворској улици бр. 7 и 
9, док ће се остало имање придодати фонду Задужбине 
после оставиочеве смрти. Поред плаца с кућом у 
Јаворској улици, имање Луке Ћеловића чинили су и 
двоспратна кућа у улици Краљевића Марка бр. 1, као 
и комплекс стамбено-пословних објеката који су тема 
овог рада.43 Комплекс је постао власништво Задужби-
не почетком 1930. године. Сав приход од коришћења 
стамбено-пословних простора првобитно је одлазио 
управи Универзитета.44

После Другог светског рата, 1947. године, према про-
јекту архитекте Јована Јовановића, комплекс је преуре-
ђен за потребе Студентског дома, „Милован Ђилас“, 
који касније добија назив „14. децембар“. Адаптација је 
обухватила приземље зграде у Карађорђевој улици.45

Зграда је служила као студентски дом све до 
1965. године, када је на основу уговора између Оп-
штине Савски венац, Београдског универзитета и 

„Металсервиса“ уступљена предузећу „Металсервис“.46 
Урбанистички завод града Београда одредио је 1968. да 
намена зграде буде пословна. 

„Металсервис“ је одмах по преузимању зграде из 
њеног стамбеног дела раселио станаре, углавном радни-
ке Београдског универзитета, и започео адаптацију, која 
је замишљена у две фазе. Прва фаза била је адаптација 
дела у улици Карађорђевој 65 и Загребачкој 1 у послов-
ни простор, а друга фаза је обухватала адаптацију 
зграда у улици Загребачкој 3–9 и Г. Принципа 16 и то од 
подрума до поткровља, такође, у пословни простор.47 

Међутим, последње деценије претходног века, пот-
кровље дела објекта ка Загребачкој улици адаптирано је 
у стамбене јединице. С обзиром на претходно наведено, 
овај део зграде могао је бити адаптиран само у пословни 
простор.48

Зграда Задужбине Луке Ћеловића подигнута 1930. 
године, на простору некадашњег Малог пијаца, који је 
од почетка 20. века све више попримао значај тргова-
чког центра града, поседује значајне архитектонско-
урбанистичке, културно-историјске и амбијенталне 
вредности, које се огледају у њеним наменама, у томе 
да је дело истакнутог архитекте Богдана Несторовића и 
да представља јединствен пример архитектуре међурат-
ног националног стила блока у којем је подигнута. Иако 
се њена првобитна намена, као и данашња, пословно-
стамбена, у свему уклапа у трговачки карактер дела града 

Сл. 10. Хронологија 
настанка објеката 
блока између улица: 
Гаврила Принципа, 
Загребачке, 
Карађорђеве и 
Марка Краљевића 
(аутор: Оливера 
Петровић)



��7

ЗГРАДА ЗАДУЖБИНЕ ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА – КАРАЂОРЂЕВА 65, ЗАГРЕБАЧКА 1–9
И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 16

у којем се налази, посебно је важна њена улога задуж-
бине, данас потпуно занемарена. Палата је сведочанство 
великодушности њеног инвеститора Луке Ћеловића, 
великог добротвора. По његовој жељи, она је додељена 
Београдском универзитету, који је од 1947. године пала-
ту адаптирао у студентски дом и у којој су станове имали 
запослени на Универзитету. У оквиру блока коме припа-
да и који карактеришу приземни и једноспратни објекти, 
са изузетком Вучине куће, грађени у духу академизма 
и сецесије, задужбина се, поред националног стила ко-
јим одише, издваја и својом вишеспратношћу, којом је 
наметнула нови стандард градње. 

У складу с претходно наведеним, а у циљу очува-
ња објекта, овим радом се предлажу мере заштите 
које би, поред очувања изворног изгледа спољашње 

архитектуре, акценат ставиле на ревитализацију и 
изналажење начина да се намена објекта дефинисана 
завештањем Луке Ћеловића обнови и зграда врати Бео-
градском универзитету на коришћење и управљање. 
Остваривање ове идеје повлачи за собом и могућност 
промене унутрашње организације, која би одговара-
ла намени дефинисаној завештањем, али и другим 
пратећим наменама које би адекватном улогом допри-
неле, као и сам објекат, репрезентативном карактеру 
амбијента у оквиру заштићене целине Стари Београд, 
која је у поступку утврђивања за културно добро и коју 
је неопходно презентовати као својеврстан аутенти-
чан квалитет региона. У својој политици пословања 
Задужбина Луке Ћеловића мора имати и посебну 
презентацију.
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није дошло. Одговор је добијен од станара у делу зграде који 
припада Загребачкој улици бр. 7 (види напомену 47).
13] Идеја о формирању новог српског Београда, ван шанца, про-
истекла је из потребе да се отклоне непотребни сукоби који су се пре 
или касније могли догодити између српског и турског становништва, 
чије исељење из вароши кнез Милош није могао да издејствује. О 
томе видети у: М. Поповић, нав. дело, 33.

14] М. Поповић, нав. дело, 33.
15] Исто.
16] Улице су углавном само сокаци, окружење трга, који краси 
Крст победе, било је неуређено, обала поред Саве нерегулисана, 
а у близини је и Бара Венеција. О томе видети у: В. Павловић-
Лончарски, нав. дело, 109.
17] Б. Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, Београд, 
2003, 199.
18] Конзерваторски елаборат за израду ДУП-ова подручја између 
улица: I Каменичке, Г. Принципа, Бранкове, Народног фронта и II Г. 
Принципа, Загребачке, Карађорђеве и Светозара Радића, Београд, 1990.
19] Исто.
20] Исто.
21] Б.Вујовић, нав. дело, 205.
22] В. Павловић-Лончарски, нав. дело, 113.
23] Конзерваторски елаборат за израду ДУП-ова подручја између 
улица: I Каменичке, Г. Принципа, Бранкове, Народног фронта и II Г. 
Принципа, Загребачке, Карађорђеве и Светозара Радића, Београд, 1990.
24] М. Поповић, нав. дело, 36.
25] Исто.
26] С. Максић, нав. дело, 21.
27] Д. Ђурић-Замоло, Професор архитекта Богдан Несторовић, 
ГГБ, књ. XXII, 1975, 366.
28] Исто.
29] Б. Ибрајтер-Газибара, Архитектура зграде Техничког факул-
тета у Београду, Наслеђе, VII, Београд, 2006, 75.
30] С. Максић, нав. дело, 3.
31] Исто.
32] Исто, 132.
33] ИАБ, ТД XVII-28-1928. 
34] Имање на којем је подигнута палата Лука Ћеловић је купио 
од Ристе Параноса након Првог светског рата. О томе видети у: 
Миливоје М. Костић, Успон Београда, Београд, 1994, 32.
35] ИАБ, ТД XVII-28-1928. 
36] Измене су се односиле на део зграде који припада ул. Гаврила 
Принципа и Загребачкој.
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37] ИАБ, ТД XVII -28-1928. 

38] Исто.

39] Посебан сегмент Задужбине раскошно декорисан орнаментиком 
неовизантијског духа, изведеном у виду аркада богато профилисаних 
архиволти и са украсним медаљонима инспирисаним розетама 
средњовековних српских цркава, чине ентеријери улаза. Видети: 
Добротвори Београдском универзитету, 53.

40] Биста Луке Ћеловића налази се на оба угла Задужбине. На углу 
Карађорђеве и Загребачке постављена је између другог и трећег 
спрата, док је на углу Загребачке и Гаврила Принципа између првог 
и другог спрата. Аутор ових медаљона, ливених у бронзи, јесте 
вајар Живојин Лукић. 

41] С. Максић, нав. дело, 40–41.

42] Према жељи оставиоца, Задужбином треба да управља Одбор, 
који чине: ректор, који је уједно и председник Одбора, проректор, 
декани и продекани свих факултета Београдског универзитета.

43] Овај комплекс у коначној изведби има 24 стана са три лифта 
и шест дућана са три теретна лифта у делу палате који обухвата 
угао Карађорђеве 65 и Загребачке 1. Други део палате има 31 стан и 
седам дућана са четири теретна лифта.

Summary: JELENA PETROVIC

THE BUILDING OF LUKA CELOVIC’ LEGATE – 65 Karadjordjeva Street, 1-9 Zagrebačka Street and 16 
Gavrila Principa Street

The building of the Luka Ćelović’ Legate was built in 1930, in the zone of the former Small Green Market, which in 
the early 20th century began to assume the importance of the trading centre of the city. It possesses considerable architectural-
urbanistic, cultural-historical and ambiance value, reflected in the uses to which it was put, in the fact that it was designed by a 
renown architect Bogdan Nestorović as well as in that that it is a unique example of the architecture of the interwar national style 
exhibited by the block of buildings of which it was a part. Although its original purpose, as well as its present purpose, namely, 
residential-business, is well suited to the trading character of the part of the city in which it stands, its role as a legate which 
is completely neglected, is of primary importance. The palace testifies to the generosity of its investor, Luka Ćelović, a great 
benefactor. According to his wish, it was donated to the Belgrade University which, in 1947 turned the palace into a student’s hall 
of residence with the living quarters for the employees of the Belgrade University. Within the block it belongs to, characterized 
by one and two storied buildings, with the exception of Vučina’s house, built in the styles of academism and secession, the palace 
stands apart in that it was built in the national style and several stories high, thereby imposing the new standard of construction. 
With its prominent position facing three streets, it contributes to the representative character of the ambiance which forms a part 
of previously protected ensemble “Old Belgrade”, at present in the process of being declared a cultural good.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Basement floor plan (source: IAB)

Fig. 2. Ground floor plan (source: IAB)

Fig. 3. Facade drawing from Zagrebačka Street after (source: The Institu-
te for the Protection of Monuments of Culture of the City of Belgrade)

Fig. 4. Facade drawing from Gavrila Principa Street after reconstructi-
on (source: The Institute for the Protection of Monuments of Culture of 
the City of Belgrade )

Fig. 5. Luka Ćelović’ Legate, corner of Zagrebačka and Gavrila 
Principa  Street 

Fig. 6. Luka Ćelović’ Legate, corner of Zagrebačka and Karadjordjeva 
Street 

Fig. 7. Luka Ćelović’ Legate, appearance from Zagrebačka Street 

Fig. 8. Portal from Zagrebačka Street 

Fig. 9. Photograph reproduction from 1930 (source: The Institute for 
the Protection of Monuments of Culture of the City of Belgrade)

Fig. 10. Chronology of the appearance of buildings between streets: 
Gavrila Principa, Zagrebačka, Karadjordjeva and Prince Marko’s Street 
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44] М. Софронијевић, нав. дело, 268.
45] Просторије су преправљане за потребе кухиње, мензе, купатила 
и магацина. О томе видети: ИАБ, ТД- 26-219-1940, Пројекат 
адаптације за Студентски дом 1947. године.
46] Зграда је уступљена предузећу „Металсервис“ за накнаду 
у вредности изградње 50 станова за професоре Београдског 
универзитета, у укупној површини 3.211,37 квадратних метара, 
као и плаћањем у готовом Општини Савски венац, сто милиона 
ондашњих динара.
47] Право адаптације добила је, према грађевинској дозволи 
од 25. 4. 1969, стамбена задруга „КОМФОР“. У овој фази, која је 
извођена постепено, предвиђено је увођење инсталација водовода, 
канализације, централног грејања и лифтова. На отежаност 
спровођења друге фазе утицао је недостатак средстава неопходних 
за расељавање станара и оних који су ту били привремено 
смештени, а проблем су стварали и они који и данас станују 
нелегално. Недостатак средстава принудио је корисника да прода 
део зграде, али и да у односу на остале сувласнике, правна лица, 
остане већински власник објекта. Према усменом казивању станара 
и некада запослених у предузећу „Металсервис“, сазнајемо да је то 
предузеће 2005. године купила фирма „NELT Co“. 
48] Поткровље је било у власништву „Металсервиса“.
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U

УДК 725.161 (497.11)

Увод

  брзаном ширењу Београда као престонице Краљеви-
не Србије, крајем деветнаестог и почетком двадесетог 
века, Коларчевa зграда, у којој је била смештена Главна 
пошта, и просторије палате „Москва“ на Теразијама, у 
којима је радила Поштанска штедионица, показале су 
се као неадекватне за рад двеју значајних јавних инсти-
туција. Главна пошта налазила се у старој Коларчевој 
кући од 1889. године,� али се због веома лоших услова 
рада, неприступачности објекта колском саобраћају и 
највише због повећања обима посла указала потреба за 
њеним премештањем. 

Након Првог светског рата, Београд је, уместо 
престонице Краљевине Србије, постао главни град но-
воформиране Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
(односно од 1929. године Краљевине Југославије). Као 
административни центар знатно веће државе, Београд 
је доживео експанзивни развој не само у социјалном, 
друштвеном и културном смислу већ и у области ур-
банизма, побољшања инфраструктуре и градитељске 
делатности. Након завршетка рата, који je довео до 
уједињења и формирања Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, један од главних државних задатака била 
је обнова престоничке архитектуре уништене ратом.� 
Радови су спровођени према плановима Министарства 
грађевина, које је акценат ставило на изградњу мини-
старстава и завршетак радова на изградњи Дома 
Народне скупштине.� Одмах иза највиших државних 
институција, као приоритет била је означена обнова 
и изградња јавних здања, којима је општа слика града 
требало да се приближи изгледу савремених европских 
престоница. Карику у том поступку трансформације 
и модернизације престоничког урбаног и архитектон-
ског миљеа представљала је и изградња нове зграде 
Поштанске штедионице, Главне поште и Главног 
телеграфа.4 
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Изградњу и развој Београда током треће и четвр-
те деценије прошлог века обележила је тесна сарад-
ња између Министарства грађевина и Управе града 
Београда. Озбиљност подухвата који су пред себе 
поставиле ове институције огледа се и у чињеници да 
је Грађевински одбор за град Београд био састављен 
од најугледнијих стручњака државних институција.5 
Програм за подизање Београда, који су заједно сачинили 
Министарство грађевина и Управа града Београда, 
посебно је издвојио изградњу довољног броја државних 
зграда наглашавајући да банке и осигуравајућа друштва 
„не могу више становати по приватним кућама, већ 
морају у најкраћем року подићи своје палате“.6

У новонасталим друштвеним околностима, иза-
званим територијалним проширењем државе, обе ин-
ституције, и Главна пошта и Поштанска штедионица, 
знатно су подигле свој углед међу јавним државним ус-
тановама. Главна пошта, чији историјат службе датира 
још од четрдесетих година деветнаестог века, постала 
је највиша поштанска институција не само у Београду 
и Србији већ у читавој Краљевини СХС, потом Краље-
вини Југославији. Поштанска штедионица започела 
је рад 1. октобра 1923. године у палати „Москва“ на 
Теразијама7 и, након само неколико година, постала је 
једна од „најпопуларнијих новчаних установа“ у читавој 
држави, па су просторије палате „Москва“ постале 
претесне за њен рад. Власти су решење неадекватног 
смештаја ових установа виделе у изградњи јединстве-
ног објекта Главне поште и Поштанске штедионице.8 

Радови на изградњи палате Поштанске штедио-
нице, Главне поште и Главног телеграфа трајали су од 
1935. до 1938. године. Од завршетка радова до данас део 
палате намењен раду Главне поште није мењао своју 
основну намену. С друге стране, део палате у којем је 

била смештена Поштанска штедионица, након што је 
1946. године ова институција стављена под надлежност 
Народне банке Југославије, послужио је за смештање 
Народне банке, тј. њених сектора за контролу банака 
и девизни и монетарни сектор.9 С обзиром на то да је 
1960. године обновљен рад Поштанске штедионице, од 
шездесетих година овај део зграде делиле су Народна 
банка Југославије и Поштанска штедионица.10 Одељења 
Народне банке Југославије, а потом Народне банке 
Србије, била су смештена у овој згради све до септембра 
2006. године, када је институција пресељена у нову 
зграду на тргу Славија. Од 2003. године, у зграду се 
усељавају одељења Министарстава Републике Србије. 

Развој поштанске службе у Србији
Након Првог српског устанка и ослобођења гра-

дова на територији Србије прекинуте су дотадашње 
татарске везе дуж Цариградског друма и српски народ 
је први пут организовао татарско-гласиначке службе за 
своје потребе.�� Правитељствујушчи совјет, основан на 
Народној скупштини у Борку 1805. године, захтевао је 
да располаже одређеним бројем татара гласника, како 
би могао да комуницира са свим крајевима Србије. 
Организовањем власти и поделом Србије на нахије, 
нахијски кнезови били су задужени да у одређеним 
местима устроје мензулане и организују курирске 
везе.�� С пропашћу Првог српског устанка уништена је 
и та гласиначка служба.

После Другог српског устанка, 1815. године, пре-
ко вазалне Србије прелазили су турски и аустријски 
татари, док је у Београду функционисала турска царска 
мензулана.�� Након што га је скупштина признала за 
наследног кнеза 1817. године, кнез Милош Обреновић 
започео је уређење свог двора у Крагујевцу и ширење 
мреже нахијских мензулана, ангажујући татаре најпре 
за личне, а потом и за државне потребе.14 Управо ове 
државне гласиначке службе послужиле су као основа 
на којој је изграђена јавна поштанска мрежа у Србији. 

Први акт који помиње организацију поштанског 
саобраћаја на територији Србије био је Хатишериф из 
1830. године. Њиме је дато право вазалној Србији да 
суверено организује сопствени поштански саобраћај, 
како унутрашњи тако и међународни. Припреме за 
увођење јавног поштанског саобраћаја почеле су 1835. 
године, после доношења Сретењског устава, чијим 
је одредбама стављено у дужност Попечитељству 
внутрених дела „да заведе и уреди поште и управља 
њима“.15 Такође, основана је комисија са задатком да 
по узору на средњу и западну Европу предложи орга-
низовање пошта и јавног поштанског саобраћаја у 
Србији. 

Сл. 1. Коларчева кућа
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„Пројектом о заведенију пошта“, донетим 1840. 
године, којим је предвиђено да се у сваком месту где 
постоји мензулана отвори пошта којом би се користила 
и приватна лица, успостављен је први поштански 
саобраћај.16 У овом документу први пут се помиње и 
„Управитељство поштанско“. Исте године, отворена је 
прва пошта у Србији у „зданију на Калле-Мајдану“ у 
просторијама „правитељствене мензулане”.�7 „Устро-
јенија поштанског заведенија“ из 1843. године први 
су законски акт који се односи на уређење поштанске 
службе у Србији, а потписао га је лично кнез Алекс-
андар Карађорђевић.18 Главно управитељство пош-
танско подигнуто је на ниво Поштанског одељења 
при Попечитељству внутрених дела 1852. године. 
Доношењем првог српског закона о поштама, 25. 
јануара 1866. године, који је потписао кнез Михаило 
Обреновић, спроведена је радикалнија организација 
поштанског саобраћаја. 

Главна пошта је скоро читав век, од њеног оснива-
ња па до усељења у нову зграду на углу Таковске 
улице и Булевара краља Александра 1938. године, била 
смештена у ненаменским или привременим зградама, 
најчешће заједно са другим надлештвима. Управи-
тељство поштанско и београдска пошта уселили су се 
1842. године у Ичкову кућу у данашњој улици Краља 
Петра,19 заузимајући просторије у приземљу куће, где се 
налазио и стан привременог управитеља. Исте године 
београдска пошта добила је и свој грб, који је израдио 
сликар Урош Кнежевић.20 Мензулана, коњи и средства 
за пренос пошиљака остали су у Исмаил-агином 
хану, некадашњем хану Турске царске мензулане, на 
углу данашњих улица Кнез Михаилове и Рајићеве, 
који је од власника откупљен 1842. године. Како се 
мензулана налазила у вароши, због хигијенских услова 
и могућности избијања пожара, неимар Хаџи Никола 
Живковић добио је налог да купи плац ван вароши, 
на марвеној пијаци код Батал џамије.�� Откупљени су 
плацеви Арсе Јаковљевића и Јевте Угричића, који су се 
налазили у блоку који чине данашње улице Косовска, 
Палмотићева и Мајке Јевросиме, где се и данас налазе 
поштанске зграде Телефонске централе и Министарства 
пошта. Међутим, због недостатка финансијских сред-
става, пуних двадесет година није почело подизање 
поштанске зграде на овом плацу. Тако је Пошта остала 
у Ичковој кући све до бомбардовања Београда, 5. јуна 
1862. године. 

Након бомбардовања, Пошта је евакуисана и сме-
штена у просторије Поштанско-телеграфског одеље-
ња Попечитељства внутрених дела, у згради која се 
налазила на месту данашњег Новог двора у улици 
Краља Милана,�� док је за потребе мензулане откупљен 

плац механџије Марка Томића, који је био познат по 
механи „Код два бела голуба“.�� Због отежаних услова 
рада у оквиру министарства, Пошта се неколико пута 
селила по приватним зградама, док нису прикупљена 
потребна средства за подизање зграде Главне поште 
на купљеном плацу код Батал џамије. Зидање зграде је 
почело 1864, а поштанска служба је усељена две године 
касније. Предузимач радова био је Фердинанд Розелт.24 
Једноспратна зграда, лицем окренута ка Марвеном тргу, 
имала је у приземљу пет одељења: две канцеларије за 
пријем писмоносних пошиљака и аманета (вредносних 
писама и пакета), собу с кухињом за писморазносите-
ља и оставу, док су на спрату била два стана за поштаре, 
тадашње службенике на пријему пошиљака. Иза зграде, 
у поштанском дворишту, сазидане су штале, амбари, 
магацини и нужници.25 О изгледу првог објекта, који 
је подигнут наменски за потребе поште, сведочи слика 
Милоша Тенковића „Предео са џамијом“, из колекције 
Народног музеја у Београду.26 Међутим, како се главна 
трговачка чаршија налазила у некадашњој Дубровачкој 
(данашњој улици Краља Петра), београдским трговцима 
је нова пошта код Батал џамије била предалеко, те су 
они негодовали и захтевали да се пошта врати у варош. 
Из тих разлога, након само пет година, пресељена је 
у једноспратну зграду, која је подигнута за потребе 
Касационог суда, а налазила се на месту данашње 
зграде Класне лутрије на углу улица Кнегиње Љубице 
и Васине.�7 Том приликом се на спрат зграде уселило 
и одељење телеграфа, док је пошта била смештена 
у приземљу. Током рада у згради у Васиној улици, у 
периоду од 1869. до 1889. године, Пошта и Телеграф 
су се први пут нашли у истом објекту. У згради на 
Батал џамији остао је део који се бавио транспортом 
пошиљака и једно одељење за примање и испоруку 
државне поште. 

Први телеграфи у Србији појавили су се свега десет 
година после примене електричне телеграфије у свету. 
Телеграфски саобраћај је одмах по успостављању био 
у надлежности Министарства внутрених дела. Идеја 
о увођењу јавног телеграфског саобраћаја у Кнежеви-
ни Србији јавила се средином 1854. године.28 Тада је 
српска влада послала у Беч свог изасланика Миливоја 
Петровића Блазнавца да поведе преговоре ради набавке 
линијског материјала и апарата, као и стручњака за из-
вођење радова и наставника за обуку телеграфиста. Аус-
трија је била заинтересована за овај пројекат, јер би се 
спајањем њене већ постојеће линије Беч–Земун, преко 
српске с турском линијом, остварила најкраћа и најбоља 
телеграфска веза Беч–Београд–Цариград. Телеграфски 
саобраћај у Србији званично је отворен 15. марта 1855. 
године, успостављањем међународне телеграфске везе 
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су на спрату остала одељења телеграфа и телефона. У 
двориште Коларчевог здања улазило се кроз пасаж из 
Македонске улице, куда су пролазила поштанска кола 
за превоз пошиљака од Главне поште до поште на Батал 
џамији. 

Почетком осамдесетих година деветнаестог ве-
ка, право да у Београду успостави телефонске лини-
је добио је Панта Михајловић.34 Прва телефонска ли-
нија у Србији инсталирана је 1883. године, на првом 
спрату зграде у којој се налазила кафана „Три листа 
дувана“, 35 на углу данашњих улица Кнеза Милоша и 
Булевара краља Александра. Први телефонски раз-
говор успостављен је између Геодетског одељења Ми-
нистарства војног, које је било смештено у поменутој 
кафани, и инжењерске касарне на Палилули. Разговор 
су водили Теша Николић, војни министар, и Коста 
Радосављевић, инжењерски капетан. Прва међумесна 
телефонска веза за потребе двора и државних орга-
на успостављена је 1886. године између Београда и 
Ниша, а телефонски разговор водили су краљ Милан 

Сл. 2. Пројекат Главне поште архитекте М. Коруновића из 1912.

са Аустријом, а априла исте године почео је унутрашњи 
телеграфски саобраћај на релацији Београд–Смедерево–
Крагујевац–Алексинац. Телеграфска линија полазила је 
из београдске станице (штације), која је била смеште-
на у  Правитељственој кући на месту данашњег Старог 
двора.29 Главни телеграф налазио се у кући Јована Ми-
ловановића, недалеко од кафане „Хајдук Вељко“ 30, на 
почетку данашње Сремске улице, у периоду од 1861. до 
1869. године, када је, због повећаног телеграфског про-
мета пресељен у зграду која је била на месту Класне 
лутрије.�� 

Главна пошта и Главни телеграф премештени су у 
Коларчеву кућу 1. маја 1889. године. Све до пресељења 
у нову зграду у Таковској улици 1938, Пошта је била у 
кући овог познатог београдског трговца.�� Главна пошта 
првобитно се налазила у једној од помоћних зграда у 
дворишту, а почетком двадесетог века пресељена је на 
први спрат главне зграде.�� Након исељења католичке 
капеле, заузела је и простор у приземљу, где су се још 
налазиле кафана, пивница и биоскоп „Коларац“, док 
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Обреновић и Милутин Гарашанин.36 Ову међумесну 
телефонску линију, једину у тадашњој Србији, краљ 
Александар Обреновић уступио је Задрузи поштанско-
телеграфских службеника 1895. године, за потребе пре-
носа концерта који су истовремено одржавани у Бео-
граду и Нишу у хуманитарне сврхе.�7 Тим поводом при-
ређена је забава у сали „Код Коларца“. Постављање пр-
ве телефонске централе са 50 бројева на првом спрату 

Коларчеве зграде 1. септембра 1899. године, означило 
је званично успостављање јавног телефонског саобра-
ћаја у Београду.38

Због недостатка простора за смештај службе и 
неповољних услова рада у Коларчевој згради, пош-
танско особље захтевало је подизање нове зграде, о 
чему сведочи велики број чланака како у поштанским 
гласилима тако и у престоничкој дневној штампи.39 

Сл. 2а. Пројекат Главне поште архитекте М. Коруновића из 1914.
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Држава је на самом крају деветнаестог века, на предлог 
министра народне привреде, намеравала да подигне 
зграду за потребе свог министарства на простору ис-
под Народног позоришта, где се налазило велосипед-
ско друштво. У ову зграду, према плану, сместила би 
се и главна поштанско-телеграфска управа, главна пош-
та, телеграф и телефонска централа, с поштанско-теле-
графским магацинима и телеграфском радионицом. 
Израда пројекта поверена је архитекти Константину 
Јовановићу.40 Међутим, из економских разлога до 
подизања ове зграде није дошло. У међувремену, сру-
шена је и пошта код Батал џамије да би, услед све ве-
ћих захтева за увођење телефона, уступила место но-
вој телефонској централи.41

Након подизања нове зграде Телефонске центра-
ле, дирекција пошта Краљевине Србије наручила је 
1912. године пројекат за Централну пошту „Београд 
1“, чија је израда поверена архитекти Министарства 
грађевина Момиру Коруновићу.42 Локација на којој је 
било планирано подизање Главне поште подударала 
се са оном на којој је требало да се подигне и зграда 
Министарства народне привреде, на простору између 
улица Браће Југовића, Позоришне (данас Француске) 
и Симине. Објекат је био замишљен као монументал-
ни архитектонски блок, сачињен од више зграда, 
које формирају неправилну четвороугаону основу са 
унутрашњим двориштем. Фасаде објекта обликоване 
су у српско-византијском стилу, што се може довести 
у везу са чињеницом да је до тада једини изгра-
ђени објекат поштанске намене била Таназевићева 
Телефонска централа, која представља један од најреп-
резентативнијих примера овог стила. Такође, то је био 
први у низу великих пројеката архитекте Коруновића у 
националном стилу.43 Пројекат је познат у две верзије: 
прва из 1912. са четири спрата и друга из 1914. године са 
седам спратова. Неке елементе и решења које је приме-
нио на овим пројектима, архитекта Коруновић поновио 
је на објектима који су касније подизани за Министар-
ство пошта и „Пошту 2“ на железничкој станици. Ме-
ђутим, почетак радова омео је Први светски рат, а по за-
вршетку рата простор намењен подизању Главне пош-
те додељен је Српској војсци за подизање свог дома.44 

Министарство пошта и телеграфа установљено 
је тек након Првог светског рата, решењем Мини-
старског савета од 5. јануара 1919. године. До оснива-
ња Министарства, поште су биле у надлежности-
ма других државних органа: Кнежеве канцеларије, 
односно Попечитељства иностраних дела (1935–
1940), Попечитељства внутрених дела (1840–1882), 
Министарства народне привреде (1882–1900), Мини-
старства грађевина (1900–1918).45 Одмах по оснивању, 
у надлежност Министарства пошта и телеграфа ушла 

је и Поштанска штедионица, основана 1921. године.46 
Поштанска штедионица је отворена  октобра 1923. го-
дине, у палати „Москва“ на Теразијама (данас хотел 
„Москва“), а вршила је платни промет за територију 
целе Краљевине Југославије.47 Била је самостална 
установа под контролом и управом Министарства 
пошта и телеграфа све до 1935. године, када прелази 
у надлештво Министарства финансија.48 Министарство 
пошта и телеграфа укинуто је 3. априла 1929. године, 
а послови су прешли у надлежност Министарства гра-
ђевина. Већ наредне године, 8. децембра, поштанско-
телеграфско-телефонски саобраћај прешао је у надле-
жност Министарства саобраћаја до поновног оснивања 
Министарства пошта, телеграфа и телефона, 1. септем-
бра 1935. године.

Прво поштанско здање подигнуто након Првог 
светског рата била је зграда Министарства пошта на 
углу данашњих улица Палмотићеве и Мајке Јевросиме, 
на простору на којем је 1864–1866. подигнута прва згра-
да поште „на Батал џамији“. Израда пројекта Контролног 
одељења Министарства ПТТ Југославије поверена је 
и овога пута архитекти Момиру Коруновићу.49 Попут 
претходна два пројекта, које је радио за Централну 
пошту „Београд 1“, архитекта Коруновић је и ову згра-
ду конципирао у српско-византијском стилу. Зграда Ми-
нистарства пошта зидана је у периоду од 1926. до 1930. 
године, као шестоспратница, четвороугаоне основе са 
унутрашњим двориштем,50 а по својој запремини, била 
је то једна од највећих зграда у Београду и до тада 
највећи градитељски подухват архитекте Коруновића. 
И поред подизања зграде Телефонске централе и 
Министарства пошта, и даље је постојала потреба да 
пошта, телеграф и телефон буду смештени у посебне 
зграде. Иницијативом Поштанске штедионице, која је 
одобрила кредит из свог буџета, почело је подизање 
„Поште 2“ на Вилсоновом (данас Савском) тргу, 1928. 
године, према пројекту архитекте Коруновића, у српско-
византијском стилу.51  

Упркос свим активностима везаним за подизање 
зграда намењених поштанском саобраћају, на изградњу 
објекта Главне поште требало је чекати све до почетка 
четврте деценије двадесетог века. Обновљено инте-
ресовање за изградњу репрезентативног поштанског 
објекта потврђују написи у поштанском гласилу Наша 
пошта из 1928, у којима се први пут помиње нова 
локација за подизање палате Главне поште, на углу Та-
ковске и улице Краља Александра.52 Две године кас-
није, пошто је укинуто Министарство пошта и пошто 
су сви послови прешли у надлежност Министарства 
грађевина, расписан је општејугословенски конкурс 
за израду пројекта палате Поштанске штедионице и 
Главне поште и Главног телеграфа у Београду.
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Сл. 3. Пројекат 
Главне поште 
архитеката Ј. 
Пичмана и А. 
Барањија (извор: 
Музеј ПТТ)
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Сл. 4. Основа приземља палате Поштанске 
штедионице, Главне поште и Главног телеграфа, 
пројекат архитекте В. Андросова (извор: ИАБ)

Конкурс за изградњу палате Поштанске 
штедионице, Главне поште и Главног 
телеграфа у Београду
Питање изградње новог објекта Главне поште и 

Поштанске штедионице поново је покренуто 1928. 
године, када је на предлог министра пошта и теле-
графа Министарски савет донео одлуку о почетку из-
градње.53 Међутим, због спора који се водио између 
београдске општине и Управе Цркве светог Марка око 
власништва над земљиштем на углу Таковске и улице 
Краља Александра,54 реализација идеје о градњи палате 
одложена је на две године.55 Локација новог објекта 
била је назначена већ у Генералном плану из 1924. го-
дине,56 а на њен одабир вероватно је утицала чињеница 
да су у непосредној близини биле смештене и пала-
те Телефонске централе у Косовској и Министарства 
пошта у Палмотићевој улици. 

Генералним планом из 1923. године земљиште 
на којем је изграђена Главна пошта првобитно је било 
намењено Општинском дому, док је за пошту била 
предвиђена локација на углу Таковске и Косовске 
улице.57 Због поменутог спора који се водио између 
Београдске општине и Управе Цркве светог Марка 
око власништа над земљиштем на коме се налазило 
Старо гробље, овај план је накнадно измењен. Када је 
Управа цркве доказала да је она сопственик земљишта, 
Општина је морала да одустане од намере да на том 
месту подигне сопствену зграду, а Црква је земљиште 
продала Поштанској штедионици.58 Обезбеђивањем 
земљишта створени су примарни услови за почетак 
припрема за изградњу објекта. На иницијативу Ми-
нистра грађевина Савковића формирана је посебна 
комисија, на челу са председником Милорадом Не-
дељковићем,59 која је требало да размотри питања ве-
личине, функционалности и изгледа објекта, као и пи-
тање која надлештва ће у њој бити смештена.60 Коми-
сија је такође одлучила да се за решавање општег из-
гледа грађевине и унутрашњег распореда просторија 
примене најсавременија европска искуства.61 

Током читаве четврте деценије савремена штампа 
је пратила реализацију изградње палате Главне поште 
и Светог Марка, наводећи сталне расправе и полемике 
између Управе цркве, Поштанске штедионице и Бео-
градске општине. Општина је, сматрајући да она полаже 
право на земљиште на углу Таковске улице и Булевара 
краља Александра, планирала да на тој локацији са-
гради нову општинску зграду. Међутим, када је Црква 
доказала да ипак њој припада ово земљиште, она га је 
продала Поштанској штедионици да би тим средствима 
обезбедила изградњу новог храма. Иако су оба кон-
курса, и за Главну пошту и за Цркву светог Марка, 
реализована током 1930. године, почетак радова на 
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изградњи био је одложен на неко време. Ипак, изградња 
цркве Светог Марка почела је већ у августу 1931, а ра-
дови су трајали до 1939. године.62 У написима су се често 
јављале спекулације да је изградња поште на парцели 
непосредно уз цркву била инспирисана жељом да се 
једним монументалним здањем заклони православни 
храм, који је у тренутку грађења представљао највећи 
сакрални објекат престонице. Иако такве тврдње нису 
довољно поткрепљене објективним чињеницама, у 
општој атмосфери националне заоштрености, која је 
уследила само деценију након уједињења и формирања 
краљевине, а која је била и један од повода увођења 
Шестојануарске диктатуре, могуће их је оправдати.

Конкурс за подизање „палате Поштанске штеди-
онице, Главне поште и Главног телеграфа у Београ-
ду“ расписали су 15. јуна 1930. године Министарство 
грађевина и Министарство пошта и телеграфа.63 Уз 
услове конкурса, Министарство грађевина приложи-
ло је грађевински програм са димензијама и скицом 
трапезоидне основе будућег објекта. Предвиђена 
површина земљишта за изградњу износила је 6.170 
квадратних метара.64 Овим програмом већ је било 
дефинисано да зграда буде састављена од две засебне 
функционалне целине, од којих је она намењена Пош-
танској штедионици требало да буде оријентисана 
према Булевару краља Александра. Такође, програмом 
је предвиђено да површина дела намењеног Главној 
пошти и Телеграфу буде два пута већа од површине дела 
намењеног Штедионици, као и да оба дела зграде буду 
конципирана са унутрашњим двориштем, с површи-
ном од по 900 метара квадратних.65

У делу зграде предвиђеном за Пошту и Телеграф 
приземље је било намењено раду с јавношћу, тако да су 
у њему смештене шалтерске сале и додатни простори 
у функцији поштанске делатности. Библиотека и сала 
Поштанско-телеграфског музеја били су предвиђени на 
првом спрату, док је поткровље било намењено Архиву 
поште и телеграфа. Требало је да унутрашња дворишта 
обезбеде довољно дневне светлости, али њихова гла-
вна функција била је квалитетно обављање колског 
поштанског саобраћаја, чему је доприносио и савремени 
систем механизације унутар објекта. Програмом није 
стриктно био прописан стил будуће грађевине, што ће 
се показати као камен спотицања за усвајање пројекта 
и његову реализацију.66 

Министарство грађевина је у међуратном периоду, 
током обнове ратом разрушене земље, расписало вели-
ки број конкурса за изградњу важних јавних државних 
здања, од којих су већину пројектовали и реализовали 
архитекти и стручњаци запослени у Министарству. 
Међутим, по важности и сложености догађаја који су га 
пратили, конкурс за изградњу палате Поштанске ште-
дионице, Главне поште и Главног телеграфа показао се 
као најзанимљивији показатељ сложених политичко-
уметничких услова.67 

Конкурс је био општејугословенског карактера, о 
чему сведочи податак да се о току и резултатима кон-
курса писало у свим значајним дневним гласилима тог 
времена.68 Комисију, која је требало да оцени конкур-
сне радове, сачивањали су представници Министар-
ства грађевина, Поштанске штедионице, Поште и Те-
леграфа, као и професори Београдског, Загребачког и 

Сл. 5. Палата 
Поштанске 
штедионице, Главне 
поште и Главног 
телеграфа, пројекат 
архитекте В. 
Андросова (извор: 
Музеј ПТТ)
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Љубљанског универзитета: инжењер Добросав Ратајац, 
помоћник Министра грађевина, архитекта Драгутин 
Ђорђевић из Београда, архитекта Јанко Хољац из Заг-
реба, архитекта Јосип Плечник из Љубљане, Милорад 
Недељковић, генерални директор Поштанске ште-
дионице, архитекта Драгутин Маслаћ, инспектор у Ми-
нистарству грађевина и архитекта Иван Шарић, виши 
саветник у Министарству грађевина. Заменици члано-
ва оцењивачког суда, између осталих, били су архи-
текте Бранко Таназевић из Београда, Хуго Ерлих из 
Загреба и Иван Вурник из Љубљане.69 Присуство неких 
од најзначајнијих имена југословенске архитектонске 
сцене међуратног раздобља говори о важности кон-
курса и уопште грађевине која је требало да буде по-
дигнута, а заступљеност свих универзитетских цен-
тара требало је још једном да потцрта не само значај 
конкурса већ и идеју о јединству и присутности свих 
представника народа Краљевине Југославије. Опште-
државни карактер конкурса наглашен је и позивом да 
на њему учествују сви југословенски архитекти, као и 
руски,   запослени у Министарству грађевина.70  

Од укупно петнаест пристиглих радова, чији су 
аутори били архитекти из свих крајева земље, као и они 
који су били на школовању или раду у иностранству, по 
затварању конкурса у септембру 1930. године одабра-
на су и награђена три рада и четири откупа.7� Прва на-
града додељена је заједничком пројекту загребачких 
архитеката Јосипа Пичмана и Андрије Барањија,7� 
осмишљеном према начелима модерне архитектуре, 

док је друга награда припала такође модерном пројекту 
словеначког архитекте Аце Ловренчића.7�

Одлагање реализације првонаграђеног пројекта 
десило се из два разлога. Почетак тридесетих годи-
на прошлог века обележила је економска криза у 
европским оквирима, која се свакако одразила и на 
унутардржавном плану, због чега су прекинути радо-
ви на изградњи објеката у свим деловима Краљевине 
Југославије. Други разлог лежао је у незадовољству 
највиших државних власти одабраним пројектом ар-
хитекте Пичмана, који, према њиховом мишљењу, 
није задовољавао захтев да јавни објекти имају реп-
резентативну и монументалну архитектуру. Могло 
би се претпоставити – и поред тога што конкурс није 
прецизно прописао стил у којем би грађевина требало 
да буде пројектована, већ је напротив на том плану 
оставио потпуну слободу ауторима – да је по завршетку 
конкурса уследила интервенција с највише тачке 
власти, тј. од самог краља Александра Карађорђевића. 
Према неким записима, краљ је утицао на расписивање 
интерног конкурса у оквиру Министарства грађевина, 
на којем је дефинитивно одабрано решење руског архи-
текте Василија Андросова.74

Сведеност и једноставност фасадног платна Пич-
мановог пројекта није се уклапала у владајући гра-
дитељски концепт, који је подразумевао да архитек-
тура јавних објеката, својим раскошним, академски 
обликованим фасадама, изражава снагу, просперитет и 
државност младе југословенске краљевине. Непосредно 

Сл. 6. Палата 
Главне поште, 
Таковска улица
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по окончању конкурса, крајем 1930. године, донета је 
одлука да се у Министарству грађевина изврши измена 
првонаграђеног пројекта. Разрада скица поверена је 
архитекти Димитрију М. Леку,75 а унутар министарства 
организован је ужи интерни конкурс за израду нових 
планова фасада објекта, на којем је предлог архитекте 
Василија Андросова оцењен као најбољи.76 

Један од могућих разлога који су утицали на 
одустајање од првонаграђеног модернистичког про-
јекта палате и избор Андросовог предлога измене 
фасада у академском стилу, могао би се тражити и 
у урбанистичком концепту објекта и простора око 
зграде Народне скупштине. Формирање амбијента 
око Народне скупштине требало је да буде „визуелно 
уобличено“ изградњом палате Поштанске штедиони-
це, Главне поште и Главног телеграфа. Када је распи-
сан конкурс, једини изграђени објекти репрезентатив-
ног карактера на овом потезу биле су зграде Старог 
(1882) и Новог двора (1911–1922), реализоване према 
принципима академске архитектуре, док су припреме 
за расписивање конкурса за нову зграду Аграрне банке, 
на углу Влајковићеве и Дечанске улице, биле у пуном 
јеку.77 Изградња Дома Народне скупштине (1907–1936), 
према пројекту архитеката Јована и Павла Илкића у ака-
демском стилу, ушла је у своју завршну фазу почетком 
тридесетих година, дакле, у време расписивања кон-
курса за нову поштанску зграду. Тежња да Београд 
добије још један монументални трг, који је при то-
ме оивичен најзначајнијим државним грађевинама, 

Двором и Парламентом, могла је да утиче на став 
државних власти да објекат којим се простор трга 
заокружује треба такође да носи карактеристике 
монументалне и репрезентативне архитектуре. У том 
контексту, може се лако закључити да се модерни 
концепт архитекте Пичмана за зграду Главне поште 
никако није уклапао у „жељени карактер трга“.78

Међутим, није само ауторски тим Пичман–Бара-
њи понудио модернистичко виђење нове поштанске 
палате. Услед недовољног инсистирања инвеститора да 
у пропозицијама конкурса јасно назначе стилску опре-
дељеност будућег објекта и други запажени пројекти 
на овом конкурсу били су засновани на модернисти-
чким тумачењима архитектуре.79 Другу награду на 
конкурсу добио је предлог љубљанског архитекте Аце 
Ловренчића.80 Према његовом пројекту, оба главна улаза 
била су оријентисана према Булевару краља Александра, 
док је фасада требало да буде обложена гранитом у две 
нијансе. Архитекта Бранислав Маринковић учество-
вао је на конкурсу такође с предлогом објекта моде-
рне репрезентативне концепције. Доминантан елемент 
обликовања главне фасаде Маринковићевог пројекта 
представљају дуге траке прозорских отвора, којима је 
наглашена хоризонтална диспозиција целине.81

Сложеност уметничко-политичке ситуације у ко-
јој је реализован конкурс за зграду Главне поште и 
Поштанске штедионице огледа се и у необичној одлуци 
надлежних институција да разраду првобитног про-
јекта повере архитекти, који се у оквиру Министарства 

Сл. 6a. Палата 
Главне поште, 
Булевар краља 
Александра 
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грађевина, где је био запослен од 1920. године, ис-
кључиво бавио пројектовањем црквене архитектуре. 
Архитекта Андросов је током свог десетогодишњег ра-
да у оквиру Министарства постао изузетан познавалац 
српске срдњовековне моравске архитектуре, тако да је 
већину црквених објеката пројектовао у националном 
стилу. Чињеница да је израда пројекта фасада Главне 
поште први и једини Андросовљев пројекат профане 
грађевине, али исто тако његов први и једини објекат 
реализован у академском стилу, представља преседан у 
стваралачком опусу овог руског архитекте.

Српско-византијски стил у архитектури јавних 
здања међуратног периода био је за надлежне власти 
једнако „пожељан“ и прихваћен колико и академизам. 
Још почетком двадесетог века неке од најзначајнијих 
државних палата грађене су у том стилу, али је свој 
нови узлет он доживео управо у делима руских архи-
теката између два рата, који су га с високим умећем 
примењивали.82 Међутим, посебно је занимљиво да 
су сви главни поштански објекти, пројектовани или 
грађени током прве половине двадесетог века, били 
обликовани искључиво у српском националном стилу, 
од Таназевићевог решења за Телефонску централу 
у Косовској улици (1911) преко Коруновићевих 

(нереализованих) пројеката за Пошту 1 (1912, 1914) 
до такође Коруновићевих пројеката за Пошту 2 на 
Савском тргу (1927–1929) и Министарство пошта у 
Палмотићевој улици (1926–1930).

Ако посматрамо из тог угла, још више збуњује 
захтев власти да фасаде новог објекта Поштанске ште-
дионице и Главне поште буду искључиво обликоване 
у академском стилу, а да тај посао буде поверен архи-
текти чији је опус у потпуности обележен црквеном 
архитектуром српско-византијског стила. Кад би се и 
узела у обзир чињеница да је академска архитектура 
највише одговарала траженој репрезентативности скуп-
штинског трга, опет би се у такав концепт могла уклопи-
ти и зграда с монументалним фасадама у националном 
стилу, која би имала своје оправдање и у уклапању са 
зградом Телефонске централе и Министарства пошта 
у непосредном окружењу. И поред свих наведених 
необичности у вези са одлуком о измени пројекта, 
које су морале да изазову полемике у стручној и широј 
јавности,83 инвеститор није одустао од своје намере.

Међутим, и након усвајања новог пројекта архи-
текте Андросова за палату Поштанске штедионице, 
Главне поште и Главног телеграфа, на почетак изградње 
објекта морало се чекати још готово пет година. Иако 

Сл. 7. Палата Главне 
поште, кула са 
сатом
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је 1934. одобрена градња, тек 17. августа 1935. године 
обављена је свечаност освећења камена темељца, у при-
суству државних званичника и господина Милорада 
Недељковића, генералног директора Поштанске ште-
дионице. Радови на реализацији овог, за тадашњу бео-
градску средину, веома важног објекта, трајали су три 
године и завршени су 10. октобра 1938.84

Архитектура
Архитектура палате Поштанске штедионице, Гла-

вне поште и Главног телеграфа у Београду ослика-
ва сложеност друштвених и политичких околности 
и стилских и естетских тенденција које су владале це-
локупним уметничким стваралаштвом међуратног 
периода. То потврђују бројни примери измене план-
ских скица, од њиховог првобитног, често модерног 
решења, до коначног пројекта блиског академској, реп-
резентативној естетици и жељама владајућих струк-
тура.

Готово истовремено с полемиком која се водила 
у вези с пројектом палате Главне поште, још једно 
конкурсно решење доживело је сличну судбину. За-
нимљиво је да је реч о згради Аграрне банке, чија је 
локација такође била предвиђена у непосредној близи-
ни Дома Народне скупштине, наспрам простора наме-
њеног изградњи Главне поште. Иако је на конкурсу 
за Аграрну банку, расписаном крајем 1930. године, 
пројекат Петра и Бранка Крстића у модерном духу 
награђен тек трећом наградом, управо је он изазвао 
највеће интересовање инвеститора. Грађевински одбор 
банке пристао је на извођење пројекта браће Крстић, 
али уз захтев да се измени првобитна концепција фа-
сада. Аутори су троделном поделом фасадног платна и 
неокласицистичким елементима декорације приземља 
и кровног венца у потпуности трансформисали прво-
битну модернистичку концепцију објекта у њену ака-
демску варијанту.85 Према том пројекту, објекат је и 
реализован између 1932. и 1934. године.

Обрнут пример забележен је на конкурсу за Игу-
манову палату, расписаном крајем 1935. године, који 
је као главни услов наглашавао да објекат треба да 
буде у српско-византијском стилу. Прву награду на 
овом конкурсу однео је такође предлог браће Крстић, 
реализован у свему према конкурсним условима. Ме-
ђутим, током израде дефинитивних планова, аутори су 
уносили значајне промене, преобликујући пројекат и 
приближавајући га модерном схватању архитектуре.86 
Управо такви смели излети српских архитеката модер-
не оријентације успевали су да пробију баријере које су 
наметнуле државне власти да се јавна здања искључи-
во граде у академском стилу, што је током четврте 
деценије обезбедило и значајну афирмацију модерног 
покрета у архитектури Београда и Србије.

Двојности израза готово целокупног београдског 
градитељског фонда између два рата доприносила је 
и атмосфера плуралистичког схватања архитектуре и 
њених стилских одредница. С обзиром на то да су на-
кон школовања југословенских архитеката у главним 
европским градитељским центрима значајни утицаји 
модерних европских токова почели да пристижу у још 
увек конзервативну домаћу средину, целокупна урба-
нистичка и архитектонска делатност Београда између 
два рата била је обележена паралелним постојањем и 
применом различитих стилова. 

Пројекат архитеката Јосипа Пичмана и 
Андреје Барањија 
Архитектура палате Поштанске штедионице, Глав-

не поште и Главног телеграфа заснована је на комбина-
цији модернистички и функционално замишљене осно-
ве и репрезентативно обликованих фасада у академ-
ском стилу.

Архитекта Јосип Пичман (1904–1936) у току 
своје краткотрајне професионалне каријере у трајању 
од седам година учествовао је на бројним конкурси-
ма, али је веома мали број његових пројеката доживео 
реализацију.87 Након завршених студија на Високој 
техничкој школи у Загребу у класи професора Хуга 
Ерлиха, Пичман је 1930. године наставио школовање у 
Берлину, радећи две године у атељеу архитекте Ханса 
Пелцига. Иако школован на академској традицији, од 
почетка свог креативног стваралаштва показивао је ве-
лико интересовање за функционалистичка и модерна 
тумачења архитектуре, тако да је по повратку у земљу 
основао Радну групу „Загреб“, која се својим напред-
ним деловањем истакла у периоду од 1932. до 1934. 
Најзначајније радове остварио је у сарадњи са чувеним 
хрватским и југословенским модернистом Јосипом 
Сајслом,88 с којим је делио убеђења да и архитектура и 
урбанизам представљају социјалне категорије. 

Пичманов пројекат поштанске палате потврђује 
високе домете модерне архитектуре у југословенском 
градитељству почетком тридесетих година прошлог 
века. Пратећи пропозиције предвиђене грађевинским 
пројектом, у решењу основе аутор је предвидео две 
просторне целине. Део зграде намењен Поштанској 
штедионици конципиран је као блок правоугаоне 
основе, са унутрашњим двориштем и главним улазом 
према улици Краља Александра. Други део објекта, 
намењен Пошти и Телеграфу формиран је као целина с 
трапезоидном основом, чија је најдужа, благо извијена 
страна, добила улогу главне фасаде објекта, оријентиса-
не према Таковској улици. Корпус другог дела, према ис-
том принципу, омеђује унутрашње двориште, намење-
но обављању колског поштанског саобраћаја, што је био 
још један захтев предвиђен конкурсним условима.
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Пичмановим пројектом зграда је замишљена као 
шестоспратни слободностојећи објекат, са армирано-
бетонском конструкцијом и фасадама изведеним у 
комбинацији стакла и бетонских парапета обојених 
у бело. Функционалистичко тумачење архитектуре 
у овом пројекту очигледно је, пре свега, у решењу 
основе и диспозицији простора, која је заснована на 
постављању канцеларијских просторија дуж спољних 
зидова грађевине, чиме су обезбеђене простране двора-
не намењене раду с јавношћу у средишњим деловима 
зграде. Исти однос простора намењеног канцелариј-
ском раду и пословању са странкама поновљен је и на 
вишим етажама грађевине.89

Типично модернистички поступак у обликовању 
фасада предстaвља примена повученог последњег 
спрата и завршног елемента у виду равног крова, 
као и смењивање бетонских парапета и прозорских 
трака, којима је наглашена хоризонталност објекта. 
Асиметричност композиције истакнута је издвајањем 
централног кубуса, којим je и физички и функционално 
наглашена раздвојеност двају засебних делова зграде. 
Овај средишњи кубус је у обликовном смислу третиран 
као засебан грађевински блок, тако да његова висина 
у извесној мери надвисује остале фасада. На главној 
фасади према Таковској улици ризалит кубуса је благо 
увучен и наглашен истуреним улазом у зони приземља. 
Осим главног портала, зграда је имала још три улаза, 
оријентисана према свакој од улица које је окружују: 
Краља Александра, Косовској и улици Архиепископа 
Данила. 

Овакав приступ обради фасада, заснован на 
доследном спровођењу постулата „форма прати фун-
кцију“, потврђује Пичманову недвосмислену модер-
нистичку оријентацију. Једноставност асиметричног 
решења спољашње обраде палате, која се првенствено 
огледа у свођењу форме на основне елементе, резултат је 
подређивања обликовног поступка функцији грађеви-
не. Безорнаментална обрада фасада, која представља 
визуелни пандан функционалистичком уређењу уну-
трашњег простора, одражава Пичманова интересова-
ња за социјална питања у архитектури, која треба да буде 
економична, односно „по мери“ и „у служби“ човека.

На захтев о ефикасности поштанске службе, што 
је био и један од главних разлога доношења одлуке о 
изградњи новог објекта ове институције, као и један од 
првих услова садржаних у конкурсу, Пичман је одгово-
рио пројектовањем пространих унутрашњих дворишта. 
Овакав концепт грађевине обезбедио би несметани ула-
зак поштанских возила са улице у унутрашњост грађеви-
не, што би давало могућности за повећање продуктивно-
сти службе. Са истим циљем, посебан акценат у пројекту 

стављен је на унутрашњу комуникацију и кретање кроз 
објекат, који су омогућени преко девет степеништа, пет 
лифтова и две теретне дизалице. 

Пројекат архитекте Василија Андросова
Архитекта Василиј Михајлович Андросов (1872, Оде-

са –1943, Београд) завршио је студије на Архитектон-
ском одсеку Царске академије уметности у Петрограду 
1897. године.90 У току свог осамнаестогодишњег рада 
у различитим техничким службама Руског царства, 
претежно је учествовао у пројектовању школских и 
црквених објеката. Након избијања бољшевичке рево-
луције у Русији, стигао је 1919. у Београд, а већ 1920. 
године добио је посао у институцији највишег ранга 
– у Архитектонском одељењу Министарства грађевина 
Краљевине СХС, у оквиру којег је пројектовао преко 
осамдесет објеката, углавном сакралног карактера, у 
Београду и Србији.

После одлуке државних власти да одустану од пр-
вонаграђеног пројекта архитекте Пичмана, грађевина је 
коначно реализована према измењеном пројекту фасада 
архитекте Василија Андросова. Нов пројекат се у ве-
ликој мери наслања на првобитно конкурсно решење, 
што се највише огледа у решењу основе и диспозиције 
простора, коју је Андросов готово у потпуности преузео 
из Пичмановог конкурсног решења. Једине измене 
које се могу приметити, уколико се упореде основе 
сутерена Пичмановог и Андросовљевог предлога тичу 
се искључиво укрупњавања канцеларијских простора и 
промене њихове намене. Односи маса, положај објекта 
у односу на улицу, контура асиметрично решене основе, 
као и место и број улаза до појединости су задржани из 
првобитног пројекта. 

Уз просторије намењене за Пошту и Телеграф, 
архитекта Андросов је предвидео и сале за библиотеку, 
Поштански музеј и салу за конференције. У коначној 
реализацији палата је требало да има две велике дворане 
за рад са јавношћу, са по тридесет пет и тридесет седам 
шалтера, затим шест великих сала, четрнаест одељења, 
двеста једанаест канцеларијских просторија, трезор, 
четрнаест магацинских просторија, четири гараже,  
просторије за машинска постројења и простор наме-
њен школи поштанских службеника. Функционалност 
концепта просторне диспозиције, наслеђена из Пичма-
новог пројекта, заснована је на систему концентриса-
ња мањих, првенствено канцеларијских просторија, 
око централних, слободно третираних сала, намењених 
раду с јавношћу. Овим поступком остварен је складан 
однос између јавног репрезентативног дела грађевине 
и мањих простора чија је функција била да обезбеде 
несметано обављање делатности поштанске службе. 
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Диспозиција простора, подређена репрезентати-
вном утиску како екстеријера тако и ентеријера 
грађевине, у делу зграде намењеном Поштанској ште-
дионици добила је нешто другачије решење од дела 
намењеног Главној пошти. Крила зграде оријентиса-
на према Таковској и улици Архиепископа Данила по-
везана су нижим троспратним попречним трактом.91 
Између тракта и крила према улици Краља Александра 
позиционирана је шалтерска сала штедионице, док је 
у делу између тракта и централног корпуса грађевине 
формирано унутрашње двориште. Оваквим решењем 
остварена је потпуна функционалност простора, која 
је омогућавала адекватан приступ објекту са улице. 
С друге стране, положај шалтерске сале наспрам 
унутрашњег дворишта давао је могућност за примену 
стаклене таванице, која је обезбедила унутрашњем про-
стору тражену репрезентативност.  

Како је и било предвиђено одлуком о организовању 
другог конкурса за палату Поштанске штедионице, 
Главне поште и Главног телеграфа, разрада и измена про-
јекта односиле су се, пре свега, на изглед и обликовање 
фасада. Све фасаде палате прекомпоноване су према 
принципима монументалне академске архитектуре, 
карактеристичне за градитељство Београда четврте 
деценије а, уместо једноставних фасада изведених у 
комбинацији стакла и бетона, аутор је предвидео обла-
гање гранитним блоковима и вештачким каменом. 

Основни проблем прераде и прилагођавања мо-
дерног концепта првобитног пројекта и захтева за 
академском, монументалном обрадом фасада лежао је 

у чињеници да је асиметричност основе ограничавала 
архитекту Андросова у адекватној примени главних 
постулата академске архитектуре. Положај централног 
кубуса, као окоснице његове основе, делио је објекат 
на два неједнака дела, што је као концепт у потпуности 
одговарало модернистичком виђењу грађевине, али се 
у њеној академској варијанти управо то показало као 
отежавајућа околност. 

У новом пројекту средишњи попречни тракт гра-
ђевине такође је третиран као засебна грађевинска 
целина. У попречном делу палате, осим канцеларијских 
простора, смештени су одељење за радио-телефонију, 
архива и библиотека. Он је за два спрата виши у односу 
на остатак грађевине, а на делу према Таковској улици 
додато му је и решење у виду куле. Кула четвртасте 
основе састоји се од двоструког степенастог постамен-
та и дванаест стубића који носе завршну пирамидалну 
конструкцију. Овакво решење, које својим општим 
изгледом и пропорцијама подсећа на форму античког 
храма или маузолеја, указује на директно преузимање 
елемената из класичне уметности. На све четири стране 
куле у централним пољима између стубова предвиђено 
је поље за смештање часовника. 

Основни принцип на којем је архитекта Андросов 
засновао измену пројекта могао би се окарактериса-
ти као инверзија модернистичких обликовних начела, 
примењених на првобитном пројекту. Андросов је 
фасаду средишњег кубуса такође третирао као прочеље 
палате, али је, уместо Пичмановог увученог прочеља, 
предвидео благо истурено, закривљено решење, којим 

Сл. 8. Палата Поштанске штедионице, Главне поште и Главног телеграфа, распоред фењера на улазима, 
пројекат Н. Краснов (извор: Музеј ПТТ)
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је покушао да ублажи неправилност основе. Уместо ис-
турене улазне партије Пичмановог пројекта, Андросов 
је пројектовао благо увечени портал, сакривен иза че-
тири монументална канелирана стуба, без постамента 
и с капителима стилизованим у виду масивних ква-
дера. Примена масивних стубова на истакнутим дело-
вима грађевина, нарочито на порталима, типична је 
одлика градитељства руских архитеката у Београду. 
Занимљиво је да Андросов на овом пројекту не користи 
дословне реплике античких узора, већ даје својеврсну 
интерпретацију дорског стуба, са благим закривљењем 
на средини и знатно измењеним пропорцијама. 

У зони од другог до петог спрата прочеље је наг-
лашено са осам витких дорских стубова, који су, по 
узору на античке, састављени из засебних фрагмената. 
Варирање античког узора огледа се у томе да су кане-
луре присутне само у горњем делу стуба, док је њихо-
ва најнижа зона, која одговара висини другог спрата, 
обрађена као глатка површина. Стубови се заврша-
вају цилиндричним поједностављеним капителима, 
а уместо постамента подножје стубова прикривено је 
балустрираном каменом оградом. У виду архитрава 
на капителе се ослања највиша, шеста етажа палате, 
која је, с обзиром на то да се јавља само на средишњем 
ризалиту фасаде, послужила аутору као постамент за 
кулу са сатом. Специфичност куле, коју чини још један, 
седми спрат и над њим пројектована четвртаста кон-
струкција, огледа се у неуобичајеној „пирамидалној“ 
форми која нема пандане у домаћем градитељству 
међуратног периода. 

Архитекта Андросов је визуелну симетричност 
фасаде покушао да достигне и истицањем угаоних ри-
залита на фасадама према Таковској улици и Булева-
ру краља Александра. Према планској документаци-
ји, угаони ризалити су такође рашчлањени дорским 
полустубовима у зони између прозора од другог до 
петог спрата, али се током реализације од ове замисли 
одустало. 

Бочне фасаде према Косовској улици и Булевару 
краља Александра решене су на готово идентичан на-
чин, осим што је, због неправилног облика основе, 
фасада према Булевару била нешто шира од оне према 
Косовској. Из тог разлога средишња зона фасаде према 
Косовској улици рашчлањена је са осам стубова, док се 
на оној према Булевару налази један стуб више. Прера-
да бочних фасада, због правилније форме и централно 
постављеног улаза, представљала је знатно лакши задатак 
за аутора него прилагођавање главне фасаде академском 
спољашњем изгледу. Средишњом зоном бочних фасада, 
од другог до петог спрата, доминира већ примењени 
мотив дорских стубова, који ублажава и готово да у 
потпуности заклања хоризонтални распоред прозор-
ских отвора. Овим поступком аутор је тежио да ублажи 
наглашену хоризонталност објекта, супротстављајући јој 
вертикализам издужених стубова. Читавом дужином фа-
сада стопе стубова прикривене су ниском балустрираном 
оградом. Највиша зона фасада представља прочишћену 
равну површину, чији једини украс представља камени 
пано у горњем делу атике, на којем се првобитно налазио 
бронзани грб Краљевине Југославије. 

Сл. 9. Палата Главне 
поште, ентеријер 
свечане сале из 
Косовске улице, 
садашње стање

Сл. 9а. Детаљ 
ентеријера свечане 
сале 
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Најзначајнија разлика у изгледу бочних фасада 
јесте у решењу улазних партија. Портал фасаде према 
Косовској улици представља сведенију варијанту глав-
ног улаза са два прислоњена стуба и благо увученим 
вратима. У најнижој зони фасаде према Булевару 
поновљен је мотив увученог портала са четири слобод-
на дорска стуба и прилазним степеништем, ограниче-
ним са два бочна испуста. Оваквим решењем постигнут 
је свечанији и репрезентативнији изглед фасадног 
платна. Разлика у решењу портала била је условљена 
наменом просторија, одакле је произашла сложенија 
варијанта улаза у део зграде намењен Поштанској 
штедионици (према Булевару) у односу на улаз у део 
намењен канцеларијама дирекције Поште и Телеграфа 
и Поштанском музеју. 

Фасада према улици Архиепископа Данила најјед-
ноставније је решена. Иако је палата конципирана као 
слободностојећи објекат са четири сагледиве фасаде, 
аутор је изглед ка улици Архиепископа Данила третирао 
као задњи план. Вероватно је оваква одлука уследила 
због оријентисаности фасаде ка парку и у том тренутку 
још неизграђеној цркви светог Марка, што је условило 
да „четврти“ изглед палате буде неутрално решен, с 
врло сведеним одабиром обликовних елемената. И у 
овом случају фасада је читавом површином обложена 
гранитним квадерима, али су пројектом предвиђени 
стубови централног ризалита изостали приликом реа-
лизације.92 Централни ризалит, наглашен само бла-
гим испустом, и овде је надвишен додатним, седмим 
спратом над којим је двостепена атика, која представља 

визуелни пандан кули на главној фасади. Једностав-
ном решењу фасаде допринело је и сведено решење 
улаза, без стилизованих дорских стубова, примењених 
на остала три улаза у палату. У најнижој зони фасаде, 
поред симетрично позиционираног улаза, смештена 
су два колска улаза која остварују комуникацију са 
унутрашњим двориштима. У свом општем изгледу, 
са умеренијим третманом архитектонских елемената, 
управо задња фасада палате Главне поште одише 
траженом складношћу између модерног концепта и 
репрезентативног израза.  

Како је палата Поштанске штедионице, Главне 
поште и Главног телеграфа, као главне државне пош-
танске институције, представљала највећу и најреп-
резентативнију зграду тог типа у читавој Краљевини 
Југославији, важан елемент у обликовању њеног спо-
љашњег изгледа представљало је и постављање држав-
ног грба.93 Пројектом архитекте Андросова из 1930. 
године предвиђена су правоугаона поља на атикама обе 
бочне фасаде, на којима је требало да стоји целовит 
државни грб на порфири, надвишен краљевском кру-
ном. Међутим, из непознатих разлога ово решење није 
реализовано. На пројекту фасада из 1935. године, које 
је такође потписао архитекта Андросов, појављују се 
две варијанте грба. На фасади према Косовској улици 
уцртан је грб на правоугаоном хоризонталном паноу, 
идентичан решењу које се налази и на пројекту из 
1930. године. Међутим, на фасади према улици Краља 
Александра приказан је грб у виду двоглавог орла без 
порфире на гранитном пољу које је решено у издуженој 
елегантнијој форми. Иако нису сачуване историјске 
фотографије које би потврдиле изглед грбова на боч-
ним фасадама, облик камених паноа, надвишених 
јарболима за заставу, указује да су државна знамења 
била реализована према другом поменутом решењу. На 
основу сличности ликовног решења и начина обраде, 
који подсећају на фигуре орлова на постаментима 
јарбола испред Дома Народне скупштине, могао би се 
извући закључак да је аутор новог хералдичког решења 
био архитекта Никола Краснов.94 На Красновљево 
ауторство указује и чињеница да је он потписао проје-
кте детаља за уређење ентеријера и екстеријера палате, 
као што су скице светиљки на фасадама.95

Ентеријер
Још приликом дефинисања програма конкурса за 

изградњу палате Поштанске штедионице, Главне поште 
и Главног телеграфа, наглашено је да се од аутора очекује 
најмодерније уређење ентеријера.96 Осим заједничких 
комуникација, улазних фоајеа и холова највећа пажња 
посвећена је уређењу сала. Шалтерска сала Поштан-
ске штедионице заузима централно место у простор-
ној диспозицији дела зграде намењеног овој високој 
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државној институцији.97 Смештена је у централном 
делу приземља, наспрам атријумског дворишта, тако да 
изнад сале нема виших етажа. То је омогућило да се, 
уместо класичног решења, примени стаклена таваница, 
која не само што је обезбеђивала довољно природног 
осветљења него је сали давала и наглашено свечани 
карактер. Репрезентативност простора подвучена је 
избором материјала. Зидови су обложени мермерним 
гранитним парапетима, а под је израђен у комбинацији 
разнобојног мермера, који формира својеврстан мозаик 
геометријских облика. На самом улазу у ову просторију, 
приликом завршетка радова и усељења у зграду, 
постављена је плоча која помиње имена свих личности 
које су учествовале у њеној градњи.98

Најрепрезентативније уређен простор дела пала-
те намењеног Поштанској штедионици представља 
хол првог спрата, који окружује главну шалтерску салу. 
Тај хол претрпео је знатну трансформацију приликом 
преуређења простора за потребе Народне банке Југо-
славије, током седамдесетих година прошлог века.99 
Најзначајнији елемент ентеријера хола представљају 
витражи изведени према нацрту архитекте Григорија 
Самојлова из 1970. године.100 У виду стакленог фриза, у 
највишој зони зидова хола,101 смештени су витражи с мо-
тивима новца југословенских народа из ранијих епоха. 
Избор мотива на витражима, директно је алудирао на 
функцију институције којој је зграда намењена, а поред 
тога изражавао је и идеју о јединству свих народа који 
су чинили СФРЈ. Тако су се једни поред других наш-
ли новчићи средњовековних српских владара: краља 
Уроша I, цара Душана, кнеза Лазара, деспота Ђурђа 
Бранковића, новац Књажевине Црне Горе из 1910. го-
дине, као и босански средњовековни новац. Овакав 
уметнички концепт требало је да потцрта водеће мес-
то Народне банке у државним оквирима након Другог 
светског рата.

У делу зграде намењеном Главној пошти изглед 
главне шалтерске сале претрпео је велике измене.102 
Најрепрезентативнија у овом делу зграде јесте Свечана 
сала за састанке, смештена на првом спрату крила 
према Косовској улици. Мотив примењен на вратима у 
пуном дрвету, у виду оквира са стилизованим јонским 
полустубовима, поновљен је и на оквирима намењеним 
смештању слика и часовника. Свечаност сале додатно 
је наглашена одабиром детаља ентеријера, попут лус-
тера, зидних светиљака и маски за радијаторе.

Закључна разматрања
Посматрано у целини, а имајући у виду датост 

просторног оквира у којем је архитекта Андросов 
требало да реализује своју замисао решења фасадног 
платна палате Поштанске штедионице, Главне поште и 
Главног телеграфа, може се закључити да је остварено 

специфично и неуобичајено решење. Иако не уноси у 
потпуности нове обликовне елементе, архитекта Ан-
дросов, коме је овај пројекат представљао првенац у 
решавању задатака везаних за профану архитектуру, 
остварио је самосвојну архитектонску композицију, 
засновану на комбинацији решења с неких од најлеп-
ших београдских палата међуратног периода. 

Начин обраде фасада и облагања природним ка-
меном близак је оном који је архитекта Вилхелм Баум-
гартен применио на згради Генералштаба из 1928. 
године. У односу на пројекат Генералштаба,103 на којем 
је доследно спроведена примена постулата високог 
академизма, приметно је да Андросов у знатно мањој 
мери користи обликовне елементе овог стила, попут 
забата над прозорима и богате фасадне скулптуре с 
мотивима преузетим из античког репертоара. Улога 
пластике у оквиру академског концепта грађевине била 
је да мотивима алегоријског карактера потцрта намену 
објекта. Бројни такви примери могу се видети на зда-
њима попут Министарства финансија, Министарства 
шума и руда, пољопривреде и вода, Министарства 
саобраћаја, као и на згради Генералштаба. Иако су руски 
архитекти почетком двадесетих година предњачили 
у примени богатог алегоријског скулптуралног ре-
пертоара, крајем деценије овај поступак постао је 
карактеристичан и за домаће архитекте, који су у 
пројектовању фасада радили у сарадњи с некима од 
најзначајнијих југословенских вајара тог раздобља. И 
поред тога што се могу препознати значајне сличности 
у начину обраде фасаде рустично обрађеним каменим 
квадерима између зграде Генералштаба и Главне пош-
те, богати скулптурални украс, какав је архитекта Вил-
хелм Баумгартен применио на згради Генералштаба, 
није утицао на аутора Главне поште да слично решење 
примени на свом пројекту. Једини предвиђени рад у 
домену рељефа и израде пластичних детаља тиче се 
хералдичког обележавања објекта грбом Краљевине 
Југославије на обе његове бочне фасаде. 

С друге стране, начин обликовања прочеља гла-
вне фасаде и централног ризалита има сличности с 
поступком који је примењиван на бројним јавним 
здањима Београда овог раздобља. Ипак, као најближи 
узор архитекти Андросову могло је да послужи решење 
архитекте Светозара Јовановића за палату Министар-
ства саобраћаја из 1926. године,104 где је такође попре-
чни тракт зграде третиран као самостална целина, што 
је на главној фасади наглашено издвајањем средишњег 
ризалита вертикалним стубовима с коринтским капи-
телима и четвртастом кулом са сатом у највишој зони. 

Сведеност симетричног решења бочних изгледа 
палате Главне поште с јасно дефинисаним хоризон-
талним зонама, такође представља уобичајени начин 
решавања фасадног платна јавних здања. Да је реч о 
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стандардном касном академском маниру обликовања 
фасада, сведоче слична решења главне фасаде на 
згради Министарства грађевина у Немањиној улици 
број 9, из 1938. године, архитекте Драгана Гудовића, 
и на пројекту архитекте Димитрија Т. Лека за зграду 
Министарства социјалне политике и народног здра-
вља у улици Кнеза Милоша број 101 из 1932.105 
Елементи новог монументализма, карактеристични за 
архитектуру Београда четврте деценије, код свих на-
ведних објеката огледају се у једноставној, кубичној 
поставци маса, примени стилизованих стубова у раш-
члањивању прочеља и општем монументалном из-
разу грађевина.106

Неуобичајено решење куле над прочељем палате 
Главне поште можемо посматрати с више аспеката. 
Иако је у архитектури Београда прве половине 20. века 
примена куле и куполе, као пре свега декоративног 
елемента који има циљ да нагласи и визуелно заокружи 
просторни концепт грађевине, била веома учестала, 
у читавом београдском градитељском фонду тешко је 
наћи прави пандан решењу које је архитекта Андросов 
применио на палати Главне поште. Можда је најслични-
ји поступак истицања централног ризалита применио 
архитекта Светозар Јовановић на палати Министарства 
саобраћаја. Сличност се огледа у степенастом решењу 
постамента на који се наслања дванаест стубова, који 
носе кубичну конструкцију надвишену витком кало-
том. Тиме је архитекта Јовановић постигао елегантније 
решење од онога које је Андросов применио на згради 
Главне поште.107  

Један од могућих разлога због којих се Андросов 
одлучио за четвртасти тип куле без калоте могао би 
се тражити и у потреби да другачијом формом овог 
градитељског елемента динамизује силуету амбијента 
око Дома Народне скупштине.108 Осим главне куполе 
монументалних димензија и четири мање куполе на 
Дому Народне скупштине, и остала здања у непосредној 
близини Главне поште имала су куполна решења (зграде 
Старог и Новог двора, зграда Телефонске централе). 
Такође, у том тренутку већ усвојени пројекат архитеката 
Петра и Бранка Крстића за Цркву светог Марка, који је 
заснован на решењу средњовековног српског манастира 
Грачаница, предвиђао је петокуполно решење с наг-
лашеним централним кубетом. 

Један од кључних проблема везаних за историјат 
градње палате Поштанске штедионице, Главне пош-
те и Главног телеграфа везан је за захтев да се већ 
усвојеном модерном концепту основе грађевине дода 
репрезентативна, академски обликована фасада. Ком-
бинација елемената модерног и академског тумачења 
архитектуре допринела је извесним нелогичностима у 
изгледу грађевине и донекле неусклађеним односима 
маса. Иако је тренутак у којем је зграда пројектована 

обележен доминацијом академизма руских пројекта-
ната у архитектури Београда, чије су основне кара-
ктеристике симетричност, рустична обрада приземља 
и богата примена фасадне пластике реторичког 
карактера, ниједан од ових захтева није доследно при-
мењен у пројекту Главне поште. Један од могућих 
разлога могла би да буде чињеница да пројекат Главне 
поште представља прво Андросовљево решење за је-
дну профану грађевину, као и прво решење реализова-
но у академском стилу. 

Симетричност фасада је један од основних пос-
тулата академског начина обликовања, а управо је 
тај елемент изостао у Андросовљевом решењу. Због 
неправилног изгледа основе, средишњи ризалит са 
главним улазом и кулом морао је да буде померен у 
односу на осу симетрије, делећи главну фасаду об-
јекта у приближном односу 2:1. Други важан еле-
мент академске архитектуре – примена троугаоних 
и полукружних забата над прозорима такође је изо-
стао на Андросовљевом пројекту. Првобитни хори-
зонтални низови прозорских трака с Пичмановог про-
јекта уклопљени су у масивне рустичне оквире, а на 
прочељима су додатно прикривени низовима дорских 
стубова. Уместо типичног академског решења, исту-
рене улазне партије наглашене витким стубовима и 
тимпаноном, Андросов се одлучио за увучено решење 
улаза са здепастим дорским стубовима, чиме је још 
више наглашена масивност општег спољног изгледа. 

На основу кључне одреднице спољашњости па-
лате Главне поште, а то је пре свега наглашено мо-
нументални израз, њена архитектура би се најпре могла 
тумачити у оквирима високог академизма, као завршне 
фазе у доминацији овог стила у градитељству Београда. 
Поред репрезентативног карактера, типична одлика јав-
них здања грађених у току четврте деценије прошлог 
века јесте и изостанак орнамената на фасадама. Одлике 
такозване нове монументалности, што је представљало 
појаву синхрону токовима европске архитектуре, пре-
познају се на београдској архитектури јавних здања 
у захтеву за функционалним и модерним решењима 
основа објекта и репрезентативним, монументалним 
концептима спољашњег изгледа, заснованим на реми-
нисценцијама елемената преузетих из класичних сти-
лова. Нови монументализам у архитектури Београда, 
карактеристичан за последњу предратну деценију, 
остао је присутан у архитектури Југославије и након 
Другог светског рата. Разлоге његовог опстанка мо-
жемо тражити у сличности тежњи предратних, како 
тоталитарних тако и демократских, европских режи-
ма за репрезентативним карактером архитектуре и 
послератног захтева социјалистичких југословенских 
власти да новом монументалношћу представе снагу и 
просперитет нове младе југословенске државе. 
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Посматрано у целини, архитектура палате Пош-
танске штедионице, Главне поште и Главног телегра-
фа може се тумачити са два становишта, као један од 
значајнијих примера академске монументалне архи-
тектуре четврте деценије двадесетог века и као један 
од најексплицитнијих примера директног утицаја 
идеологије на област уметничког стваралаштва. У 
првом контексту, и поред извесних недоследнос-
ти у примени академских обликовних елемената на 
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његових значајнијих радова. Кнез Михаило није у овом дворцу 
становао, већ је у њему било смештено министарство спољних и 
унутрашњих послова. О овом објекту видети у: Д. Ђурић-Замоло, 
Стари конак у Београду, ГГБ, XXXVIII, Београд, 1991, 124.

23] M. Jovanović, navedeno delo, 106.

24] M. Jovanović, navedeno delo, 106.

25] M. Jovanović, 1866. (hiljadu osam stotina šezdeset šesta), 
Savremena pošta, 1, Beograd 2006, 127.

26] M. Jovanović, navedeno delo, 127.

27] Једноспратна зграда правоугаоне основе, са дужом фасадом из 
Васине улице а краћом према Кнегиње Љубице, саграђена је 1857. 
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да буде смештена на углу Таковске и продужетка Косовске улице, тј. 
на парцели која би била формирана тачно испод локације на којој се 
данас грађевина налази. Ове измене одобрио је Општински суд, док 
су уређење и регулација осталог дела Старог гробља и простора око 
Цркве светог Марка остали неизмењени (Време, 19. јануар 1930). 

58] Тапија је са Управе Цркве светог Марка пренета на Поштанску 
штедионицу 25. септембра 1929; Аноним, Пред зидање палате 
Главне поште, Политика, 17. новембар 1929, 7.

59] За председника комисије одређен је Милорад Недељковић, 
управник Поштанске штедионице, док су њени чланови били 
Милош Ковачевић, начелник Одељења за поште и телеграфе, Коста 
Златановић, начелник на расположењу и вршилац дужности шефа 
Поштанског одсека, Димитрије Златановић, шеф Телеграфско-
телефонског одсека, Момир Коруновић, инспектор Архитектонског 
одељења, Велимир Марковић, старешина Главног београдског 
телеграфа, Лука Шапоњић, старешина поште Београд 1 и Ђорђе 
Поповић, старешина Главног београдског телефона. Аноним, Пред 
зидање палате Главне поште, Политика, 17. новембар 1929, 7. 

60] Комисија је завршила свој рад у септембру 1929; Аноним, 
Пред зидање палате Главне поште, Политика, 17. новембар 1929; 
Аноним, Монументално здање Централне поште, Нова Грачаница, 
храм светог Марка, Време, 19. јануар 1930. 

61] Аноним, Пред зидање палате Главне поште, Политика, 17. 
новембар 1929, 7.

62] Иако су грађевински радови на Цркви светог Марка завршени 
1933, тек након многобројних несугласица између инвеститора и 
предузимача, облагање фасада беловодским пешчаром довршено 
је тек 1939, док унутрашњост цркве до данас није у потпуности 
уређена. О Цркви светог Марка видети: А. Кадијевић, Један век 
тражења националног стила (средина XIX–XX века), Београд, 
2007, 295–299.
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63] Аноним, Распис утакмице за идејне скице палате Поштанске 
штедионице и Главне поште и Телеграфа у Београду, Весник 
Министарства грађевина, 11, 15. 6. 1930; Trivun Teslić, navedeno 
delo, 29–30.

64] Аутор Тривун Теслић наводи да саграђени објекат покрива 
површину од 4.600 метара квадратних, односно запрема 130.000 
кубних метара: Trivun Teslić, navedeno delo, 30.

65] Архив Србије и Црне Горе, МГ – КЈ, 62Ф, 1526.

66] Наведени извор.

67] Снежана Тошева, наведено дело, 176.

68] Конкурс је званично објављен као Распис утакмице за идејне 
скице палате Поштанске штедионице и Главне поште и Телеграфа 
у Београду у Веснику Министарства грађевина, 11, Београд, 15. 6. 
1930. Званични резултати конкурса објављени су три и по месеца 
касније у истом гласилу (Резултат натечаја за идејне скице палате 
Поштанске штедионице и Главне поште и Телеграфа, Весник 
Министарства грађевина, 18, Београд, 1. 10. 1930). Међутим, о току 
конкурса, а нарочито о његовим резултатима и даљим плановима 
на изградњи нове поштанске палате писала су сва важнија гласила 
и листови: Аноним, Палата Главне поште, Наша пошта, Београд, 
јун 1928, 1–2; Аноним, Опет о палати Главне поште, Наша пошта, 
Београд, јул 1928, 1–2; Аноним, Нови храм Светог Марка, Палата 
Главне поште, Време, 18. 9. 1930; Аноним, Резултати натечаја 
за идејне скице палате Поштанске штедионице и Главне поште 
и Телеграфа у Београду, Технички лист, бр. 5, 1930; Аноним, Пред 
зидање палате Главне поште и Поштанске штедионице, Политика, 
18. септембар 1930, 7.

69] Заменици чланова, осим наведених, били су: Јосип Тутек, 
начелник Поштанског одељења у Министарству грађевина, 
Владимир Шпатнут, главни секретар Поштанске штедионице, 
Димитрије Димитријевић, виши саветник у Министарству гра-
ђевина, и Рудолф Рупец, директор Београдске дирекције пошта 
и телеграфа; Аноним, Распис утакмице за идејне скице палате 
Поштанске штедионице и Главне поште и Телеграфа у Београду, 
Весник Министарства грађевина, 11, Београд, 15. 6. 1930, 219. 

70] Продуктивност руских архитеката у југословенској и српској 
средини допринела је чињеници да они готово да нису ни сматрани 
странцима. У самом тексту расписа конкурса за идејне скице палате 
Поштанске штедионице, Главне поште и Телеграфа у Београду 
стоји да „Право учешћа имају сви југословенски архитекти као и 
архитекти руске народности који имају право праксе у Краљевини 
Југославији“; Аноним, Распис утакмице за идејне скице палате 
Поштанске штедионице и Главне поште и Телеграфа у Београду, 
Весник Министарства грађевина, 11, Београд, 15. 6. 1930, 219. 

71] Број награда, као и њихов новчани износ, био је предвиђен 
расписом: Аноним, Распис утакмице за идејне скице палате 
Поштанске штедионице и Главне поште и Телеграфа у Београду, 
Весник Министарства грађевина, 11, Београд, 15. 6. 1930; Аноним, 
Пред зидање палате Главне поште и Поштанске штедионице, 
Политика, 18. септембар 1930, 7.

72] Пичман и Барањи су предали пројекат под шифром „ПИБ“, 
што представља скраћеницу сачињену од почетних слова њихових 
презимена: Резултат натечаја за идејне скице палате Поштанске 
штедионице и Главне поште и Телеграфа, Весник Министарва 
грађевина, 18, 1. 10. 1930.

73] Аноним, Нови храм светог Марка, Палата Главне поште, 
Време, Београд, 18. 9. 1930; Аноним, Пред зидање палате Главне 
поште и Поштанске штедионице, Политика, 18. септембар 1930, 7.

74] Пројекат и изградња палате Главне поште у Београду 
представља један од најбољих примера директног уплитања 
политике у архитектонску делатност међуратног периода. Према 

усменим сећањима архитекте Димитрија М. Лека, краљ Александар 
је лично интервенисао да се одбаци авангардни пројекат архитекте 
Пичмана и одабрао нови пројекат фасада архитекте Василија 
Андросова: Zoran Manević, navedeno delo, 8–9. Према архивским 
изворима, иницијатор измене пројекта било је Министарство 
саобраћаја, које је било власник објекта и које је било надлежно за 
поштански и телекомуникациони саобраћај. О овоме видети у: A. 
Ignjatović, navedeno delo, 97.

75] Архитекта Димитрије М. Леко (1887–1964), након завршених 
студија и учешћа у балканским ратовима, а потом и у Првом 
светском рату, запослио се у Министарству грађевина, где је радио 
до 1933, када постаје прво ванредни, а потом редовни професор 
Архитектонског факултета у Београду.

76] У разради скица архитекти Андросову помагала је архитекта 
Живана Богдановић: Дивна Ђурић-Замоло, Грађа за проучавање 
дела жена архитеката са Београдског универзитета, ПИНУС 
записи, 5, Београд, 1996, 16 (Према: Марија Дрљевић, Историја 
и архитектура Поште 1 у Београду, дипломски рад у рукопису, 
Београд, 2005, 23).

77] Конкурс за изградњу нове зграде Привилеговане аграрне бан-
ке расписан је 31. 12. 1930, а градња угаоне палате с маркантном 
фасадом обликованом у високом академском стилу трајала је 
од 1931. до 1934. Иако је конкурс за изградњу поштанске зграде 
завршен до септембра 1930, може се претпоставити да су током 
његове реализације главне смернице конкурса за Аграрну банку 
биле већ познате стручној јавности, што је могло утицати и на 
коначну одлуку да и поштанска зграда добије академски обликовану 
фасаду.

78] Овакво тумачење могло би да има упориште у усменом предању 
архитекте Димитрија М. Лека, према којем је краљ Александар 
изразио незадовољство награђеним Пичмановим пројектом, 
изјавивши да „поред Скупштине не жели зграду коју и деца могу да 
разлупају из праћке“: Zoran Manević, navedeno delo , 9.

79] Аноним, Пред зидање палате Главне поште и Поштанске 
штедионице, Политика, 18. септембар 1930, 7.

80] Архитекта Ловренчић је у свом предлогу одступио од задатих 
пропозиција, тј. није се држао регулације улица, већ је на делу где 
се оне секу предвидео станицу за аутомобиле: Аноним, Нови храм 
Светог Марка,  Палата Главне поште, Време, 18. 9. 1930.

81] Zoran Manević, Naši neimari, Arhitekta Branislav Marinković, 
Izgradnja, br.4, april 1981, 51.

82] О улози руских емиграната у београдској архитектури видети: 
Б. Несторовић, наведено дело, 349–353; А.  Кадијевић, Допринос 
руских неимара – емиграната српској архитектури између два 
светска рата, у: Руси без Русије, Српски Руси, Београд, 1994, 
243–254; Т. Миленковић, Руски инжењери у Југославији 1919–1941, 
Београд, 1997; Г. Гордић, В. Павловић-Лончарски, Руски архитекти 
у Београду, Београд, 1998; A. Kadijević, M. Đurđević, Russian 
Emigrant Architects in Yugoslavia (1918–1941), Centropa 2, New York, 
2001, 139–148.

83] Да је одлука државног врха о измени фасада могла да буде 
предмет несугласица шире југословенске јавности, говоре веома 
високе оцене модерно интерпретираних конкурсних предлога 
палате, објављене у дневној штампи: „Било је велико уживање 
удубљивати се у детаље поднетих пројеката и констатовати са 
колико је смелости у концепцијама, са колико укуса и имагинације 
и са колико маестралног стручног знања пришла ова млада 
генерација Југославије утакмици за концепцију једне од будућих 
најмонументалнијих палата престонице [...] у техничком смислу код 
свих награђених скица преовлађује модеран стил, слободан од свих 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 262

САША МИХАЈЛОВ, БИЉАНА МИШИЋ

стега и предрасуда, који дозвољава најцелисходније искоришћавање 
простора“. Аноним, Пред зидање палате Главне поште и Поштанске 
штедионице, Политика, 18. септембар 1930, 7.

84] Надзорно веће Поштанске штедионице, на својој седници од 
26. септембра 1933. године, поново је обновило питање зидања 
зграде, с обзиром на то да је располагало потребним новчаним 
средствима. Према решењу министра саобраћаја и сагласности 
министра финансија, финансирање свих радова требало је да 
изврши Поштанска штедионица на терет својих „сувишних касених 
готовина“. Зграда је сазидана не само средствима штедних улагача 
Поштанске штедионице, чији су улози прикупљени преко пошта, 
већ и из средстава добити Поштанске штедионице која је знатним 
делом била и резултат неплаћеног рада свих поштара у земљи, у 
вези са обављањем штедних, чековних, вирманских и других услуга 
за рачун Поштанске штедионице. Решењем Министра саобраћаја 
(под којим је тада била ПТТ струка и Поштанска штедионица) број 
6270, од 13. октобра 1934, одобрено је зидање зграде. Trivun Teslić, 
navedeno delo, 30–31.

85] С друге стране, основа је остала у потпуности неизмењена. 
Јасно и функционално решење омогућавало је да се послови 
банке и циркулација клијената одвијају несметано. Готово потпуна 
искоришћеност приземља наглашава важност и значај приземних 
простора у згради пословне намене: Марина Ђурђевић, Петар и 
Бранко Крстић, Београд, 1996, 42–46.

86] И овом приликом диспозиција основе остала је у потпуносоти 
неизмењена, док су измене фасада изведене постепено и у неколико 
фаза: уклоњене су аркаде у приземљу, као и бифоре полуспрата и 
подеони венац. Овим поступком објекат у српско-византијском 
стилу попримио је изглед касномодернистичког објекта. Марина 
Ђурђевић, наведено дело, Београд, 1996, 52–55.

87] О архитекти Јосипу Пичману видети: Ing. Josip Pičman, 
Tehnički list, 3–4, Zagreb, 1936, 55–56; A. Mutnjaković, Josip Pičman, 
Život umjetnosti, 14, Zagreb, 1971, 75–88; A. Mutnjaković, Josip 
Pičman 1904–1936, Čovjek i prostor, 4–5, Prilog, Zagreb, 1981.

88] Загребачки архитекта Јосип Сајсл (Josip Seissel, 1904–1987) 
један је од истакнутих предратних модерниста. Своје ране 
модернистичке ставове исказао је објављујући радове у авангардном 
модернистичком часопису „Зенит“, под псеудонимом Јо Клек. 

89] ИАБ, ТД ф 16-12-1931, ф 30-1-1935; Архив ЈП ПТТ Саобраћаја 
„Србија“, без сигнатуре; Архив Србије и Црне Горе, МГ – КЈ, 62Ф, 
1526.

90] О архитекти Василију Андросову видети: А. Кадијевић, Цркве 
арх. Василија Андросова у Лесковцу и околини, Лесковачки зборник, 
XXXV, Лесковац, 1995; Андросов Василије, Лексикон српских 
архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 9; М. Ђурђевић, Делатност 
руских архитеката емиграната у југоисточној Србији, Лесковачки 
зборник, XXXIX, Лесковац, 1999, 187; А. Кадијевић, Улога руских 
емиграната у београдској архитектури између два светска рата, 
ГГБ, XLIX-L, Београд, 2002–2003,137; А. Кадијевић, Један век 
тражења националног стила (средина XIX–XX века), Београд, 2007, 
191, 196–198, 205, 214, 251–254, 257–262; С. Тошева, Андросов, 
Василиј  Михајлович, Српски биографски речник 1, Нови Сад, 2004, 
189–190; А. Кадијевић, Василије Михаилович Андросов (1872–1944), 
пројектант цркве Св. Константина и Јелене у Пожеги, Ужички 
зборник, 29, Ужице, 2005, 199–223, с претходном литературом; А. 
Ignjatović, navedeno delo, 97–98, 176, 194.

91] С обзиром на то да на оригиналним плановима основа другог и 
трећег спрата није уцртан овај попречни тракт, може се закључити 
да је он изведен према накнадној измени пројекта: ИАБ, ТД ф 16-12-
1931, ф 30-1-1935.

92] Уместо понављања централног мотива вертикалног раш-
члањивања фасаде, архитекта Андросов је само визуелно назначио 
вертикале међупрозорских простора другачијом врстом и бојом 
камена, као и стилизованим решењем капитела у виду истуреног 
каменог квадера правоугаоног облика.  

93] Грб Краљевине СХС, установљен непосредно након уједињења 
1. децембра 1918, предстaвљао је допуњену варијанту ранијег 
српског грба. Решење, које је ликовно уобличио архитекта Петар 
Поповић, званично је усвојено Видовданским уставом 1921. године. 
Средишњи хералдички мотив у виду штита на грудима двоглавог 
орла подељен је у три поља, у којима су амблеми конститутивних 
народа Краљевине: српски – крст са оцилима, хрватски – штит са 
двадесет пет црвених и сребрнастих поља у наизменичном низу, и 
нови словеначки грб – илирски полумесец са три шестокраке звезде. 
Орао је огрнут порфиром и надвишен краљевском круном. Марко 
Поповић, Хералдички симболи на Београдским здањима, Београд, 
1997, 89–90.

94] Архитекта Краснов, један од најутицајнијих архитеката 
Министарства грађевина, био је аутор целокупног решења ентеријера 
зграде Народне скупштине, као и ограде и јарбола за заставу испред 
грађевине. Због сличности ликовног језика са изгледом грба на 
згради Главне поште, др Марко Поповић приписује иницијативу и 
ауторство ликовног решења грба управо архитекти Краснову. Марко 
Поповић, наведено дело, 113–115.

95] Пројекат архитекте Николе Краснова за распоред фењера на 
улазима палате Поштанске штедионице, Главне поште и Главног 
телеграфа сигниран је са: „Пројектовао Никола Краснов, архитект, 
25. XI 1937, Београд“; Архив ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“, без 
сигнатуре.

96] Аноним, Нови храм Светог Марка, Палата Главне поште, 
Време, 18. септембар 1930.

97] Некадашња шалтерска сала Поштанске штедионице данас 
служи као Сала за конференције Министарства за економију и 
регионални развој. У њој су сачувани оригинални делови ентеријера 
– под, парапети на зидовима, облога стубова и стаклена таваница, 
док је решење спуштеног плафона, намењено увођењу индиректног 
вештачког осветљења, изведено у новије време. 

98] Текст на плочи даје пуну информацију о времену градње и 
личностима које су директно и индиректно биле укључене у грађење 
палате: „Ова је зграда подигнута под владавином Њ. В. Краља Петра 
II и краљевских намесника Њ. Кр. В. Кнеза Павла Карађорђевића, 
Д-р Раденка Станковића и Д-р Ива Перовића и краљевске владе под 
претседништвом Д-р Милана Стојадиновића, Министра грађевина 
Добривоја Стошића, Министра финансија Душана Летице, у 
времену од 10. марта 1935. до 10. октобра 1938, генерални директор 
Поштанске штедионице Д-р Милорад Недељковић, по замисли 
архит. Пичмана и Барањија пројектовао Василије Андросов, архит. 
Мин. грађевина, вршио надзор Димитрије Ж. Јуришић, саветник 
Мин. грађевина, градио архит. Живојин С. Стојановић.“ 

99] Након Другог светског рата, Поштанска штедионица 
обновила је свој рад, али већ 1946. Народна банка Југославије 
преузела је надлежност за послове поштанске штедње. Народна 
банка Југославије ангажовала је архитекту Григорија Самојлова 
за архитектонско обликовање ентеријера овог дела палате, које је 
изведено седамдесетих година прошлог века. Осим витража у холу 
првог спрата, Архитекта Самојлов је, у сарадњи са архитектом 
А. Васиљевим, пројектовао малу салу, свечану салу, бифе и 
трпезарију, вестибил у мермеру и намештај. Милан Просен, 
Живот и дело архитекте Григорија Самојлова, дипломски рад у 
рукопису, одбрањен 2003. године на Катедри за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, 106–107; Д. 
Попоски, наведено дело, 309.
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100] Архитекта Григорије Самојлов (1904–1989) један је од нај-
продуктивнијих руских архитеката који је својим стваралаштвом 
обележио београдско градитељство међуратног периода. Истакао се 
не само својим високим умећем у пројектовању различитих типова 
грађевина, од монументалних јавних здања до породичних кућа, 
него и као аутор неких од најлепших ентеријера београдских палата 
овог периода, међу којима се посебно издваја ентеријер палате 
Пензионог фонда, Теразије број 29 (1937–1940). У послератном 
периоду био је ангажован на адаптацији бројних ентеријера, попут 
реконструкције ентеријера палате САНУ (1949–1951) и адаптације 
хотела „Москва“ (1969–1987). Милан Просен, наведени дипломски 
рад у рукопису, 88–90, 103–104.

101] Зидови хола и чекаонице на првом спрату обложени су тзв. 
Dancer панелима; Милан Просен, нав. рад, 106–107.

102] Као и у ентеријеру дела намењеног Поштанској штедионици, 
и у поштанском делу зграде није много сачувано од оригиналног 
уређења. Осим пода и облога на стубовима шалтерске сале, 
пријавнице и кабина у сали с телефонским говорницама, остали део 
ентеријера последица је уређења новијег датума. 

103] О Згради Генералштаба у улици Кнеза Милоша 33 видети: 
Драга Вуксановић-Анић, Урбанистички развитак Београда у 
периоду између два рата (1919–1941), Историја XX века, Зборник 
радова, IX, Институт друштвених наука, Одељење за историјске 
науке, Београд, 1968, 483–484. 

104] О згради Министарства саобраћаја видети: Александар 
Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), 
Београд, 2005, 361–363, са старијом литературом.

105] О зградама Министарства социјалне политике и народног 
здравља и Министарства грађевина видети: Александар Кадијевић, 
наведено дело, 365–366; Документација Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. 

106] У историографији архитектуре овог периода у боље примере 
грађевина на којима су модерни и еклектични елементи примењени 

у служби постизања монументалног израза, поред већ наведених, 
помињу се зграда „ПРИЗАД“, архитекте Богдана Несторовића 
(1939), палате Команде ваздухопловства у Земуну (1935) и Дунавске 
бановине у Новом Саду (1937–1940), архитекте Драгише Брашована, 
палате „Албанија“ (1938), архитеката Миладина Прљевића и 
Бранка Бона, и палата Пензионог фонда (1937–1940), архитекте 
Григорија Самојлова. У добре примере монументалне архитектуре 
четврте деценије прошлог века у Београду професор Александар 
Кадијевић сврстава и монументално конципирану цркву Свети 
Марко на Ташмајдану. Као мање успешна решења предратног 
монументализма аутор наводи пројекат Главне поште (Василиј 
Андросов), Правног факултета (архитекта Петар Бајаловић) и 
Министарства грађевина (архитекта Драган Гудовић), истичући да 
су ови објекти изведени „под непосредним утицајем архитектуре 
тоталитарних режима“. Александар Кадијевић, Идеолошке и 
естетске основе успона европске монументалне архитектуре у 
четвртој деценији двадесетог века, Историјски часопис, књ. XLV–
XLVI, Београд, 2000, 270–271.

107] Александар Кадијевић у Естетици архитектуре академизма 
(XIX–XX век) истиче да је елегантна кула на згради Министарства 
саобраћаја „као највиша тачка елевације, јединствена у тадашњој 
београдској архитектури“. Њен једини „конкурент“, древном 
асирско-вавилонском архитектуром инспирисана кула Поште 1 у 
Таковској улици, „незграпно је постављена изнад завршног венца...“; 
Александар Кадијевић, наведено дело, 362–363.

108] О Дому Нардоне скупштине видети: Александар Кадијевић, 
наведено дело, 326–331, са старијом литературом.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ: 

Илустрације под редним бројевима 1, 6, 6a, 7, 9, 9а похрањење 
су у Документацији Завода за заштиту споменика културе града 
Београда. (Снимила Снежана Неговановић, дец. 2007)
Ауторке посебно захваљују господину Миодрагу Јовановићу из 
Музеја ПТТ на указаној помоћи и сарадњи током истраживања.
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Summary: SAŠA MIHAJLOV, BILJANA MIŠIĆ

THE PALACE OF THE MAIN POST OFFICE IN BELGRADE

The palace on the corner of Takovska and King Aleksandar’s Streets (today King Aleksandar’s Boulevard) was built 
from 1935 to 1938 for two highest state institutions, the Main Post Office and the Postal Savings Bank. At the time of the 
construction it was the largest and the most representative postal building in the whole of the Kingdom of Yugoslavia; 
when it was finished, apart from the Main Post Office and the Postal Savings Bank, it also housed other high-ranking 
state institutions: the Ministry of Postal Services, the Main Radio-telegraph, the Main Telegraph and the School of Postal 
Services.

The palace was built according to the design drawn in 1930, more precisely, the combination of modern design by 
architects Josip Pičman and Andreja Baranji and the subsequent modification of the facades in the spirit of academism 
following the idea of architect Vasilij Androsov. The modification of the modern concept of the floor plan of the building into 
representative academic style was demanded from the top Yugoslav echelons, specifically, by king Aleksandar Karadjordjević 
in person. Such architectural concept, calling for representative and monumental character in public buildings, designed 
in the style of high academism, served as visual presentation of strength and prosperity of the new Yugoslav state and its 
capital, Belgrade. The palace was envisaged as a free standing structure with facades covered with rustically worked stone 
blocks and one entrance from each of the streets surrounding it. A pronounced overhang divides the main façade into two 
unequal sections reflecting the inside functional division of the building. The overhang serves as the front of the building, 
emphasized with the main portal in the ground zone, with elongated Doric columns in the zone from the second to the fifth 
floor and a characteristic clock tower in the top zone.

The palace of the Postal Savings Bank, the Main Post Office and the Main Telegraph, as the principal institution 
of its kid in the Kingdom of Yugoslavia, testifies to the development of postal services. By its dominant position at the 
crossroads of two important city thoroughfares, in the immediate vicinity of the National Parliament House and the royal 
court complex, it presents a visual point of reference standing out in the central city zone. By its monumental size and 
representative outer finish, the palace ranks among principal examples of academic architecture of Belgrade. As the only 
work of profane character designed along the principles of academism, the building also holds a special place in the creative 
opus of architect Vasilij Androsov. Although it has not been constructed according to the first, modern concept of architect 
Pičman, the monumental design of the Main Post Office palace did manage to give the structure the desired representative 
character, which still plays an important role in the formation of the architectural appearance of the central city zone.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Kolarac’ House

Fig. 2. The plan of the Main Post Office by architect M. Korunović 
(source, the PTT Museum)

Fig. 2a. The plan of the Main Post Office by architect M. Korunović, 
1912.

Fig. 3. The plan of the Main Post Office by architects J. Pičman and A. 
Baranji, 1914.

Fig. 4. The floor plan of the palace of the Postal Savings Bank, the Main 
Post Office and the Main Telegraph, design by architect V. Androsov 
(source IAB)

Fig. 5. The floor plan of the palace of the Postal Savings Bank, the Main 
Post Office and the Main Telegraph, design by architect V. Androsov 
(source the PTT Museum)

Fig. 6. The Main Post Office, Takovska Street

Fig. 6a. The Main Post Office, King Aleksandar’s Boulevard

Fig. 7. The palace of the Main Post Office, tower

Fig. 8. The palace of the Postal Savings Bank, the Main Post Office 
and the Main Telegraph, the outlay of lanterns at entrances, design by N. 
Krasnov (source the PTT Museum)

Fig. 9. The Main Post Palace, the interior of the banquet hall from 
Kosovska Street

Fig. 9a. A detail of the banqueting hall interior
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БЕОГРАДСКА „ФАБРИКA ШЕЋЕРА“ 

БЕОГРАДСКА „ФАБРИКA ШЕЋЕРА“ 
– МОГУЋНОСТИ И ПРОБЛЕМИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, 
КОАУТОР: ИРЕНА СРЕТЕНОВИЋ 

F

УДК 725.4:664.1 (497.11) (091)

  абрика шећера у Радничкој улици бр. 3 и 3а (споменик 
културе, Сл. лист града Београда, бр. 23/84) један 
је од ретких очуваних фабричких комплекса с краја 
19. века у Београду, који сведочи о индустријском 
развитку земље. Налази се у северном делу просторне 
културно-историјске целине Топчидер, утврђене за 
културно добро од изузетног значаја (Сл. гласник 
СРС, бр. 47/87), на обали реке Саве, тачније речено 
савског рукавца (Зимовника), у непосредној близини 
Београдског сајма и Аде Циганлије. Данас је то већим 
делом напуштено и девастирано подручје, делимично 
ван функције, физички и функционално одвојено од 
културно-историјске целине којој припада, али и свог 
непосредног окружења. У време изградње Фабрике 
шећера, ова локација која се налазила изван градског 
реона, а у близини пловне реке која је омогућавала до-
бар и брз транспорт, испуњавала је и неопходне сани-
тарне услове за обављање индустријске делатности.

Дужи временски период, у комплексу су се исто-
времено одвијала два производна процеса: процес про-
изводње шећера и процес производње квасца и алко-
хола. Производња шећера трајала је од 1900. до 1983. 
године, а производња квасца и алкохола, започета пред 
сам почетак Другог светског рата изградњом фабрике 
шпиритуса и квасца у оквиру комплекса, и дан-данас 
траје. Поред погонских зграда, готово истовремено су 
били изграђени и објекти намењени становању радника 
и чиновника фабрике. 

Урбани развој Београда и трансформација својин-
ских односа која се у комплексу дешавала условили су:

да локација која је у периоду изградње фабрике би-
ла погодна за садржаје индустријске намене, да-
нас, кад већ одавно није на градској периферији, 
представља сметњу за њено одвијање;
да се у оквиру комплекса грађеног као целина по-
јави већи број различитих корисника, тј. власника 
објеката.

-

-



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 268
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Обе чињенице утичу на могућност и правце бу-
дуће рехабилитације комплекса. Под појмом рехаби-
литације, у овом раду, подразумева се низ поправки 
и интервенција на постојећој грађевини које би је 
приближиле савременим захтевима коришћења, уз 
очување њених изворних карактеристика. Праћена је 
одговарајућом пренаменом.  Циљ овог рада је да пружи 
увид у садашње стање комплекса и размотри неке од 
проблема који се могу појавити као препрека да се он 
рехабилитује као целина.

Историјат развоја „Фабрике шећера“
Потреба за индустријском производњом шећера 

у Србији постала је акутна тек у последњој деценији 
XIX века због повећане потрошње шећера на домаћем 
тржишту и намере државне власти да ограничи нагли 
пораст увоза. До оснивања фабрике дошло је 1898. 
године, када се уз реку Саву хронолошки подижу ин-
дустријски објекти. Зачетак индустријског комплекса 
на овом простору, тада изван градског рејона, у близини 
пловне реке, условило је и оснивање Чукарице као рад-
ничког насеља, названог по механи извесног Чукара на 
обреновачком друму. 

Од оснивања до данас, Фабрика шећера је про-
шла кроз неколико развојних фаза. Свака од њих пра-
ћена је својинском трансформацијом и радовима на 
реконструкцији и модернизацији фабрике.

1. Фабрика у власништву страног капитала, 
период од 1899. до 1918. године
Краљ Александар Обреновић је, на основу Закона 

о потпомагању домаће индустрије од 1898, 17. октобра 
исте године донео решење којим се групи странаца 
даје повластица за фабричку производњу шећера у 
Србији. Корисници су били Алфред Хаке, инж. из 
Магдебурга, Јулијус Голдшмит, конзул из Лугсхафена, и 
Макс Вајншенк, индустријалац из Регензбурга, главни 
акционари велике фабрике шећера у Регензбургу. Они 
су добили велике царинске и пореске повластице, 
попуст на коришћење железнице, увоз машина, сте-
кли су право да из државних шума користе грађу за 
подизање фабричких зграда, као још и многе друге 
погодности. Истовремено је држава наметнула велике 
и захтевне обавезе да би спречила увоз ове сировине 
из иностранства и поспешила развој гајења културе 
шећерне репе у Србији.

Повлашћеници су основали своје предузеће у 
облику јавног трговачког друштва, под фирмом „Кра-
љевско-српска, повлашћена фабрика шећера у Београду, 
Хаке, Голдшмит и Вајншенк“. Седиште друштва било 
је у Халеу, у Немачкој. За подизање фабричке згра-
де Министарство народне привреде уступило им је 

у својину десет хектара земљишта на Чукарици, а 
накнадно је предузеће докупило од Топчидерске еко-
номије 29.662 m� замљишта. Лоцирање фабрике на 
Чукарици, поред Саве, било је најподесније због лаког 
транспорта материјала и потребне велике количине 
воде за одвијање производног процеса. Поред тога, 
ту је била и железничка пруга за транспорт шећерне 
репе, угља и осталог материјала. Фабричке зграде, 
инсталација машина и остали унутрашњи уређаји 
завршени су у предвиђеном року и 1900. године прва 
фабрика шећера у Србији започела је производњу. 
Том приликом су изграђени машинска хала, сушара, 
чиновнички и раднички станови и зграда дирекције. 

Међутим, због нерентабилности, производни про-
цес у фабрици заустављен је 1902. Обустава рада трајала 
је четири године. На крају су власници нашли начина 
да фабрику прикључе својој фабрици у Регензбургу, 
очекујући нове повластице и већу царинску заштиту. 
С тим у вези, Народна скупштина је, на предлог 
министра народне привреде и на основу повољног 
мишљења Државног савета, 2. фебруара 1906. године 
изгласала Закон о повластици Фабрике шећера у 
Београду Немачког индустријског друштва а.д. у 
Регензбургу. Под овом новом фирмом, фабрика на 
Чукарици поново је отпочела производњу шећера. 
Одмах се приступило и реконструкцији, набављене су 
нове машине, модернизовани су уређаји и повећан је 
производни капацитет. Неке машине су допремљене из 
Регензбурга, а саграђен је и браник на Сави за истовар 
репе из шлепова. 

Веће технолошко усавршавање новим дограђи-
вањем и набавком модерних машина обављено је 1911. 
године. Нажалост, велике планове за развитак фабрике 
на Чукарици осујетило је избијање Првог светског рата. 

Сл. 1. Фабрика шећера, 1979. године
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Већ првих ратних месеци, фабрика, као најистуренији 
објекат на Чукарици, тешко је оштећена бомбардова-
њем. Иако оштећену, њени власници су успели да је 
продају једном аустроугарском акционарском друштву, 
које је извршило најнужније поправке зграда, машина 
и уређаја. Производња у фабрици била је безначајна 
за време рата. Повлачењем непријатељских трупа, 
неколико дана пре уласка српске војске у Београд, у 
фабрици су демонтиране машине, уређаји и постројења, 
па су са осталим материјалом утоварени у шлепове и 
хитно, Дунавом, упућени у Будимпешту. Овај подухват 
се завршио неуспехом, јер је сав материјал српска војска 
затекла у Баји и вратила у Београд.

2. Фабрика под секвестаром, период од 1920. до 
1925. године
По завршетку Првог светског рата, током 1918. 

и 1919. године, веома оштећена фабрика шећера на 
Чукарици производила је малу количину ситног 
шећера. Секвестирана је уредбом о имовини непри-
јатељских поданика, маја 1920. године, у смислу 
прописа Версајског уговора о миру и стављена је под 
управу Министарства правде, Одсека за управљање 
непријатељском имовином. Непосредно руководство 
фабриком поверено је Управном одбору, састављеном 
од познатих београдских индустријалаца, директора 
банака, трговаца и функционера државне финансијске 
администрације. По чл. 20. и 22. Уредбе, дужност 
Управног одбора била је да фабрику сачува и одржи, 
и организује рад. Секвестирање фабрике се сматрало 
привременом мером до коначног решавања права 
власништва. Међутим, она је остала пет година као 
секвестирана имовина аустроугарских власника, тј. 
непријатељских поданика. Питање скидања секвестра 
и решавање имовинског статуса постављало се још 
1923. године, али је тек средином 1925. године донета 
коначна одлука. Постојале су три опције; да фабрика 
буде искључиво у приватној својини, затим с мешовитим 
капиталом и опција о потпуној државној својини, која 
је имала највећу подршку у јавности и која је на крају 
превагнула.

3. Фабрика у државном власништву, период од 
1925. до 1941. године
Фабрика шећера на Чукарици ушла је 1925. го-

дине у састав државних добара, а њоме је управљало 
Министарство финансија преко Управног одбора, који 
је сачињавало пет лица које је постављао министар 
финансија на период од две године. Фабрика је тада до-
била назив Државна фабрика шећера на Чукарици.

Преласком у државно власништво, отпочиње нов 
период развоја фабрике шећера на Чукарици. У току 
свог петнаестогодишег рада, у својству самосталног 

државног предузећа, фабрика је прошла кроз две 
развојне фазе напредовања и усавршавања производ-
ње и пословања: од преласка у државно власништво 
до велике реконструкције фабрике 1930–1931, и 
од те реконструкције до почетка рата 1941. године. 
Главна одељења реконструисане фабрике била су: 
репно одељење, рафинерија, котловница и електрич-
на централа. Фабрика је од добијених кредита за 
реконструкцију изградила и монтирала нову сушару 
резанаца.

У овом периоду долази и до изградње фабрике 
шпиритуса и квасца у фабричком комплексу. Наиме, 
после реконструкције фабрике шећера, дошло је до 
повећане производње меласе, која је као нуспроизвод 
у производњи шећера основна сировина у производњи 
пекарског квасца и етил-алкохола. Тиме су створени 
повољни услови за изградњу фабрике шпиритуса и 
квасца у склопу фабричког простора. Радови на њеној 
изградњи, расположивим средствима из фонда за 
обнову, по познатом инвестиционом систему само-
финансирања великих индустријских предузећа, отпо-
чели су 27. јуна 1939. и завршени су, са целокупном 
техничком опремом, почетком 1940. године. Поред 
погона за производњу шећера, квасца и етил-алкохола, 
у кругу фабрике је изграђена котловница с турбином 
и генератором, лабораторије, радионице и складишта 
готове робе. Делатност фабрике је била краткотрајна, 
јер је годину дана после пуштања у рад, 1941. године, 
отпочео Други светски рат.  

Током рата све три фабрике на Чукарици биле су 
тешко оштећене бомбардовањем и опљачкане приликом 
повлачења непријатељских трупа.�

4. Фабрика у друштвеном власништву, период 
од 1945. до почетка деведесетих година XX века 
У Другом светском рату фабрика је претрпела 

знатна оштећења, али се после обнове производња 
наставила. Државна фабрика шећера, шпирита и квасца 
1948. године добија назив: Индустрија шећера и врења 
„Димитрије Туцовић“. Назив је добила у спомен на 
Димитрија Туцовића, главног идеолога и вође Српске 
социјалдемократске партије, учесника и једног од орга-
низатора великог штрајка радника фабрике 1907. 
године. 

Реконструкције извршене у послератном периоду 
повољно су се одразиле на повећање производње. 
Период од 1960. до 1970. године обележен је својинском 
и техничком трансформацијом фабрике. Индустрија 
шећера и врења „Димитрије Туцовић“, (Сл. 1) 1969. 
године постаје део Београдског пољопривредног ком-
бината (ПКБ). Производња у фабрикама се одвија-
ла истовремено до 1983. године, када је завршена 
последња кампања прераде шећерне репе. Тада је 
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производња шећера пребачена у Падинску Скелу.� Сви 
производни погони, изузев оних који данас припада-
ју „Врењу“, напуштени су, опрема је пренета у нову 
фабрику или распродата. Од зграда, у употреби остају 
само оне намењене становању и администрацији, док 
се поједини магацини и делови зграда дају у закуп раз-
личитим корисницима, углавном као пословни или 
магацински простор. Према подацима добијеним на 
терену, убрзо после пресељења долази до просторног 
(не и катастарског) разграничења комплекса на део 
који припада „Врењу“ и део који припада Фабрици 
шећера „Димитрије Туцовић“, што представља увод у 
нову својинску трансформацију која ће поделити овај 
комплекс.

У истом периоду у садашњој фабрици „Врење“ 
уводи се и нова опрема за производњу и прераду свежег 
квасца по технологији аустријске фирме „Vogelbusch“. 

5. Нова приватизација у комплексу, период од 
1992. до 2008. године
Законом о откупу станова који је ступио на снагу 

1992. године омогућена је прва парцијална прива-
тизација у комплексу. Станови који су прављени да 
задовоље потребе запослених у фабрици откупом 
постају приватна својина, а самим тим и роба с којом 
је могуће слободно трговати на тржишту. На тај начин 
поједине зграде намењене за становање запослених 
остају само локацијски повезане с комплексом, док 
функционално постају независне.� 

До друге значајне својинске трансформације 
долази услед транзиционих промена у земљи. Као 
што је послератни период обележио прелаз Србије из 
капиталистичког у социјалистичко друштвено уре-
ђење, падом социјализма у Србији започиње период 
транзиције, тј. прелаз са дотадашњег нетржишног на 
тржишни начин привређивања. Транзиционе промене у 
земљи видљиве су и у функционисању овог фабричког 
комплекса. Долази до приватизације фабрике „Врење“, 
која постаје акционарско друштво, које од маја 2004. 
године послује у оквиру групације ПАН-АЛКО у чијем 
саставу су и „Панон“ из Црвенке“ и „Алпис“ из Ковина.4 
Слична својинска трансформација највероватније чека 
и Фабрику шећера „Димитрије Туцовић“ која је у 
стечају.

Споменичка својства индустријског комплекса 
и његова валоризација 
Историјски извори сведоче да су између два светска 

рата најразвијеније гране индустрије Београда биле 
текстилна, пиварска, млинска, металопрерађивачка 
и индустрија шећера. Нажалост, материјална сведо-
чанства из тог периода полако нестају. Неке фабрике 
су срушене шездесетих, неке седамдесетих година 

XX века (низ текстилних погона на Карабурми или 
у Вишњичкој улици).5 Фабрика шећера, утврђена за 
споменик културе, један је од малог броја преосталих 
фабричких комплекса с краја 19. века у Београду, који 
са својим настаријим објектима, њиховом архитектуром 
и просторном диспозицијом сведочи о развоју престо-
нице и тежњама ка економском просперитету земље. 

Како је формирање индустријског комплекса на 
овом простору, тада изван градског рејона условило и 
оснивање Чукарице као радничког насеља, Фабрика 
шећера је важна и за разумевање и праћење урбаног 
развоја Београда. На овим констатацијама заснива се и 
вредновање овог привредног комплекса као интегралног 
дела културно-историјске целине Топчидер, утврђене 
за културно добро од изузетног значаја за Републику 
Србију и споменика индустријског развитка земље и 
града, и урбаног развоја Београда. 

Бројни реконструктивни захвати у кругу фабрике, 
најинтензивнији у периоду од 1923. до 1946, и каснија 
изградња, имају за последицу постојање мешовите гра-
ђевинске структуре у комплексу, како са становишта 
архитектонских вредности тако и њихове функције. 

Најстарији и архитектонски највреднији објекти у 
комплексу, који датирају из периода оснивања фабрике, 
јесу машинска хала, сушара са магацином техничког 
материјала, чиновнички и раднички станови и зграда 
дирекције. У односу на споменички статус комплекса они 
чине групу објеката знатне архитектонске и културно-
историјске вредности. Представљају стандардне при-
мере индустријске архитектуре, уобичајене крајем 
19. века у северној и средњој Европи. Употреба опеке 
у материјализацији, једноставност у обликовању фа-
сада, сведени декоративни елементи у виду плитких 
пиластера, лезена или карактеристичног боген фриза 
испод кровног венца, упућују на романтичарске стилске 
изворе. 

Својом монументалношћу издваја се централна 
зграда, у ствари, машинска хала (шећерана). Изразито 
великог габарита, разуђене – неправилне основе, сте-
пенастих кровних равни, услед смењивања виших/
нижих корпуса и упадљиво високог димњака, чини 
просторну доминанту комплекса. Грађена је у фугованој 
опеци с низом прозора смештених у благо залучене 
нише, између којих се развија украсни боген фриз. 
Необични детаљи, различитих облика, од кружних до 
ромбоидних, на фасади машинске хале али и фасадама 
других објеката, јесу спољашни – завршни елементи 
затега, које пре свега имају конструктивну улогу, али на 
фасади постају оригинална декорација. Машинска хала 
је са сушаром повезана једном врстом „технолошке 
пасареле“, која заједно с преносном дизалицом са тра-
ком за истовар репе и угља у непосредној близини пред-
ставља занимљив део екстеријера.  
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Од набројаних најстаријих и највреднијих обје-
ката у комплексу једино се стамбени објекат, познат 
под називом „раднички станови“, издваја по својим 
стилским карактеристикама. Конципиран је као мону-
ментална двоспратна слободностојећа зграда, издужене 
правоугаоне основе, са одсуством фасадне декорације. 
Данас је то вишепородична стамбена зграда, која је 
током времена претрпела измене како у ентеријеру тако 
и у спољашњем изгледу, што је последица неадекватних 
и нестручних интервенција, које су деградирале њену 
аутентичност.

Преостали објекти, грађени знатно скромније, 
учествују у формирању амбијента комплекса фабрике 
и сведоче о њеном развоју. Могу се сврстати у неколико 
група, зависно од својих карактеристика и периода 
градње. У групацију објеката грађених на почетку рада 
фабрике убрајају се и приземни помоћни објекти из-
дужене правоугаоне основе, прекривени једноводним 
или двоводним кровом и зидани опеком. Они се углав-
ном налазе око главне зграде – машинске хале. Коришће-
ни су као магацини за складиштење сувог резанца. Неки 
од њих су између осталог, служили као штале за коње и 
волове који су све до увођења интерне пруге коришће-
ни за вучу. Иако су скромнијих архитектонских вредно-
сти, ове објекте ипак треба посматрати у контексту 
настанка и формирања целокупног простора.  

Поред магацина, приближно истом периоду и 
маниру градње припадају и два стамбена објекта у непо-
средној близини чиновничких станова, мањи спратни 
објекат који се налази уз зграду топлане, а који се данас 
користи као електро-машинска радионица фабрике 
шпиритуса и квасца и објекат где је данас смештена 
управа фабрике „Димитрије Туцовић“, а који је 1936. 
године служио као кантина. Сачувана у изворном 
облику, издваја се и тзв. Коцкара, конципирана као 

маркантна грађевина, кубичне и чврсте форме, чистих  
модернистичких линија. Она се на фотографији из 1920. 
године уочава непосредно уз зграду машинске хале. 

Другу скупину чине објекти из периода градње 
Фабрике шпиритуса и квасца. Планове према којима 
је изведена фабричка зграда, тј. погон за производњу  
квасца и етил-алкохола, израдио је инж. Јордан Петро-
вић. Фасада је крајње једноставна, с плитким пиластри-
ма као једином декорацијом. 

У засебну групацију спадају објекти који су 
настајали спорадично у новије време, без архитектон-
ских и амбијенталних вредности, различитих намена: 
од стамбених објеката до гасне пумпе и силоса за 
лагеровање мазута и меласе.6

Евидентирање проблема везаних за могућност 
рехабилитације комплекса Фабрике шећера 
Комплекс Фабрике шећера налази се на обали реке 

Саве недалеко од Београдског сајма и Аде Циганлије 
у северном делу просторне културно-историјске цели-
не Топчидер. Изузетно висок интензитет саобраћаја у 
Радничкој улици онемогућује просторно повезивање 
овог простора с реком Савом. Веза с Топчидерским пар-
ком и осталим делом просторно културно-историјске 
целине такође није остварена због трамвајске пруге која 
тангира комплекс с јужне стране, као и диспозиције 
и ограђености Хиподрома, тако да је овај комплекс и 
физички и функционално изолован од свог непосред-
ног окружења. 

Некада периферна локација, погодна за инду-
стријске садржаје, урбаним развојем Београда пос-
тала је саставни део градског центра. Генералним 
планом за Београд до 2021. године планирана је транс-
формација овог простора у зону намењену комерци-
јалним делатностима и садржајима центра. Нова наме-
на и положај несумњиво ће допринети да овај ком-
плекс постане потенцијално интересантан за бројне 
инвеститоре. Под тим околностима, а имајући у виду и 
дерутно стање већине објеката, очување овог комплекса 
и вреднованих грађевина наћи ће се под великим 
економским притиском. 

Заједничко свим објектима у оквиру комплекса 
фабрике јесте угроженост неадекватним наменама 
(изузев дела машинске хале у којем се налази позо-
риште КПГТ), неодржавање, запуштеност и пропада-
ње. Чињеница да фабрика није више у функцији и 
да је већина производних машина, као саставних 
делова објеката, уклоњена из ње, доприноси још 
већем нарушавању споменичке вредности читавог 
комплекса. На машинској хали су видна велика ош-
тећења зидова, облога, столарије, крова. (Сл. 2) Уну-
трашњост некоришћеног дела објекта девастирана је 
и урушена, машине и опрема уклоњени. Слично је и 

Сл. 2. Детаљ, 2008. године
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са сушаром. Објекат с радничкиим становима дегра-
диран је накнадним интервенцијама: доградњом ло-
ђа, затварањем прозорских отвора и отварањем но-
вих, као и изменама аутентичог ентеријера. Фасада, 
столарија и кровни покривач такође су у дерутном 
стању. Изворни изглед зграде чиновничких станова је 
нарушен мањим парцијалним интервенцијама. У згради 
управе некадашње фабрике, данас се налази ресторан 
„Шећерац“. Објекат и поред измењеног изворног из-
гледа спада у очуваније у комплексу, а и реновиран је 
у новије време. У очуваније објекте спадају и објекти 
Фабрике шпиритуса и квасца („Врења“) код којих није 
дошло до престанка производног процеса. Остали 
објекти у комплексу, пре свега магацини и радионице, 
много скромнијих архитектонских вредности, такође 
су изложени пропадању и урушавању. Ипак, и они 
поред најстаријих и највреднијих објеката у комплексу, 
који су и вредновани као објекти архитектонских и 
културно-историјских вредности, имају своје место у 
презентацији настанка и развоја Фабрике шећера, па 
се самим тим поставља питање дефинисања мере, тј. 
обима интервенција које треба спровести.

Поновно функционално обједињавање комплекса 
је отежано. Бројне својинске трансформације које су 
се у њему одвијале условиле су да комплекс више не 
функционише као јединствена целина. Најизраженија 
је подела на део који припада „Врењу“, који је и даље у 
функцији производње и коме припада не само део ком-
плекса већ и део објекта машинске хале. (Сл. 3) При-
ступ у овај део комплекса, који је од остатка одвојен жи-
чаном оградом, рестриктиван је и строго контролисан. 
Део који припада Фабрици шећера „Димитрије Туцо-
вић“ (у стечају) или је напуштен и девастиран, или се 

ненаменски користи, са изузетком дела машинске хале у 
којем се налази позориште КПГТ, чија би намена могла 
бити компатибилна будућим наменама овог комплекса. 
Стамбене зграде, због приватизованих станова, данас 
само локацијски представљају део комплекса. Дакле, 
функционално обједињавање комплекса подразумевало 
би решавање поменутих проблема, насталих услед 
својинских трансформација на овом подручју. Мо-
гућност усаглашавања садржаја унутар комплекса и 
вођење координисаних акција на обнови простора и 
грађевина увелико зависи од тога да ли се овај комплекс 
посматра и третира као целина којом управља једно 
тело, или коју поседује један власник, или је издељен 
на више функционалних јединица.

Радови на обнови најзначајнијих објеката у ком-
плексу захтевају велика материјална средства и решавање 
проблема својинских односа. Додатни трошкови на об-
нови комплекса потребни су за обнову објеката ам-
бијенталне вредности, али и за уклањање оних који су 
настајали независно од потреба фабрике, а у оквиру 
њеног круга. 

За рехабилитацију једне целине, поред дефинисања 
статуса објекта, важно је уочити, истаћи и афирмисати и 
све остале аспекте урбане форме, од детаља екстеријера 
до чесме, стазе, сегмената ограде или неког дрвета које 
треба сачувати и инкорпорирати у будуће решење. 
Питање је може ли план који је нормативног карактера 
одговорити сложеним захтевима урбане обнове и може 
ли унапред јасно дефинисати потребне интервенције 
и капацитете, уколико се претходно не реше питања 
наменe комплекса.

За рехабилитацију Фабрике шећера потребна су 
велика финансијска средства и  јасан циљ, односно поли-
тичка воља. Проблеми се не могу решити очекивањем 
да ће потенцијални инвеститор препознати, разумети и 
афирмисати културно добро уколико не препозна или 
не добије одговарајућу економску добит.

Инострана искуства – могући правци 
рехабилитације
Педесетих година, када се први пут употребио 

појам „индустријска археологија“, теорија и пракса 
очувања индустријског наслеђа у свету доживеле су 
велики развој. Истраживање индустријског наслеђа 
у почетку је било занимљиво само „аматерима“ и 
„ентузијастима“, његова валоризација, очување и музе-
ализација или пренамена у неким срединама нашли 
су своје место у универзитетској настави, у опсежној 
стручној литератури, а онда и у свести грађана и про-
граму политичара. Могућност пренамене и поновног 
коришћења рудиментарне грађевине у градском језгру 
у складу је с прокламованим принципима урбане одр-
живости и „разумног раста“.

Сл. 3. Детаљ, 2008. године
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Бројни су примери успешних пројеката реха-
билитације индустријских комплекса у свету. Ghirardelli 
Square (Сан Франциско) сматра се првим успешним 
пројектом пренамене индустријског комплекса у Аме-
рици. Занимљиво је да су иницијатива и обнова ком-
плекса потекле од житеља Сан Франциска, Вилијама 
Рота (William Roth) и његове мајке. Они су после продаје 
и преселења фабрике чоколаде откупили земљиште на 
којем се налазила стара фабрика да би спречили новог 
инвеститора да сруши фабрику и на њеном месту 
изгради стамбене зграде. Након извршених опсежних 
радова, некадашња фабрика чоколаде је 1964. године 
постала атрактивна туристичка локација, с преко 16.350 
квадратних метара малопродајног простора и рестора-
на, а 1982. године је добила статус споменика културе 
националног значаја.7 Град Њујорк је уложио велике 
напоре да обезбеди средства да би се обновио South 
Street Seaport и претворио у место за трговину, културу 
и забаву. Компанија „Struever Bros. Eccles & Rouse“ 
рехабилитовала је Baltimore’s Inner Harbor. У ту сврху 
обновљено је и пренамењено више индустријских згра-
да и изграђено је још неколико нових.8 Сличан пример 
је и рехабилитацијa некадашње дестилерије вискија 
„Distillery District“ у Торонту, Канада. Комплекс је 
претворен у динамичан туристички простор. Објекти 
су обновљени, простор пренамењен у локале, а они 
дати у закуп. У њима се налазе бројне продавнице 
уметничких предмета, антикварнице, галерије, рес-
торани, кафеи. Обнова Лондонских докова спада веро-
ватно у најпознатије рехабилитационе пројекте ове 
врсте. Да би се обезбедила успешна имплементација 
овог пројекта, градска влада је образовала корпорацију 
с правом тоталне контроле над простором. Коришћењем 
градских фондова, требало је да припреми земљиште 
за приватне инвеститоре. Идеја је заправо била да се 
коришћењем јавних фондова привуку приватни инве-
ститори и на тај начин покрену обнова и развој подручја. 
Установљена је „London Docklands Development Cor-
poration“ (LDDC), чији је циљ био да подстакне екон-
омски и социјални развој подручја, што је и успела 
низом добро испланираних и изведених потеза. Стари, 
напуштени и руинирани магацини адаптирани су у 
луксузне станове и објекте културе (Сл. 4). За обнову 
Лондонских докова потрошено је 3,9 милијарди фунти 
из буџета и привучено 8,7 милијарди фунти приватног 
капитала, а све захваљујући добром и промишљеном 
планирању. Пре него што је LDDC преузео контролу 
над подручјем оно је било руинирано, а данас је у пот-
пуности трансформисано.9

„Tate Modern“ галерија у Лондону представља 
још један пример успешне рехабилитације инду-
стријске зграде (Сл. 5). Нова глобална музејско-гале-
ријска сензација настала је адаптацијом некадашње 

Сл. 4. Лондонски докови 

Сл. 5. Галерија „Tate Modern“, Лондон
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термоцентрале према пројекту фирме „Herzog&De 
Meuron“, светски признатих швајцарских архитеката. 
Колосални волумен хале, остављен без одређене намене 
и садржаја, невероватном снагом привлачи посетиоце. 
Најважније обележје пројекта јесте доминација јавних 
простора над изложбеним. Само тридесетак одсто од 
укупне површине доступне посетиоцима у функцији је 
изложбеног, док све остало заузимају дворане, ходници, 
степеништа, ескалатори, терасе, барови и различити 
други јавни простори. „Tate Modern“ није само галерија 
већ и шеталиште, окупљалиште, састајалиште, простор 
за одмор, пикник и ленчарење – динамичан, атрактиван 

и жив простор препун посетиоца (Сл. 6). Рехабилитација 
индустријских објеката била је предмет интересовања 
и других светских архитеката. Жан Нувел (Jean Nouvel) 
и Вилхелм Холцбауер (Wilhelm Holzbauer) уредили су 
два од четири велика плинска магацина у Бечу, Гаетана 
Ауленти (Gae Aulenti) преуредила је једну од париских 
железничких станица у музеј.

Многе потешкоће на које се може наићи приликом 
рехабилитације и пренамене индустријских грађевина, 
почев од финансијских, планских па до структуралних, 
превазилазе се посебно осмишљеним планским и фи-
нансијским мерама. 

Решења којима се превазилазе проблеми регу-
лације услед зонирања подразумевају креацију зона с 
мешовитом наменом, специјалних зона заштите, или 
применом кодова који се односе на форму објеката, а 
не параметре изградње, намену и слично. Кодови који 
се баве формом (FBC – forma based codе) представљају 
алтернативни механизам зонирању и пре свега су фо-
кусирани на форму објекта и постизање одговарајућег 
дизајна, а не на његову намену. Прописи за пројектовање 
који се морају испунити приликом изградње нових 
грађевина врло често могу бити препрека приликом 
адаптације и пренамене историјских грађевина. Да би 
се превазишли проблеми везани за ову врсту случајева, 
примењују се посебни грађевински прописи (Historical 
Building Code) везани за историјске грађевине, много 
флексибилнији од оних који се односе на изградњу 
нових.10  Настали су на идеји да историјске грађевине не 
морају, нити могу, да задовоље све савремене прописе, 
да би биле безбедне и приступачне. 

Сл. 6. Галерија „Tate Modern“ – фоаје, Лондон

Сл. 7. Диспозиција и 
валоризација објеката
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БЕОГРАДСКА „ФАБРИКA ШЕЋЕРА“ 

Успешна рехабилитација подразумева и постоја-
ње обезбеђеног система финансирања од стране друш-
тва, тј. државе. Један од видова јесте успостављање 
партнерства између јавног и приватног сектора. Број-
ни су и фондови подршке грађанима с разрађеним 
механизмом управљања овом помоћи. Такође, пове-
ћањем броја учесника у заштити наслеђа могуће је 
обезбедити знатна финансијска улагања. На пример, 
у Енглеској постоји чврста структура бројних учесни-
ка у заштити наслеђа: специјализовани одсеци владе 
који штите око 1.700 историјских грађевина, локална 
управа која поседује, штити историјско благо и њиме 
управља, организација English Heritage (Наслеђе Ен-
глеске), саветник владе у проблематици историјског 
наслеђа, National Trust (Национални труст), чије члан-
ство данас превазилази број од 3,2 милиона, Heritage 
Lottery (Лутрија за наслеђе), Architectural Heritage Fund 
(Фонд архитектонског наслеђа) и многа друга тела 
која обезбеђују финансије и укључују се у саветовање 
о заштити историјског наслеђа.�� 

Поред адекватне финансијске и техничке заш-
тите, и осталим фискалним мерама, пореским и дру-
гим олакшицама или земљишним оптерећењима 
може се утицати на заштиту старих индустријских и 
осталих историјских грађевина. Интересантан начин 
усмеравања финансија јесте пример „преноса права на 
развој“ (Transfer of Development Rights/TDR), система 
установљеног у САД-у – који приписује „право на 
развој“ свакој некретнини у оквиру одређене зоне, али 
истовремено оставља могућност преноса овог права 

откупом. Тако власници историјских грађевина, или 
они који то желе да постану, ако се налазе у зони која 
дозвољава интензивнији раст, могу да продају свој 
неостварени развојни потенцијал (разлику између 
планом дозвољене бруто површине објекта и постојеће 
површине објекта) власницима у зонама с либерални-
јим ограничењима.�� 

Закључак
Наведена искуства указују на могуће правце реха-

билитације Фабрике шећера у циљу очувања насле-
ђених споменичких вредности и популаризације реви-
тализације индустријске архитектуре. Унапређењем 
архитектонско-урбанистичких вредности простора, 
рехабилитацијом грађевинског фонда и увођењем но-
вих садржаја створили би се предуслови за одржи-
ви развој овог комплекса, који би могао добро про-
мишљеним мерама и спроведеним акцијама постати 
једна од интересантнијих туристичких дестинација у 
граду. 

На семинару „Реке и индустријско наслеђе“, одр-
жаном у Центру „Сава“ 17. и 18. септембра 2007. го-
дине, професор др Волфганг Еберт (Wolfgang Ebert) са 
Билги универзитета у Истанбулу приказао је заним-
љиве примере осветљења напуштених индустријских 
комплекса у Немачкој. Акција је спроведена с примар-
ним циљем да се пошаље психолошка порука јавности 
да су то вредна места, а не „црне рупе“ у граду. Осве-
тљење Фабрике шећера може бити први корак на путу 
њене рехабилитације.
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СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, ИРЕНА СРЕТЕНОВИЋ

Summary: SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ, 
IRENA SRETENOVIĆ

POSSIBILITIES AND PROBLEMS OF REVITALIZATION OF BELGRADE SUGAR PLANT

The Sugar Plant at 3 and 3a Radnička Street (Cultural monument, Official Gazette of the City of Belgrade, No. 23/84) 
is one of only a few preserved factory complexes dating from the late XIX century in Belgrade, testifying to the industrial 
development of the country. It stands in the northern part of a spatial cultural–historical ensemble ‘Topčider’ declared a 
cultural good of outstanding significance (Official Gazette of the SRS No. 47/87) at the bank of the river Sava, or more 
precisely, a stretch of the Sava backwater (Zimovnik), in the immediate vicinity of Belgrade Trade Fair and Ada Ciganlija. 
At present, it is mostly abandoned and devastated area, partly out of commission, both physically and functionally separated 
from the rest of the cultural-historical ensemble and its immediate surroundings. At the time of the erection of the Sugar 
Plant, the location, being outside the city territory and in the vicinity of a navigable river providing good and fast transport 
met sanitary requirements for the performance of industrial activity.

Within the complex two production processes run parallel for a considerable period of time: sugar production process 
and the process of the production of leavening and alcohol. Sugar was produced from 1900 to 1983 while the production of 
leavening and alcohol, begun little before the outbreak of the Second World War with the construction of the plant for the 
production of denaturated alcohol and leavening, still continues. Living quarters for workers and office staff of the factory 
were constructed within the factory complex almost concurrently with the production plants.

Urban development of Belgrade and the transformation of ownership relations concerning the complex gave rise to 
the following:

Location, which at the time when the factory was built was favourable for industrial purposes, is considered to be a 
hindrance now, when it has long ceased to be on the periphery of the city;
A number of users, that is, owners of buildings, has appeared in relation to the complex which was built as an 
ensemble.
Both facts affect the possibilities and direction of future rehabilitation of the complex. This paper takes the term 

‘rehabilitation’ to mean a series of interventions on the existing building, aiming to bring it up to contemporary standards of 
use, along with the preservation of its original characteristics. It is accompanied by appropriate changes in use.

The paper provides an insight into the present condition of the complex and records some of the problems stemming 
from ownership, regulatory, construction, economic and traffic issues which might present themselves as an obstacle to this 
complex being rehabilitated as an entirety. Through a short review of several in the world well known cases of rehabilitation 
of industrial heritage of various purposes, the paper points possible directions for the rehabilitation of the Sugar Plant 
aimed at preservation of inherited valuable monuments as well as at the popularization and revitalization of industrial 
architecture. Night lighting of the building, following the example of Germany, is proposed as an initial step aiming to send 
a psychological message to the public that the building is a valuable place, rather than an ‘eyesore’ of the city.

-

-
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НЕЛА МИЋОВИЋ

Историјат истраживања

    очетак развоја археологије на нашим просторима уско 
је везан за откриће античких гробова на територији 
Београда 1882. године, када су, приликом изградње 
споменика kнезу Михаилу Обреновићу III, откривени 
гробови облика бунара. Мада нису спроведена архе-
олошка ископавања, чињеница да је налаз подробно раз-
матран у чланку посвећеном овој врсти сахрањивања, 
можемо 1882. годину сматрамо почетком рада на 
истраживању античких некропола Сингидунума. По-
ред овог ексклузивног налаза, интересовању тадашње 
стручне јавности за антику на нашим просторима, 
погодовали су и формирање Српског археолошког 
друштва 1883. године и почетак излажења часописа 
Старинар, 1884. године, као и откриће неколико гроб-
ница од опека, надгробних стела и других камених 
споменика на подручју града Београда.�

Налази саркофага с натписом у Кондиној улици, 
саркофага са угла Македонске и Нушићеве улице, сар-
кофага и гроба од опека са простора Булевара краља 
Александра, оловног саркофага и већег броја предмета 
током изградње телефонске централе (зграда „Телеко-
ма“) 1907. године, подаци о оловном и каменом саркофа-
гу који су откривени приликом градње парламента 
(данас Дом Народне скупштине), потврдили су сазнања 
о постојању југоисточне некрополе Сингидунума. 

Период после Првог светског рата, када је почела 
обнова Београда, означио је наставак започетих ис-
траживања некропола античког Сингидунума. Тако су 
1924. године откривени камени саркофаг код савезне 
скупштине и оловни саркофаг у Пожаревачкој улици.

Периоду између Првог и Другог светског рата 
припадају налази гробова откривени током изградње 
цркве св. Марка и радова у Дечанској и Македонској 
улици. Ови налази још једном потврђују да је на овом 
простору сахрањивање у антици било врло учестало. 

P



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 280

НЕЛА МИЋОВИЋ

Обимнија истраживања југоисточне некрополе 
античког Сингидунума везана су за заштитна иско-
павања у раздобљу изградње Београда после Другог 
светског рата. Већ 1948. године објављен је налаз три 
гроба из Булевара револуције (данас Булевара краља 
Александра), а 1949. године објављено је више гробница 
с подручја Таковске, Влајковићеве и Мајке Јевросиме.

Прву хронологију античких гробова урадила је 
тих година Драга Гарашанин, руководећи се свим обја-
вљеним резултатима. Она је гробове бунаре са Трга 
Републике навела као најстарије, средњем периоду 
припадао је највећи број саркофага и гробова датова-
них у период II–III века, а најмлађем периоду припада-
ли су гробови грађени од секундрано употребљених 
надгробних стела. Према тој ауторки, некропола се 
ширила дуж пута Сингидунум–Виминацијум, почев 
од данашњег Трга Републике, тј. споменика кнезу 
Михаилу III, па према Булевару краља Александра, 
те је у одређеном тренутку усмерена натраг, када су 
уништени старији гробови да би се направио простор 
за нова укопавања.

У извештају о раду Музеја града Београда за 1957. 
годину В. Кондић је објавио налаз слободно укопаних 
скелета и гробница од опека са простора између тада 
Савезне скупштине и Влајковићеве улице. Овом пери-
оду припада и налаз гробова са угла Крунске и Кнеза 
Милоша, који су, нажалост, били уништени, као и остаци 
оловног саркофага у којем се налазио фрагментовани 
жижак.�

Са оснивањем Завода за заштиту споменика кул-
туре града Београда почиње нова етапа у истраживању 
некропола античког Сингидунума. Већ 1962/1963. годи-
не обављена су заштитна ископавања у Влајковићевој, 
Косовској и Кондиној улици и откривена су четири 
камена саркофага, један гроб од опека и две гробнице 
од камених блокова. 

Седамдесетих година XX века спроведена су заш-
титна ископавања на простору Мајке Јевросиме бр. 28, 
где су констатоване две гробнице од камених плоча и 
секундарно употребљених надгробних стела и једна 
гробница од опека, које је М. Поповић датовао у III век на 
основу налаза новца. Године 1972. у склопу заштитних 
ископавања на простору Ташмајдана и угла улица 
Кнеза Милоша и Пролетерских бригада (Крунска), 
констатована су четири гроба од опека, од којих су два 
била девастирана. За гробове са локалитета Ташмајдан, 
М. Поповић сматра да припадају југоисточној некро-
поли, а остали чине независну мању целину која се фор-
мирала у близини некрополе.�

Приликом извођења радова на топлификацији 
Београда 1989–1990. године спроведена су заштитна 
археолошка ископавања у улицама: Палмотићевој, 
Влајковићевој, Косовској, Ђуре Салаја, Архиепископа 

Данила, Светозара Марковића, Генерала Жданова 
(Ресавска), Лазаревићевој и у парку Ташмајдан. Откри-
вена су 93 гроба, од тога 61 с кремираним и 32 са инху-
мираним покојницима. Тада је добијено много више 
података о правцу простирања југоисточне некрополе, 
као и о типовима сахрањивања.4

Заштитним ископавањима на простору северо-
источне стране Савезне скупштине, спроведеним 1993. 
године, откривено је 12 гробова и то седам са остацима 
спаљених покојника и пет са остацима инхумираних 
покојника. На основу покретног археолошког мате-
ријала, утврђено је да је реч о сахрањивањима  крајем II 
и у првој половини III века. 

Најобимнији рад о некрополама Сингидунума 
сачинио је С. Поп-Лазић 2002. године (Некрополе 
римског Сингидунума, Singidvnvm, 3), у којем је на 
једном месту, кроз каталог гробних налаза, синтетисао 
све досадашње радове и истраживања некропола Син-
гидунума. Гробне целине које је Поп-Лазић навео, 
почињу редним бројем 94 (радовима на потезу Косовска 
– Палмотићева – парк Ташмајдан откривена су 93 
гроба) и завршавају се бројем 270 (G-270). Хронолошки 
су поређане по години открића и за сваку је наведе-
на прецизна локација у оквиру данашњег Београда, 
с називима улица из времена када је гроб откривен. 
Настављајући истраживања и други истраживачи ко-
ристе овај рад као основу за проучавање некропола 
Сингидунума, па и даљи редни бројеви гробних цели-
на представљају наставак наведених.

Када се градила подземна гаража на платоу испред 
Скупштине града Београда, у периоду од марта до авгу-
ста 2003. године, спроведена су заштитна археолошка 
истраживања и то на простору између улице Драгослава 
Јовановића, Булевара краља Александра и Пионирског 
парка.5  Тада је откривено 15 античких гробова (G-271 
до G-285), затим дно саркофага делимично очуваних 
бочних страна, а нађена су и четири слободно укопана 
скелета који нису ближе хронолошки опредељени.

Великој групи гробова око Савезне скупштине 
припадају и налази 15 гробова са локалитета Подземна 
гаража. Они су део југоисточне некрополе и према 
покретном археолошком материјалу датовани су у крај 
III и прву половину IV века.

Друга група, коју чине четири гроба од опека, фор-
мирана је у делу Пионирског парка према Старом двору. 
Према налазима, сматра се да је с краја III и почеткa 
IV века. Она не припада југоисточној некрополи, већ 
чини једну мању целину, везану за групу гробова са 
угла улица Кнеза Милоша и Крунске, која је откривена 
седамдесетих година XX века. 

Нажалост, немамо довољно елемената за ближе 
датовање саркофага, који је секундарно искоришћен 
у изградњи темеља једне од помоћних зграда Старог 
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двора. Приметно је да је на очуваном делу једне од 
бочних обрађених страна, видљив остатак мотива та-
козване норичко-панонске волуте, док простор десно 
од натписног поља ка ивици није био обрађен.6 Такође, 
не можемо утврдити да ли припада југоисточној некро-
поли или мањој групи гробова нађених ближе Старом 
двору.

Нова истраживања
Заштитна археолошка ископавања на локалитету 

„Три листа дувана“, који се у целини налази у оквиру 
заштићене зоне цивилног насеља и некрополе античког 
Сингидунума, обављена су у периоду од августа до 
октобра 2007. године. Инвеститор радова био је „Три 
листа дувана“ д.о.о. а извођач грађевинских радова 
фирма „Novkol“ из Београда.7

Отворено је укупно пет археолошких сонди димен-
зија 6x4 m, 6x5m, 10x5 m и истражена је површина од 
200 m�. Просечна дубина сонди је око 1,70 m (Сл. 1).

У стратиграфији локалитета издвајају се следећи 
културни слојеви: савремени, слој XVIII–XIX века и 
антички. Одређене делове појединих сонди није било 
могуће у потпуности истражити, јер су културни слојеви 
уништени укопавањем инфраструктуре XIX и XX века, 
канализационим и водоводним цевима, електричним 
и телефонским инсталацијама, септичким јамама, или 
су објекти XX века оштетили културни слој до слоја 
здравице. 

Испод савременог слоја наишло се на остатке по-
друма и степеништа  кафане „Три листа дувана“ која је 
срушена осамдесетих година XX века. 

Остаци једног каменог зида, висине 1,20 m, 
ширине 0,80 m и дужине 5,90 m, који се под правим 
углом наставља према Булевару, а непосредно уз подрум 
кафане, припадају објекту који је изграђен пре подизања 
кафане, а уједно и културном слоју који обухвата период 
с краја XVIII и почетка XIX века. Међутим, укопавањем 
канализације и водовода с почетка XX века, овај објекат 
је потпуно уништен. У габариту објекта пронађена су 
четири комада металних ђулади и једна турска лула. 
Имајући у виду да су се на овом простору одвијале мно-
ге борбе за освајање Београда, претпоставља се да је 
реч о налазима из периода Првог српског устанка, када 
се у једној фази борби, крајем 1806. године, Карађорђев 
штаб налазио на Ташмајдану.8

Антички слој, за који се претпостављало да ће 
бити констатован у делу парцеле уз Булевар краља 
Александра, откривен је, нажалост, само у делу према 
Лазаревићевој улици, током ископавања на Сонди 1, као 
и у североисточном углу Сонди 2 и 4, уз бочну страну 
Музичке школе „Станковић“. Овај слој је заступљен 
остацима три гроба и једне пећи. Нађени су остаци 
три људска скелета, слободно укопана у здравицу, 
оријентације северозапад-југоисток и без гробних 
прилога. Само су у гробу 1 (Г1) изнад главе скелета 
уочени остаци веома оштећеног бронзаног новчића, 
који се није могао прецизније датовати. (Сл.2 и Сл.4)9

Гроб 1 (G-289). – Остаци слободно укопаног 
скелета откривени су у Сонди 1, током ископавања 
петог откопног слоја. Скелет је очуван у дужини од 1, 
80 m и оријентисан је у правцу југозапад-североисток. 
Трагови укопа нису констатовани. Изнад лобање су 
уочени остаци веома оштећеног бронзаног новчића 
који се, нажалост, није могао датовати. (Сл.4)

Гроб 2 (G-290). – Уклањањем шестог откопног слоја 
у Сонди 1, констатовани су остаци људског скелета, 
дужине 1,60 m и оријентације југозапад-североисток. 
Цео скелет био је благо нагнут ка североистоку. Лобања 
је комплетно очувана, али се на мандубули уочава 
неколико напрслина. (Сл. 2)

Сл. 1. Ситуациони план локалитета „Три листа 
дувана“, цртала О. Милић
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Са источне и североисточне стране скелета јасно је 
уочен укоп ширине  15–20 cm у виду знатно тамније и 
растреситије земље. Уз скелет није откривен покретни 
археолошки материјал.

Гроб 3 (G-291). – У северозападном делу Сонде 
2, у близини темена А, у слоју шута, на дубини од око 
60 cm, откривени су остаци људског скелета, дужине 1, 
60m, у веома лошем стању. Рeч је о остацима лобање, 
неколико ребара, као и о дислоцираном хумерусу и 
тибији који су означени као гроб 3 (Г3). Узрок лоше 
очуваности скелета јесте насипање, равнање и наби-
јање земље пре постављања асфалта и припреме за 
изградњу паркинга. Скелет је оријентисан у правцу 
југозапад-североисток. Нису уочени трагови укопа, као 
ни покретан археолошки материјал.

Пећ 1. – Ископавањем петог откопног слоја у 
близини јужног темена С, Сонде 1, откривена је зона 
запечене земље, изразито црвене боје, која се уочавала 

и у профилу, где су се спорадично појављивали и 
прослојци гарежи. Профил ВС пресекао је овај објекат 
напола. На његовом ободу уочен је слој наранџасте 
запечене земље у виду зида, дебљине око 5 cm, који 
је јасно ограничавао ову археолошку целину. Очувани 
пречник овог кружног објекта уз профил ВС износи 
1,30 m (Сл. 2).

Непосредно уз овај објекат, у истом откопном 
слоју, откривена је конструкција од камена, очуване 
ширине 0,50 m и висине 0,50 m, као и један гвоздени 
срп, што указује на то да је реч о остацима пећи. У 
дну пећи, констатован је слој веома тамне, набијене и 
запечене земље, дебљине 1–2 cm. Ова површина, иначе 
веома глатка, била је благо нагнута ка североистоку и 
јасно се одвајала од црвене запечене земље, дебљине 
12–15 cm, изнад које се налазила. Покретни материјал 
није откривен.

Гробови са локалитета „Три листа дувана“ те-
риторијално се надовезују на гробове откривене на ло-
калитету Подземна гаража у Пионирском парку (плато 
испред Скупштине града Београда), па су самим тим 
део југоисточне некрополе античког Сингидунума (Пл. 
4). Нажалост, због непостојања гробних конструкција 
специфичних за сахрањивање на некрополама анти-
чког Сингидунума, као и гробних прилога, не можемо 
прецизније датовати ове гробне целине.

Приликом извођења грађевинских радова у Та-
ковској улици бр. 5, током јануара и фебруара 2008. 
године, откривени су остаци етажног гроба спаљеног 
покојника.

Гроб 1-1 (G-292) налази се уз саму ивицу северне 
стране парцеле, на дубини од 1,42 m од нивоа улице 
и оштећен је радом механизације (Сл. 3). Већи део 
гроба налазио се испод темељног зида, што је знатно 
отежавало његово истраживање (Сл. 3).

Очуване димензије доњег етажа гроба су 1,02 m 
x 0,39 m x 0,25 m. Ширина југоисточне стране горњег 
етажа гроба је 20 cm, а ширина северозападне стране је 
28 cm. Укупна ширина целог горњег етажа је један 1 m. 
Висина зида горње гробне коморе износи 25 cm, што је 
једнако висини зида доње коморе. 

Зидови обе коморе су окер запечени, дебљине око 
2 cm. На дну доње коморе, тј. другог етажа, налази се 
слој гари и пепела дебљине око 10 cm, као и велика 
концентрација спаљених костију помешаних са гаром на 
целој површини гробне коморе. У североисточном делу 
доње коморе констатован је патиниран метал (бакар или 
бронза) кружног облика, пречника 1,5 cm, који личи на 
новац. На овом предмету нису констатоване представе, 
јер је веома оштећен и нема елемената за датовање. 

Оријентација гроба је североисток-југозапад, са 
одступањем од 30 степени од севера.

Сл. 2. Сонда 1, остаци гроба Г-2 и пећи, цртала О. 
Милић

Сл. 3. Таковска 5, остаци етажног гроба Г1-1 (G-292), 
цртала О. Милић
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На некрополама Сингидунума нису примећена 
правила у пропорцијама приликом градње горњег 
и доњег етажа. Покривач у виду двосливног крова 
констатован је само у једном случају. И горњи и доњи 
ниво имају релативно добро запечене зидове од 2 cm 
до 4 cm дебљине, док о квалитету запечености зидова 
говоре боје, које варирају од црне и сиве, преко мрке до 
окер и црвене. У неким случајевима дна доњих етажа 
нису запечена већ се изнад њих налазе слојеви гари, 
пепела и земље с кремираним костима и прилозима, 
што потврђује тезу о постојању устрине. 

Највећа концентрација етажних гробова еви-
дентирана је на простору између зграде у Косовској 39 
и Палмотићеве улице. На истом простору откривени 
су и гробови од опека, као и инхумираних покојника 
положених у обичне гробне јаме или дрвене сандуке. 
Стратиграфски гледано и један и други вид сахрањивања 
паралелно егзистирају на истом простору.

Најраније сахране спаљених покојника у етажним 
гробовима у оквиру југоисточне некрополе античког 
Сингидунума могу се хронолошки сместити у другу 
половину II века, мада се на основу највећег броја 
целина датованих новцем и хронолошки осетљивим 
материјалом, може рећи да припадају и познијем 
раздобљу – почетку и средини III века. 

Налаз етажног гроба спаљеног покојника из Та-
ковске 5 представља усамљени пример и показује да 

се концентрација античких гробова смањује идући ка 
Улици 27. марта, која представља границу некрополе 
aнтичког Сингидунума.

* * *
Наведена археолошка истраживања показују да је 

сахрањивање на простору југоисточне некрополе aнти-
чког Сингидунума вршено у периоду од II до IV века, 
као и да су сахране спаљених и инхумираних покојника 
паралелно егзистирале. Остаци спаљених покојника 
полагани су у гробове-бунаре, етажне гробове, гробне 
јаме запечених страна, зидане гробове или једноставно 
у керамичку урну. Највећи број гробова етажног типа 
одговара већ познатом типу гробова Мала Копашница 
– Сасе I–II.

Инхумација је обављана полагањем покојника у 
обичну гробну јаму, зидани гроб од опека, камена или 
секундарно употребљених камених плоча и стела или 
полагањем у камене или оловне саркофаге. Приметно 
је, такође, да је сахрањивање у зиданим гробовима од 
опека заступљеније на простору око бивше савезне 
скупштине, на платоу испред Скупштине града Бе-
ограда и даље према Крунској и Лазаревићевој ули-
ци, док је највећа концентрација етажних гробова 
спаљених покојника на простору од Косовске 39, 
према Палмотићевој, Влајковићевој, Таковској улици и 
простору парка Ташмајдан. 

Сл. 4. Сонда 1, остаци 
гроба Г-1 (G-289), 
фотографисао А. 
Црнобрња
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Summary: NELA MIĆOVIĆ

NEW STUDIES OF THE SOUTHEASTERN NECROPOLIS OF ANCIENT SINGIDUNUM
During several decades of the research on Ancient Singidunum enough information was gathered providing insight into 

movable material and integral graves directly or indirectly relating to burial of population in antiquity. Despite numerous 
problems encountered by researchers due to continuous spread and construction of Belgrade, today we are able to gain an 
insight into ancient grave practices in Singidunum.

Numerous archeological finds confirm that on the territory of Belgrade there exist three ancient necropolises: a smaller 
one, in the area around present day Pop Luka’s Street, Branko’s Bridge and Zeleni Venac, the second necropolis, the 
northeastern one, covering the area from Tadeuša Košcuškog Street and Dunavska Padina to the Republic Square, and the 
third – southeastern necropolis, spreading from the Republic Square down the Dečanska Street and King Aleksandar’s 
Boulevard to the Technical Faculty and the monument to Vuk Karadžić, where the largest number of graves was found. 
Further spread of the necropolis to the territory of the village Mali Mokri Lug was confirmed by the find of single graves.

The find of three integral graves on the site “Three Tobacco Leaves” as well as a split-level burial pyre grave on the 
site Takovska 5 in Belgrade present only a small part of a large necropolis datable to the 2nd – 4th century. Unfortunately, 
the configuration of the terrain and the continuous spread of the city prevent systematic archeological digging which would 
provide a complete picture of the layout and the size of ancient Singidunum necropolises. The possibility remains that new 
facts concerning the burial of ancient population in the southeastern necropolis of Singidunum might come to light through 
protective digging and interventions during construction works.
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СНЕЖАНА ТОШЕВА, СРБИЈА И 
БРИТАНИЈА – КУЛТУРНИ ДОДИРИ 

ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

I  сториографски дуго занемаривани, културне везе, 
утицаји и додири остваривани између развијенијих 
европских средина и Србије, однедавно су у жижи 
домаће стручне јавности. Томе је допринела и боља 
комуникација наше научне средине са светским 
центрима, као и откриће нових, дуго недоступних 
архивских извора и докумената из приватних зао-
ставштина. Захваљујући предузимљивим посленицима 
културно-историјских дисциплина, последњих годи-
на су омасовљена истраживања плодова тих веза у 
обухватнијем историјском раздобљу. Нарочито је пора-
сло интересовање за културне додире остварене током 
последњих сто година. Међу таквим еманципаторским 
подухватима, издваја се монографија мр Снежане Тоше-
ве Србија и Британија – културни додири почетком XX 
века, приређена у склопу истоимене изложбе у Галери-
ји науке и технике САНУ, 2007. године.

Монографија је подељена на више функционал-
них поглавља, која фактографски и аналитички знатно 
обогаћују слику о новијим културним релацијама изме-
ђу Британаца и Срба. У уводном поглављу, ауторка ука-
зује на штетне стереотипе који су вековима оптерећива-
ли односе двеју нација и култура. Издваја 1906. годину 
као преломну за рестаурацију прекинутих дипломат-
ских контаката, када се у Британији знатно променила 
слика о Србији. Касније ратно савезништво додатно 
је учврстило новоуспостављене везе, надграђиване и 
повезивањем обичних грађана.

Резултате свог темељитог истраживања Тошева 
у даљем излагању развија кроз две основне целине. У 
првој приказује и вреднује различите области у ко-
јима се културна сарадња испољила, а у другој ставља 
нагласак на архитектуру и урбанизам. У поглављу 
Британци о Србији ауторка рекапитулира утиске које 
су о Србији износили британски новинари, путо-
писци, историчари, дипломате и културни прегаоци. 
Откривајући британској јавности непознату земљу 
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на раскрсници Истока и Запада, ,,доприносили су, као 
први амбасадори и посредници, упознавању и при-
ближавању два народа“ (стр. 15). У следећем пог-
лављу актуализован је допринос британских лекара, 
болничара, хуманитараца, новинара и инжењера који 
су током ратних страдања помагали српској војсци и 
народу. У таквим мисијама, које су, поред хуманитарног, 
имале и политичко-пропагандни ефекат, издвојило 
се неколико Британки, пре свих, Елси Инглис (1864–
1917), велика добротворка и активисткиња покрета за 
еманципацију жена. У поглављу Школовање, избеглице, 
гостопримство... евоциран је статус српске омладине 
и интелигенције прихваћене у Британији током Првог 
светског рата.

Међунационални културни додири, потпуније 
приказани у наредном сегменту монографије, били 
су пресудно детерминисани ентузијазмом и иниција-
тивом појединаца. Угледни српски теолози, научници, 
есејисти, новинари, уметници и државници, стекли 
су високо образовање у Британији и неговали плодне 
контакте са њеном интелектуалном елитом. Поглавље 

посвећено архитектури и урбанизму има егземпла-
ран историографски значај. Први пут у нашој научној 
литератури, српско-британске градитељске везе пре-
зентују се целовито. Предуго занемариване, ауторкиним 
излагањем стичу потребан легитимитет и историограф-
ску експликацију. Наводећи афирмативне описе Бео-
града на страницама британских часописа, ауторка 
издваја и архитектонски корпус српског наступа на 
Балканској изложби у Лондону 1907. године. У даљем 
излагању помиње српске стручњаке који су се шко-
ловали или усавршавали на британским студијама 
грађевине и архитектуре.

У области урбанизма истакнута је улога Френсиса 
Харфорда Макензија у уобличавању европског Бео-
града, описана генеза насеља Енглезовац и Котеж 
Неимар, као и Енглеске инжењерске колоније у 
Звечану. Поменути су и најважнији хотели, кафане и 
улице назване по британским градовима и угледним 
личностима. Анализирани су и објекти настали у Србији 
под непосредним утицајем британске нововековне и 
савремене архитектуре – виле, резиденције, палате 
и др. У том сегменту, највише простора дато је бри-
танским инспирацијама арх. Григорија Самојлова 
током његовог рада за породицу Теокаревић. Делатност 
британског архитекте Хуга Маклура у међуратном 
Београду такође је обухваћена излагањем. Изнета су и 
нова запажања о архитектури Белог двора на Дедињу, 
као и о британским уметничким предилекцијама кне-
за Павла Карађорђевића. О згради Британске амбасаде 
(1927) у Београду изнети су нови историјски подаци. 
Поменута је и Ботаничка башта ,,Јевремовац“, јер је 
њен стаклени павиљон био инспирисан британским 
стакленим изложбеним палатама из друге половине 
деветнаестог века. Приказано је и неколико зграда бол-
ничко-хуманитарне намене у Београду, Нишу, Срем-
ској Каменици, као и нишко војно гробље Британског 
Комонвелта. Издвојене су и улоге арх. Јосифа Михајло-
вића и инж. Костантина Станковића.

Овом прегледном и садржајном монографијом 
(што важи и за изложбу), Снежана Тошева је упо-
тпунила досадашњи историографски рад на темама 
из архитектуре и урбанизма, проширујући своја те-
жишта и на поље међукултурних додира. Њеним по-
духватом у великој мери је афирмисана активност 
Музеја науке технике, а међународно заинтересована 
публика вишеструко је анимирана. Раније предузети 
компаративни напори у осветљавању српско-руских, 
српско-чешких и српско-француских архитектонских 
веза овим прилогом су знатно обогаћени, што важи и за 
шири корпус студија британске културе у Србији.
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ИВАНА ЖЕНАРЈУ

[      ест година након прве поставке у Љубљани, у Галери-
ји Српске академије наука и уметности, 21. децембра, 
архитекта Михајло Митровић отворио је ретроспекти-
вну изложбу под називом Словеначка архитектура XX 
века. Изложба је плод четрдесетогодишњег истражива-
ња др Станета Берника, које је крунисано истоименом 
књигом, као трајним изразом тог преданог рада. Бер-
ник је историчар уметности, професор на Љубљанској 
академији за графички дизајн и обликовање, који је 
своју каријеру посветио критичком изучавању модерне 
архитектуре на тлу Словеније, суочен са чињеницом да 
се она у периоду после Другог светског рата углавном 
занемарује. Дан после отварања изложбе одржао је 
предавање о архитектури у Словенији, у светлу савре-
мених светских кретања.

На 114 црно-белих панела, српској публици пред-
стављени су носиоци словеначке модерне архитекту-
ре и њихова најзначајнија дела, уз пратећи текст на 
словеначком језику, који без обзира на заједничко 
словенско порекло и некадашње припадање истој др-
жави, није лако разумљив овдашњој заинтересованој 
публици. Стане Берник је изложио репрезентативне 
примере архитектуре настале у периоду од једног 
века – од 1900. до 1999. године. Како је и напоменуо, 
то су квалитетни и значајни знакови словеначког пута 
архитектуре у двадесетом веку, од сецесије преко фун-
кционализма и његовог обнављања након Другог свет-
ског рата, истраживачких педесетих, иновативних шез-
десетих и стваралачких седамдесетих година, потом 
кроз структуралистичке и новобруталистичке пројек-
те, све до интернационалног постмодернизма и свесне 
„разградње“. Примери су груписани по деценијама и 
хронолошки изложени. Извршена је логична селекција 
кључних модерних споменика словеначког културног 
наслеђа, креативних униката у којима се препознаје 
рукопис градитеља. Аутор напомиње и да су бирани 
само комплетни, заокружени радови, оригинални у свом 
времену, али и функционалне просторне организације. 
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Хронолошки преглед започиње управо пионири-
ма словеначке модерне –Максом Фабијанијем и Јожом 
Плечником, који су интернационално познати као 
кооснивачи модерног покрета у Бечу, раме уз раме 
са чувеним Вагнером, с којим су блиско сарађивали. 
Плечник је водећа фигура у историји словеначке 
архитектуре и изложено је пет његових пројеката – 
Захерлова кућа у Бечу, реконструкција прашке тврђаве 
Храдчани, Парохијска црква Вазнесења господњег, 
Народна и универзитетска библиотека и чувено Тро-
мостовље у Љубљани. Да се изложба не би претворила 
у, још један у низу, омаж овом уметнику, сигурно је 
било тешко одабрати тек неколико радова градитеља 
чијег се утицаја Словенци дуго нису могли ослободити 
(о томе сведочи и термин „Плечникова Љубљана“). 
Ипак, избором европски потврђених пројеката, како 
Плечникових тако и Фабијанијевих, Берник је на нај-
бољи начин истакао њихов значај у обликовању мо-
дерне слике Европе. Иван Вурник је запамћен по пос-
већености у трагању за особеним националним сти-
лом, архитектонским изразом који би одговарао духу 
националног романтизма, што није било неуобичајено 
у европској архитектури, поготову на Балкану. Тако је и 
створио најпикторескнију словеначку фасаду Задруж-
не привредне банке, користећи постсецесионистички 
историцистички вокабулар. 

У словеначкој архитектури изражене су и тен-
денције ка експресионизму, доспеле из Немачке пре-
ко ученика једног од инспиратора покрета, Петера 
Беренса. Елементи овог изворно немачког феномена 
приметни су у приказаним радовима, између осталих, 
Вурниковог Санаторијума за плућне болеснике у 
Голнику, Царинарници у Љубљани Иве Спинчича, као 
и на заправо јединој уистину експресионистичкој кући 
у Љубљани, покривеној првим равним кровом у том 
граду, коју је за сопствене потребе пројектовао Тоне 
Краљ, 1924. године. Костаперариа, Мушич, Шубиц, 
Месар, неки су од присталица функционализма, који 
кореспондира с рационалним избором елемената у 
већини пројеката, где се основне формалне тенденције 
и даље ослањају на модернизовани класицизам – Му-
шичев блок станова у Бежиграду и станови у Пољану, 
Шубицови станови Мексика и небодер (Неботичник), са 
12 спратова, тада једна од највиших зграда на Балкану. 
Ови елоквентни примери одраз су паралелизма касних 
експресионистичких тенденција и функционализма. Да 
је у том дуелу превласт ипак однео функционализам, 
показују нам властита кућа Владимира Шубица, као и 
стамбени објекти Јосипа Костаперарие, међу којима је 
најрепрезентативија такозвана Шаховница.

Функционализам је постао још доминантнији 
у једном полету у којем се отварају могућности за 
коришћење авангардних идеја, које као политички 
агресиван начин изражавања нису наишле на плодно 
тле у Љубљани, те Милан Чернигој одлази у Трст, 
окушавајући своје могућности у конструктивизму. 
Упркос његовом гласном инсистирању на коренитом 
уметничком преврату у архитектури, та је делатност у 
Љубљани и Марибору недвосмислено постала и остала 
социјално ангажована. Између два светска рата модер-
ну архитектуру одржала је изградња стамбених објека-
та, као и у послератном периоду. Функционализам је 
логично настављен у бурном периоду обнове, јер је 
нова архитектура морала водити рачуна о економској 
исплативости, социјалној одговорности, конструкцији, 
материјалима, потрошњи времена и енергије – укратко, 
зависила је од потреба савременог живота. Тиме је 
изградња била задужена за социополитички програм. 
Идеолошки разлози су у том периоду створили израз 
„архитектура нове социјалне ере“, док Берник као 
ознаку таквог стања користи термин „продужени фун-
кционализам“. Наслеђене су форме и идеје које су 
постојале пре 1941. године, јер није ни било могуће 
другачије одговорити на реалне и неодложне про-
блеме и у исто време остати у трци за прихватање и 
реализацију пројеката. Послератна обнова почивала је, 
на функционалистичком наслеђу, али и на темељима 
оновременог CIAM-овског критичког дискурса.
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седморица будућих модерниста – Мирослав Оражем, 
Милан Север, Хрвоје Брнчић, Франц Новак, Марјан 
Тепина, Едвард Равникар и Марко Жупанчич. На крају 
је јасно да словеначку архитектуру маркирају две 
фигуре – првенствено Јоже Плечник, а потом и његов 
ученик Равникар, као следећи велики учитељ. Њихове 
идеје трансформисане и транспоноване кроз дела уче-
ника нашле су своје место на сваком бољем делу мо-
дерне архитектуре у Словенији.

У незахвалном поређењу историјских прилика 
у Словенији и Србији, није тешко закључити да је 
словеначка архитектура имала више могућности за 
достизање бољих резултата и праћење токова архи-
тектуре у Европи. Ипак, само летимичан поглед на 
изложене радове одаје нам утисак да превелике разлике 
у стваралаштву нема, осим нешто дужег опстајања ака-
демизма у Србији, односно веће фасцинације сецесијом 
у исто време у Словенији.

Дела у поставци нису настала само на тлу Словени-
је, чиме је изражена тврдња да уметност не познаје 
геополитичке границе – националном  архитектуром 
сматра се све што је настало из пројеката национал-
них архитеката, а у овом случају има их и у Трсту, Бечу, 
Прагу, Хрватској, Црној Гори и Србији. Рад Милана 
Михелича, Робна кућа „Стотекс“ у Новом Саду, међу 
посетиоцима је сигурно побудио осећај посебне но-
сталгије. Ова је изложба сврсисходан и исцрпан преглед 
најкарактеристичнијих креација најутицајнијх лично-
сти унутар покрета преко којих се ишчитавају кодови 
њихове идеологије, али и кроз мање познате, али не и 
мање битне, ауторе, чиме добијамо комплетну слику 
развоја идеја у словеначкој архитектури у XX веку.

Едвард Равникар, Плечников ученик и Ле Корбиз-
јеов сарадник, стварајући у то време у константном је 
дијалогу наслеђа и модернизма, снажно утичући на 
послератни развој урбанизма, архитектуре, дизајна и 
теорије. Да су шездесете и седамдесете биле инова-
тивне и стваралачке, потврђује и квантитет изложених 
пројеката, међу којима највише дела Равникара и пле-
јаде његових веома образованих и способних, а тиме 
и продуктивних, ученика као што су Савин Север, 
Отон Југовец, Милан Михелич, Станко Кристл, Илија 
Арнаутовић. Као најважније представнике данашње 
средње генерације, Берник истиче двојицу такође Рав-
никарових ученика – Марка Мушича, који се колеба 
на границама модернизма, прихватајући сликовити 
постмодернизам, и Војтеха Равникара, који се залаже 
за постмодернизам, истовремено остајући веран мо-
дернистичком рационализму. 

Креативна веза са Европом, оличена у естетским 
сличностима, трајала је до краја века, када у последњој 
декади постмодернизам и деконструктивизам својим 
релативизмом потврђују интернационалну припадност 
словеначке архитектуре, како наводи Берник. Кроз 
готово читав XX век, она се ослањала на кадрове 
образоване у европским средиштима, на изворишту 
модерности и нових идеја. Иако је у Љубљани након 
Првог светског рата деловала архитектонска школа, 
на челу са Плечником и Вурником, са дипломама су 
стизали махом из Беча – Иво Спинчич, Јоже Месар, 
Франц Новак, који су учили код Петера Беренса; у 
Прагу су се школовали Владимир Шубиц, Станислав 
Рохрман, Љубо Хумек, а у Паризу, у Ле Корбизјео-
вом атељеу, између 1927. и 1939. године, бораве чак 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 292

МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ



293

ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ ЈУГОСЛОВЕНСТВО У АРХИТЕКТУРИ 1904–1941.

ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ:
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ

ЈУГОСЛОВЕНСТВО У 
АРХИТЕКТУРИ 1904–1941.

МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ

K њига др Александра Игњатовића, доцента на Одсеку 
за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, Југословенство у архитектури 1904–1941, 
објављена је 2007. године у издању „Грађевинске књи-
ге“ (рецензенти проф. др Милош Перовић и проф. др 
Александар Кадијевић). Ова обимна научна студија 
представља резултат његовог темељног и систематич-
ног рада на докторској тези и, због својих високих нау-
чних квалитета, убрзо након појављивања, овенчана je 
наградом „Ранко Радовић“ за критичко-теоријско дело, 
књигу, о архитектури.

Тумачење механизама и идеја који су учествовали у 
исказивању југословенства кроз архитектуру у периоду 
када је оно постало идеолошки актуелно, у Србији 
под династијом Карађорђевић и у јужнословенским 
областима Аустроугарске монархије (од 1904. до 1918. 
године), и доминантно, у званичној културној политици, 
уметности и архитектури Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, односно Краљевине Југославије (од 1918. 
до 1941), изнето у делу Александра Игњатовића пред-
ставља значајан помак у нашој историографији по ком-
плексности, свеобухватности, научној прецизности и 
објективности, али и храбрости аутора да на језгровит и 
неспутан начин износи закључке, који, умногоме, на нов, 
модеран, начин осветљавају архитектуру посматраног 
периода. Посебан квалитет књиге јесте корпус знања о 
времену у којем је посматрана архитектура настајала, 
тумачење друштвених, политичких и културних одно-
са на балканском простору у периоду прве половине 
двадесетог века, као и деловања појединих личности 
политичке, културне и архитектонске сцене, које аутор 
износи пред читаоца. Управо су дубина и ширина 
сагледавања услова у којима је архитектура овог времена 
настајала и одсуство емоција и сентименталности у 
тумачењу улоге појединих аутора и домета њихових 
дела посебан квалитет који краси и издваја ову књигу. 
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Аутор у предговору истиче да књига има амбицију да 
„однос између садржаја и облика знања о југословенству 
проблематизује“ и да понуди неколико одговора на 
питање каква је била улога архитектуре у презентацији 
идеје југословенства. Тиме он архитектуру и њене творце 
истура у први план, као активне судеонике у креирању 
политичке, друштвене и културне стварности.

Срж књиге чине четири главе: Југословенство 
и архитектура: идеологије и идентитети, Примор-
дијализам, Синкретизам и Универзализам, кроз које 
аутор износи и тумачи своје основне тезе. Њима прет-
ходе Предговор и Увод, а на крају монографије дати су 
Закључак, Списак и порекло илустрација, као и изузетно 
обимна Библиографија, у којој су, кроз јасно издвојене 
целине, наведени архивски и други извори, коришћена 
литература у виду чланака и монографија и на крају је 
дат индекс. Књига има 446 страна основног текста са 
105 илустрација. 

Увод књиге аутор је поделио на два дела. У пр-
вом, Епистемологија југословенства и југословен-
ски идентитет, он се бави тумачењем, поимањем 
и значењем појмова југословенство и идентитет у 
различитим историјским периодима. Трансформација 
значења ових двају појмова, у зависности од политичке 
и културне климе одређеног времена, пресудно је 
утицала на архитектуру, која, према Игњатовићу, није 
аутономан, затворен систем значења и вредности, већ 
се кроз њу конструишу и легитимизују друштвена 
стварност и идеологија. У поглављу Историзација знања 
о југословенству 1904–1941. он даје важне историјске 
одреднице везане за настајање југословенства, као 
концепта знања и система различитих политичких 
идеологија, зачетог на прагу модерног доба – крајем 18. 
и почетком 19. века, који је током једног века развоја 
постао институционалан и оперативан дискурс. Аутор 
посебно наглашава да је фокус његове књиге усмерен 
ка тумачењу различитих система конструисања и 
репрезентовања знања о југословенству у архитектури, 
а не ка архитектури југословенских простора као про-
дукцији и корпусу текстова. 

Након уводних образложења, аутор кроз четири 
главне теме књиге: Југословенство и архитектура: 
идеологије и идентитети, Примордијализам, Син-
кретизам и Универзализам истражује и тумачи кон-
струисање и приказивање идеје југословенства, кроз 
визуелне уметности и архитектуру, од њеног настанка 
до 1941. године. У првом делу књиге, он обрађује 
четири подтеме: Проблем националног у архитектури, 
Идентитет: конструисање друштвених идентитета, 
Конструкција југословенског идентитета и Иден-
титет и идеологија. Тумачећи проблем национал-
ног у архитектури, Игњатовић се критички осврће 

на досадашња тумачења архитектуре посматраног 
периода и поставља кључна питања: „Како се уопште 
једна културна творевина, као што је архитектура, 
може посматрати и тумачити као ’национална’? Како 
архитектура може учествовати у креирању слике о 
нацији, њеној територијалности, историји, карактеру 
и вредности? Како се кроз одређени историјски 
период, који оивичава једна мање или више кохерентна 
идеолошка перспектива југословенства, градила 
визуелна и архитектонска нарација о националном, 
етничком, расном или политичком идентитету?” Да 
би на њих одговорио, он сматра да најпре морају да се 
сагледају начини на које архитектура учествује у грађи, 
тј. садржају друштвених идентитета. Из тог разлога 
Игњатовић даје основне теоријске оквире и дефиниције 
за истраживање друштвених идентитетa, како етничког, 
националног и културног, тако и расног и политичког. 
У односу на ове теоријске оквире, он у даљем тексту 
конкретизује проблем југословенског идентитета као 
друштвеног феномена. На крају овог поглавља бави 
се успостављањем односа идентитета и идеологије 
у посматраном периоду, као и дефинисањем односа 
између идеологије југословенства и југословенског 
идентитета, посебно са аспекта архитектуре. Тиме он 
заокружује теоријску поставку проблема, који касније 
детаљније развија у наредним поглављима, заснивају-
ћи своје тумачење на трима могућим парадигмама 
приказивања идеје југословенства у архитектури: при-
мордијалистичкој, синкретистичкој и универзалисти-
чкој.

Тумачењу идеје југословенства кроз приморди-
јализам посвећено је највише простора у књизи. При-
мордијалистичка парадигма конструисања југосло-
венског идентитета је, по Игњатовићу, била засно-
вана на фикцији о урођеном и исконском јединству 
појединих „племена” и потреби стварања унитарне 
југословенске културе. Он на почетку анализира 
дијалектику примордијалног југословенства и Видов-
дански храм Ивана Мештровића, као главног пред-
ставника југословенског идентитета у архитектури и 
ликовним уметностима тога доба. Даље, он посматра 
приказивање идеологије југословенства и грађење 
југословенског идентитета кроз архитектуру павиљона 
који су представљали Краљевину Србију и Краљевину 
Југославију на међународним изложбама од 1905. до 
1937. године. Кроз анализу политика представљања, 
између примордијализма, синкретизма и универза-
лизма, аутор даље разрађује идеју о прожимању 
различитих облика, садржаја и граница југословен-
ског идентитета на релевантним примерима. Поред 
тога, он посматра и југославизацију народне културе 
и конструисање примордијалног југословенства. Да 
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би објаснио југославенство између идеализованог и 
прагматичног, аутор као студију случаја даје анализу 
Босне и Херцеговине као парадигме југословенског 
идентитета. Велики део овог поглавља аутор посвећује 
проблему грађења идентитета у архитектури кроз 
позивање на хришћанску религију и особености 
традиционалних простора хришћанског храма, након 
чега сагледава како су се процеси стварања идеје о 
првобитном југословенству рефлектовали у архитектури 
и уметности. Александар Игњатовић, такође, анализира 
југословенство као рестаурацију изворног хришћан-
ства и југословенски месијанизам, као и југословенски 
идентитет и прешизматичко јединство. Он говори о мит-
ској древности, идеализацији вернакуларног и о југо-
словенском ethnoscape-у. У поглављу Југославизација 
архитектуре модернизма. Boden и Blut југословен-
ства Игњатовић управо архитектуру модернизма види 
као идеалну опну за примордијалистичку доктрину, 

националну кохезију и стварање интегралне југосло-
венске културе. Из тог разлога, на крају овог дела 
књиге, на примеру Југословенског павиљона на Међу-
народној изложби у Барселони 1929. године, даје 
тумачење манифестације југословенства кроз његову 
архитектуру, која је у очима савременика виђена као 
„спој националног и модерног“, „фузија архајског и 
модерног“ и „израз оригиналног словенства“. Управо 
на примеру архитектуре павиљона аутор показује да је 
дошло до „национализације архитектуре модернизма“ 
и да су „безорнаментални облици модерне архитектуре 
препознати као спасоносна формулација пожељног 
националног и културног идентитета“.

Део књиге посвећен синкретизму Александар 
Игњатовић започиње тврдњом да је синкретистичка 
парадигма конструкције југословенског идентитета 
почивала на идеји о југословенству као синтези 
аутономних култура: српске, хрватске и словеначке. 
У почетном поглављу, под насловом Обличје синкре-
тизма: различитост у јединству, он наводи да 
је синкретистички модел идентитета посматрао 
југословенску нацију „као својеврсни амалгам разли-
читости, чија је унутрашња кохерентност била за-
снована на фикцији о расном јединству Југословена“ 
и „на специфичној улози југословенске културе у 
глобалном систему цивилизација“. Кроз поглавља: 
Конструкција различитости: „националне традиције“, 
Конструкција јединства: „национална традиција“, 
Есенција синкретизма: „романско-византијски“ идиом 
и Конструкција регионализма: југословенски иден-
титет као синтеза различитости, Игњатовић даље 
образлаже своју тезу да је синкретичка парадигма 
нудила идеолошки кључ који је функционисао као 
утврђена прагматична платформа која је пружала 
могућност да се архитектура интерпретира на само са 
становишта теорије форме, стила или естетике већ као 
облик исказивања југословенског културног идентитета 
насталог на синтези националних, регионалних и 
локалних традиција. Анализирајући пројекте нацио-
налних павиљона и друге примере, он дефинише 
своје виђење конструкције „националне“ традиције 
кроз синкретичку парадигму. Истичући да је грађење 
југословенског идентитета као синтетичног идентитета 
било најуочљивије кроз повезивање византијске и 
романичке градитељске традиције, као симболичног спо-
ја Истока и Запада, аутор посебно издваја и анализира 
дела Драгише Брашована, као и конкурс за Ратнички дом 
у Београду из 1929. године и Мост краља Александра I 
Ујединитеља, изграђен 1929–1934. године преко реке 
Саве. Такође, у оквиру синкретичког концепта културе 
између два светска рата, он посматра југословенство и 
као синтезу регионалних идентитета, који су били одраз 
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природних, географских и климатских карактеристика. 
У оквиру поглавља посвећеног тој теми аутор, између 
осталог, анализира краљевске резиденције и палате 
краљевске банске управе, истичући управо различитост 
њихове архитектуре као елемент конструисања 
јединства, тј. као „репрезентацију аутентичних југосло-
венских локализама“ подређених „миту о јединстве-
ној југословенској нацији у разноликим појавним 
облицима“. Посебно поглавље Игњатовић посвећује 
Симбиози идентитета кроз анализу архитектуре 
соколских домова „између различитости у јединству и 
јединства различитости“. Анализирајући стилске, фор-
малне и значењске елементе типичне архитектуре со-
колских домова, он показује како је та архитектура, као 
непосредни израз идеологије југословенског соколства, 
имала специфичне културне и политичке функције.

Универзализму је Игњатовић посветио последњу, 
и најкраћу, главу своје књиге, разматрајући идеју о 
универзалистичкој парадигми представљања југо-
словенског идентитета у архитектури кроз призму 
Новог двора и Музеја кнеза Павла у Београду. Он сматра 
да је управо кроз формирање овог музеја репрезенто-
ван европски карактер  југословенске државе и жеља 
да се југословенска нација придружи „породици ци-
вилизованих европских народа“. Такође, то је био 
и израз тежње да југословенска култура искорачи 
из традиционалних локалних вредности и да збаци 
провинцијски карактер, што је, према Игњатовићу, 
исказано кроз доследно поштовање неокласичне архи-
тектонске синтаксе и преузимање архитектонског 
наратива историјских стилова неоренесансе и нео-
барока. Тиме је кроз архитектонско обликовање Новог 
двора исказана идеја да Југославија треба да буде 
савремена европска држава, чија је култура заснована 
на универзалним вредностима Запада.

У закључку књиге, Игњатовић још једном на-
глашава завидну улогу коју је архитектура, као активни 
судеоник у дешавањима на пољу културе, идеологије 
и политике, имала у процесу конструисања и ре-
презентације идеје југословенства у периоду између 
два светска рата. Архитектура, каже, није „одблесак 
неког знања о југословенству већ она сама – као 
дискурс и као интерпретабилна стварност – учествује 
у његовој изградњи“. На крају текста, аутор још једном 

истиче примордијалистичку парадигму, чијој је једин-
ствености и посветио највећу пажњу и највише 
простора у књизи, јер је, сматра, она понела и најтежи 
терет конструисања „културне представе о изворној и 
свепрожимајућој примордијалности и истовременој 
савремености југословенске етније, нације и културе“. 
Поред тога, конструкција југословенског идентитета 
зависила је од прихватљивости идеологије југословен-
ства за остваривање политичких циљева одређених 
етничких група. Стога је један исти архитектонски текст 
био интерпретиран као садржај различитих идентитета 
у различито време и под различитим околностима. 

На крају приказа књиге Југословенство у ар-
хитектури 1904–1941. Александра Игњатовића по-
себно је задовољство исказати похвале аутору за 
изузетан труд и напор који је уложио у савладавању 
веома обимне грађе и извора, откривајући бројне 
чињенице и догађаје из наше историје и културе ко-
ји до сада нису довођени у везу са архитектонским 
стваралаштвом између два светска рата. Тиме је он 
проучавању историје и теорије архитектуре у Србији 
дао један нов квалитет, проширујући уобичајене ок-
вире дисциплине и бавећи се не архитектуром као прак-
сом и производом одређеног времена већ односом 
архитектуре, политике, идеологије, визуелне културе и 
идентитета. На тај начин он је испољио један свеж 
и нов теоријски приступ у истраживању историјских 
појава, односа између архитектуре и уметности, идео-
логије и друштвено-политичког дискурса и дао знача-
јан импулс другим ауторима да искораче из утабаних 
стаза домаће историографије. Својим оригиналним и 
смелим тумачењем појединих појава и дела у облас-
ти архитектуре и уметности Краљевине Југославије, 
Александар Игњатовић обликује ново виђење односа 
између политике, идеологије, културе и уметности 
овог доба и даје знатан допринос редефиницији става 
према овом периоду и његовој архитектури. Мада 
се мора изразити жаљење што књига нема опширни 
резиме на страном језику, јер би то допринело бољем 
разумевању и вредновању наше културне историје и 
архитектонског стваралаштва у контексту идеологије 
југословенства у свету, сигурно је да ће она имати 
велики одјек у историографским круговима држава које 
су у прошлости биле део Југославије.
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A утор изложбе Нада Живковић�, једноставним, јас-
ним насловом наговестила је посетиоцу нови доживљај, 
сазнање о недовољно познатом споменичком наслеђу 
– које живи крај нас и данас опстаје (сл. 1). Да будем 
одређена. Излаже се документација о споменицима 
материјалног стваралаштва народне културе – сачуваног 
у насељима са подручја општина које припадају граду 
Београду.

За изложбу је изабрано најлепше шеталиште Ве-
ликог Калемегдана, Главно шеталиште са истакну-
тим природним положајем према Сави и Сремској 
равници са видицима, по чему су га Турци назвали 
„брег размишљања’’ (Фићир бајир). Дуга права стаза 
шеталишта повезана је са градом степеништем ба-
рокних линија, а завршава се обичним степеницама ко-
јима се спушта у нижи проширени простор.

На завршетку шеталишта постављена је прва 
витрина неуобичајеног облика – троугла. А за њом по 
средини стазе следи десет у правилном низу (сл. 2). На 
свакој витрини је светиљка, да би се ноћу осветљавале 
(сл. 3). На три стране 11 витрина представљена су 
33 примера грађевина материјалног стваралаштва 
народне културе у насељима београдских општина. 
Свака страна витрине приказује један споменик кроз 
фотографије, главни изглед и детаље, архитектонске 
цртеже основа и пресека 2 (сл. 4 и 5). Уз назив и место 
у коме се налази споменик дат је кратак историјат 
времена настанка и главних промена.

Изложба је отворена у предвечерњим сатима 3. 
јула и трајала је до 12. септембра ове, 2008. године. 
Бројне позване госте поздравила је директор Завода 
Милана Јочић, дипломирани инжењер архитектуре, 
која је говорила о раду Завода за заштиту споменика 
културе града Београда на овом фонду, као и о раду 
самог аутора. Нада Живковић се захвалила свим прет-
ходним сарадницима Завода који су приљежно радили 
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на заштити ових споменика и оставили квалитетну до-
кументацију којом се и она  за ову изложбу користила. 
Изложбу су представиле Марија Тодоровић, професор 
Универзитета и експерт Уједињених нација за енер-
гетску ефикасност и Мирјана Поповић историчар уме-
тности, сарадник Завода у пензији, заслужна за рад на 
заштити споменичког наслеђа народне културе.

Богатство облика и садржаја приказано на овој 
Изложби, настајало током једног века и више, оставили 
су нам наши преци уз аманет да га чувамо. Изложба 
нас подсећа на наслеђе и на завет који се у нашем на-
роду поштовао.

Овде је приказан мали део наслеђа настао у по-
ново слободној Србији, како народ говори васкрслој 
у Кнежевини и Краљевини, у земљи просветитеља 
Доситеја и реформатора Вука.

Разноврсне облике наслеђа на малом делу бео-
градског округа, пренели су досељеници из јужних 
крајева, носећи у духу своју кућу – у првом реду и њене 
особености. Стога ми данас имамо и шумадијску кућу 
са тремом, чије стубове носи равна греда испод крова, 
а исто тако кућу са луковима – звану моравска. То 
нису више куће невољника, који живе у непрекидном 
страху и бежању од турског насилника, већ сталне 
куће слободних људи, да уживају у њој и задовоље 
потребу за лепим. То су сада проширене куће са више 
одељења. Из изложеног материјала сазнаје се да је 

сачуван највећи број кућа за становање – задружне и 
инокосне породице. На појединим извршени су и за-
штитни радови.

Изложба је привлачна књига коју шетач – посети-
лац лако чита и прочита је за кратко време. Из ње је 
сазнао - да је у једном делу Србије, њеном главном граду 
Београду и насељима која му припадају сачувана из не 
тако давне прошлости - посебна врста споменичког нас-
леђа, које је стручно названо народно градитељство.

Ту су и цркве брвнаре од материјала којег је најви-
ше било – храстове шуме. Гледалац сазнаје о малим 
црквама начињених од брвана – скромних облика као 
опомена тешких времена.

Исто тако упознаје се са важним за прошло вре-
ме друштвеним зградама: школама и механама, нека-
дашњим јединим друштвеним центрима. Мали број 
сачуваних основних школа говори о бризи друштва за 
описмењавањем младог нараштаја. Ту су механе где су 
се заустављали путници од којих су домаћи сазнавали 
вести и важне новости. Приказани су и дућани, који на 
неки начин замењују вашаре. У њима се купује скоро 
свакодневно све што је потребно, како домаћинству тако 
и занатлији и пољопривреднику. Посебно су представ-
љени дућани у приземљима и становима на спрату. Они 
су током времена образовали целину названу чаршија, 
будуће центре варошица. Обухваћени су и надгробни 
споменици- белези значајним личностима тога времена.

Сл. 1. Каталог изложбе 
“Народно градитељство 
споменик културе, данас’’
(Фотографија Снежана 
Неговановић)
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Споменици материјалног стваралаштва народне 
културе су лепота искуства неписменог и нешколова-
ног мајстора – градитеља, али надареног.

Изложба открива мало познате, чак сасвим не-
познате споменика народне материјалне културе.

После разгледања свих једанаест витрина – 
посетилац обично седа на клупу, којих има са обе стра-
не стазе – и упоређује сачувано народно градитељство 
са данашњим. За размишљање служи му управо град на 
другој обали Саве, са високим зградама Новог Београда 
и другог који носи име Земун по сасвим заборављеним 
земуницама – укопаним становима у земљу и песковита 
брда.

Након ове изложбе, надам се да се неће више 
постављати зачуђујуће питање: Сеоска кућа па спо-
меник културе? Јер, поновићу мисао коју сам више 
пута исказала: Ми немамо дворце на Лоари, њих су 
давно порушили наши непријатељи. Нама је народно 
материјално стваралаштво – споменичка баштина доказ 
и корен постојања на овом тлу, наш идентитет. Надам 
се, и верујем да ова Изложба осигурава будућност 
прошлости.

Изложба је резултат дуготрајног и тешког задатка: 
како установити и утврдити све вредности које се 
могу означити као споменичке? Поред упознавања 
свих материјалних података, морало се трагати и 
за другим изворима. А њих је мало. Знањем и ис-
куством конзерватора извршен је избор типичних и 
карактеристичних примера народног градитељства. 
Изложба делује ведро, лако - мада иза тога стоји велики 
труд и знање. То би била моја похвала аутору.

Свака црно бела фотографија деловала је као 
уметничка слика сликана фотографским апаратом. Не 
заслужује похвале само етнолог конзерватор, већ и 
фотограф Снежана Неговановић. Њено осећање и да-
ровитост, као и дизајн Душана Шевића, допринели су 
да се свака исликана фотографија осети као „жива“.

Поред свих мојих узлета и одушевљења излож-
бом, имам и примедбе. Изложбу прати добро опремљен 
каталог. У низу мојих примедби је и то што организатор 
није обезбедио бар два дана – суботу и недељу – када 
је Калемегдан пут посетилаца, да неко од сарадника по-
нуди каталог. Затим и на почетку и на крају витрина би-
ло је нужно поставити таблу са насловом и објашње-
њем. Неопходно је било да се поставе велике табле са 
путоказима. Путокази ка изложби – то би далеко више 
привукло посетиоце. Овако, по неки посетилац је и 
лутао док није пронашао изложбу.

Необично је у данашње време претераног рекла-
мирања свега и свачега на такозваним билбордима 
којима је угушен Београд, да се нико није побринуо 
да бар преко једног или два таква паноа обавести 
становништво Београда о овој изложби.

А како се понела моћна дневна штампа према 
изложби о народном градитељству? Први се огласио 
„Блиц“, а затим београдске „Вечерње Новости’’. Није 
им промакла изложба – писали су о њој. И још нека 
нова гласила. Али „стара’’ Политика коју је читао цео 
српски народ и ван Србије – затајила је. Ни један редак 
није поклонила народном градитељству. Новинаре 
Политике следили су и почетници – новинари са 
радија. Бројне радио станице нису дале ни два минута 
овој јединственој изложби, о споменицима који нас 
подсећају на наше корене и његове карактеристике. 
Међутим, посленици са телевизијских канала имали су 
слуха за ову Изложбу и својим гледаоцима приказали је 
више пута.

Сл. 2. Изложба на Савском шеталишту, дању
(Фотографија Снежана Неговановић)

Сл. 3. Изложба на Савском шеталишту, ноћу
(Фотографија Снежана Неговановић)



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 300

НАДЕЖДА ПЕШИЋ МАКСИМОВИЋ

ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Title package of the exhibition Traditional Buildings - Cultural 
Monuments Today
(Photograph Snežana Negovanović)

Fig. 2. The Exhibition on Savsko šetaliste by day
(Photograph Snežana Negovanović)

Fig. 3. The Exhibition on Savsko šetaliste by night
(Photograph Snežana Negovanović)

Fig. 4. The Old Communal Family Home of Ranković Family, 
Draževac
(Photograph Snežana Negovanović)

Fig. 5. Janić’s Pub, Ostružnica 
(Photograph Snežana Negovanović)

НАПОМЕНЕ:

1] Етнолог-конзерватор, виши стручни сарадник Завода за заштиту 
споменика културе града Београда

2] Из документације Завода за заштиту споменика културе града 
Београдa

Сл. 4. Стара задружна кућа Ранковића, Дражевац
(Фотографија Снежана Неговановић)

Сл. 5. Јанићева кафана, Остружница
(Фотографија Снежана Неговановић)

Да су калемегдански шетачи имали више осећања 
и исказали исконско поштовање према споменицима 
народног градитељства – показује и то да ни једна 
витрина није оштећена познатим спрејом којим испи-
сују зидове кућа у Београду.

И да завршим. Ова Изложба је прва из области 
заштите споменика културе на којој је представљено 
споменичко наслеђе материјалног стваралаштва наро-
дне културе, постављена у природи, на најлепшем месту 
Београда, на Калемегдану. Несумњиво да је и успела. 

А Завод за заштиту споменика културе града 
Београда овом Изложбом отворио се широј јавности, 
постао је ближи и познатији становницима града о чијој 
се споменичкој баштини и стара.
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P

IN MEMORIAM
ПРОФ. АРХ.

МИЛОРАД ДИМИТРИЈЕВИЋ
(1924 –2008)

   ротекле године, на Дан заштите споменика културе, 
свечано је обележено педесет година плодног и веома 
успешног рада Милорада Димитријевића на спасавању 
и продужавању века трајања градитељских културно-
историјских споменика Србије. Малом свечаношћу и 
изложбом радова Милорада Димитријевића, Служба 
заштите споменика културе се само делимично оду-
жила овом преданом делатнику, пријатељу многих 
конзерватора и мајстора – градитеља. Увек ведар, жива-
хан и спреман на договор, Милорад Димитријевић 
нас је сусретао у разним приликама и на разним кон-
зерваторским радилиштима. Спознавши бит и суш-
тину старих историјских конструктивних склопова, он 
их је с великом сигурношћу и поузданошћу осигура-
вао и стабилизовао. Испољио је, при томе, нарочи-
ту инвентивност у решавању веома сложених питања, 
као што је премештање споменика културе. Неуморан 
радник, он је иза себе оставио преко четрдесет разно-
врсних и веома тешко изводивих санационих радова на 
старим историјским здањима.

Дар за градитељске послове Милорад Димитри-
јевић вероватно дугује и свом родном крају – Добром 
Пољу у Црној Трави, одакле потичу чувени и цењени 
градитељи. После завршене средње школе у свом 
родном месту, затим у Лесковцу и Београду, уписао 
се на Архитектонски одсек Техничке велике школе 
у Београду 1946, где је у најкраћем могућем року ди-
пломирао, 1951. године. Запажен је већ као студент и 
одабран за демонстратора на предметима који се баве 
статиком и конструкцијом. Пошто је испољио посебно 
разумевање за конструктивне проблеме и структуру 
грађевинских склопова, изабран је, када је дипломирао, 
за сарадника на Архитектонском факултету у Београду 
на више предмета из поменуте области.

На Архитектонском факултету постављен је за 
асистента проф. Божидара Томића 1956. године и да-
ље је напредовао до редовног професора. Милорад 
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Димитријевић се највише посветио педагошком раду 
за који му је у тој институцији додељено неколико 
важних предмета из области статичко-конструкти-
вне групе. Од избора за асистента на предмету Статика 
конструкција, напредовао је до доцента за предмет 
Зидане и дрвене конструкције, да би нешто касније 
преузео и предмет Фундирање. Цењен међу колегама 
наставницима на Архитектонском факултету, он је већ 
1963. изабран за предавача и на Техничком факултету 
у Нишу, а истовремено је на свом матичном факултету 
држао наставу из изборног предмета о посебним кон-
структивним проблемима, за студенте завршних година 
архитектонско-инжењерског усмерења.

Остао је Димитријевић запамћен на свом факулте-
ту и по бројним успешним подухватима које је оства-
рио док је био његов декан, од којих је за конзерваторе 
најбитнији допринос организовању последипломских 
студија из области градитељског наслеђа.

Упоредо с педагошким радом, Милорад Дими-
тријевић се посветио изучавању старих историјских 
конструкција, испитивању њихових поремећаја и ана-
лизама могућности њихове санације. Обухватио је 
својим радом градитељске споменике свих категорија 
и врста, тако да је замашан списак његових радова на 
средњовековним градовима и тврђавама, нарочито на 
сакралним грађевинама, али и на грађанској архитекту-
ри новијега доба. 

Најдуже се бавио Београдском тврђавом, на којој 
је решавао разноврсне статичко-конструктивне про-
блеме, између којих се издваја осигурање и санација 
темеља Небојшине куле у Доњем граду. Решавао је и 
конструктивне проблеме искрсле при обнови бедема 
тврђаве Голубац, Фетислам, а потом и утврђења Старог 
Бара, Шабачке и Смедеревске тврђаве, код које је дао 
предлог за стабилизацију нагнуте Јеринине куле, чија 
се примена убраја међу најсложеније санационе по-
духвате у нашој конзерваторској пракси. Ојачавао је 
и темеље Куле Ненадовића у Ваљеву. На поменутим 
средњовековним градовима и тврђавама Димитријевић 
је на досетљив начин решавао сложене конструктивне 
проблеме примењујући, при томе, најсавременије мето-
де статичке санације у које је био упућен, захваљујући 
и сопственим истраживањима и приљежном раду на 
усавршавању своје струке. 

Много је већи број цркава и манастирских зграда 
на којима је успоставио статичку равнотежу и чије 
је ослабеле склопове ојачао. Решавао их је на нашим 
најзначајнијим средњовековним сакралним грађеви-
нама, од којих су неке уписане и у листу светске културне 
баштине. Међу њима је неколико здања Хиландара, 
где је Димитријевић решавао проблеме санације пирга 

светог Саве и светог Ђорђа и Милутиновог пирга изван 
манастира. Он је и аутор статичко-конструктивног про-
јекта за тамошњу нову библиотеку и за консолидовање 
структуре манастирских конака и старе трпезарије. По-
том се посветио статичкој санацији цркве манастира 
Раванице, Грачанице, Старе Павлице, манастира Фенек 
и Дренче. Пројектовао је конструктивно обезбеђење 
реконструисане спољне припрате у Сопоћанима, а за 
санацију старог конака у Милешеви, где су настале 
велике деформације међуспратне конструкције, Ди-
митријевић је врло довитљиво осмислио њено исправ-
љање. Најзамашнији су били његови радови на обнови 
цркве манастира Шишатовца, од које су остали само 
спољни зидови. Димитријевић је реконструисао сву 
њену унутрашњу структуру са сводовима, луковима, 
куполом и апсидалном конхом, а после конструктивне 
санације њеног звоника вратио му је барокни торањ 
применивши врло смео извођачки поступак. Његова 
драгоцена помоћ допрла је све до цркве Свети Никола у 
Вуковару, чије је сводове, такође, обновио и учврстио. 
Тршкој цркви, статички посебно угроженој, јер је на 
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клизишту засипана наплавинама, прво је конструкти-
вно обезбедио горње делове, а потом пројектовао вр-
ло ефикасан начин дренаже тла и спречавања њеног 
поновног плављења. Mеђу најзначајније и најобимни-
је радове изведене на сакралним грађевинама убраја 
се осигурање конструктивног склопа жичке Спасове 
цркве, поремећеног у земљотресу 1987. године. Било 
је потребно осигурати темеље цркве и њене гор-
ње делове на којима су се указале бројне пукотине. 
Одговорност с којом је приступао сваком проблему, 
а нарочито кад је посреди био нарушен „организам“ 
цркве – називане у старим писаним делима мајком свих 
цркава – Жиче, навела га је да организује својеврсни 
конзилијум и окупи наше најуваженије специјалисте за 
фундирање и стабилизацију конструктивних склопо-
ва, и технологију уграђивања нових железних ојачања. 
Тиме је потврдио своју високу професионалност и 
одговорност за будућност културног добра, чија му је 
судбина била поверена.

Димитријевићев допринос консолидацији зграда 
грађанске архитектуре новијег доба био је, исто 
тако, знатан. Готово да нема значајнијег културног 
добра те епохе чију поремећену структуру он није 
консолидовао. Међу њима је кафана „?“, Музеј Вука 
и Доситеја, Манакова кућа, Конак кнеза Милоша у 
Топчидеру, у Београду, и неколико објеката народне и 
градске архитектуре из његове околине: Чесни дом у 

Обреновцу, Вила Обреновића на Плавинцу код Сме-
дерева, затим неколико кућа знаменитих личности и 
консолидација неких спомен-обележја.

Замашан подухват био је премештање Теразијске 
чесме, затим премештање споменика Кочи капетану 
у Текији, а најкомпликованије било је измештање 
Трајанове табле изван домашаја Ђердапског језера.

Иако су сажето изложени подаци о смелим по-
духватима и доприносу Милорада Димитријевића 
стабилизацији историјских здања и монументалних 
споменика, они показују да је врло успешно решавао 
разноврсне случајеве поремећених конструктивних 
склопова знатно доприневши њиховој трајности. Драго-
цена сазнања која је стекао дугогодишњим делањем у 
тој области, Димитријевић је изложио у својој књизи: 
Статичко-конструктивни проблеми градитељског нас-
леђа, омогућивши тако будућим стручњацима, који се по-
свете решавању истих проблема, да свој рад утемеље на 
његовом богатом искуству. То огромно и веома значајно 
дело Милорада Димитријевића остаће забележено у ис-
торији и аналима многих завода за заштиту споменика 
културе, као једно од најпозитивнијих искустава српске 
службе заштите градитељских споменика. Зато и због ње-
гове несвакидашње дружељубивости, ведрине и спрем-
ности да свагда помогне у решавању најсложенијих 
питања очувања градитељских споменика, још дуго ће 
га памтити његови бројни сарадници и поштоваоци.
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ИСПРАВКА

СВЕТЛАНА НЕДИЋ, „Зграда класне лутрије“, 
допуна испуштеног текста из Наслеђа VIII, стр. 43

Припреме за подизање зграде Класне лутрије нас-
тављене су крајем 1897. године, када је на положај ми-
нистра народне привреде дошао Сима Лозанић. Класна 
лутрија је од Министарства народне привреде добила 
предлог да се из плана зграде избаци стан управника и 
да се стан настојника смањи. Милош Савчић је поднео 
Управном одбору Класне лутрије мишљење, с којим 
се сложио и Милан Капетановић, да се план не може 
изменити без рђавих последица, јер би се пореметио 
распоред радних просторија, које морају да буду на 
истом спрату, смештене по реду који захтевају послови 
установе. Исто тако, Савчић сматра да настојник у овој 
државној згради не треба да има мањи стан. Са овим 
образложењем сложио се и Управни одбор и обавестио 
министра народне привреде да је Класна лутрија оду-
стала од замисли да управник има стан у згради како је 
било предвиђено конкурсом и како је на плану провизор-
но назначено. Овај део зграде Класна лутрија намерава 
да користи као канцеларије (кад се обим послова пове-
ћа), а дотле може да их уступи Министарству народне 
привреде. Због тога Управни одбор моли за одобрење 
да распише лицитацију за подизање зграде по плану 
који су већ одобрили Министарство народне привреде 
и Министарство грађевина. Тражено одобрење дао је 
министар народне привреде Сима Лозанић 10. јануара 
1898. године, па је већ током истог месеца расписана 
лицитација за зидање зграде, а у марту је закључен уго-
вор са предузимачима. 5
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