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Кућа Чеха Рихарда Шкарке налази се у Делиградској 
улици бр. 13 у Београду, на врачарској падини, у близини 
једног од највећих градских тргова – Славије. У амбијенту 
који открива архитектонска трагања и остварења од краја 
19. века па све до данашњих дана, ова вила, попут правог 

странца у Београду, привлачи пажњу и намеће бројна 
питања посматрачима. Откуда оваква градска вила, овакво 
архитектонско обликовање, непоновљено у Београду, овакав 
градитељски шарм? 

Чеси су у Србију почели да пристижу у већем броју средином 

Шкаркина вила
Делиградска 13
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19. века. Чешке занатлије, банкари, индустријалци, лекари, 
архитекте и уметници углавном су се настанили у Београду, 
где су осамдесетих година, у циљу очувања свог културног 
идентитета, основали Чешко друштво „Лумир“. Касније је ово 
друштво понело назив Културно-просветно друштво Чеха и 
Словака. Овом веома популарном удружењу једно време је 
председавао и Рихард Шкарка, директор филијале Прашке 
кредитне банке у Београду. 

За подизање своје куће у Делиградској улици, Рихард Шкарка 
је позвао архитекту Драгишу Брашована. Будимпештански 

ђак је до тада у Београду већ реализовао своје прво потпуно 
самостално дело, зграду бивше Есконтне банке у Нушићевој 
улици. Остварење у комбинацији барокно-класицистичке 
еклектике, обезбедило је Брашовану добар пријем у 
београдској средини. 

Школовање, живот и рад од 1907. до 1918. године у 
Будимпешти, другој престоници Аустроугарске монархије и 
једном од уметничких центара средње Европе, упутили су 
Брашована у тада доминантни градски стил – романтични 
еклектицизам. Академски принципи прожети романтичним 
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духом представљали су водеће опредељење тамошњих 
градитеља. Тек неколицина архитеката заступала је нова 
европска и светска схватања о функционалности грађевине 
и начину декорисања фасадних површина. С новим 
тенденцијама Брашован се путем изложби и часописа о 
уметности и архитектури већ упознавао. 

У периоду између 1925. и 1930. године модерна архитектура 
се и у нашој средини – Србији и Југославији, тек постепено и 
недовољно јасно пробијала на градитељску сцену. Академски 
архитектонски концепт преовладавао је у обликовању како 

стамбене тако и архитектуре јавних грађевина. Утицај нових, 
модерних идеја препознаје се најраније кроз спорадичне 
примере у објектима индивидуалног становања. Париска 
изложба под називом Exposition Internationale des Arts Dé-
coratifs et Industriels Modernes из 1925. године несумњиво 
је оставила снажан утисак на наше архитекте. Ар деко 
(термин изведен неколико деценија касније из назива саме 
изложбе) у европској архитектури, па самим тим ни код нас, 
није се појавио као промишљена реакција на неки други, 
већ постојећи и утемељени стил. Није имао филозофску 
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основу или теоријску подршку, нити се јавио као последица 
социјалних и друштвених преображаја. Развијао се постепено 
и истовремено с великим школама модерне, ослањајући се 
делимично на њихова достигнућа и установљене ликовне 
изразе. Међутим декор, као главна одлика овог стила, био је 
на сасвим супротној страни од пре свега функционалистичких 
захтева модерних архитектонских ставова. Он се појавио као 
израз исконске потребе човека за лепим и то лепим које се 
лако препознаје и које је пријемчиво за најшире друштвене 
слојеве, а не само за интелектуалну елиту времена.

Шкаркина вила изграђена је током 1926–1927. године, 
као репрезентативна градска вила. Академски принципи, 
романтичарски дух, истористички мотиви, примесе модерних 
идеја и ардекоовски третман површина, препознају се у 
обликовању главне – уличне фасаде објекта. Фасада је 
изведена у једној равни, а декоративни елементи преузети из 
историјских стилова, романике, венецијанске готике и барока 
доприносе њеној сликовитости. Строга академска подела 
фасаде је напуштена, а њеној слојевитој обради архитекта 
је приступио на креативан начин. Рустичној обради доње 
зоне са забатним мотивима, дијамант квадерима веома 
блиским чешком кубизму, и прозорима завршеним слепим 
аркадама, супротставља се равна површина спрата. Њом 
доминира романтичарска трифора испуњена флоралним, 
зооморфним и антропоморфним мотивима, постављена 
између модернистички третираних прозорских отвора без 
посебног акцента. Фасада се завршава декоративно решеном 
назубљеном кровном атиком. Мотив преломљеног лука и 
барокних волута поновљен је и на монументалној улазној 
капији, чија су врата решена у виду врло декоративно 
третиране металне решетке. 

У хармонизованом односу детаља и целине открива 
се модернистички приступ. Одступајући од академских 
принципа, Брашован је орнаменталну декорацију издвојио у 

јасно одређене целине, чиме су истакнути и елементи модерне 
архитектуре. Супротстављене и уједно обједињене широке 
плошне површине и орнамент, лук и оштар угао, извијена 
и права линија, мотиви различитих историјских стилова у 
сасвим модерном аранжману, чине ову фасаду једном од 
најнеобичнијих и једном од најшармантнијих у Београду. 

За разлику од већине својих савременика архитекта Драгиша 
Брашован је посебну пажњу посветио и мање уочљивим 
дворишним фасадама остварујући јединство укупног изгледа 
грађевине у морфолошком и стилском погледу. Раскошној 
спољној обради одговара и богато опремљен ентеријер. На 
плафону кружног хола приземља до данас је сачувана зидна 
слика, нажалост непознатог аутора. 

Године 1927. фасада Шкаркине виле добила је награду као 
једна од најлепших фасада у Београду.

Данас се у овој раскошној градској вили налази Амбасада 
Белорусије.

Шкаркина вила је објекат значајне архитектонске и 
културно-историјске вредности. Она представља један од 
најуспелијих примера Брашованове архитектуре градских 
вила, а као ретка грађевина романтичарског духа заузима 
изузетно место у београдској међуратној архитектури.  

Као објекат значајних архитектонских и културно-
историјских вредности, Шкаркина вила проглашена је за 
споменик културе 2002. године (Одлука, Службени гласник 
РС, бр. 73/02). 
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The house of Czech Rihard Škarka is located in 13, Deligradska 
Street in Belgrade, on the slope of the Vračar hill near one of the 
largest city squares - Slavia. In an environment that has been re-
vealing architectural search and achievements in the period from 
the 19th century to the present day, this villa, like a real alien in 
Belgrade, attracts attention and raises many questions to the ob-
servers. Whence comes this urban villa, this unrepeatable archi-
tectural design in Belgrade, this architectural charm?

A large number of Czechs began to arrive in Serbia in the mid 
19th century. A large number of Czech artisans, bankers, industri-
alists, doctors, architects and artists settled in Belgrade, where in 
the 80ies, in order to preserve their cultural identity, founded the 
Czech Society Lumir. At a later time this society was entitled Cul-
tural and Educational Society of Czechs and Slovaks. The director 
of the Belgrade branch of the Credit Bank of Prague Rihard Škarka 
presided once over this very popular association. 

Škarka’s Villa
13, Deligradska Street
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For the construction of his house in Deligradska Street, Rihard 
Škarka engaged architect Dragiša Brašovan. By that time, this 
Budapest student had already realized in Belgrade his first com-
pletely independent work, the building of the former Discount 
Bank in Nušićeva Street. The achievement of combined baroque-
classicist eclecticism, provided Brasovan with good reception in 
Belgrade milieu.

Education, life and work between 1907 and 1918 in Budapest, 
the second capital of the Austro-Hungarian Empire and one of the 
art centers of Central Europe, led Brašovan to that time dominant 
style of the city - Romantic eclecticism. Academic principles im-

bued with the romantic spirit represented leading orientation of 
that time builders. Few architects supported new European and 
global understanding of the functionality of the building and of 
the way of decorating facades. Through exhibitions and through 
art and architecture magazines, Brašovan had already acquainted 
himself with these new trends.

In the period between 1925 and 1930, even in our country - 
Serbia and Yugoslavia, the modern architecture penetrated into 
the architectural scene only gradually and not clearly enough. 
Academic architectural concept was prevalent in shaping both 
residential and the architecture of public buildings. The impact 
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of new, modern ideas was detected very early, through sporadic 
examples of individual housing units. The Paris exhibition en-
titled Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes in 1925 made undoubtedly a strong impression on 
our architects. Art Deco (a term derived from the name of the 
exhibition a few decades later) neither in the European architec-
ture, and therefore nor at us, emerged as a thoughtful response 
to some other, already existing and established style. It did not 
have any philosophical basis or theoretical support, nor was the 
product of social and societal transformation. It was developing 
gradually and simultaneously with large Modern schools, relying 

partly on their achievements and established artistic expression. 
However, decor, as a main feature of this style, was completely 
opposite to the, above all, functionalist requirements of modern 
architectural views. It appeared as an expression of man’s primal 
need for beautiful, which is easy to be recognized, and which is 
receptive for all the social classes, and not just for the intellectual 
elite of the time.

Škarka’s villa was built in 1926-1927, as a representative urban 
villa. Academic principles, romantic spirit, historicist motives, nu-
ances of modern ideas and Art Deco treatment of surface, are rec-
ognizable in the shaping of the main - street façade of the building. 
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The facade is a single plain and the decorative elements taken over 
from historic styles, romanesque, Venetian gothic and baroque, 
considerably contribute to its picturesque aspect. There is no strict 
academic division of the facade, and the author was able to express 
his creativity. The rustic lower zone with gable motifs, diamond 
cubes very close to Czech cubism and the windows completed with 
blind arcades, is counterbalanced with the plain surface of the up-
per floor. It is dominated by a romantic three-part arched window 
filled with floral, zoomorphic and anthropomorphic motifs, placed 
between, without any particular accent, window apertures treated 
in modernist style. The façade ends with decoratively resolved jag-
ged roof attic. The motifs of ogive and baroque vaults are repeated 
on the monumental entrance gate, whose door is solved in the form 
of a decoratively treated metal grid. 

The harmonized relationship of details and the whole reveals 
a modernist approach. In repudiating the academic principles, 
Brašovan separated the ornamental decoration in clearly defined 
wholes and thus emphasized the elements of modern architec-
ture. Opposed and at the same time unified and large flat sur-
faces and ornament, arch and sharp corner, curved and straight 
line, the motives of different historical styles in a very modern ar-
rangement, make this façade one of the most unusual and one of 
the most charming in Belgrade.

Contrary to the majority of his contemporaries, the architect 
Dragiša Brašovan paid special attention to less visible courtyard 
facades, and realized the morphologic and stylistic unity of the 
building. The luxurious exterior treatment is matched by the richly 
equipped interior. On the ceiling of the circular ground-floor hall 
there is a fresco of an unfortunately unknown author, preserved 
until nowdays. 

In 1927, the facade of Škarka’s villa was awarded as one of the 
most beautiful facades in Belgrade.

Today, the Embassy of Belarus is situated in this luxurious city villa. 
Škarka’s villa is a building of significant architectural and cultur-

al-historic value. It stands as the best example of Brašovan’s urban 
villas architecture, and as a rare romantically inspired building it 
occupies a special place in the inter-war architecture of Belgrade. 

In 2002, as a building of significant architectural and cultural-
historic value, Škarka’s villa was declared a cultural monument. 
(Decision, ‘’Official Gazette RS’’ No. 73/02).
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