
                      

  КУЋА НИКОДИЈА И 
МАРИКЕ БОГДАНОВИЋ 

НА ВРАЧАРУ                               

 МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ

еоградски опус архитекте Леона Талвија у српској 
историографији до сада је изучаван повремено и 
несистематично, због чега су и сазнања о његовом 
стваралаштву непотпуна.1 На основу списка 
одобрених планова Општинских новина (ОН), 
од месеца маја 1929. године, у могућности смо 
да употпунимо списак Талвијевих дела, од којих 
прво познато датира из 1929, а последње из 1934. 
године.� Иза себе је оставио невелик архитектонски 
опус на основу кога, ипак, можемо донети оцене 
о стиловима којима је инклинирао и његовим 
ширим стручним интересовањима. С обзиром да је 
Техничку високу школу завршио у Швајцарској, а 
да се у историографији помиње већ 1910.� и 1912. 
године као архитекта са сопственим бироом,4 може 
се сматрати да је сигурно већ 1910, ако не и раније, 
дошао у Београд након што је завршио Грађевински 
факултет у већ поменутој страној земљи.5 Постоји, 
тако, велика празнина у његовој каријери, у периоду 
у којем нам, засад, није познато ниједно Талвијево 
дело, као што нисмо упућени ни у постојање 
евентуалних пројеката из швајцарског периода. С 
обзиром да је пред Други светски рат емигрирао у 
Палестину поставља се питање његове тамошње 
архитектонске делатности, што нам такође није 
познато, као ни година смрти.6
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 Сл. 1. Цртеж фасаде            

До сада је регистровано неколико Талвијевих 
дела,7 а од тога је такође веома мало пројеката 
сачувано у Историјском архиву Београда (ИАБ). Не-
велик број постојећих планова сведочи о стилској не-
доследности архитекте Талвија. Широки дијапазон 
примењених стилова креће се у распону од сеце-
сије, академизма, до академизованог модернизма. 
На хотелу “Палас” (1923) применио је еклектицизам, 
уз класицистичку и сецесијску декорацију,8 затим 
на згради Душана Коса у улици Страхињића Бана 
43 (1932) примењује модернистичке мотиве на 
академски троделно замишљеној фасади,9 да би већ 
наредне године пројектовао веома занимљиво дело, 
које спада у сам врх српске међуратне архитектуре 
– кућу Никодија Богдановића у Светосавској улици 
36 (1933),10 са елементима необарока, а опет, 
следеће године Талви се опробава у модернистичкој 
архитектури.11 Овакве стилске недоследности 
указују нам на Талвијеву недогматичност као 

архитекте, али исто тако смо у могућности да 
закључимо да, покушавајући да буде у складу са 
домаћом градитељском сценом и покушавајући 
да прихвати начела модернизма, није успео да 
искаже своје идеје у потпуности, приклањајући се 
начелима ГАМП-а.1� Његова креативност најбоље 
се уочава на остварењима која поштују принципе 
неостилова и архитектуре деветнаестог века, што 
веома сликовито дочарава зграда у Светосавској 36 
на Врачару.

Зграду за Никодија и Марику Богдановић 
Леон Талви је пројектовао 1933. године. Она садржи 
сутерен, приземље, два спрата и мансарду. До сада 
се у литератури овом грађевином бавио мали број 
стручњака, међу којима је први био архитекта 
Богдан Несторовић још 1973. године, који је о овом 
делу изнео веома повољан суд, а као пројектанта 
је навео арх. Драгослава Радисављевића.1� Године 
1996. архитекта Милан Миловановић писао је о 

 Сл. 2. Основа приземља



КУЋА НИКОДИЈА И МАРИКЕ БОГДАНОВИЋ НА ВРАЧАРУ 

НАСЛЕ Е1�1

  Сл. 3. Угао Светосавске и Крушедолске улице 

овом здању веома афирмативно, иако је као главног 
архитекту такође навео Драгослава Радисављевића, 
а као наручиоца извесног Стаменка Ђуровића,14 
што је након скоро једне деценије прихватио и 
Слободан–Гиша Богуновић.15 Међутим, три године 
пре тога, 2002, писано је нешто другачије о читавој 
ствари, при чему се, приликом описа грађевине име 
Талвија помиње у контексту пројектанта, а тек на 
друго место стављен је Радисављевић. Међутим, 
даље се у тексту наводи да је пројектант Драгослав 
Радисављевић, при чему се та чињеница не доказује.16 
Миловановић и Богуновић тврдње о ауторству не 
заснивају на документацији којом би потврдили 

своје исказе, односно, не позивају се ни на један 
извор.  У документацији и плановима који се чувају 
у ИАБ-у17 уочавају се неке нове чињенице везане 
за атрибуцију. Наиме, на свим плановима се налази 
печат архитекте Талвија са његовим потписом, 
где је он наведен као главни пројектант. Архитект 
Радисављевић такође се помиње али као надзорник 
над свим радовима.18 Ову чињеницу је навела и 
Љ. Милетић-Абрамовић, позивајући се управо на 
документацију из ИАБ-а. Такође, занимљиво је и 
питање власника зграде Стаменка Ђуровића, чије 
се име не појављује у архивској документацији, 
већ се као наручиоци наводе Никодије и Марика 



МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 1��

  Сл. 4. Улаз у зграду

 Сл. 5. Прозори – детаљ са пластичним украсом

Богдановић.19 
Специфичност терена на којем је зграда 

подигнута одредила је њену основу и правац 
пружања у простору. У питању је место спајања 
три улице, угао улица: Светосавске, Охридске и 
Крушедолске, с тим што је улаз из Светосавске, па 
се ова улица и узима као основна адреса, под бројем 
36. Основа има облик неправилног ћириличног 
слова П, при чему је једно крило зграде, које припада 
Охридској улици, нешто краће у односу на свој 
пандан у Крушедолској. Из тог разлога визуелни 
утисак који оставља њен габарит на посматрача 
више је него необичан. Немогућност сагледавања 
целог објекта са једног места посматрања, као и 
непостојање главне фасаде, која би представљала 
доминантан мотив, чине ово необарокно здање 
несвакидашњим и особеним решењем у новијој 
српској архитектури

Пројектовање угаоних објеката никада није 
представљало лак посао за архитекте, али је, управо 
због изазова који је у себи садржало, на неки начин 
одражавало вештину и осећање за композицију 
пројектанта. Угаона решења су, због специфичности 
положаја, најчешће добијала заобљену фасаду на 
споју две улице те тако нису оштрим завршецима на 
саставцима површина стварала крут и експресиван, 
скоро наметљив утисак. Проблеми овог типа знатно 
се појачавају када је у питању осмишљавање 
пројекта за место сустицања три улице. Решење би, 
у сваком случају, требало да буде комплексно али 
непретенциозно и једноставно. Архитекта Талви 
је, чини се, сву своју архитектонску умешност 
применио управо на кући Никодија Богдановића, 
тежећи да створи занимљиво, хомогено и веома 
складно решење.

Спољашња визура објекта огледа се у 
евоцирању барокних елемената, као и у еклектичној 
архитектури. Иако фасадна платна поседују 
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 Сл. 6. Поглед на зграду из Светосавске улице

академску концепцију, првенствено када је у 
питању распоред прозорских отвора, наглашавање 
појединих детаља, који истакнути овде на прави 
начин добијају примарну улогу, утиче на то да 
стил грађевине више инклинира ка креативнијем и 
лепршавијем стилу, попут необарокног. Наиме, она 
“најкритичнија” места на габариту, попут углова, 
мајсторски су решена и успешно су, остављањем 
места на тим позицијама за раскошне балконе, 
неутралисала оштре фасадне прелазе. Угаону 
страну двеју улица – Крушедолске и Светосавске, 
Талви је осмислио поставивши два балкона један 
изнад другог, с тим што је доњи мањих димензија 
и има зидану ограду, док је онај суперпонирани 
отворен, са оградом од кованог гвожђа. С обзиром 
да је овај део грађевине нешто увученији ка језгру 

конструкције, балкони су изведени тако да не излазе 
из равни зидне масе и на веома суптилан начин 
стварају утисак ширине и лакоће. Слично решење 
остварено је и на углу Светосавске и Охридске улице, 
где је остварен исти распоред и облик балкона, али 
с том разликом што је овде, због неправилности 
терена, дошло до сучељавања правог и тупог угла 
две површине, при чему је створен веома оштар и 
неправилан усек. Међутим, у овом случају Талви је 
ману претворио у предност, створивши занимљиву 
игру волумена, мотива и декорације. При томе 
облици поседују препознатљиву и пријемчиву 
црту која у минуциозним детаљима асоцира на 
оригиналну бороминијевску архитектуру.�0

Талви је успео пластичном декорацијом 
(истицање кордонских венаца упечатљивим 



МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 1�4

конзолама које су додатно разрађене испод кровног 
венца, забати и линете изнад прозора, а посебно 
је истакнут портал из Светосавске улице чија 
закривљеност пластичног украса у великој мери 
реминисценцира гаудијевске смеле концепције) 
да “разбије” фасадну строгу хоризонталну поделу, 
остварену по академским принципима. Иако је 
основна визуелна шема замишљена дефинисано 
и јасно, одмах је уочљива намерно наметнута 
интерпретација овог објекта као нехомогеног и 
несагледивог са само једним подизањем погледа на 
његову визуру. Барокни цитати су отеловљени кроз 
непостојање главног мотива, при чему се овај утисак 
додатно појачава тиме што је посматрач натеран да 
се креће да би сагледао све делове ове архитектуре, 
а да при томе, буквално “иза углова”, бива изложен 
занимљивим концепцијама, варијацијама већ 
виђеног на претходним сегментима грађевине. На 
тај начин, Талви је постигао утисак разиграних маса 
и динамичне композиције, несвакидашњег габарита, 
остављајући архитектонском наслеђу Београда 
прави бисер међуратне еклектичне архитектуре.

Приликом уласка у ентеријер грађевине 
утисак је веома упечатљив, при чему се чини као да 
се спољашњост и унутрашњи амбијент претапају 
једно у друго и чине нераскидиву, органску целину. 
Наиме, декоративност улазног хола толико је 
уочљива да нико ко крочи кроз портал не може а 
да не погледа у свим правцима око себе. Белина 
простора је скоро нестварна за прилике малог 
улазног хола, неосветљеног и уског. Међутим, 
полуобличасти свод таванице и половина бочних 
зидова стварају хомогену целину, која као да је 
урађена од чипке. Штуко рељеф је мајсторски 
урађен, сачињен од јајастих издужених форми које су 
на спојевима украсно обрађене, а при томе на истом 
месту се претапају у нови, идентични облик, што 
за последицу има настанак невероватног мозаика. 

Доња половина зидова и степениште обложени 
су шареним мермером, који се својим хладним 
сјајем веома складно уклапа у софистицирану 
унутрашњост. Инсистирање на високој естетици 
није занемарено ни на детаљима од кованог гвожђа 
чији су занимљиви извијени облици примењени на 
степенишној огради комбиновани са мрежастим 
структурама.

Основа унутрашњости била је строго одређена 
спољашњим околностима, тако да се јасно уочавају 
три целине са једним средњим, централним делом, 
из којег се шире бочна крила зграде. Предњи делови 
били су планирани за велике собе, салоне за примање, 
спаваће собе, при чему је успешно изведена њихова 
међусобна сепарација предсобљем, које се налази у 
оба крила. Пројектовањем ходника све до крајњих, 
помоћних просторија, веома функционално је 
спроведена замисао истовременог стварања 
приватности и повезаности сваке просторије.

Кућа Никодија и Марике Богдановић 
представља једно од ретких архитектонских 
остварења међуратног београдског периода у којем 
је више него успешно остварена синтеза унутрашњег 
и спољашњег простора, као и захтевана адекватна 
естетика. Леон Талви је свесним инсистирањем на 
функционалности ентеријера, и непретенциозном 
мишљу о складној и пријемчивој визури волумена, 
успео да “уједини” све компоненте које су му биле 
задате и поверене као пројектанту. Еклектична 
архитектура, са нешто наглашенијим необарокним 
парафразама, поседује самосвојан и специфичан 
стил, који се не покорава у потпуности академским 
нормама. Виђење архитектуре не само као 
монументалне са елементима који уливају респект, 
већ и као структуралне композиције састављене од 
више различитих делова, који међусобно поседују 
сличности и при томе допуњују једни друге, учинило 
је да кућа на месту сусретања три улице призове код 
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посматрача осећај да један објекат не представља 
само место за живот, већ комплексну целину. При 
томе, она је у стању да задовољи функционалне и 
естетске захтеве поручиоца, али и да истовремено 
на прави начин репрезентује време у којем настаје, 
као и да се уклопи у архитектонско-урбанистичко 
окружење.

НАПОМЕНЕ:

1] О личности и делу арх. Леона Талвија видети: Б. Несторовић, 
Постакадемизам у архитектури Београда (1919–1941), ГГБ 
XX, Београд 1973, 369; Д. Ђурић-Замоло, Талви Леон. Јевреји 
– градитељи Београда до 1941. године, Зборник Јеврејског 
историјског музеја 6, Београд 1992, 238–239.

2] Талвијева до сада позната дела су:  Зграда у улици Топличин 
венац бр. 23 – хотел “Палас” (1923); зграда у Римској улици 
број 5 (1929) – Јеремић Владимир и Јула, 1 спрат; угао Рељине 
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THE HOUSE OF NIKODIJE AND MARIKA 
BOGDANOVIC ON VRACAR 

The Belgrade opus of the architect Leon Talvi has been studied, in Serbian historiography, occasionally and un-
systematically up-to-date, so that discoveries on his creative work are incomplete. A few works of Talvi have been 
registered up-to-date, few of which are treasured in the Historical Archives of Belgrade (IAB). Rather small num-
ber of the existing plans witness style inconsistency of the architect Talvi. Wide range of applied styles moves from 
secession, academism to academic modernism. His creativity is best noticed in works, which follow principles of 
neo-styles and 19th century architecture, which is shown in very picturesque way by the building 36, Svetogorska 
street on Vracar (1933). 

The exterior of the object represents memory of baroque elements and eclectic architecture, as well. Although 
facade possesses an academic concept mainly when it is a question of arrangement of window openings, empha-
sizing certain details, which emphasized here, get the primary role in proper way, affects the fact that the style of 
the building inclines to more creative and wavering style, as neo-baroque is. By plastic decoration, (emphasizing 
cordon cornices by impressive consoles which are additionally developed under the roof cornice, pediments and 
lenitives above the windows, and it is particularly emphasized the portal from Svetosavska street, whose plastic 
ornament curving reminisces to a great extent Gaudi brave concept) Talvi managed to ‘brake’ the strict horizontal 
facade partition, defined according to academic principles.  

The house of Nikodije and Marika Bogdanovic represents one of the rare architectural achievements of Bel-
grade period between the two Wars, where the synthesis of the interior and exterior was accomplished more then 
successfully, as well as the required adequate aesthetics. 

Summary: MILICA CERANIC
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Fig. 1.  Facade design

Fig. 2.  Ground floor base

Fig. 3.  Corner of Svetosavka and Krusedolska street 

Fig. 4.  The building entrance

Fig. 5.  Windows – detail with plastic ornament 

Fig. 6.  View of the building from Svetosavska street


