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Бранислав Вучковић 

чукур ЧЕСМА 

КАКО ЈЕ НАСТАО ДАНАШЊИ СПОМЕНИК 

Т 
оком М IНlУЛIIХ векова БеОI'рuдје оБНJlовао ШIЗОМ 

jaBH ~IX ' Iесами. Евлија Челебll 1"BpДl I да "Х је 

1660. I"OДl1IIе БЈ1ЈЮ 26.1 ИЗВОР~1 11 З Х IХ века сrю· 
МIIЊУ. поред остиЈIII Х, ПаШIН1У чесму. Сака чесму на Зе· 

реку, ДеЛllјску, Стојанчетову. 'Iесму код СабоР~lе цркве, 

код В031 1есеllске цркве, Шарену чесму, АбаU l\јску IIШI 

Суву чссму \1 друге. 

ЈеДIШ од малоброј lН1 Х која 11 дан·данас постојl1 је Чу· 

кур чеСМ<I. Оllа украшавu 11 оплемењује раскрс.нщу до· 
браЧ llllе 11 Господар Јсврсмове УЛlще. ЗахваJll\ОСТ што је 

то тако ДУ"ујемо једном ~lеМ IIЛОМ дОПl"ђају са још I lесрећ· 

H"j Il M ПОСЛСДlщама 11 двема особами које су желеле ди се 
та зб"вања IЈе забора ве. 

Ј уна месеца 1862. Ј'Одlll l е. Ч укур ',есма је житеЉlIми 

БеОl'рада же~ i'<lСIIJШ IЈа "стом месту на којем то "1 ди tшс 

'I\IIHI . И тада се ШlлаЗIIЛ" ЩI р"скрсшщн , а1ll1 .Је да на

ШIЫI Х УJllща ГОСiюдар Јевремове 11 Добра'lIIlIе, 1'laCT<tJIIIM 
регулаЦllјом УЛllца у ВЩЮШI·I коју Је спровео ПРВII српски 

урБШНlста ЕМИЛ llјан ЈОСllМОВl1ћ IlеКОЈI ИКО ГОДI1Н<1 каСНII

је, већ ЈеЛllчке УЛI'llIе којаједија l'ОltaЛНО везl l вала ДУI'ШВ

ски крај са Стамбол К<lПllјом, тј . ДШЈаШIЫIМ Тргом Репу

блике 11 ДРУПI М. такође. 11Ш'lезлим ТУРСЮIМ сокаuима.2 

Чесма се тада lIаЛ<13 l1ла дубоко у земљи ~)дa се к љој 

морало СЈШЗllТl1liЮ IleКOJlIlKO К:lмеШIХ 1."'ТС l lеIШ « . 3 ОЈуда Ј.1 
tbetl IЈаЗI I В. јер реч '1УКУЈЈ је турцизам са Зllачењем; рупа, 

јарак. Ту је по воду, тога спаРНОI' дана дошао 11 бакаЛСКII 

шегртСава ПСТКОВllћ4 . Турски Нllза МII , којll су обеСIЮ хте
ЛII преко реда да се Iшпоје, разБЩIII су му КРЧШ' II озбиљно 

[Ћ повреД~IЛ И. То је б lЮ повод сукобу Beћ ~IX размера. ко

JLI је резултовао IIСКОЈIIIЮ IМ rrОl'llбllјама. Једна од жртава 

је б~ю 11 СlIма НеШ ~II1 , терџумав (rlреВОДIIJЈаU) у YllраВl1 

ваРОШLI . зналаu више језика (нема'IКОГ. фран цуског. тур

ског , ГР'IКОГ. шшцарског. IUllПтарског 11 хебрејског). по 
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којем ће се lIеКОЩ I КО roдLlНa ДОUНLlје Llме lюваТI1 ул ица у 

не J"l(хреДlюј БJIIIЗIIILI1. ПeroгајУlш је. 'ЈаК. уСJlедruю [I боМ

бардовање ваРОШI-I из турске TBp~aBe на Калемеl'дану. 

које је трајало саТlIма . Оштећеll l l су кров МLIТРОПОЈшје. 

3BOlll1K Саборне нркве, Капетан МНШI1IЮ здање. Ј едво 

ђуле је удаРI· rло у зt'}Јаду ~Iталиј.нrcког КОll3улата. а пет 

бомбн је ПOl'ОДI\ЛО ~~СРПСКУ КРУ I 'I У« у ДШЈашњој УЛl1ШI 

Узун Мирковој. У којој је са мајком становао ФРШЩУСЮI 

конзул. Упра НLlтељство наРОШII је касније УГВрДI1110 да је 

по['О~еIЮ З9б Kyl1a 11 да је педесст Срба ПОП-lllУЛО . 

КОНЗУЛ II стршНlХ СL\Ла, юузев aycТPLljcкor, ЛИСТОМ су 

стаЛI1 Ilа српску страl l У. СЛОЖI[ВW ~1 се ди СрБL1 НIIСу даШI 

повода за бомбардова l Ье. Српски влади је ове догађаје 

IIСКОР~IСП\Л:l да траЖII ј'lсељење Турака из СрБLlје. аЛ II је 

Н" конфереНЦlфl гарШПШIХ СI\Ла . одржаној у цаР"lград

ском предгр<l ђу K"tIJILiULI , јула месеца. ОдJlучено д<l се 

само турско ЦIfВIIЛЈЮ стаНОВlIlIШТВО мора IlсеЛlIТLI . lЮК 

граДСКII IЋРI НIЗOl-ЈЈ.1 остају.5 ОпстаJIII су још пет ГOдlJll a. 
Човек KOjl1 је Hal.'Tojao да се неМllРIl код ЧУКУР 'јесме 

са'lувају од забора ва. бllО је Ван~ел Тома .6 Po~c" ТР I1де
ССТIIХ l'OlIlIlНl 19. нека у АШlстратrrјll, У lјУ"IЮ се као 11 
МIЮI' li ДРУГII ЦlirщаРII у Србију 11 доспео у БеОI'рад баш 

те, 1862. I 'ОДШlе (rю друroј неРЗllјll. две I"OД!Iне касtшје). 

ОТВОРIЮ је дува tr ЏШl llЦУ IШ Савн, у данашњој Карађор

ђевој УJllIUII. TIIK уз ЂУМРУКШiУ (ЦаРlIнаРI-JIIЦУ) 11 хотеJl 

» Крarујеrшц«. ТРI'ОВШШ дуваном му је ДОIЮСIUШ леrl при

ход. rЮI'ОТОВО када је 1"I()l."J'aO експерт МОIIQ lюлске Уl јраве 

за њеroн увоз и када је , потом. rючео сам Д:.! га лиферује у 

МOIЮПОЛУ. Времсrюм је стекао 11 хотел » Булевар« смеш

ТС I I I 'Ш углу дarШШЊIIХ улица Македонске и БраћеЈУI'OВI'I 

ћа. НемајУП l1 [ ·ЈОТОМСТВО. овај хотел је завештао СРТЈСКОМ 

ТРГОВ<lЧКОМ удружењу д<l ПРLl ХОДОМ ОД њеј'а потпомаже 

младеж из МакеДОШlје која б~1 у Београду, као urrо је то 
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Ј. Из/леg Чукур 'Iесме Ј862. fOf}Ulle 

он својевремено 'IНIШО, траЖШIa ш:шсу за рад ~lllaпредак. 

Тестамен'rOМ је, међУГI1М. одреДIIО 11 oдpeђe~IY суму IIOВ

ца Iюмоћу које 611 се IЮЩll'ао спомеНI1К IIзмеђу Hapoд~IOГ 

ПОЗОРlIшта 1'1 хотела »БулеRар« у ЗIШК сећања lIа догађа
је код Чукур 'Iесме, Ова жеља му је. мада .Iе l-Ја месту које 

Је заМ IIСЛIIО као ЈlaЈПО I'ОДIНlЈе , Ilспуњена заслугом 11стак

'ЈУГОГ умеТlIика СимеОI-Ја РоксаНЩlћа. 

Рокса НДllћ је талеlШТ 11 ваја рско умеће IIСПОЉIIQ још 
1896. године када је у Минхену створно своје прво само

стаШIQ дело - » Роб«, једно од најУСГlеШЮlјlЈХ оствареља 

свог опусil. које је, .шжалост. УIШШте но током Првог 

светског рата. 

Три децеШlје доцније већ је бlЮ ВIIСОКО афНРМ llса l 1 

уметник, IШКО услед службовања по ГlI Мllащјама Срби

је (УЖlще, Крш'ујева ц . БеOl'рад) Шlје Il мао могућllОСТl1 

да се размах не. До своје шездесетпете I'ОДIIне I -щје оства

Рl10 више од стотрндесет радова. 

КрагујевчаШI су се сусрет! са њeГOВlIM делом још 

1900. roДllllе. када је изращю спомеl'ЈИК МIUIOШУ Обре.ю

вићу за кратујевачку ГlIмнаЗ llју, а БеШ'јЈађаВ II . када је I Ш 

К<Ulеме l'Д:ШУ, као Ilpll<1 ~ljeДHa ОД, по Мl lшљењу ОlщаШЊllХ 

СТРУ'Јњ.ака, најлеПШllХ и .шјбоље ГlOстrшљеНII Х скулпту

ра, постаВЉеЈ-Ја његова » Борбз« (ИЛlI » Рнбар 1'1 Зf.1IIјз «), 

II ЗJlиве.13 у Риму 1906. roДliне . 
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К ЗСllllје, неке од броюatНlХ нзведбll из серије "Деча

ка«. које је вајао у ПРllрошюј ВСЛII'IШI1l ~I Гl рикаЗ ltвао IIХ 

не у Њ~I ХО lюј доБРОТЈ I И Н<ВIВ.юеТII . већ у IlестаШЛУЦlI ма 

(јер децз су само онда деца ако су нестаШIШ), l-taшла су се 

у Мll11l1старству " Iросвете. 

Кзо и свак" вајар. израДIЮ је и веЛlIКII број биста: Ја

пана ЦПllјllћа, Војводе ПУ'·НlIка. ћlсте Ода Вllћа (ЮЫlжев

ннка. драматур l<1, уреДШ'lка »Дела« 11 упраВlll1ка Државне 
аРХlIве у Беor'раду). аугОПОЈУгрете 1I lюртрете мање поз

ItaП I Х JIII'IIIOCТII . међу кој ll ма се по леПОТI1И YMC1'II II'IKIIM 
ДОСТШ'llућllма IIЗдвајају бl1сте Руже 11 Дее<t.нке МихаllЛО

lН1ћ l!склеСШ'lе у карарском мермеру.? 
Овај lIајl1зраЗ11тијl1 11 lыј потпушф! II редстаВlIl1К кла

сltШlзма међу својllМ ca BpeMeHIIUIIM:I, после Петра Убав

Юlћ .. 11 Ђорђа Ј оваНОВllћа трећll актер реа)]llзма у срп

ској скулптур", обраТIIО се 1927. ГОД11не Суду ОПUJтине 

грана БеOl'рада 11 ПОJlУДIIО јој lIа О'гкуп једно ОД ClJoj ~I X 

остварења 113 циклуса »ДС'lака«: 

» ЦaCm.AНI је ПОllуgumu Сууу опшmllllе)egаll мо) ва)ар

СКЈI ЈХЩ 1/(1 оmk)'П - Де'IIШ С(I ЈXlзfill)еllll.ll КР'l(lГО.~. Р(lу)е 

YMemllll'lKIl. gУЖШI(I Фll1уре 130 ст. Овом ФlllУро.о,ј преg

стављеl/)е УОI(1l)а) Of:) 26. ,\ш)а 1862. {Of}/II/е IJa Чукур '1е

С.l-1II. Могао би ПОСЛУЖllmll З(I СПО,о,јеI/lIК IШ А-Iесту гоеје бll

ј/(l цеслщ gШ/l1С IXlСКfЈСlIIlЦа Д06'Xl'IШЈе 11 lевре,о,јове УЛlще. 



)\ 

ЧУКУР ЧЕСМА - КАКО ЈЕ НАСТАО ДАНАШЊИ СПОМЕНИК -

н А U р 1-[ П О М Е Н v1 К А-Ч У 1< У Р Ч Е С М А 
РА(КР[Н И ЦА ,l}. oO P/-\ Ч ИН Е И ЈЕ ВР~МОВ[УЛИЦЕ 

'2.oM A jl80 2 
ч у 1'0' Р Ч ЕС М А 

/\ 
I i 1 
, I I 

,-- - - - -_: .. _----- ---- ._- -- - - - - - - :_-- . - _.: 

/ 

\ ) 

I 

! I 
I 1 1 .. __ _ __________ Ј 

+--"-_____________ , __ . _ __ , _ /-___ _ -'---_____ ---1. _ _______ .1.-

\ 

" 

I ј- ---- ----- --------- -----: 

1 __ - _Ј __ -- --------- ------ .;.-- ---, 
-' 

(У\ = r ~ lo 

2. Нацрш саомен.ика Чукур чесма - арва верзија 

115 



СПОМЕНИЧКД БДШТИНД I БРАНИСЛАВ ВУЧКОВИЋ 

3. Макета СЛО .. I! еIllIКО Чукур 'IeC,I/(/ 

лрв06l1тl/а Роксащ}и1iева замисао 

4. 5. ФотОђх/(lmје уе'lака извајаl/е у /uЛсу 

БеОfраg CBOju.11 развuјаlbе. 1I gобuја из/леg .·IIO{}epl/e 

пресmОl/lще. Мали б/юј беОfJХЈђшш ЗI/(/ 'ве је БШЈ(Ј Чу",:)'Р 
'/есма. То .често везано за Н08ију историју БеОfJюgа 

требало 6и обележuтll BII9HIl.I/ :J//aKO.~ / . 9а ПоШсеЈја .I/ла 

/је I/араштаје, /1lI то у06а. 

Тома 8tlll/јел , савременик УО/lI/јllја. завешmаQ је уа се 

nogи/ие СПО .. lј еl/l/К //(/ mO.I/e .Ijecmy. Ј-Ье/080 :ювешfl1ање уа

IШС Лреgсmавља: 68 000 /юfl1uе щfl1ете, 5600 7% зај.ЩI и 

3500 уин. /оШовUllе. Пре.IШ glleBllo.11 к)'рсу вреуиостје ОКО 

40.000 gmlЩЮ. 
Из/ювuо са.1i јеуан uројекат за CflO.lleUIIK са фll/)'ро.1 1 

уе'IКО . Ако 611 Сув ogобрuо Ilзраgу сПо.llеllllка. усвојио .llOj 
fiJюјекаm 11 ogобрио помоli og 60.000 g/llIЩXl. .lIofao бих 

IIз/юgllти сПомеllllК О{) бело' щхшђе.!lова'/КОf .ЩXl. IIO/Ю. с(/ 
фllfуром gе'lК(lIlЗJl llвеuа у 6/Ю/IЗУ. 

СПо.\./еIlIlК 611 11.\./(/0 B/(CIII/)' fflPII л/еfl1/XI. а заУЗII.\./ао 

простор mplI кватXlтl/а мет/XI. ОЛII'lавао 611 gOfa/jaj 1/ 

'/есл/у, Kag 6и се СfiJюве.ла вogа КfЮЗ разбијеlll/ KP'f{/f. уа 

аауа у .If(lЛIl бозеll. 

CГlO.IIC/IIlK 611 послужио као ЛеП УКfЮС Y.ll efl1I1/I'IIO I, 

то/а уе.!lа 8ЩЮllm. Iшече 1111'114.11 укрmиеllа уо сава . 

Саму фигуру уе'lка. као Y.l/ effll/ll',кo gело, сfl1ав.љш/ Су

оу 1/0 ОШI\УП ПО I~ellll о{} Ј5. ()(Ю gl lllllfXl. за опmmUIlСk'U музеј. 
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Да је /ХЩ у.~/ еml/ичко gело . може се суу уверити 1/ 3 

ПРI /..'I0жеI/IlХ фОfl10ffюфuја. На захтев Сууа стаВllliу фu

[уру као /1 Q{юјекаm I/a у/леg. па би Аш/ла cmpY'lI/a КОАШ

сија уати свој суу. 

У прилогу ЛРlUщже.1I уве qЮfl10//Юфl/је уецка 11 jegllY 

qютОfрафuју Q{юјекmа за CnO.I!€I//IK. 

Yllfflll80 МОЛU.lI Суу уа lџвОЛII саОЛIllfl1ufl11l рещење о 

,~/Ojoj ЛОl/уgu . 

6еоf/юg 29. lIв fУСШl/ 1927, 

Сu.иеОIl Ј: РОКС(IIIУllћ 

lIKag. вајар. Q{Юф. Умеmllи'lке школе 

Краља Петра 48 

Модел за СЈlOМСI~ чссму РОКСfil lДlll1у 6110 је ВЈШС'ПIМI IР 

ПеТКОВIII1 , СТ'IШlјем ОКQЛ IЮСТН IIРСЗIIМСIЫlК жртве 1урске 

бахатос1'l1. Као ТРИIЩСI.:тоroДIIШЊСI' MOM'Нll1a вај ар ,'а је 

заmшlO док јс IIмао атеље у Другој мушкој гим rЈаЗllјll , у 

којој је де'шков отац радно као ШКQЛСКlI ПОСЛУЖIПСЉ. 

Тако је ПОТОЊII фудбалср БеК-а 11 репрезеl-lтraТllIШЦ Ју

ГОСЈШВllје. захваљујуl1~1 оку једног УМСТШlка, остао ове

КОВСЧСЈ\ у БРОIШI .9 
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Умспmчка cCKЦllja ОПШТIIНС "рада БеOl'рада је дс

uембра Ilсте roДlшс оба ВССТIНШ РоксаllшLћа да јс у '~ ;I" C

лу ПРI'l хваТllЛа IЬе"ОВ пројскат, а1ll1 1-1 С1ЋВI IЈШ пр" медбу 

Д<l 6 11 требало 60ЉС обраДI ""Н аРХlпеКТОIIСКУ форму CllO

МСШlка 11 УПУПlла IЋ да сс за даља објашљењ .. , обраТII ар

Х llтеКТ'1 ДубоВ LI 113 ТеХI'lllчке управе . 

Вајар је apx IlТeктy консултовао 11 у слсдећсм обраhа

њу ОГI ШТIIНН , јула 1928. I'OLlIIHe, као прIUЮ'- flОслао нов 

II<lНРТ за С llQМСIШК. ПоеТ:lмент од мермера је заУЗIIМ;Ю 

само I 1112 . 11 IНlје прем аШlllJао Вl IC IIIIY од метра, »те 1'lре

ма томе, нс бlL CMeT:tO РСДОВIЮМ с:tобраћају 1I СЛУЖIЮ 611 
као умеТНI1ЧКI1 украс 11 1I t."'ТОР llјС КО обслежјс ТОI':I ме-

С1'а .. ,«(, С оБЗ IlРОМ да јс оба l~сште l l како ОПШТll1lа I ICMa 

раСПОЈЮЖIIВlI Х средстава да ДОФl l наllСllра I lзраду спомс-

1IIIKa одустао јс ОД, у ГlрВОМ ПIIС МУ тражснс сумс, аJILI је 

6110 l)слоБОДUlI УМОЛ1l1'II Суд ОПШ'I'IIf~е да Прl1МII на свој 

ТСрет IIIIСТ<lЛ:Щllју воде кроз СГЮМСIIII К, као 1'1 ошюђСIЬе 

ВОДС,«( 10 OBol'a пуга ОПШТllllа јс Il зашла уМсп .... ку у су
срет 11 даЩI са глаС IЮСТ да се УСl10став" водOlЮДfШ веза за 

CnOMCIIIIK о fЬеIЮМ трошку, као 11 одвод воде у СJILШ IIIIК 

кој ll 6 11 се Ilзрад l lO у IIС IЮСРСдlюј бmlЗI1It11 спомеНlIка 11 

везао са УЛIIЧ~IOМ К,НlаЛllзаШlјом . 

Ипш ... 611ЛО је потреб lЮ још Tpll I 'ОДШIС да се Рокса в

дllће80 дело поста811 . ТОКОМ 1'01- пср"од:t IIз:tбрatю је 

б, Из. lr СIWIIII Пројеl,:lIт СПО_-Il еll//I':lI са сuтуаЦI/ОI/I/.1' П.Il1IIО, 11 

~ 
Г~"'''' ' "'''I . ... . . "~.H ..... .. , ..... ".-....... ..... ,.--.'" ... ~ ..... 

СИТУАЦИОН И ПЛЛН 

,; 

f • · < • 

АОБРЛЧ\о1НЛ УЛ\Щ ... 

, 

о , 

, 
t"'( ~~g,'" I~,,<. \ Г'(), 

: , , , 
: ! 
~_ .. _- ---- -- --- -, ---_. -- -, ---

о,. 
.,. 

U U 

ПРОЈЕК А Т СПОМЕНИКА НА Ч~КУР ЧЕСМИ 

< 
• Q , 
· • • · , 

Н ... УГЛУ JfllPI1'1 0lH Io1А ОБРЛ'1I'1Нf У ЛИЦЕ )lIдУжБИНII ВАН'blЛII ТОМЕ 

117 



СПОМЕНИЧКА БАWТИНА / БРАНИСЛАВ ВУЧКОВИЂ 

срећfшје решење сзме 1I0KaЦllj e. Те . 193 1. roд~ше умет

ников рад није смештен на сам угао УЛllца. како је 011 то 
у Сllтуащюном пла ву преДВ~lдео. већ неКОЛIIКО мета ра 

ftиже 1t1IЗ Добрачину улицу, I'ДС га БеOl'рађаШI 11 данас 

l·lIедају. Измене је претрпео 11 базеНЧ~lh у кој и се С1ll1ВU 
вода 113 разбl1јеlЮI' крчзга доб~1ВШI' ззобљеlшј ll оБЛ IIК, а 

цела спомеНI1чка КОМ llOЗ IЩllја је оБOl'аћеllа мермерном 

клуПОМ Сl1туираном лево од спомеНII К:l. 

За l-l~IМ 1ЫIВО је да је у мермеру уклесан текст: »У спо

мен догађаја од 26. маја 1862. I 'ОДlше на Чукур чеСМ11110-

Дl1же овај спомеl-lllК ЗадужБШНl Ванђеllа Томе 1931. !"од.« 
Овај датум је POKcaHД~lћ ftaBeo 11 у С ВОМ rlpBOM гшсму Оп

штини 11 у прltложеној сющи за спомеНIIК. Било је, да

кле , потребlЮ Чe'fl1рl1 roДИflе да се савладају све aдMIIHII

cтpaТl1HHC 11 финаСl1јске преПОllе ва путу до реал изаllllје 

спомеlшка, а1lll матерllЈашtа l'Решка, КОЈа 110 с вему суде
ћ~, ПОТII'lе од Роксаllднћа, није YO'leIOI, Наиме. збнваЊtl 
lIа која се с помеfН1КОМ хтело подсећаТl1 ОДI1l'Раllа су сс 

15. јуна ( по старом каЛС llдару 3. јуна) 1862, !"ОДН II С, 

Натпис 11 дшraс cтoj ll . 

SUMMARY: Branislav Vu( kovic 

НаПомеuе: 

1 ЕНJllф ЧСJlсб ll - пуmО(ј!lС. СарајеllО 1979, сТр. 87. 

2 д. ПОПОНllh _ '1УКYI' чеС.Иll, БсОI'Р:lдске оtlШТlIl1ске 11Q1l1ttlC, 1. 
VJ IJ 193J,crp, 977- 978. 

Ј м. Ђ. MI1I1I1IiCBllIi - ц" mlш,е.'l(/ IXllllljy СА/I"-)' (.'рПо;е ПресmОlllще, 
ГодlШIIЫЩЗ ЊЈКО!IС Ч УПllћз, КЉ. ХХ I1 . БеОl'РЗД 19U3. стр. 66. 

4 ПО IIСКIIМ IIЗIIОР"М:I IlреЗIIМС I lссрсћllOl' JIC'IUK:I јс бltllо Петроllllli 

5 ОIlШIЧJl tllје О ОIНIМ збl1l1аЈЫlма 11 K:lCllltjltM гюсJtедl l lщма IIlиlll: 
ЖШlOта 1)opl)ell llIi - Чу"),!, чеС.«lI 1862. БеОГР:lд 1994 . 

6 Подацlt о Вrlll l;cлу ТОМ" преуз!.."''' су 113: MlulllllOje М . К{)L"Гllh 
- УСПОII Беоf!хща. БеOll'ад 1994. 

1 ЗllOшtМltр КУЛУ"Ullћ _ &јщ) CI/..Ileoll РОКЙlIIуuћ. БОН бр. 2. 1940. 

1\ ИСТОРllј скlt apXltк Београла, OnllmllНl града БеОЈ'Рада. ТеХ IJJI'I 
ка Шtрекција, 1111 11. бр . 48]. 

9 ВладllМltр БУЊ:lU. '1ec.~e 1/ фоummte, 150 ,~ЩIIIOlШ fogшш Бео
f!юуа. БеОГР:lд 1993. crp. 6 1. 

ЈО И АБ. ОГБ . "СТО. 

ТНЕ CUKUR FOUNTAIN - the Нistory of the Present Мопиmеп! 

Cuktlr ~esma is one of few fou ntai ns from ше 19th century thal 
slill ex isls јп Belgrnde. 11 , however, does not look likc fountain 
known 10 оиг foret"athers. 

1п 1862 Turkish soldiers and Scrbian роlјсстсп сатс 

inlO conf1ict near the fountain . 1ncident rcsu1 tcd јп shclling 
ОС Serbi an paгt of Ihe 10wn frOln Ihe Turkish foгtifiсаtiоп а l 

Kalemegd'lIl. Еmшеd mediation of Greal forces, which dec i
ded Ihal Turkish с ј У il populatiOlI muslleave Serbia. 

Тha! was the oU!set of Ппа l depaгture of Ihe Turks Сгот 
Scrbia thal happcned ПУе уеаг ... laler. Well -off Belgradc 
(оЬассо retail er Vandjel Тота bequeathcd ccrtain suтn of 
топсу foг erccling of тстогј а l 10 commCl110rate thcse 
events. 

Distingui shed Serbian sculptor Simeon Roksal1dic made 
јl11927 plans and model ofthe Јпетог;аl and offered ј! 10 Ihe 
Belgrade mu nicipality foг construClion. City dcpaгtmenls had 
repгill1ands оп the architeClural design of (ће mOnUlllcnl . 
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Not changing hi s sculpluгal work Roksandic tnade ссгtајп 
a1tcгati ons in accordancc with dcmands of thc дп Ocpaгt

Illcnt of thc Municipa1ity. Solving of Ihese aгti s li c. admin i
strative as wcll as finaneial prObIet11S lastcd foг Љиг ycars. 

Thc тстогјаl has Ьссп completed јп 1931. 

List оЈ IfltшгatiоllS: 

/. Т/Је Сukш-јОU/Јttli/Ј;1I /862 
2. DmJt рroРЩ(ј/ ЈО/' Ље Cuklll' Jo/lllla;1! mOlшmеll1 - jir.\· r 
IlersiOll 
З. ТJle mot/e/ oJtlle Cllkur JO/mfaill mОllиmеllt - Rok.~tlll(lit·s 
origilltll idetl 
4, 5. P/lOtOgNlp!IS оЈ (}Је Ьо'у mоulЈеа ;11 p/aster 
6. Т/Је e!mllget/ design оЈ t!le 1I1OIIIImenf tlccomptlll;et/ ~vitII 
rlle sirtШliоп р/аn 




