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сажетак:
Архитекта Јован Ђ. Илкић препознат је у досадашњој историографији као угледан културни еманципатор и један од носилаца српске предратне архитектуре. Својим широким академским образовањем,
подробним познавањем различитих стилова и квалитетом архитектонских композиција, успео је
да се наметне као ауторитет чије је ставове и мишљења струка веома поштовала. Није био наклоњен
искључиво једном стилу, већ је пројектовао у духу академизма, закаснелог романтизма, ханзенатике и
сецесије, остваривши неке од најзначајнијих примера београдске и српске архитектуре. Циљ рада је да
продуби и прошири сазнања о архитектонској делатности Јована Илкића, као и да потенцијално отвори
нека нова питања и гледишта која ће водити даљем расветљавању теме. Уз појединачне дескрипције и
анализе кључних објеката, акценат ће бити стављен на београдска остварења овог архитекте.
кључне речи: Јован Илкић, академизам, романтизам, неовизантијски стил, сецесија, Краљевина Србија,
Теофил Ханзен, Министарство грађевина, дворски архитекта
abstract:
Architect Jovan Ilkić is perceived in current historiography as a significant cultural emancipator and one of the
leading figures in Serbian pre-WWI architecture. With his broad academic education, thorough knowledge of
different architectural styles, and the great quality of his architectural compositions, he managed to distinguish
himself as an authority, whose attitudes and opinion were deeply respected. He had no preference for a single
style, rather applied the principles of Academicism, late Romanticism, Neo-Byzantine style, and Art Nouveau,
producing some of the finest architectural pieces in Belgrade and Serbia. The aim of this paper is to expand and
deepen the knowledge of Ilkić’s work, and possibly raise some issues or present points of view which would
shed new light on the subject. The focus will be on the architect’s designs erected in Belgrade, with descriptions
of major structures.
Keywords: Jovan Ilkić, Academicism, Romanticism, Neo-Byzantine style, Art Nouveau, the Kingdom of Serbia,
Theophil Hansen, the Ministry of Construction, court architect
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А

рхитекта Јован Ђ. Илкић истакао се као
значајан протагониста и један од носилаца новије српске архитектуре. Подробним познавањем различитих стилова и квалитетом свога рада, у великој мери је допринео
процесима европеизације и модернизације домаће архитектонске праксе. Остао је упамћен као
врло продуктиван архитекта, узвишене естетике, који је својим делима обогатио и оплеменио
фонд београдске, али и архитектуре других градова Краљевине Србије.
Током своје вишедеценијске каријере, Илкић је стекао статус утицајног пројектанта и ауторитета који је био укључен у изградњу бројних важних пројеката. О високом угледу који је
уживао у струци, сведоче и чињенице да је као
инспектор био запослен у Министарству грађевина, али и да је имао звање званичног дворског
архитекте Краљевине. За собом је оставио приближно стотину реализованих дела различитих
врста –сакрална и профана здања, објекте јавне
и државне намене, али и стамбене зграде и породичне куће.
Међутим, и поред истакнуте улоге у развоју
српске архитектуре, личност и дело Јована Илкића нису у довољној мери били предмет свеобухватног проучавања у домаћој архитектонској историографији. Иницијална истраживања
издвојила су најзначајнија остварења овог архитекте, али су се бројна потоња тумачења понајвише задржавала на парцијалној анализи Илкићевог опуса, чиме широко поље истраживања и
сложена проблематика дела овог истакнутог архитекте нису ни приближно исцрпљени.
Проучавање градитељског опуса архитекте
Илкића, који је живео и деловао на смени деветнаестог и двадесетог столећа, и прикупљање неопходне техничке документације, као примарног
извора истраживања, представљају врло захтеван
и комплексан процес. Парцијална грађа, несистематизована и расута по различитим архивима и
музејским установама, омогућава расветљавање
несразмерно малог сегмента целокупног Илкићевог градитељског стваралаштва, јер већина њего-
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вих оригиналних пројеката није сачувана.1 Услед
ових околности, евидентирање и веродостојна
атрибуција појединих грађевина намећу се као
изразито сложен задатак. Стога у домаћој историографији још егзистира известан број непроверивих информација, неслагања и недоследности
о појединим остварењима овог архитекте.
Биографски подаци
Јован Ђ. Илкић рођен је 25. марта 1857. године2 у Земуну, од оца Ђорђа (Георгија) и мајке
Јелисавете.3 Илкићеви преци били су пореклом
са простора Србије,4 али су прешли реку Дунав
и настанили се у Земуну5, који је тада припадао
Хабзбуршкој монархији. У родном Земуну завршио је основно образовање и нижу гимназију, а
затим је отишао у Беч, код свог брата, где је завршио реалку.6 У истом граду, 1876. године7 уписао је Академију ликовних уметности [Akademie
der bildenden Künste Wien]8, у класи истакнутог
професора Теофила Ханзена [Theophil Edvard
Hansen, 1813–1891]. Утицајан и знаменит архитекта и универзитетски професор, пореклом из
Данске, већим делом живота био је везан за Беч, у
којем се истакао изградњом запажених грађевина
јавне намене, нарочито у бечком Рингу.9 Посебно
се интересовао за класичну античку архитектуру,
а након боравка у Грчкој, инспирисан ондашњом
медиевалном архитектонском баштином, почео
је у својим делима више да примењује елементе
и начела византијске архитектуре. Своје знање и
вештине пројектовања успешно је преносио студентима који су се налазили под његовим менторством, међу којима је било и неколико српских
ученика – поред Илкића, то су били и Светозар
Ивачковић, Душан Живановић, Владимир Николић и Јован Суботић.10 Након завршених студија,
ова плејада младих архитеката имплементирала је у своје стваралаштво Ханзенове идеје и поуке, креиравши једну карактеристичну естетику
која је у великој мери одговарала тадашњим потребама и тежњама српске државе, нарочито на
пољу културне политике.11 Наклоњеност Ханзеновом раду и делу, неки од његових српских учени-

арХитектонска делатност јована ђ. илкића (1857–1917)
ка (Ивачковић, Илкић и Николић) исказали су и
својом дугогодишњем припадношћу Клубу Теофила Ханзена.12
Студије архитектуре на Академији ликовних
уметности у Бечу Јован Илкић је завршио 1883.
године, уз бројне похвале.13 Податак да је сарађивао с Теофилом Ханзеном на разради планова за
Бечки парламент, који наводи одређени број домаћих историографа,14 недовољно је испитан и
неопходно је пронаћи чврсте доказе који би га
поткрепили. Уколико се покаже као веродостојан, наредни корак би подразумевао утврђивање
аспеката његовог деловања, као и његов удео у
целокупном послу. Недуго по дипломирању, Илкић је на позив краља Милана дошао у Београд,15
како би био ангажован у текућим радовима на
Старом двору, грађеном по пројекту архитекте
Александра Бугарског.16 По доласку у Србију, добио је звање дворског архитекте,17 а готово истовремено се запослио и у Министарству грађевина, најпре као контрактуални инжењер18 6. класе,
јер је био грађанин Аустроугарске монархије. Од
1897. године био је инжењер 1. класе под уговором, у Архитектонском одељењу, а у истој институцији је пензионисан 1910. године, као инспектор.19 Међутим, одласком у пензију Илкић
није прекинуо своју пројектантску делатност,
већ је наставио да делује као приватни архитекта у свом бироу у породичној кући у Београду, у
Улици Милоша Поцерца 32,20 која је његово дело.
Годину 1911. провео је у Будимпешти, где се активно бавио архитектонском праксом, али се већ
наредне године вратио у Београд, и то је крајња
хронолошка одредница до које се може пратити његов стручни ангажман. Избијањем Првог
светског рата, архитекта Илкић се са својом породицом најпре склонио у град Ниш, али је након
окупације земље интерниран у логор Нежидер, у
Аустроугарској, заједно са бројним припадницима српске интелигенције. Преминуо је 22. јануара
1917. године21 у том логору, у шездесетој години,
од болести срца.
Јован Илкић био је ожењен Паулом Кнепер (Paula Knepper, 1861–1942), из Беча, коју је

упознао током студија. Живели су у породичној кући у Београду, а у браку су добили петоро
деце – три кћери, Јелисавету, Ангелину и Јованку, и двојицу синова, Павла и Ђорђа. Старији син
Павле такође је био архитекта. Након завршене
Високе техничке школе у Бечу,22 Павле је радио у
приватном бироу у породичној кући. Најзначајнији пројекат у његовој каријери била је даља разрада очевих планова за Дом Народне скупштине у
Београду, као и надзор над изградњом.
Архитектонски опус Јована Илкића
Архитектонска делатност Јована Илкића
временски се поклапа с периодом еманципације
и европеизације српске архитектуре, на прелому
векова. Коначним ослобођењем српских територија од вишевековне османске власти, међународним признањем самосталности српске државе на Берлинском конгресу 1878. године и њеним
уздизањем у ранг Краљевине 1882. године, наступило је полетно и просперитетно доба које се
неминовно одразило и на пољу архитектонске
праксе. Новонастале прилике диктирале су потребу за изградњом великог броја државних и
јавних здања, која су постајала симболички репрезенти успона и статуса Краљевине Србије.
Упоредо с тим, повећан прилив становништва
изискивао је потребу за повећањем стамбеног
фонда,23 док се уједно радило и на ширењу и јачању парохијске мреже, што је подразумевало
већу изградњу сакралних грађевина.24
Српска архитектура посматраног периода
бележи и особену стилску хетерогеност и идејно-естетску неуједначеност, која је последица
бројних унутрашњих промена и превирања на
различитим нивоима. Угледање на европске узоре и прикључивање актуелним културним токовима, али и истовремено буђење националне свести и креирање сопственог националног
идентитета, изнедрили су чињеницу да у архитектонској пракси паралелно (ко)егзистирају
академизам,25 као владајућа европска уметничка идеологија, и национални стил,26 који је инспирацију проналазио у српском средњем веку.
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Око 1900. године у Србији се појавио и ар нуво
стил,27 прихваћен и развијан углавном по угледу
на бечку сецесију и минхенски југендстил, који
је у домаћој архитектури схваћен као вид модернизације, и углавном је коришћен у декорацији и
оживљавању фасадних платна, њиховом компоновању, а врло ретко у конциповању целокупног
просторно-конструктивног склопа грађевине.28
Јован Илкић, као архитекта који се професионално формирао и интелектуално усавршио у
Бечу у класи професора Ханзена, суверено је владао начелима архитектуре академизма, служећи
се неоренесансним и необарокним елементима,
али и принципима неовизантијске, неоромантичне архитектуре, па чак и модерним сецесијским
формама. Поменуту стилску хетерогеност српске
архитектонске праксе он није доживљавао као
ману, већ ју је препознао као неспутани, отворени простор за лично уметничко истраживање и
изражавање. Илкићев опус се одликује тежњом
за тражењем и опробавањем у различитим стиловима, као и одсуством перманентне наклоности искључиво једној стилској концепцији.
Грађевине јавне намене у Београду
Већ од првих ангажовања по доласку у
Краљевину 1883. године, Јован Илкић је добио
прилику да учествује у обликовању и пројектовању важних престоничких здања. Израда ентеријера Старог двора, уз изградњу дворске капеле
са галеријом на првом спрату, у неовизантијском
стилу, издваја се као прво његово остварење у Београду.29 На овом пројекту Илкић је сарађивао са
старијим колегом, архитектом Александром Бугарским,30 који је био задужен за пројектовање
целокупног здања. У досадашњој историографији, међутим, долази до извесних нејасноћа по
питању Илкићевог ангажмана у завршним радовима на Старом двору. На неким местима у
стручној литератури јавља се податак да је Јован
Илкић, поред радова на капели и ентеријеру, био
задужен да руководи свим завршним радовима,31
што заправо има упориште у наводима Феликса
Каница, који је забележио да је здање завршио
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Сл. 1 / Светосавски дом, општи изглед, садашње стање
(лична архива)

Ханзенов ученик, краљевски грађевински савет–
ник Илкић.32 Услед недостатка егзактног доказног
материјала, засад није могуће верификовати веродостојност таквог става, али увид у тренутно
доступне изворе информација, укључујући аутограф Александра Бугарског,33 не иде у прилог
поменутој тврдњи.
У опусу Јована Илкића, од објеката јавне намене издваја се зграда Светосавског дома (сл. 1),
подигнута у Улици цара Душана 1889–1890. године, за потребе истоименог друштва, које је било
и наручилац пројекта. Архитекта је грађевину
конципирао као двоспратну зграду издужене
правоугаоне основе, са сутереном, високим приземљем и два спрата, док је трећи дозидан након
Првог светског рата по пројекту архитекте Бајаловића. У решењу фасадног платна Илкић је прибегао доста романтизованом решењу, применом
елемената рундбоген стила. Иако је превасходно
користио мотиве анационалног карактера, успео
је да оствари јединствену целину, пријемчиву и
блиску српском националном духу, која је одговарала суштинској визији и функцији Светосавског друштва. Остваривању жељене појавности
и оваплоћивању свесрпских патриотских идеја и
осећања, посебно је допринела и примена хералдичких мотива из српске историје у зони улазног
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Сл. 2 / Официрски дом, општи изглед
(Завод за заштиту споменика културе града Београда)

Сл. 3 / Зграда Осигуравајућег друштва ʼРосијаʼ, општи изглед
(фотографија Александра Кадијевића)

портала и у лучним лунетама над прозорима првог спрата. Објекат је грађен солидно, опеком у
кречном малтеру, док је за прекривање двосливног крова коришћен лим. Хералдички мотиви
изведени су масном бојом с позлатом и посребрењем.34 Просторном диспозицијом и начином
компоновања унутрашњег простора, Дом Светог Саве припада типу зграда компактне правоугаоне основе, подужног плана, са два тракта.
Функционалности простора и адекватној комуникацији између поменутих трактова посебно
доприносе улазни вестибил и ходник који се протеже у правцу подужне осе корпуса.35
У периоду између 1891. и 1895. године Јован Илкић је био ангажован на изградњи Официрског дома (сл. 2), објекта који је наменски подигнут на угаоној парцели између улица Краља
Милана и Ресавске, за потребе београдског официрског кора, а чије је трошкове градње на себе
преузео краљ Александар Обреновић. Здање
је резултат плодне сарадње архитекте Илкића
и Милорада Рувидића,36 којима је на конкурсу
оцењивачка комисија доделила прву и другу награду.37 У досадашњим истраживањима закључено је да је у разради пројеката Илкић био задужен за решење фасада, док је Рувидић био
одговоран за структуру грађевине, функционал-

ност и диспозицију простора.38 Одступајући од
преовлађујућих стилских тенденција, двојица
архитеката су здање решили у стилу закаснелог
романтизма, с рустично обрађеним фасадним
површинама, које заједно с карактеристичном
кулом одају утисак стилизованог утврђења. Реминисценција на фортификациони објекат истицала је и потцртавала војни карактер39 на једном
суптилнијем нивоу, те се избор неоромантизма у
решењу фасада може оценити као врло примерен
и подесан. Оно по чему се зграда Официрског
дома нарочито истиче у престоничкој архитектури јесте угаони део грађевине, третиран у виду
истуреног трактног колена, по угледу на ренесансне дворце Француске, који се намеће као доминантан мотив и главна фокусна тачка целокупне
композиције. Засецање угла конструисањем засебне куле кружне основе надвишене металним
шиљатим кубетом, унело је новине у схватање и
компоновање углова на домаћој архитектонској
сцени, и послужило је као узор бројним каснијим
решењима угловница.
Као једно од најзначајнијих остварења Јована Илкића у Београду истиче се велелепно здање
Осигуравајућег друштва „Росија“ (садашњи хотел „Москва“)40 (сл. 3), подигнуто на Теразијама,
на висински истакнутој коти града, које је поста-

163

дуЊа андрић
ло визуелни репер српске престонице и једна од
његових најрепрезентативнијих палата. Упркос
чињеници да је Илкићев конкурсни рад награђен
другом наградом, одлука управе друштва у Петрограду није се слагала с одлуком оцењивачког
одбора,41 те је уместо првонаграђеног рада Виктора Ковачића42 прихватила Илкићев рад и позвала аутора у Петроград да с руским архитектима
разрађује пројекат. У науци до сада нису довољно
испитане и разјашњене околности ове сарадње,
те није познато ни у коликој мери је Илкићев првобитни конкурсни рад измењен, што је довело
до тога да одређени истраживачи ауторство Јована Илкића доводе у питање. Планови по којима је
пак изведен објекат, а који су данас похрањени у
Збирци за архитектуру и урбанизам Музеја града
Београда, садрже потпис Јована Илкића. На плану основе сутерена потписан је као пројектант,
док на плану попречног пресека Илкићев потпис стоји испод натписа Одговара за исправност
извршења и конструкције, а као пројектант потписан је Бергштресер, шеф архитект друштва
ʼРосијаʼ.43 Изградња палате „Росија“ трајала је
две године и завршена је 1907, а свечано отворена 14. јануара 1908. године. У досадашњој историографији препознат је њен значај у развоју не
само београдске већ и целокупне српске архитектуре, јер је у композиционом и структуралном
погледу унела извесне новине. Наиме, за разлику од академских хоризонталних акцената, на палати „Росија“ је наглашен вертикализам, као једна од основних морфолошких одлика сецесије у
целини. Отклон од строгих академских постулата приметан је и у одсуству класичне хоризонталне поделе елевације помоћу изражених подеоних венаца и истуреног кровног венца, као и у
недостатку еклектичких декоративних елемената око отвора. Уз наведено, код спољашње облоге њених фасада примењени су нови материјали,
укључујући гранит, керамичке плочице и мајолику (фабрика „Жолнаи“ из Печуја). Композиција,
материјализација и обликовање фасаде јасно
указују да је ово архитектонско остварење, обликовано у сецесијском стилу,44 достигло висок сте-
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пен стилске еманципације и приближило српску
архитектуру модернизацијским европским токовима. За разлику од других сецесијских објеката у
Београду, код којих су начела поменутог стила заправо изражена само у виду фасадне декорације,
док су задржавани академски склоп грађевине и
концепција фасада, палата „Росија“ се одликује
чистотом стилског израза.
За изградњу нове зграде Народне скупштине (сл. 4) везују се бурна политичка дешавања и
превирања, измене планова45 и неслагања струке,
која су коначно довела до тога да, уз бројне прекиде, објекат буде завршен готово три деценије
након полагања камена темељца.46 Јован Илкић, који је победом на конкурсу постао главни пројектант здања,47 није дочекао крај његове
изградње. До 1914. године и избијања Првог светског рата, са зидањем се стигло до нивоа куполе.
Како је Илкић страдао у ратном логору, а услед
ратних разарања изгубљени су и сви његови планови, задатак њихове реконструкције поверен је
његовом сину, архитекти Павлу Илкићу. Пословима изградње прикључили су се и дворски архитекта Гојко Тодић, а потом и руски царски архитекта Николај Краснов,48 који су у одређеној
мери изменили првобитне планове Јована Илкића, те и коначан естетски израз грађевине донекле одступа од изворне замисли. О сличностима
и разликама пројеката и променама изворних Илкићевих скица за Народну скупштину у највећој
мери сведочи сачувани рукопис архитекте Петра
Поповића,49 Илкићевог савременика. Поповић је
веома експлицитно истакао да је Илкић као узор
за пројекат Дома Народне скупштине користио
решење зграде Бечког парламента,50док се за композицију кубета ослањао на куполу пештанске
катедрале Светог Стефана.51 Као још један могући узор намеће се купола познобарокне Цркве
Светог Карла Боромејског у Бечу,52 што је свакако плаузибилна теза, с обзиром на то да је Илкић
био бечки ђак и да је одређене матрице засигурно преузео из бечке барокне архитектуре. Рукопис Петра Поповића је од нарочите важности и за
разјашњење спорног питања улазне партије, која
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Сл. 4 / Дом Народне скупштине, општи изглед
(Завод за заштиту споменика културе града Београда)

Сл. 5 / Министарство војно, општи изглед
(Музеј града Београда)

се, по мишљењу неких аутора,53 у скупштинској
композиционој структури издваја као најмање
успели сегмент. Поповић је објаснио да је Илкић
у скицама поставио добре и уравнотежене пропорције, јер је композицију главне фасаде решио
са седам осовина, али је каснијим интервенцијама њихов број смањен на пет, пре свега из финансијских разлога, што је резултирало великим
испадом ризалита. Таква композиција, са скраћеним бочним крилима, додатно је истакла кубе,
које делује предимензионисано за тако скраћену фасаду, а чији се пречник због диспозиције и
димензија скупштинске сале није могао смањити.
Оценио је и да су интервенције каснијих архитеката на прилазним рампама додатно погоршале
утисак, чинећи да нарочито потенциран портик
са степеништем визуелно поништава бочна крила
и средњи ризалит. Поред тога, критиковао је прераде фасадних платана, која су изгубила лакоћу и
пријатност Илкићевих барокизованих фасада.54
Рукопис Петра Поповића издваја се као извор од велике важности за проучавање Илкићевог ангажовања у осмишљавању и пројектовању
Дома Народне скупштине. Компаративно-критички коментари омогућавају расветљавање
појединих сегмената и помажу у стварању јасније диференцијације између изворне замисли и
оствареног дела. Ипак, и поред изложених проме-

на и свих околности које су пратиле процес вишедеценијске градње, Дом Народне скупштине
истиче се као једно од најзнаменитијих остварења
српске архитектуре, које је обележило значајну
епоху домаће историје. Пројектовано у анационалном стилу,55 с ренесансним, барокним и неокласицистичким елементима, здање Парламента
је у себи сажимало и рефлектовало аспирације суверене Краљевине, која је настојала да се афирмише као модерна просперитетна европска држава.
Поред поменутих, од зграда јавне намене
Јован Илкић је у Београду пројектовао и зграду
Министарства војног, 1895. године, на парцели
између улица Кнеза Милоша и Немањине (страдала у Другом светском рату) (сл. 5), скромно академско решење, лишено декоративности, чијим
је уличним фасадама доминирала неоренесансна
композиција с наглашеном хоризонталном поделом.56 Био је ангажован и на доградњи Бискупије
у Улици Светозара Марковића,57 у чијој је непосредној близини, у Крунској улици, пројектовао
и католичку капелу (сл. 6)58. Интервенцијама из
треће деценије двадесетог века капела је проширена и дограђена, те о њеном првобитном изгледу сазнајемо захваљујући цртежу Феликса Каница
и понеким сачуваним фотографијама.59 Изворно
је подигнута као Капела Светог Ладислава, у последњој деценији деветнаестог века,60 и служила
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Сл. 6 / Католичка капела у Крунској улици, прочеље
(лична архива)

Сл. 7 / Основа куће Алексе Крсмановића
(извор: Несторовић 1972: 253–269)

је за потребе упосленика у Аустријском посланству, мада је била отворена и за све друге католике.61 Избор истористичког стила, с елементима неоготике, био је потпуно разумљив избор. Илкић је
здање компоновао с лучним порталом над којим
је смештен лучно завршен прозор, као и окулус у
највишој зони. Постављањем крова на две воде,
евоцирано је благо стремљење у висину готичких
катедрала, мада је та реминисценција остварена
само на асоцијативном, алузивном нивоу. У складу с готичким начелима, такође, у кровној зони је
изостављено кубе, док је звоник резултат касније
доградње. Заједно са зградом парохијског уреда
(из каснијег периода), католичка капела, данас
Црква Христа Краља, чини јединствену просторно-функционалну средину.62
Као дворски архитекта, задужен је за израду пројекта чесме у манастиру Раковица, врло
важном сакралном топосу владајуће династије
Обреновић. Првобитно осмишљена у духу ханзенатике, манастирска чесма је каснијим интервенцијама задобила изразитији национални
карактер.63 У сарадњи с колегама Димитријем
Т. Леком и Милорадом Рувидићем, архитекта

Илкић је учествовао у осмишљавању нацрта за
нови павиљон Српског пољопривредног друштва (1902. година).64
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Приватне куће
Као изразито продуктиван архитекта, поред
задужења која је имао као дворски архитекта и у
Министарству грађевина, Илкић је пројектовао
велики број породичних кућа за богату београдску
клијентелу. Неке од њих су још присутне у градском ткиву и њихова архитектура се може проучавати непосредно in situ, док је значајан део страдао
у ратним разарањима, или је срушен у модернизацијским токовима урбанизације престонице.
Међу велелепним градским палатама архитекте Илкића, важно је издвојити кућу угледног
политичара Милана Пироћанца, у Француској
улици број 7,65 подигнутој 1884. или 1885. године, на пространом плацу у близини Позоришта и
главног престоничког трга (тадашњег Позоришног, а данашњег Трга Републике). С обзиром на
годину изградње, може се закључити да је Јован
Илкић био ангажован на изради пројекта и изградњи овог резиденцијалног објекта непосред-
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Сл. 8 / Кућа Милорада Павловића у Улици краља Петра 11–13,
детаљ фасаде (Завод за заштиту споменика културе
града Београда)

но по завршетку радова на згради Старог двора.
Пироћанчева кућа конципирана је као слободностојећа палата, обликована у академском духу
са ренесансним елементима у обради фасада, која
готово у свим сегментима прати академске постулате, одајући утисак хармоније у изразу. Првобитно је имала сутерен, приземље и спрат, док
је каснијим интервенцијама дограђена мансарда.66 Као посебна естетска карактеристика, али
и мотив не толико чест на београдским здањима, истиче се широки фриз са декорацијом рађеном у зграфито техници,67 који повезује спратне
прозорске отворе. Утиску општег склада доприноси и компактна композиција основе, с централним холом и репрезентативним трокраким
степеништем, те галеријом са стубовима на спрату, у духу ренесансних палата, као и богатство
ентеријера,68 са брижљиво обрађеном гипсаном
пластиком зидова и плафона, стубовима централног хола у скупоценом материјалу, декоративном оградом степеништа израђеном од кованог гвожђа, али и намештајем високог квалитета.
Породична кућа на Теразијама број 34, познатија као кућа Алексе Крсмановића69 (изворно

грађена за трговца Марковића)70 из 1885. године, истиче се као једно од најуспелијих и најзначајнијих Илкићевих дела стамбене намене. Позиционирана на регулационој линији тадашње
Улице краља Милана, осмишљена је као интерполирани објекат прилагођен денивелацији терена
према Балканској улици, тако да зграда с уличне стране има сутерен и високо приземље, док са
дворишне стране има две етаже. Сложена основа
зграде функционално је решена око централног
квадратног хола са стубовима и полигоналном
лантерном (сл. 7), око којег се остварује кружно
кретање и око којег су распоређене репрезентативне просторије, укључујући и балску дворану у
дворишном корпусу. Бочним колским прилазом
приступа се у раскошно обрађен степенишни хол
који даље води у централни хол.71
Фасадна платна Крсмановићеве куће обликована су веома складно, са богатом применом необарокних мотива.72 Улична фасада је компонована
симетрично, са средишњим ризалитом над којим
су атика и кубе конвексних линија, док је јонским
пиластерима подељена на низ од седам поља у
којима је по један лучни прозор, изузев крајњег
десног поља, у којем је репрезентативни, лучно
завршени улазни портал, с колским прилазом за
двориште. Парапетни појас, пиластри, кровни венац, прозори и улазни портал носиоци су раскошне класичне неоренесансне и необарокне фасадне
пластике. И дворишна фасада ове градске палате
решена је употребом барокних мотива, али су они
у односу на уличну фасаду знатно умеренији. Тераса са два лучна крака степеништа, који се намећу као доминантан мотив дворишне фасаде,
такође су барокизовани употребом балустрада и
усклађени са стилским карактером куће.
У Улици краља Петра, некадашњој Српској
чаршији код Саборне цркве, Јован Илкић је подигао неколико запажених стамбених објеката –
кућу Милорада Павловића (Краља Петра 11–13;
подигнута између 1884. и 1889. године73) (сл. 8),
објекат познат као кућа Месаровић-Павловић
(Краља Петра 19 – срушена; подигнута око 1886.
године) и кућу трговца Црвенчанина (на углу
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Сл. 9 / Ентеријер породичне куће Јована Илкића
(лична архива)

Краља Петра 15 и Цара Лазара; подигнута 1887.
године)74. Све три зграде биле су пословно-стамбене, где је приземље било намењено трговачким
радњама, док је спрат био стамбени, што је представљало типично решење кућа комбиноване намене изграђених у ужем градском језгру након
1867. године и регулације градског центра.75 Као
репрезенти академизма у архитектури, у концепцији фасада понављају познату академску троделну поделу – на рустично приземље, декоративнији први спрат третиран као piano nobile и
кровни венац с атиком.76 Упркос строгим академским начелима, Илкић је благим одступањима и
варијацијама истих применио нешто слободнији
третман, остваривши приметно лакше и отвореније композиције, потпуно лишене стерилности.
Последњој деценији деветнаестог века припадала је породична кућа Милана Пироћанца,
спратна вила са баштом, подигнута око 1890.
године77 у Бирчаниновој улици 26 на Западном
Врачару, са истористичком кулом-видиковцем
зашиљеног пирамидалног крова, која је читавом
здању наглашавала препознатљиву силуету,78 као
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и једноспратна кућа Јована Ристића подигнута на
углу Краља Милана и Ресавске, око 1891. године.
Композиција Ристићеве куће одисала је складношћу пропорција типичној за академска остварења. Нарочиту пажњу Илкић је посветио третману угла, који је био акцентован атиком богате
декоративности и барокним кубетом. Оба објекта срушена су у међуратном периоду.79
Из приближно истог периода, из последњих
година деветнаестог века (око 1895–1896. године),
потиче и породична кућа, вила, Јована Илкића,
подигнута на плацу на Западном Врачару, у Улици
Милоша Поцерца број 32.80 Како га нису ограничавали захтеви и жеље наручиоца, Илкић је имао
слободу да се изрази и пројектује у стилу који је
био најближи његовом сензибилитету. Породичну кућу решио је у академском маниру, са сутереном, приземљем и мансардним спратом у угаоном ризалиту, што је била новина у архитектури
резиденцијалних објеката.81 Развијена је по дубини парцеле и главним просторијама оријентисана
ка дворишту и низ падину ка Сави. Слободнији
у изражавању, прибегао је мање строгом решењу,
с појединим асиметричним иступима. Фасадна
платна приземља и спратног дела носиоци су другостепене фасадне пластике која своје узоре црпи
из барокне архитектуре. Угаони део грађевине с
мансардним спратом и металним кровом конкавних површина, истиче се као вертикалан акценат композиције уличне фасаде, док је на бочној дворишној фасади, наспрам њега, као извесна
противтежа, постављен нижи бочни ризалит надвишен едикулом и такође акцентован богато декорисаном необарокном архитектонском формом
забата.82 Унутрашњи простор решен је применом
централног плана, са средишњим холом око којег
су развијене репрезентативне просторије у приземљу – сала, дворана, трпезарија, као и соба за
рад уз улазни вестибил. Посебну пажњу у пројектовању своје породичне куће архитекта Илкић је
посветио и изради ентеријера (сл. 9), који је врло
импресивно решен обилном употребом штуко
и гипсане декорације у обради зидова и плафона. Вила породице Илкић претрпела је одређене

арХитектонска делатност јована ђ. илкића (1857–1917)
измене када је у трећој деценији двадесетог века
Павле Илкић основном габариту објекта дозидао
бочни спратни анекс у дубини дворишта.83
Почетком двадесетог века, Јован Илкић је
пројектовао неколико стамбених објеката у српској престоници, на којима се уочавају начела
сецесије, као новог стила у домаћој архитектури. Издвајају се кућа Михаила Јовановића84 на
углу улица Краља Милана и Ресавске (срушена;
подигнута 1905. године), на којој је сецесијски
вокабулар био присутан само у декорацији фасадних површина, док је просторни и конструктивни склоп грађевине у својој сржи још увек
јасно академски детерминисан. Нешто слободније примењени елементи сецесије препознају се
у решењу куће Пере Велимировића у Ресавској
број 25 (из 1908. године; срушена), у недостатку
појединих еклектичких форми, у наглашавању
вертикалних елемената, и најзад у флоралној декорацији која је уместо тимпанона или равних
архитравних греда изведена у зони натпрозорника. И на кући Ђорђа Мијовића,85 на углу улица 27.
марта и Др Драгослава Поповића (1912. година),
једноспратном пословно-стамбеном објекту (још
једна етажа је накнадно дограђена), Илкић је остварио препознатљив спој еклектичке архитектуре и сецесијске декорације у виду карактеристичних флоралних преплета и женских маскарона.
Поред личне склоности ка експериментисању с начелима различитих стилских концепција, у стамбеној архитектури Београда Јован Илкић је највећи број објеката обликовао следећи
академски кредо. Кућа Војислава Суботића на
углу Симине и Француске улице (срушена), две
куће Нестора Манојловића (објекат у Ресавској 67
постоји и данас, док је објекат у Ресавској 69 срушен), вила Милана Ристића на углу Београдске и
Крунске (срушена), породична кућа на Теразијама број 3 (срушена), приземна кућа Косте Соколовића (1901. година), на углу Станоја Главаша (срушена), кућа Јездимира Ђокића86 у Хиландарској
13, као и кућа Боривоја Нешића87 у Бирчаниновој
улици број 19, не само што сведоче о Илкићевом
познавању академске естетике и поетике већ го-

воре и о наклоности београдске елите, наручилаца објеката, владајућем академизму. За известан
број здања које поједини историографи приписују стваралаштву Јована Илкића, у науци још не
постоји стручни консензус, пре свега по питању
њихове атрибуције. Услед недостатка конкретних доказа није могуће са сигурношћу тврдити
да је архитекта Илкић аутор Терзибашићеве куће
(1884. година), у Кнез Михаиловој улици 45,88
куће Димитрија Јоксића у Ресавској број 18,89 куће
Томе Лека (1885. година), на углу Васе Чарапића и
Змај Јовине (срушена), породичне куће браће Крстић и објекта познатијег као кућа Трифуна Ђурића у Карађорђевој улици број 40 (1898. година).
Одређене нејасноће и недоследности присутне су
и по питању нереализованих Илкићевих пројеката Уметничког дома и стамбених зграда код Старе
пиваре, али и пројекта за зграду Богословије Светог Саве у Тиршовој улици.
Дела ван Београда
Архитектонска делатност Јована Илкића,
иако највећим делом везана за Београд, није била
ограничена само на престоницу Краљевине. Широм земље је остварио значајне пројекте, од којих
се својим архитектонским склопом, чистотом
језика, изражајношћу и ликовношћу издвајају –
Крсмановићева кућа у Шапцу90 (1891. година), једно од најупечатљивијих дела српског академизма
с врсним приступом у компоновању целине, степеновању маса, ритмичношћу фасада и богатим
репертоаром фасадне пластике, као и зграде Начелства и Окружног суда у Ваљеву (око 1900. године),91 мирног израза и силуетне неусиљености.
Већина Илкићевих дела подигнутих изван престонице несразмерно је заступљена у домаћој историографији, и врло слабо истражена. Архитектура хотела „Гранд“ у Земуну, Хируршког павиљона
болнице у Ваљеву,92 Николајевићеве виле у Руми,
виле Терапије у Врњачкој Бањи (срушена), затим
пројекат адаптације виле династије Обреновић у
Смедереву,93 нереализовани пројекат Епархијског
дома у Нишу,94 али и објекти стамбене зграде и
комплекса фабрике „Пелман“ у Будимпешти – на-
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мећу се као потенцијалне теме будућих историографских подухвата.
Иако је најмањи број дела остварио у домену
сакралне архитектуре, нужно је напоменути да је
Јован Илкић био активан и у том сегменту српског градитељства. Сакралне објекте обликовао
је у стилу ханзенатике, с препознатљивим неовизантијским елементима, што је било карактеристично и за друге цркве које су у Министарству
грађевина пројектовали Ханзенови ученици активни у Србији.95 Као најрепрезентативније дело
Илкићеве црквене архитектуре, истиче се Црква
Свете Тројице у Параћину, која је својом појавношћу постала један од важних симбола и визуелних репера тог града. Јован Илкић је, као државни инжењер, израдио и велики број типских
пројеката за мање сеоске цркве,96 али је засад евидентирана само неколицина (црква у селу Жлну
код Књажевца, цркве у Кални и Каони, црква манастира Свете Петке Иверице у Сићевачкој клисури).97 У ханзенатском маниру је 1896. године
пројектовао и звоник крагујевачке цркве.98
Закључак
Деловање Јована Ђ. Илкића временски се поклапа с периодом промењених социјалних конструката и еманципације српске државе, која се
на културном плану манифестовала тражењем
пожељног израза. Илкићево примењивање академских, али и сецесијских начела у пројектовању,
с почетка двадесетог века, одговарало је израженом феномену европеизације и еманципације
српске архитектуре, док је, са друге стране, његово познавање анационалне ханзенатике и неовизантијских модела перципирано као могућност
за изражавање властитог идентитета темељеног
на тековинама медиевалне српске прошлости. У
тако специфичном друштвено-политичком и културном контексту, делатност овог архитекте препозната је као еманципаторска и врло значајна за
развој домаће архитектонске праксе.
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Постепено и ненаметљиво, примерено тадашњим тежњама и амбицијама Краљевине
Србије, Јован Илкић је у српску архитектуру
транспоновао европске стилске матрице и модернизацијске парадигме. Склон критичком и
неепигонском схватању архитектуре, био је отворен за стилска експериментисања, остваривши
знатан број дела префињене, суптилне естетике
и врсних пројектантских домета. У својим архитектонским композицијама махом је тежио достизању пријатне, неусиљене поетике, трудећи се
да, када год је то било могуће, утисне особени ликовни печат и ауторску оригиналност.
Велики број остварења Јована Илкића је управо захваљујући високом пројектантском квалитету – али и важности који су имали за даљу
еволуцију и модернизацију српске архитектуре
– препознат и проглашен за споменике културе,
чиме је учињен адекватан корак ка њиховој даљој
валоризацији и очувању. Међутим, кућа архитекте Јована Илкића, која ужива статус културног добра, или зграда у Ресавској улици број 25,
која је била под претходном заштитом (у скорије
време порушена), сведоче о недопустивом немару и непримереном понашању према архитектонском наслеђу. Рушење зграда с краја деветнаестог
и почетка двадесетог века, њихова запуштеност,
неадекватне пренамене простора, пропадање,
нестручно одржавање или неодржавање, недостатак студиозно промишљених стратегија реактуелизације и ревитализације – само су неки од
примера који постављају питање ефикасности
и учинковитости програма и процеса заштите,
али исто тако и развијености личне и колективне
свести о значају архитектонске баштине и потреби њеног очувања.
Дуња Д. Андрић,
историчар уметности, докторанд
Београд
dunjabibi@hotmail.com

арХитектонска делатност јована ђ. илкића (1857–1917)
НАПОМЕНЕ
1]

2]

Архитектонска делатност Јована Илкића је у највећој
мери била везана за Министарство грађевина, у којем
је провео готово читав свој радни век. Архив поменуте
институције, где је био похрањен знатан део Илкићевих
пројеката, страдао је у бомбардовању Београда у Другом
светском рату.
Датум 25. март наводи се као датум рођења Јована Илкића
у књизи рођених Цркве Светог Николе у Земуну. Исти датум навела је и Дивна Ђурић-Замоло (2011: 142). У матрикули Академије ликовних уметности у Бечу, попуњеној
приликом Илкићевог уписа, као датум рођења истакнут је
7. април 1857, што се подудара са грегоријанским календаром: Akademie der bildenden Künste Wien, Matrikel, Ilkits,
Johann Georg, 1876–1883, необјављена грађа.

3]
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Summary: DUNJA ANDRIĆ
AN OVERVIEW OF THE ARCHITECTURAL ACTIVITIES OF JOVAN Đ. ILKIĆ IN BELGRADE

Architect Jovan Ilkić was one of the most prominent protagonists and leading figures of
the Serbian pre-WWI architecture. The period of his activity coincided with the modernising
and emancipating efforts in the domestic architecture, seen in the simultaneous embracing of
European principles and searching for a suitable expression of own identity. In such specific
socio-political and cultural milieu, this architect’s professional activities were recognised as
emancipatory and relevant to the development of the architectural practice in Serbia.
Jovan Ilkić was educated at the Viennese Academy of Fine Arts under Professor Theophil
Hansen, who introduced him to the tenets of Academicism and the Neo-Byzantine architecture.
The mentorship of the renowned academic had a profound impact on Ilkić, who went on to
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дуЊа андрић
implement Hansen’s ideas and teachings in his work, as well as a specific aesthetic, largely suited to
the issues and aspirations of the Kingdom of Serbia. Nonetheless, Ilkić was averse to adhering to a
single architectural style; rather, he explored various conceptions of style, including Academicism,
late Romanticism, the Neo-Byzantine style, and Art Nouveau. After graduating in 1883, he arrived
in Belgrade at the invitation of King Milan, and was appointed to the post of the official court
architect. At the same time, he was employed at the Ministry of Construction, first as an engineer,
and then as an inspector. The year in which he gained employment marks the chronological starting
point from which it is possible to track Jovan Ilkić’s period of creative activity. According to the
present state of our knowledge, this period lasted without interruptions until 1912. The 1890s stand
out as the most productive period in Ilkić’s career spanning many decades. Although Ilkić was a
prolific author working throughout the Kingdom of Serbia, producing even two works in Budapest,
the focal point of Ilkić’s designing efforts was always the capital city of Belgrade. It was in Belgrade
that he produced some of his most important works, e.g. the Saint Sava Centre, the Officers’ Club,
the building of the Rossia Insurance Company, and the National Assembly Building.
Owing to the quality of his work and his expertise in various styles, Jovan Ilkić is recognised
in his profession as an authority who played an important part in modernising and Europeanising
the Serbian architecture. The present paper provides an overview of his oeuvre, accompanied by
explications and analyses of his key works. It aims to present Ilkić’s full developmental trajectory,
his inspirations and ideas, as well as to point to the necessity of further research in order to shed
light on the as yet unexplored aspects of Ilkić’s oeuvre.
Dunja D. Andrić,
Art historian, PhD candidate
Belgrade
dunjabibi@hotmail.com

Illustrations
Fig. 1 The Saint Sava Centre (source: personal collection of the
author)

Fig. 6 The Catholic chapel in Krunska Street (source: personal
collection of the author)

Fig. 2 The Officers’ Club (source: Cultural Heritage Preservation
Institute of Belgrade)

Fig. 7 The ground-floor plan of Krsmanović’s house (source:
Nestorović, B. (1972), Jovan Ilkić, beogradski arhitekta u:
Godišnjak grada Beograda knjiga 19, Beograd: Muzej grada Beograda: 253–269)

Fig. 3 The building of the Rossia Insurance Company (source:
photograph by Aleksandar Kadijević)
Fig. 4 The National Assembly building (source: Cultural Heritage
Preservation Institute of Belgrade)

Fig. 8 The house of Milorad Pavlović in 11–13 Kralja Petra
Street, façade details (source: Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade)

Fig. 5 The Ministry of the Military building (source: Belgrade
City Museum)

Fig. 9 The interior of Jovan Ilkić’s family house (personal collection of the author)

176

