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НАЈСТАРИЈА САЧУВАНА КУВА У БЕОГРАДУ ИЗ 

ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

Историјски развој Београда и љегових 

урбаних структура темељитије се npоуча

ва тек од друге половине ХХ века. Сви 

ранији историографски радови, углавном 

ОД краја прошлог века, нису имали карак

тер испитивања физичких структура. о

кренути политичкој и ратној историји, ОВИ 

су радови занемаривали топаrpафске чи
пиаце и оне елементе урбане историје који 

откривају међусобну зависност историј

ских кретања ОД створених материјалних 

услова испољених у урбаним структурама 

и функцијама. Они нису откривали услов
љеност развоја града ОД друштвено-еко

НОМОКИХ, палитичких и културних ситуа

ција у појединим раздобљима, нити су са
гледавали последице и значења материјал

них остварења за преображаје, динамику 

развоја и урбану типологију града у да

тим периодима. Тек су новија истражива

ња и проучавања, проширена на историј

ске изворе који су омогућавали разоткри

вање стварних структура и целовитих у

вида у урбане ситуације Београда у прет

ходним раздобљима, допринела да се пот

пуније утврђују чиниоци интеракција у 

релацијама града и историјских кретања. 

Стога није неразумљиво да се појединачна 

материјална сведочанства тек данас откри

вају као значајни елементи урбаног раз-
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воја Београда и симболи који идеограмски 

и иконолошки репрезентују протеклост 

града, његово трајање у сталном дијалек

тичком процесу мењања . Кућа број 10 у 

Душановој улици, тек недавно откривена,1 

један је од примера који потврђују ове на

воде. 

Београд је, као урбана агломерација, 
доживео у последња четири столеhа, од 

XVH дО ХХ века, лет великих трансфор
мација подударних са политичким и дру

штвено-економским променама које карак

теришу историјска кретања на овом тлу. 

Те трансформације збивале су се у оквиру 

двеју основних културних сфера утицаја 
између урбаних типологија nAancKOZ и ор

zaKCKOZ .развоја. 

Аустријском окупацијом Србије од 1717. 
до 1740. године били су створени ОIПlIти по
литички, друштвено-економски и културни 

услови за трансформисање ·садржајне, фи

зичке и функционалне урбане структуре и 

морфологије Београда. Србија је 1720. име
нована краљевином која је ушла у састав 

Светог римског царства и припала хабз
iбуршком монарху као крунска политичко

-територијална јединица која је на почет

ку решавања "источног питањаlf у ширим, 

европским сукобима и борбама за поти
скивање ислама са европског тла, задоби-
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ла улогу истуреног просroра који је тре

бало организовати за даља освајања осман

лијског европског наслеђа. У новообразо
ваној краљевини Србији, која је обухвата

ла већи део ранијег смедеревског санџака 

будимског ејалета, Београду је намењена 

престоничка улога са седиштем гувернера, 

улога главне царске тврђаве и улога ми
литантних хришhанских средишта. Тиме је 

Београд ушао у сферу другачијих дру

штвених и културних усмерења која су се 

и непосредно морала одразити на проме

ну урбане структуре. 

Планирање и планско усмеравање, од 

план ског досељавања и насељавања ста

новништва, до израде генералних и детаљ

них урбанистичких планова и грађевин-

':::IЛИ ЦА ЦАРА 

ских пројеката, заменили су у овом пе

риоду спонтани развој и органско разра

стање вароши из претходног раздобља. 

Београд је између 1717. и 1740. био адми

нистративно-политички организован и по

дељен на три дела - тврђаву, српску ва

раш и немачку варош. Вароши су биле 

организоване као општине, а општине су 

биле састављене од квартова. Упоредо са 
војном, 

власти 

Овакво 

постојале су цивилне и црквене 

у истом систему субординације. 

устројст.во, и принцип субордина-

ције у целокупном поретку, одражавао се 

и на планираним и оствареним променама 

урбаних структур,.а града. По општем урба
нистичком плану2 постојеhа, затечен а У

лична мрежа и наслеђени грађевински 

A IdWAHA 
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Уnоредни приказ положаја купе бр. 10 У У лици цара Душанд у блоку 1727. (дебље линије) u 
1980. zодине (тање линије). 

ParaHet representing Ље location ој Ље house N'<J 10 in Сата Dusana Street in Ље block ој 1727 
(heavy lines) and 1980 (thinner lines). 
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ФОНд органске структуре и оријентално
-византијеке морфологије, требало је за

менити унапред смишљеном, правилном 

ортогоналном уличном мрежом и новим 

грађевинама барокног стилског израза. 

Нова урбана типологија потпуно је не

гирала претходну, означавајући тиме на

мерни прелаз са исто чне на западну ци

вилизацију и доминацију хришhанства над 

исламом. Та смена култура у урбаној 

структури општа је карактеристика и осо

беност урбаног развоја Београда од рим

ског Сингидунума до првог српског урба

НИСТИЧКQГ плана БеОI'рада. То је једна од 

битних особина историјског развоја Бео

града коме је положај одредио међашну 

улогу у европским културним просторима. 

Барокна реконструкциј а и трансфор
мација Београда у првој iПоловини ХVIП 

века представља, дакле, битан културно

-историјски слој његовог урбаног трајања, 

па сходно томе ретка преостала материјал

на сведочанства из тог периода представ

љају значајне споменике који документу

ју суштинске токове урбаног развоја гра

да, асоцирају свеукупност историјских кре

тања и еманирају својим физичким при

суст,вом конкретне садржајне и формалне 

одлике датог културног слоја. 

Кућа број 10 у У.йuцu цара Душа"а 

Први барокни регулациони захвати у 

наслеђено органско ткиво испражњене и 

поново насељене турске вароши и први 

стамбени грађевински објекти остварени су 
у немачкој вароши на главној трговачкој 

улици, на почетку некадашње Дуге чар

шије, односно на почетку данашње "Улице 
цара Душана. Од више регуларно изгра

ђених куliа у раздобљу између 1724. и 1727. 
године, до данас се на почетку Душанове 

улице сачувала само једна која носи кућ

ни број 10.3 Сама чињеница да ова кува 
представља један од најстаријих сачува

них објеката уопште, и најстарији послов

но-стамбени објекат у Београду који се и 

данас користи готово са истоветном наме

ном већ преко 250 тодина, довољан је раз
лог да се кућа заштити и даље проучава 

да би се омогуhила што идеалнија рекон

струкција њеног изгледа из времена из

градње. 

Купа бр. 10 у У ЛИЦИ цара Душана. (Снимио 
Н. Борuli 1980.). 

House М 10 in Сата Dusana Street (photo Ьу 
N. Boric 1980). 

На новој грађевинској линији кућа је 
подигнута према регулационом плану пу

ковника Николе Доксата де Мореза. Док

сатов план реконструкције Београда пред

виђао је, између осталог, потпуну транс

формацију Дуге или Трговачке улице са 

ширим профилом и ивичном изградњом 

спојених кућа исте елевације у крупнијим 
и правилнијим блоковима. 

Досадашња разматрања располагајуhих 

писаних, .картографских и сликовних из

вора из раздобља аустријске окупације 

1718- 1739. године, планова Београда и 

слика од краја XVIII века, као и анализе 
пос'Гојећег стања објекта, омогуhила су 

идентификацију куће и отворила готово 

сва литања за дефинитивно решење про
блематике овог споменика. 

На једном »Rapports« плану београдске 
вароши из 1727. године, који је као при

лог извештају о току радова на изград

њи Београда упуhен Дворском ратном са

вету у Бечу, приказане су и у легенди 

објашњене куће изграђене према но·вом ре

гулационом плану вароши.4 На почетку не

кадашње Дуге улице (Lапgеп GаБsе), данас 

"Улице цара Душана, приказано је седам 

кува у низу које су у легенди под »G« о
значене .као новоподигнуте куће у блоку 

Дуге или Трговачке улице и већ усеље
не домаhинима. -у легенди се истиче њи

хов изглед и међусобни положај. Детаљ-
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ном анализом и преношењем података са 

овог плана на данашњу геодетску подлогу 

утврђено је да се правац, односно грађе
винска линија поменутих седам кува, у 
потпуности поклапа са данашњом регула

ционом линијом парне стране Душанове 
улице и да су оне заузимале простор који 
данас заузимају објекти означени кућНИМ 
бројевима од 8 до 18. Од приказаних се
дам зrpада, пет је на плану истих димен

зија, односно истих габарита основе, док су 
прва и Iседма 'Зграда, на почетку и на 

крају уличног блока, као уга<?не зграде са 

бочним фасадама другачијих габарита. 
Према положају, димензијаМа и габариту 
основе постојеliа КУliа у Улици цара Ду
шана број 10 у потпуности се поклапа са 
другом кућом у низу на поменутом пла

ну из 1727. године. 
Други значајан докуменат за идентифи

кацију ове куће је "llопис зграда дунав
ског Београда" из 1728. године.5 "Уз овај 
п{)пис постојао је и план који до данас 

није познат нити има довољно индиција 
Да 'би се могао пронаћи. Због тога је ко

ришћење "Пописа" гВеома отежано и не

ДОВОЉНО поуздан{) јер је тешко дешифро
вати систем редоследа кућних бројева. Са
ставни део "Пописа" чини и сумарни табе
ларни преглед 'свих кућа дунавског или 

немачког Београда класифи'кованих по 
становницима, настанку, намени и броју 
просторија. Ни подаци у табеларн{)м пре
гледу не могу да се непосредно користе, а 

посебно што према упоредним изворима 

долази до несагласности података о броју 
и врсти просторија по зградама. Међутим, 
и поред тих тешкоћа може се комбинова

ним коришћењем података из "Пописа" и 
табеле доћи до неких уверљивих претпо

ставки. "у "Попису", и табели, само на јед
ном месту појављују ее, једна за другом, 

седам купа у рубрици "ре~уларuо UОВОnО

дU~UYTe к.уће", што наводи да се оне иден

тификују с низом спојених кућа на поме

нутом плану из 1727. године. Ако су куће 
из ,,пописа" од броја 1113 до броја 1121 
истоветне са онима на плану, онда би се 
кућа бр. 10 У Душановој улици могла пои
стоветити са 'кућом број 1114 из "Пописа" 
од 1728. године. КУIiУ под бројем 1114 по
дигао је 1724. године за 10.000 форинти 

Елијас Флајшман к{)ји је од те године у 
њој и становао. Флајшм:ан је био један од 
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" староседилаца" у Београду и веома угле
дан грађанин. Наиме, њега налазимо већ у 

првом "Попису стаНОВНIO.IIтва дунавског 

или немачког Београда" од 17. септембра 
1718. године6 и као власника више имања 

на више места у "ПописуН из 1728. годи
не.7 Био је ременарски мајстор и саветник 

у апштинском веЋу. Сви ови подаци Q вла

снику, његовом занимању и о томе да ста

нује у сопственој новоизграђеној купи у

верљиво наводе на м{)гућност да је ПОСТО

јеliа КУliа у Душановој бр. 10 управо кyliа 
Елијаса Флајшмана, па је условно може

мо звати његовим именом. 

Поменути низ од седам зграда изrpађен 

је на новој регулационој линији, на про
стору где су претходно порушени сви ста

рији затечени објекти. "у суседству згра

да, на делу улице према тврђави, остао је 

стари каравансарај са безистаном Мехмед
-паше Соколовића, који је новом регула

цијом вароши, због изградње нових барок
НИХ фортификација, био предвиђен за ру

шење до чега, међутим, није дошло ни до 

краја аустријске окупације. Каравансарај 

је од новоизграђених кућа делио сокак на 

правцу продужења данашње Јеврејске у
лице. "у том сокаку, преко пута караванса

раја, налазила се једна џамија, приказана 

на Талијанском плану из 169516. године и 
Бајеловом плану са 1I10четка XVHI века. 

Иста џамија се у другој половини XVIII и 
током XIX века, све до 1863. године, по

миње под именом џамије султана Муста

фе.8 Ова џамија, приликом изградње но
вих зграда, по свему судеhи, није била по

рушена. Остала је иза прве новоподигнуте 

зграде, која се налазила на углу помену

тог сокака и Дуге улице, на простору да

нашње зграде бр. 8. "у том положају при

казана је на једном турском плану из 

1862/3. године, који се чува у Цариград
ском архиву, и на плану који је рађен за 

потребе конференције у Канлиџи, 1863. го
дине.9 

Судбина новоподигнутих зграда у Дугој 
улици, после поновног успостављања тур

ске власти у Београду 1740. године, није 

позната. Из,весно је, ,само, да оне том при

ликом нису биле порушене, као неки дру

ги затечени аустријски објекти. На Што

келајевом плану из 1790. године и њему 
сличном плану који се налази у Будимпе

шти, низ ОД ових седам кућа приказан је 
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Упоредни приказ положаја купе бр. 10 у У ли
ци цара Душан.а према историјским планови

ма од 1740. до 1950. zoдuне. 

РаrаПеZ representing the Zocation ој the house 
N9 10 in Сата Dusana Street according to 

historic plans јтот 1740 to 1950. 
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у виду полупорушених неупотребљивих 

зграда. На истовременом Брушовом плану, 

у размери 1:1440, простор ових зграда озна
чен је са седам бројева, од 737 до 743, што 
одговара списку са објашњењима који још 

увек није npOHaljeH.to Иза угао не зграде, 

означене бројем 737, приказана је у сока
ку, на продужетку Јеврејске улице, џами

ја султана Мустафе. Наша зграда~ озна'Че

на ј е вероватно бројем 738. 

Свих седам . зград~ је касније, током 
прве половине XIX 'Века, повремено обнав
љано, у IBeh.oj или ' мањој мери. Приказа

не . су на поменутом плану из Цариградског 

архива и турском плану из 1863. са кон

фесионалним ознакама 1Власника имања.Н 

На овом плану' две од поменутог низа згра
да су означене као српски посед. То су да

нашња зграда бр. 10 и суседна која се на

лазила на бр. 12. Остале зграде су озна'Че
не као турска имовина. На месту прве, у

гаоне зграде, приказана је џамија, што је 

вероватно· резултат непрецизности плана. 

Ово би могло да укаже на могућност да је 

у то време угао на зграда већ била пору

шена и да је џамија својим двориштем 

излазила на садашњу "Улицу цара Душана. 

На плану ' Емилијана Јосимовића из 

1867. године, као зграде од тврдог матери
јала јасно су означене три од некадашњих 

седам зграда. Оне по положају, габариту 

основе и "цимензијама, одговарају другој, 

трећ-ој и четвртој згради некадашњег низа, 
које су се тада налазиле на самом почетку 

Душанове улице, односно на граници 
еспланаде Т:врђаве која је образована по

сле рушења махала према одлукама кон

ференциј~ у Канлиџи. На Ј осимовиhевом 

плану нема више старе џамије султана Му

стафе, као ии прве угаоне зграде, а иш'Че
зао је и сокак у продужет.ку Јевреј ске у

лице. 

Слична ситуација је приказана и на 3а

рићевом плану из 1878. године, где се ја
сно уо'Чава, у односу на правац некада

шњег сокака, један празан плац који је 

раније заузимала угаона зграда. У односу 
на регулациону линију друге, треће и че

тврте зграде, објекти у продужетку су би

ли истурени у простор улице. 

Ситуација која у потпуности одговара 
стању са 3арићевог плана приказана је и 

на најстаријој са'Чу.ваној Фотографији ових 

зграда из 1886. године. из времена пре срп-
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ске регулације Улице цара Душана.12 Ту 
се у целини виде трећа, четврта и пета 

зграда, које одговарају данашњим кућним 

бројевима 12-16. Трећа и четврта зграда 
су у то .време биле у рушевинама. Пета 

зграда, делимично преправљена, коришhе

на је за -становање. Испред дела ове зграде 

-налазили су се призидани дуhани Ш'N) се 

уочава у приказу габарита блока на 3ари

ћевом плану. 

На једном нешто каснијем снимку, 

с краја ХIХ века,.1З који приказује стање 

после извршене регулације Улице цара 
Душана, јасно се виде четири зграде, и то 

друга, трећа, че~врта и пета. Друга згра
да, односно данашња зграда бр. 10, на овом 
снимку је приказана као објекат у добром 
грађевинском стању са обновљеном и из

мењеном фасадом, као и, вероват.но, ре

конструисаним кровом. Суседна зграда бр. 

12, односно трећа у низу, имала је у то 

време сачувано само приземље, док су јој 

зидови спрата већ били пору-шени. ЧеЂВрта 
зграда некадашњег низа је у истом стању, 

као и на старијем снимку. Пета зграда се 
најбоље сагледава. Призидани дуhани, при

ликом регулације улице, су уклоњени . 

Зграда је у то време имала кров покривен 

ћерамидом и једноставну фасаду са благо 

истуреним оквирима прозора, који су у 

том облику настали, изгледа, као резултат 

неке раније обнове. 

И поред чињенице да су на оба снимка 

поменуте зграде приказане полупорушене 

ИJIИ знатно измењене каснијим преправка

ма , ипак се уочава 'Читав низ сачуваних 

детаља који омогућавају сагледавање њи

ховог некадашњег конструктивног склопа 

и декоративних едемената на фасадама. 

Јасно се уо'Чава да су с·ве четири зграде по 

димензиј ама и распореду отвора на фаса
дама веома сличне. На исти закључак ука

зује и приказани габарит њихових основа 
на плану из 1727. и плановима Е. Јосимо
виhа и С. 3ариfiа. Доста се поуздано може 

да претпостави да ,су исто биле грађене 

прва, шеста и седма кува некадашњег ни

за, које су у време настанка ових фото
-снимака већ биле порушене. 

На оба снимка запажају се остаци ка

мених профилисаних оквира средишњег 

портала и улаза убочне локале, који су 

код свих тих зграда једнаки. Трагови не

кадашње обраде фасада на спрату боље се 



Низ купа цз прве половине 18. века у Улици цара Душана бр. 12-16 ако 1886. zодине (фата 
из Албума Беоzрада Светозара Велицкоz). 

А таnуе of houses јтот Ље lirst hatf ој the 18th century in Сата Dusana Street И2 12-16 
атоиnа 1886 (photo Iтот tћ,е АЉит 01 Betgrade 01 Svetozar Veticki) . 

Низ купа из прве половине 18. века у Улици цара Душана бр. 10-16 почетком 20. века. (Фото 
из Албума Беоzрада изд. Државне штампарuје 1911.). 

А таnуе ој houses from the jirst halj ој Ље 18th century in Сата Dusana Street Њ 10-16 at 
. the beginning ој the 20Љ century (photo јтот the АЉит ој Belgrade issued Ьу the State 

Printing House in 1911). 



ЈК. ШКАЛАМЕРА-М. ПОПОВИЋ 

Купа бр. 10 У У лици цара Душана, пастојеће стање. А OC1iOBa прuземља, Б основа спрата, В 
попреч:ни пресек, r улич.на фасада. (Снимио арх. Смиљан Поповиn, обрадила арх. Гордана 

симиn). 
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House Nf! 10 in Сата Dusana Street, present state. А - p~an ој the ground j~OOT, Б - ptan ој Ље 
jirst Лоот, В - cross section, r - street ja~ade (drawing made Ьу arch. Smiljan Popovic, worked 

пр Ьу arch. Gordana Simic). 
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Купа бр, 10 У У лици цара Душана, реконструкција првобитно? иэ?леда ?лавне фасаде. 

House NfJ 10 in Сат,а Dusana StTeet, TeconstTuct i on ој the oTiginat main jacade. 

запажају на старијем снимку. Испод про

зора треће и четврте зграде постоје тра

гови плитких правоугаоних ниша, а изнад 

прозора 'виде се остаци истуреног слога 

опека у ;виду полукружних И преломљених 

венаца, односно трагови некадашњих деко

ративних надпрозорних фронтона. 

у првим деценијама ХХ века порушени 

су надземни остаци треће зграде (данас бр . 

12). Почетком новембра 1930. године сру
шене су четврта и пета зграда (бр . 14-
16).14 Остала је сачувана једино друга и~ 

,. 

некадашњег низа од седам зграда - са

дашња кућа у Улици цара Душана 10. 

Сводећи досадашње резултате истражи
вања, која нису дефинитивна, може се у 

основним цртама ,сагледати историјат ове 

зграде. Подигнута је, по свему судеhи, од 

стране Елијаса Флајшмана 1724. године, 
као друта у низу од седам истих новопо

дигнутих зграда према аустријском регу

лационом плану београдске вараши. После 

успостављања турске 'власти у Београду 

1740. године, зграда је и даље остала у 
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2К. ШКАЛАМЕРА-М. ПОПОВИЋ 

употреби. Била је, IBepoBaTHo, оштећена у 
току борби за Београд 1789. 'године, али је 

касније сигурно обновљена. "у шестој де

ценији XIX века била је једна од ретких 
зграда у српск,ом поседу, на подручју ста

рог Дорћола, што је, изгледа, имало знат

ног утицаја на њену даљу судбину. Нешто 
касније, пре краја XIX -века, зграда је те
мељно обновљена. Кров јој је измењен и 
вероватно снижен у односу на првобитну 

конструкцију. ДеЈ<орација фасаде зrраде је 

измењена и стилски прилагођена изгледу 

тадашњих београдских зграда. "у првим 

деценијама ХХ века, највероватније после 

1 светск,ог рата, пре 1932. године, зграда је 
поново обновљена. "у целини јој је изме

њена кровна конструкција и уклоњени су 

декоративни детаљи са фасада. После ове 
обнове зграда је добила с,вој садашњи о

блик. Стање приказано на фотографији из 

1932. године, у потпуности одговара њеном 
садашњем изгледу.15 . 

Кућа у Душановој улици бр. 10. има 
подрум, приземље и спрат .16 Данас су у 

приземљу стаклорезачка радња и перио

ница рубља, а на спрату су станови. Кућа 

је грађена као спој ени објекат у низу са 

уличном и дворишном фасадом, а данас је 
само једним бочним зидом ослоњена на су

седну зграду бр. 8, док је са друге стране 
празан плац. Дужина зграде према улици 

износи 14,25 м, а ширина 12,95 м. 
Опште грађевинско стање куће је рела

тивно добро, али је услед нередовног одр

жавања доста запуштена. 

Диспозиција приземља је симетрична 

са централним колским пролазом ширине 

2,40 М. Пролаз повезује улицу са двори

штем и дели приземне локале на две за

себне просторне целине. Пролазни ходник 

за сведен је полуобличастим сводом који у 

предњем делу пробијају три асиметрично 

постављене сусводнице. Вочне простори

је, по две са с,ваке стране, вел. 4,25Х4,25 и 

5,80 х 4,25 м, засведене су крстастим сводо
вима који у темену прелазе у благу сферну 

површину. Отвори бочних просторија пре

ма УЛИЦИ, као и унутарњи отвори који по

везују просторије и ХОДНИК, а и прозори, 

очигледно су преправљани па ће тек архи

тектонско сондирање, обијање малтера до 

опека, омогућити тачну анализу поједино

сти првобитног просторног склопа и кому

ницирања у приземљу и повезаност при-
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земља с подрумом к,оји се налази ИСПОД 

целе зграде. 

Подрум се данас не користи. Читав по

друмски простор потопљен је водом па ни

је било могућно да се детаљно сними. По

друм понавља диспозицију приземља. Ср е

дишњи попречни простор, испод колског 

ходника у приземљу, засведен је плитким 

сегментним СВОДом. 

Просторна диспозиција -спрата је крсто

образно симетрична. "у средини је ходник 

ширине 2,40 м, на угловима према улЈ.ЩИ 

и према дворишту по две СО'бе вел. 4,75 Х 
Х 4 м, а између ових по подужној оси по 

две просторије једна већа и једна мања 

ширине 2,70 м. Мање просторије су сва

како помоћне, у њима се -налазе димњач

ки отвори па су очигледно из њих загре

ване велике собе. Спрат је са приземљем 

повезан преко терасе спољним зиданим 

степеништем. На крају терасе су два зи

дана нужника једнако као и у приземљу 

на истом месту. 

Кров је двосливан, савремен, са дрве

ном решетком покривен бибер црепом и 

наслоњен једном страном на, очигледно, 

накнадни Надзидак таванска г простора 

према уличној фасади. На дворишној стра

ни кровна конструкција конзолно наткри

ва терасу спрата. 

Композиција уличне фасаде је симе

трична, са вратима у приземљу и бочним 

отворима-порталима за локале, и пет про

зорских отвора на спрату. 

Положај зграде у оКt.8иру данашње ка

тастарске парцеле бр. 522, а посебно у од
носу на неизграђени бочни плац Душано
ве улице бр. 12, пружа још доста могућно
сти детаљног архитектонског испитивања. 

На суседном празном плацу видљиви су 

споља остаци треће од седам зграда поди

гнутих на овом потезу изм~ђу 1724. И 1727. 
године и то у траговима конструктивних 

лукова, делу бочног зида и подрума. Пре

ма плану из 1727. године, свакој од поме
нутих седам зграда припадала је једнака 

парцела димензија 14,25 Х 25 метара. Пред
њи део парцела према улици заузимале су 

зграде, док је задњи део исте величине био 

коришћен као двориште. 

• 



НАЈСТАРИЈА САЧУВАНА КУЋА У БЕоrРАДУ 

.. Валдфортиерова 'Купа (6ис'Куnс'Ка резиден.ција) у БеО'lраду", план из 1732. 'lodUHe (Из Дворс'Ко'l 
'Ко..иорн.О'l архива у Бе-чу, Кв. sign. Rb 89). 

"==t 
!, 
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• • , 

»Waldfortner's house (residence о! the bis1~op) in Belgrade«, plan from 1732 (Court СћатЬет 
Archives in Vienna, Ks. sign. Rb 89). 
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Ж. ШКАЛАМЕРА-М. ПОПОВИЋ 

Кућа у Улици цара Душана бр. 10 ПО 
свом КОНСТРУКТИВНОМ склопу, начину гра

ђења И декоративним елементима некада

шње фасаде, припада барокном градитељ

ству. Типичан је пример стамбено-послов
не грађанске кув.е уобичајене на подручју 

подунавских земаља Хабзбуршке монар

хије у 18. веку. По својим одликама бли
ска је читавом низу сачуваних зграда у 

овим областима. кув.а је; по конструктив

ном склопу и функционалној подели про

стора слична и са низом грађевина из дру

ге половине XVIII века и самог почетка 

ХIХ века сачуваних у Земуну и Петрова

радину. 

Остаци зграда у Душановој улици из 

периода аустријске окупације Београда 

1717-1739. године, почели су да привлаче 
пажњу Београђана ,вев. у другој половини 

XIX века. По традицији називали су их 

дворима принца Еугена Савојског или Пи
ринчаном, ШТО заправо представља сажи

мање двају по звучности сличних појмова 

и типичан пример искривљавања преда

ња. ,Стари турски Пиринч-хан .и принчеви 

двори сједињени .су у један појам. Та по

грешна народна предања доводила су и 

неке истраживаче до некритичких и по

грешних закључака,17 али су та питања у 

новије в.реме разрешена.18 Занимљиво је, у 

вези с кув.ОМ бр. 10 У Душановој улици, 
показати како се ствара заблуда око ро

мантичарских интерпретација ископина 

или преосталих старина. Наиме, куhа бр. 

10 припадала је низу рУ'шевних и очиглед
но запамв.ених старих зграда које су у 

предању називане "Пиринчана", али тек 

онда када су други монументалнији остаци 

којима се могао приписати >веhи значај, већ 

били нестали. 

Међу објектима који су били подигнути 

или предвиђени за изградњу у раздобљу 
ау.стријске окупације 1717-1739, постоја

ло је сигурно више аналогних примера 

сличних зградама у низу на почетку дана

шње Душанове улице. Међу сачуваним 

плановима београдских зграда из тог пе

риода један план "Валдфортнерове Kytie" 
из 1732. године који се чува у бечком Ко
морном архивуl'9 најближа је паралела за 

проучавање кув.е бр. 10 У Душановој ули
ци. Наслов је плана "Основе и изглед 

Валдфортнерове кув.е tбиск:упске резиден

ције) у Београду". Анализирајув.и тај план 
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долази се до закључка да он приказује 

постојев.у, ·веh раније изграђену кув.у, а да 

је година под којом је заведен, година у 

којој је требало извршити на њој неке 

преправке или када је уступљена на ко

ришв.ење београдском бискупу који није 

имао своје резиденције. То се да закључи

ти по плану вароши из 1727. и "Попису 
зграда" из 1728. године. У плану :вароши 

међу новоизграђеним кућама једна се ве

личином, обликом габарита и положај ем 

на углу ПОТJIуно слаже са "Валдфо.ртнеро
вом" кув.ом, а у "Попису" стоји да је 1726. 
године једну сасвим нову регуларну кув.у 

подигао доктор медицине O'DeuJin и исту 
уступио на коришв.ење царском шумару 

Валдфортнеру.20 Пошто је O'Deuliin имао 

више кув.а изгледа да је Валдфортнер у 

њој дуже 'становао па је по њему кув.а и 

названа све док се у њу није уселио бео

градски бискуп. Иако је ова "Валдфортне
рова" кув.а занимљива за сагледавање оби

ма и ·врсте предузете барокне трансформа
ције Београда у периоду од 1718-1739. го
дине, ОВОМ приликом служи нам само као 

најаутентичнији и најближи оновремени 

пример за идеалну реконструкцију прво

битног изгледа куће бр. 10 У Душановој 
улици. "Валдфортнерова" кув.а је дво

спратна, већа и са другачијим наменама 

простора, али је блиска с нашом кув.ОМ по 

извесним конструктивним решењима, стил

ским и декоративним детаљима. Начин зи

дања, сводне конструкције у npиземљу, 

дрвене галерије према дворишту, мере и 

дебљине зидова имају сасвим слична ре

шења. У приземљу и на крају галерија би

ли су нужници, као и у нашој згради. 

Упадљиво је велика сличност декоративне 

обраде прозора спрата са траговима исте 

обраде прозора КОД низа истовремених 

кућа подигнутих на почетку Душанове у

лице, а видљивих на најстаријој фотогра

фији ових кув.а. На сличан начин био је 

решен и систем загревања просторија с пе

Ћима које се ложе из помоhних просто

рија. 

На основу анализирања постојеhеr ста

ња кув.е бр. 10, наведеног аналогног плана 
"Валдфортнерове" куће и анализе сачува

не фотодокументације с краја XIX века, 

као и познавања сличних примера изван 

Београда, МоГув.но је предложити идеалну 

реконструкцију првобитног изгледа куhе. 



Поузданије ће се она извршити тек по пре

дузимању детаљних архитектонских сонди 

и истраживачких радова на самом објекту, 

а нарочито уз евентуалне налазе НОВИХ 

архивских докумената. 

Првобитна функција зграде, као што је 

то случај и данас, била је стамбено-по

словна. На спрату се налазио стан а у при

земљу два локала раздвојена ходником, 

који је у исто време служио и као колски 

пролаз према ДВОРИШТУ. 

Конструктивни ·склоп и основна про

сторна подела подрума и приземља сачу

вани су готово у целини у изворном обли

ку. у подруму се јасно уочавају новији 

преградни зидови, док се питање међу

собне везе уличне и дворишне просторије 

бочних локала не може за сада са сигур

ношћу да разреши. Оне су највероватније 

првобитно представљале јединст.вен про

стор раздељен само КОНСТРУКТИВНИМ лу

ком. Садашњи распо.ред стамбених про

сторија на спрату, вероватно, највећим 

делом одсликава некадашњу просторну по

делу. Отворено је питање да ли су бочне 
просторије између соба чиниле јединствен 

простор са ходником, или су биле одеље
не као што је то сада случај. Мале бочне 

одаје са оџацима , сада претворене у купа

тила, сигурно су биле у функцији помоћ

НИХ просторија из којих ·су се ложиле пећи 

у ·собама. Постојећи распоред ·врата у про

сторијама на спрату, од којих су нека си

гурно првоБИ'I\на, .вероватно у целини не 

одговара некадашњем стању. 

Зиданим степеништем из дворишта из

лазило се на трем-галерију 'с које се ула

зило у ходник на спрату. Овај трем је пр

вобитно био грађен од дрвета. Приликом 

последње реконструкције зграде између 
два рата замењен је бетонском конструк

цијом ослоњеном на гвоздене конзоле. На 

крају галерије-трема, као што ј е то и сада 

случај , налазила су се два нужника и од

говарајућа два испод њих у приземљу. 

Љихова 'садашња конструкција, највећим 

делом потиче из :времена последње обнове. 

Некадашња кровна констру.кција згра

де није сачувана. Садашњи кров, са над
зиданим фасадним венцем, потиче из вре

мена последње О'бнове. Првобитни кров 

зграде, судећи по конструктивном склопу 

и одликама њене архитектуре, морао је 

бити 'знатно виши. 

НАЈСТАРИЈА САЧУВАНА КУЋА У БЕОГРАДУ 

Разматрање о некадашњем изгледу фа

саде засновано је на анализи сачуваних 

детаља приказаних на фото-снимцима су

седних, сада порушених зграда, које су ве

роватно биле исте с нашом, уз упоређива

ње са декоративним детаљима на "Валд
фортнеровој " кући. 

Некадашња фасада зграде била је ра

шчлањена једноставним хоризонталним 

венцем изнад приземља, бочним пиластри

ма на угловима што је и сада сачувано, и 

вероватно профилисаним кроsним ,венцем. 

Судећи према сачуваним подацима са су

седних зграда 12, 14 и 16, које су све има

ле исто обрађене отворе у приземљу, може 

се претпоставити да је то био случај и 

с нашом зградом. 

Средишњи портал имао је правоугаони 

профилисани ,камени оквир са наглашеним 

и увученим горњим угловима. Са обе стра
не доњег дела портала налазили су се ка

мени одбојници. Лортали бочних локала 
били су полукружно обликовани са про

филисаним каменим оквирима. Постоји мо
гућност да се на доњем делу портала на

лазио парапет, који је обухватао половину 

ширине отвора. За овакво решење порта

ла, уобичајено код сличних барокних гра

ђевина, постоји истовремена аналогија са 

Београдске ТtВpђaBe. Зграда крчме (Wirths 
Haus), подигнута око 1723. године уз Диз
дареву кулу Горњег града, имала је, пре

ма сачуваној документацији, на исти на

чин решена четири портала у приземљу. 

Остаци пластичне декорације прозора 

на фото-снимку зграде број 12, у целини 
се подударају са обрадом прозора првог 

спрата на поменутом плану "Валдфортне

рове" куће. На исти начин су, вероватно, 

били обликовани и про'зори зграде у Ду

шановој улици бр. 10. 

Прозорски отвор имао је једноставно 

профилисан истурени оквир рађен у мал

теру који је стајао на парапетном венцу. 

Испод њега је била хоризонтално постав

љена правоугаона ниша, чији оквир испу

њава простор од парапетног 'венца до вен

ца над приземљем. Над наглашеним гор

њим УГЛ.Qвима прозорског оквира постоја

ла су два типа фронтона. Један је образо

вао преломљени венац а други полукру

жни венац -са хоризонтално наглашеним 

крајевима. Фронтон са преломљеним вен-
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Ж. ШКАЛАМЕРА-М. ПОПОВИЋ 

цем имали су крајњи бочни прозори И про

зор у средини, док су се између њих нала

зили прозори са лучним фронтонима. 

Првобитни ниво терена испред зграде 
према улици био је нижи у односу на са
дашњи, за око 30 до 40 см. 

• 

Општи оквир историјских кретања и 

значења урбаног развоја Београда у про
теклим вековима одређују временски, и

дејни и стварни положај и значење куће 
број 10 у Душановој улици. КУЋа број 10 у 
Душановој улици један је од свега неко
лико остатака барокне трансформације 

Београда у XVIII веку и једина сачувана 
кућа у градском ткиву преко које се могу 

идејно и стварно призвати карактеристике 
урбане ситуације из времена њеног настан

ка. Била је то једна од првих барокних 
кућа подигнутих на новој регулацији у 

главној београдској чаршији. Стицајем 
околности, али и због својих грађевинских 

квалитета, надживела је све потоње про

мене и заједно са другим кућама у низу 

из истог периода предодредила је и касни

ју нову грађевинску линију једне од при
марних београдских улица. Купа се у да
нашњем ткиву Београда јавља као споме

ник урбаног континуитета те добија шири 

значај и поред својих аутономних вредно

сти једне градитељске културе. Она је до

каз мењања културних слојева на београд

ском тлу и сведочанство повратних дело

вања карактеристичних за урбани развој 

Београда. Стога њен значај оцењујемо у 

дијалектичком јединству општег и посеб

ног у ономе што јесте као грађевинско 0-

стварење и што представља као појава 

свог времена и елеменат продуженог тра

јања. 

Кућа антиципира каснији развој бео

градске трговачке грађанске купе када nе, 

после једног века, српско грађанство на

пуштати оријенталне обичаје и начине тр

говања и из чаршијских nепенака преhи 

у западњачке зиданице нанизане по фрон

товима улица истих одлика какве је имао 

и низ купа коме је припадала и кућа број 

10 у Душ"новој улици. 

Да каснији развој српског друштва није 

тежио управо овој И оваквој трговачко

-стамбеној култури какву репрезентује ку

ћа број 10, и да основи за такав развој 
нису били постављени баш у време по

дизања куће у првој половини XVIII века, 
када је организована Горња и плански из 

основа подигнута Доња српска варош у ко

јој се зачињало формирање српског гра

ђанског и ТРГQвачког -слоја, то јест да није 

прихваhена западњачка култура као сред

ство еманципације српског друштва, сигур

но би и значај ове куће као споменика 

био умањен. Међутим, пошто је потоњи 
развој потврдио процес акултурације за

почет у времену подизања куће бр. 10 и 
показао да њено подизање није био само 

страни експортни ексцес, већ саставни део 

законитости развоја и српског друштва, та

дањих -српских делова вароши и каснијег 

српског Београда, онда је битисању ове 

куће у урбаном ткиву Београда иманентно 

својство одржавања тог процеса од њего

вих почетака. 
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ТНЕ OLDEST PRESERVED HOUSE IN BELGRADE FROM ТНЕ FIRST HALF 
OF ТНЕ 18th CENTURY 

Ze!jko 8ka!amera - Dr. Marko Popovic 

ТЬе house .N'g 10 ~n Оам Dusana Street, 
although neglected, 'aitraots оиг 'attention Ьу its 
tradritional anoiell't canstгuction, way о! building, 
arrangement о! врасе and its fat;ade. Analysing 
the structure d.tself Ьу combin1ing wDHten, carto
graphic and pictorial sources. the authors have 
identified the house and ,ascertaill.1ed that it was 
built i'n 1:Ье pel'liod of Аuэtтiаn reig.n in Ве1-
grade between 1723 and 1727. Maik:ing use о! а 
plan of ·the 1юwп о! BelgIIade from the War 
ATchives in Vdenna, whtich aeeompamed the 
repQ1'tt 'OIl the works сатшоо out Ьу that time 
јп accoгdance with the new regulating plan and 
sent in 1727 1ю the Couгt War СоипсН јп Vienna 
- itn whlich wasdraw.n а Tange of new houses 
at the beglinn·iIn·g of Duga or Тrgova~ka S treet, 
today Сата Dusana Street - we found tha't the 
house .N'g 10 eXlisti'ng in Сага Dusana Street wЭ!s 
onе of seven houses ј-п this lI"3nge. Acoording to 
the »Liэt of the Houses of Danublan ог Geгman 
Беlgгаdе П·оm 1728« шоm the Oourt Chamber 
Archlives Јп Vlienna. bhe house .N!! 10 may Ье 
identified with t hat опе bearing .N'Q 1113 пот 
the then 5treet са'llоо Duga. Although with 
caution • . because the рlan wtith t he numbers of 
houses wen1: astray and which fOI'lffied an јп
tegral pat"t of the mentioned »Li..st«. the a<uthors 
accept this solubion эuЬјесt Ьо ceI"ltain conditions 
and ~derrtify tbis Ьоиsе wJth that опе b.uilt јп 

1724 Ьу the then very well knoW!l1 saddler and 
тетЬег of Ње town council Elijas Flajsman. 

Ln Qver 250 years the house 'Sustained some 
alterations, but essential1y it did not change its 
basic атсЫ tectura1 fea tures and ~·ts purpose. 
utiИ1ЈШ1g ап a,nalogous !p1an of а similar house 
i·n Belgrade from the same pe11iod and analyzing 
the оldеэt photos of а whole range of houses 
fгom the Ьеgi'nпiпg of Ље 18Љ centuTY, the 
authors made ап ideal lГeconstroucticm of the 
oruginal exter·ior of the house .N'!I! 10. 

Talcing 1nto consider3ition that the house 
.N'Q 10 m Сага Dusana Street represents the 
oldest preserved house m BeLgrade and one of 
very тэrе remnants from the period of baroque 
rtransform'at:ion of Беlgгаdе alI1d ап example 
of cultuгe stratum whdch an11ioi.pated llaier de
velopmeI1t, the authors consider that the house 
вЬошд Ье pvotected, preserved 'a'nd placed јп а 
former state. 

Bea11ing јn mind thЭlt la·ter development of 
the society iIn Seгbia, Јn order to negate the 
Turkish dnheritage a,nd oriental сuэtоms and 
Ьесаиsе 'Of its emanoipation, 1юоk over westeтn 
architeetural models as represented Ьу the 
house .N'2 10 аБ well, -the authovs see ј,п this fact 
the specific value of rtbis house for the de
velopment of the houses of Belg.rade trading, 
middle-c1ass society. 
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