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МААА И ВЕАИКА KYRA ЈОВАНА РИСТИНА

Јован Ристић je једна од иајзиачајнијих  
политичтсих личности друге половине де- 
ветнаеетог век?а y Србијм. Његов радни 
век окоро y лотлумости ттокрива ово раз- 
добље. Прии л ут ce залослж) 1854. г., a 
умро je 1899. г.

Родио ce y сиромашној породици y Кра- 
гујевцу 1831. г. Отац му je  рано умро, a 
он je после заврш ене основне школе до- 
uiao y Беопрад да учи гимназију. После 
шестогодашње пимназије завршио je и дво- 
годишн>и Лицеј, ове време ce издрж авају- 
ћи давањем часова деци шмућних људи. И 
поред тешког жнвота увек je био најбољи 
ученик, па je 1849. г. атосле завршеног Ли- 
цеја добио државну стипендију за студи- 
је на Универзитетима y Хајделбергу и Бер- 
лину. Студирао je историју, филозофшју и 
државне «аутке, a 1852. г. y Хајделбергу je 
и докторирао. Наставио je студије још две 
годиие на Сорбани y  Паризу, ла ce затим 
вратмо y Бео-град са одличним знањем и 
два светока језика. Одмах ce  запослио, али 
Je y  почетжу промекио служ бу y трзи Ми- 
нистарства. Долазак Обремовића иа власт 
1858. г. затекао га je псао иачелника Ми- 
нистарства унутрашших послова. Тада по- 
чиње in његово учешће y гтолитичком и  
парламентарном животу Србије. Године
1861. поставл>ен je за  lopncKor заступкика 
при Порти y Цариграду. После догађаја <из
1862. г. Риетић води интонзивно и вешто 
преговоре на Портти, татсо да ce они завр- 
шавају 1867. г. одлаоком турсиих гарнизо-

на из свих градова СрбиЈје. На тај начин 
Ристић je стекао углед једнога од «ајбо- 
љих српских дипломата, те га je иадез Ми- 
хаило y новембру 1867. г. наименовао за  
министра слољиих лослова .1

М ала к ућ а  Јована Ристића

Није лознато где je Јован Рмстић ста- 
новао y Београду до одлаока y Цариград 
1861. г. Зна ce да ce две године пре тога 
оженио Софијом, једном од -кћери богатог 
београдскот трговца Хаџи-Томе Лопуло ,2 
рођеном 1836. т., па je магуће да je те две 
године становао y (Кући овога таста.

Када ce  вратио из Цариграда y Београд, 
Јован Ригтић je купио асућу y данашшој 
Улици маршала Тита бр. 21 (до Генерала 
Ж даиова улице), која je од 1872. г. носила 
име Крагујевачка улица. У време његове 
куповине куће улицу су  свалсако звали  
Крагујевачки друм. Зграду je Ристић ку- 
пио од тадашњег министра фимансија Ко- 
сте Цукића, који je 1868. г. и  завршио сво- 
ју политичху каријеру. Убрхзо после тога 
догодило ce убиство кнеза Михаила, a Ри- 
стић je наименован за  јоднога од чланова 
Намесништва за време малолетства ново- 
изабраног кнеза Милана Обреновића .3 Ве- 
зана за лрво Ристићево инежевско маме- 
сниковање, ова кућа 'је каокије називана 
Мала кућа Јована Ристића.
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Тачна гадииа изградње ове зграде није 
пам .позната, али ce посредним гтутем мо- 
ж е приближно угврдити. Пре свега по из- 
гледу зграде, хоју  вадимо на фотографи- 
јама, то није стара турска кућа, већ je њу 
свакахо зидао Коста Цукић. Даље знамо 
да je «ућа Стојана Силтића, која ce нала- 
зила на истој страни улице као зи Цуки- 
ћева кућа, али ближ е вароши, изм еђу згра- 
да данашњег Старог и Новог двора, сагра- 
ђена око 1840.4 У време љеног грађења Бео- 
грађани су ce чудили Сиимићу што гради 
кућу далеко изван вароши. Према томе ce 
да закл.учити да je Цукићева кућа сагра- 
ђена после 1840. г. На фотографијама и 
плаковима ce  затим видги да ce кућа на- 
лазила на регулацианој ли/нији улице, што 
зиачи да je саграђена y време када je нека 
врста ретулације ове улице постојала, нај- 
вероватније на основу гтознатог урбани- 
CTHHiKor плана инжеш ера Франца Јанкеа 
из 1842. т., нзрађеног за овај део Београ- 
д а .5 Пошто je Коста Цуиић рођен 1826. г., 
докторирао y Х ајделбергу и почео да ради 
y Београду као .ггрофесор Лицеја 1848. г., 
a затим 1856. г. отишао на другу дужност  
ван земљ е,в претпостављамо да je кућу са- 
градио почетком шедесетих година XIX ве- 
ка. Пројектант зграде нкје познат.

Ближи подаци о Малој «ућ/и Јована Ри- 
стића добијени су од шеговог унука и име- 
њака.

На фотографијама ce  ниди да je Мала 
кућа звдана као лриземна зграда, са ви- 
соким партером над подрумом по целој 
дуж лки лица зграде. Међутим, Рдатићев 
унук тврди да je то био случај само y де- 
сном, ширем делу 'куће, a да je на крају 
зграде y правцу данаш њ е К пеза Милоша 
улице кућа имала приземље и апрат. Ово 
je свакако ггоследида тадапгњег стања те- 
рена, који je падао од данаш ње Генерала 
Ж данова улице према Улици иснеза Мм- 
лоша, таасо да je на левом крају куће по- 
друм 'Постајао атриземље.

Са фотографија и  из аитуационог пла- 
на ce такође види да je зграда виссжом ка- 
пргјом и колоким иролазом за дворшите 
била y ствари подел>е<на на две засебне ку- 
ћс* под и јс т и м  кровом, лево <и дезпо од кол- 
ског пролаза. У сватси од делова куће ула- 
зило ce посебно, да  ли из  «олоког пролаза  
или из дворишта, сада ce  не м ож е утвр- 
дити. Тако су, м ож е бити, y левом делу,

поред иижег терена, и спратне вијсине сма- 
њене, па ce добио још један ијтво за  ста- 
иовање.

Зграда je покривала правоутаону повр- 
шину, чије су димензије биле 22,90 m пре- 
ма улици и 15,25 m ло дубини. Леви део 
'куће имао je лице дуж ине 5,40 m, a деони
15,00 m, док je ходник био широк 2,50 ш. 
Породица je становала y  десноме делу ку- 
he, a ту ce налазило укупно шест соба, три 
са улице и три >из дворишта. Детал>и y pe
rn авању ове оснаве нису ихознати. Према 
казквању Јована Ристића млађег са улице 
су ce «алазиле Ристићева радна сооа (хан- 
целарија) са уграђеном библиотеком, вели- 
ка трпезарија и  још једна ман>а соба, коју 
унук такође зове каицеларијом. Према дво- 
ришту су сважако биле опаваће ообе. У ле- 
вом делу зпраде, где ce, судећи по димен- 
зијама, налазила по јодна соба са улице y  
:гриземљу и на спрату, становали су Ри- 
стићеви 'оинови док су били 'студенти. У 
овоме делу према двориигту y ттриземљу je 
била кухиња, a иа спрату соба за послугу.

Мала кућа je осим главног дела зграде 
/имала и два крила, гтрема једном и дру- 
гом суседу. Изгледа да су, како ce осећала 
потреба за •гтросториј ама са новим садржа- 
јем, ова крила постепено дограђивана. У 
тренутку када je технички снимл>е«а са- 
чувана ситуаци?ја, кзрила су имала димен- 
зије; десио 2,80 ш Х 19,70 ш, a лево 5,40 шХ  
X 23,50 ш. У деаноме крилу, идућ.и од  куће 
према башти, били су омештени: «упатило, 
клозет, вешерница, шупа за дрва и још 
ноке ман>е просторије. У левом крилу ce 
палазила још једна соба за отослугу, a за- 
тим шупа за кола, штала за гсоње, просто- 
рија за амове и зоб, 'као м соба за кочи- 
јаша. Иза куће пр>остирала ce башта.

Архитектура фасаде Мале исуће ce сла- 
бо уочава иа сачуваним фотографијама. 
Из онога што ce ипак може уочити и а  ф а- 
сади, a знајући време y којем je настала, 
елементе фасаде сачињавала je 'акромна 
класицистичка декорација са окромно про- 
фшшсаним прозораким оквшрима, греди- 
цама кзнад прозора и кровним венцем. На 
фасади ce истицала виоака исапија за кол- 
оки улаз, «оја ce, (изгледа, завршавала се- 
гментсшм луком, и мала атика изнад јед- 
ног дела осровног венца.

Јован Ристић са овојих 68 година заиста 
богатог жквота, .најдуже je живео y  овој
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кући. У њ у  ce уселио 1868. г., a из ње je 
изаш ао да би ce уселио y Велику кућу  
1891. г. У Малај исући je живео, дакле, 23 
године, што he рећи трећшну живота. Прве 
четири године, до 1872. г., провео je овде 
као .намеоник ,;кнежевоког достојанства“. 
Чланови Намеанииггва били су још и Ми- 
ливоје Блазнавац и  Јован Гавриловић, али 
од самог почепка Риспић je био «ајутицај- 
нија личност Намеоништва. Најзиачајнији 
Ристићев уопех y томе лериоду би>о je до- 
жушење новог устава, « а  коме ce његовом 
иницијативом \и почело радити. Он га je 
сам углавном (и нагтисао, a уавој-ила га je 
1869. г. Велигка народна скулштина.

После пунолетства ганеза Милана 1872. 
г. Ристић je поново именован за митаистра 
иностраиих иослова. Већ слвдеће године 
постао je ггредседник владе, али за исратко. 
После тога je стугжо y опозицију тл ло- 
стао »ођа Либералне странке. Видно je 
затим Ристићево учешће y лрлпремама, 
преговорима и оамом рату са Тураком y 
периаду од 1876. до 1878. г., лосле чега je 
Србија добила лроширеше твриторије, са 
главним градовима Ншлом, Пиротом и Вра- 
љем. На Берлииоком исонпресу 1878. г. Ри- 
стић je био заступник Србије. Његовам 
акпигаиошћу и умешношћу Сраија je на 
овоме Конгресу добила потпуну државну  
незавианост.

Вративши ce  са Кангреса y Београд и y 
своју Малу кућу, добио je мандат за састав 
лове либералне владе. На власти je остао 
две године, a онда ce јављају разиа лоли- 
тичка трвења y Србији >и неуспели рат са 
Бугарском 1885. г. Пошто дотадашња вла- 
дајућа лолитмка imije успела, опет je Ри- 
ст.ић 1887. г. добио мандат за састав нове 
владе либерала и радикала, y  жојој je он 
био и министар иностраних лослова. Ме- 
ђутим, ова влада није дуго трајала, као и 
неколико следећих, ове доос лочетком 1889. 
г. краљ Милан лије одлучио да абдп*цира 
y корист iciBora малолетног оина Алексан- 
дра. При томе je сам изменавао Намеани- 
ш тзо краљевског достојалства: Јована Рл- 
стића, генерале Косту Протића и Јована 
Белимарковића. И y овоме Намеоништву 
Рисгић je био «ајутицајнлја личност. По- 
ставши лоново намеаник, он одлучује да 
зида нову 'кућу.

Од ових кантаката Рисш ћевих са кра- 
л-ем Миланом, Ристићев унук je лрема ло-

родичним причама записао само неколико 
детаља. Краљ Милан je, свакако «ада je 
био y добрим адноаима са Ристићем, дола- 
зио y  његову Малу кућу увече на разго- 
вор. Крал>евоке кочије су  тада утериване y 
Ристићев холсгки пролаз, да «арод ие би 
препричавао како je крал. код Ристића иа

разговору. Краљ Милан je  често остајао  
иа вечери и на кафи. Волео je  гушчије пе- 
чење, које му ije за вечеру спремала Ри- 
стићева супруга, због чега je y  двориш ту  
увек морало бити по наколико гусаха.

Ситуациони план Велике и Мале куће Јована 
Ристића.

Situation plan of Big and Small House of Jovan 
Ristié.
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Када ce Рлстић иселио из Мале куће, 
кздао je зграду лод кирију Српсгкој К 1 б и -  

жевној задрузи ,под специјално повољним 
условима", како пише његов унук, a теста- 
ментом je забранио да ce кгирија Задрузи  
ттовећава. Када je 1909. г. Велика кућа из- 
дата Миииетарству спољиих послова, Ри- 
стићева супруга Софија ce са сином Ми- 
хаилом лреселила поново y Малу кућу. 
Овде je остала до првог светокот рата, хоји  
je заједно са сином провела y Ж еневл, иде 
јс он радио y Црвеном крсту. За време 
лрвог светског para y Малој <кућ.и je ста- 
ковао аустроугарски гувернер, који je y 
кућу увео електрично ооветљ ењ е .10

И Мала 'и Велшса кућа су сруш ене 
1938. године.

износиле су из Крал>а Мллана улице (да- 
нас Улица маршала Тита) 26,55 m (до врха 
оштрог угла, кој:и je на згради био заобљен, 
na je ова димвнзија, као и ана према дру- 
гој улици, била y ствари мања), a из Ре- 
савс.ке улице (данас Улице генерала Ж да- 
нова) 24,30 ш. Дусида зграде из Краља Ми- 
лаиа улице била je иста као и код Мале 
куће — 15,40 ш, док je последња димен-

Велика кућа Јооана Ристића, на углу Оана- 
luibux улица Маршала Тита и Генерала Жда- 
кова. Лсоо ce оиди Мала кућа (Снимио Милан 

Јооаповић, око 1895. н., МГБ, Мр. 2100).

В ели к а  кућ а  Јована Ристића

Јован Ристић c e ,  « а о  краљевски н а м е -  

сни1к, ггреселло y с в о ј у  нову кућу 1891. г.,и 
што значи да j e  те годитне кућа била y 
•пo T i n у н о сти завршена, a  д а  c e  вероватно 
годину дана раиије -ггочело са градњом. 
Пројектанта овоје 'куће, архмтекту Јована 
Илгсића, Ристлћ j e  свакако у.гтознао y дво- 
ру, пошто j e  тада радиз « а  унутрашњем  
уређењ у новога двора, [касније прозваног 
Стари двор, «а  углу д а н а и п Б и х  улица Мар- 
шала Тита и Др Драгослава Јовановића.12 
Илисић c e  сматрао дворским архлтектом.

На месту Велшсе 'куће раније су ce на- 
лазиле ниске куће са дућанима л ћепенци- 
ма, међу којима je била и једна пехара. Од 
еоггствегогка пекаре Ри~ги!ћ je купио има- 
ње на углу данашн>их улица Маршала Ти- 
та и Генерала Ж даиова, а а  га je слојио са 
својмм већ постојећим ммашем. Када je 
Веллжа кућа сапрађена, налазила ce на 
углу улица Крал*а Милана бр. 81 и Ресав- 
ске бр. 33.13

Ближи подаци и о Великој кућл Јова- 
îia Ристића добијенги су такође од њего- 
вога унука. Изглед зграде сачуван je на 
неколихо фототрафија, a што ce тиче осно- 
Ее сачувана je еамо н>опа коптура на већ 
поманутом аитуационом плану, на коме je 
и контура ос-.нове Мале куће.

Зграда je представљала велику поро- 
дичну кућу са високим шриземљем и јед- 
ним сттрат-ом <на углу двеју улица које ce 
секу под оштриаМ углом. Димензије основе

Big House of Jovan Ristic, corner of today’s 
streets MarSala Tita and Generala Zdanova. On 
the left can be seen Small House (photo: Milan 

Jovanovic, about 1895, MGB, Ur. 2100).

зија основе према дваршнту лредстављала 
из«ло(МЈБ0ну линиј-у, чији je један део  био 
паралелан са Краља Милана улицом и био 
дуг 5,40 m, a други je  био управан на Ре- 
саваку улицу и имао дуж ину од 13,05 m.

Главни улаз y ixyhy био je из Улице 
крал»а Милана, :на крају зграде, до Ристо-



Велика кућа Јооана Ристића, фасада према Генерала Ждапооа улици, на ко- 
јој ce добро аиде дстаљи, (Снимио Јсремија Станојевић, око 1930. г., МГБ,

Ур. 10568).

Big House of Jovan Ristic, façade viewing Generala Zdanova Street ivith details 
clearly visible (photo: Jeremija Stanojevic, about 1930, MGB, Ur. 1056S).

Велика кућа Јована Ристића y амбијенту }1вкадагиње Краља Милана улице.
(Разгледница, око 1908. г.).

Big House of Jovan Ristié in ambience of then Kralja Milana Street (picture post
card, about 1908).
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ћеве Мале куће. Од улаза до ттриземља во- 
длле су степонице од белог мермера, шл- 
роке 4,00 ш .14 Према овим степенлцама нај- 
вероватош-је je било постављено главно сте- 
пениш те за опрат, осветл^оно из дворишта. 
Десно од улазног степеншита били су хол 
и хаднлк, који je водио y прасторије при- 
земља. На углу je био веллкл летоугаоил  
салон, a лево и деано од ibera, ггрема обе- 
ма улицама, по три собе. Према Краља 
Милана улици све три собе су лрипадале  
Ристићевом слну М илану .15 Једна од соба 
блла je дневна, a остале две опаваће. Две 
собе с друге стране салона трем а Ресав- 
ској улиди пртпадале су Ристићовом сину 
М лхаилу .10 Једна од овлх соба била je сла- 
caha, a y другој je био клавир. Трећа крај- 
•ња просторлја из Ресавске уллце била je 
кухиљ а. И на овоме крају куће према дво- 
ришту блло je степениште за агграт, али 
опоредно. У угасшо.м делу « у ћ е  према дво- 
р;;шту, где je ттросторије оило тешко ди- 
роктно огветлити, била je велика трлеза- 
рија за оба Ристићева сина, затлм веллко 
кулатило и два клозета. Оба Рлстлћева си- 
на и шихове супруге такође 'Су заједнлчкл  
■користили велики еалон на углу, y коме су 
ce налазлле три салонаке гарнитуре.

На првом опрату био je мсти распоред 
просторија као л y лр-изомљу, 1само са 
друкчотјом наменом, огим лросторлје на 
углу улица, која je и на опрату блла ве- 
лихи петоугасши салон. До салона лрема 
Ресавокој улици биле су две спаваће собе
-  Јована Ристића и његове супруге. Крај- 
iba соба лрема овој улици бкла je каме- 
њена најстаријем Ристлћевом сину Нлко- 
јш када би долазио y посету радител>лма.17 
С друге стране угаомог салона, према Кра- 
ља Милана уллцл, био je још један већл 
салон, затлм друпи ман>и, који je служ ио  
као чекаоница, и најзад изнад улазне K a -  
nn je и улазног степеништа Ристићева рад- 
на соба (ханцеларлја, 1како je зове н>егов 
унук). У слабо ооветл>еном угаомом делу  
лрема дворлшту био je исти распоред као 
и доле: велика трпезарлја, два клозета, 
али из«ад доњег ^купатлла овде je била 
„велика лолумрачна соба за оставу“, ве- 
роватно гардероба. Гардеробе су, међутим, 
постојале, лрема речима Ристићевог уну- 
ка, и ггород петоугаоних салона. Овим уза- 
ним гардеробама архитекта Илкић je 
исттравл>ао нелравилности оонове због о-

штрог угла лод кој.им су ce улице укршта- 
ле, да би остале собе могле ;:мати право- 
угаон облик.

Испод целе 'куће ce налааио висок по- 
друм, који je због терена y ладу, на углу 
и из Крал>а Милана улице био, y ствари, 
сутерен y коме je становала послуга. Ве- 
лкка угаона просторија y 'Сутерену слу- 
жила je за чување ствари.

У недостатку оригиналних ллалова гра- 
ђевине, следећим речима архитокте Богда- 
на Несторовића, 'који je изгледа лознавао 
зграду, може ce данекле допунити слика 
решења основа и уопште ентеријера ове 
господске породичне «уће: ,,И.мала je ооно- 
в у  решену око централног вестибила, u it o  
je најчешћи случај код Илкићевих поро- 
дичних кућа, a дохоратиино степенглште 
за опрат било je y лосебном простору y 
лолосредној вези и  са улазом и са вести- 
билом. Исплдала ce охладна обрада енте- 
ријера, нарк>чито лриземља, y коме су биле 
просторије за дневни боравак и лријем .“ 18

Ристић je био сопствон^к земљшита ве- 
ллке лов|рши!не иза обеју .кућа. Одмах иза 
Веллке куће лз Ресавоке уллце остављен 
je бло празан простор дуж л пе лрема Ре- 
савској уллцл 14,85 ш, свакако са оградо-м, 
л дубине схко 15 т ,  ове до дугачког деоног 
крлла Мале куће. Уз овај 'калкански зид 
крлла Мале 'куће, који ce прехо ограде вл- 
део лз Ресавске улице, налазило ce четр- 
наест лиандера y  б>т>ад1гма, који су ce зи- 
ми аклањалл y подрум. На огради према 
Ресавокој улици била je колока калија. a 
y продужетку су блле саграђоле две мање 
зграде на регулационој лииији уллце. У 
првај кући налазила ce просторија за дво- 
је кочија, штала за три коња, соба за  ко- 
члјаша и собица за амове >и зоб. До ове 
зграде налазила ce друга кућмца са ве- 
лаерницом и лгулом за дрва. Иза кућица уз 
Ресавоку улицу блла je опет ограда дуж л- 
не CIKO 20,00 ш првма неахзграђеном зом- 
л>лл1ту, чија je дубина захватала обе Ри- 
стлћеве 'куће и j'oui две суседне куће лз 
Краља Милана уллце. На овоме простору 
од око 2.000 ш2 била je уређена башта са 
цвећем, ружама и љубичицама, a прегра- 
ђена оеманлуцлма. Био je оставл.ен и лро- 
стор где су Ристићевл улуцл учили да ја- 
ш у тсоње. Ова башта je била лепо уређена 
док je Јован Ристић био намеанлк, a xa- 
снлје je залуштегла.19
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И по реш ењу основа (И по опољњем из- 
гледу Ристићова Велика исућа je предгтав- 
љала лраву малу сгамбвну палату, озбиљ- 
но и акладно решвну. По нашем мгадље- 
њ у  једиии иедостатак зграде биле су ди- 
мензије угаоног кубета, за које арх. Б. 
Несторовкћ иначе лише да je било „лепих 
прашфција“. У ствари, y односу на вели- 
чтшу и монументалност зграде кубе je било 
малих димензлја, тако да je цела зграда 
рсоцирала «а  чсрупног човека са шешири- 
ћем на врх главе.

Фасада je била решона академоки, -гтре 
СЕега симетричтао y односу иа угао исоји 
je чинио и главни мотав фасаде. Угао je 
заобл>ен, тако да  ,је архмтепста y ентери- 
јеру могао да оствари тнтересантне <про- 
сторије за  лријем y оба нивоа. На заобљ е- 
ном делу су била ПО три прозора y спако- 
ме нивоу, a први спрат je био наглашен 
балконом лучне линије оонове са оградом 
од балустрада. Нарочито je богато била де- 
корисана атигка <изнад овога дела фас-аде 
различктим барокнкм елементкма, a цела 
композиција ce  завршавала 'кубетом.

Фасаде приземљ а и оутерена су обра- 
ђене y (имитацији босажа, где ce лсхказују 
само хоризонталне удубљ ене фуге. Прозо- 
р-и лриземља су  лмали профилисане окви- 
ре са дехоративним трапезастим камвном 
y средини, изнад прозора. Сви прозори 
приземља били су  једнаки, a било их je 
четриаест, док je лоследши отвор, на кра- 
ју куће <из Краља Милана улице, лред- 
стављала виоока улазна .калија са лучним 
завршетком.

Богатију декорацију ималл су прозори 
првог спрата, тсојих je било укупно пет- 
наест према обема улицама. Средњих пет 
лрозора, међу 'којт^ма су  три прозора са 
заобљеног угааног дела, друкчије су били 
обрађеии од осталих прозора на спрату. 
Ови су лрозори имали са страна пиластре 
са столом и кагоггелом. Стопе су подржа- 
Бале лрошлреша y делу ф асаде изнад по- 
дескног венца зграде. Пиластри су иосили 
троугласти тимпанон изнад лрозора. Овај 
мотив je типично рвнесанони, док je деко- 
рација изнад осталих прозора била ба- 
ротена. По лет лрозора према Крал»а Ми- 
лана и Реоавокој улици схваћенм су као 
целине идентично третиране. Ови су про- 
зори имали лрофилисане оквире, a 'изнад 
прозора су били тимланани без доње гре-

дице, тако да je остао лростор y који je 
укомло-нована рељ ефна декорација. Горњи 
делови тимпанона су били наизменично 
лучни и .лреломљених хооих линија. Иначе 
су  сви лрозори били на приближно једна- 
ким размацима и једнаки по величмки.

Од осталих д е к о р а ц и ј а  ф асаде истицали 
су ce  венци, нарочито кровни венац. Он je 
био најботатије профилисан и подупрт 
•конзолицама, које >су ce зупчасто лзраж а-  
вале на фасади. Нешто мање je био истак- 
нут подеоии ввнац, a постојао je <и вонац 
који je всзизао сЕе доњ е ивице .лрозора.

*

Јован Ристић ce  уселио y овоју лову  
Велитсу кућу на врхунцу славе и власти, 
као један од жраљевоких намескика, али 
ce ситуација убрзо ^измонила. Већ две го- 
дине касније, 1893. године, малолетни краљ  
Алоксандар Обрсжхвић пзвео je државни  
удар и  проглаоио ce лунолетним, свргнув- 
ши са власти Намесништво.21 Тако je Ри- 
стић y своју Велику кућу доведвн ноћу
1. априла 1893. г. „под стражом и з Двора 
као збачени Намесник“, како пише Коста 
Христлћ. После тога je, no Христпћевим  
речијма, Ристић „дубоко огорчен, . .  . већ 
сронуо и здрављем, подносио мирно и  до- 
стојанствено увреде које није заслуж ио “ .22

Затим je извесно време боравио y ино- 
странству, a и када ce  вратио y Београд, 
кије ce бавко лолитиком до 1895. г. Тада 
je прихватио да лонаво буде вођа Либе- 
ралне странке, која je осгала y опозици- 
ј; 1 све до његове омрти. Члан Српоке мра- 
љеваке академије лостао je 1890. г., a лред 
смрт и њен председник. Умро je y својој 
Велвлмој кући 5. септембра 1899. г.23

После смрти Јована Ристића лородида  
je и даљ е остала да станује y Великој куКи, 
a његовој сулрузи je био на располагању 
цео слрат. Према гшсању Ристићевог уну- 
ка, његова бака je после мужевљ еве смрти 
имала обичај д а  лонекад седи са сусетка- 
ма и лријател>ицама пред кућом y Краља 
Милана улици и  пије кафу, «ако су то 
некада радиле и друге жвне широм Срби- 
је. Унук ce сећа овога детаљ а из ж изота  
csoje  баке, јер je и сам као дете лрису- 
ствовао овим састанцима.

У кући je лородица остала до 1. септем- 
бра 1909. г., када је  'кућу издала Мили-
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старству иностраних послова. Тада je Ри- 
стићева супруга са силом Михаилом пре- 
шла y Малу кућу, a други син je узео стан 
под кирију. Велтку башту иза обеју сво- 
јих и двеју суседних кућа Ристић je теста- 
\:ентом оставж) својој унуци од најстари- 
јег сииа Николе. Када ce она удавала, 
1911. г., продала je ову велигку Ристићеву 
баш ту .24

Министарство иностраних послова узе-  
ло je Ристићеву кућу под кирију због тога 
што je на месту старе зграде овога Мики- 
старства, на углу данаш љих улица Мар- 
шала Тита и Добрлљоке требало зидати  
садашши Нови двор. Према речима Косте 
Христића, тадашњи министар иностраних 
послова Миловановић баш je ж елео да уз-  
ме Ристићеву кућу за Мшшстаретво, због 
угледа ко/ји je Ристић ужиЈвао и као на- 
меснитс y два маха и хао ттродседшск владе 
и као његов претходккк .25 Осим тога, сва- 
агако да није могао наћи већу и удобиију 
од Ристићеве куће и ma тако погодном ме- 
сту y граду. Тада ce y Ристићеву кућу пре- 
сслило (И Председништво владе, које je зау- 
зело велшку летоугаону лросторију на утлу 
на ггрвоме опрату. Ту je Јгмао свој сто пред- 
соднк;к владе, a y просторији ce налазио и 
дугачак стп оа дванаест 'столица, за којим 
су одржаване седнице владе. Министар 
иноетраних лослова имао je засебну собу 
лоред салона за лријем. У оетале просто- 
рије су ce оместили службеници Мини- 
старства, којих je онда било дванаест .28

Убрзо после npecejbeiba огаих значајних  
српоких институција y Ристићеву кућу на- 
стали су велики и значајни догађаји — 
балканоки ратови, a затим и  први светоки 
рат. Тако je Ристићева Велика кућа тесио 
везана за све догађаје друге деценије на- 
шега века, значајне за  српоку, балкаиску, 
па и оветску историју. Овде су вођени пре- 
говори са Бугаракскм и донета одлука о 
почетку балканоког рата 1912. године, a 
након тога су ову зграду потресали и сви 
остали догађајл л з балканских ратова. У 
Ристићевој кући je аустроугароки посла- 
иик лредао 23. јула 1914. г. улттиматум 
своје владе Србији. После тога ce одговор 
Србије стилизовао на седници владе y 
великом салону на углу, чиме je Србија и 
ступила y први светскги рат .27

За време окупације y таку првот свет- 
ског рата y Ристићевој кући je била сме- 
титена врховна окупаторска власт, док je 
сам гувсрнер становао y суседној Ртгсти- 
ћевој Малој кући .28

После првог светског рата y Ристићеву 
Велику кућу уселиле су ce лоногао исте 
кнституције — Председштштво владе и 
Министарство иностраних послова, али са- 
да нове, веће држ аве — Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. Послови су били 
много разгранатији, па je ова кућа поста- 
ла за то тесна. Ипак су обе установе овде 
остале до почетка 1924. г., када су пресе- 
л-ене y новоподигнуте зграде.2" После тога 
с}г Ркстлћеви потомци кућу издали једној 
банци. Око 1930. г. Ристићеви лотомци су 
продали и лреостали -неизпрађени део Ри- 
стићевог имања према нокадаш1вој Ресав- 
ској улици, на коме су била Јсрила Мале 
куће и зградице са шталом и вешерницам  
иза Веллке куће .30

У Великој кући ce каоштје налазио Вој- 
вођански академоки клуб са мелзом, „трпе- 
зом“, како ce то онда звало, где je остао 
до рушења зграде. Прог-гприје К л ^ а  биле 
су на спрату. У веллкој соби на углу били 
су сметтеиги библиотека, читаоница, ш ах и 
клавир. Трлезарија je била према дана- 
шњој Улици маршала Тита, a кухиња лре- 
ма дворишту. Мензу <су помагали имуКни- 
јк Војвођани, међу којима и Михаило Пу- 
шгн. Ту су ce хранили војвођански, a ка- 
сније и остали студент>т. Рад ,,Трпезе“ je 
био тако организован да ce плаћао само 
кувар, док су остале лослове обавл>али 
студенти за бесллатну храну .31

1938. г. потомци Јована Ристића с у  лро- 
дали и Велику и Малу кућу Трговачком 
фонду Хипотекарне банке, који je ове 
зграде иорушио in на iü m x o b o m  месту гто- 
дигао модсрну вкшеопратшлду, на кајој и 
данас стоји натпис: ,,3адужб;ш а Трговач- 
ког фонда“. Тако je небригом оидашњег 
друштва, a м Рмстићевих лотомака, нестао 
са лица Београда спомониск културе који 
je то био и по свом историјском значају и 
по својој архитвктонској вредности. Јав- 
ност je знала да ce једна таква кућа руши, 
јер су h новино о томе опширно писале. 
Када ce из зграде иселило Мииистарство 
иностраних лослова, Коста Христић je јјш
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ДИВНА ЂУРИЋ-ЗАМОЛО

SMALL AND BIG HOUSE OF JOVAN RLSTlC

D iv n a  D u r ic -Z a m o lo

This essay deals with two houses in Bel
grade in which lived and worked Jovan Ristic 
(1831—1899), one of the most prominent Serbian 
statesmen of the la tter half of the nineteenth 
century. Ristic bought his first, Small House, in 
1868 when he became the m inister of foreign 
affaires. The house was situated in present-day 
Ulica MarSala Tita No. 21. It was built in the 
early fifties of the nineteenth century. It had 
the ground-floor and basement, while its façade 
measured 22.9 m. Through a carriage passage 
leading to the yard, the house was divided into 
two unequal parts. In the right, larger part 
with three rooms facing the street and three 
facing the yard, lived Ristic w ith his family. 
Toward the yard the house had two long wings 
where there were other rooms. The architecture 
of the façade was simple, w ith restrained clas
sicistic decoration. It is in this house that Ristic 
spent twenty three years of his very eventful 
political life. After prince Mihailo was assas
sinated in 1868, Ristic was prince’s regent for 
several years and at the end of his stay in the 
Small House he became the regent after the 
abdication of king Milan. When Ristic moved 
out of the Small House, it was leased and in 
1938 pulled down.

Ristic’s Big House was situated at the corner 
of today’s streets M arsala Tita and Genera la 
Zdanova, close by his Small House. Ristic 
purchased a large estate at the com er from 
the owner of a baker’s shop placed in a small, 
low house. The new Ristic’s house was finished 
in 1891 and Ristic moved in it. The project 
engineer of the house was the well known Bel

grade architect Jovan Ilkic. The Big House had 
the basement, ground-floor and the first flcor. 
Each façade was about 25,0 m long. The en
trance was at the end of the house, from Mar
sala Tita Street, wherefrom the stairs were 
leading to the entresol and then to the first 
floor. The setting of the base was around the 
central vestibule. At the comer there was a 
large pentagonal room in which, on both levels, 
there were parlors. On each side of the parlors 
thex-e were three rooms. Side rooms were facing 
the yard and the house had also side stairs. 
Ristic and his wife lived in the first floor, while 
the ground floor was occupied by his two sons 
and their families. The façade had fairly rich, 
Renaissance and Baroque, molded decoration 
and the angle was emphasized by a dome and 
balcony. Behind both Ristic’s houses there was 
a large garden in which were built stables, 
wash-house etc.

Ristic died in his Big House in 1899 but his 
family continued to live there. In 1909 the house 
was leased to the Ministry of Foreign Affaires. 
In the same building there was also the  Presi
dency of the Government. In this way all the 
events of importance from the second decade 
of this ccntury are linked with the Big House 
of Ristic, so are Balkan wars and the First 
World War. The Ministry moved out of the 
house in 1924 and it was leased to o ther insti
tutions. The heirs sold both houses in 1933, and 
soon afterwards the buildings were pulled down. 
On their place was built a modern, multistory 
building which exists today.


